


Dolores poją- 
wio się na 
scenie ubrana 
jak zakonnica 
-  w chustce 
na głowie 
i długiej, 
luźnej szacie

przed mikrofonem nieruchoma i wypro
stowana jak posąg, innym razem wstępu
je  w nią duch buntu. Zaciska wtedy ręce 
w pięści i  z  temperamentem porusza się 
po scenie w rytm  śpiewanych przez 
siebie piosenek.

Na bis Dolores wychodzi na scenę bez 
towarzyszących je j muzyków. Solo wyko
nuje tytułową piosenkę z albumu “No Ne- 
ed To Argus”  (Bez sensu je s t się kłócić), 

opowiadającą o żalu

ciemnej sali słychać ta- 
W m m  jemnicze i mistyczne 

dźwięki muzyki. “Be- 
acon Theather*  na no

wojorskim Broadwayu wypełniony jes t do 
ostatniego miejsca. Kiedy w skąpym 
świetle pojawiają się na scenie spowite 
sztuczną mgłą sylwetki basisty Feargala 
Lawlera (24 lata), gitarzysty Noela Hogana 
(23) oraz jego brata, basisty M ike’a Hoga
na (22), 2800 fanów zrywa się z miejsc. 
Ale nagle na scenie robi się oślepiająco 
jasno i  w tym jaskrawym, białym świetle 
oczy solistki The Cranberries, 23-letniej 
Dolores 0 ’Riordan, błyszczą niepokojąco 
turkusową barwą. Ku zdumieniu fanów je j 
krótko obcięte włosy wydają się w świetle 
reflektorów czerwone. I rzeczywiście są 
czerwone, bo dzień przedtem Dolores 
przefarbowała jasne włosy, w których za
pamiętaliśmy ją  w wideo Zombie, na 
ognistą czerwień. Wokalistka, gitarzystka 
i  autorka piosenek je s t nie tylko frontwo- 
man Cranberries, je s t także je j ozdobą 
i  największą osobowością. Trzej Irland
czycy wydają się przy niej niepozorni

i nieważni. Kiedy Dolores z gitarą aku
styczną na ramieniu, ubrana w długi do 
ziemi, czarny płaszcz i  wysokie czarne bu
ty, zaczyna śpiewać, sala robi wrażenie 
zaczarowanej. Milknie powitalny aplauz 
fanów. Stojąc, słuchają w skupieniu utwo
rów  z pierwszego albumu The Cranber
ries uEveryone Elsę Is Doing łt, So Why 
Can’t We”. Dolores czystym, pełnym żaru 
głosem śpiewa “Twenty r One”, “Every- 
thing I Sald” i  “Linger”. Śpiewając, wol
nym krokiem przemierza skrą sceny, pro
wadzona światłem reflektora i od czasu 
do czasu pochyla się, by dotknąć wycią
gniętych ku niej rąk fanów z pierwszego 
rzędu. Towarzyszący je j trzej muzycy po
zostają w cieniu dosłownie i w przenośni.

Minęło już 15 m inut koncertu. Dolores 
gra wstępne akordy “Zombie”, gorączko
wo oczekiwanego przez fanów najwięk
szego przeboju The Cranberries. Ten 
utwór przeciwko szalejącej w ojczyźnie 
piosenkarki wojnie domowej między IRA, 
protestanckim i ekstremistami i  brytyjską 
armią okupacyjną Dolores śpiewa ze 
szczególnym przejęciem. Cierpienie mat-

widać, jak bardzo jes t drobna i szczupła. 
Kiedy śpiewając przechadza się skrajem 
sceny miarowym, dobrze odmierzonym
krokiem, ani za szybko, ani za wolno, w je j 
kierunku padają rzucane przez fanów 
kwiaty. Scena usłana jes t bukietam i róż. 
Po “How”  i  “Sunday” następują “Waltzing 
Back”  i “Ode To My Family ”, a Dolores 
wcale nie musi zachęcać fanów, żeby 
śpiewali razem z nią. Doskonale znają 
melodię i tekst i  ku radości piosenkarki 
wyklaskują takt. Jak wspaniale potrafi się 
zmieniać ta młoda Irlandka. Raz stoi

o sceniczny 
image. Tym 
razem fryzu* 
ra na punka

ki, która w wyni
ku bezlitosnego 
terroru utraciła 
swe dzieci, głę
boko porusza 
słuchaczy.

Kiedy po 
chw ili Dolores 
zrzuca czarny, 
długi płaszcz 
i śpiewa w bia
łym podkoszul
ku, doskonale

w wywiadzie dla Bravaf udzielonym po 
koncercie. Dolores zastąpiła w 1990 
frontmana grupy, Nialla. Wokalistka zdaje 
się doskonale znać swą wartość. Nie tyl
ko podczas występu sprawia wrażenie 
niedostępnej i pełnej dystansu. Po kon
cercie nie rozmawia ani z dziennikarzami, 
ani z fanami, czy kolegami z zespołu. 
"Miss D. jes t geniuszem, je s t Joanną 
D’Arc sceny rockowej”, mówi Noel, przy
mrużając oko. “Nie przyjmuje po prostu 
żadnych uwag. Trzeba pozwolić je j być 
po prostu sobą...”

za utraconym uko
chanym, którego 
dziewczyna nie mo
że zapomnieć. Jej ła
godny i zarazem 
mocny głos robi na
prawdę niesamowite 
wrażenie. Na sali jest 
tak cicho, że słychać 
nawet najcichszy 
szept wydobywający 
się z  ust piosenkarki. 
“Sam tylko głos 
i  osobowość Dolo
res zapewniły nam 
sukces”, przyznaje 
gitarzysta Noel

Cranberries live: Dolores stoi w świetle ram* 
py, a jej muzycy pozostają w cieniu. W stycz*
niu Cranberries występowali w Europie

Dolores, Feargat, ffoel i Mikę {od I.)


