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7 words deftones cover

Durante sua carreira, o Deftones solto jáu a mão para fazer capas bem particulares das mais diversas bandas. Dentre os grupos que já receberam versões são Weezer, Depeche Mode e até mesmo Duran Duran. Em uma entrevista, o vocalista do grupo Chino Moreno comentou um pouco sobre as cinco versões
preferidas feitos pela banda. Leia sobre cada um logotipo compartilhado abaixo. Duran Duran – Motorista Esse é um dos meus covers favoritos. Eu amo essa canção desde pequena. É legal poder cantar músicas que você cresceu ouvindo. Modo Depeche – Ter e manter eu sempre amei o Modo Depeche. Nós fizemos
mais uns dois cobre mas nunca lançamos. Nós gravamos isso durante as sessões do Around The Fur e está em algum álbum tributo por aí Weezer – Diga que não é assim O Weezer escreve canções pop perfeitas. Eu sou um fã desde que eles lançaram seu primeiro álbum. Eles tem essa vibe americana ao redor
deles. Eles são demais. Sade – No Ordinary Love No Ordinary Love era um b-side para o single Change (In The House Of Flies). [Sade] tem uma linda voz. The Smiths - Please Please Let Me Get What I Want '7 Words' foi nosso primeiro single, e nós queríamos graves essa canção como b-page. Quando eu era
pequeno, eu costumava segurar uma vassoura como microfone e cantar músicas como o Morrissey. Sem entanto, ninguém para mim. Nós não fazemos apenas capas de músicas pop dos anos 80. Nós também tocamos Bad Brains e Tendências Suicidas! Título: 7 WordsAlbum: AdrenalinMusic Vídeo: LinkFun Facts:Se
você assistir ao vídeo 7 Palavras, por volta de :25 você verá Chino andando por uma porta, e se você parar no momento certo, você verá a imagem traseira do álbum Adrenaline, sem cores invertidas. obrigado: StonmeDia@aol.comSometimes quando os deftones tocam 7 palavras, em vez de tocar o colapso gravado
da canção, eles quebraram em um cover de Say it Aint So do Weezer. Para todos vocês que não sabem (tenho certeza que a maioria de vocês sabem) chino é um Weezer enorme, e uma vez brincando disse que deixaria deftones se Rrivers lhe pedisse. (graças a: Jamie Nickerson) Chino afirmou ao MTV Latino que o
lugar onde eles filmaram o vídeo de 7words – Cattle Club – foi queimado há algum tempo, e seu maior desejo era fazer um show lá para ajudar o dono daquele lugar.. (graças a Mauricio Ahumada) No final da demo de 7 palavras você pode ouvir a segunda canção, é de um cantor mexicano chamado Vicente
Fernandez e o nome da canção é caminos de michoacan gênero é conhecido no México como ranchero (kinda mariachi). (graças a Daniel) Na canção 7 Words, Chino construiu uma caverna de isopor ao redor do microfone enquanto eles acompanhavam o refrão enquanto seu suspiro gritando! Tornando-o tão
distorcido quanto ele poderia sem usar efeitos reais, também torna difícil decifrar o que Chino realmente diz. (graças a Rikky) Aqui está a verdade sobre 7 Palavras: Chino: Eu escrevi de volta quando eu tinha 16 anos. É provavelmente uma das músicas mais raias que já escrevi. Era sobre ser oprimido pessoas ao meu
redor, as autoridades, parecia que o mundo inteiro estava contra mim. Era como se eu estivesse vibrando com aquelas pessoas. Isso não é segredo, é mais como uma conclusão que tenho agora, depois de ouvir muitas pernas de contrabando. A verdade é que quase toda vez que Deftones jogam 7Words ao vivo,
Chino diz... que pisou longe de cada sonho.... Mesmo quando eles tocam essa música ao vivo Chino não vai dizer depois do segundo refrão Fale embora você não me conheça ... seguido por cale-se você não me conhece mas, obviamente, a versão usual gravada ele diz Cale-se você não me conhece duas vezes.
(graças a George) Você pode verificar se você tem bootlegs Deftones ou quando você é capaz de vê-los ao vivo. Você provavelmente acabou de ver em algum lugar neste site que Chino convidou Fred Durst da Limp Bizkit para trocar linhas com ele durante o Festival Ermal em Portugal (23/08/00). Eles eram assim:
Chino: Você fala rápido você não me conhece! Fale rápido que você também não sabe! Cale a boca porque você não me conhece! E cale a boca porque você não me conhece! Chino: E gritar como um porco quando você ... Aquele Suck!, no 7Words era para ser o primeiro. Chino costumava cantar no início e ele fez
isso no registro também, mas eles consertaram para Suck. Ele também me confirmou que costumava cantar ocasionalmente em performances ao vivo. Covers:String Tribute To DeftonesThe Desperate Husbands - 7 Words liveArise - 7 Words liveComa - 7 Words liveAcoustic 7 wordsOther Stuff:7 Words DemoBeavis
&amp; ButtheadDrum Play AlongNotable PerformancesClaims to be 1992The Palace 1995Tower Records 1996Bottom of the Hill 1997Dynamo Open Air 1998 NetherlandsOzzfest 1999Rock im Park Germany 2000Rock in Rio Brazil 20012002? Big Day Out Syndney 20032004?2005? Wisconsin 2006Chili 2007 - DAT
FOLKMASSAn!2008? Países Baixos 20092010? Lollapalooza 2011PNC Bank Arts Center Holmdel NJ 2012Le Trianon, Paris 2013Athens, Grécia 2014 - ouch (Se você sabe de algumas performances mais notáveis você comenta e eu vou adicioná-las) Eu nunca mais vou ser o mesmo, quebrar a decência Não é tronco
de árvore, não cair em minhas raízes vivas Eu tenho sido cantarolando muitas palavras, tenho uma autoestima fraca Está pisado longe de cada sonhoMa é outra coisa que nos trouxe feaze Manter tudo dentro até sentir que não podemos deixar soltos Eu acho que você fez isso, eu acho que sua mente se foi Eu acho
que você não deveria ter glorificado, agora você está erradoSuck, chupar, chupar, , você Você e eu estamos aqui sozinhosFace flat ao longo da borda do vidro Mas eu não estou aqui para pregar, eu estou apenas cansado de bandidosMy pais me fizeram forte para olhar para cima que vidroSo por que eu deveria
tentar? Aja como se eu estivesse um pouco chateado Com toda a porcaria que precisa para ficar de volta na conchaA sua bunda punk fez isso, agora sua cabeça se foiSen nunca glorificado, agora você está certoSuck, chupar, chupar, chupar, Chupar, chupar, chupar, chupar, chupar, chupar na minha cabeçaSuck,
chupar, chupar, sua vadiaBitch, você não meshut up, você não me conheceSqueal como um porco quando você pickpocket, grande cabeça, eu vou te dizer sobre a minha pilha de bluntO que está voltando, Jack? Nós voltamos correndo, lutamos com suas palavrasFla-los que você ouviu dizer, eles sabem que é o que
está por vir, negão, você desiste eu penso em algo impertinente e não vai dizer a ninguémSo, pense em mim agora, mas você vai agarrá-lo Eu gostaria de pensar, para quem eu por essa merda Eu pertenço onde eles estão , porque não podemos voltar essas vidasEstamos lá para entenderO ódio de negros, sombras
e todos os jogadoresMr. P.I.G. eu poderia ver? Shorty fez despedaçar toda a dignidade dos meus irmãos e para o júri não pode ser sorte toda a minha pele parece colorida, isso significa que estou queimado? Porque o seu traseiro punk inventou isso, sua mente se foi Nunca deve ser glorificado, mal-humorado, chupar,
chupar, chupar issoEles fodem na minha cabeçaSuck, chupar, chupar, chupar, chupar, chupar, chupar, você bad boy, eu tenho uma baixa auto-estimaÉ foi emagrecido de cada sonhoMa de outra coisa que nos trouxe confusõesStoring tudo dentro até sentirmos que não podemos libertarI acho que você inventou isso ,
eu acho que sua mente se foi Eu acho que você não deveria ter glorificado, agora você é felChupe, chupe, chupe, chupe, chupe, chupeChupe, chupe, chupe, chupe, chupe, chupe, chupe, chupe, chupe, bitchYou e eu estamos aqui sozinhosPalmuto ao longo da borda do vidro Mas eu não estou aqui para pregar, estou
cansado dos bandidosMy pais me fizeram forte para olhar para esse vidroSo por que eu deveria tentar? Aja como se estivesse um pouco chateado com toda a merda que precisa para voltar para a concha Seu traseiro punk que você inventou, agora sua maldita mente se foi, você nunca deveria ter glorificado isso,
agora você está de verdade, chupe, chupe, chupe, chupe, chupechupe, chupe, chupe, chupe, chupe, puta você não me conhece minha boca Grande cabeça de, vou te contar sobre minha pilha nojenta O que está voltando, Jack? Vamos voltar, lutar contra suas palavras Diga a eles que você ouviu quero dizer, eles
sabem que é isso que está por vir, mano, seu doador estou pensando em algo e eu não vou dizer a ninguémSo, pense em mim agora, mas você vai pegar Eu gostaria de pensar, por quem eu entendo que esta eu pertenço onde eles estão, porque nós não podemos recuperar essas vidasS existimosS , entendeLove
odeia negros, sombras e tudo P.O.R.C.O. Certamente você terminou de destruir a dignidade dos meus irmãos e para o júri não pode haver ninguém de volta é toda a minha pele parece colorida, isso significa que eu estou queimado? Desde que seu traseiro punk inventou isso, sua maldita mente se foiNna deveria ter
glorificado, felChupe, chupe, chupe, chupe, chupe, suspiro, suspiro na minha cabeçaChupe, chupe, chupe, chupe, chupe, chupe, chupe, chupe, chupe, chupe, chupe, chupe, chupe, chupe, seu bad boy
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