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I’ll Play The Blues For You (Zagram dla Ciebie Bluesa)

W latach 70-tych Albert King nagrywał jeden album w roku. Albumy te równo się sprzedawały,
konsekwentnie pojawiały się na listach US Billboard 200 i US R&B Charts. Oczywiście
najwięcej fanów miał wśród miłośników bluesa, ale zaczął też budować popularaność w
środowisku rocka. Niewielu jednak kojarzyło go muzyką soulową, aż do wydania w 1972 roku
albumu ‘I’ll Play the Blues For You.’ Nie stało by się tak gdyby nie interwencja losu. Albert był w
Memphis, w studio Stax, szukając piosenki do nowego albumu. Ktoś, Albert nie pamiętał kto,
podpowiedział utwór autorstwa Jerry Beacha pod tytułem “I’ll Play the Blues For You.” Albert
King dodał ją do już nagranych sześciu piosenek i wykorzystał do zatytułowania piątego albumu
wydanego przez Stax Records.

I’ll Play The Blues For You

W nagraniach akompaniowały mu dwie różne sekcje rytmiczne: The Bar-Kays oraz The
Movement. Dodając do nich niezrównane brzmienie ‘dęciaków’ z The Memphis Horns uzyskał
tak świetny efekt, że później byli oni wykorzystywani w wielu wspaniałych albumach Stax’a.

Albert King
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Jerry Marlon Beach urodził się w Oklahoma City 1 grudnia 1941 roku, gdzie jego ojciec
stacjonował z US Army. Pochodził z pionierskiej rodziny osiadłej w Shelby County w Teksasie.
W 1960 roku ukończył szkołę średnią Bossier High School i rozpoczął występy w lokalnych
zespołach grając na gitarze i śpiewając. Po kilku latach zyskał spory rozgłos występując w
duecie z Danny Harrelsonem jako "Danny & Jerry". Od tego czasu był przez 56 lat stałym i
lubianym muzykiem na regionalnej scenie w różnych zespołach. Przez 30 lat co poniedziałek
prowadził w radio audycję Blues Jam. Uczył również gry na gitarze.

Jerry Beach

W 1972 roku osiągnął największy sukces gdy Albert King nagrał jego "I'll Play the Blues For
You”.
Piosenka osiągnęła
nr 1 na liście hitów R&B a Jerry uzyskał nominację do nagrody Grammy. [Pierwszego nagrania
tej piosenki dokonał w 1969 roku Geater Davis.]

I’ll Play the Blues For You, cd, 1972
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Gdy ‘I’ll Play the Blues For You’ ukazał się jesienią 1972 roku stał się największym
komercyjnym sukcesem Kinga. Album na liście US Billboard 200 przebywał przez kilka tygodni
osiągając pozycję 140 a na liście US R&B Charts miejsce jedenaste.

I’ll Play the Blues For You, album, 1972

Rozwlekły tytułowy song jest wirtualnym manifestem Kinga. Mówiona jak rap sekwencja i
kremowy wokal to nie jedyne tutaj atrakcje. King śpiewał wcześniej w karierze standardy lecz
jego głos nie miał siły bluesowego krzykacza tylko był bogato brzmiącym instrumentem.
Naturalnie, jego sławna elektryczna gitara bluesowa – gitara, która wpłynęła na twórczośc
takich legend jak Jimi Hendrix czy Eric Clapton – jest na czele zespołu, tak jak powinna być.
Kompozycje (od różnych współpracowników) są zwarte a solo grane przez Kinga zawsze są
znakomite.

Albert King
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“I’ll Play The Blues For You” to wielki utwór, który jest trochę bardziej skomplikowany od
większości tradycyjnych bluesów. Nie używa zwykłej 12-taktowej struktury akordowej. W sekcji
B przejście jest dosyć unikalne. Mamy do czynienia z sekwencją akordową 6-5-4-5. Ale tworzy
to wspaniałą linię melodyczną i swobodę interpretacji.

Joe Bonamassa gra ‘I’ll Play the Blues For You’

“I’ll Play The Blues For You” zaaranżowany i wyprodukowany przez parę Allen Jones i Henry
Bush był dla Alberta Kinga punktem zwrotnym. Nie tylko pokazał nowy prowadzący utwór
bluesowy ale także wszystkie strony jego muzycznej sprawności.

Gary Moore gra ‘I’ll Play the Blues For You’
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King wpłynął istotnie na wielu gitarzystów bluesowych i rockowych. Chyba największe wrażenie
zrobił jego styl na Stevie Ray Vaughan’ie, z którym występował na koncertach. Wśród wielu
osiągnięć Kinga mamy i album ku pamięci Elvisa Presley’a, wspólne granie z Steve Cropper’em
oraz gangiem Hi Records przez wiele lat. Albert King zmarł w 1912 roku na rozległy atak serca.

Albert King

I’ll Play The Blues For You lyrics
If you're down and out and you feel real hurt Come on over to the place where I live And all
your loneliness I'll try to soothe I'll play the blues for you Don't be afraid come on in You
might run across some of your old friends All your loneliness I gotta soothe I'll play the blues
for you I got no big name and I ain't no big star I play the blues for you on my guitar All your
loneliness I'll try to soothe I 'll play the blues for you

I’ll Play The Blues For You obraz Davida Geralda
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Zagram bluesa dla ciebie (tłumaczenie wg tekstowo.pl)
Jeżeli jesteś zdołowany i naprawdę czujesz się pokrzywdzony Przyjdź do miejsca, w którym
mieszkam Zrobię wszystko, żebyś zapomniał choć na chwilę o swej samotności Będę grać
bluesa dla ciebie Nie przejmuj się, tylko przychodź Możesz wpadniesz na jakiegoś ze swoich
starych znajomych Zrobię wszystko, żebyś zapomniał choć na chwilę o swej samotności
Będę grać bluesa dla ciebie Nie mam wielkiego nazwiska i żadna ze mnie wielka gwiazda
Zagram ci bluesa na mojej gitarze Zrobię wszystko, żebyś zapomniał choć na chwilę o swej
samotności Będę grać bluesa dla ciebie

Albert King
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