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BEKÖSZÖNTŐ

Kedves Olvasók! Senkit ne tévesszen meg, mit mutat a naptár, milyen az időjárás, ez
már az Éjvarázs tavaszi száma. Természetesen nem játékból manipulálunk az évszakokkal,
hanem abból a praktikus okból, hogy a lap megjelenése és a klub egy időpontba essék.
Ennek fényében az is elképzelhető, hogy az idei nyár már április táján kezdetét veszi, hogy
aztán legalább szeptemberig tartson. E jelenségnek semmi köze a globális fölmelegedéshez,
egyszerűen így jön össze a negyedévenkénti megjelenés. Rendkívüli esetekben (túl hosszú
nyár, stb.) különszámmal jelentkezünk.

Egy lap szerkesztőinek nem csupán a megjelenés gyakorisága okoz fejtörést, hanem az
is, ki kerüljön a címlapra. Hogy ne személyes kötődések döntsenek, ezúttal bedobtunk egy
kalapba harminckét különböző nevet tartalmazó cédulát, vakon húztunk egyet, és nagy
meglepetésünkre a népszerű Vincze Lillának kedvezett a szerencse. Ám legyen! Vállaljuk a
kihívást. Egészen véletlenül szerkesztőségünk minden tagjának van egy-egy Lillával kap-
csolatos élménye, amiről szóban vagy képben be tud nektek számolni. 

Újdonság a korábbiakhoz képest, hogy a tavaszi szám immár két oldallal bővebb terje-
delemben olvasható a www.vinczelilla.hu weboldalon. Minden észrevételt, ötletet, írást,
képet szívesen fogadunk. E-mail címünk: ejvarazs@gmail.com. Kellemes olvasást és tava-
szias jó hangulatot kívánunk mindenkinek!

A szerkesztők

HÁZIGAZDÁINK...

Ági néni és Lilla, Rácz Tünde felvétele



Lilla és a Marvelosa csapata Ide még jövünk!

...”a szonda, ha kék”... - Hova kerültem?

- Ide kéne még egy rím. A vokál se rossz

- Most ebből rögtönzünk. - Erre befizetünk!

LILLA KLUB (2008. december 14.)
Rácz Tünde képriportja



MIT HOZ A TAVASZ?

A világ lassan a feje tetejére áll, az évszakok megbolondulnak, de Lilla honlapján egész
télen becsülettel havazott. Bár a lap ettől kicsit lelassult (hóakadály), jó volt a hópelyhek
mögé belesve figyelni a fejleményeket. A Lilla Klub és benne az Éjvarázs önálló menüpontot
kapott, felkerült sok vadonatúj cikk és fotó. (Szerencsére a közelmúltban is sok írás jelent
meg Lilláról, ezek számbavételére ezúttal nincs hely, viszont a weblapon mind olvasható.)   

A legfontosabb téli eseményről, a december 12-ei, Szent Teréz templomi koncertről ezúttal
két verses beszámoló és egy képriport is született. A koncert után két nappal, 14-én, újra
a Marvelosa Kávézóban  találkozhattunk Lillával. Aznap sajnos sztrájkoltak a vasúti dol-
gozók, így több vidéki rajongó nem  lehetett jelen. Az igazolt hiányzások ellenére nagyon jó
hangulatban telt az este, volt forró kakaó tiszta szesszel, meg kannás bor, mindez persze
nem az asztalokon, csupán a közösen írt, rögtönzött dalszövegben. Csak úgy repült az idő!           

Aztán jöttek az  ünnepek, és Lilla is repült. Mégpedig New Yorkba, ahol Szilveszter este
koncertet adott. Sajnos hírügynökségünk New York-i tudósítója ekkor a budapesti Blaha
Lujza téren tartózkodott enyhén mámoros állapotban, ezért erről az eseményről csupán
egy képriportot közlünk az újság 8. oldalán.  Érdemes Lillát személyesen faggatni... biztos
szívesen beszél róla. Február 7-én azonban Száguldó Fotóriporterünknek sikerült kedvenc
énekesnőjét egy péceli iskolai bálon lencsevégre kapnia. Munkája gyümölcse a 8. oldal
alján látható.

Ez után az eseménydús tél után egy rajongó joggal kérdezi, mit hoz a tavasz? Főleg,
hogyha rendszeresen figyeli a Napoleon Boulevard honlapján azt a bizonyos számlálót. A
mai napon (2009. február 20-án) már csak 39-et mutat... Jó volna ennyivel öregebbnek
lenni, mert nagy itt a titkolózás. Új lemez? Régi dalok? Új szerzemények? Koncert? Milyen
napok várnak ránk? Ugye, szépek lesznek, mint azelőtt? 

Gáti István



Kőhalmi Ildikó

ADVENTI KONCERT

Milyen szép ilyenkor az Andrássy út! 
Derékig fénylő fasor ünnepi menetelése, 
néma és titokzatos, fenséges és vonzó. 
Meg kellene állni az Oktogon közepén, 

minden irányba kitárulkozni a fénynek, 
tisztítson, emeljen, elcsitítson. 

A könyvesbolt kirakatán átizzanak az arcok; 
valami különös egybetartozás kígyózik 

barna asztalok között. 
Biztos kezek írnak 

üresen hagyott első oldalakra 
szerényen büszke neveket. 

Antológia. 
Térey... 

Másik szentély felé tartok. 
Mintha tisztább lenne az utca is erre, 

a tócsák elmaradnak lassan, 
másik irányból csorognak a fények – 

aranysárgák talán.
Adventi csönd a kandallós szívekben, 

várakozással, békével, 
befelé figyelő elmélyüléssel. 

Még rezzenetlen húrokra feszülő dallamok. 
Csodaváró falak. 

Fönn a párkányokon ülnek az angyalok. 

Zene indázik a sorok közé lágyan, 
elkésett szárnyak suhogása, 
az első moccanatlan pillanat. 

Az érkezés. 
Apró, törékeny, egyszerű. 

Tekintetébe kapcsolódom – 
és elmerül a nap, a vonatom, az Oktogon, 

el a költészet, a hideg és a csönd. 
A Hang marad csupán, 

a mindenségen átívelő, nap szerette, 
tűzzé tett hitektől távol ragyogó Hang. 

Égbe repül és a földre borul,
csillagokkal, holdakkal, univerzális, 

táguló világegyetemnyi gondolatokkal, 
csak látszólagos összevisszaságban, 

mert igazából Ő köti össze őket, 
mint a madarak röptükkel az eget, 

minden gyönyörű röptével ejtve egy sebet, 
mert ami szép, az elkerülhetetlenül fáj is egy kicsit. 

Jóságos, öreg angyalok mosolyognak a karzaton.



Egészen aprónak tűnök, 
már minden idegszálam összeköt Vele, 

része vagyok a világnak, amelyben mozdul, 
varázslat nem enged, hiába félek a repüléstől, 

csak bízom a Hangban, 
hogy megtart, vigyáz és vezet. 

Ezer éve jövök tranzitéletek ígéretföldjein, 
és nem vértezett föl semmi 

a hamis ígéretek ellen, 
de ez a vatta puha Másik Jelenlét megvéd. 

Csak énekel. 
Nézem az ismerős kezeket – 

istenem, Piaf kezei... 
Tükrében táncol a lány, 

s a mozdulatok különös párhuzamai 
nem a végtelenbe térnek,

csak újra a lelkem mélyéről lebbennek az égre. 

Alázattal, óvatosan elém szórja gyöngyeit. 

És áll egyetlen teremtett hangszerével, 
arany és hófehér, 

tisztán, mint a ma születettek, 
hogy megerősítse gyertyafényben 

pislákoló hiteinket az égben. 

Gáti István

ADVENTI FÉNY

A padsorok között ruhád uszálya
Kibomlik mint egy óriási szárny.
Kabát ezer. Hullámzik szürke ár.
A főhajón vitorlát bont a hárfa.

Csak közvetít a mikrofon, nem érez.
Csavarható a fény, a hangerő.

A templom íve túlvilági kő.
Dalod ma lágy, s a holnap túl kemény lesz.

Hold lánya jön, nyakában égi lánc van.
A láb repül felolvadón a táncban.
Egy láthatatlan képet fest a kéz.

De csillag gyúl, s már látható a vásznon
Három király, a kisded és a jászol,

És éneked dicséri Szent Teréz.



“csillag gyúl, s már látható” “éneked dicséri”

“Csak közvetít a mikrofon” “Nézem az ismerős kezeket”

“Tükrében táncol” “elém szórja gyöngyeit”

“teremtett hangszerével” Kerékgyártó Edina

ÜNNEPI KONCERT (2008. december 12.)
Rácz Tünde képriportja



LILLA NEW YORKBAN

ÉJVARÁZS - II. évfolyam 1. szám (2009. tavasz)
Megjelenik negyedévente a MélyKék Baráti Kör
gondozásában. 

SZERKESZTŐK ÉS ALKOTÓK:

Gábor Mariann (nyomdai munkálatok)
Gáti István (főszerkesztő)

Kőhalmi Ildikó (főmunkatárs)
Nagy Iván (műszaki szerk.)

Rácz Tünde (Száguldó Fotóriporter)
Vincze Lilla (múzsa)

Zolnai Éva (főcím grafika)

A következő szám tartalmából: 
- Kedvencünk, a Napoleon Boulevard
- Interjú Bencsik Andreával
- Lilla és a gyerekdalok

www.vinczelilla.hu

„JÁTSSZ MÉG!” (REJTVÉNYROVAT)

Egy igazán fogas kérdés:
- Az alábbi három album közül melyiken nem énekel Vincze Lilla?
a.) Solaris 1990   b.) Napoleon Boulevard: Legyetek jók, ha tudtok!   c.) Moziklip
A helyes megfejtéseket ezúttal személyesen várjuk február 20-án, a Marvelosa
Kávézóban. 
(A megfejtők meglepetés ajándékot kapnak.)



PÓTSZÉK ÉS BUKÉTA

2009. február 20-án immár harmadik alkalommal gyűltünk össze, hogy egy kellemes
estét töltsünk Lilla társaságában. Kivételesen egyetlen közlekedési vállalat sem jelentett
sztrájkot, így a későn érkezők már csak pótszéken ülve, vagy lépcsőn állva élvezhették a
jobbnál jobb produkciókat. A műsor igazán változatosra sikerült, az élő zenéről Viczián
Gábor gondoskodott. Mivel sokan voltunk, egy kicsit változtatni kellett a rögtönzéses játék
szabályain. A korábbiakban minden jelenlévő megadott egy-egy szót, ebből született a dal-
szöveg, most pedig újságcikkek címeiből választott ki kettőt a közönség, ezek témája lett a
szöveg indítója. A „Fogd meg a kezem” című dalt érte a szerencse... Később felcsendült a
„Kérlek, ne félj” cigány nyelvű verziója is. A tehetséges tanítványokon kívül a klub vendége
volt Gerendási István, a Rajkó zenekar igazgatója. A zenekar tudniillik Lillával közös pro-
dukcióra készül, melynek részleteiről később mi is beszámolunk. Mivel a művésznő február
16-án ünnepli névnapját, kitüntetett szerep jutott a virágcsokroknak és a köszöntőknek.
Hála  a színvonalas műsornak és a Marvelosa Kávézó finomságainak, mindenki jó szájízzel
térhetett haza.

Gáti István 

Rácz Tünde felvétele



Barna Bernadett Vajda Éva Görögországba vitt...

Egy önfeledt pillanat - Most egy hanggal feljebb!

- Kérnék egy önként jelentkezőt! Rögtönzés Viczián Gáborral

- Elhúzzuk Lilla nótáit. (Gerendási István) Megtelt az emelet.

LILLA KLUB (2009. február 20.)
Rácz Tünde képriportja


