Metal farsang- Subscribe- őrület
Ebben az évben is lezajlott a metal farsang. Remek fellépők, jó hangulat, nagy
„headbangelések” voltak. De most nem magát a rendezvényt szeretném a mennyekbe emelniami egyébként kiváló volt- hanem az est fénypontját adó Subscribe-ot. Az érdeklődőknek
körülbelül fele viselt „Subscribe”- s vagy Guilty Parties”-es pólót, így bátran ki merem
jelenteni, hogy aznap övék volt a főszerep.
Miután a ROAD eljátszotta a maga programját, előrenyomultunk. Következett a Subscribe.
Már a hangoláskor nagy üdvrivalgás tört ki. Aztán Anka Miki basszusgitáros a „Use her
riendly” intróját kezdte játszani, jelezve a közönségnek, hogy mire számíthat. (?) Ez volt az a
pont, amikor mindenki elvesztette a fejét. A koncert elkezdődött. Olyan volt, mintha hirtelen
mindenki felébredt volna, és az lett volna a feladat, hogy „tönkreverjük a házat”, de erre nem
került sor. Cserébe mindenki üvöltve énekelt a két vokálossal. A népdalbetétnél igazi
„esemény” hangulat vette kezdetét. A Pokolgép-rajongók is úgy énekeltek, mintha kötelező
lenne. Legnagyobb meglepetésünkre „bepróbálták” a két legfrissebb dalt is, ami hatalmas
pluszt jelentett, hiszen hihetetlenül jól sikerült tételek ezek. Nem hittem volna, hogy két ilyen
fantasztikus lemez után (amiket én személy szerint kötelezővé tennék a háztartásokban),
tudnak még ilyet produkálni, de most sem okoztak csalódást. A koncerten egyébként a
szokásos számokat játszották, kiegészítve az előbb említett kettővel és az EDDAfeldolgozással, a „Kölyköd voltam”- mal. Ekkor már a büfések és a biztonsági emberek is
velünk énekeltek.
Emlékezetes koncertet kaptunk Magyarország egyik, ha nem a legtehetségesebb underground
zenekarától.
A koncert után összefutottunk Csongor Bálint énekessel egy közös fotó erejéig, és váltottunk
pár szót. Elárulta, hogy féltek az új számok utáni reakcióktól, s nagyon nagy meglepetés volt
számukra, hogy már azokat is velük énekli a közönség. Természetesen hozzátette, hogy
szeretnek visszajárni Debrecenbe, de gondolom, ezt mindenhol elmondja- mindenesetre
nagyon jó volt hallani.
Reméljük, hamarosan folytatódik a munka a harmadik remekmű előkészületeivel, aminek
megjelenési ideje bizonytalan, de legalább annyira várjuk, mint a következő debreceni
Subscribe- fellépést!
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