
Budgie - Never Turn Your Back On A Friend (1973)

Wpisany przez bluesever
Czwartek, 31 Styczeń 2019 15:58 - 

Budgie - Never Turn Your Back On A Friend (1973)

  

    1  Breadfan  5:54  2  Baby Please Don't Go  5:20  3  You Know I'll Always Love You  2:06  4 
You're The Biggest Thing Since Powdered Milk  8:40  5  In The Grip Of A Tyrefitter's Hand  6:15
 6  Riding My Nightmare  2:40  7  Parents  10:06  +  8 Never Turn Your Back On A Friend 6:01  
 Bass, Vocals – Burke Shelley  Drums – Ray Philips  Lead Guitar, Acoustic Guitar, Vocals –
Tony Bourge     

 

  

Originally released in 1973 on MCA, Budgie's third record, Never Turn Your Back on a Friend,
was another slab of the band's signature plodding metal sound. Although they were never more
than a cult band in the U.S., Budgie's popularity flourished in their native England, yet their
influence was eventually felt by many notable American bands (Metallica, Soundgarden, Alice in
Chains, etc.). The mammoth riffs created by guitarist Tony Bourge are definitely on par with
Black Sabbath riff master Tony Iommi, while vocalist/bassist Burke Shelley's voice is a cross
between Robert Plant and early Geddy Lee. Drummers came and went (this would be original
member Ray Phillips' last recording), but you'd never guess there would be a defection soon,
judging from the tightness and interplay displayed on this album. One of their best-known
tracks, "Breadfan" (later covered by Metallica), kicks off the album with rapid, almost speed
metal, while the epic "Parents" closes the album sans the heavy metal thunder (the band
chooses a more mid-paced and acoustic sound). The group also became notorious for coming
up with profound (yet lighthearted) song titles, such as "In the Grip of a Tyrefitter's Hand" and
"You're the Biggest Thing Since Powdered Milk." Recommended to anyone who finds solace in
the metal forefathers (Sabbath, Zep, Hendrix, etc.). ---Greg Prato, AllMusic Review

  

 

  

Kiedy muzycy Black Sabbath zrezygnowali z współpracy z Rodgerem Bainem i sami zaczęli
produkować swoje płyty, rezultat był fatalny (vide kiepsko brzmiący "Vol. 4"). Zupełnie inaczej
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stało się w przypadku Budgie - ich trzeci album, a zarazem pierwszy samodzielnie
wyprodukowany, "Never Turn Your Back on a Friend", już od pierwszych sekund okazuje się
najlepiej brzmiącym longplayem w ich dotychczasowej karierze. Jednak to nie dlatego
powszechnie uznawany jest za największe dzieło grupy. Przede wszystkim jest to zasługa
wspaniałych kompozycji. Już otwierający całość, rozpędzony "Breadfan" powala zabójczymi
riffami - nic dziwnego, że swoją wersję utworu nagrała później Metallica. Ich cover niewiele
różni się od oryginału, tylko balladowe przejście w połowie kawałka jest zupełnie inne.

  

Świetnych riffów nie brak też w trochę wolniejszym, rozbudowanym "You're the Biggest Thing
Since Powdered Milk", z długimi gitarowymi solówkami, a także z  charakterystycznym
motywem na gitarze basowej (który musiał być jedną z inspiracji Steve'a Harrisa z Iron Maiden),
pojawiającym się w drugiej połowie. Równie powalający jest "In the Grip of a Tyrefitter's Hand",
o bardziej chwytliwej melodii, ale niepozbawiony instrumentalnych popisów. Najwspanialszym
momentem longplaya jest jednak finałowy "Parents". Utwór trochę, z innej beczki, bo balladowy
- ale jest to jedna z najwspanialszych ballad wszech czasów, z pięknymi, długimi solówkami.
Dziwne, że nie przysporzyła grupie większej popularności.

  

Niestety, "Never Turn Your Back on a Friend" ma też słabsze momenty. Zaliczyć można do nich
"Baby, Please Don't Go" - przeróbkę Big Joe Williamsa, zachowującą bluesowy klimat, ale
nabierającą hard rockowego ciężaru. W sumie całkiem fajna wersja, ale bardziej pasowałaby na
stronę B singla, niż na longplay. Zupełnie niepotrzebne są natomiast akustyczne przerywniki
"You Know I'll Always Love You" i "Riding My Nightmare". Umieszczanie ich na płytach Budgie
stało się tradycją, ale te przesłodzone kawałki zupełnie nie pasują do reszty - w zupełności
wystarczyłby tutaj akustyczny fragment "Breadfan". ---Paweł Pałasz,
pablosreviews.blogspot.com

  

download (mp3 @320 kbs):
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