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BEKÖSZÖNTŐ

   Kedves  Olvasók!  Lilla  rajongói,  barátai,  szellemi,  zenei  útitársak!  Örömmel 
jelentjük,  megszületett  a  MélyKék  Baráti  Kör  önálló  orgánuma,  melynek  első 
számát  immár  kezetekben  tartjátok.  Kedves  Lilla,  reméljük,  lapunk  indulása 
számodra is kellemes meglepetés! 
   Az időzítés nem véletlen, az októberi klubdélután remek alkalom az újság és a 
leendő olvasótábor első randevújára. Kellemes környezet, andalító dalok, kötetlen 
beszélgetés.  Lapunk  sem  kíván  túlságosan  hivatalos  lenni,  célja  a  pontos 
tájékoztatás mellett a színvonalas szórakoztatás. Aki Éjvarázst olvas, nem marad 
le  egyetlen  Lillával  kapcsolatos  információról  sem,  azt  garantáljuk.  Szaftos 
pletykákra  ne  számítsatok,  viszont  remek  fotók,  friss  tudósítások,  versek  és 
diszkrét  poénok  kerülnek  terítékre.  És  a  desszert?  Természetesen  maga  az 
Éjvarázs című dal szövege, Lilla utólagos és szíves engedelmével. Terveink szerint 
minden évszakban új számmal jelentkezünk. (Lilla a nyáron több új számmal is 
jelentkezett, de erről később bővebben beszámolunk.) 
   Hogy  titokban  tarthassuk  az  Éjvarázs  születését,  terveinkbe  csak  néhány 
embert avattunk be, a jövőben viszont bárki csatlakozhat szerkesztőségünkhöz, 
aki  alkotói  kedvet  érez  magában.  Írásaitokat,  képeiteket,  javaslataitokat  a 
szerkesztőség elektronikus címére küldhetitek: ejvarazs@gmail.com. Mindenkinek 
kellemes olvasást kívánunk!

A szerkesztők

Rácz Tünde felvétele
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EZ TÖRTÉNT A NYÁRON...

   
   Hogy mi volt az idei nyár legfontosabb eseménye? Minden kétséget kizáróan az, 
hogy  június  9-én  megjelent  Lilla  régen  várt  új  albuma,  az  „Angyalnak, 
madárnak”.  Közel  tíz  év  munkájának  a  gyümölcsét  vehették  végre  kézbe  a 
rajongók, egy külsőre is tetszetős,  igényes albumot.  A szép kivitel  önmagában 
kevés, mondhatnánk, ha nincs mögötte az a különleges zenei világ, mely átível a 
lemez tizenhárom dalán. A crossover. A szép hangszerelés. Az énekhang. Nincs 
mese,  profi  az  előadó.  Eddig  is  tudtuk,  most  mégis  meglepő  sokszínűségében 
bontakozik ki fülünk hallatára az a világ, amelyet hangjával teremt. A CD első 
felén  („A  oldalán”),  melyet  Szakos  Krisztián  hangszerelt,  új  dalokat  és  remek 
feldolgozásokat  hallhatunk.  Az  Éjvarász  című  dal  néhány  rajongót  úgy 
megihletett,  hogy állítólag azonos címmel újságot  alapítottak.  A címadó dalból 
pedig  videoklip  készült  Joó  Géza  rendezésében.  Az  album  második  fele  a 
templomi koncertek dalaiból ad ízelítőt. A Mélykék Kamarazenekar tagjai: Gulyás 
Csilla,  Prokop  Anna,  Stefkó  Mihály  és  Viczián  Gábor  kísérik  az  előadót  a 
komolyzene ösvényein. 
   A lemez megjelenését különösebb médiakampány nem követte, ám az anyag az 
interneten  már  már  másnap  megjelent,  sokan  le  is  töltötték.  Aztán  jöttek  a 
fórumozók,  többnyire  kellemes  meglepetésként  értékelve  az  új  CD-t.  Mint 
kiderült,  Lillának  külföldön  is  akadnak  rajongói,  többek  között  Jemenben  is.
 Az első lemezbemutató koncert Érden került megrendezésre június 28-án. Az 
eseménynek az  1983-ban alapított  Magyar  Földrajzi  Múzeum adott  otthont,  a 
„Zenélő  Udvar”  programsorozat  keretein  belül.  A  közönség  hosszú  tapssal  és 
közös énekléssel  jutalmazta az énekest  és  a zenészeket,  csupán a szoborpark 
lakói,  Teleki Sámuel, Stein Aurél,  Baktay Ervin és Vámbéry Ármin arcán nem 
látszott  különösebb  áhítat.  Hiába,  a  tudomány  emberei...  (A  Mélykék 
Hírügynökség információi szerint azonban a „Fogd meg a kezem” refrénjénél az 
addig  közömbösen  „szobrozó”  Almásy  László  szeme  sarkában  megcsillant  egy 
könnycsepp.)
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   Lilla július 20-án különleges helyszínen adott gyerekműsort, a Velencei hegység 
lankáin elterülő Nadap község szabadtéri  rendezvényén.  A jó  hangulatról  Lilla 
hangján  kívül  egy  szál  gitár  és  a  gyerekek  gondoskodtak.  A  szülők  kedvéért 
elhangzott néhány régi Napoleon Bld. sláger és az új lemez címadó dala is. Hogy 
mitől különleges helyszín Nadap? Itt található a  térképészet egyik legfontosabb 
meghatározójának,  a  magasság  mérésének  magyarországi  legfőbb  viszonyító 
pontja,  a  nadapi  szintezési  ősjegy.  Vörösmarty  Mihályt  itt  keresztelték  1800 
december  3-án.  Az  1970-es  évek  elején  eredetileg  itt  kezdték  építeni  a 
Hungaroringet, ám a munka hamar félbe szakadt, mivel e környék volt az akkori 
honvédelmi miniszter fő vadászterülete. 
   Augusztus 11-én Lilla és zenekara a csongrádi Nagyboldogasszony-templomban 
adott  hangversenyt.  (XXIX.  Csongrádi  Napok.)  A  dalok  műfaji  sokszínűsége 
remekül illett a templom klasszicizáló barokk stílusához. Hála a jó akusztikának, 
az angyalok üzenetét a hátsó sorokban ülők is tisztán hallották.
    Július 10-én Balatonföldváron mutatták be Siposhegyi Péter „Kikötő” című 
zenés darabját. A mű a 70-es, 80-as évek balatoni nyarait idézi sok humorral és 
korabeli slágerekkel. A darabban olyan színészek mellett, mint Harsányi Gábor, 
Tallós  Rita,  Szabó-Sipos  Barnabás...  Vincze  Lilla  is  szerepelt,  népszerű 
slágerekkel  fűszerezve  a  darab retró  hangulatát.  A  bemutatót  közel  egy  tucat 
előadás  követte  a  Balaton  körül.  (Fonyód,  Balatonkenese,  Balatonvilágos, 
Révfülöp...  Keszthely.)  Ezek között  szép  számmal  voltak szabadtéri  előadások, 
melyeket  a  változatos  időjárás  még  izgalmasabbá  tett.  A  fonyódi  előadás 
részleteiről kérdezzétek Lillát, nem bánjátok meg!
   Aki  esetleg  lemaradt  a  darabról,  még megnézheti  2008.  november  7-én az 
Újpest  Színházban.  (Ady  Endre  Művelődési  Központ:  1043  Bp.  Tavasz  u.  4.) 
Mindenkinek szívből ajánlom!
   Szóval,  ez  történt  a nyáron.  Szép volt,  emlékezetes és  gyorsan tovaszállt... 
Ahogy a dalban. Egyedül, hideg estéken jó lesz emlékezni rá.

Gáti István

KLUB ANNO

Kőhalmi Ildikó gyűjteményéből



MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk mindenkit Vincze Lilla és a Mélykék 

Kamarazenekar karácsonyi koncertjére 2008. december 12-én, 
17 órai kezdettel a VI. kerületi Szent Teréz templomba.

A belépés díjtalan. 

A zenekar tagjai:

Hárfa: Gulyás Csilla
Fuvola: Prokop Anna

Hegedű: Stefkó Mihály
Zongora, klarinét, hangszerelés: Viczián Gábor

Ének: Vincze Lilla 

FIGYELŐ

Fontosabb cikkek, interjúk: 

* Gyógyír a zene – Ideál, 2008. augusztus, 88-89. p.
* Világpolgárként... - Sikeres Nők, 2008. szeptember, 16-18. p.
* Ötvözi a stílusokat... - Pepita, 2008. szeptember, 82-83. p.

Internetes fórumok:

* Angyalnak, madárnak – mp3portal.hu
* Vincze Lilla, a Hang – forum.index.hu



Kőhalmi Ildikó

Zászlód a Holdon
(Vincze Lillának)

a Hold kövébe véslek
nem fogyó túlsó oldalára

s innenső felére majd a fénynek
hogy barátom voltál s szerettelek

de addig kő-lelkem falára írlak őrizőnek
ne vesszen el a gyémánt ragyogás

s a kihunyt lámpák oszlopán
jelenléted ugyanúgy világít

akár ha itt lettél volna

„JÁTSSZ MÉG!” (REJTVÉNYROVAT)

Első furfangos feladványunk:

-Mennyi földet szeretne Lilla?

a.) Két holdat.
b.) Csak egy Földet, de az legyen mindenkié.
c.) Egy marékkal a muskátli alá.

Aki a helyes válasz betűjelét beküldi a szerkesztőség címére 
(ejvarazs@gmail.com), értékes Lilla-meglepetést nyerhet.
Sorolás közjegyzőnk jelenlétében, a következő klubdélután alkalmával.
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LILLA MEG A BÖRZE 

   Szeptember  7-én rendezték meg a  42.  MegaBörzét  a  Petőfi  Csarnokban.  A 
nemzetközi rendezvényen főként bakelit lemezeket, CD-ket, DVD-ket kínáltak a 
világ különféle részeiről érkezett kereskedők. Megszállott gyűjtők számára a Börze 
maga a Kánaán.
   A hetedikei Börze díszvendége Vincze Lilla volt, kinek terített asztalánál több 
mint negyven percig sorban álltak, no nem ételért-italért, hanem az új lemezért és 
természetesen autogramért. Stábunk nagy meglepetésére a jól ismert sorlemezek 
mellett  előkerültek  komoly  ritkaságok  is,  olyan  kislemezek  vagy  válogatás 
albumok, melyek közül egyik-másik még az előadó gyűjteményéből is hiányzik. 
Nagy siker volt a kifejezetten erre az alkalomra készült „lillás” telefonkártya, mely 
pillanatok alatt elfogyott, mohó zsebekbe, tenyerekbe vándorolt. 
   Egy  szinte  tökéletes  felkonferálás  után  Lilla  végre  a  színpadra  lépett,  és 
elénekelt  három  dalt  az  új  albumról.  A  zenés  produkciót  követően  ismét 
felpezsgett  az  élet  az  énekesnő asztalánál.  Sokan jöttek  még aláírásért,  közös 
fotóért. Lilla, miután minden kérésnek eleget tett, szárnyai alá véve stábunkat 
megpróbált elvegyülni a látogatók közt, ami persze nem mindig sikerült. 
   A kimondottan nyári időjárás miatt nagy tumultus nem volt a rendezvényen, 
mégis elmondhatjuk, hogy ezen a napfényes őszi napon a strand helyett sokan 
Lillát választották.

Gáti István
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VINCZE LILLA: ÉJVARÁZS

Emlékszem, vártalak
Tűzszínű volt a Hold

Emlékszem, vágytalak
De a múlt az régen volt

Azóta elmesélték 
Azt a bűvös éjszakát,
Amikor az Éjvarázsló
Eldalolta dallamát...

Azóta mást szeretsz,
Más az út és más a szó

Azóta más az érzés
Nincs varázsló, csak csaló

Bár tudnám feledni
Azt a bűvös éjszakát,
Amikor az éjvarázsló
Eldalolta dallamát...

HÓ HULLIK CSÖNDESEN...

Valahogy  mindig  telek  voltak.  Hóra  emlékszem  és  hidegekre.  Ragyogással  teli  telekre, 
szikrázó vágyakozásra, s a fehérségben föld és ég közötti, nem szűnő lebegésre. Egy irracionális 
világ képére. Ami kiragadott az életből, hogy visszadobjon, de valahogy mégis távol tartott tőle. 

Finom  védőburok,  áttetsző,  tünékeny,  egyszerre  közeli  és  távoli...  Alatta  amőbaszerű, 
képlékeny álmaink próbáltak formát találni maguknak. Néha romok látványa épített utakat, a 
sötétség  magyarázta  a  világosságot,  fényévnyi  távolságok  a  szükségszerű  közeledést.  Érteni, 
érinteni kellett, mert nem bolyonghatott csak úgy az idegsejtek és borzongások szövevényében. 
Genetikai kódokban táncoló sámánörökségünk érezte őket. Elfojtott, kisemmizett érzések indultak 
fölfelé széllé, viharrá válni, lelkünkre dörögni, esővé formálódni lassan – összemosni a félelem és 
az öröm könnyeit. A felismerés szigeteivé váltak, s lakatlanságuk sürgető tombolását indultunk 
szelídíteni...

Kint  semmi  sem  változott,  csupán  odabent  alakultak  mondatok,  mozdulatok,  félig 
megkövült  viszonyulások  lettek  szabaddá  újra,  s  a  jóságos,  öreg  angyalok  sokat  bólogattak 
akkoriban.

Talán most újból le kellene ülni a földre, föltenni azt a lemezt, engedni, hogy fölrázzanak a 
hangok, mert ideje lenne megtalálni az út folytatását. Még nem voltak színeik az álmoknak, még 
nem voltunk egészen közel. De tudni lehetett, hogy merre, hogy van hová, és biztos volt az érzés, 
hogy lehet... Kell... És érdemes.

Soha nem késő, most sem.
Leülsz-e ide mellém, és megérted-e, hol gyökerezik, hogy szeretlek?

Kőhalmi Ildikó
ÉJVARÁZS  -  I.  évfolyam 1.  szám (2008.  ősz)
Megjelenik negyedévente a MélyKék Baráti Kör 
gondozásában.
 

SZERKESZTŐK ÉS ALKOTÓK:

Gáti István (tudósítások)
Kőhalmi Ildikó (vers, novella, rajz)

Nagy Iván (műszaki szerk.)
Rácz Tünde (fotók)

Vincze Lilla (dalszöveg és minden más...)
Zolnai Éva ( főcím grafika)

Következő számunk decemberben jelenik meg.


