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Blue Jean Blues

    Jeśli dostanę z powrotem te niebieskie dżinsy  To wiesz, moja dziewczyna wróci do domu  

Blue Jean Blues, "Tush" i "Heard It on the X" trzy ich wielkie piosenki na albumie Fandango
utrwaliły ich brzmienie oraz umocniły ich humor.

  

Fandango! to czwarty album amerykańskiej blues rockowej grupy ZZ Top, wydany w 1975
roku. Fandango, od którego album wziął swoją nazwę jest rodzajem tańca
podobnego do flamenco. Album ten osiągnął 10 miejsce na liście
Billboardu.

  

Blue Jean Blues

  

  

ZZ Top to zespół rockowy czasem nazywany również "That Little Ol' Band from Texas". To
nieugięte blues-rockowe trio z Teksasu tworzą 
Billy Gibbons (gitara), Dusty Hill (bas),
and 
Frank Beard (bębny).
Sformowali w 1970 roku swój skład z dwóch rywalizujących w Houston zespołów 
Moving Sidewalks
(Gibbons) i  
American Blues
(Hill and Beard).
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ZZ Top, 1970

  

 

  

Plotka głosi, że nazwa zespołu jest połączeniem zygzaka (Zig-Zag) i bibułki papierosowej marki
TOP. Jednak Gibbons w swojej książce autobiograficznej Rock + Roll Gearhead. wyjaśnia coś
zupełnie innego. Gibbons miał postery dwóch bluesmenów Z.Z. Hilla i B.B. Kinga. Podobało mu
się takie połączenie:  „ZZ” oraz „King” czyli „ZZ King”. Pomyślał jednak, że za bardzo to
przypomina miano wielkiego gitarzysty, a ponieważ B.B. King był na topie to nasunęła się
nazwa „ZZ Top.”

  

  

Billy Gibbons

  

 

  

Gibbons urodził się w Houston, w Teksasie. Gdy miał siedem lat usłyszał Elvisa Presleya i
został zarażony bakcylem rocka. Zaczął grać na gitarze. Pierwszy zespół ‘Saints’ założył gdy
skończył czternaście lat. W 1967 roku zarabiał występując w czteroosobowej kapeli Moving
Sidewalks. Ich singel "99th Floor" znajdował się na topie przebojów w Teksasie przez
pięć tygodni, co spowodowało, że Jimi Hendrix wybrał ich na support przed koncertem Jimi
Hendrix Experience w 1968 roku. Hendrix był pod wrażeniem ornamentowej gry Gibbonsa i w
programie tv "Tonight Show" nazwał go najlepszym gitarzystą w Ameryce.
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  Dusty Hill     Gibbons i Bill Ham, lokalny promotor muzyczny, rozpoczęli próby do nowego zespołu zperkusistami i basistami. Wybrali bez wahania weteranów scen teksańskich Dusty Hilla iFranka Bearda.Hill, pochodzący z Dallas także zacraził się występem Elvisa w telewizji. Na basie zaczął graćgdy miał lat trzynaście. Razem z bratem Rocky Hillem grali kolejno wkilku zespołach. W 1967roku dołączyli do perkusisty tworząc grupę Beard’s American Blues Band. Nabrali cennychdoświadczeń akompaniując bluesowym legendom, takim jak: Lightnin’ Hopkins, Jimmy Reed, Freddie King.  

  Frank Beard     10 Lutego 1970 zaczęli grać razem. „Zagraliśmy razem jam session tamtego pamiętnego dnia”mówił Gibbons dla Guitar World. „Zaczęliśmy wolno w C i nie przerywaliśmy przez kilka godzin. Uznaliśmy, że jest fajnie izapomnieliśmy o jedzeniu.”Widzieli, że razem mają piękne brzmienie i że mogą wiele osiągnąć w muzycznyn świecie.  Ich First Album LP przyniósł im mało chwały. Trochę lepiej było przy drugim albumie RioGrande Mud.The Rolling Stones poprosili ich o otwarcie touru w 1972 roku. Trzeci album Tres Hombresprzyniósł im pierwszy platynowy hit "La Grange".   

  ZZ Top     Było jasne, że od tego miejsca ZZ Top mogli grać dobrego bluesa, ale ich podejście byłodalekie od szkolnego, typowego grania, które pogrążyło wiele zespołów. „Zrozum, dla białychchłopców grających bluesa wyjść na szerokie wody można tylko jeśli jesteś zabawny”,tak powiedział Gibbons w wywiadzie dla magazynu Rolling Stone.  

  ZZ Top - Blue Jean Blues     "Tush" jest świetnym przykładem zwichrowanego tekstu, który został bardzo dobrze przyjęty.Ten utwór i idący tym samym tropem "Blue Jean Blues" pomogły wydanemu w 1975roku albumowi Fandangoutrzymywać się na liście najlepszych Billboardu aż przez osiemdziesiąt trzy tygodnie i sprzedaćponad milion płyt.  Jedna strona tego albumu została nagrana w studio, druga zaś to rejestracjakoncertu w Nowym Orleanie.  

  ZZ Top - Fandango, okładka albumu     Ich następny tour w 1976 roku World-Wide Texas Tour był ogromnym przedsięwzięciemustanawiającym ZZ Top  wśród najlepszych grup rockowych. Na scenie w kształcie Taksasuozdobionej bydłem, bizonami, grzechotnikami, kojotami i tarantulami tour okazał się być jednymz najbardziej udanych i przyniósł 11,5 miliona $ dochodu.  W 1977 roku zespół przerwał koncertowanie na dwa lata. Chociaż w 1979 roku podpisaliumowę z Warner Bros. Records dopiero w 1983 roku wydali nowy album Eliminator, którywyniósł ZZ Top ponownie ku wielkiej popularności. Sprzedano ponad 10 milionów kopii. Wlatach osiemdziesiątych zespół nagrał wiele przebojów i otrzymał dużo nagród.  Po czterdziestu latach występowania w tym samym składzie ZZ Top kontynuuje koncertowanie inagrywanie piosenek. W 2004 roku zespół włączono do Rock and Roll Hall of Fame.  

  ZZ Top      ZZ Top Blue Jean Blues Lyrics    I done ran into my baby  And fin'lly found my old blue jean.  I done ran into my baby  Andfin'lly found my old blue jean.  Well, I could tell that they was mine  From the oil and thegasoline.    If I ever get back my blue jean,  Lord, how happy could one man be.  If I ever getback my blue jean,  Lord, how happy could one man be.  'Cause if I get back those blue jean You know, my baby be bringin' 'em home to me.    

  ZZ Top - Blue Jean Blues     Tłumaczenie (tekstowo.pl)    dotarłem do mojego Skarba,  tym samym w końcu odnalazłem swoje stare, granatowejeansy,  odnalazłem moje Kochanie,  aż wreszcie znalazłem moje stare, znoszone jeansy.  Cóż,mógłbym powiedzieć , że ta para należy do mnie, cała brudna od oleju i benzyny.    Jeślikiedykolwiek bym odnalazł moje znoszone jeansy,  Boże, jakże tylko szczęśliwy mógłbym być! Jeśli kiedykolwiek będzie mi dane odzyskać moje stare jeansy,  Panie, będę szczęśliwy jak nikt. Bo jeśli tylko znów odnajdę te niebieskie, znoszone jeansy, to wiesz... mój skarb odda mi je wdomu.     
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