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Τραγούδια που κρύβουν ερωτικές απογοητεύσεις, ανεκπλήρωτο έρωτα, βαθιά αγάπη αλλά
και σεξουαλικές κακοποιήσεις, πολλαπλές προσωπικότητες, παραδοσιακές ιστορίες
τρόμου και άλλα πολλά. Μάθετε την ιστορία πίσω από τα ονόματα των τραγουδιών και θα
αναθεωρήσετε για πολλά από αυτά!

Rolling Stones - Angie

Το τραγούδι το έχει γράψει ο Keith Richards (κιθαρίστας) την εποχή που γεννήθηκε η κόρη
του Angela. Το όνομα του κομματιού όμως δεν αναφέρεται σε άνθρωπο αλλά ουσιαστικά
στην ηρωίνη και στην τότε προσπάθεια του Keith για αποτοξίνωση.
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http://www.youtube.com/watch?v=usEcJwrNHAg

White Stripes - Jolene

Η πρώτη εκτέλεση εκτέλεση του κομματιού ανήκει στην Dolly Parton. Το τραγούδι διηγείται
την ιστορία μιας νοικοκυράς που έρχεται αντιμέτωπη με μία ηδονική ξελογιάστρα, η οποία
πιστεύει ότι προσπαθεί να της κλέψει τον άντρα "please don't take my man". Η Dolly λέει
πως η έμπνευση του τραγουδιού προήλθε από μια δική της αληθινή εμπειρία, καθώς μία
ψιλή, κοκκινομάλλα λογίστρια τράπεζας φλέρταρε με τον άντρα της εκείνη την εποχή. Το
όνομα Jolene το πήρε από μια θαυμάστρια της (κοκκινομάλλα) που της ζήτησε αυτόγραφο
σε μια συναυλία της.

http://www.youtube.com/watch?v=H4rYaLBUpLA

Nick Cave & P.J. Harvey - Henry Lee

Ένα σκοτσέζικο παραδοσιακό τραγούδι του 18ου αιώνα, το οποίο εξιστορεί ένα παραμύθι
ενός επώνυμου πρωταγωνιστή, του Young Hunting. Ο Young Hunting ή Henry Lee λέει στην
γυναίκα που περιμένει το παιδί του, σύμφωνα με την ιστορία, ότι είναι ερωτευμένος με
άλλη γυναίκα πιο όμορφη. Παρόλα αυτά, η γυναίκα του τον πείθει να πιει μέχρι να μεθύσει
και τον οδηγεί στο κρεβάτι της με την πρόφαση να τον φιλήσει για τελευταία φορά. Η
γυναίκα τον μαχαιρώνει μέχρι θανάτου, ρίχνει το σώμα του σε ένα ποτάμι -με την βοήθεια
άλλων γυναικών της πόλης, τις οποίες τις δωροδοκεί με ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι- και
χλευάζεται από ένα πουλί. Προσπαθεί να ξεγελάσει το πουλί να κατέβει από το δέντρο
αλλά εκείνο αρνείται γιατί φοβάται ότι θα το σκοτώσει. Όταν η αστυνομία αρχίζει να
ψάχνει τον χαμένο άντρα, εκείνη αρνείται κάθε κατηγορία και ισχυρίζεται ότι δεν τον έχει
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δει. Όταν όμως βρίσκουν το πτώμα του άντρα, η γυναίκα υποκύπτει στις τύψεις της και
παραδέχεται τον φόνο, όπου και καταδικάζεται σε θάνατο (στην πυρά).

http://www.youtube.com/watch?v=uHdNCHomHlU

Eric Clapton - Layla

Εμπνευσμένο από τον ανεκπλήρωτο έρωτα του Clapton για την Pattie Boyd, την γυναίκα του
φίλου του και μουσικού συναδέρφου George Harrison. Ο Clapton εξομολογήθηκε στον
Harrison ότι ήταν ερωτευμένος με την σύζυγό του μερικά χρόνια μετά η Pattie χώρισε τον
Harrison και παντρεύτηκε τον Clapton ο οποίος της χάρισε και το "wonderfull tonight". Ο
Harrison παρευρέθηκε στον γάμο του φίλου του μαζί με τα σκαθάρια και ήταν πάντοτε, ο
"κολλητός" του Clapton. Η Pattie μετά το θάνατο του γιού της χώρισε το 1989 και με τον
Clapton.

http://www.youtube.com/watch?v=fX5USg8_1gA

Pearl Jam - Jeremy

Ο Eddie Vedder εμπνεύστηκε το τραγούδι από ένα άρθρο εφημερίδας το οποίο τον
συγκλόνισε. Το άρθρο αναφερόταν σε ένα 15χρονο αγόρι τον Jeremy Wade Delle από το
Τέξας, ο οποίος αυτοκτόνησε μπροστά στους συμμαθητές του την ώρα των Αγγλικών. Το
πρωί της Δευτέρας 8/1/91 ώρα 09:45 ο Jeremy όντας αργοπορημένος πήγε στο διευθυντή
του σχολείου να ζητήσει άδεια εισόδου και γύρισε στην τάξη με ένα περίστροφο magnum
λέγοντας "πήρα αυτό που ήθελα" και τοποθετώντας την κάννη στο στόμα του άφησε την
τελευταία του πνοή. Χαρακτηριστική είναι η φράση του τραγουδιού "Jeremy spoken in class
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today", καθώς το αγόρι περιγράφεται σαν "ήσυχο και λυπημένο" από τους συμμαθητές του.

http://www.youtube.com/watch?v=MS91knuzoOA

The Kinks - Lola

Μία ρομαντική στιγμή ενός νέου και μιας τραβεστί που συναντά σε ένα Club του Soho στο
Λονδίνο. Οι Kinks εμπνεύστηκαν το κομμάτι από τον μάνατζερ τους Rober Wace, ο οποίος
πέρασε ένα ολόκληρο βράδυ χορεύοντας με μία τραβεστί. Σκεφτήκατε ποτέ να το
αφιερώσετε στην κοπέλα σας; think again!

http://www.youtube.com/watch?v=nVXmMMSo47s

Siouxsie & the Banshees - Christine

Το τραγούδι περιγράφει την Christine, μία γυναίκα με "22 πρόσωπα", πνευματικά άρρωστη.
Η Christine Costner-sizemore μαχόταν με την αρρώστια "διασχιστική διαταραχή
ταυτότητας", λέγεται πως είναι μία αληθινή ιστορία που έγινε ταινία με τίτλο "The three
faces of Eve". Σύμφωνα με την ταινία οι ταυτότητες της Christine 22 στον αριθμό είχαν
διαφορετικά ονόματα, 2 από αυτά αναφέρονται στους στίχους του κομματιού, "strawberry
girl" και "bananna split".
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http://www.youtube.com/watch?v=jSSlxp0FAS8

Offspring - Kristy are you doing ok?

Ο Dexter Holland έγραψε το τραγούδι για ένα κορίτσι που γνώριζε όταν ήταν μικρός. Η
Kristy είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά και όλοι στη γειτονιά του Dexter το γνώριζαν, αλλά
κανείς δεν έκανε τίποτα για αυτό. Ο τραγουδιστής έγραψε το κομμάτι σαν μετέπειτα
συγνώμη προς την Kristy.

http://www.youtube.com/watch?v=AULaJdMPmIw&ob=av2n

Κείμενο : Christina Alossi
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