IFG017 SAY WHY? / BASTARDÄSS split 7"
Grind core jak hovado!
Vinylová úroda byla v loňském roce vskutku bohatá, pořád je o čem informovat i psát. Jedním z počinů, které se
dostaly do mých rukou, je split šílenců Say Why? a Bastardass. Žádná kapela se s tím ani trochu nemaže a už podle
obalu je viditelné, že v tomto případě nepůjde o romantickou hudbu k nedělní kávičce (i když, kdo ví?!). Mě osobně
tedy obal ihned zaujal, protože mimo toho, že je ručně malovaný, uchvátí především svou psychedeličností.
Dokonce zadní strana obalu evokuje spíš nějaké tekkno, než pořádný grind core šupec, ale to ať už posoudí každý
sám. Kromě textů a jmen členů kapel je uvnitř obalu přiložen plakát, takto na jedné straně zvětšenina rubu
bookletu. Na druhé straně je mnoho fotografiií obou skupin včetně nejrůznějších úchylností (kdo hledá, najde).
Mám za to, že v tomto případě je celkem jedno, kterou stranu brát jako první a druhou, začněme tedy domácími Say
Why? Tahle pardubická úderka brázdí naše končiny už více než deset let a jejich zatím asi nejpovedenějším
počinem je split LP s českou kapelou Lycanthrophy z roku 2007. Aktuální strana 7" EP mi přijde ještě rychlejší,
než právě zmíněná předchozí nahrávka. Na svou stranu desky skupina umístila celkem pět skladeb a ve všech jde
zkrátka o naprostou řezničinu! Rychlost, rychlost, rychlost a zase rychlost - k tomu není příliš co dodávat, prostě
grind / crust masakr, jak má být. Při poslechu samozřejmě není vůbec k zahození přečíst si přiložené texty.
Především se mi zalíbil text ke skladbě "Chránit a pomáhat", tedy alespoň malou ukázku: „Na každýho jinej metr /
od Steinara nazi svetr / zkažená chuť moci / tlačí na mí oči / v čích rukách je zbraň / co nás prý má chránit.“ Ani
zvukově mě Say Way? nezklamali, ba spíš naopak. První strana tedy vyšla velmi dobře.
Hardcore / grindeři Bastardass, jimž náleží druhá strana vinylu, se zformovali o něco později než Say Why?, a sice
v roce 2004 v americké Californii. Ani v případě Bastardass není tento vinyl jejich úplným debutem. Avšak musím
se přiznat, že jsem se s touto kapelou setkal úplně poprvé a už na první poslech to nebylo špatné! Jejich muzika je
mix amerického hardcoru, thrashmetalu a samozřejmě hlavně grind coru. Docela zábavně působí střídání velmi
rychlých pasáží s pomalými, protože kromě hudby jsou změny patrné i ve zpěvu. Bastardass sice nehrají nic
přelomového - nečekejte tedy nějaký zvláštní objev - avšak dokáží pobavit a věřím, že i jejich koncerty jsou plné
energie a pořádného „moshingu“.
Deska byla nahrána na jaře 2009 v bzeneckém studiu Shaark a kromě klasického černého vinylu bylo vylisováno i
sto kopií, kde má vinyl modrou barvu. Počin se velmi povedl a pevně věřím, že svou cestu k fandům průběžně
nachází a nadále nacházet bude!
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