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As the Years Go Passing By (Jak Z Biegiem Lat Mijają)

  

Eric Clapton stworzył kilka największych gitarowych riffów rockowych jednak cierpiał przy
pisaniu ‘Layli’.  Gdy Clapton o swych rozterkach powiedział Allmanowi, Duane zabrał się do
pracy i wkrótce przybiegł z siedmionutową frazą, która obecnie jest jednym z najsławniejszych
chwytów w historii rocka. To było dokładnie to czego ‘Layla’ potrzebowała. Cofając  się trochę
lat wstecz zanim ucieszony Clapton przyjął świetną linijkę Allmana można zobaczyć, że nie
mamy tak całkiem do czynienia z oryginalnym pomysłem. Duane świadomie lub nie skopiował
początek bluesowej ballady ‘As The Years Go Passing By’.

  

As The Years Go Passing By

  

  

Ciekawe, że autorstwo tego bluesa też jest problematyczne. Oficjalnie ‘As the Years Go
Passing By’ napisał Deadric Malone – pseudonim  używany przez Dona Robeya, właściciela
wytwórni płytowej Duke and Peacock, który kupił prawa do tej piosenki za nie tak wielką kwotę
(Zobacz notkę: I Smell Truble blues ).

  

As the Years Go Passing By został po raz pierwszy wykonany przez bluesowego śpiewaka i
gitarzystę Fentona Robinsona (autora m.in. ‘Loan Me a Dime’). 
Ekspert w sprawach bluesa Jim O’Neill zapewnia, że Robinson zawsze jednoznacznie podawał,
że prawdziwym jego twórcą był inny bluesman Peppermint Harris.
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Fenton Robinson

  

 

  

Harrison D. Nelson Jr. znany jako Peppermint Harris urodził się 17 lipca 1925 roku w
Texarkana, w stanie Texas.  W młodzieńczych latach skakał po stanowych scenach
muzycznych aż osiadł w 1943 roku w Houston. Kilka lat później przydarzył mu się szczęśliwy
traf: zainteresował sięnim i zaprzyjaźnił Lightnin Hopkins, legenda teksańskiego bluesa, który
pomagał Harrisonowi w rozwoju swego muzycznego talentu. Gdy Hopkins uznał Harrisona za
gotowego akompaniował mu w nagraniach dla Houston's Gold Star Records. Niewiele z tej
wyprawy przyszło chociaż Harrison wydał swą pierwszą płytę (na 78 obrotów) w 1948 roku, jako
Peppermint Nelson.

  

  

Peppermint Harris

  

 

  

W 1949 dostał ponownie okazję do nagrania, tym razem dla wytwórni Bobby Shad’s Sittin In
With. W nagraniu towarzyszył mu kwintet z dwoma świetnymi saksofonistami Ed Wiley’em i
Henry Hayes’em. Pierwsze nagrane utwory to ‘Raining In My Heart’ oraz ‘The Blues Moved And
Rolled Away’. Jak głosi legenda Bob Shad zapomniał nazwiska bluesmana i na płycie pojawił
się on jako Peppermint “Harris”. Nelson przyjął ten pseudonim i używał go już zawsze. ‘Raining’
stał się hitem w Los Angeles a także w rodzinnym Houston. Wkrótce zyskał popularność w
innych miastach Teksasu. Ten sukces sprawił, że jego nazwisko było rozpoznawalne i Harris
mógł już rozpocząć swoje pierwsze trasy koncertowe.
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  Albert King gra As the years go passing by     Pierwszą sesję dla Alladin nagrywał z Maxwell Davis combo. Wyprodukowali wtedy dwiepiosenki: ‘I Got Loaded’ i ‘It’s You Yes It’s You’.  ‘Loaded’ od razu został hitem na ZachodnimWybrzeżu a potem w całej Ameryce. Utwór ten przyniósł Harrisowi najwięcej pieniędzy i byłjego sygnaturą. Singel wydany w 1951 roku pzez Alladin znajdował się na Billboard Top 10przez pół roku, a dekady później piosenka ta została ponownie nagrana przez brytyjskiegorockmana Elvisa Costello.  

  Peppermint Harris - I Got Loaded     Kombinacja własnej silnie motywowanej kreatywności z  podatnością na wpływycharakteryzowały karierę Harrisona Nelsona jako bluesmana. Nagrywał dla kilkunastu różnychwytwórni płytowych (m.in Aladdin, Money, Dart, Duke,  Jewel) pisząc bardzo wiele bluesowych,jak i r&b utworów.  W 1997 roku Peppermint Harris wydał ostatnią płytę (CD) nazwaną ‘Penthouse in the Ghetto’zawierającą wiele starych piosenek nagranych w Houston w 1958, 1960, 1974 i 1975 roku, zbardzo cenionymi lokalnymi muzykami, jak Clarence Green, Clarence Hollimon, TeddyReynolds i inni.  

  Peppermint Harris - Penthouse in the Ghetto     Dużo jego kompozycji było sprzedanych za gotówkę płatną natychmiast i dlatego nie miał donich żadnych praw autorskich. Z bardziej znanych warto wymienić  ‘Think It Over One MoreTime,’  ‘Whole Lot of Loving,’ ‘Stranded in St. Louis’ i oczywiście ‘As the Years Go Passin'By’.  

  Peppermint Harris     Peppermint Harris - As the years go passing by    There is nothing I can do  As you leave me here to cry  There is nothing I can do  As youleave me here to cry  You know my love will follow you  As the years go passing by    Give youall that I own  That's one thing you can't deny  Give you all that I own  That's onet hing you can'tdeny  You know my love will follow you  As the years go passing by    Gonna leave it up to you So long, so long, goodbye  Gonna leave it up to you  So long, so long, goodbye  You know mylove will follow you  As the years go passing by    Gonna leave it up to you  So long, so long,goodbye  Gonna leave it up to you  So long, so long, goodbye  You know my love will follow you As the years go passing by    

  Jeff Healey gra As the years go passing by     Z biegiem lat minęły  (Tłumaczenie wg tekstowo.pl)    Nie ma nic co mogę zrobić  Jak zostawiasz mnie tu płaczącego  Nie ma nic co mogę zrobić Jak zostawiasz mnie tu płaczącego  Wiesz, moja miłość będzie z Tobą  Z biegiem lat przejdzie   Dam Ci wszystko co mam  To jedna rzecz, której nie możesz zaprzeczyć  Dam Ci wszystko comam  To jedna rzecz, której nie możesz zaprzeczyć  Wiesz, moja miłość będzie z Tobą  Zbiegiem lat przejdzie    Zostawię to dla Ciebie  Tak długo, tak długo, do widzenia  Zostawię todla Ciebie  Tak długo, tak długo, do widzenia  Wiesz, moja miłość będzie z Tobą  Z biegiem latprzejdzie    Zostawię to dla Ciebie  Tak długo, tak długo, do widzenia  Zostawię to dla Ciebie Tak długo, tak długo, do widzenia  Wiesz, moja miłość będzie z Tobą  Z biegiem lat przejdzie   

  Peppermint Harris w wytwórni płytowej Sittin In With     
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