
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

osem gondoltam volna, hogy az idei év egyik legtöbbet hallgatott lemezévé 

lép elő a most említésre kerülő album, de ’a csodák akkor is megtörténnek, 

ha az ember nem hisz bennük.’ ☺ 

 

Egy teljesen véletlen Youtube-os reklámnak köszönhetően (sicc!) találtam rá a fent 

említett előadóra, akiről eddig halvány fogalmam sem volt, hogy létezik, azt pedig 

pláne nem, hogy egy ennyire ütős kis lemezt rakott össze kiváló zenésztársaival, akik 

egytől egyig elismert muzsikusok világszerte. Személy szerint, nem nagyon hallgatok 

cover lemezeket, mert az eredeti ötletek híve vagyok, de ezt a lemezt kb. 20. hallgatás 

után sem tudom abbahagyni. Teljesen lenyűgöző az a professzionalizmus, ahogy a 

zenészek megálmodták és kivitelezték ezt az albumot. Magáról a lemezről túl sokat 

nem szabad beszélni, mert minél hamarabb meg kell hallgatni. Aztán újra és újra, míg 

fejből nem tudjuk az összes hangot. 

 

Az album első száma megteremti a hangulatot a soron következő dalok számára, 

hiszen a ’Whole lotta love’, egy máig népszerű Led Zeppelin nóta, amit sokan 

feldolgoztak ugyan, de ez a flamenco-s átirat több, mint élvezetes, hogy egy ennyire 

egyszerű melléknévvel illessem.  
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Terry Ilous 

 
Gypsy dreams (2017) 

 



 

Ezt követi egy szintén hangulatos Don Henley szerzemény, a ’Boys of Summer’, hogy 

felvezesse a lemezt és mire elérünk a 4. ’Long train runnin’ c. dalhoz, a latinos 

hangulat mindenkinek benne van a legkisebb sejtjében is. 

 

Hibátlan a hangszerelés, tökéletes a hangzás és túlzás nélkül állítható, hogy a lemez 

nem megy el egy erőltetett irányba, mert nagyon ízlésesen nyúltak hozzá ezekhez a 

remek dallamokhoz, ami köszönhető a rendkívül zseniális zenészeknek, akik már 

bizonyítottan a legjobb produkciókban tehették le névjegyüket, amiből egy érett, sok 

stílust magába olvasztó csoda születhetett. 

 

Viszont számomra a legfontosabb, hogy a profizmus nem teszi sterillé a lemezt, sőt, 

inkább az jön át az első alkalommal hallgatónak (is), hogy ez - kérem szépen - 

örömzene a javából. Ennél jobb csak az lehetne, ha ezt a kifinomult produkciót 

valamilyen úton-módon élőben is megcsodálhatnánk, hiszen minden dal egy 

gyöngyszem abban a bizonyos zenei kagylóhéjban és ezzel a véleményemmel 

remélhetőleg nem vagyok egyedül. ☺ 

 

 

 

 

Tommy Furrier 

 


