
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z idei év egyik legenergikusabb, legizgalmasabb albuma, amit hallhattam, 

egyértelműen Robert Randolph nevéhez fűződik, bár azt be kell vallani, 

hogy a 2017. évnek még nincsen vége. ☺ A lemez címe egyaránt 

értelmezhető kérdésként, vagy akár kijelentésként. Ám mindez teljesen mellékes, 

mert az egyértelmű, hogy ezeknek a kiváló muzsikusoknak van lelkük és nem félnek 

használni, ha zenéről van szó. Olyan ízlésesen keverik a különböző zenei elemeket, 

hogy a fejhallgatóm konkrétan felrobbant már az első hallgatáskor és ezt nem bánom. 

 

Az első két dal, ami akár egy hosszabb nótának is felfogható koncertváltozatban, úgy 

elkapja azokat a bizonyos receptorokat, hogy nem szabadulhat az ember. Hogy miért 

is olyan nagyszerű ez az album? Talán azért, mert azt nyújtja, amit a címadó dal is 

sugall: ’Van lelkünk’. Igen, tényleg van és ez a bizonyos lélek minden hangjegy mögött 

ott állt, hogy felügyelje a lemezmunkálatokat. A kategória és a címkék teljesen 

feleslegesek, mert ez a zene 100%-ban szállítja a magával ragadó, energikus, 

kirobbanó formát és ez nagyon érződik minden egyes dalon. Hogy mégis 

megemlítsem a kategóriát, leginkább egy intelligens blues-rock hullámvasút, 

megfűszerezve gospel, soul, country hozzávalókkal, amelyek egyedivé teszik ezt a 45 

perces ’őrületet’. 
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Mitől lesz ez egy őrület? Talán attól, hogy Robert Randolph profi módon játszik azon 

az általam egekig magasztalt pedal steel gitáron és minden hangot olyan ízléssel 

közvetít, hogy nincs kérdés a groove-ot, feeling-et illetően. Ezen felül ott van a jól 

megszokott Hammond orgona is, aminek a hangját nem kell ecsetelni a rockzene 

rajongóinak. Harmadik tényezőnek említhetem a tempót, ami visz magával, ha 

tetszik, ha nem. ☺ 

 

Az együttes története – egyébként - nagyon érdekesen indult, mert Robert Randolph 

eredetileg gospel zenét játszott a templomban, és addig nem játszott semmilyen más 

stílusú muzsikát ezen kívül, aztán egy szép napon Floridában felfedezték és onnantól 

kezdve beindult a karrier és az sem lehet véletlen, hogy Eric Clapton figyelmét is 

megragadta ez a rendkívül stílusos zene és turnéztak is együtt.  

 

Végezetül, arról is mondanék egy pár szót, hogy nem csak ez a lemez érdemel 

kitüntetett figyelmet, hanem az egész Robert Randolph univerzum, ugyanis már a 

legelső albumuk is egy kiforrott, megszerkesztett, ám mégis rendkívül könnyed 

hangulatot árasztó zenét prezentál a hallgatók számára. Mindenkinek ajánlom 

szeretettel, mert ha érzésem nem csal, még sok rajongót szereznek maguknak. 

Úgyhogy öveket becsatolni, mert nyomokban jó zenét tartalmaz. ☺ 
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