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Κείμενο

Έρνπλ θηόιαο πεξάζεη είθνζη δύν ρξόληα από ηε ζηηγκή πνπ θηηάρηεθαλ νη Blues
Cargo θαη δεθαπέληε από ηελ θπθινθνξία ηνπ αμηόινγνπ First Delivery, κε ην νπνίν
θαη κπήθαλ ζηε δηζθνγξαθία. «Τν θαιό πξάγκα αξγεί λα γίλεη», ζεκεηώλεη θάπνπ ην
δειηίν ηύπνπ, επ’ επθαηξίαο ηνπ θαζπζηεξεκέλνπ δεύηεξνπ δηζθνγξαθηθνύ ηνπο
ξαληεβνύ Delayed Delivery. Σην κεηαμύ πάλησο νη Blues Cargo δελ έπαςαλ επί
ζθελήο λα ππεξεηνύλ κε πάζνο, ζεβαζκό αιιά θαη πείζκα ηα ειεθηξηθά blues,
δηαθξηλόκελνη ζε κηα εμαηξεηηθά θησρή εγρώξηα ζθελή θη επηδεηθλύνληαο κάιηζηα
«δσληαλέο» ζπλεξγαζίεο κε πξνζσπηθόηεηεο δηεζλνύο εκβέιεηαο.
Καξπόο ηεο ζπιινγήο εκπεηξηώλ ησλ ρξόλσλ απηώλ, αιιά θαη ηεο σξηκόηεηαο πνπ
απόθηεζαλ σο ζπγθξόηεκα, είλαη θαη ην Delayed Delivery. Σε απηό νη Blues Cargo
εκκέλνπλ κελ ζηνλ ήρν ηνπ Chicago, θαηαθέξλνπλ όκσο λα κε ράζνπλ ηελ
πξνζσπηθόηεηά ηνπο: ζε θακηά πεξίπησζε δελ πέθηνπλ ζηελ παγίδα ηεο γξαθηθήο
θαη αλνύζηαο απνκίκεζεο ησλ επηξξνώλ ηνπο. Η αγάπε ηνπο δε πξνο ηε soul θαη ην
funk έρνπλ σο απνηέιεζκα ην Delayed Delivery λα δηαζέηεη ζε θάπνηεο ζηηγκέο έλα
groove πνιύ ηδηαίηεξν – ζα ην ραξαθηήξηδα κάιηζηα θαη «πξνρσξεκέλν» γηα έλα
ηέηνηνπ είδνπο blues άικπνπκ. Αθνύζηε γηα παξάδεηγκα ηελ εμαηξεηηθή δηαζθεπή
ηνπο ζην “Ain’t That I Don’t Love You” ηνπ Buzz Clifford, ην “Go Away” ή ηελ πνιύ
θαιή ηνπο αλάγλσζε ζην “I Got The Blues” ηνπ Leo Nocentelli (The Meters) θαη ζα
θαηαιάβεηε γηα πην είδνο groove κηιάσ.
Από ηα δέθα ηέζζεξα ηξαγνύδηα ηνπ δίζθνπ νη Blues Cargo ππνγξάθνπλ ηα δέθα –
κε ηα “Straight Tequila” ηνπ Chris Cain θαη ην “Everyday I Have The Blues” ηνπ
Peter Chatman (ην πξαγκαηηθό όλνκα ηνπ Memphis Slim) λα ζπκπιεξώλνπλ ην
πνξηξαίην ησλ δηαζθεπώλ. Υπάξρνπλ θη άιιεο ζηηγκέο νη νπνίεο μερσξίδνπλ
αθξόαζε ηελ αθξόαζε (π.ρ. ην “Handy Man”, ην “Emptiness”, όπνπ θιεξηάξνπλ
επηηπρεκέλα κε ηε reggae, ή ην “I Don’t Care”), πεξηζζόηεξε όκσο ζεκαζία γηα ην
Delayed Delivery έρεη ε ζπλνρή θαη ην πςειό εθηειεζηηθό επίπεδν ηνπ ζπλόινπ. Με
αμηώζεηο γίλεηαη ινηπόλ ε επηζηξνθή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζηε δηζθνγξαθία,
παξάγνληαο έλα ειεθηξηθό blues άικπνπκ πνπ πηζηεύσ αμίδεη λα αλαδεηήζεηε.
Πες μας ηη γνώμη ζου γι' αυηό ή για άλλα album που έχεις ακούζει
ηελευηαία...
Κιαζηθό
Αξηζηνύξγεκα
Απαξαίηεην
Πνιύ Καιό
Καιό
Μέηξην
Κάησ ηνπ Μεηξίνπ
Καθό
Απαξάδεθην

