
Pejkó Gergő felvétele

Az idő elérkezett. Hirdesse papír és pdf, hogy
2010 -ben újra itt a Napoleon Boulevard, a
rajongók legnagyobb örömére! A folytatás
rajtunk is múlik. Küldjetek ti is írásokat és
képeket a Boulevard-Lap második számába!

Fotó: Rácz Tünde



EGY IGAZI BULVÁR

Kedves Rajongók! Az idő elérkezett. Összeállt kedvenc zenekarunk, a Napoleon Boulevard. Koncerttel és
új albumokkal örvendeztet meg minket. Kavarognak bennünk az érzések, a jobbnál jobb gondolatok, amiket
jó volna egymással és a zenekarral megosztanunk. Igaz, erre a célra ott az internet, a Napoleon Boulevard web-
lapja és a különböző zenei fórumok, és sokan élünk is az általuk nyújtott lehetőséggel. Ugyanakkor szeretnénk
egy kicsit kézzelfoghatóbb jelét adni rajongásunknak. A Boulevard-Lap ötlete szinte magától jött, hiszen 2008-
ban már létrejött egy újság Éjvarázs címmel, melynek szerkesztősége Vincze Lilla rajongóiból verbuválódott,
akik természetesen a Napoleon Boulevard dalain szocializálódtak. Akad köztünk olyan fiatalember is, aki még
az anyatejjel szívta magába Júliát. Neki már a számítógép olyan természetes, mint nekünk a televízió vagy
nagyszüleinknek a hangos rádió volt annak idején. Nem volt kérdés tehát, ki készítse el az újság főcímének
grafikáját. Fotósunk, Rácz Tünde szintén ősrégi rajongó, nem beszélve Kőhalmi Ildikóról, aki még fekete-fe-
hérben nézte az Interpop Fesztivál döntőjét. 

A címválasztás véleményünk szerint nem szorul semmiféle magyarázatra. Legfeljebb annyit szeretnénk meg-
említeni, hogy e a lapnak semmi köze a pletykalapok által lejáratott bulvárhoz. A bulvárlap újságírói körökben
eredetileg olyan sajtóorgánumot jelölt, ami rövid híreket és sok képet közöl. Nem szükséges velejárója a rossz-
indulatú pletyka és a tárgyi tévedések. Nem vájkál senki magánéletében, és nem foglalkozik celebek mellmé-
retével. Nem tudom, van-e a jelenlegi média kínálatában ilyen lap, mi mindenesetre valami ilyesmit szeretnénk.
Ettől még nem leszünk unalmasak, hiszen rögtön az elején egy szenzációs hírt közölhetünk az Olvasóval.

Szorgalmas kutatással, a Francia Intézet munkatársaival karöltve megfejtettük a megfejthetetlennek hitt dal-
szöveget! A Napoleon Boulevard című szerzeményről van szó. Sokáig közkeletű volt a nézet, miszerint a dal
szövege az égvilágon semmit sem jelent, mi több, halandzsa. Vérbeli rajongó az ilyen pletykát nem hiheti,
ezért utánajár. Mint megtudtuk, a szöveg egy ritka, kissé régies francia nyelvjárásban íródott, és jelentése rend-
kívül gazdag. A nyersfordítás birtokában szövegírói pályázatot hirdettünk, melyre 38 értékelhető pályamű ér-
kezett. Szakértői zsűrink (kizárólag celebekből áll) négy alkotást díjazott, ezeket a szövegeket most lapunk
hasábjain a rajongók is megismerhetik. A végső értékelést olvasóinkra bízzuk.

Nem kisebb szenzáció, hogy 2009. október 31-én Napoleon Boulevard Klub volt a Soho London Pub-ban.
Szerkesztőségünk teljes létszámban jelen volt, így készült képes és írásos beszámoló egyaránt. Következő szá-
munkban természetesen a január 30-ai koncerttel foglalkozunk majd. Reméljük, az újság elnyeri minden ra-
jongó tetszését, és többen kedvet kaptok majd beszámolók írásához. Levélcímünk: ejvarazs@gmail.com.
Honlapunk: www.ejvarazs.hu. Kellemes bulvárkodást kívánunk mindenkinek!

A Szerkesztők

Pejkó Gergő felvétele
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Lill de Ville: 

Napoleon Boulevard

Ott, hol a házak közt piszkos a fény,
szétfoszlott álmok az utca kövén,
Napoleon Boulevard, mámor és vágy,
fűtetlen szobákban vetetlen ágy.

Borban a hajnal és pezsgő a vér,
szédülten táncol, s az arcodhoz ér,
Napoleon Boulevard, ennyi a lány,
rongyos kis sanzon egy harmonikán.

Olcsó a parfüm de drága a szív,
hűvös és forró és mindegyre hív,
pénzért még üthetsz is, ez neked jár,
apróért behúz a kapu alá.

Nem kell az ékszer és nem kell a hír,
nem kell, hogy elhidd, ha kérlel, ha sír,
Napoleon Boulevard, ennyi a lány,
rongyos kis sanzon egy harmonikán.

Reggelre eltűnik, mindegy, kié,
mint ez az utca, itt mindenkié,
Napoleon Boulevard, ennyi a lány,
ócska kis élet egy harmonikán.

Hara Mihályné Michaela

Napoleon Boulevard

Eldobtam szárnyamat, így lettem hű.
Huszonöt éven át karcolt egy tű.
Napoleon Boulevard, eljössz-e már?
Nélküled bús volt a Szajnán a nyár.

Rég fogtam akkordod, kemény a húr.
Új lesz a régi, és szép lesz az új.
Napoleon Boulevard – szívembe mart,
S dúdoltuk  Párizsban együtt a dalt.

Hajdan, egy kislemez „B” oldalán,
Halandzsát dúdolt a vén Notre Dame.
Úgy szállt a tangó a bulváron át,
Egymásba karolva járták a fák.

Kazetta nem pörög, nincs lemezgyár.
Bandánk a MIDEM-re nem nevez már.
Napoleon Boulevard, nem kell a fal!
Netről, ha letöltöd, fölzeng a dal.

Meglátja szempár, és meghallja fül:
Hajdani szárnyunk most újból repül.
Napoleon Boulevard, itt vagy te már,
Újra az életünk „A” oldalán!
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JELENTÉS A KLUBBÓL

Csönd honolt a Napoleon Boulevard háza táján. Vihar előtti csend. Éppen csak a fórum volt aktív a
különböző gondolatokkal. Mindenki tudta, hogy készülnek valamire, valami olyan nagy dologra, hogy
a zsámbéki földrengés semmi lesz ehhez képest...Majd szép lassan a Team honlapja is átalakult, majd
a képünkbe kaptuk, amire már 20 éve vártunk: egy jubileumi koncertet, de hogy előtte még jobban iz-
galomba hozzanak, egy klubnapot is szerveztek nekünk! Valóra váló álom ez, hiszen két évtized után
nagy koncert lesz, 2010. január 30 -án! Sőt! Lehet ezt még fokozni is, hiszen ezen a napon fog meg-
jelenni egy vadonatúj zenei anyag. Örül is neki a boulevard-nép.

Ugorjunk vissza 2009 végére! Egy szédületes klubnapon vagyunk túl. Aki lemaradt volna erről, a
következőkben megtudhatja, mit is halasztott el. Már korán reggel vonatra szálltunk Debrecenben,
irány London és Soho, de jelen esetben elég volt Budapest is. Aztán a szokásos útvonal, metró, jelentés
az alagútból, rossz felé megyünk. A riadalom ellenére a szállásunkra értünk épségben. Teltek a tized-
, század-, ezredmásodpercek, jó ebédhez szólt a nóta, majd irány a Nagymező utca. Kis híján Száguldó
Fotóriporterünktől kellett telefonos segítséget kérnem, merre is találok egy működőképes virágárust.
A Soho viszont nyitva állt, én beljebb léptem, a légkör egész kellemes volt. Az alsó szinten azonban
elszabadult a pokol, legalábbis számomra: erre libben Lilla, amarra meg Pócs Tamás megy, ott hátul
pedig épp Erdész Róbert beszélget valakivel. Nem tudok hová kapni lelkesedésemben, hogy végre
láthatom őket élőben, egy helyen, egy időben, és egy közös cél érdekében. Erre-arra forgatom fejem,
körbevesznek csöndesen a megszokott csapattársak is, az É.J.V.A.R.Á.Z.S. Mindenki készült a klub-
napra, kortól és nemtől független. Hogy ez mennyire igaz, egy tinédzser-félét is láttam Napoleon Bo-
ulevard-os pólóban feszíteni. Többen is hasonló egyenruhában voltak, szolgálták és védték a napóleoni
eszmét.

A klub egy hatalmas történetmeséléssel kezdődött, egészen 1985-től, a Solaris időszakától. A mű-
sorvezető Tereh István volt, aki kérdéseket tett fel, majd izgatottan várta a számára ismeretlen vála-
szokat. Ez egy interaktív beszélgetés is volt egyben, csak úgy dőltek a kérdések a csapathoz. Így utólag
bennem is felmerült egy-két kérdés. Azért remélem lesz alkalmam ezt bepótolnom, már csak emiatt a
két kérdés miatt érdemes lenne még egy klubnapot létrehozni. Szerintem. Viszont teljesen új informá-
ciókat is megtudhattunk tőlük. Ezek szerint egy teljesen halandzsa szöveg a Júlia német része, éppen
ami Lillának eszébe jutott, és ez okozta a „ja, bocs” bekerülését is. Erdész Róbert nem kedveli az ál-
landó koncertezést, viszont nagyon szeret dalszövegeket írni. Pócs Tamás inkább élőkoncert mániás.
Gömör László, ha teheti, a mondanivalóját bent tartja a… dobfelszerelésében. Kollár Attilának pedig
hatalmas egyeztetési készség kellett, hogy ne a koncertek alatt végezzen olyan dolgot, amit egyébként
kórházakban illik.  Az együttes régi-új gitárosa pedig Vámos Zsolt, aki igen meghatározta a remake
album hangulatát sajátos technikájával. A történetmesélés ott ért végett, hogy tárt karokkal vár ránk
(egy egyszerű jövő?) a jubileumi koncert, és jelenleg is készülnek az új dalok. Lehet találgatni, mi-
lyenre fog sikerülni, szerintem biztos lesz ebben is egy olyan nagy dal, mint a Júlia. Esetleg egy lírai,
mint például a „Miért múlik el”. Vagy ha ismételten humorérzéküknél vannak a fiúk, egy „Zebrát aka-
rok festeni” is születni fog. Idővel ki fognak ezek is derülni. A Team a beszélgetés után ismét színpadra
állt, majd a húrokba csaptak, és felcsendültek a régen hallott dallamok. Talán egy remakelt remake-t
hallottunk, legalábbis 5-6 másodperc kellett, hogy megismerjem, melyik dalról van szó. De a bölcseb-
beket nem lehetett meglepni, ugye így van kedves Kőhalmi Ildikó? 

A történetem itt ér véget, viszont a nagy klub átalakult egy kisebbé, majd egy parkolóhely keresése
után egy még kisebbé. Nagyon hangulatos helyen ültünk aztán együtt a Grófnővel…

Szabó Tamás László
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HUSZONEGY ÉV RÖVIDEN

Az úgy kezdődött, hogy a tizedik születésnapomra megkaptam a Júliát. 1989-et írtunk, a ze-
nekar még létezett, és én első hallásra annyira megszerettem azt a kazettát, hogy sokáig mást
nem is hallgattam. Láttam a városban több „Napoleon Bld.” feliratú plakátot, de az fel sem
merült, hogy engem egyedül elengedjenek bármiféle koncertre. Jobb híján megvetettem csa-
ládtagjaimmal a korábbi kazettákat, majd Lilla szólóalbumát és a Mennyből az angyalt. Aztán
egyszer csak vége lett, no, nem a rajongásomnak, hanem az együttes aktív tevékenységének.
A tagokból alakultak ugyan egyéb formációk, Lilla még jó pár lemezt készített, mégis huszon-
egy évet kellett várnom életem első Napoleon Boulevard koncertjére! Legyünk precízek, hu-
szonegy évet és tíz napot. (Egy kicsit úgy érzem magam, mint Venyicska, a Moszkva-Petuski
című regény hőse, aki világéletében Moszkvában lakott, de még sosem látta a Vörös teret.) E
néhány röpke év alatt beszereztem a Solaris-családfa valahány beszerezhető albumát, voltam
Musical Witchcraft és Solaris koncerten, és szorgalmasan követtem Lilla pályafutását. Sajnos
a média ezekből keveset mutatott, és hosszú évekig nem találtam rokonlelket, akivel lelkese-
désem megoszthattam volna. Aztán szép lassan... összejöttünk (Nem, Robi, a leépülés még
odébb van!), koncertek és fellépések után címet cseréltünk. Jó érzés volt tudni, hogy nem va-
gyok egyedül a mániámmal, hogy más is gyűjti a cikkeket és őrzi a régi posztereket. Rácz
Tünde hajdani szobája (képünkön) kellemes nosztalgiát ébreszt bennem, egy kicsit a magaméra
emlékeztet. Rendkívül fura és felfoghatatlan érzés, hogy most, 2010-ben Napoleon Boulevard
koncertre megyek. Valahogy nem hiszem el. Az agyam felfogja, de azt hiszem, csak akkor,
csak ott fogom elhinni ezt az egészet, mint szegény angyal a Mennyből...bár kétségbeesésre
nem, inkább katarzisra számítok. Izgatottan várom a percet, mikor az első akkordok a fülemhez
érnek. Annyi bizonyos, hogy az elmúlt huszonegy év fénypontja lesz!

Gáti István



Julia Nemakarovna

Napoleon bulvár 167.

Nem tudtam, mért vagyok, s nem tudtam, hol.
Szivarfüst-csókodra emlékszem jól.
Napoleon bulvár 167. -
Fiatal voltam és ártatlan még.

Durrant a lámpa, és nyekkent az ágy.
Fejemre hullott egy öklömnyi tárgy.
Napoleon bulvár 167. -
Gyermeki szívemet ott törted szét.

Zsebedben pénz volt, de fejedben űr.
Konyakos pohárból folyt ránk a bűn:
Napoleon konyak. Így szoktam rád.
Beültem melléd, és felforrt a kád.

Életünk zaklatott mederben folyt:
Nem tejelt önként a földszinti bolt.
Napoleon bulvár 167. -
Egyetlen lövésre kinyílt a széf.

Futottál kedves, és elnyelt az éj.
Villádban ülsz most, és börtönben én.
Napoleon bulvár 167. -
Tevéled álmodni ott volna szép.

Cincula Manó:

Napoleon Boulevard

Hó hullik csöndesen, egyszer elér,
ma éjjel talán még szívemhez ér,
Napoleon Boulevard, lámpa se ég,
a spájzban fúj a szél, mit mondhatnék...

Most itt az alkalom, engem csodálj,
reszket a szívem, s a bicikli száll,
Napoleon Boulevard, ámuldozunk,
gondolhatod, erre most is adunk.

Nem megy, tudom, de ha a gázt nyomom,
jönnek még jobb idők, szoríts nagyon,
sejtettük eddig is, milyen lehet,
eszem vagy ásítok, mást nem teszek.

Kicsiny virág és egy kicsiny levél,
egyszer majd mennem kell, kedves legyél,
Napoleon Boulevard, látszik az ég,
lesz majd, hogy félek, az utca, ha ég.

Megmozgatunk itt lent minden követ,
adtam a szívemet, a lelkemet,
Napoleon Boulevard, békét ígér,
gondolj majd rám, elvtárs, kérlek, ne félj!
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Húsz éve várták... Aki kérdez: Tereh Öcsi
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- Az árukészletünk egész újszerű! Egy régi - új csapattag: Vámos Zsolt

- Így született a “német” Júlia. A műsort Lilla hasonmása is megnézte.

Aki olvas... Európa most is visszavár

NAPOLEON BOULEVARD KLUB
Rácz Tünde fotói
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Boulevard-Lap 1. szám (2010. január)

KÉSZÍTETTÉK:

Gábor Mariann (nyomdai munkálatok)
Gáti István (alias: Hara Hihályné Michaela

és Julia Nemakarovna)
Kőhalmi Ildikó (alias: Lill de Ville és

Cincula Manó)
Nagy Iván (műszaki szerkesztő)
Pejkó Gergő (Boulevard fotók)

Rácz Tünde (Száguldó Fotóriporter)
Szabó Tamás László (munkatárs)

e-mail: ejvarazs@gmail.com

www.ejvarazs.hu
www.napoleonboulevard.hu

www.vinczelilla.hu

Következő számunk tavasszal jelenik meg.
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ÍGY VÁRTUK A KONCERTET

Csontos András felvétele


