
Τέξας 
 

Αν και το μπλουζ γεννήθηκε στο Δέλτα του Μισισιπή, όπως ήδη έχουμε 

δει, διάφορες άλλες πόλεις των ΗΠΑ με καλύτερες συνθήκες 

διαβίωσης, προσέλκυσαν τους μαύρους του Δέλτα να αναζητήσουν σ’ 

αυτές εργασία και στέγη. Ένας μεγάλος παράγοντας της μετακίνησης 

των μαύρων σε άλλες πολιτείες ήταν αναμφίβολα η οικονομική κρίση 

του 1929 με το χρηματιστηριακό κραχ της Wall Street. Έτσι λοιπόν, 

μεγάλες πόλεις όπως το Houston, το Galveston και το Dallas έγιναν 

πόλοι έλξης των μαύρων του Δέλτα. Το μπλουζ που αναπτύχθηκε στην 

πολιτεία του Τέξας έχει σημαντικές διαφορές από αυτό στο Μισισιπή. 

Αυτό πιθανότατα να οφείλεται στην πολύ διαφορετική αναλογία 

λευκών και μαύρων που υπήρχε εκεί σε σύγκριση με την αντίστοιχη 

στο Δέλτα που οδήγησε στη μετάλλαξη του μπλουζ μιας και δεχόταν 

πολύ περισσότερες επιρροές από την Ευρωπαϊκή μουσική. Διατηρείται 

βέβαια η 12μετρη φόρμα αλλά η χρήση της αρμονίας είναι εμφανώς 

πολύ μεγαλύτερη. Το Τέξας γέννησε μερικούς από τους πιο 

σημαντικούς μουσικούς στην ιστορία του μπλουζ ξεκινώντας πρώτα με 

τον Blind Lemon Jefferson και στη συνέχεια με τον Blind Willie 

Johnson, τη Big Mama Thornton, τον Lightnin’ Hopkins και τον Mance 

Lipscomb. Πέρα όμως από αυτούς, το Τέξας γέννησε τον T-Bone 

Walker, έναν πολύ μεγάλο κιθαρίστα του μπλουζ και πιθανότατα τον 

πρώτο καλλιτέχνη που ενέταξε τζαζ αυτοσχεδιασμούς στην μπλουζ 

κιθάρα. Αυτός ο μουσικός θα γίνει ένας από τους μεγάλους 

συντελεστές της αναγέννησης του μπλουζ της δεκαετία του 1960-1970 

αλλά και της δημιουργίας της Ροκ μουσικής μιας και σχεδόν όλες οι 

μπάντες και οι σχεδόν όλοι οι κιθαρίστες του 1960-1970, θα μιμηθούν 

την κιθαριστική τεχνική του. 

 

 

 

 

 

 

 



Blind Lemon Jefferson 

Ο Lemon Henry Jefferson γεννήθηκε 

τυφλός κοντά στην πόλη Coutchman, στην 

επαρχία Freestone του Τέξας, εκεί που 

σήμερα βρίσκεται η πόλη Wortham. Η 

ημερομηνία της γέννησής του είναι υπό 

αμφισβήτηση από τους ερευνητές της 

ιστορίας του μπλουζ γιατί σύμφωνα με την 

απογραφή του 1900, ο Blind Lemon 

Jefferson γεννήθηκε το Σεπτέμβρη του 

1893 ενώ η εγγραφή του στα μητρώα 

στρατολογίας τον καταχωρεί  γεννημένο στις 26 Οκτωβρίου του 1894. 

Οι γονείς του Alex και Clarissa Jefferson ήταν αγρότες και είχαν 

συνολικά οκτώ παιδιά. Ο Jefferson ξεκίνησε να παίζει κιθάρα στα 

εφηβικά του χρόνια και σύντομα άρχισε να παίζει σε δημόσιες 

συγκεντρώσεις και συνεστιάσεις. Έπαιζε επίσης και υπαίθρια σαν 

πλανόδιος μουσικός στο Ανατολικό Τέξας σε γωνίες δρόμων και έξω 

από κουρεία. Σύμφωνα με τον ξάδερφό του τον Alec, οι περιοχές 

εκείνες ήταν πολύ επικίνδυνες γιατί υπήρχαν πολλοί αλήτες στους 

δρόμους που πείραζαν γυναίκες και πούλαγαν παράνομο αλκοόλ. 

Φαίνεται όμως πως όλοι αυτοί οι απόκληροι της κοινωνίας, να 

συμπαθούσαν τον νεαρό μουσικό γιατί τον καλούσαν να παίξει γι’ 

αυτούς και τον πλήρωναν. Έτσι, ο  Blind Lemon Jefferson ξεκινούσε να 

παίζει από τις 8 το βράδυ μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Στις 

αρχές του 1910 αρχίζει να ταξιδεύει στο Dallas και να παίζει μαζί με τον 

Leadbelly ενώ γύρω στο 1917 γίνεται μία από τις πιο γνωστές περσόνες 

στην περιοχή Deep Ellum του Ανατολικού Τέξας. Το Deep Ellum είναι 

παραφθορά του δρόμου Deep Elm Street στο Ανατολικό Τέξας, ένα 

μέρος που φημιζόταν για την άνθιση της τζαζ και του μπλουζ με δύο 

πολύ επώνυμα κλαμπ το The Harlem και το The Palace που 

φιλοξενούσαν την αφρόκρεμα της τότε μουσικής. Στο Deep Ellum, ο 

Jefferson γνωρίζεται με το γιο ενός φίλου του και έτσι συναντά τον 

νεαρό Aaron Thibeaux Walker γνωστό και σαν T-Bone Walker που 

ενδιαφέρεται να μάθει από αυτόν τα βασικά της μπλουζ κιθάρας. Σε  



 

αντάλλαγμα, ο T-Bone Walker γίνεται συνοδός του μιας και ο Jefferson 

είναι τυφλός. Από το 

1920 και μετά ο 

Jefferson βγάζει 

αρκετά χρήματα ώστε 

να μπορεί να 

υποστηρίξει μία 

οικογένεια. Δεν 

υπάρχουν όμως 

πληροφορίες ούτε 

για κάποιο γάμο ούτε και για κάποιο παιδί. Σχετικά με το πόσο τυφλός 

ήταν ο Jefferson, υπάρχουν κάποιες αρκετά σοβαρές ενστάσεις. Στις 

φωτογραφίες που έχουμε, ο Jefferson είναι πολύ κομψά ντυμένος, και 

σε μία μάλιστα φοράει και ένα ακριβό Stetson καπέλο. Σε σχεδόν όμως 

όλες τις φωτογραφίες του,(δύο είναι οι πλέον γνωστές) ο Jefferson 

εμφανίζεται να φοράει γυαλιά και μάλιστα δύο διαφορετικά ζευγάρια. 

Για πιο λοιπόν λόγο να φορούσε γυαλιά αν ήταν τελείως τυφλός, είναι 

κάτι που σαφώς προβληματίζει, όπως φυσικά και το γεγονός της τόσο 

επιμελημένης του ένδυσης. Οι υπόλοιποι τυφλοί μουσικοί της εποχής 

του (και υπήρχαν αρκετοί) δεν έχουν ποτέ φωτογραφηθεί φορώντας 

γυαλιά. Υπάρχουν διάφορες ιστορίες που τον θέλουν να ξεχωρίζει 

χαρτονομίσματα και μάλιστα χωρίς να μπορεί κανείς να τον 

κοροϊδέψει. Είναι επίσης γνωστό πως οπλοφορούσε και μάλιστα είχε 

και δύο επάργυρα revolver. Θα μπορούσε να πει κανείς πως είχε 

εξαιρετική ακοή και θα καταλάβαινε εύκολα την πηγή μιας απειλής 

ώστε να στοχεύσει και να πυροβολήσει. Και πάλι όμως, αυτό δεν θα 

μπορούσε να γίνει μέσα σε ένα καπνισμένο barrelhouse γεμάτο φωνές 

και ουρλιαχτά και σαν να μην έφτανε αυτό, υπάρχουν και μαρτυρίες 

ότι επρόκειτο για εξαιρετικό σκοπευτή. Επίσης, είναι αρκετές οι 

μαρτυρίες που τον θέλουν να είναι παλαιστής πριν ασχοληθεί με τη 

μουσική. Αυτό όμως που προβληματίζει περισσότερο είναι μία έρευνα 

του Louigi Monge σε σχέση με τα τραγούδια που ο Jefferson έγραψε. 

Από τις 90 γνωστές του ηχογραφήσεις, υπάρχουν 241 αναφορές σε 



πράγματα που ο καλλιτέχνης είχε δει γιατί τα περιγράφει και μάλιστα 

με λεπτομέρειες που δεν θα ταίριαζαν σε έναν τυφλό. Τα τραγούδια 

του Jefferson, όπως και των περισσοτέρων μουσικών της εποχής, είναι 

βιωματικά και βγαλμένα από τις προσωπικές τους εμπειρίες. Από όλα 

αυτά μονάχα επτά τραγούδια αναφέρονται στην τυφλότητά του. Είναι 

αρκετά πιθανό λοιπόν, ο Jefferson να έβλεπε έστω και λίγο αλλά να 

μην άφηνε αυτό να βγει προς τα έξω για να μπορεί ευκολότερα να 

αιφνιδιάζει τον κάθε επίδοξο απατεώνα που θα πήγαινε είτε να τον 

ληστέψει είτε να τον ρίξει στο θέμα της αμοιβής του. Όπως και να έχει 

όμως, ο Jefferson ήταν πρωτοπόρος γιατί κατάφερε να κάνει μια πολύ 

πετυχημένη σόλο καριέρα συνδυάζοντας καλά τους ρόλους του 

τραγουδοποιού, του κιθαρίστα και του τραγουδιστή.  Οι πρώτες 

ηχογραφήσεις με το δικό του όνομα (είχε ηχογραφήσει κάποια 

γκόσπελ τραγούδια με το όνομα Deacon L. J. Bates) ήταν το «Booster 

Blues» και το «Dry Southern Blues» που έγιναν αμέσως επιτυχίες. 

Ακολούθησαν τα «Got the Blues» και το «Long Lonesome Blues» τα 

οποία επίσης ήταν επιτυχημένα. Ηχογράφησε περίπου 100 κομμάτια 

μεταξύ του 1924 και 1929 για την Paramount εκτός από έναν δίσκο με 

τα «Matchbox Blues» και «Black Snake Moan» που ηχογραφήθηκαν 

από την OKeh Records. Το «Matchbox Blues» έγινε πολύ μεγάλη 

επιτυχία και η Paramount αποφάσισε o Jefferson  να το ηχογραφήσει 

και γι’ αυτήν σε δύο διαφορετικές εκτελέσεις. Η φήμες λένε πως ο 

Jefferson δεν ήταν και ιδιαίτερα ευτυχής με τα χρήματα που έβγαζε 

από τα δικαιώματα των δίσκων του και συνεχώς ζητούσε περισσότερα. 

Το 1927 ηχογραφεί το κλασσικό «See that my grave is kept clean» αλλά 

με το ψευδώνυμο Deacon L. J. Bates και πάλι. Το τραγούδι αυτό έγινε 

τεράστια επιτυχία και επανακυκλοφόρησε με το κανονικό του όνομα 

το 1928. Για την προσωπική του ζωή έχουμε διάφορες απόψεις. 

Κάποιοι εργαζόμενοι στην Paramount έλεγαν γι’ αυτόν πως ήταν μη 

θρησκευόμενος και επιρρεπής στην κραιπάλη και την ασωτία. Πολλές 

γυναίκες και πολύ moonshine. Άλλοι πάλι έλεγαν πως ποτέ δεν 

δούλευε τις Κυριακές γιατί ήταν ευσεβής πιστός. Η Victoria Spivey μας 

πληροφορεί πως ο Jefferson είχε πάντα τον τρόπο του να ζει τη ζωή 

αναφερόμενη βέβαια και στον τρόπο που ο Jefferson κατάφερνε να 



ξεπερνά το εμπόδιο της τυφλότητάς του. Πέθανε στις 19 Δεκεμβρίου 

του 1929 στο Σικάγο μέσα σε έναν ανελέητο χιονιά. Το πιστοποιητικό 

θανάτου του μιλάει για μυοκαρδίτιδα αλλά υπήρχαν και οι φήμες αλλά 

Robert Johnson που τον ήθελαν να έχει πιει δηλητηριασμένο καφέ που 

του έφτιαξε τάχα κάποια ζηλιάρα ερωμένη του. Μία άλλη εκδοχή για 

τον θάνατό του ήταν ότι τον δολοφόνησε ο συνοδός του για να του 

πάρει την είσπραξη από τα δικαιώματα που μόλις είχε πληρωθεί. 

Πάντως βρέθηκε παγωμένος με το χέρι του τυλιγμένο γύρω από το 

μπράτσο της κιθάρας του. Τον έθαψαν στο Wortham και η επιτροπή 

του νεκροταφείου φροντίζει να είναι ο τάφος του πάντα καθαρός. 

(Πηγή: Robert  L Uzzel, Blind Lemon Jefferson-His Life, Death & Legacy-

Eakins Publications) 

 

Blind Willie Johnson 

Παρόλο που ο Blind Willie Johnson Jr. συνέβαλλε καθοριστικά στην 

εξέλιξη της μπλουζ μουσικής, λίγα πράγματα γι’ αυτόν μας είναι 

γνωστά. Το πιο σημαντικό από αυτά είναι το πιστοποιητικό θανάτου 

του που εκδόθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου του 1945 στο Beaumont του 

Τέξας. Το όνομα «Angelina Johnson» εμφανίζεται στη θέση του 

υπογράφοντος το πιστοποιητικό και πιθανότατα πρόκειται για τη χήρα, 

νόμιμο σύζυγο του Blind Willie Johnson. Σύμφωνα με αυτό το έγγραφο 

ο Blind Willie Johnson γεννήθηκε στις 22 Ιανουαρίου του 1897 στην 

πόλη Independence του Τέξας. Οι γονείς του, σύμφωνα πάντα με το 

έγγραφο, ήταν οι Willie Johnson, Sr., από το Μισισιπή και η Mary Fields 

από την περιοχή Moody του Τέξας. Επιπροσθέτως, το έγγραφο έχει 

καταχωρημένη σαν δ/νση του θανόντος τη πόλη Beaumont με 

παρουσία άνω των 30 ετών και με επάγγελμα, αυτό του ιερέα. Ένα 

δεύτερο έγγραφο, καταχωρεί τον Blind Willie Johnson Jr. να έχει 

γεννηθεί στις 25 Ιανουαρίου του 1897 και να είναι τυφλός από τα 7 του 

χρόνια που φαίνεται να δένει με τις αφηγήσεις της Angeline που 

δήλωνε πως ο σύζυγός της δεν γεννήθηκε τυφλός αλλά τυφλώθηκε στα 

7 του χρόνια. Όταν ο μεγάλος ερευνητής και συγγραφέας του μπλουζ 

Samuel Charters συνομίλησε με την Angeline Johnson το 1953 



κατέγραψε το παρακάτω σενάριο: Ο Blind Willie γεννήθηκε σε ένα 

αγρόκτημα έξω από το Marlin του Τέξας, μία μικρή πόλη ανατολικά 

του ποταμού  Brazos. Ο πατέρας του ονομαζόταν George Johnson και 

όταν ο Willie ήταν περίπου 4 ετών, η μητέρα του πέθανε. Αυτό πρέπει 

να συνέβη γύρω στο 1905. Στα επτά του χρόνια, απέκτησε μητριά από 

τον δεύτερο γάμο του πατέρα του. Η μητριά του δεν ήταν γυναίκα 

πιστή και απατούσε τον πατέρα του Willie με άλλους εραστές. Κάποια 

στιγμή ο πατέρας του Willie την τσάκωσε στα πράσα και την χτύπησε 

άσκημα. Εκείνη για να τον εκδικηθεί, πέταξε στο πρόσωπο του μικρού 

Willie στάχτη αλισίβας με νερό και τον τύφλωσε. Είναι σχεδόν βέβαιο 

πως ο Blind Willie Johnson πέρασε σχεδόν όλη του τη νεανική ζωή 

γύρω από το Marlin μια πόλη που φημιζόταν για τα ιαματικά της 

λουτρά, τα πολυτελή της ξενοδοχεία και το ήπιο κλίμα της. Ο Willie 

τραγουδούσε στις εκκλησίες της περιοχής έχοντας μάθει καλά την 

τέχνη της κιθάρας και ειδικότερα τη χρήση του Slide. Οι μεγαλύτεροι 

σε ηλικία κάτοικοι της περιοχής θυμούνται τον Willie να παίζει στους 

δρόμους στα μέσα του 1920 τραγουδώντας gospel και τον Blind Lemon 

Jefferson να τραγουδάει μπλουζ απέναντί του. Γύρω στο 1920, ο Willie 

παντρεύτηκε τη Willie B. Harris που είπε στον ερευνητή του μπλουζ 

Dan Williams ότι ο σύζυγός της δεν ήταν ιερέας αλλά τραγουδοποιός. Η 

Willie B. Harris είχε υπέροχη φωνή και συνόδεψε τον Blind Willie 

Johnson σε αρκετές του ηχογραφήσεις από το 1928 έως και το 1930. 

Σύμφωνα με τον Michael Corcoran, αρθρογράφο της μπλουζ μουσικής, 

το ζευγάρι απέκτησε ένα παιδί την Sam Faye Johnson Kelly που 

γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου του 1931. Η Sam Faye Johnson Kelly θυμάται 

τον πατέρα της να κάθεται στην κουζίνα και να τραγουδά 

αποσπάσματα από τη Βίβλο αλλά και τη μητέρα της να δουλεύει 

συνεχώς σαν νοσοκόμα για να επιβιώσουν. Λίγο μετά και εντελώς 

ξαφνικά, ο Blind Willie Johnson φεύγει από το σπίτι του ενώ συνεχίζει 

να παίζει στους δρόμους. Την Angeline, τη δεύτερη γυναίκα του, την 

συνάντησε στο δρόμο και εκείνη τον κάλεσε στο σπίτι της να παίξει 

μιας και είχε και πιάνο. Δεν υπάρχει όμως πιστοποιητικό γάμου αν και 

η Angeline ισχυρίζεται πως παντρεύτηκαν στις 22 Ιουνίου του 1927. 

Σύμφωνα πάντως με την πρώτη του γυναίκα, την Willie B. Harris, ο 



γάμος τους τελείωσε το 1932- 1933 

πράγμα που σημαίνει πως ο Willie 

διατηρούσε σχέσεις και με τις 2 

γυναίκες για κάποιο χρονικό 

διάστημα.  

Το Δεκέμβρη του 1927, η 

δισκογραφική εταιρεία Columbia 

στέλνει τον Frank Walker 

ηχογραφήσει αφροαμερικανούς 

μουσικούς.  Όταν ήρθε η σειρά του 

Blind Willie Johnson, η δισκογραφική 

ιστορία κατέγραψε μερικά από τα 

αριστουργήματά της όπως τα 

κομμάτια του «I Know His Blood Can 

Make Me Whole», «Jesus Make Up 

My Dying Bed», «It’s Nobody’s Fault 

but Mine», «Mother’s Children Have a 

Hard Time», «John the Revelator» και 

το κομμάτι που θα μείνει για πάντα 

στη μνήμη κάθε εραστή αυτού του 

μουσικού ιδιώματος, το «Dark Was the Night – Cold Was the Ground». 

Μετά από τις υποχρεώσεις του με την Columbia, o Blind Willie Johnson 

επέστρεψε στο Beaumont όπου έζησε ολόκληρη τη ζωή του. Εκεί 

τραγουδούσε σε μία εκκλησία των βαπτιστών την Mount Olive Baptist 

Church  ενώ έπαιζε και στο δρόμο Forsythe που περνούσε από την 

καρδιά της πόλης. Ο επίσης τυφλός μουσικός του μπλουζ Blind Willie 

McTell είχε πει σε συνέντευξη που είχε δώσει στον Alan Lomax πως ο 

Willie ήταν φίλος του και πως ταξίδευαν πολύ και έπαιζαν μαζί. Στην 

έρευνα που έκανε στην περιοχή του Beaumont, προέκυψε ότι το σπίτι 

του Blind Willie Johnson είχε πιάσει φωτιά γύρω στο Σεπτέμβριο του 

1945 και πως αναγκάζονταν να κοιμούνται σε ένα αυτοσχέδιο κρεβάτι 

από εφημερίδα ανάμεσα στα αποκαΐδια. Η γυναίκα του Johnson η 

Angeline, είπε στον Charters πως αμέσως μετά την φωτιά, ο Willie 

άρχισε να αρρωσταίνει αλλά κανένα νοσοκομείο δεν τον δεχόταν γιατί 



ήταν και μαύρος αλλά και τυφλός. Την ίδια ιστορία μας μεταφέρει και 

ο μεγάλος λευκός μουσικός του μπλουζ και θαυμαστής του Willie , ο 

Johnny Winter που αν και τότε ήταν μόλις πέντε χρονών, θυμάται 

μετέπειτα αφηγήσεις των παλαιοτέρων για το συμβάν με τον Willie.  Το 

πιστοποιητικό θανάτου του Blind Willie Johnson αναγράφει σαν κύρια 

αιτία της αποχώρησής του από τον κόσμο των ζωντανών, τον πυρετό 

από ελονοσία με δευτερεύουσες αιτίες τη σύφιλη και την τυφλότητα. 

Τον έθαψαν στο νέγρικο τμήμα του κοιμητηρίου του Blanchette στο 

Beaumont. Κατά τη διάρκεια του 1960, ο πάστορας Gary Davis δίδαξε 

σε πολλούς καλλιτέχνες τη μουσική του Blind Willie Johnson ενώ στο 

πρώτο του άλμπουμ το 1960, ο Bob Dylan διασκευάζει το «Jesus Make 

Up My Dying Bed» με τίτλο «In My Time of Dying». Οι Peter, Paul & 

Mary ηχογραφούν τα «If I Had My Way» και « Go to Me With That 

Land» με διαφορετικούς τίτλους ενώ το « You’re Gonna Need 

Somebody on Your Bond» ηχογραφείται από τους Buffy Sainte-Marie, 

Donovan, Captain Beefheart, και Taj Mahal. Με την πάροδο του 

χρόνου, πολλά τραγούδια του Blind Willie Johnson γίνονται επιτυχίες 

από τους Blues Project, Led Zeppelin, the Grateful Dead, Ten Years 

After, Jorma Kaukonen, Eric Clapton, Phil Keaggy, Dave Hole, Ben 

Harper, Bruce Springsteen, the White Stripes και πολλούς άλλους. Το 

1977 η NASA εκτοξεύει το διαστημόπλοιο Voyager 1 για να μελετήσει 

το ηλιακό μας σύστημα. Μέσα σε αυτό συμπεριλαμβάνει βίντεο, 

εικόνες, και ήχους από τη ζωή στη γη στην περίπτωση που κάποιες 

εξωγήινες οντότητες αναζητήσουν πληροφορίες για τη ζωή στη γη. 

Μέσα στα μουσικά κομμάτια που επέλεξε η NASA, υπάρχει και το 

«Dark Was the Night – Cold Was the Ground» του Blind Willie Johnson. 

(Πηγή: Jas Obrect-Music Archive) 

 

T-Bone Walker 

O Aaron Thibeaux Walker γεννήθηκε στο Linden του Τέξας έχοντας 

Αφραμερικανική και Ινδιάνικη καταγωγή από την φυλή των Cherokee. 

Ο πατέρας του λεγόταν Rance Walker και η μητέρα του Movelia 

Jimerson. Και οι δύο του γονείς ήταν μουσικοί. Οι πρώτες τους επαφές 



με το μπλουζ ήταν η ίδια του η μητέρα που έπαιζε μπλουζ στη βεράντα 

του σπιτιού τους. Μουσικός ήταν και ο πατριός του Marco Washington 

που του έμαθε να παίζει κιθάρα, μπάντζο, βιολί , μαντολίνο αλλά και 

πιάνο. Από τις αρχές του 1920 άρχισε να συχνάζει σε μέρη που έπαιζαν 

μπάντες εγχόρδων στην περιοχή του Dallas και να μαθαίνει την τέχνη 

του μουσικού. Ο Blind Lemon Jefferson ήταν οικογενειακός φίλος των 

Walkers και έκανε συχνές επισκέψεις στο σπίτι τους. Ο μικρός Walker 

λειτουργούσε σαν οδηγός του και ο Blind Lemon Jefferson τον είχε υπό 

την προστασία του σε σχέση 

με την εκμάθηση των 

μυστικών της μπλουζ 

κιθάρας.  Το 1929 κάνει τη 

πρώτη του δισκογραφική 

απόπειρα στην εταιρεία 

Columbia με το Wichita Falls 

Blues/Trinity River Blues 

αλλά με το ψευδώνυμο Oak 

Cliff T-Bone. Το Oak Cliff 

ήταν η περιοχή της διαμονής 

του ενώ το Τ-Bone μία παραφθορά του ονόματός του. Συνοδός του σ’ 

αυτή την ηχογράφηση, ο πιανίστας Douglas Fernell. Το 1942 

παντρεύεται τη Vida Lee και αποκτούν μαζί 3 παιδιά. Στα 26 του χρόνια 

θεωρείται φτασμένος μουσικός και έχοντας εγκαταλείψει το Τέξας, 

εργάζεται πλέον σε επώνυμα κλαμπ στην Καλιφόρνια στην κεντρική 

λεωφόρο του Λος Άντζελες μαζί με τoυς Les Hite’s Orchestra. To 1942 

κυκλοφορεί ο νέος δίσκος του από την Capitol Records που σοκάρει 

τους πάντες με την δεξιοτεχνία, την μουσική ωριμότητα και τον νέο 

ήχο που πλέον τον χαρακτηρίζει.  To «Mean Old World» γίνεται το 

αντιπροσωπευτικό δείγμα του τεράστιου ταλέντου του και της 

μουσικής του ιδιοφυίας. Ο ηλεκτρικός ήχος της κιθάρας του T-Bone 

Walker γίνεται αντικείμενο μελέτης πλέον από πάρα πολλούς 

κιθαρίστες. Από το 1946 έως και το 1948 ηχογραφεί για την εταιρία 

Black & White Records και το 1947 το «Call it Stormy Monday» αφήνει 

τη σφραγίδα του στο στερέωμα της δυτικής μουσικής. Άλλες μεγάλες 



επιτυχίες του είναι το «Bobby Sox Blues» και το «West Side Baby». Το 

1950-1954 ηχογραφεί για την Imperial Records  ενώ οι ηχογραφήσεις 

του 1955, 1956 και 1959 κυκλοφορούν από την Atlantic Records το 

1960.  Κατά τη διάρκεια του 1960, η καριέρα του παίρνει φθίνουσα 

πορεία  αν και εμφανίζεται μαζί με τους Memphis Slim και Willie Dixon 

στο American Folk Festival. Από το 1968 έως το 1975 ηχογραφεί για την 

Jitney Jane Song music publishing company του Robin Hemingway. Το 

1970 κερδίζει το βραβείο Grammy από το δίσκο του «Good Feeling» 

που ηχογραφήθηκε στη Γαλλία για λογαριασμό της εταιρείας Polydor 

κατά τη  διάρκεια μίας περιοδείας του. Συνεχώς όμως ταλαιπωρείται 

από οξείς πόνους στο στομάχι (λόγο υπερκατανάλωσης αλκοόλ) που 

συμβάλλουν στην απορρύθμιση της υγείας του μιας και αρκετό καιρό 

πριν έχουν αρχίσει να εμφανίζονται προβλήματα με την καρδιά του. Το 

1974 παθαίνει ανακοπή και σε ηλικία 64 ετών φεύγει από τη ζωή. Οι 

μουσικοί που επηρεάστηκαν από τη μουσικοί του είναι πάρα πολλοί. 

Μεταξύ αυτών, ο Chuck Berry και o B.B. King οφείλουν την ασχολία 

τους με την κιθάρα στον T-Bone Walker. O Jimi Hendrix υιοθέτησε 

πολλά από τα κιθαριστικά τρικ του T-Bone Walker ένα εκ των οποίων 

είναι το παίξιμο με την κιθάρα πίσω από το κεφάλι αλλά και με τα 

δόντια.  Οι Allman Brothers έκαναν το «Stormy Monday Blues» μεγάλη 

επιτυχία σε διεθνές επίπεδο. (Πηγή: Justin Sandercoe, Justin Guitar Ltd-

T- Bone Walker). 

 

 

  

 


