Az Orochi nem tartozik a legismertebb japán együttesek közé
Európában, de mindenképpen nagyon különleges és aktuális az április elsejei, budapesti koncert miatt. Idén tavasszal
ugyanis európai turnéra indultak új lemezükkel, a Soul of Preyjel, magyarországi fellépésük pedig a Crazy Mama klubban volt.

A zenekar bemutatását érdemes egy
japán legendával kezdeni, hiszen ők
maguk is ezzel indítanak az első album intrójaként: Egyszer régen élt
egy sárkány, Yamatano Orochi, akinek nyolc feje és nyolc farka volt, a
szeme pedig vérben forgott. A sárkány
minden évben elrabolt egy gyönyörű
szüzet a faluból áldozatképpen. Egy
szamuráj, Susanoo tudomást szerzett
erről, ezért, hogy legyőzze, szakét itatott a sárkánnyal, akinek így álmában
le tudta vágni a fejeit. A szamuráj
lelke halhatatlanná vált, és négy szamuráj testében tért vissza, akik 16 évig
irányították a Nap földjét. És most,
2000 év után újra visszatért négy
szamuráj képében, akik Ushiwaka
(ének), Yukimura (gitár), Mitsu-Hide
(basszusgitár) és Genji-Hotaru (dob).
A zenéjüket a tagok a tradicionális
japán zene és a hard rock keverékeként
írják le, ami tökéletesen illik is rá,
hiszen a szokásos jrock hangzást
hagyományos japán hangszerekkel
teszik egyedivé, melyeket többnyire az
énekes Ushiwaka kezel, illetve szólaltat
meg. Ez az elsőre furcsa fúzió egészen

meglepő hangzásvilágot eredményez,
élőben talán még különlegesebb a
színpadi shownak köszönhetően ez
a fura szamuráj-rock. Koncertjeiken például a Hannya (Láthatatlan
sárkány) című szám alatt japán hagyományokat erősítve az énekes és a
gitáros látványos kardpárbajt ad elő.
Az Orochi tagok arról is híresek,
hogy nagyon közvetlenek a közönséggel, szívesen mennek egészen közel
hozzájuk, és hagyják, hogy a rajongók
megérintsék, megsimogassák őket. A
tagok egyébként egymással is hasonlóan közvetlenek. A live-ok alatt nem
ritka, hogy megölelik, megsimogatják
egymást, bár ezt inkább fanservice-

nek gondolnám, ha nem láttam volna
őket a saját szememmel is. A gitáros
Yukimura kifejezetten élvezte a
rajongók közelségét, többször benyúlt közéjük, a nyelvét nyújtogatta,
mosolygott és hagyta, hogy simogassák, akár a gitárszóló közben is!
Az énekes Ushiwaka, akinek igazán
különleges hangja van, amit nehéz lenne máséval összetéveszteni, láthatóan szereti a drámai
megoldásokat. A budapesti koncerten
például ő a galérián jelent meg a
többiektől külön, mint egy angyal
a fehér ruhájával és szőke hajával,
majd onnan sétált le közénk az első
szám alatt (Empire of the Sun).

A srácokon látszott, hogy igenis
nagyon tudják, mit csinálnak, és
jól felkészülnek a fellépésekre, de
azért nekem mindig külön öröm
látni, ha valami spontán dolog történik. Szerencsére ebben sem volt
hiány (vagy nagyon jól csináltak
úgy, mintha spontán lett volna).
A rajongók már a koncert legelején
nagyon lelkesek voltak, rögtön elkezdték a zenészek kezeit fogdosni,
és ebbe csak egyre jobban belelendültek, ahogy haladt előre a koncert.
Orochiék is nagy lendülettel kezdtek, és ez nem is fogyott el a koncert végére sem. Az előadás csúcspontjaként a Hannya alatt mi is megkaptuk először a japán tanítást, majd
a kardozós bemutatót. A Tenku-jo
(Égi kastély), a Phoenix és a Gag
alatt tényleg felszabadult a tömeg,
ami nem is csoda, mert ezek talán a
legzúzósabb számok, nem mellesleg
a Tenku-jo a tagok egyik kedvence
is. Minél jobban haladt a koncert,
annál jobban tombolt a közönség,
egy idő után már teljes test- és hangszerfelületen tapogatva az együttes
tagjait, amiből csak a dobos Hotaru
maradt ki. Tehát már Mitsu-Hide
is feladta a hiábavaló küzdelmet és

már az sem zavarta különösebben,
ha a fanok pengették a húrokat.
A ráadásra egyértelműen számítottunk, annak ellenére, hogy nem gyűlt
össze különösebben népes tömeg

a Crazy Mamában. Természetesen
nem is maradt el az encore, viszont
elsőre egy új felállással tértek vissza:
először Hotaru lépett színpadra, hogy
megmutassa hihetetlen dobszólóját,
amivel egészen biztosan lenyűgözött
mindenkit, mert tényleg nagyon
durva volt. Sőt, még tőle is kaptunk
egy kis mosolyt és nyelvnyújtogatást!

Utána Mitsu jött fel, hatalmasakat
ugrált (amit egyébként velünk is
többször megcsináltattak), közben már a gitárt is hallani lehetett
a bakstage-ből, de itt jött csak az igazi
meglepetés. A vokálos szerepét egy
szám erejéig ugyanis Yuki vette át
(bár inkább csak ordított és glittert
dobált, ami egyébként nagyon cuki
volt), miközben Ushiwaka gitározott.
Az encore alatt a japán földrengés
áldozatairól is megemlékeztek, természetesen az egyik új szám értük
szólt. Extra ráadásként megkaptuk
még az együttes egyik legnépszerűbb
szerzeményét, a Sakurát, ami alatt a
közös énekléssel is megpróbálkoztunk Ushiwaka buzdítására. Ennél
jobb lezárása nem is lehetett volna .

Az Orochinak még csak két albuma
jelent meg, de ha engem kérdeztek,
lesz ez még sokkal több is! És így legalább nem kellett attól félni, hogy nem
fogják játszani a kedvenc számomat.
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