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Drodzy Fani Queen!

Udostępniamy Wam specjalny numer 
magazynu fanklubowego poświęcony 
Rogerowi Taylorowi i jego piątej solowej 
płycie Fun on Earth.

Odwiedźcie nas na naszej stro-
nie fanklubowej  lub na FaceBooku. 

Dear Queen Fans!
This special edition of Polish Queen Fan 

Club’s magazine „Keep Yourself Alive” comes 
free in Polish with some arfticles and reviews 
also in English.

Visit us on our website:
http://fanklub.queen.pl
http://facebook.com/polskifanklubqueen
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Roger Taylor, legenda muzyki i jeden z 
najważniejszych perkusistów rockowych, 
potwierdził datę premiery swojego najnowszego 
albumu „Fun On Earth”, który ukaże się nakładem 
Virgin EMi 11 listopada. Tego samego dnia ukaże 
się box „The Lot” - zbiór wszystkich nagrań z 
obszernego dorobku Taylora, od płyt solowych po 
albumy nagrane z grupą The Cross. To imponujące 
wydawnictwo będzie dostępne w formie 
limitowanego boxu i w wersji elektronicznej.

“The Lot” wypełnią solowe płyty Rogera: 
“Fun in space” (1981), “strange Frontier” (1984), 
“Happiness?” (1994), “Electric Fire” (1998) i 
najnowsza, “Fun On Earth” (2013), oraz trzy 
albumy jego grupy The Cross: “shove it” (1988), 
“Mad, Bad And dangerous To Know” (1990) i 
“Blue Rock” (1991). Mimo iż Taylor był znany z 
życia w rockandrollowym stylu, jego najnowszy 
album i zestaw „The Lot” pokazują doskonale jego 
wszechstronność jako muzyka i ogromny zapał do 
pracy.

„Fun On Earth” jest bez wątpienia jedną 
z najbardziej ekscytujących, eklektycznych i 
udanych płyt w dorobku Taylora. Płyta została 
nagrana w Priory studios, w surrey. składające się 
na nią 13 utworów dowodzi nie tylko ogromnego 
muzycznego talentu Taylora, ale także jego 

umiejętności wokalnych. Otwierający płytę „One 
night stand” oraz utwór „i Am The drummer (in 
A Rock n’ Roll Band)” pokazują rockowe oblicze 
Rogera. Łagodne refreny w „sunny day” i „Be With 
You” dowodzą talentu Taylora jako autora tekstów 
i płynącego z głębi serca śpiewu. W „say it’s not 
True”, nowej wersji jednego z ulubionych utworów 
Queen w ostatnich latach, obok Taylora wystąpił 
gościnnie Jeff Beck.

Chris Evans z Radio 2 był tak zauroczony 
promującym płytę singlem „sunny day”, że 
wyemitował go dwa razy pod rząd w dniu jego 
premiery. Płyta „Fun On Earth” to znakomite 
rockowe wydawnictwo autorstwa znajdującego się 
u szczytu formy multiinstrumentalisty i wokalisty.

W trwającej niemal sześć dekad karierze 
Taylor był przede wszystkim rytmem serca grupy 
Queen, dla której napisał jej wielkie przeboje: 
„Radio Ga Ga”, „A Kind of Magic” i „days Of Our 
Lives”. Odniósł również sukces jako artysta solowy 
- jego utwory trafiły na szczyty angielskich list 
przebojów. Występował ze wieloma cenionymi 
wykonawcami, podcząwszy od Foo Fighters, 
Eltona Johna i Roberta Planta, aż po inXs, Jessie 
J i Rogera daltreya. „Fun On Earth” i „The Lot” 
to obowiązkowe wydawnictwa dla każdego 
wielbiciela dobrej muzyki.

Fun on Earth
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1. one night Stand! 04:22
2. Fight Club 03:02
3. Be With You 03:10
4. Quality Street 04:25
5. I Don’t Care 03:24
6. Sunny Day 03:38
7. Be My Gal (My Brightest Spark) 02:45
8. I am the Drummer (In a rock ‘n’ roll Band) 02:47
9. Small 03:51
10. Say It’s not true 04:58
11. the unblinking Eye - abridged 04:54
12. up 03:10
13. Smile 03:01

nr kat. Virgin EMi 602537569984

Wszystkie utwory skomponowane przez Rogera 
Taylora, oprócz Be With You, skomponowanego 
przez Rogera Taylora i Rufusa Tiger Taylora.

Muzycy:
Roger Taylor: wokal, gitara (oprócz Say It’s not 
true), bębny (oprócz Say It’s not true), perkusja 
(oprócz Say It’s not true), bas (oprócz Fight Club, Be 
With You, Sunny Day, Be My Gal, I am the Drummer, 
Small, Say It’s not true), fortepian, klawisze (oprócz 
one night stand, Be With You, Sunny Day, Be My 
Gal, I am the Drummer, small, Say It’s not true, the 
unblinking Eye).
Kevin Jeffries: bas
Rufus Taylor: fortepian w Be With You, bębny w Say 
It’s not true
Jason Falloon: gitara
steve Hamilton: saksofon
Jonathan Perkins: organy, chórki w Sunny Day
nicola Robins: skrzypce w Sunny Day
spike Edney: klawisze, fortepian
Jeff Beck: gitara w Say It’s not true

http://fanklub.queen.pl
http://facebook.com/polskifanklubqueen
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Fun on Earth, długo oczekiwana nowa płyta 
Rogera Taylora trafiła w moje ręce dwa dni po 
premierze jako element boksu the Lot, stąd 
też mam przyjemność recenzować specjalną, 
rozszerzoną wersję albumu, zawierającą piętnaście 
piosenek, stylistycznie dość zbliżonych do dwóch 
poprzednich solowych wydawnictw – Electric Fire 
oraz happiness?.

W one night Stand słyszymy wyraźne nawią-
zanie do Surrender z końca lat 90., i to w zasadzie 
wszystko, co warto napisać o pierwszym utworze z 
płyty, gdyż nie przedstawia on zbyt wielkiej warto-
ści. Miłe zaskoczenie pojawia się na ścieżce numer 
dwa – Fight Club – która wita nas pięknym sakso-
fonem, instrumentem tak bardzo zaniedbywanym 
nie tylko przez Rogera, ale też przez pozostałych 
członków Queen. Fight Club okazuje się piękną 
balladą, bardzo pozytywnie wyróżniającą się na 
albumie, opartą na gitarze akustycznej, fortepia-
nie i właśnie saksofonie. Wszystkie instrumenty są 
pięknie zgrane i uzupełniają się. nie rozczarowuje 
również Be with You, w którym wokalista kolejny 
raz udowadnia, że potrafi dotrzymać kroku swoim 
byłym kolegom z zespołu w tekstach o uczuciach, 
nieraz nawet pisząc o miłości dużo piękniej niż 
John, Freddie czy Brian (kolejność nieprzypadko-
wa). Z kolei początkowo dość zaskakującym utwo-
rem jest Quality Street, gdzie słychać instrumenty 
smyczkowe oraz tak lubiany przeze mnie saksofon, 
a piosenka – z początku niemrawa – „rozpędza się” 
po kilkudziesięciu sekundach, przypominając o 
dokonaniach Taylora z The Cross.

Po kilkunastu minutach świetnej muzyki nad-
chodzi jednak delikatne rozczarowanie w postaci I 
Don’t Care, które jednak znika wraz z pierwszymi 
dźwiękami Sunny Day, jednej z najlepszych – o 
ile nie najlepszej – na płycie, przepięknej piosen-
ki, której zarys poznaliśmy siedem lat temu, gdy 
Roger wraz z synem Felixem nagrał Woman You’re 
So Beautiful. Z racji bardzo osobistego stosunku do 
wspomnianego duetu, nie mogę również źle oce-
niać nowej wersji utworu, która daje się słuchać 
bez końca i zawiera to wszystko, co chyba lubię u 
Rogera najbardziej – piękny tekst, świetny wokal, 
doskonale dobrane instrumenty oraz aranżacje, 

które noszę w sercu od momentu, gdy usłyszałem 
je po raz pierwszy, jeszcze przed oficjalną premie-
rą całego albumu. Sunny Day stał się natychmiast 
jednym z moich ulubionych kawałków perkusisty. 
niewiele ustępuje mu Be My Gal (My Brightest 
Spark). Pierwszym bardziej 
dynamicznym utworem na 
płycie jest I am the Drummer 
(In a rock n’ roll Band), który 
nie zmusza jednak do wygi-
basów tak mocno jak zbliżo-
ne do niego, nagrane wraz 
z Queen, rock It lub Sheer 
heart attack.

Kolejne dwie piosen-
ki są znane słuchaczom już 
od kilku lat – Small (będący 
prawdopodobnie jednym z 
filarów wydanej w 2008 r. 
świetnej płyty Queen the 
Cosmos rocks) oraz Say It’s 
not true (to już klasyka, z 
tego samego albumu). Roger 
postanowił przedstawić je w 
nowych, ciekawych – choć 
nieodbiegających przesad-
nie od oryginału – wersjach. 
Mogły podobać się wtedy, 
mogą, a nawet powinny, 
podobać się również teraz. 
Wprawdzie wraz z nimi 
album Fun on Earth nabiera 
nieco „składankowego” cha-
rakteru, jednak nie należy 
uważać tego za wadę, dobór 
piosenek na najnowszym 
albumie nie budzi zastrze-
żeń.

the unblinking Eye, 
stanowiący już przed laty 
znakomitą zapowiedź zbli-
żającego się albumu, jest 
kolejnym elementem, który 
zaliczyć można do bardzo 
interesujących, w przeci-
wieństwie do następują-

cego po nim up, który nieco rozczarowuje i obok 
wspomnianych już wcześniej one night Stand oraz 
I Don’t Care wydaje się – przynajmniej na początku 
– najmniej udaną piosenką na płycie. 

Prawdziwą perełką jest z kolei Smile, utrzyma-
ny w konwencji happiness?, zamykający standar-
dową wersję płyty. Po nim następują dwa utwory 
„ekstra” – Whole house rockin’ oraz Dear Mr. Mur-
doch, będące ciekawym – choć wcale nie nowym (i 

wcale nie gorszym od oryginału) – uzupełnieniem 
płyty.

Podsumowując, album zasługuje na ocenę co 
najmniej dobrą, mimo pewnych uchybień zawiera 
piękne treści tekstowe i muzyczne, choć miejscami 
jest chyba zbyt spokojny. Zaskakiwać może brak 
jakiegokolwiek coveru, do których Roger zdążył 
nas już przyzwyczaić w poprzednich dekadach, gdy 
sięgał m.in. po piosenki Lennona czy dylana. Brak 

utworów napisanych 
przez innych wyko-
nawców rekompen-
suje gościnny udział 
Jeffa Becka, spike’a 
Edneya oraz Rufusa 
Taylora. 

Gdyby album 
Fun on Earth miał 
się okazać ostatnią 
pozycją w dyskografii 
Taylora, z pewnością 
byłby on miłym pod-
sumowaniem dorob-
ku artysty. i choć w 
przypadku Rogera 
najchętniej sięgam 
chyba po dynamicz-
ne kawałki z płyty 
Strange Frontier, to 
Fun on Earth również 
ma do zaoferowa-
nia wiele pięknych 
utworów, do których 
zawsze warto wrócić.  
na zakończenie 
dodam, iż jestem 
świeżo po obejrze-
niu niemieckiego 
dokumentu 40 Jahre 
Queen, podsumowu-
jącego piękną działal-
ność zespołu. Marzy 
mi się część druga 
filmu, w którym nie 
powinno zabraknąć 
historii indywidual-
nych dokonań Roge-
ra, którego solową 
działalność zawsze 
ceniłem najbardziej.

RECEnZJE
Radosław „Kensington” Lis

Fun on earth
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15 lat… dokładnie tyle czasu musieli fani 
Rogera Taylora czekać na kolejny solowy album. 
Pierwsze wzmianki o następcy wydanego w 1998 
r. Electric Fire zaczęły pojawiać się jeszcze w 2009 
r. Wtedy też fani otrzymali wsparty teledyskiem 
singiel z premierowym utworem the unblinking 
Eye. 

Przez następne cztery lata padały kolejne 
daty wydania piątego longplaya perkusisty Queen, 
aż, na last minute, padło na 11 listopada 2013 r. 
Ostatecznie udało się dotrzymać terminu i każdy 
wielbiciel solowej kariery Taylora mógł z radością 
posłuchać najnowszy krążek. 

Roger rozpoczyna płytę od utworu one night 
Stand, który jest w pewnym sensie podróżą w 
czasie do roku 1998. Otóż w ostatniej kompozycji 
albumu Electric Fire, London town – C’mon Down, 
pod koniec słyszymy wykrzyczane właśnie te słowa 
– „one night stand”. Jeszcze w tamtym okresie 
muzyk opublikował kilka sampli, które każdy mógł 
wykorzystać do realizacji własnego pomysłu tejże 
piosenki. Albumowa wersja bardzo przypomina tę, 
która krążyła w sieci w 1998 r., jednak bębniarz 
Queen tchnął w nią nowe życie. Pojawiają się 
nowe, energiczne wokale, wstawki perkusyjne, 
a pod koniec kawałek nabiera rock’n’rollowego 
charakteru. 

Kolejny utwór, Fight Club, to jedna z 
ciekawszych pozycji na Fun on Earth. Otwiera ją 
ujmujący saksofon autorstwa steve’a Hamiltona. 
Kompozycja, z jednej strony delikatna, z drugiej 
niespokojna, podsycona jest nastrojem uzyskanym 
efektem przeciążenia gitary elektrycznej. Melodia 
świetnie współgra z tekstem, który mówi o 
ograniczonej możliwości podejmowania decyzji 
i wyborów w naszym życiu. sporo pisze się o 
udziale Boba Geldofa w powstawaniu utworu i 
choć oficjalnego potwierdzenia brak, wnikliwsi 
słuchacze z pewnością usłyszą jego głos w 
ostatnich sekundach kompozycji... 

Z nastroju opisanego powyżej przenosimy się 
do spokojniejszego, pełnego radości i nadziei Be 
with You z przyjemną dla ucha melodią i tekstem 
opisującym wartość miłości do drugiej osoby. 
Współautorem klimatu w utworze, głównie za 

sprawą przyjemnego pianina, jest syn perkusisty, 
Rufus Taylor. 

Pozostajemy przy sentymentalnych 
dźwiękach, bo Quality Street to kolejna spokojna 
pozycja na Fun on Earth. sposób gry na gitarze 
akustycznej przypomina ten w Surf’s up, School’s 
out, kawałku wydanym na the Cosmos rocks. Roger 
opowiada tu nie tylko o dążeniu do uzyskania 
pewnego statusu życia (spokojna część utworu), 
ale również przestrzega, by gonitwa ta nie oddalała 
nas od drugiej osoby (część rockowa).

Tak jak można odnieść wrażenie, że 
poprzednie kompozycje nieco przypominają 
charakterem te wydane na poprzednich albumach 
Rogera (Fight Club – Beautiful Dreams, Quality 
Street – the Whisperers), tak I Don’t Care wydaje 
się utworem zupełnie eksperymentalnym i zgoła 
niepowtarzalnym. Taylor, który jawi nam się w 
nim jako utalentowany basista, ukazuje świeżość 
kompozycji, dodając do niej znany motyw z Let 
there Be Drums, utworu granego podczas trasy 
koncertowej Queen z Rodgersem w latach 2005–
2006. Całość to energiczny rocker z domieszką 
przyjemnego wokalu i lekkiego klimatu w 
środkowej części.

Wybrany na singiel, który ostatecznie się nie 
ukazał (w przeciwieństwie do nagranego do tego 
samego utworu dość amatorskiego teledysku), 
Sunny Day ponownie przenosi nas w czasie – 
tym razem do roku 2006, kiedy to wydany został 
Woman You’re So Beautiful, sygnowany przez 
duet Felix & Arty. dla mniej wtajemniczonych 
– Felix jest najstarszym synem Rogera, który tu 
przyjmuje pseudonim Arty. Wspomniany utwór 
dał początek Sunny Day i choć pierwotnie był 
w stylu reggae, piosenka ostatecznie uzyskała 
popowy klimat, który świetnie sprawdza się w 
połączeniu z lekkim tekstem. To kawałek, który 
stanowi jeden z najbardziej przyjaznych dla ucha 
momentów na płycie. szkoda tylko, że ostatecznie 
nikt nie zdecydował się uczynić go singlem, 
bo zdecydowanie mógłby przypaść do gustu 
słuchaczom. 

Be My Gal jest prosto zagraną balladą z mało 
przekonywającym tekstem. Choć niektórym może 
spodobać się hawajski klimat gitarowej solówki 

Martyna „Tyna” i Marek „Karolina” Kaczmarzyk
Fun on earth

lub wokalne harmonie, oda do sariny nie należy 
do dzieł wybitnych i stanowi jeden ze słabszych 
punktów na piątym albumie Taylora.

stary, ale jary – tak zapewne chciał siebie 
ukazać bębniarz z rock’n’rollowego zespołu, z 
którym podbił świat. Można odnieść wrażenie, że 
I am the Drummer (In a rock’n’roll Band) przenosi 
nas do jego pierwszych solowych kompozycji, 
które miały typowo rockowy charakter. Albumowa 
ósemka przypomina także jedyną rockową pozycję 
na Electric Fire – no More Fun, choć nie dorównuje 
jej tekstem. stanowi jednak miłą, żywiołową 
odskocznię od spokojniejszej części płyty.

Po krótkim ożywieniu ponownie wpadamy 
nie tylko w spokojny nastrój, który dominuje na 
płycie zwanej (o ironio!) Fun on Earth, ale i strefę 
odgrzewanych kotletów. O ile umieszczenie one 
night Stand czy Sunny Day można tłumaczyć 
nadaniem im nowego image’u, tak na przykład 
Small jawi się jako swój gorszy brat bliźniak. Wersja 
albumowa jest mało rozbudowana, a wokale 
wypadają mało profesjonalnie. Brzmi raczej jak 
demo i świetnie pasowałoby do wersji wydanej 
na the Cosmos rocks, autor nie wziął chyba jednak 
tego pod uwagę.

niewiele ciekawiej przedstawia się kolejna już 
wersja ballady Say It’s not true. dla przypomnienia: 
jej poprzedniczki mogliśmy usłyszeć podczas tras 
koncertowych Queen z Paulem Rodgersem w latach 
2005–2006 oraz na wspominanym już kilkakrotnie 
krążku the Cosmos rocks. najprawdopodobniej 
jedynym powodem ponownego zarejestrowania 
tego utworu był udział w nagraniu legendy gitary 
– Jeffa Becka. Jego rewelacyjne popisy nie zdołały 
jednak przywrócić do życia odcinanego już parę 
razy kuponu, jakim jest utwór. Warto podkreślić, 
że za perkusją usiadł Rufus Taylor, który z nagrania 
na nagranie jest coraz lepiej spisującym się 
bębniarzem. 

na dobitkę dostajemy skróconą wersję 
wydanego na singlu w 2009 r. the unblinking Eye. O 
ile oryginał ciekawi muzycznym urozmaiceniem, to 
po wyedytowaniu raz jeszcze przychodzi zmierzyć 
nam się z kilkoma minutami nudy. Jedyny rockowy 
fragment został wycięty, a wokale, które stanowiły 
mocny punkt, zostały zastąpione nowymi i kolejny 
raz brzmią, jakby nigdy nie przestały być wersją 
demo.

na szczęście szybko możemy przeskoczyć 
do kolejnej pozycji, którą jest szybki (o dziwo), 

pozytywny i porywający up. Cieszy fakt, że 
Roger samodzielnie nagrał wszystkie partie 
instrumentalne, okrasił całość rewelacyjnym 
wokalem i przeniósł nas w czasy, kiedy nagrywał 
pierwsze solowe albumy. Mamy tu syntezatory á la 
radio Ga Ga oraz duszę utworów z Fun in Space. 
Zadziwia również niezła forma Taylora za perkusją, 
gdy daje czadu w przejściówkach oraz outro. 
Jedna z tych nielicznych rzeczy, która rzeczywiście 
świetnie pasuje do tytułu piątego krążka.

na finał Roger przygotował całkiem udaną 
balladę pod tytułem Smile, duchem należącą do 
albumu happiness?. Piosenka, prezentowana 
już w 2010 r., podczas oficjalnego zlotu fanów 
Queen, rozpoczyna się od harmonii wokalnych, 
które usłyszymy jeszcze nie raz w dalszej części 
utworu. To bardzo miłe trzy minuty z przyjemnymi 
wokalami i prostą, aczkolwiek pięknie zagraną 
przez Taylora sekcją instrumentalną. Ballada z 
powodzeniem mogłaby wystartować w eterze jako 
singiel, gdyby tylko polityka wydawnicza dała jej 
szansę...

Podsumowując, Fun on Earth to nie taki 
znowu „fun”. stosunkowo niewielką ilość 
rozrywki płynącej z energicznych utworów 
Roger przeciwstawił lirycznym, melancholijnym 
i raczej nieskomplikowanym balladom. Brak 
proporcji potęguje decyzja o umieszczeniu na 
płycie już osłuchanych kompozycji, na dodatek w 
niekoniecznie bardziej porywających aranżacjach. 

Zastanawiać może wybór niektórych 
utworów. Jeśli perkusista Queen tak bardzo 
zapragnął umieścić tu kilka znanych już kawałków 
pod swoim szyldem, śmiało mógł w miejsce 
Small zaprezentować rock’n’rolowy Whole house 
rockin’, czyli Cosmos rockin’ z płyty Queen i Paula 
Rodgersa. Bądź zamiast wykastrowanej wersji the 
unblinking Eye użyć tej wydanej na singlu – chodź 
dziwi sam pomysł wykorzystania tejże ballady, 
skoro swoją premierę miała 4 lata temu. 

na pewno cieszy sam fakt, iż ostatecznie płyta 
ujrzała światło dzienne i dołączyła do kolejnych 
w kolekcji fanów Rogera. Choć nie jest to pozycja 
przewyższająca pod jakimkolwiek względem 
happiness? czy Electric Fire, warto wsłuchać się w 
niektóre kompozycje Taylora.
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Michał „mike” Rulewicz
Fun on earth

Nareszcie jest! Początkowo niespodziewany, 
a następnie długo wyczekiwany, piąty solowy 
album Rogera Taylora.  Fun on Earth, bo o nim 
mowa, zadebiutował 11 listopada 2013  r. 
zarówno w wersji cyfrowej, jak i bardziej 
tradycyjnej, kompaktowej. Prace nad krążkiem 
trwały w latach 2006–2013 (przy czym faktyczne 
nagrywanie ruszyło w 2008 r., po zakończeniu 
prac nad  the Cosmos rocks), co jest wyczynem 
godnym zreformowanego Guns n’ Roses (gwoli 
przypomnienia – Chinese Democracy powstawał 
między 1998 a 2008 r.). Myślę, że oczekiwania 
względem obu albumów były równie wysokie, 
choć zapewne w przypadku perkusisty Queen na 
nieco mniejszą skalę.

na pierwszy rzut oka efekt końcowy może 
wydawać się bardzo satysfakcjonujący. 13 nowych 
utworów + 2 bonusy  dołączone do wersji krążka 
zamieszczonej na box secie  The   Lot, ponadto na 
liście płac obok muzyków powszechnie znanych 
w światku Queen (spike Edney, neil Murray, Jason 
Falloon, czy też – oczywiście – Rufus Taylor) poja-
wiły się takie nazwiska jak Jeff Beck i Bob Geldof. 
Jakby tego było mało, tytuł-klamra sugeruje sze-
reg nawiązań do wcześniejszej twórczości Rogera, 
zwłaszcza w postaci beztroskiego rock n’ rolla. Cóż, 
drugie spojrzenie rozwiewa wszelkie złudzenia… 
niemniej, po kolei…

W tym miejscu chciałbym ostrzec zagorzałych 
fanów Queen i Rogera Taylora, że dalsza część tek-
stu będzie w większości niepochlebna. Czytacie na 
własne ryzyko.

Bębniarzowi Queen muszę przede wszyst-
kim pogratulować sięgania po właściwe wzorce. 
Taylor ewidentnie musi mieć świadomość, iż hap-
piness?  oraz  Electric Fire  to najlepsze wydawnic-
twa w jego dorobku. Fun on Earth czerpie z nich 
obficie. Jednak o ile produkcyjne nawiązanie do 
krążka z 1998 r. okazało się strzałem w dziesiąt-
kę, o tyle przesadzono ze stonowanym klimatem 
rodem z happiness? naturalnie, rozumiem ideę 
nostalgicznej i refleksyjnej płyty, jednak „fun” w 
rozumieniu Rogera dla mnie jest przez większość 
czasu „boring”. słuchając nieco ponad 47-minuto-
wej płyty, czułem się niemal jak podczas jednego z 

przemówień Towarzysza Wiesława – długo, nudno 
i nie do końca wiadomo o czym (co przy niespełna 
trzyminutowych kawałkach nie sprawia najlepsze-
go wrażenia). sprawy nie poprawiają nawet bar-
dziej żywiołowe momenty, które albo brzmią jak 
demo, albo jak biedne przeróbki kiedyś wydanych 
utworów.

skoro już o piosenkach mowa, to należałoby 
zdementować wyrażone wyżej stwierdzenie „13 
nowych utworów”. Powstaje tu bowiem sytuacja 
rodem z kabaretu. Parafrazując pewną znaną w 
latach 90. formację – mamy 13 nowych piosenek, 
z czego 5 starych. Cóż, nie takie nawiązania do 
minionych lat sobie wyobrażałem. Tymczasem 
na Fun on Earth znalazło się miejsce dla:  dema z 
1998 r., singli z 2006 r. i 2009/2010 r., a nawet dla 
dwóch kawałków z the Cosmos rocks. Co ciekawe 
– większość z nich brzmi gorzej od pierwowzorów. 
Poza tym tak długi okres nagrywania nie służy 
spójności albumu (choć na Chinese Democracy ta 
sztuka się udała), co zostało przez Rogera dobitnie 
dowiedzione.

Bardzo obiecujący singiel  the unblinking 
Eye (Everything Is Broken), do którego notabene 
powstał naprawdę pomysłowy teledysk, został 
wygładzony i wykastrowany z najciekawszej części 
instrumentalnej. Z kolei Small, który w 2008 r. tak 
bardzo chcieliśmy usłyszeć z Rogerem na wokalu, 
na nowym krążku brzmi jak demo z guide voca-
lem dla Paula Rodgersa… a mogło brzmieć pięk-
nie i intymnie. natomiast  Say It’s not true  dzięki 
gitarze Jeffa Becka zyskał naprawdę sporo, co nie 
zmienia faktu, iż tak słabego utworu nie wybro-
niłby nawet duet Freddiego z Arethą Franklin. na 
uwagę zasługuje Sunny Day, który z zabawnej pio-
senki w stylu reggae przekształcił się w ciepłą bal-
ladę, w dodatku zaśpiewaną całkiem serio. Utwór 
ten stał się także pierwszym singlem promującym 
płytę, któremu towarzyszy „fantastyczny” klip z 
dziadkiem Rogerem na balkonie w roli głównej. 
Całości zaś dopełniają fruwające dookoła grafiki 
wykonane przez syna Rogera, Felixa, które można 
by nawet uznać za słodkie, gdyby stworzył je sze-
ściolatek, a nie dorosły facet… O one night Stand, 
utworze promocyjnym z okresu Electric Fire, mogę 
napisać tylko jedno – po prawowitym ukończeniu 

zyskał pazur i zajmuje dumne miejsce wśród typo-
wych, przeciętnych, Taylorowskich rockerów.

Jeśli zaś chodzi o w pełni premierowe kom-
pozycje, to większość z nich stanowią nieciekawe, 
króciutkie balladki, które i tak ciągną się niemi-
łosiernie długo. Zdecydowanie wybija się wśród 
nich Fight Club – przepiękna piosenka z cudownym 
saksofonem steve’a Hamiltona. Warto także zawie-
sić ucho na beatlesowskim Smile. Rockowe nume-
ry prezentują się niestety jeszcze słabiej. I am the 
Drummer (In a rock n’ roll Band), który w założe-
niu miał być typowym humorystycznym kawał-
kiem perkusisty Queen, w rzeczywistości okazał 
się  dalekim (i ubogim) kuzynem Cosmos rockin’, 
a w  I Don’t Care  wybijają się jedynie bębny (któ-
re dziwnym zbiegiem okoliczności przypominają 
bit z  Let there Be Drums). Zdecydowanie najbar-
dziej eksperymentalną i intrygującą propozycją na 
całym krążku jest up, za co należą się brawa. Jed-
nak niezbyt głośne, bowiem sam utwór jest równie 
słaby, co większość „hitów” The Cross…

Muzycy, którzy wspierali Rogera podczas prac 
nad albumem również zasługują na wzmiankę. na 
czoło wysuwa się niezastąpiony  Jason Falloon, 
który po raz kolejny udowadnia, że nieprzeciętny 
z niego gitarzysta, moim zdaniem zasługuje on na 
o wiele większe uznanie w branży. do takich pro-
fesjonalistów, jakimi są Edney czy Murray, również 
nie można się przyczepić, zaś Rufusa Taylora chęt-
nie pochwalę za udzielanie się nie tylko na bęb-
nach, ale i na pianinie (inna sprawa, że zamiast 
dorabiać u taty do kieszonkowego, mógłby wresz-
cie założyć własny zespół… Toć nawet syn Jima 
Beacha gdzieś gra…). Jak już wspomniałem,  Jeff 
Beck  nadaje jakiegokolwiek sensu Say It’s not 
true, szkoda jednak, że nie jest to pełnowymiaro-
wa wersja studyjna, a jedynie zapis jednej z prób 
przed koncertem. natomiast sir Bob Geldof to dla 
mnie totalne nieporozumienie – to znaczy, wiado-
mo dLACZEGO zagrał na albumie Rogera, jednak 
muzyk z niego żaden i każdy mniej lub bardziej 
ogarnięty grajek mógłby znaleźć się na jego miej-
scu. Efekt końcowy byłby zapewne taki sam, jeśli 
nie lepszy (niemniej tu już ewidentnie – czepiam 
się).

szaty graficznej wydawnictwa nie zamierzam 
oceniać, ponieważ zapoznałem się z albumem 
jedynie za pośrednictwem spotify, jednak muszę 
zauważyć, że stworzenie okładki w oparciu o zdję-
cie z 2002 r., w dodatku o zdjęcie zrobione do 

gazety (sic!), oraz nałożenie na nie najprostszego 
filtra z Photoshopa i beznadziejnej czcionki woła o 
pomstę do nieba!

na koniec, na osłodę, postanowiłem wspo-
mnieć o paru smaczkach, które naprawdę przypa-
dły mi do gustu. Chodzi o nawiązania do przeszło-
ści naszego ulubionego perkusisty Queen, ale o 
takie prawdziwe, a nie o perfidne wykorzystywa-
nie starych utworów. Przede wszystkim urzekła 
mnie podwójna klamra – tytuł krążka nawiązujący 
do solowego debiutu artysty, czyli Fun in Space, a 
także tytuł piosenki wieńczącej album, Smile. Tym 
samym historia zatoczyła koło – nazwa zespołu, 
który dał początek legendzie stała się także tytu-
łem utworu, który kończy karierę Rogera Taylora 
(jako solowego artysty; nie przypuszczam, żeby 
Rog odpuścił sobie aktywność związaną z działal-
nością Queen). inne ciekawe mrugnięcia w stronę 
słuchacza to wstęp z Surf’s up… School’s out! wyko-
rzystany w Be My Gal (My Brightest Spark) oraz fakt 
wykorzystania w up tego samego syntezatora, któ-
ry przyczynił się do skomponowania radio Ga Ga. 
Właśnie tak to się powinno robić, panie Taylor.

Reasumując, należałoby stwierdzić, że  Fun 
on Earth to album plasujący się w pierwszej trójce 
solowych dokonań Rogera Taylora. Pomimo czer-
pania ze wszystkiego co najlepsze na happiness? 
i Electric Fire, krążek nie dorasta żadnej z tych płyt 
do pięt. Z drugiej jednak strony przebija o co naj-
mniej dwie klasy Fun in Space, Strange Frontier oraz 
cokolwiek nagrane kiedykolwiek przez zespół The 
Cross. niestety nie świadczy to o wielkości nowego 
wydawnictwa, ale o mierności solowych projektów 
Rogera z lat 80.  

O ile nie jesteś fanem solowej twórczości Tay-
lora albo szczerze oddanym wielbicielem zespołu 
Queen, lub też nie kolekcjonujesz wszystkiego, co 
związane z tym zespołem, to spokojnie obejdziesz 
się bez Fun on Earth w swojej kolekcji. Jeśli jed-
nak jest inaczej – kup ją już dziś, najlepiej razem 
z całym  the Lot  (w tym wypadku zalecam ostroż-
ność, gdyż box jest tak fantastycznie wydany, że 
już teraz znaleziono  multum błędów, nie tylko w 
druku, ale i na samych krążkach).

P.s. dla martwiących się, że nie kupując the 
Lot, traci się dwa rarytasy dodane do Fun on Earth 
– możecie spać spokojnie, te bonusy to surowy 
mix  Dear Mr. Murdoch  oraz  Whole house rockin’, 
czyli nic innego jak  Cosmos rockin’  w wersji Tay-
lora…
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pazurem. szkoda, że mało na tym albumie właśnie 
takich żywiołowych piosenek, namawiających, by 
zawsze zmierzać do góry i nigdy nie patrzeć w dół. 
Optymizmem napawa również kolejny utwór Smi-
le. sama nazwa nasuwa skojarzenie z pierwszym 
zespołem Rogera Taylora i Brian Maya, który wła-
śnie nosił nazwę smile. Początkowe chórki w tym 
utworze przywołują wspomnienie wspaniałych 
harmonii wokalnych, który tworzyli członkowie 
Queen w swoich kompozycjach. Smile to optymi-
styczna, nastrojowa piosenka z ładną melodią. 
Roger Taylor żegna nas uśmiechem.

Po przesłuchaniu tej płyty mam wrażenie, że 
Roger Taylor nagrał album jakby tylko dla siebie, 

z tego powodu, że kocha muzykę i sprawia mu to 
dużo przyjemności. Jakby nie chciał nikogo zadzi-
wić, nikomu nic udowodnić. Płyta jest po prostu 
dobra. Jest nostalgiczna, wypełniona ładnymi 
melodiami i zdecydowanie bardziej dojrzała niż 
jej poprzedniczki. To co pozostaje niezmienne, to 
świetne partie perkusji i fajna chrypa Taylora. nie 
ma tutaj wybitnych kompozycji, to trzeba przyznać, 
ale album zasługuje na ocenę dobrą. i za każdym 
razem, gdy przesłuchuję Fun on Earth, odnajduję 
coś nowego dla siebie. Miejmy nadzieję, że muzyk 
przyjedzie do Polski w ramach trasy koncertowej 
promującej Fun on Earth i zaserwuje nam porcję 
dobrego, starego rocka.

Jestem wielką fanką Queen. dlatego niecierpliwie 
wyczekiwałam albumu Rogera Taylora, perkusisty 
tego zespołu. starając się, jak tylko potrafię, podejść 
do nowego krążka Fun on Earth obiektywnie, muszę 
stwierdzić, że płyta jest po prostu dobra. dobra i 
tyle. szału nie ma. Album zdominowały rockowe, 
nostalgiczne  ballady, choć nie brakuje tu kilku 
żwawszych momentów.  Materiał, który ukazał 
się na albumie, powstał w latach 2006–2013. 
nagrania ruszyły natomiast w 2008 r., po ukazaniu 
się ostatniego krążka Queen zatytułowanego 
the Cosmos rocks, nagranego wraz z Paulem 
Rodgersem. nazwa albumu Fun on Earth nawiązuje 
do pierwszej solowej płyty Rogera Taylora –  Fun in 
Space z 1981 r.

Zaczynamy ostro od utworu one night Stand, 
od piosenki jeszcze z czasów albumu Electric Fire. 
drapieżna gitara, do tego agresywna perkusja… to 
coś typowego dla złego chłopca, jakim był Roger. 
Zaś Fight Club to spokojny, melodyjny utwór z 
nieco rozmarzoną aranżacją i świetnym saksofo-
nem steve’a Hamiltona. W Be with You  Taylor w 
bardzo prosty i przyjemny sposób czaruje słucha-
cza romantyczną nutą. Quality Street powolutku się 
rozwija, by ze spokojnej ballady przeistoczyć się 
w rockowy kawałek, gdzie chrypliwy głos  Rogera 
brzmi najlepiej. Kolejna piosenka, czyli I Don’t Care 
trochę romansuje ze swingiem. W tym utworze na 
pierwszym planie sytuuje się perkusja oraz kon-
trabas. Piosenka intryguje i figlarnie bawi się ryt-
mem. Sunny Day to jedna z lepszych kompozycji na 
płycie. singiel jest nostalgiczny, trochę bluesowy 
i ,,ciepły’’. Brudny dźwięk gitary podczas solówki 
w środku utworu nadaje trochę zadziorności tej 
piosence. niestety teledysk do Sunny Day wyglą-
da mało profesjonalnie i nieciekawie. nie wiado-
mo tak naprawdę, o co chodzi z tymi fruwającymi, 
kolorowymi elementami, które stworzył syn Roge-
ra, Feliks.

Be My Gal jest trochę nudnawy, mdły i w 
dodatku są tutaj fragmenty z piosenki Surf’s up… 
School’s Out! z the Cosmos rocks. Pomimo tego, że 
solówka gitarowa jest dosyć wyszukana, ten ele-
ment nie ratuje piosenki. Płyta mogłaby się obyć 
bez tej kompozycji. Całe szczęście, po przeciętnym 

kawałku zostajemy obudzeni przez utwór I am the 
Drummer. Jest ostro, energicznie i szybko. Jak w 
świecie rock and rolla, jak za dawnych, młodzień-
czych czasów Rogera. Czyżby muzyk przypomniał 
sobie dawne lata, gdy żył według zasady sex, drugs 
and rock’n’roll? Kolejny utwór Small słyszeliśmy 
już na albumie the Cosmos rocks i wersja na Fun 
on Earth w zasadzie się niczym nie różni. Piosenka 
jest melancholijną balladą, ładną i tyle. następ-
nie mamy Say It’s not true, która również ujrzała 
światło dzienne na 
ostatnim albumie 
Queen. To tak pięk-
na kompozycja, że 
każda jej wersja jest 
dobra. nowa  aranża-
cja tej piosenki, dzię-
ki wyrafinowanej 
gitarze Jeffa Becka, 
nabrała pewnego 
,,smaczku”. Roger 
skomponował ten 
utwór dla  nelsona 
Mandeli.  Wspania-
ła piosenka ściska 
serce i powoduje, 
że znacznie podgła-
śniam fonię. W the 
unblinking Eye Taylor 
dzieli się z nami swo-
imi przemyśleniami 
na temat naszej spo-
łeczności i czasów, 
w których żyjemy. 
Piosenka jest dosyć 
popowa, ale brzmi 
dobrze i chwyta za 
serce.

Utwór up to 
kunsztowna zabawa 
rocka z syntezato-
rem, i to ponoć tym 
samym, który przy-
czynił się do powsta-
nia hitu radio Ga Ga. 
Jest   tanecznie i z 

Aleksandra Degórska
Fun on earth

RECEnZJE



RT RT

12 13

Dagmara daga” Szymańska
Okładki

ARTYKUŁY

Kiedy w połowie września pojawiły się w 
internecie zwiastuny nowej okładki albumu Fun on 
Earth Rogera, nikt nie wziął ich na poważnie. 

Pierwsze skojarzenia fanów odnosiły się do... 
do okładki news of the World z 1977 r. Kiedy spoj-
rzymy na obrazek Franka Kelly’ego Freasa, widzi-
my twarz zatroskanego robota, który patrzy w 
niebo. Znajome?! Bedzie jeszcze bardziej, kiedy 
dojdziemy do roku 2002 r. i zdjęcia wykonanego 
na potrzeby prasy przez Jamesa Cumpsty’ego w 
domu Rogera. Teraz patrzymy na nowa okładkę Fun 
on Earth... Tak, to jest zdjęcie z 2002 r. To co było 
dobre 11 lat temu, można wykorzystać i teraz. 

Zatem mamy fotografię muzyka, która została 
efektownie przetworzona według wielu, a według 
pozostałych na chybcika. Co widzimy? Efekt mozai-
ki, witrażu, który dzieli twarz Rogera na kawałki. 
Oszczędna kolorystyka może przywodzić na myśl 
mapę kontynentów – Earth. napis na okładce jest 
dość prosty, wykonany czcionką Futura. niektórzy 

powiedzą, że całość jest efektem 5 minut pracy 
w Photoshopie lub innym programie graficznym. 
Czy na pewno? skoro tak, to proszę przesłać swoje 
dokonania w tym temacie. 

Zatroskany Roger spogląda w kosmos, roz-

członkowanie na elementy może sugerować to, że 
album powstawał przez kilka lat i został wreszcie 
złożony w całość. Wykorzystanie twarzy muzyka 
przywołuje na myśl okładki Phila Collinsa, ale co 
złego w promowaniu swojego wizerunku, zwłasz-
cza że Roger jest z pewnością świadom, jak wiele 
fanek do niego nadal wzdycha, choć ma on 60 lat 
na karku. W książeczce do albumu możemy prze-
czytać, że mozaikę wykonała Thea Kurun, równo-
latka sariny Taylor, pochodząca z RPA pracow-
niczka miesięcznika naukowego „Hippocampus”. 
Pomysłodawcami okładki są Roger i stały współ-
pracownik Queen Richard Gray. W książeczce zna-
lazło się również zdjęcie muzyka oraz rysuneczek 
ziemi autorstwa Felixa Taylora.

the Lot – okładka w szarej kolorystyce ukazuje 
fragment zestawu perkusyjnego na scenie. Użyte 
zdjęcie wykonał neil Preston w 1978 r., w trakcie 
trasy koncertowej po Ameryce Południowej. Moż-
na się zastanawiać, co ma symbolizować to pobo-
jowisko na scenie. Czy koniec występu – finalne 

dzieło Rogera, zejście ze sceny? 
Może też sugerować wybucho-
wą naturę Rogera na scenie, 
znaną z nagrań video, w któ-
rych demolował swój zestaw. 
Może małym mankamentem 
fotografii jest odwołanie się do 
dorobku Queen, a nie solowego 
czy The Cross. Zdjęcie jest ład-
ne, światłocienie tworzą klimat. 
Można łatwo odnaleźć kilka 
klasycznych zdjęć Queen autor-
stwa neila Prestona i sprawdzić, 
że nie jest to byle jaki fotograf. 
W książeczce do boxu znajdzie-
my również zdjęcia Taylora z 
całego okresu jego kariery solo 
i z The Cross, w tym kilka po raz 
pierwszy publikowanych. Cało-
ści towarzyszą nawiązania do 

grafik związanych z albumami oraz okładki. Pod 
względem graficznym wydawnictwo prezentuje 
się bardzo dobrze. Formatem przypomina klasycz-
ne wydania na czarnych krążkach, w związku z 
czym bez problemu zmieści się na półce. 

Nowa strona Rogera (starsi fani i internauci 
mogą pamiętać poprzedniczkę z okresu Electric 
Fire, http://queen.fip.com) została zainaugurowana 
11 listopada. Oczom fanów ukazał się nowoczesny 
design oparty na WordPressie. Co oprócz uciechy 
dla oczu i problemów technicznych znajdziemy na 
niej?

Po pierwsze, biografię muzyka napisaną przez 
Rhysa Thomasa, podobnej treści co w boksie the 
Lot. Jest to ogólne streszczenie kariery i dorobku 
Taylora, pikantnych szczegółów czy ciekawostek 
na próżno wypatrywać.

Po drugie, bogatą galerię zdjęć – 68 sztuk. 
Znajdziemy tu fotografie z lat 70., 80. i aktualne. 
Ciekawsze: sesja na potrzeby promocji Fun on 
Earth, The Cross (Fin Costello), do albumu Electric 
Fire, z planu teledysku do one Vision, z koncertu w 
Montrealu, sesja w domu Freddiego z lat 70.

Po trzecie, najbardziej interesujący obiekt 
na stronie dla fanów, pamiętnik Rogera z teksta-
mi piosenek, głównie solowych, ale też The Cross 
i małą dawką Queen. Z ciekawszych 
rzeczy, które można wypatrzeć: 
Moment of truth, take You higher, 
Christmas Song, Scream Dreams, Bells 
on Your Fingers czy Sex as a Weapon 
i inne. Fani Queen zapewne zwrócą 
uwagę na zapiski związane z albu-
mem the Miracle i utworem Perpetual 
Craze. Można zaobserwować cechy 
charakterystyczne pisma Rogera, jego 
zabawę ze stylistyką liter i jak bardzo 
zmieniały się teksty piosenek przed 
nagraniem ich ostatecznej wersji.

Po czwarte, dyskografię. W przy-
padku każdego albumu zaprezento-
wano jego okładkę, opis, okładki sin-
gli i gadżety, umożliwiono też odsłuch 
zamieszczonych na nim utworów. 
Okładki Cd są w wysokiej rozdziel-
czości, więc można im się dobrze przyjrzeć, często 
dołączono też zdjęcia winyli i labelek. Jako cieka-
wostki umieszczono oryginalne centrale z bębnów 
basowych używanych podczas występów na żywo. 
Podróż w przeszłość umożliwiają liczne reklamy z 

prasy anglojęzycznej czy japońskiej. Zdjęcia singli 
to głównie płyty winylowe (dowolny wybór: cza-
sem angielskie, niemieckie lub inne), brakuje zaś 
okładek singli kompaktowych, nie jest to zatem 
pełna dyskografia Taylora. sfotografowane gadże-
ty to przypinki, koszulki, tour passy, plakaty, nalep-
ki czy bilety z koncertów.

Z zapisków można się dowiedzieć, że w utwo-
rze Killing time zaśpiewał Freddie; że  teledysk do 
Strange Frontier reżyserował George Bloom i że 
wideoklip ten był kręcony w stylu Buntownika bez 
powodu w Malibu w UsA; że fraza „shove it” była 
używana przez asystenta Rogera; że teledysk do 
heaven for Everyone, został zarejestrowany zimną 
nocą w Londynie, w East Greenwich; że figurkę z 
okładki happiness? Roger przywiózł z jednej ze 
swoich podróży; wreszcie że utwór old Friends jest 
hołdem dla Freddiego.

Jako tło muzyczne na stronie użyty został 
niewydany utwór the Shores of Formentera (Linia 
brzegowa Formentery). Tytuł sugeruje okres nagry-
wania – czas, kiedy muzyk posiadał dom na ibizie 

(Formentera – druga co do wielkości wyspa wcho-
dząca w skład Pitiuzów; leży na południe od ibizy).

Jak na razie na stronie nie ma działu z niusa-
mi, więc nie wiadomo, czy należy się spodziewać 
kolejnych rzeczy na niej.

Dagmara daga” Szymańska
FuN oN Web

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pitiuzy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ibiza
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oficjalna strona Rogera zapowiadana była już 
stosunkowo dawno, ale jak to ostatnio w obozie 
QPL bywa, na zapowiedziach się skończyło. Jednak 
wraz z ostateczną decyzją o wydaniu nowego 
albumu przyszła kolej i na witrynę. domena 
została zakupiona w maju 2013 r. i od tego czasu 
trwały prace nad powstaniem strony.

Chociaż fani spodziewali się zapewne, że 
właśnie na niej znajdą się wszelkie informacje o 
nowych wydawnictwach, a zapowiadano aż dwa, 
bo nowy solowy album oraz box zawierający 
dotychczasowe nagrania muzyka, to jednak tak się 
nie stało. Podejrzewać tutaj można niegotowość 
strony w terminach, w których pojawiały się infor-
macje prasowe o albumie i boksie. Ostatecznie 
rozruch zapowiedziano dopiero na 11 listopada, 
datę będącą ostatecznym terminem wydania obu 
pozycji.

Kilku „szczęśliwcom” udało się podejrzeć 
stronę wcześniej, ta bowiem była dwukrotnie 
próbnie testowana i w tych kilkudziesięciu minu-
tach dostępności dało się zobaczyć efekt finalny. 
Ten zaskoczył. Kolorystyka okazała się czarna, tak 
jak można było podejrzewać, jednak strona tech-
niczna działania witryny, jej intuicyjność i funkcjo-
nalność pozostawiają wiele do życzenia.

W pierwszym momencie denerwuje już tak 
prozaiczna rzecz jak ładowanie serwisu, które trwa 
do kilku minut, a w niektórych przeglądarkach 
się nie kończy (błędy skryptów). Wybór systemu 
Wordpress nie okazał się chyba strzałem w dzie-
siątkę, choć nawet z niego da się więcej wyciągnąć 
po mozolnym dopracowaniu. nie odchodząc dale-
ko, można prześledzić wspomniany już wątek kom-
patybilności w przeglądarkach: tutaj strona siada 
na całego – w Operze nie ładuje się wcale (system 
myśli, że Opera to przeglądarka mobilna, a obsługi 
mobilnej witryna nie posiada – czy to możliwe w 
dzisiejszych czasach?!); we Firefoksie nie obejrzy 
się żadnych obrazków (okładek singli czy memo-
rabiliów) ani nie przeczyta rozszerzonej informacji 
o płycie; w internet Eksplorerze nie posłucha się 
umieszczonych na playliście utworów do każde-
go albumu; wreszcie ułożenie menu informacji 
/ notek o albumie / singli / memorabiliów jest w 

każdej przeglądarce inne (poziome /pionowe).
Po załadowaniu strony na tle zdjęcia Rogera 

widzimy tylko zrobione przez jego syna, Felixa, 
ikonki, które czasem bardziej, czasem mniej koja-
rzą się z linkami, które się pod nimi znajdują. Pro-
wadzą one do galerii, biografii i poszczególnych 
albumów (logicznej kolejności brak, poza tym nie-
które linki, np. do tras koncertowych, nie działają!). 

W te same miejsca możemy przejść, skrolu-
jąc kulką myszki lub korzystając z kropek nawi-
gacji po lewej. 
do kolejnych 
albumów prze-
skoczymy, kli-
kając strzałki 
obok opisu 
do albumu 
(prawo i lewo) 
lub skrolu-
jąc w dół (no 
i oczywiście 
z ikonek, ale 
raczej nikt nie 
zgadnie, która 
ikonka jest do 
czego, chyba 
że wykuje na 
pamięć). Po 
kliknięciu lin-
ku More moż-
na przeczytać 
pełny opis 
płyty, przejrzeć single itd. (no chyba, że się uży-
wa Firefoksa), a znów klikając „iksik” zamyka się 
rozszerzony podgląd albumu. najeżdżając myszką 
nad okładkę płyty, można przeczytać tracklistę i 
odsłuchać utworów (poza internet Eksplorerem).

Z boku po prawej stronie są szybkie linki do 
nowych wydawnictw: ten przy the Lot prowadzi do 
opisu albumu na stronie, ten przy Fun on Earth do 
oficjalnego sklepu – logiczne, prawda?

Gdy już przeczytamy wszystkie opisy albu-
mów, które są takie same jak w boksie, może-
my skrolować stronę na dół. Tam pojawi nam się 
skoroszyt z ręcznymi notatkami Rogera i słowami 
utworów – prawdziwy rarytas i „clue” tej strony. 

Aleksandra „Rory Eleanor” Kazana
www.ROgeRTaylOROfficial.cOm

Poniżej znajduje się już tylko galeria, ze zdjęciami 
umieszczonymi w dowolnej kolejności. Jedne z 
nich są bardziej, innej mniej znane.

no i co bardzo ważne, cały czas gra nam nie-
wydany utwór Rogera, the Shores of Formentera, 
bardzo miły, prawie w całości instrumentalny, z 
wstawkami gitarowymi jakby z tonight – szkoda 
tylko, że gra automatycznie i non stop – może tro-
chę zdenerwować niektórych po kolejnym odsłu-
chaniu.

W treści znajdują się małe pomyłki lub dzi-
wactwa typu okładka singla Dear Mr Murdoch 
(2011 version) jako reprezentant singli z Fun on 
Earth (na podstawowej wersji albumu tego utworu 

nawet nie ma). nie muszę chyba dodawać, że brak 
i kompletności (nie wszystkie single uwzględnio-
no), i konsekwencji – czasem jest tylna okładka, 
czasem jej nie ma. W memorabiliach można zna-
leźć trochę ciekawostek, choć obrazki rozmiaru do 
oglądania pod lupą powinny przechodzić wyłącz-
nie na stronach fanów, a nie na oficjalnej, gdzie 
ludzie tworzący ją mają dostęp do archiwów muzy-
ka. duży zasób zdjęć biletów pochodzi ze strony 
QueenConcerts.com, choć nie ma o tym wzmianki. 
Opis singli z boksowego albumu the Cross Singles 
raz jest oddzielony kreską, raz nie.

nie wiem jak wy, ale dla mnie to wystarczy 
przeczytać raz to co wartościowe i nie wracać 

więcej, bo na update’y nie liczę… Jako promocja 
wydawnictw – porażka.

dodatkowa informacja (spis utworów, do któ-
rych teksty pojawiły się na stronie):

the Importance of Being Clean / Young Love / 
Strange Frontier (wcześniejszy tytuł Strange Fron-
tiers) / Beautiful Dreams / Christmas Song (drugi 
tytuł Starlight) / Moment of truth / Keep up Closer 
(wspólne słowa z Moment of truth) / It’s an Illu-
sion / all Your Dreams Will Come true (odrzut 
z sesji Strange Frontier z 1983 r.) / I Cry for You 
(wcześniejszy tytuł Love, hope and Confusion (I 
Cry for You) / Scream Dreams / (I Wanna) take You 
higher (raz tytuł zapisany w takiej postaci, innym 

razem samo take You higher 
lub bez nawiasu, odrzut z sesji 
Strange Frontier z 1983 r.) / Feel 
the Force / turn on Your Power / 
[utwór bez tytułu zaczynający się 
od słów „so keep on runnin’”] / 
Keep on running (cover, odrzut z 
sesji Strange Frontier z 1983 r.) / 
Masters of War / She Belongs to 
Me / Wreckless Love / abandon-
fire / Man on Fire (we wczesnej 
wersji przed tytułem dodano Feel 
Like a) / heaven for Everyone (we 
wczesnej wersji w tytule dodano 
this Could Be) / Broken things / 
Killing time / Cowboys and Indi-
ans / Liar / the Big time / Crusade 
of Love (Die for Love) (= Stand up 
for Love) / Bells on Your Fingers / 
Bleeding hearts (= rough Justice) 
/ Shove It / Hellfire Cluts (= Shove 
It) / Love Lies Bleeding / Like an 

animal (wcześniejszy tytuł Love on a tightrope 
(Like an animal) / Contact / Manipulator / Dreams 
of Leaving / [utwór zaczynający się słowami „Once 
upon a time”, bez tytułu] / Sister Blue / Closer to You 
/ Who the hell are You / old Men / top of the World 
Ma / Power to Love / Sex as a Weapon / thunder 
Breaks through / Final Destination / [tytuł nieroz-
poznawalny (...) Painting?] / In Charge of My heart / 
heartland / hijack My heart / over My Dead Body / 
Penetration Guru / Passion for trash / Breakdown / 
[utwór o nierozpoznanym tytule ze słowami „kills 
the people”].

ARTYKUŁY
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18 października, „The Chris Evans Breakfast 
show”, BBC 2:

Taylor słucha coveru Dancing in the Dark Bru-
ce’a springsteena w wykonaniu Passenger.
http://www.bbc.co.uk/programmes/b03ctzjp

21 października, breakfast show shauna 
Keaveny’ego, BBC Radio 6:

Roger mówił o swoim nowym albumie Fun on 
Earth, Freddie for a day, o ulubionym gitarzy-
ście (Jeffie Becku) na albumie, o festiwalu iHe-
art w Las Vegas, o wokalu, różnicach między 
zespołowym i solowym albumem (wolności, 
ekspresji), o syntezatorach i Red special, o 
tytule symbolizującym zatoczenie pełnego 
cyklu (Fun in Space – Fun on Earth), możliwej 
trasie w następnym roku (2014 r. i wtedy 
Rufus za bębnami) i ulubionych perkusistach. 
Zareklamował The Queen Extravaganza. 
Zaprezentowano utwór up.
http://www.youtube.com/watch?v=CEfmmL-
sa-5Y

24 października, „Classic Rock show”, Team Rock 
Radio:

W audycji nadano Sunny Day. Roger opowiada 
o tradycji rodzinnej – imieniu Meddows. Mówi 
o swoich nowych wydawnictwach, nagraniach 
archiwalnych z Freddiem i Jacksonem oraz 
innych, które odkryto, nagrywaniu Say It’s not 

true z Jeffem Beckiem, wersji koncertowej; o 
The Queen Extravaganza i Marcu Martelu oraz 
jego podobieństwie do Freddiego, o pomocy 
Kenny’ego Everetta przy promocji a night at 
the opera, o filmie biograficznym i Benie Whi-
shawie oraz sachy Cohenie, ostatnich nagra-

niach z Freddiem i swojej słabej pamięci.
http://www.brianmay.com/downloads/Roger-
Taylor_Team_Rock_Radio_24102013_fade.
mp3

9 listopada, „Football Focus”, BBC One:
Program z udziałem piłkarza Petra Čecha i 
Rogera, obaj zagrali wspólnie na perkusji.
http://www.youtube.com/watch?v=n0Y-
qfQrkKOo

23 listopada, „sounds of the 80s”– (prowadziła 
sarah Cox), Radio 2:

Roger opowiada o pierwszym spotkaniu z 
Freddiem, stoisku na bazarku Kensington 
Market, o The Queen Extravaganza, o nagry-
waniu piosenek popowych w latach 80., o 
spotkaniu z Jacksonem, o kłótniach i podziale 
ról w zespole, o pochodzeniu tytułu radio Ga 
Ga (z języka francuskiego), o Live Aid, o choro-
bie Freddiego i o nowym albumie. Poprosił o 
utwór relax Frankie Goes to Hollywood.
http://www.queenonline.com/en/news-archi-
ve/roger-interview-on-bbc-radio-2-with-
-sara-cox/

23 grudnia, dutch Radio 1
Roger w holenderskim radio przedstawił 
nowa piosenkę Fight Club oraz złożył życzenia 
i zaprosił do odsłuchania świątecznego prze-
boju Queen thank God It’s Christmas.

4 stycznia, BBC Radio 2’s Taylor Made show
Roger puszcza swoje ulubione kawałki od 
Thin Lizzy, Little Richarda, Elvisa, Muse, Blond-
ie, Aerosmith, Led Zeppelin, Foo Fighters, The 
Who, Rage Aganist the Machine i Pretenders.
http://www.bbc.co.uk/programmes/
b03nh32g

 W ramach promowania nowego albumu Fun 
on Earth i boxu Roger udzielił cyklu wywiadów 
radiowych, telewizyjnych i prasowych, w których 
opowiadał o nowym albumie, musicalu, projekcie 
The Queen Extravaganza czy filmie biograficznym.

Prasowe:
„Classic Rock” – sierpień 2013 r.

Wywiad
„Mojo” – listopad 2013 r.

Wywiad
„Toute La Culture” - 15 listopada 2013 r.

Wywiad
"Music Week" - 8 listopada 2013 r.

Album tygodnia
„sunday Telegraph” – 10 listopada 2013 r.
"daily Express" - 13 grudnia 2013 r.

notka o artykule w Reader’s digest i o albu-
mie.

Canoe.ca - 25 grudnia 2013 r.
“sunday Times Magazine” - 29 grudnia 2013 r.

Wywiad z Rogerem i Rufusem na temat bycia 
ojcem i synem legendy, o trudnym dorastaniu 
i wyborach Rufusa oraz związkach Rogera z 
kobietami.

„This is Rock” (wyd. hiszpańskie) - grudzień 2013 r.
„Record Collector” - Xmas 2013

Wywiad z Rogerem o tatuażach, o muzycz-
nych wpływach, koncertach Jimiego Hendrik-
sa, grze na ukulele, mini operze zespołu 10cc, 
wywiadach, pierwszych recenzjach, kolegach 
z Queen.

„Reader’s digest” edycja UK - styczeń 2014 r.
„Telegraph” - 6 stycznia 2014 r.

Roger zachwala zalety szwajcarskiego kuror-
tu Zermatt: kiedy się tam wybrać, gdzie się 
zatrzymać, na które zjazdy się udać, gdzie 
pójść zjeść i bawić się.
http://www.telegraph.co.uk/travel/celebrity-
travel/10549538/Roger-Taylors-Zermatt-My-
-Kind-of-Town.html

Telewizyjne:
18 października, „The One show”, BBC 1:

Program zaczął się od zagrania We Will rock 

You przez młodego perkusistę. Roger opowie-
dział o braku perkusji w tym utworze i wykona-
no ponownie utwór, tupiąc i klaszcząc. Roger 
zdradza po raz pierwszy, że planuje się obsa-
dzić Bena Whishawa w filmie biograficznym o 
Freddiem, opowiada o koncertach w Meksyku, 
o fenomenie Marca Martela, o nowym albumie 
oraz o miksie, który ten album zawiera. Poka-
zano fragment wideo do Sunny Day (inne niż 
później zostało pokazane na oficjalnej stronie 
Rogera). W studiu obecna była córka muzyka 
i sarina.
http://www.youtube.com/watch?v=B8L6dF-
Co7xw

26 października, „sunday Brunch”, Channel 4:
Program śniadaniowy z gotowaniem, Roger 
zagrał pałeczkami do jedzenia na stole, kosz-
tował sushi i brandy (które bardzo lubi), poka-
zano fragmenty teledysków Queen. Taylor 
mówił o nagrywaniu teledysku do Bohemian 
rhapsody, o swoim nowym albumie, który nie 
jest „drum solo”, o procesie twórczym, o The 
Queen Extravaganza, o filmie biograficznym 

o Freddiem (wzmianka o Benie Whishawie). 
Odtworzono fragment teledysku do Sunny 
Day.
http://www.youtube.com/watch?v=izL-
63F83ZpU
http://www.youtube.com/watch?v=Oq2OC-
sX4dCo

Radiowe:

Dagmara „daga” Szymańska
ROgeR w mediach
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w Las Vegas z Adamem i kilkoma innymi gośćmi, w 
10-tysięcznej sali, ale to wszystko, co mamy w pla-
nach. naprawdę nie ma tu żadnej regularności. na 
większość rzeczy decydujemy się pod wpływem 
chwili.

– ale zamierzacie nadal występować jako Queen, 
z adamem lub bez niego?
– Tak, ale teraz to już tylko sporadyczne występy. 
W ostatnim roku zagraliśmy trzy naprawdę duże 
koncerty w Europie i trzy w Hammersmith Apollo, 
co sprawiło nam dużo przyjemności. Brian i ja zda-
liśmy sobie dawno temu sprawę z tego, że muzyka 
to jest właśnie to, co robimy, to, kim jesteśmy. Oba-
wiam się, czytelnicy, że to będzie trwać wiecznie.

– czy jesteś zadowolony z adama jako wokalisty 
Queen?
– Bardzo dobrze mu się z nami pracuje. Jest niesa-
mowitym wokalistą. Jego prezencja sceniczna jest 
naprawdę magnetyzująca. Jest bardzo seksowny. i, 
co najważniejsze, nasze bardziej teatralne utwory 
służą mu idealnie. Jest diwą – męską diwą. i na tym 
powinien się skupić.

– Zanim rozpoczęliście pracę z adamem, jeździ-
liście w trasy i nagraliście album z Paulem Rod-
gersem.
– Paul to wokalista, którego Freddie uwielbiał. 
Miał on dwa bardzo dobre rockowe zespoły: Free i 
Bad Company. W tym sensie jest on antytezą Ada-
ma Lamberta. Uwielbialiśmy grać utwory Free i Bad 
Company z Paulem. Ale, co dziwne, chociaż Paul 
był wspaniały i ma taki niesamowity bluesowo-
-soulowy głos, pasował gorzej do Queen niż Adam.

– Niektórzy fani uważają, że zatrudniając osobę z 
„american idol” jako wokalistę, pokazaliście, że 
nie cenicie się. czy rozumiesz to podejście?
– Cokolwiek robisz, ludziom się to spodoba lub 
nie. Tak jest ze wszystkim.

– To samo odnosi się do The Queen extravaganza, 
nowego „oficjalnego tribute show”. co to właści-
wie znaczy?
– dobre pytanie. To znaczy, że zespół Queen, a 
właściwie ja, miał w tym udział. Wszędzie jest 
mnóstwo tribute bandów Queen, niektóre z nich są 
dobre, inne złe. Pomyślałem więc sobie, dlaczego 
nie zrobić oficjalnego tribute bandu, który pre-

zentowałby nasze utwory, oferując jednocześnie 
wspaniałą jakość? W Ameryce powstał zespół, uży-
łem internetu do przeprowadzenia przesłuchań 
wstępnych. Marc Martel jest uderzająco podobny 
do Freddiego.

– możesz powiedzieć nam coś o marku martelu?
– Jest trzydziestolatkiem z nashville, pochodzi z 
Montrealu. Wcześniej śpiewał w chrześcijańskich 
zespołach. Jest niesamowitym wokalistą. Udało 
nam się znaleźć również pozostałych muzyków, 
którzy okazali się wspaniali. na początku mieliśmy 
grupę składającą się z 9 osób, ale taki zespół był 
trudny w obsłudze. Bardziej był to showband (aż 
trzech wokalistów). Teraz jest tylko 6 osób.

– Trzech wokalistów kojarzy się z musicalem 
teatralnym.
– To jest właśnie sytuacja, której bym nie chciał. 
nie mogę znieść tego „prześpiewania”. Ci artyści 
mają po prostu dobrze grać naszą muzykę, a to że 
wszyscy dobrze śpiewają, sprawia, iż mogą wyko-
nać Bohemian rhapsody na żywo.

– Jak dobry jest perkusista Tyler warren?
– Wspaniały. i do tego potrafi śpiewać wyższym 
głosem niż ja. Wszyscy wiemy, że perkusista jest 
najważniejszym członkiem zespołu.

– a czasem także tym najprzystojniejszym?
– Tak, to także [śmieje się].

– a tak już całkiem serio, czy czytelnikom „clas-
sic Rocka” spodobałby sie ten tribute show?
– Jestem rock’n’rollowcem, nie śpiewakiem balla-
dowym. i myślę, że fani rocka taki właśnie zespół 
polubią. Oni są naprawdę dobrzy. Każdy, kto ich 
zobaczy na żywo, będzie pod wrażeniem, mogę o 
tym z czystym sumieniem zapewnić.

– w 2011 r. pojawiły się pogłoski, że zostanie 
wydany album oparty na „zagubionych” demach 
freddiego.
– nieprawda. nie chcielibyśmy wydawać albumu 
z demami.

– czy istnieją jakieś utwory Queen z freddiem, 
które mogą zostać w przyszłości wydane?
– Tak, jest trochę takich utworów. Brian i ja będzie-
my nad nimi pracowali. nad jednym z nich praco-
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mając nowy album, nowe zadania związane z 
Queen i może jeszcze więcej, po ponad 40 latach 
w królewskiej rodzinie rocka Roger Taylor udziela 
jednego z najobszerniejszych i najbardziej odkry-
wczych wywiadów.

Jak przystało na członka jednej z odnoszących 
największe sukcesy grup wszech czasów, człowiek 
z majątkiem szacowanym na około 120 milionów 
funtów brytyjskich, Roger Taylor, posiada wielki 
dom – białą rezydencję, której część powstała w 
Xiii w. Jest ona usytuowana w malowniczej wiosce 
niedaleko Guildford w surrey, a jej część mieszkal-
na znajduje się pośrodku akrów krajobrazowych 
ogrodów, z widokiem na rozciągające się milami 
zbocza pól i lasy.

Mieszkając w tym miejscu już 10 lat, Taylor 

wzbogacił krajobraz domieszką własnego stylu. 
Przy wejściu głównym, pod raczej ostentacyjnym 
portykiem, stoją dwie czarne statuetki goryli; w 
ogrodzie, zamontowany na metalowej ramie, znaj-
duje się wielki gong – wspomnienie minionych tras 
z zespołem Queen.

Patrząc od strony pragmatycznej, w jednym ze 
skrzydeł domostwa znaleźć można studio nagra-
niowe. i to właśnie tutaj Taylor podejmuje dzien-
nikarzy „Classic Rocka” w to gorące letnie popo-
łudnie. Usadowiony za perkusją, ubrany w strój 
codzienny, sącząc schłodzone wino, Taylor-perku-
sista, ale nie tylko – ma o czym opowiadać.

We wrześniu ma ukazać się jego nowy album, 
jak również kolekcja wcześniejszych wydawnictw 
solowych. W październiku rozpoczyna tournée The 
Queen Extrvaganza – „oficjalny tribute show”. Pod 
koniec roku będzie mieć miejsce także występ dla 
amerykańskiej telewizji w towarzystwie Adama 
Lamberta, uczestnika jednej z wcześniejszych edy-
cji „American idol”.

Czterdzieści lat po wydaniu pierwszej płyty 
Queen, a także 21 lat po śmierci frontmana Fred-
diego Mercury’ego, Taylor poruszy w rozmowie 
kwestię przeszłości, teraźniejszości oraz przyszło-
ści macierzystego zespołu; wzlotów i upadków w 
ich niesamowitej karierze; swoich relacji z Mer-
curym; swojej długotrwałej przyjaźni z gitarzystą 
Brianem Mayem; „zagubionych” utworów Queen, 
nad którymi on i May obecnie pracują; oraz wyja-
śni, dlaczego w wieku 64 lat wciąż czuje potrzebę 
tworzenia. „Jestem muzykiem”, mówi, „to właśnie 
moje zajęcie”.

Paul elliot: Przejdźmy do konkretów, jaki jest w 
tej chwili status Queen?
Roger Taylor: Wciąż jestem w tym zespole, ale 
zostało nas już tylko dwóch, Brian i ja. i tylko jeden 
z nas może chodzić [śmieje się]. Wciąż zarządzamy 
tą marką – tym właśnie jest dziś zespół.

– więc jeśli Queen to marka pod kierownictwem 
Twoim i Briana, gdzie wpisuje się w to adam lam-
bert?
– nie powiedziałbym, że on zawsze będzie czę-
ścią Queen. Mamy w planach występ telewizyjny 
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To po prostu nie mój styl.
– czy utwór Modern times rock’n’roll, który zna-
lazł się na pierwszym albumie Queen, był pierw-
szym utworem, który napisałeś dla zespołu?
– Tak. Choć przedtem wspólnie napisaliśmy Stone 
Cold Crazy. Wydaje mi się, że to był nasz pierwszy 
pełnowartościowy utwór.

– Jako perkusista podawałeś Johna Bonhama jako 
Twoją największą inspirację.
– dla mnie największą inspiracją było trzech 
perkusistów: Bonzo, Keith Moon i Mitch Mitchell, 
który według mnie był zdecydowanie niedocenia-
ny. słyszałem całkowicie niesprawiedliwe wypo-
wiedzi Gingera Bakera na temat Mitcha Mitchella 
i pomyślałem sobie, co za pizda z niego. Gra Gin-
gera Bakera nie ma nic z subtelności i zręczności 
gry Mitcha Mitchella, którego ten tak zmieszał z 
błotem. To mnie naprawdę zirytowało.

– kto miał na ciebie największy wpływ, jeśli cho-
dzi o komponowanie?
– Och, z pewnością Ginger Baker [śmieje się]. A tak 
na serio to dylan i Lennon, także springsteen jest 
niesamowity.

– który z Twoich utworów ma najlepsze słowa?
– heaven for Everyone [utwór nagrany najpierw z 
The Cross, a potem przez Queen] był niezłym tek-
stem o miłości i godności, popularny tekst antywo-
jenny. Patrząc z perspektywy czasu these are the 
Days of our Lives okazał się również dobry, w ten 
raczej staroświecki sposób.

– Ten utwór nabrał także nowego znaczenia po 
śmierci freddiego.
– Taki rezonans, tak. W pewien sposób odnosiłem 
się do nas z tamtego czasu. Wiedzieliśmy, że z 
Freddiem nie jest dobrze.

– czy wyobrażasz sobie lepszego frontmana niż 
freddie?
– nie uda Ci się znaleźć osoby lepiej nawiązującej 
kontakt z publicznością niż Freddie.

– czy jednak przy całym tym gwiazdorstwie nie 
był on trochę niepewny swego w życiu prywat-
nym?
– O tak. nie czuł się pewnie wobec wielu rzeczy. 
Co dziwne, w pewien sposób był też nieśmiały. Ale 

potrafił to włączać i wyłączać. Czuł się wspaniale w 
znanym sobie gronie, ale jeśli pojawiali się ludzie, 
których nie znał za dobrze, czuł się zdecydowanie 
obco.

– czy były jakieś cechy u freddiego, które cię 
szczególnie denerwowały?
– Prawie żadne. Ale miał zwyczaj oczyszczać swo-
je gardło w obrzydliwie głośny sposób. Ale współ-
graliśmy ze sobą idealnie.

– w filmie dokumentalnym z 2011 r. Queen: Days 
of our Lives, kiedy mówisz o ostatnim roku życia 
freddiego i nękaniu go przez tabloidy, słychać 
wściekłość, nawet po tylu latach.
– Wciąż tak się czuję, po tylu latach. Głownie za 
sprawą „The sun”. To było jak zamach, by opchnąć 
więcej gazet. Jakże mściwe to i okropne. Uważam, 
że to już było za wiele. Czułem wtedy potrzebę 
ochraniania Freda. Tak więc ostatnio, kiedy upadła 
gazeta „news of the World”, tańczyłem z radości.

– czy kiedykolwiek pozwałeś do sądu tabloid?
– nie. nigdy nie wierzyłem, że tabloidy mają 
wpływ na sprzedaż nagrań. Czy też że popychają 
Twoją karierę do przodu. i wydaje mi się, że lepiej 
trzymać się od nich z daleka. nie uważam, że one 
pomagają. Jeśli czemukolwiek służą, to temu, 
żebyś wyglądał jak cycek. Jest to zbyt silna amu-
nicja – im mniej wiedzą, tym lepiej. O Freddiem 
wydrukowano niesamowicie wiele bzdur, także o 
Brianie, o mnie również, ale niewiele.

– czy uważasz, że w niektórych pośmiertnych 
tekstach o freddiem dominowała homofobia?
– Zdecydowanie. „Tak się właśnie dzieje, kiedy…” 
– to było okropne, nieprawdaż?

– czy kiedykolwiek śni ci się, że freddie jest w 
pobliżu?
– Tak. Brian powiedziałby Ci to samo, że Freddie 
tak jakby żyje wciąż koło nas. Przeżyliśmy razem 
tyle lat, spędzając ze sobą nawet zbyt dużo cza-
su, nawet czas poza pracą często mieliśmy zorga-
nizowany wspólnie. Więc można powiedzieć, że 
Freddie jest osobą, która od nas nie odejdzie. nie 
znaczy to jednak, że zamierzam resztę życia żyć 
w cieniu Freddiego Mercury’ego. Był moim naj-
lepszym kumplem i odszedł, tęsknimy za nim, ale 
życie trwa nadal.

waliśmy wszyscy, a jeden to głównie utwór Briana.

– czy oba te utwory powstały w ostatnich latach 
życia freddiego?
– nie, są całkiem stare. nie chcemy z tego robić 
czegoś wielkiego, ale tak, jest kilka rzeczy, które 
zamierzamy skończyć i śmiem twierdzić, że one 
się ukażą.

– czy są jakieś plany na kolejny album Queen?
– Universal chce, abyśmy przygotowali kompila-
cję wolniejszych utworów, których ludzie nie znają 
tak dobrze, więc w tym tygodniu będę zajmował 
się z Brianem wybieraniem utworów.

– wkrótce ukaże się także Twój nowy solowy 
album.
– Album został napisany w przeciągu 5 lat, więc 
jest bardzo eklektyczny. Trochę delikatnych utwo-
rów, trochę ostrzejszych, a niektóre z nich całkiem 
upolitycznione.

– skąd potrzeba mówienia o polityce?
– napisałem utwór zatytułowany the unblinking 
Eye, który mówi o rozczarowaniu, bałaganie, w 
którym znalazł się kraj, zamykanych sklepach przy 
High street i naszych politykach, będących taką 
podłą bandą.

– czy jesteś typem człowieka, który pomstuje na 
telewizor podczas oglądania serwisów informa-
cyjnych?
– Wyrosłem z tego. Telewizor Cię nie słyszy.

– Jaki tytuł nosi Twój nowy album?
– Mój pierwszy album [z 1981 r.] nosił tytuł Fun in 
Space. W tamtym czasie czytałem dużo fantasty-
ki. A ten nazwałem Fun on Earth. stałem się nieco 
bardziej przyziemny, ale wciąż po trosze bawię się 
wszystkim co robię – utwory są z uśmieszkiem.

– czy na album miała wpływ jakakolwiek muzyka 
współczesna?
– sigur Rós jest najlepszym zespołem, jaki widzia-
łem od lat. Uwielbiam tę atmosferę, którą tworzą, 
pół-ambientową nutkę. Pod względem melodii są 
niesamowici. A ich koncert to również wspaniałe 
przedstawienie. Widziałem ich występ w w Brixton 
Academy.

– czy wciąż bywasz na koncertach?
– sporadycznie. Ale na ten koncert poszedłem, 
mimo że miałem grypę. no, powiedzmy sobie 
szczerze, byłem potwornie przeziębiony.

– Również we wrześniu ukaże się kolekcja Two-
ich dotychczasowych dokonań muzycznych poza 
Queen, zawierająca Twoje solowe albumy oraz 
albumy tworzone w latach 80. z zespołem The 
Cross.
– Tak, album zwie się the Lot. Założenie brzmiało: 
„wrzućmy tam wszystko”, więc pomyślałem, że tak 
można nazwać album [lot – mnóstwo, przyp. tłum.].

– czy wszystko, co tam zamieścisz, jest dobre, 
czy jest tam też trochę szajsu?
– Jak ze wszystkim, są też rzeczy, których się 
żałuje. Ale mój ostatni album, Electric Fire (1988 r. 
[powinno być: 1998 r., przyp. tłum.]), wciąż brzmi 
wspaniale.

– który utwór z tych, które napisałeś dla Queen, 
jest najlepszy?
– Trudno powiedzieć. Lubię radio Ga Ga. To było 
ciekawe połączenie syntezatorów i… jakby to 
nazwać… epickiego popu.

– a najgorszy?
– Jest ich kilka. nie znoszę Delilah [na Innuendo]. 
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wieczne kłótnie [śmieje się].

– czy te kłótnie powstawały głównie przez to, że 
było czterech kompozytorów?
– W gruncie rzeczy tak. Zdecydowanie reprezen-
towaliśmy cztery odmienne szkoły pisania. Joh-
nowi i mnie udało się znaleźć swoje mocne strony 
pisarskie później niż pozostałej dwójce. A Freddie 
od początku rzucał pomysłami na prawo i lewo. 
W pewnym sensie siebie tworzył. Ale ostatecznie 
rozumieliśmy się. i dobrze to działało.

– w latach świetności Queen miałeś opinię play-
boya. czy byłeś nim?
– nie, uważam, że to przesadzone stwierdzenie. 
dobrze się bawiliśmy – naprawdę dobrze – ale nie 
krzyczeliśmy o tym na prawo i lewo.

– czy w miarę upływu lat przystopowałeś?
– Oczywiście, każdy to robi. Lub umiera. A ja na 
razie nie zamierzam umierać.

– co następnego zaproponuje nam Roger Taylor?
– Myślę o zebraniu kilku fajnych kolesi i wyrusze-
niu w trasę. Jeśli do tego dojdzie, mój syn Rufus 
Tiger Taylor będzie grał na bębnach. Rufus gra z 
Queen, kiedy jesteśmy w trasie. Większość czasu 
gra na perkusji, a kiedy ja wycho-
dzę na przód sceny, on wtedy gra 
na bębnach. Myślę, że to ulubiony 
bębniarz Briana.

– Nauczyłeś go tak dobrze?
– Tak naprawdę on jest bardziej ze 
szkoły Taylora Hawkinsa niż mojej.

– czy kiedykolwiek myślałeś, 
żeby przestać grać na perkusji?
– nie mogę sobie tego wyobrazić. 
To byłoby okropne myśleć, że już 
nigdy nie zagram na bębnach czy 
nie zaśpiewam. Jestem całkiem 
jak malarz – większość malarzy nie 
przestaje malować.

– ale jest trochę łatwiej malować 
niż grać na perkusji.
– Tu się zgadzam. Jednak mój styl 
zmienia się na bardziej ekonomicz-
ny i zrelaksowany, a ja sobie nawet 

nie zdaję z tego sprawy. Już nie jest taki dziki, jak 
bywał kiedyś. Ale nadal uwielbiam grać. Zagrałem 
ostatnio podczas kilku koncertów z Jeffem Bec-
kiem, co sprawiło mi ogromną przyjemność. Jeff 
jest przewspaniałym gitarzystą.

– więc nie myślisz o emeryturze?
– dlaczego miałbym przestać? To nie to, że muszę 
wstać o siódmej rano, żeby grać na bębnach, to coś, 
co mogę zacząć i skończyć, kiedy mam ochotę.

– Przez wszystkie te lata chciałeś być bogaty i 
znany. i Twoje marzenia się spełniły. a czy jest 
jakiś minus tego?
– nie bardzo. Ulicami prześlizguję się nawet cał-
kiem nierozpoznawalny, co w zasadzie mi pasuje. 
niektórzy lubią się pokazywać i chcą, by zwracano 
na nich uwagę. To nie ja.

– To było dobre życie, prawda?
– Tak, miałem szczęście.

nowy album Taylora i kolekcja jego wcze-
śniejszych solowych dokonań zostaną wydane we 
wrześniu. Występy The Queen Extravaganza mają 
się odbyć w październiku i listopadzie.

– Pierwszy album Queen ma już teraz 40 lat. 
Jakie są wspomnienia z nagrywania go?
– Byłem bardzo podniecony. Czas w studiu wyda-
wał się taki drogi – 30 funciaków za godzinę, cał-
kiem sporo pieniędzy w tamtych czasach. do studia 
wchodziliśmy o czwartej nad ranem. To była ciężka 
praca. i tak naprawdę nigdy nie uzyskaliśmy dźwię-
ku, na którym mi zależało. nie mieliśmy odpowied-
nio dużo kontroli nad całością, co już nam się udało 
przy okazji drugiego albumu.

– Jakie były Twoje nadzieje i marzenia związane z 
Queen w tych wczesnych latach?
– Chcieliśmy mieć dużo pracy. Chcieliśmy być roz-
poznawani. Chcieliśmy być bogaci i znani.

– i jak wam się to udało?
– Udało się nieźle, ale to zawsze następuje wolniej 
niż ludziom się wydaje.

– Patrząc wstecz na karierę Queen, z czego jesteś 
najbardziej zadowolony?
– sposób, w jaki muzyka dostała się do świado-
mości ludzi, fakt, że nadal sporadycznie grywa się 
naszą muzykę w radiu, i to, że duża część naszej 
muzyki jest wciąż popularna. dzieci znają naszą 
muzykę i właśnie to wydaje mi się wspaniałe.

– czegoś żałujesz?
– Wielu rzeczy żałuję. Większość z nich to drob-
nostki. sądzę, że popełniliśmy błąd, jadąc do Afryki 
Południowej [by zagrać w sun City w 1984 r., gdy 
istniał apartheid]. Uważam, że źle nam doradzono 
i jakkolwiek pojechaliśmy tam w dobrych inten-
cjach, ostatecznie decyzja okazała się zła.

– a jednak w kolejnym roku członkowie Queen 
postąpili właściwie, grając podczas live aid, a 
nawet zrobili największe wrażenie na fanach, 
dając koncert, który wspominany jest do dziś.
– Live Aid to był wspaniały dzień. Pamiętam, jak 
Bob Geldof określał go mianem globalnej szafy 
grającej. i to nam wyszło: wcisnęliśmy tyle prze-
bojów w nasz czas, ile się dało. Grając na takim 
koncercie, mamy świadomość, że większość ludzi 
przed telewizorami to nie nasi fani, więc pomyśle-
liśmy, że najsensowniejsze będzie zagranie utwo-
rów, które wiele osób zna. Tak więc zrobiliśmy.

– Jak byś opisał swoje stosunki z Brianem?
– Jesteśmy najlepszymi kumplami, naprawdę. To 
niesamowite, iloma rzeczami Brian jest w stanie 
się zająć. Jest naprawdę wszechstronny. Zrobił 
doktorat z astrofizyki, jest jednym z najbardziej 
uznanych stereofotografów. Robi tyle różnych rze-
czy. niektóre z nich są szalone.

– Ty i Brian kontynuujecie działalność jako Queen 
bez freddiego i bez czwartego członka-założy-
ciela zespołu, basisty Johna deacona, który prze-
szedł na emeryturę w latach 90. czy rozumiesz, 
dlaczego Robert Plant zdecydował się nie grać 
pod szyldem led Zeppelin?
– Tak. Robert to bardzo prostoduszny człowiek. 
Poza tym, Led Zeppelin jest zespołem wymagają-
cym dla wokalisty – wszystkie te wokalne gimna-
styki. Możliwe, że uważa, iż nie jest już w stanie 
wykonywać utworów na takim poziomie, na jakim 
robił to kiedyś. Jest też kwestia wielkiego respek-
tu do Bonzo, który był przewspaniałym perkusistą. 
Więc tak, rozumiem, dlaczego tego nie chce robić. 
Robert ma ponadto całkiem udaną karierę solową.

– ale gdyby freddie żył i odmówił koncertowania 
z wami, byłoby wam trudno się z tym pogodzić?
– sądzę, że tak. niemniej jednak Freddie zawsze 
czuł, że jego bezpieczna strefa to bycie z nami… i 
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 Fun on Earth, the long awaited new Roger 
Taylor’s album got to my hands two days after the 
release as an element of the box the Lot, therefore 
i have the pleasure to wrote a review of a special 
expanded version of the album, which includes 
fifteen songs, in a style close to two previous 
publications: Electric Fire and happiness?. 

in one night Stand we hear clear reference 
to Surrender from the late nineties and that’s all 
what’s worth saying about the first song of the 
album, because it is not worth much. There is a 
nice surprise in the song number two – Fight Club – 
which welcomes us with a beautiful saxophone, an 
instrument so much neglected not only by Roger 
but also the rest of Queen. Fight Club seems to be 
a beautiful ballad, favorably different from the rest 
of the album, based on acoustic guitar, piano and 
saxophone. All the instruments are harmonious 
and they complement one another. You won’t be 
disappointed also with Be with You, in which the 
vocalist for another time shows that he can keep 
the pace of his former friends from the band in 
writing about feelings. He even sometimes wrote 
about love in more beautiful way than John, Fred-
die or Brian (in the order). in turn the beginning of 
Quality Street is a bit surprising, when you can hear 
stringed instruments or my favourite saxophone 
and the song, a bit sluggish, speeds up after sev-
eral dozen seconds, reminding Taylor’s achieve-
ments from The Cross. 

After few minutes of great music comes a 
slight disappointment with I Don’t Care, which dis-
appears with first sounds of Sunny Day, a wonder-
ful song, one of the best or the best of the album. 
The outline of it was known seven years ago, when 
Roger and his son Felix recorded Woman You’re 
So Beautiful. due to very personal attitude to the 
mentioned duo, i cannot rate badly the new ver-
sion of the song which can be listened endlessly 
and has everything i like about Roger: beautiful 
lyrics, great vocal, well-selected instruments and 
arrangements, which i  have worn on my heart 
since i heard them for the first time before the offi-
cial release of the album. Sunny Day has become 
one of my favourite songs of the drummer. Be My 

Gal (My Brightest Spark) almost matches the for-
mer one and the first more energetic composition 
of the album is I am the Drummer (In a rock n’ roll 
Band), although it 
doesn’t rock like 
similar, recorded 
with Queen rock 
It or Sheer heart 
attack.

Two follow-
ing songs have 
been known to 
the audience 
for some years 
– Small (which 
is one of main-
stays of great 
Queen album the 
Cosmos rocks, 
released in 2008) 
and Say It’s not 
true (which has 
already become 
a classic, from 
the same album). 
Roger decided to 
show them in the 
new interesting, 
however not far 
from the origi-
nal, versions. We 
could like them 
then, so we can or 
even should like 
them now. Admit-
tedly, with them 
the album Fun on 
Earth gets more 
medley, but it 
shouldn’t be con-
sidered a defect, 
the choice of 
songs on the new-
est album leaves 
no reservation.

the unblink-

ing Eye, which some years ago was an outstand-
ing harbinger of the album, is another element, 
which can be counted as a success as a contrary to 
following it up, which disappoints, and the afore-
mentioned one night Stand and I Don’t Care, which 
seems to be – at least at the beginning – the worst 
song of the album. 

A real gem is Smile, kept in the convention 
of happiness?, closing the standard version of the 
album, but in the extended followed by two com-
positions – Whole house rockin’ and Dear Mr. Mur-
doch, which are an interesting although not new 
(and not worse than the original) supplement of 
the album. 

To sum up, the album 
deserves at least B grade, 
in spite of some defects it 
has beautiful both lyrical 
and musical content, but 
it may be a bit too calm 
sometimes. You can be 
surprised with the lack 
of any cover song, which 
we are used to hear like 
in the previous decades, 
when he reached for Len-
non or dylan songs. The 
lack of covers is compen-
sated by the guest pres-
ence of Jeff Beck, spike 
Edney and Rufus Taylor.

 if the album Fun on 
Earth was the last one in 
Taylor’s discography, for 
sure it would be a nice 
résumé of the artist’s 
works. And, although in 
Roger’s case i prefer more 
energetic songs from the 
album Strange Frontier, 
Fun on Earth also has a lot 
of beautiful compositions 
to offer, which are worth 
coming back to.  

To end i can mention 
that i am just after watch-
ing a German documen-
tary film 40 Jahre Queen, 
which summarizes the 
great works of the band. 
i am dreaming about the 
second part of the film, 
which should include 
history of the individual 
Roger’s works, whose 
solo career i have always 
appreciated the most. 
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Finally! initially totally unexpected and then 
long-awaited, the fifth solo effort by Roger Taylor, 
Fun on Earth, has been released on 11th november 
2013 in both digital and more traditional compact 
disc format. it took almost 7 years (2006–2013) 
to complete the album, however proper recording 
process started after the Cosmos rocks sessions in 
2008. it’s quite an achievement that could only be 
compared to Guns n’ Roses’ (also known as Axl n’ 
Roses) Chinese Democracy, which has been created 
between 1998 and 2008. i think that towards both 
albums the expectations were high, however in 
Roger’s case, of course, on much smaller scale.

At first glance the final effect seems to be 
quite satisfactory – 13 new songs plus 2 bonus 
tracks on the Lot box set, moreover on the credits 
list, apart from “All the Queen’s Men” (spike Edney, 
neil Murray, Jason Falloon and – of course – Rufus 
Taylor), we have such names as Jeff Beck and Bob 
Geldof. As if that was not enough, the title sugge-
sts a number of references to Roger’s earlier works, 
especially the simple, yet enjoyable rock n’ roll. 
Well, a closer look dispelled any illusions… never-
theless, let’s start from the beginning…

Warning – the rest of this review rather mocks 
Fun on Earth, so please, dear die hard Queen and 
Roger Fans, be aware of that and don’t hate me for 
eternity. This is only my opinion on the new Roge-
r’s album, feel free to disagree!

First of all, i’d like to congratulate Queen’s 
drummer for being aware that the best albums in 
his discography are happiness? and Electric Fire. 
Fun on Earth is heavily inspired by these two Cds. 
The Electric Fireesque production is really spot 
on, however there seems to be too much of Hap-
pinesslike mood. sure, i do understand the idea of 
nostalgic and reflective album, but Roger’s “fun” 
equals “boring” to me for most of the time. Whi-
le listening to this about 47-minutes records i felt 
like during one of the election speeches – it’s long, 
it’s dull and for most of the time you wonder “what 
the hell is his point?”. Bearing in mind that the ave-
rage length of the tracks is 3 minutes makes this 
vision even worse! You may say “The rockers to the 
rescue”, but no, they don’t help at all. They sound 

either like demos or like the poorer versions of the 
tracks that’s been already released.

speaking of compositions, the above state-
ment “13 new songs”, as it lacks precision. The 
more appropriate sentence should sound like this 
– there’s 13 new songs, 5 of which are old. To be 
honest, i thought that the resemblance to the old 
days would look completely different. Meanwhile 
on Fun on Earth is enough space for: a sample song 
from 1998, singles from 2006 and 2009/2010, 
and even for two the Cosmos rocks songs. Wha-
t’s astonishing – they generally sound worse than 
their prototypes! Moreover, such a long recording 
period is harmful to the consistency of the album, 
which is well proved by Rog.

The very promising single the unblinking Eye 
(Everything is Broken), which notabene has a really 
simple, yet clever video, on Fun on Earth is smo-
othed and castrated (or as you wish – “abridged”) 
from the most interesting instrumental part. Small, 
which we desired to hear with Taylor on vocals, 
here sounds like a guide vocals demo for Paul Rod-
gers…  it’s a pity because Roger’s version might 
have sounded so beautiful and intimate… On the 
other hand Say It’s not true jumped on a higher 
level with Jeff Beck’s warm and emotional guitar, 
but still – i believe it’s a crappy song (not as crap-
py as on the Cosmos rocks, though), i mean… come 
on, who rhymes “all” with “all”?! Even Freddie’s 
and Aretha Franklin’s duet wouldn’t make it a good 
track. The song that deserves listener’s attention 
is Sunny Day, which is transformed from a funny 
reggae song into a serious cosy ballad. it also beca-
me the main marketing product with “fantastic” 
video of Grandpa Roger standing on the balcony. 
The picture is accompanied by sweet floating Feli-
x’s graphics… yeah, they would be sweet if drawn 
by six year old but not by a grown up man! About 
one night Stand i can only say that i’m glad that 
it’s been accomplished. now it’s a typical and quite 
strong Taylor rocker.

And now to the fully premiere material. Most 
of them are quite forgettable very short ballads 
that paradoxically seem to last forever. The high-
light is for sure Fight Club – beautiful song with a 
wonderful sax by steve Hamilton. The other track 

that’s worth listening is Beatlesesque Smile. There 
are also some unexciting rockers – I am the Drum-
mer (In a rock n’ roll Band) probably meant to be a 
typical “humourous Roger”, but as a result we get a 
poor spin-off of Cosmos rockin’. On the other hand 
I Don’t Care is noticeable only due to the drums, 
which coincidentally sound just like Let there Be 
Drums. For sure the most experimental and intrigu-
ing track on the whole album is up, hats off! Unfor-
tunately, i don’t like it either… For me it sounds 
like most of The Cross stuff (which of course some 
people could consider as a positive aspect).

The musicians working with Taylor also dese-
rve a mention. At the forefront is the irreplaceable 
Jason Falloon, who once again proved that he is 
talented guitarist, that for sure should have more 
recognition in the industry. The professionals such 
as spike Edney and neil Murray need no introduc-
tion and we all know that they are virtuosos on 
their instruments. Meanwhile Rufus Taylor made a 
nice surprise by playing not only drums but also a 
piano. What’s more he also participated as a son-
gwriter (the other thing is that it would be more 
exciting if he started his own band rather than earn 
some extra pocket money from his father). As i 
mentioned above, Jeff Beck is the only reason why 
Say It’s not true is worth including on the album, 
it’s a pity that it’s not a proper studio track but 
only a rehearsal recording. On the other hand sir 
Bob Geldof is only sort of a “fun-trivia-inclusion”. 
i mean, sure, he is Roger’s friend, Taylor played on 
his album, so it is his retaliation, etc. etc., but i think 
that we all agree that Geldof isn’t much of a guitar 

player and that anybody could provide his parts 
with the same if not better final effect (i admit that 
this argument is just moaning for moaning).

i don’t want this review to be all bitter, so the 
last paragraph will concentrate on the bright sides 
only. in fact there are some references to the old 
days, other than just using demos and previously 
released tracks, which are really cool! First of all 
the title of the record And the title of the last song 
on it indicating that Roger’s career has come full 
circle – from Fun in Space to Fun on Earth and from 
the band smile to the farewell song Smile. i’m 
quite sure that this is Mr. Taylor saying goodbye (as 
a solo artist, there’s no option that he would quit 
Queen activities). Another very nice winks are the 
intro from Surf’s up… School’s out! reworked on 
Be My Gal (My Brightest Spark) and using the same 
synthesiser on both up and radio Ga Ga. now tha-
t’s the way the whole Cd should be done!

All in all, Fun on Earth is a really disappointing 
album, which still has a strong position in the top 3 
RT albums (after happiness? and Electric Fire). One 
may say that the previous sentence doesn’t make 
any sense, how come it is top 3, especially after 
such an unflattering review? Well, let’s say that it 
is not very hard to make a better record than Fun in 
Space, Strange Frontier and The Cross stuff…

i am really glad that RT Team decided to put 
the new album on spotify. Thanks to it we don’t 
have to buy a pig in a poke or be discouraged by 
such bastards as myself. All you have to do is to 
listen and make a right decision. And there are no 
wrong choices.
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When in the middle of september the inter-
net showed some hints about a new cover of the 
Roger’s album Fun on Earth they were not taken 
seriously. The fans associated it with... the cover 
of news of the World from 1977. When we look at 
Frank Kelly Freas’ picture we see a face of an anx-
ious robot looking at the sky. sounds familiar? it 
will seem even more familiar when we get to the 
year 2002 and the photo in Roger’s house taken 
by James Cumpsty for the press. Are we looking 
at new Fun on Earth cover? Yes, it is a photo from 
2002. What was good 11 years ago, can be also 
used now. 

so we have got the musician’s portrait which 
has been transformed smartly (according to many 
fans) or in a haste (for some). What do we see? An 
effect of a mosaic, stained glass, which divides 
Roger’s face into pieces. Frugal colour scheme may 
be associated with the map of continents – Earth. 
The inscription on the cover is also economical and 
simple, made with Futura fonts. some will say that 
it was made in 5 minutes in Photoshop or another 
program. Certainly? if so, please send your achie-
vements in this field. Anxious Roger is looking at 
the universe, a dismemberment may suggest that 
the album was created for years and it was put 
together. 

Using of the musician’s face evokes Phil Col-
lins’ covers, but what is wrong with promotion 
of his own image, especially when Roger is awa-
re how many fans still longs for him, despite his 
60 years. in the album booklet we can read that 
the mosaic was made by Thea Kurun, sarina Tay-
lor coeval, who comes from RPA and has worked 
for scientific monthly magazine “Hippocampus”. 
The authors of concept of the cover are Roger and 
Queen’s lasting associate Richard Gray. Musician’s 
photo and a small drawing of Earth by Felix Taylor 
are also in the booklet. 

the Lot – the grey-coloured cover shows 
a piece of a drum set on a stage. The photo was 
taken by neil Preston in 1978 during the tour in 
south America. You can wonder what may be sym-
bolized by this battlefield on stage – is it an end 
of the show, Roger’s final work? is he leaving the 

stage? it may as well suggest Roger’s quick tem-
per, known from the films where he destroyed his 
equipment. it may be a small disadvantage of the 
photo to recall achievements of Queen instead 
of solo ones or the Cross. The photo is nice, the 
shadows create an atmosphere. You can easily find 
some classic Queen photos taken by neil Preston 
and check that he is not an ordinary photographer. 
in the box booklet we will find different photos of 
Taylor from the times of his solo career and with 
The Cross, some published for the first time. The 
whole booklet is connected with some graphics 
related with the album and the cover. As far as the 
album graphics is concerned, the edition looks 
very nice. it resembles classic editions on black 
discs and therefore it fits on the shelves.

a new Roger’s site, the older fans and 
surfers may remember its forerunner from  
http://queen.fip.com and Electric Fire, was 
inaugurated in november. A modern Wordpress 
design was shown to the eyes of fans.  What will 
we find there, apart from fun for the eyes and 
technical problems? 

Firstly the musician’s biography written by 
Rhys Thomas, a similar content can be read in the 
box the Lot. it is a general summary of the career 
and works, neither juicy details nor curiosity to be 
found there.  

secondly, a rich gallery of photos :  68 photos. 
You will find there some photos from the seventies, 
eighties and present.  The most interesting: 

promotion session 
for Fun on Earth, The 
Cross (Fin Costello), 
promotion for the 
album “Electric 
Fire”, promotion 
of The Cross, 
recording of the 
clip for  one Vision, 
concert photos 
from Montreal, 
session in Freddie’s 
house in the 
seventies.

Thirdly, the 
most interesting 
thing for fans: 
Roger’s diary 
with lyrics of the 
solo albums,  The 
Cross and some 
Queen. The most 
interesting things 
to see are  Moment 
of truth, take You 
higher, Christmas 
Song, Scream 
Dreams, Bells on 
Your Fingers or Sex 
as a Weapon and 

other. For Queen fans the notes about the Miracle 
album and  Perpetual Craze song will be most 
interesting. You can observe Roger’s handwriting, 
his pastimes with the style of the letters and the 
changes of the songs from the published versions. 

The next thing is discography. Every album 
is a cover, listening to the songs, description , 
the covers of singles and gadgets. The covers 
of albums are presented in high-resolution, so 
you can look at them with details, often photos 
of vinyls and labels are there too. As a curiosity 
original membranes of bass drums used during 
the concerts were presented. You can travel to 
the past with numerous press commercials from 
English-speaking countries or Japan. The photos 
of the singles are mainly vinyls (a broad choice: 
English, German and other), the site lacks photos 
of compacts, therefore it is not full Taylor’s 
discography. The gadgets are photos of buttons, 
T-shirts, tour pass, posters, stickers and concert 
tickets. 

From the notes you can find out that Freddie 
sang the song Killing time, the clip for Strange 
Frontier was directed by George Bloom and it was 
made in Malibu in UsA like rebel without a Cause 
the phrase Shove It was used by Roger’s assistant, 
the clip for heaven For Everyone was made in East 
Greenwich during cold winter night, the figure 
from happiness? cover Roger brought from one of 
his travels, the song “Old Friends” is a tribute to 
Freddie. 

in a background you can hear an unreleased 
song the Shores of Formentera, which suggests 
that recording took place on ibiza (Formentera is 
the biggest but one island of the Pityusic islands. 
it is located south from ibiza), where the musician 
had a house. 

so far, there is no news section on the site, so 
we don’t know if we should expect more things on 
it. 

Dagmara “daga” Szymańska
FuN oN Web
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The official Roger’s website was announced 
relatively a long time ago, but as it sometimes 
happens in QPL, it ended up only in announcements. 
But with the ultimate decision about the release of 
the new album came the decision about the site. 
The domain was bought in May 2013 and then the 
creative work started.  

Although the fans expected to find there all 
the information about new publications, as two 
were expected, the new solo album and the box 
containing previous musician’s recordings, it did 
not come true. We can suspect that the site was not 
ready on time, when the press information about 
the album and the box appeared. Finally the ope-
ning was announced in november, the date which 
was the ultimate release of both positions time.  

some people were lucky to see the site ear-
lier, as it was twice tested before and in those 
several minutes of its availability you could see 
the final effect. it was a surprise. One could expect 
black scheme colour, but the technical side of the 
website, its intuitiveness and functionality leave 
much to hope for.  

since the very first moment you are irritated 
by such a prosaic thing like time of loading the 
website, which lasts some minutes and it never 
ends in some browsers (script errors). The choice 
of Wordpress was not the best, although you can 
get more even from it after laborious work. not far 
from this question, you can follow the mentioned 
before issue of compatibility in browsers: the site 
fails totally – in Opera it doesn’t  load itself at all 
(the system thinks that Opera is a mobile browser 
and the site does not allow mobile service – how 
is it possible nowadays?!), in Firefox you will not 
see any pictures (single covers, nor memorabilia) 
and you will not read the extended information 
about the album; in internet Explorer you will 
not listen to the song from the playlists in some 
albums cases; last but not least, the composition 
of the information menu / album notes / singles / 
memorabilia is different in every browser. 

After loading of the site, on the background 
of Roger’s photo we can see only icons made by 
his son Felix, which are more or less related to the 

links found under them. They lead to the gallery, 
biography and the albums (they lack logical order 
and some links, for example tour maps do not 
work!).

You can get to the same places, scrolling the 
mouse or using the navigation on the left. You will 
jump to the next albums if you click the arrows next 
to the album description (right and left) or scroll 
down (and of course, by icons, but i don’t think any-
one could guess which icon is for what unless he 
learns it by heart). After clicking the link More you 
can read full description of the album, see the sin-
gles etc. (unless you are using Firefox), which you 
can close clicking „x”. if you put the mouse over 
the album cover you will read the track list and 
listen to the songs (except for internet Explorer).

There are fast links to new publications on the 
right: the one next to the Lot leads to the album 
description on the site, the one next to Fun on 
Earth goes to the official shop – isn’t it logical? 

Having read all the description, which are the 
same as in the box, you can scroll down. There is 
a folder with handwritten Roger’s notes and lyrics 

of the songs – a real highlight and clue of the site. 
Below there is only a gallery, with random more or 
less known photos.

What is most important, all the time the unre-
leased Roger’s song the Shores of Formentera is 
played. it is very nice, mostly instrumental, with 
guitar interludes like in tonight – it is a pity only 
that it is played automatically and non-stop – it 
may upset some people after another listening.  

in the content there are small mistakes and 
quirks like the cover of Dear Mr Murdoch (2011 
version) single as a representation of Fun on Earth 
singles (the standard album version doesn’t even 
include the song). i don’t have to add that the site 
lacks both completeness (not all the singles are 
taken into consideration) and consistency – some-
times there is a back cover, sometimes there is 
not. You can find some curiosities in memorabilia, 
although the pictures visible only with magnifying 
glass should be acceptable only on fans’ sites and 
not official site, where the authors have access to 
the archives. A lot of tickets photos belongs the 
site QueenConcerts.com, but it is never mentio-
ned. The single descriptions from the box album 
the Cross Singles are sometimes divided by a line 
and sometimes they are not. 

i don’t know your opinion, but as far as i am 

concerned it is worth reading once only and never 
returning, as i don’t believe it will be updated. As a 
promotion for the released albums – a failure. 

Additional information (the list of the lyrics 
on the site):

the Importance of Being Clean / Young Love / 
Strange Frontier (the earlier title Strange Frontiers) 
/ Beautiful Dreams / Christmas Song (the second 
title Starlight) / Moment of truth / Keep up Closer 
(common words with Moment of truth) / It’s an 
Illusion / all Your Dreams Will Come true (rejected 
from Strange Frontier session in 1983) / I Cry for You 
(the earlier title Love, hope and Confusion (I Cry for 
You) / Scream Dreams / (I Wanna) take You higher 
(the title once written that way, another time take 
You higher or without the brackets; rejected from 
Strange Frontier session from 1983) / Feel the Force 
/ turn on Your Power / [a song without a title star-
ting from “so keep on runnin’”] / Keep on running 
(cover; rejected from Strange Frontier) / Masters of 
War / She Belongs to Me / Wreckless Love / aban-
donfire / Man on Fire (in the early version Feel Like 
a was before the current title)  / heaven for Every-
one (in the earlier version this Could Be was before 
the current title) / Broken things / Killing time / 
Cowboys and Indians / Liar / the Big time / Crusade 
of Love (Die for Love) (= Stand up for Love) / Bells 

on Your Fingers / Bleeding hearts (= 
rough Justice) / Shove It / Hellfire 
Cluts (= Shove It) / Love Lies Bleeding 
/ Like an animal (the earlier title 
Love on a tightrope (Like an animal) 
/ Contact / Manipulator / Dreams of 
Leaving / [a song starting with the 
words “Once upon a time”, without 
the title) / Sister Blue / Closer to You 
/ Who the hell are You / old Men / 
top of the World Ma / Power to Love 
/ Sex as a Weapon / thunder Breaks 
through / Final Destination / [the 
title unrecognisable (...) Painting?] 
/ In Charge of My heart / heartland 
/ hijack My heart / over My Dead 
Body / Penetration Guru / Passion 
for trash / Breakdown / [a song with 
unrecognisable title with the words 
“kills the people”].
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in order to promote the new album Fun on Earth 
and the box Roger took part in series of interviews 
in the radio, TV and press, where he spoke about the 
new album, the musical, the Queen Extravaganza 
project and the biographical movie. 

Press
“Classic Rock” – August 2013;
“Mojo” – november 2013;
“sunday Telegraph” – 10th november  2013.
“Reader’s digest” UK- January 2014;
Canoe.ca - 25 december 2013;
“sunday Times Magazine” - 29 december 2013;

interview with Roger and Rufus about being a 
father and a son of legend. About the difficul-
ties of growing up and the decisions of Rufus, 
Roger relationships with women.

“Record Colletor” - Christmas 2013;

interview with Roger about tattoos, musical 
influences, Jimmy Hendrix concerts, play-
ing on the ukulele, 10cc’s mini opera, old 
interviews, first reviews the colleagues from 
Queen.

“Toute La Culture” - 15 november 2013;
“Telegraph” - 6 January 2014;

Roger presents swiss resort Zermatt: when to 
go, where to stay, where to go to eat and have 

fun.
http://www.telegraph.co.uk/travel/celebrity-
travel/10549538/Roger-Taylors-Zermatt-My-
-Kind-of-Town.html

Television
18th October, “The One show”, BBC 1:

The program started by playing We Will Rock 
You by a young drummer. Roger told the 
audience about the lack of drums in the pie-
ce and it was performed again with stamping 
and clapping. Roger reveals for the first time 
that they want Ben Whishaw for the movie, 
he talked about the concerts in Mexico, abo-
ut the prodigy Marc Martel, about the new 
album and about the mix it contains. A video 
for sunny day was shown, a different version 
than the one published later on Roger’s offi-
cial site. Roger’s daughter and sarina were 

present in the studio. 
http://www.youtube.com/wat-
ch?v=B8L6dFCo7xw
26th October, “sunday Brunch”, 
Channel 4:
Breakfast cooking program, Roger 
played with chopsticks on the table, 
he tasted sushi and brandy (which 
he likes very much), fragments of 
Queen clips were shown. Roger spo-
ke about filming Bohemian Rhapso-
dy clip, his new album, which is not 
“drum solo”,  the process of creation, 
about the Queen Extravaganza, the 
biographical movie about Fred-
die (he mentioned Ben Whishaw). 
A fragment of sunny day clip was 
shown. 

http://www.youtube.com/watch?v=izL-
63F83ZpU
http://www.youtube.com/watch?v=Oq2OC-
sX4dCo

Radio
18th October, “The Chris Evans Breakfast show”, 
BBC 2:

Taylor listened to the cover of Bruce spring-

Dagmara “daga” Szymańska
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steen’s dancing in the dark by Passenger.
http://www.bbc.co.uk/programmes/b03ctzjp

21st October, shaun Keaveny breakfast show, BBC 
Radio 6:

Roger spoke about his new album Fun on 
Earth, about his favourite Jeff Beck on it, about 
the iHearts festival in Las Vegas, the vocal, the 
differences between a solo and a band album 
(freedom and expression), the synthesizers 
and the Red special, the title symbolizing the 
whole cycle (Fun on space – Fun on Earth), the 
possible next year tour (2014 and Rufus play-
ing drums) and the favourite drummers. He 
promoted The Queen Extravaganza. The song 
Up was introduced.
http://www.youtube.com/wat-
ch?v=CEfmmLsa-5Y

24th november, “Classic Rock show”, Team 
Rock Radio: 

 in the broadcast sunny day was pre-
sented. Roger talked about family 
traditions – name Meddows. He spoke 
about his new publications, the archi-
val recordings with Freddie, Jackson 
and other they discovered, the recor-
ding of say it’s not True with Jeff Beck, 
the concert version; The Queen Extra-
vaganza and Marc Martel and his simi-
larity to Freddie, Kenny Everett’s help 
with promotion of A night at the Ope-
ra, the biographical movie and Ben 
Whishaw and sasha Cohen, the last 
recordings with Freddie and his own 
bad memory.  
http://www.brianmay.com/downloads/Roger-
Taylor_Team_Rock_Radio_24102013_fade.
mp3

9th november, “Football Focus”, BBC One:
A program with footballer Petr Čech and 
Roger, they both played the drums. 
http://www.youtube.com/watch?v=n0Y-
qfQrkKOo

23rd november, “sounds of the 80s”– (sarah Cox 
as a hostess), Radio 2:

Roger talked about the first meeting with 
Freddie, the stall on Kensington Market, The 
Queen Extravaganza, recording the pop songs 
in the eighties, meeting with Jackson, quarrels 
in the band and division of roles in the gro-
up, the origin of the title Radio Ga Ga (from 

French), Live Aid, Freddie’s illness, the new 
album. He asked for the song  Relax by Frankie 
Goes to Hollywood.
http://www.queenonline.com/en/news-archi-
ve/roger-interview-on-bbc-radio-2-with-
-sara-cox/

23rd december, dutch Radio 1
Roger in the dutch Radio presented a new 
song Fight Club and wished all Happy Xmas 
and invited to listen Queen’s Christmas hit 
Thank God it’s Christmas.

4th January, BBC Radio 2’s Taylor Made show 
Roger presented their favorite songs from Thin 
Lizzy, Little Richard, Elvis, Muse, Blondie, Aero-
smith, Led Zeppelin, Foo Fighters, The Who, 

Rage Aganist the Machine and Pretenders. 
http://www.bbc.co.uk/programmes/
b03nh32g
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