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מדוע אנשים אינם יכולים לנצור את לשונם? כלומר ,לפחות חצי
שעה בכל פעם  -למשך קונצרט שלם Dropout Patrol .היא אחת
מאותן להקות שבמהלך הקונצרטים שלהן תמיד מישהו מתחיל
לדבר בקול רם .מדוע? אולי בגלל שהמוסיקה כל כך שקטה ,אז
שים לב .כמו משהו מהימים ש Cat Power-עדיין עשה אינדי,
 Jason Molinaהיה עדיין חי ,ולהקת הקרטה יוצאת הדופן של
 Geoff Farinaהייתה עדיין קיימת .זה נשמע כאילו פעם היה
הכל טוב יותר ,אבל בעצם ,רק לעתים רחוקות זה היה טוב יותר
מכאן ועכשיו .רוק ,אם כך ,באופן מסוים ,אבל ללא העמדת פנים
(למרבה המזל) ועוצמת הקול (לרוע המזל) .אבל גם מוסיקת עם,
אולי ,אבל בלי זקנים ארוכים (למרבה המזל) ומפוחיות ,וכ“ו (גם
מזל גדול) .יותר אקורדים מינוריים ממז‘ורים .יותר רועש משקט.
אולי הסיבה שאנשים בקהל מתחילים לדבר בקול רם היא שהם
אינם מסוגלים לסבול את הטקסט ששרה  .Jana Sotzkoלא
בגלל שהטקסט גרוע ,אלא מכיוון שהוא כל כך טוב בלספר על מה
שרע .על הכשלונות היומיומיים שלנו  -שוב ושוב .על חיים
שנראים תמיד טוב יותר במראה האחורית  -כל כך טוב יותר עד
שאתה לא שם לב שאתה נסחף מהנתיב של ההווה .ולגבי ברלין,
פארק השעשועים של המבוגרים ,שבה כל אחד בשלב מסוים
סוטה מדרך הישר  -מטביע יגונו וכעסו באלכוהול ,וברעש
קונצרטים רבים ,ובקבעון טרגי קומי לספורט אתגרי .בהכרה
ברורה שאינך הדבר החם הבא ,ובשנים הבאות שנותרו לך,
כנראה שזה לא יישתנה.
„זה לא מפחיד כל עוד אני מסתכלת לצד “,שרה  Sotzkoבאחד
השירים החדשים באלבום החדש Sunny Hill
( - )Altin Village & Mine, K&F Recordsאך מבטה ישיר ולא
מרחם כשהעיניינים מתחילים להתדרדר .כשמערכות יחסים
מתפרקות ,שהוחזקו רק בתיקוני סרק של טלאים אינסופיים.
כשאתה מכיר בנחיתות שלך עצמך .כשכל ברצונך היא החשכה
 והשקט .בצורה אידאלית ,כל הזמן .אבל לפחות חצי שעה זאת,רק בקונצרט זה ,האלבום הזה.

