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Leszek Cichonski  -  Thanks Jimi (2001)

  

    01 - Foxy Lady 03:50  02 - Purple Haze 03:53  03 - Voodoo Chile 03:56  play   04 - Cocaine
04:14  05 - Thanks Jimi 06:15  06 - Fire 03:40  07 - Like A Rolling Stone 05:30  08 - Hey Joe
05:12  09 - Crazy Horse 04:14  
play
 10 - Little Wing 08:05  11 - Who Knows 07:17  
 Muzycy:  Leszek Cichoński - guitar  Stan Skibby - vocal/guitar  Anika - vocal  Włodek Krakus -
bass  Andrzej Ryszka - drums    

 

  

"Hej Jimi !  Dobrze jest mieć starszego brata... . Miałem wtedy chyba 11 lat.... przyniósł grającą
pocztówkę.... i usłyszałem Twoje "Hey Joe" i Purple Haze" , później bylo powalające "All Along
The Watchtower". Każda płyta (wtedy czarna , winylowa) była w naszym domu świętem, a
każda Twoja płyta - objawieniem. To, co robiłeś wykraczało daleko poza grę na gitarze. Już
wtedy czułem, że jest to coż wyjątkowego, doskonałe sprzężenie dźwięku i brzmienia z emocją
... i jeszcze coś ....MAGIA !  Już w połowie lat osiemdziesiątych grałem z Włodkiem "Lola"
Krakusem i Andrzejem Ryszką zaduszkowe koncerty poświęcone Tobie. To były niesamowite
wieczory. Teraz, kiedy nie ma Cię już na scenie od 30 lat, zapragnąłem jeszcze raz poczuć te
wibracje i zostawić ich ślad: płytę - dedykację dla Ciebie.  We wrześniu 2000 roku, znowu
zagraliśsmy z Lolą i Andrzejem. Dołączył do nas Stan Skibby z Chicago. Jemu też jesteś
bardzo bliski. Nasze koncerty nazwaliśmy "Tribute to Jimi Hendrix" . Ludzie pamietają Cię
dobrze w Polsce ; w poznańskim "Blue Note" cała sala śpiewała "Who Knows" . Występ w "Free
Blues Club" w Szczecinie nagraliśmy "z marszu" na początku trasy - miał więc jamowy i bardzo
spontaniczny charakter. Czułem Twoją bliskość tego wieczoru. W przerwie trasy koncertowej ,
zaledwie w trzy dni, nagraliśmy Twoje nieśmiertelne hity : "Foxy Lady", "Purple Haze", "Voodoo
Chile" - nie obrazisz się, że je trochę przearanżowałem ? Przygotowałem też coś specjalnie dla
Ciebie - "Cocaine" J.J. Cale'a - odjechaliśmy ze Skibby'm w solówkach totalnie, byliśmy
gdzieś... blisko Ciebie - ta Cocaine naprawde kręci.  Ciekaw jestem, jak spodoba Ci się Anika w
"Foxy Lady" i "Voodoo Chile". Długo ją namawiałem - nie chciała śpiewać Voodoo.... - mówiła ,
że nie czuje się dobrze w tym numerze, że nie chce .... , ach te kobiety... .  Dzięki, że ten cały
czas byłeś z nami. Thanks Jimi! " ---Leszek Cichoński
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"Thanks Jimi", the disc from outstanding blues/rock guitarist LESZEK CICHONSKI features 11
trax (55 minutes) of awesome Hendrix-inspired heavy guitar riffage from one of Poland's best
blues/rock guitarists. His arrangements of the classic Hendrix jams are unique, fresh and
interesting. With "Thanks Jimi", Leszek Cichonski has successfully crossed all musical barriers
and has produced an excellent, top-shelf heavy guitar "Hendrix tribute" disc that stands up with
the best of them.  "Thanks Jimi" features a combination of studio and live trax that work well
together in creating a true authentic Hendrix vibe. The disc also features several killer
Hendrix-inspired original trax including the bad-ass hard rocking "Crazy Horse" and the
outstanding title track ("Thanks Jimi", an awesome instrumental heavy guitar showcase that is
full of depth and emotion - a very deep personal "musical tribute" to JIMI HENDRIX).  The
LESZEK CICHONSKI: "thanks jimi" disc is HIGHLY recommended to people who dig the music
of JIMI HENDRIX and other classic Hendrix-inspired axemasters like ROBIN TROWER, FRANK
MARINO, ERIC GALES, RANDY HANSEN, CLAS YNGSTROM & SKY HIGH, THE
HAMSTERS, LANCE LOPEZ, PLANKTON, GREG KOCH, ERIC JOHNSON, MICHAEL
LANDAU and other outstanding killer Hendrixy axeslingers from around the globe (third stone
from the sun).  LESZEK CICHONSKI is an awesome player in his own right who treats Jimi's
music with the respect of a deeply rooted blues muscian and, on "Thanks Jimi", does THE MAN
proud.
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