RadiOFF: Blind Date με την Λάνα την Αλάνα

Λοιπόν, άκου Λάνα’μ. Το ξέρω ότι έχεις ακούσει κι εσύ πως είσαι κάτι μεταξύ Ρίτα
Χέϊγουορθ και Amy Winehouse. Το ξέρω ότι γοητεύεις το ίδιο τα παιδάκια στα hipsterάδικα
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και μερικούς industrialάδες. Το ξέρω επίσης πως είναι καλή ιδέα που άλλαξες το όνομά σου
από Μαριγούλα Δενξερωκαιγωπως σε Λάνα Ντελ Ρέϊ. Ως τώρα το μόνο Ντελ Ρέϊ που ήξερα
ήταν το Κόπα Ντελ Ρέϊ στην Ισπανία κι αυτό επειδή γελάω που κράζουν το ισπανικό εθνικό
ύμνο Καταλανοί και Βάσκοι. Όμως σε έμαθα και σένα από τις industrial, goth επαφές μου.
Ομολογώ ότι μου έκανες πολύ suburbia pin-up στο look αλλά επίσης θα δεχθώ ότι το “Video
games” το άκουσα και το συμπάθησα. Είμαι και video gamer. Καταλαβαίνεις. Μετά, άκουσα
κι άλλα ήθελα δεν ήθελα. Καλό και το “Summertime sadness”, κολλάει και με την εποχή που
το έβγαλες, είναι και μελαγχολικό. Μια χαρά. Λιγότερα remix να είχε, καλά θα ήταν. Οι
hipsters σε οργασμούς. Θέλω όμως να απολογηθώ που δεν ήρθα στο ραντεβού μας στην
Μαλακάσα. Μα κι εσύ στην Μαλακάσα ρε Λάνα; Χάθηκε ένα Skippers ή έστω μια Ύδρα; Κι
όχι μόνο στη Μαλακάσα! Θα έπρεπε να αντέξω τους ιδρωμένους μεταλάδες στην είσοδο,
μα καλά αμάνικα και σωλήνες το 2013;, την διαδικασία να πάρω μια μπύρα αφού τα κοκτέιλ
που μας αρέσουν με το κερασάκι δεν τα είχαν εκεί, ακόμη και την μυρωδιά από τα πόνι
και…τα σχετικά τους. Ίσως το ότι σε έστησα στο ραντεβού να χάλασε την μαγιονέζα.
Έμαθα ότι δεν τραγούδησες με κέφι κι ας ούρλιαζαν τα κοριτσάκια που πλακώθηκαν να
αλλάξουν σε μισό χρόνο το look Amy σε look Lana. Παρά το στήσιμο σε είδα σε φωτό και
βιντεάκια από το YouTube. Άλλη Λάνα είδα Λάνα μ’. Και σκέφτομαι μη φταίω εγώ που δεν
ήρθα. Μπορεί πάλι να φταις κι εσύ που ήρθες αλλά σε λάθος μέρος. Αυτό έχουν τα blind
dates.

Kείμενο: G.
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