
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 soron következő előadóról meglehetősen nehéz elfogultság nélkül bármit is 

mondanom, mivel aki a ’fingerstyle’ gitárosok közé tartozik, az már eleve 

megvesz kilóra. Ám a most bemutatásra kerülő hölgyről elég annyit 

megjegyezni, amit egy szintén zenész (Dave Grohl) mondott róla:  

 

’Vannak jó gitárosok, van néhány gitáros, aki baromi jó. És van Kaki King.’ 

 

Nem túlzás azt állítani, hogy Kaki King tényleg elképesztően jól gitározik, de ez csak 

egy pozitívum a sok közül, amit birtokol, mert a rendkívül színes dallamválasztásai, 

ritmikai megoldásai szintén érdemesek arra, hogy ezekről megfogalmazzunk néhány 

gondolatot. Szinte hihetetlen, hogy jövőre lesz 15 éve, hogy megjelent King első 

lemeze, ahol már sejteni lehetett, hogy a kis hölgyből egyszer egy hatalmas királynő 

lesz és ragyogni fog a zenészek között. És lám, így is lett. ☺ 

 

Azóta számos akusztikus albumot adott ki, illetve zenekarokkal is közreműködve 

alkotott Amerika szerte, nem beszélve a filmzenékről, amelyek szintén részét képezik 

ragyogó munkásságának. 
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Glow (2012) 

 



A ’Glow’ c. lemeze egyik nagy favoritjaim közé tartozik több okból kifolyólag. Először 

is, engem nagyon meg tud fogni a picit elvontabb vagy esetenként az extrémebb 

dallamvilág és ez ezen a lemezen abszolút fellelhető, amellett, hogy az album azokat 

is magával ragadja, akik nem igazán jártasak ebben a műfajban.  

 

Mint a legtöbb lemezen, King itt is akusztikus gitárt használ és a tőle megszokott 

módon gyönyörű hangokat csal ki hangszereiből, köszönhető azoknak a jól bevált 

technikáknak, amit gyerekkorától kezdve tökéletesít. Emellett, megismerkedhetünk a 

’standard’ hangolástól eltérő érdekes, általa kitalált, újszerű hangolásokkal is. Az 

egész album egy könnyed, lebegős utazás a hangjegyek hajóján, amiből a csend 

ébreszt fel minket a lemez végén. Minden nóta nagyszerű, kezdve az első ’Great 

round burn’ vonósnégyessel megfűszerezett dalocskától, a misztikus, dinamikus, 

erőteljes ’King Pizel’-ig, ami eredetileg egy lassabb változatban lett megírva és 

előadva egy esküvő alkalmával, illetve a ’Kelvinator, kelvinator’. 

 

Az album egyik rejtélyes momentuma, amire eddig sajnos nem tudtam rájönni, 

bármennyire is gondolkodtam rajta, nevezetesen, hogy melyik ismert dal néhány 

hangja van elrejtve a ’Skimming the fractured surface to a place of endless light’-ban, 

de ha valaki tudja, legyen olyan jó és írja meg nekem. ☺ 

 

Az tény, hogy King mestere a hangszerének, de ami még ennél is fontosabb, hogy 

képes olyan dallamokat írni, amelyek fülbemászóak és azok, a dalok befejeztével is 

jelen maradnak, azt sugallva, hogy talán mégis létezik valami, ami maradandó. Mint 

minden kiváló zenész, ő is csak egy eszköz a hangok világában, amivel hallhatóvá válik 

az, ami egyébként nem hallható, csak érzékelhető valahol. Talán, lelkünk legmélyén. 

Valahol. 
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