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Ajánlani szeretném ezt az írást, mindazoknak, akik ott voltak.
Azon kívül, akik nem tudtak elmenni.
Ajánlom nővéremnek, mert jöhetett volna, kéktündének mert le a kalappal
előtte,  és férjének, aki ott állt  valahol előttem, bölcssalinak, forgikittynek,
zsuszinak, aki ott volt de nem találtam meg hol ül, liangnak, Magdinak és
Péternek, Tamásnak és Ildinek. És Feliciánnak, aki Kovács, és lehet hogy ő
volt  az,  akiről  az  újságok  is  írtak?  Remélem  igen!  Bocs,  ha  valaki
kimaradt…
És a hitetleneknek, akik sajnáltak rá 15 ezer Ft-ot.

Saját tulajdonomként kezeljétek az írást. Része önmagamnak. 
Minden jogot fenntartok rá.

 

Sziasztok.

Megpróbálom szavakba önteni, nemcsak a koncert élményét, hanem azt is,
amit gondolok, amit éreztem, és láttam, és amit a másnapi újságokban (is)
olvastam… Bocs, ha hosszú lesz…

Egy nap mikor hazaértünk, anyám, aki nyugdíjas (73) azzal fogadott:
- hallottad? 
- Nem, mit?
- Jön a McCartney Magyarországra!!
- ???
- Budapesten fog KONCERTET adni!!!
- ????

Nos ezekkel a mondatokkal kezdődőt.

Én már másnap alig 1 hetes Internetes ismeretemmel és tapasztalatommal
megpróbáltam a lehetetlent. Ugye addigra annyit összeszedtünk a hírekből,
hogy 

a) az új Arénában, a régi Sportcsarnok helyén, 
b) május 15-én este 20°° órai kezdettel lesz a koncert, és nagyon sokba

fog kerülni a jegy…

Tudtam,  ha  100.000.-  Ft-ot  is  kérnek  érte,  AKKOR  IS  EL  KELL
MENNEM!!!!!
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Én, aki Beatles rajongó voltam, örülten rohantam a Filmmúzeumba a Help!
C. filmet megnézni, és én, aki anno: 1 hetet lógtam a suliból, mert Beatles
hét volt a Sportcsarnokban… Nekem ott kell lennem!

Szóval Internet.
Nehezen  találtam  meg,  de  sikerült:  Aréna,  küzdőtér,  állójegy,  Internetes
előrendelés, otthonomban kényelmesen lehet fizetni, és szemben a százezer
Ft-al, csak 15.000 Ft-ba került. 

Darabja.

Nem volt kérdés, hogy imádott férjemet is magammal fogom cipelni, tetszik,
nem tetszik.  Valakinek össze kell szednie engem a koncert után, nem igaz??

Eltel 1 hét. Semmi visszajelzés. Eltelt 2 hét. Biztos kamu volt az egész, az a
cég az  Inteneten  átvert,  nem is  létezik… Eltelt  3  hét.  Most  már  nagyon
ideges voltam. Laci (férjuram) rájuk telefonált: mi van??
Küldik, már úton van.  Még 3 nap telt el, idegtépő várakozással. Azután a
postás  kis  csaj,  ijedten  csöngetett  be  hozzánk,  hozott  valamit,  és  ki  kell
fizetni…  De  nagyon  sokat  kell  fizetni…?!  (Ő  volt  kétségbe  esve,
szegénykém…)
Itt volt, megjött! A kezemben tartottam! Óriási betűkkel a közepén:

PAUL McCARTNEY
BACK IN THE WORLD 2003

Most kezdtem el hinni,  hogy ez igaz…. Hogy tényleg eljön…. Itt  lesz….
Látni fogom… És hallani is fogom… Hogy ott leszünk a koncerten….Hogy,
hogy,  … na ezekbe,  a  gondolatokba  bele  lehet  csavarodni  rendesen!!!  A
szürke  hétköznapok  voltak  azok,  amik  teljesen  visszafogtak,  a  benti
munkám, a fűültetés otthon a kertben, a két csemetém apró cseprő nyűgje, és
baja…

Még két hét volt hátra. 
Már csak 10 nap volt hátra.
Holnap lesz…!!!
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Hát körülbelül így szaladt el az idő.

Holnap.

Igyekeztem előrelátó lenni.  Mit fogok felvenni? Mit nem fogok felvenni?
Esni fog az eső, vagy kánikula lesz? Mit fogok hallani, látni, lesz-e ismerős?
A koncert utáni másnapra szabadságot kértem, biztos, ami biztos.
A gyerekeinket el kell valakivel helyeztetni gyerekfelügyelet címszóval. (5,
és 7 éves fiúkról van szó!) Anyósom tudott csak eljönni…
Sokan  kívánták,  érezem  jól  magam,  ismerősök,  kollégák,  ismeretlen
internetesek. Nagyon jólesett.

De nem volt senki  !!! Aki tudta volna igazából mit is, érzek!!??
Ez  még  most  is  megfogalmazhatatlan,  számomra  is.  Laci  férjuramat
megfenyegettem, minden rosszat  kilátásba helyeztem Neki,  ha nem tudok
valami miatt a koncertre elmenni… Akkora erő, indulat volt bennem, hogy
hegyeket lettem volna képes mozgatni!!! Aki hirtelen haragú, illetve hirtelen
lelkesedő  valamiért,  az  talán  valamennyire  meg  tudja  érteni,  mennyire
motivált voltam a helyemet illetően….

2003. május 15-e. „Sima” munkanap.  
Reggel  kevés  alvás  után,  mint  a  rugó  pattantam  ki  az  ágyból  –  akkora
gyomorgörccsel  kísérve,  amit  talán az érettségi  napján éreztem utoljára…
Remeget a kezem…
A  gyerekeket  óvodába  vittük,  mi  mentünk  dolgozni…  Szó  szerint,
kényszeríteni  kellett  magamat,  hogy  egyek  valamit.  El  kellett  korábban
indulnunk, mint a munkaidő vége, ezért elkéredzkedtem a főnökömtől. Nem
volt lelkes. (Nem tudta miért).
Rohanás.
Rohanás az óvodába, onnan át a fél városon 16°°-ra anyósom (az a drága
lélek!) munkahelyére.
Fiúk, anyós megvan, ok. Rohanás tovább, most már csak haza…
Itthon, átöltözés, készülődés. Csak a jegyeket ne hagyjuk itthon!!!
Úgy készültem, mint aki élete legfontosabb randevújára készül. Mi van, ha
találkozunk? Mi van, ha valakit kiválaszt a tömegből és felhív a színpadra, és
pont én leszek az? Hogy fogok akkor kinézni? Szép és csinos akartam lenni.
Ugyanakkor pontosan tudtam, semmi esélyem ilyesmire… és azt is tudtam,
hogy kényelmesen célszerűbb inkább öltözni, mint szépnek…
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Szóval: egyszerű fehér nadrág, fehér hosszú ujjú póló, farmer ing, farmer
kabát, és vászoncipő.
Mindezek közül a cipő volt a legkényesebb pont. Mert hogy szorított. Ezért a
körömvágó kisollóval igazítottam rajta… Sőt vittem magammal a kocsiba, is
a további igazítások végett…

E L I N D U L T U N K !

Gyomorgörcs,  idegesség, már nem volt körmöm, amit lerágjak… Miért is
voltam ideges? 
Mert ott az autóban, olyas mikre gondoltam, amire azelőtt soha.  Hogy ő is
ember,  közülünk  való,  eszik  és  iszik,  sőt  ugye  már  délelőtt-reggel
megérkezett repülővel Magyarországra, szóval már itt van egy pár órája…
vajon  mit  csinálhat  éppen  most?  Zuhanyozik?  Eszik?  Alszik?  Beszélget?
Skálázik a hotel liftjében? Vagyis nagyon emberközelinek éreztem azt, aki
számomra  megfoghatatlanul  messze  volt  mindig,  aki  elérhetetlen
géniuszokban  repked  a  fejünk  fölött  jó  pár  évtizede… Aki  már  akkor  is
NAGY  volt,  amikor  mi  még  meg  sem  születtünk,  itt  van,  velem  egy
városban,  sőt  lehet,  hogy egy kerületben,  vagy éppen ezen az úton megy
most ő is..,hé,  nem abban a kocsiban ül???? !!!!!!  Őrület volt az az 1 óra,
amíg beértünk a városba, higgyétek el….. 

Leparkoltunk egy félreeső kis utcában. Az ideg kergetett. Már ott akartam
lenni az Aréna előtt…
Bezártuk az autót, és gyalogoltunk egy kicsit…

ARÉNA. Jó előre felkészítettem páromat. Ha megállok, álljon meg ő is, ne
faggasson, ne kérdezősködjön, mit miért teszek, lehet, hogy egy kicsit csak
nézelődni szeretnék…

Nem volt nagy tömeg. 18°° -ra érkeztünk meg. Kapunyitásra. Időben.
Több alumínium- korláttal kialakított folyosószerű bejárat fogadott minket,
mindegyiknek a végében 2-2 biztonsági őr állt. Volt köztük nő is.
Előttünk  3-an  álltak  csak.  Oké,  mondom,  ebből  még  küzdőtéri  középső
kordon is lehet, (színpad előtt közvetlenül) ha elég gyorsak vagyunk!
És  vártunk.  Vártunk  kerek  1  órát.  Majdnem  7  óra  volt  mire  azt  voltak
képesek  mondani,  tessék,  lehet  menni… És akkor  a  mi  egyik  biztonsági
őrünk,  kiszólt,  „a  hölgyek fáradjanak át  a  női  bizonsági  őrhöz ellenőrzés
miatt ” !!!!?????   Azt hittem ott fojtom meg! 
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Vagyis az első sorról így csúsztunk, le...  Mert mire mi is beértünk, vagy 100
ember elfoglalta a lehető legjobb helyeket a színpad előtt… 
Megpróbáltunk,  mi  is  odaállni,  hátha  lesz  egy  kis  luk,  ahol  előrébb
nyomulhatok, de ember, még a földre is inkább leültek!  Ott ácsorogtunk kb:
15  percet…  A  hangszorókból  meghatározhatatlan  instumentális,  szöveg
nélküli  zene szólt (újság szerint Nat King Cole volt),  a színpad kivetítőjén –
én még ilyen kicsi kivetítőt nem láttam – mit fogunk mi ezen látni?? – 3-4
SMS felírat,  zömében angolul,  bár megfejthető volt  a szöveg, és ugyanaz
ismétlődött, csak más színekben, jobbról tini lányok, csacska beszéddel és
óriási hátizsákkal, balról kövér, izzadságszagú idősebb úr, előttem egy colos,
biz isten 2 méter 20 cm… Vagyis, ez volt az a pont, amikor legszívesebben
kirohantam volna a stadionból…!!!

Csalódott voltam és elkeseredett. Az Aréna előtt nem találtam egy ismerős
lelket  sem,  nem  láttam  transzparenseket,  sem  izguló,  lelkes  rajongókat,
Beatles  dalokat  skandálva…  Ellenben  pocakos  középkorú  urakat  igen,
nagymamakorú  hölgyeket,  azután  velem  egykorú  fiatalokat  sportosan
öltözködve,  mintha  egy  moziba  mentek  volna  csak  be…  Voltak  (Igaz
nagyon  kevesen)  cicababák  is,  a  hozzájuk  tartozó  pasikkal,  voltak  tinik,
elvétve egy-egy iskoláskorú gyereket is láttunk…
Némi elégtételt  éreztem, amikor egy John Lennon pólót pillantottam meg
valakin, később egy Beatles képes nyakkendő feszített valaki nyakában. 

Vagyis  volt  azért  az  emberekben  egyfajta  tisztelet  a  nagyok  előtt  és  ezt
boldogan kinyilvánították mások előtt is egy-egy ruhadarabbal…
Kimentünk a büfébe, mondván rám fér egy Martini. Nem vagyok piás, sőt,
de jól esett volna. Már ha kapható lett volna… De nem volt az.   Úgyhogy a
büfét is ott hagytuk.
Elszívtunk  egy  cigit,  kicsit  kifújtuk  magunkat.  Ekkorra  már  nagy  volt  a
tömeg.  Kicsit  szédítő  volt  látni  ezt  a  rengeteg  típusú,  alakú,  színű,
magasságú, stb. embert…
Visszamentünk  a  küzdőtérre.  Próbáltunk  helyet  keríteni,  ahol  jól  fogunk
látni,  de  nincs  túl  messze  a  színpadtól  sem… Ekkor  kb:  ˝  8  óra  volt.  A
kivetítőn szaporodtak az „üzenetek”, de még most is csak kb 10 volt belőle.
Üdvözlünk  Paul  Budapesten,… DAY Trippert  akarok kapni,… szia  Solti
Dani,…Egy jó rock and roll játssz, Szlovéniába is gyere el…. stb  ilyesmiket
írtak ki…
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Ugye 20 órakor kezdődik???

8 óra után elkezdtek egy páran tapsolni. Végighullámzott a tömegen… Abba
maradt.
Pár  perc  múlva  újból,  fütyültek  is  páran… Ez ismétlődött  jó  néhányszor.
Negyedkilenc. Semmi.
A kivetítő elsötétült, nem láttunk több üzenetet. A zene elhallgatott.
Taps, fütyülés. Felvillant egy reflektorcsóva a színpadon. Taps, fütyülés, a
nyakunkat nyújtogattuk,  mit kell  látni???  Semmit.  Nincs még ott semmi.
Tudtuk, hogy előzenekar nincs, de valami színpadi előadásféle lesz.
Ott álltunk a küzdőtér legszélén, baloldalon. Volt ott egy pár lépcsőfok, az
ottani ülőhelyekhez. Na az, jó lesz – gondoltam én-, oda majd felállok, és
kipótolom a 153 cm-et még vagy 20-al… Én.

Na jöttek a biztonsági örök, és terelgetni kezdtek minket beljebb a küzdőtér
belseje  felé.  Húztak  maguk  után  egy  jó  vastag  kötelet  is,  biztosítani
valamiféle  kordont…  Morogtunk,  mert  jól  összepasszíroztak  minket  ott
egymás nyakába. Volt ott egy angol ürge is. Angolul beszélt, látható volt, ő
itt  valami nagyfőnökféle,  ő szabta meg a kordon szélességét… A többiek
úgy szólították, hogy Chuck, és rádióadó-vevő lógott a nyakában, ami néha
recseget, ropogott. Nem volt elég a kötél, még fogták is. Nem lehetett kijjebb
menni, mint amennyire a kötél volt. Megkérdeztem az egyik magyar fiút, aki
egy kicsit szimpatikusabb volt, mint a többi, hogy ha vége az előadásnak –
mert kiderült,  hogy a színpadi előadáshoz kell  a hely, mert a színészek a
nézőtér különféle pontjain fognak be és ki menni – utána vissza mehetünk-e
a helyünkre? (lépcső!!!!) azt mondta igen. Ez megnyugtató volt… Közben
tapsoltak, fütyültek és bizony már sokan, morogtak is…

20 óra 45 perc.

Fénycsóvák.  Színészek.  Különböző kultúrák és  korok ruháiban (mandarin
harcos, gésa, rokokó korabeli hölgy, angol kalapos, esernyős úr)  jelentek
meg fiatal emberek és le-föl mászkáltak mellettünk. Figyeltem az arcukat.
Rezzenéstelen, profi képmutatás, mit is adtak elő? Szólt ismét valami zene,
egy pár taktus erejéig az egyik Beatles dalt fel lehetett benne ismerni… A
színpadon egy kicsit ugráltak, táncoltak, nem láttam valami jól… És…..

Székely Borbála – Velem esett meg – Paul McCartney Aréna Budapest – 2003. 05. 15.



Nem robbant, nem volt óriási az ováció, a köszöntés, a taps – elfáradtunk
egy kicsit ebben a sok várakozásban, és a színészek által előadott akármiben
- …….és ott volt.

OTT VOLT PAUL McCARTNEY ELŐTTÜNK A SZÍNPADON!!!!!!!!!

Hihetetlen érzés még most is, egyszerre volt teljesen természetes és magától
értetődő  hogy  ott  van,  hiszen  azért  jöttünk  most  mi  ide,  és  ugyanakkor
hihetetlen fantasztikus dolog volt látni. Tudjátok milyen volt? Mintha egy
kicsit  távolabbi  tévét  néztem  volna,  ugyan  úgy  néz  ki,  mint  a  tegnapi
tévéadásban, ugyan az a ruha van rajta, a haja is ugyan úgy áll… Semmitől
sem volt  másabb,  mint  ahogy  megismertük  és  megszoktuk.  A különbség
CSUPÁN annyi volt, hogy ez most nem egy tévéadás volt, hanem IGAZI!
És ez a gondolat nagyon részegítő, mámoros érzés volt!!!!

Szólt  a  zene… tudtuk előre,  a  Hello  Goodbye c.  dallal  kezdi,  stílusosan
köszönve…
Nem  volt  egetverően  hangos,  dobhártyaszaggató,  zavaros  volt  a  tömeg,
mindenki látni akarta, tapsoltunk, énekeltünk, a többség állt, csendben csak
nézték. Olyan hamar véget ért a dal. 
Na most fogok összekutyulni pár dolgot,  a 3 órás koncert alatt,  azt, hogy
melyik szám után mit mondott nem lesz 100 % -os pontosságú, nézzétek el
nekem…
Tapsoltunk, vártam, hogy megszólaljon, hiszen végre itt van, s énekel! Hogy
azt mondja majd: Hello everybody…! – de nem mondott semmit! 
Jet.
Ha tudjátok, tegyétek fel otthon ezeket a dalokat! Nem tudom, ki hogy van
vele, én a Wings dalait nagyon szeretem! És kaptunk is belőle rendesen!
Jet!!  úúúúúúúú,  Jet!!  úúúúúúú… Nem volt  olyan kristálytisztán  érthető  a
szöveg, mint a lemezeken,  de azért  „felismerhető” volt  olyan magamfajta
rajongónak, aki pocsék kiejtéssel, és fogalma sincs, hogy mit énekel angolul,
de mindazt kívülről tudja….
Kicsit kopott a farmernadrág, eléggé lötyögősen a fenekén, piros póló, lila
(?) kék (?) színű felöltő volt rajta.  Az, hogy ennek a felöltőnek nem volt
gallérja, a másnapi/harmadnapi újságokban olvastam…
A Jet után az All my loving jött… A közönség talán ekkora jött bele igazán
az ünneplésbe, a ritmusba, megjött a hangulatunk, amit a hosszú várakozás
illetve a színpadi előadás jócskán elvett… 
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Az All my loving ugye eléggé ismert Beatles dal, itt lehetett először érezni
azt,  hogy megszűnt  a mellettem álló tömeg, nem baj,  hogy csak deréktől
felfelé látom őt, hallgattuk ezt a nagyszerű dalt a Hard Day’s Night című
filmből… És! A kivetítőn állóképek formájában a film kockái jelentek meg,
persze  fekete-fehérben,  és  40  év  jelent  meg  a  színpadon!  Negyven  éve
készült a film (1964) és ott énekelt az egyik főszereplő – változott valamit?
Kicsit megerősödött az alkata, a haja nem fekete már, inkább világos barna,
nem  olyan  sűrű,  inkább  vékonyszálú  lett,  a  mozdulatai  kiforrottabbak,
hatalmas adag tudásról, profizmusról árulkodott, mint akinek ott a zsebében
a  koncertezés  minden  tudománya…és  szólt,  szólt  a  Nehéz  nap
éjszakája…!!! Óriási  éljenzés,  kiabálás és taps volt a jutalma! Némelyek
enyhe extázisban ünnepeltek! 

És azt mondta: SZEERVUUSZ   BUUDAAPEEST!!!  

Hallottatok ti már 15.000 embert egyszerre ordítani, kiabálni, és  tapsolni?

Hát ekkor már tudtam,… megérte…

Mert nem csak a dalokat halljuk, amiket úgyis ismerünk, nemcsak az embert
látjuk félig tévészerűen, mégis igaziból, hanem kapunk, mi 15 ezren valami
olyat is, ami nincs rajta a bakelit lemezeken, ami nincs benne egyik korábbi
koncert felvételén sem…. Azt a hangulatot, azt a szót, mondatot, amit csak
nekünk mondott el, csak ide volt érvényes, és csak arra az egy alkalomra…
Szervusz Budapest!

Következett  a  Getting  Better c.  dal,  a  vokált  a  zenésztársai  adták,  mit
mondjak? Az én vájt fülemnek is igen kellemesen, sőt szuperul adták elő a
háttér éneket! Le a kalappal előttük!
Majdnem minden dal végén, amikor gitár volt a kezében (többször cserélte
őket, és Laci uram mondta, hogy egy egész rakás volt a színpad bal oldalán
belőlük,  de  én  nem láttam…)  -  szóval  a  dalok végén,  megfogta  a  gitár
nyakát és magasba emelte, mint egy zászlót. Ahogy fogta a végén, mindig
lecsúsztatott belőle a kezébe a gitár szárából… (érthető?) Felemelte magasra,
egyszer kétszer felfelé nyújtogatta, mintegy köszönés képen…

A  következő  dal  egy  mélabús  Wings  szám  volt,  ami  lassú  taktusokkal
kezdődik, majd vált az ütem, felpörög… Aki igazán képes odafigyelni 
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egynémely dal  ritmusára, dallamára, az egy igazi gyöngyszemet hallhatott a
Let me roll it c. dallal… Az egyik kedvenc Wings számom!
Az őrjöngés kevesebb volt, érezhető volt, hogy sokkal kevesebben ismerik
ezt a dalt, mint az előző kettőt…
Én, abszolút nem zavartattam magam! Végig énekeltem, tapsoltam. Piszok
jó volt!
Piszok jó volt korlátok nélkül tombolni!
A dal végeztével, ismét megszólalt: „Joól éerziiteek maagaatoókaat? Tisztán,
érthetően, magyarul.
A üvöltés persze, hogy nem maradt el!!!
Bólógatot, gesztikulált. 
A következő dal a  Lonely road c.dal volt, szintén Wings szám. (?) Taps,
kiabálás, gitáremelgetés…
Your loving flame…
A  számok  között,  gitáremelgetés  mellett,  mutogatott  is:  a  mutatóujjával
először  saját  magára,  majd  a  közönség  felé  mutatott…  Vagyis  ez  azt
jelenthette, én köszönöm, nektek…
Taps hegyek.
A  korábbi  színészek  közül  ketten  megjelentek  a  színpadon,  nem láttam,
először jól mit művelnek, de azután igen: egy zongorát hoztak be…
Leült,  elkezdett  prüntyögni  a  billentyűkön.   Füleltem,  melyik  dal  jön?
(persze  tudhattam  volna!)  Ismerős  volt  a  dallam,  de  nem  jöttem  rá…
Énekelt,  de  csak dallamot.  (la,  la,  lala…) Olyan magas  hangokat  próbált
kiénekelni, hogy az már fájt! Nem volt tiszta, nem volt ereje! Örültem, hogy
vége lett, a tömeg majdnem megnémult ettől a produkciótól! Érezhető volt,
nagyot  akar  alakítani,  de  már  nem  megy  olyan  jól!!!!!!  Ez  fájt,  ez  a
túlerőltetés… Neki nem kell bizonyítania!!!!!
És…a…. BLACKBIRD!  
Ennek a bevezetéseként énekelt magas c-t… A zongora prüntyögésből is ki
lehetett volna hallani a dallamot! De a magyar nem hallotta meg! Komolyan,
azt éreztem, ha ugyanezt, Londonban, New Yorkban ugyan így csinálja, ott
megismerik, rájönnek! Ott nem 15 ezren lettek volna, hanem 150 ezren…
Az ováció, ünneplés ismét egetverő! Kórusban énekelünk!
Every night…
We can work in out…
You never gave me your money / Carry that weight…
A dalcímeket és a sorrendet a Stockholmi koncert leírásából puskázom. Az
előadás mindenhol ugyan az, úgyhogy biztosan állíthatom, ezeket a dalokat
énekelte, ebben a sorrendben…
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Amelyik  dal  mellé  nem írok  semmit,  azt  vagy  nem tudtam cím  alapján
beazonosítani, vagy nem emlékszem a részletekre… Bocsi.
Ismét leül a zongora mellé.
Full  on  the  hill…  Ekkor  már  sűrűn  nézegettem  Lacikám  felé  (a  Hello
Goodbye  elején  előrébb  rohantam,  és  elszakadtunk  egymástól,  bár  láttuk
egymást)  -  gyere már ide mellém, annyi mindent  szeretnék erről  a dalról
mondani!!!  Először  is  azt,  hogy  világhírű,  és  az  a  címe:  Bolond  a
hegytetőn… és… Paul írta, és.. és…
Nem figyelt rám, nem jött mellém, úgyhogy egyedül (?) őrjöngtem 15 ezer
őrjöngő között…de nem izgatott különösebben a dolog… (másokat sem)
Angolul  is  beszélt  többször,  hegyeztem fülemet,  hogy valamit  megértsek,
nem mindig sikerült. Jó érzéssel töltött el, hogy nagyon sokan reagáltak arra,
amit  az  anyanyelvén  mondott,  pl:  nevettek,  vagyis  nem  szerepelt  le
Budapest, az angol tudását illetően… 
Azt  megértettem,  és  összeraktam:  John  Lennon  emlékére  fog  szólni  a
következő dal…
Here Today… Lassú, szép dal. Néhány öngyújtó felvillant. Én a küzdőtér
elejéről nem láttam be az egész arénát… Csöndben hallgattuk végig a dalt,
nem tapsoltunk, (erre nem nagyon lehet), de aki ismerte a dalt, énekelt…
Szinte tapsolni sem engedett, olyan gyorsan konferálta fel az újabb dalt. Egy
furcsa  alakú  picike  lanthoz  hasonló  gitárféleség  volt  a  kezében..  A
szakavatottak  tudták,  ez  az  ukulele  nevű  hangszer  volt.,…elkezdett  rajta
játszani… George Harrisontól a Something jött…!!!
Nem adta  elő  túl  jól.  A  szöveg  meg  mintha  hibázott  volna… Hiányzott
George finom hanglejtése, ahogy ezt a dalt elő tudta adni, nem  Paul, csak a
dal dallamát tudta előadni, a dal hangulatát sajnos nem…
Ennek ellenére, nagyon, de nagyon megtapsoltuk a gesztusért, megtapsoltuk,
mert megpróbálta… tudta ö nagyon jól, ez neki nem ment… 
Ringo? Kérdezte Paul.  Yeah! Üvöltöttünk mi….
És mit játszott be, egy rövid részlet erejéig???
We  all  leaving  in  the  yellow  submarine,  yellow  submarine,  yellow
submarine….Taps orkánok aréna szerte!!!
Újabb siker dal:  Eleanor Rigby. Kórusban énekelünk, tapsolunk, énrólam
már csavarni lehetett  a vizet… meleg volt… fájt  a lábam, hol láttam, hol
meg nem… a nyakam már begörcsölt a folytonos nyújtogatástól… de nem
bántam, tudtam, hogy itt van velem valaki, aki ha bénán is, de majd haza
visz…
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És nem tudtam, hogy a java csak most jön… Már felmerült futólag bennem,
vajon mit nem énekelt még el? Azt tudtam, hogy a Yesterday a legvégén
lesz… De kába voltam, semmi nem jutott az eszembe…
Újabb magyar szavak: Beemutaatoóm a baandáamat…!
Keményen mondta a mássalhangzókat, kiválóan érthető volt. És tudta, hogy
mit  mond!  Széles  mosoly  kíséretben  mutatott  hátra,  a  dobos  felé… Egy
jópofa néger fiú, kövér volt, tokás, kopasz kerek fejű. Az egész megjelenése
inkább hatott egy komédia főszereplőjére, mint Paul McCartney dobosára…
És mérhetetlenül vidám volt! Vigyorgott állandóan. Látszott rajta, hogy örök
humorzsák,  az  esetlenségével,  a  komikusnak  tűnő  mozdulataival…  Laci
mondta  később,  olyan  hévvel  dobolt  néha,  hogy  kirepült  a  kezéből
egyszerűen a dobverő – de semmi gond felkészült,  a  lába között  lehetett
valami  tartó,  onnan  pótolta  az  elrepült  dobverőket… Énekelt,  is  de  nem
nagyon hallottam, kivéve egyszer, amikor olyan erősen énekelt a forgatható
mikrofonjába, hogy Paul-t is túlénekelte…! (?)
Jó pofa volt, na…
Szép lassú Beatles dal jött,  Here there and everyhere… A végét nagyon
kivágta,  ismét túl magasan énekelte (ahogy kell) de elcsuklott  a hangja…
Nagy nagy taps…
Újabb  magyar  szavak,  valahogy  így:  „a  koöveetkezoő  daalt  a
feeleeseégeemneek, Heather, aajaánloóm”  TAPS!!!!
Egy ismeretlen dalt adott elő. 
I’ve just seen your face…
Calico skies…
Two of us…
Nagy nagy tapsok…
Most jött  az,  ami  soha sem maradhat  el…  Michelle… Pontosan,  szépen,
ahogy ez a dal a Robber Soul c.lemezen is szól. Gyönyörű volt!!!!!
Band  on  the  run…  Menekülő  zenekar,  1976-ból  a  Wings  legnagyobb
slágere következett… Az egyik másik kedvencem… (bár van még egy pár)
Imádom ezt a számot! Folyton Lacit kerestem (már amikor nem sajnáltam a
színpad helyett oldalra nézni…) de nem figyelt rám…
Igen  belemelegedtünk  az  ünneplésbe  ezzel  a  két  dallal,  de  nem  lettünk
túlságosan  megkímélve,  mert  jött  a  következő…  Back  in  the  USSR…
Óriási őrjöngés!!!! Képzelem Moszkvában mi lesz ennél a számnál…!!
Maybe I’m amazed… újabb Wings szám… kellően instrumentális, kellően
nehéz játszani, itt a zenekar nem volt 100% pontos…
Let em in… Wings dal, jó ritmusú, pergődob szól benne, a dobverők csak
úgy zuhogtak…(jobbra-balra) .
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My love …angolul elmondta,  hogy ezt  a dalt  a szerelmeseknek ajánlja…
szép  dal,  lassú  és  érzelmes,  de  szerintem  nem  koncertre  való…  talán
ilyenkor kipihenik magukat egy kicsit?…
She’s  leaving  home…  A  bors  őrmester  c.  lemezről,  igazi  meglepetést
okozott, mert nagyon vokálos dal, a lemezen gyönyörűen szól, de nagyon
ügyesen adták elő!!
Majd  megpörgettek  minket  egy  kicsit…  Többek  kezében  láttam  világító
számlapú mobil telefont..  Hát persze! Közvetítették valakinek a koncertet!
Hogy ez nekem nem jutott eszembe… Laci uram még arrébb volt, el akartam
kérni a mobilját, de nem volt „időm”… 
 Can’t be my love !
Volt, aki majdnem  rokizott mellettünk!!!  Hatalmas nagy szám volt!!! Itt
már  igazi  McCartney  állt  előttünk,  nem  volt  kora,  teljesen  kortalanná
változott!
Ismerek 61 éves embereket,  de ilyen csúcsteljesítményre egyik sem lenne
képes!!! Erre születni kell…!!!
Láttatok  már  ismert  zenészt,  átváltozni  zenerajongóvá?  Mert  én  láttam.
Takáts Tamásról van szó, a Karthágóból. (Takáts Tamás Dirthy Blues Band).
Végig ott volt tőlem pár lépésre… 2 fiát is elhozta a koncertre, 7-10 évesek
lehettek.  A  kisebbik  alacsony  lévén,  nem  túl  sokat  láthatott,  de  az  apja
hősiesen emelte, fogta, tartotta ahányszor a gyerek csak kérte… Látszott nem
mindig élvezte a koncertet a kicsi fiú, ismeretlen volt neki a zene, nagy volt a
tömeg,  stb…  Szegény Tamás,  amikor  nem volt  épp gyerek a  nyakában,
megpróbálta élvezni a koncertet… És akkor jött a Birthday…!!! Paul valami
olyasmit mondott, hogy akinek születésnapja van….volt…lesz… (?) annak
ajánlja…
Ezt a számot ismerni kell! Hogy mindenki tudja, mi az a rock! Birthday!
Óriásit  tomboltunk,  Takáts  Tamással  és  a  többi  14.998   emberrel
együtt…!!!!Hogy tudtak azok a faarcú biztonsági örök egy helyben állni????
Alig kaptunk levegőt!
Ekkor, ekkor… 
A csúcs! A csúcsok csúcsa! A Wings talán leghíresebb, és legjobb dala!
Live and let  die!!!  Pár taktus után már egy emberként  ugrált,  tapsolt  az
aréna… és jött az a bizonyos rész, ahol illő, legalább is szokás volt jobb Paul
McCartney koncerteken  egy ici  pici  kis  fényerőnek,  füstnek,  tűznek meg
jellenie… álmomban sem gondoltam, arra, hogy ekkorát fog szólni…!!! 

Akkora robbanás rázta meg a színpad mind a két oldalát egyszerre, magasba
törően, tűzcsóva lővelt felfelé, hogy ugrottam is és sikítottam is… félig az 
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ijedségtől  (ott  álltunk  közvetlenül  a  robbanás  alatt)  és  félig  a
gyönyörűségtől…
Hihetetlen, hogy ezt nálunk is megcsinálták, hogy van egy arénánk, amely
alkalmas ilyen látványosság lebonyolítására…Nem is tudom, a tömeg már
nem üvöltött, mert nem volt hangja… artikulátlanul ordított…
Ekkor már párom mellett  álltam, nem is tudom melyik 2 dal közötti apró
szünetben mentem vissza mellé, de ösztönösen éreztem melyik oldalamon
áll, és jó fele ugrottam…
A nagy robbanást a dal ritmusának megfelelően kisebb robajok követték, de
ez már felülről jött, a színpad tetejéről… A zenekar biztonságban volt… A
nagy robbanás még egyszer megismétlődött, hát elmondhatatlan hangulatot
keltett…  Az  egyik  gitáros  fiú,  a  dal  lassúbb  részénél,  mint  aki  meghal,
szépen lefeküdt a földre…Hiszen erről szól a dal, nem igaz??
A  hangzavar  nagy  volt,  énekeltünk,  tapsoltunk,  kiabáltunk  a  dal  végén,
nagyon sokáig. Látszott Paul-on is évezi a sikert… Lerogyott egy székre… a
szívét veregette, … felnézett a magasba, csóválta a fejét… ismét veregette a
szívét… vagyis eljátszotta  nekünk (ö) hogy mennyire megijedt…, hogy a
szíve…, hogy, hogy, hogy……... ennivalóan aranyos volt ez alatt a közjáték
alatt!!!! Nekünk színészkedet…
Ekkor nagyon sokáig tapsoltunk… Éreztem, lassan vége lesz... Ezt már nem
lehet fokozni! Fogalmam sem volt, hány óra van, nem láttam a sötétben az
órámat… de az elhangzott dalok számából következtetve, tudtam, már nem
tart sokáig…
Még  30 perc volt hátra… (Most már tudom…)
Kicsit  kifújtuk mi is magunkat,  a zenészek is… Paul leült  a zongorához..
Beszélt? Nem beszélt? Már nem tudom…
Egy-egy dal között bemutatta még másik 3 zenésztársát is…(a gitáros fiúkat)
Fiatalok voltak mind, 1-et ismertem csak régebbről… Mindegyik mondott
valamit,  csak  az  egyikük  mondott  valamit  magyarul,  egyiküjük
megénekeltetett minket: először csak a jobb oldal énekeljen. Azután a bal, és
utána a küzdőtér… Jó játék volt…

Az örök klasszis következet… 

Let it be…

Együtt énekeltünk vele, nem volt taps, sem őrjöngés… Ekkor gyújtottam én
is öngyújtót, persze, hogy megégettem vele a kezem, volt egy kis fuvallat…
és a szám felénél ki is fogyott, de nagyon jól esett, hogy egyszer az életben 
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én is megtehetem ezt, nem nevetnek ki,  nem zavarnak el, illik,  sőt szinte
kötelező… Most már nem néztem körül, hány öngyújtó ég… de biztos volt
egy pár…
Nagyon jól adta elő. Szinte ezt a dalt énekelhette el a legtöbbször… Nem
rontott  szöveget,  gyakorlott  volt…  amit  kicsit  nehezteltem,  hogy  eléggé
csukott szájjal énekelt, (végig) nem artikulált, így nehezebben volt érthető a
szöveg…
Szép  volt  a  dal…  Ott  maradt  ülve  a  zongoránál.  Beszélt,  angolul,  nem
értettem, hogy mit…A következő dalról beszélt….
Hej Jude… !!!!!!!!!!!!!!

Együtt! Együtt ! Együtt énekelt 15 ezer ember + egy a színpadon. Anyám
korábban (évekkel ezelőtt mondta azt (többször is) bár anélkül, hogy ismerné
a magyar fordítását a dalnak) hogy ezt a dalt játsszák neki a temetésén…
mert olyan szép, gyönyörű, mert balladaszerű, és énekelhető, és…és…
És énekeltük…sokáig… azután Paul azt mondta: „eéneekeljeeteek veeleem” 
Énekeljetek velem!
Velem!
És mi megtettük neki!!! Megpróbáltunk még hangosabban énekelni!!! Vele
együtt!!!! Sokáig…
És ekkor azt mondta: „moost csaak a maagyaar feérfiaak” !!
És a férfiak, fiúk, apák és nagypapák torkuk szakadtából mondták, énekelték
a refrént: la, la, lalalala……
És ekkor azt mondta:” moóst  aa   maagyaar asszonyok”!
Hát lányok, akik ott voltunk…. És nagymamák és fiatal csitrik, és anyukák..
… Beleadtunk ám mindent!! Ekkor már köhögtem az erőlködéstől, de nem
bántam, azt akartam, ha a hangszalagjaim kárán is, de én is énekelek még
jobban…
És azt  mondta:  „mooóst  mindeenkii”  !  És  zengett  az  aréna  a,  Hej  Jude
refrénjétől…
Mi énekeltünk neki..  Nagyon felemelő érzés, és hosszú dal volt…
És kijött a színpad elejéig, odaálltak mellé a többiek is, megfogták egymás
kezét, lehajoltak…
Te jó ég! Az nem lehet, hogy vége! 
Nem lehet! Nincs még vége! Még nem volt a Yesterday, még nem volt a
Lady Madonna, még nem volt egy tucat szám sem, nem lehet még vége!!!
Üvöltöttünk utánuk! 
Ütemesen tapsolni kezdtünk…
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És  Énekelni  kezdett  a  tömeg.   Lassan  indult  be,  sőt  két  szólamban  is
hallottam… A Hej Jude refrénjét… Amit épp az előbb alig fejeztünk be… 
A   SÖTÉTBEN,  ÜRES  SZÍNPAD  ELŐTT,  ÉNEKELT  15  EZER
MAGYAR….LA, LA, LALALA…
Tudtuk, hát persze, hogy tudtuk hogy visszajön…
Egyedül jött be…
Leült ismét a zongorához…
The long and winding road…
Takáts  Tamás  úr  képzeletbeli  dobverővel  verte  a  taktust,  többen  (nem
mindenki)  a  ritmusra  tapsoltunk…  Kicsit  össze  vissza  sikerült,  de  nem
izgatott senkit…
Taps…
Már  vagy  háromszor  fordultam  hátra  Laci  uram  felé  mindig  mondani
akartam neki valamit, méghozzá azt, hogy „ most jön a Lady Madonna” de
mind a háromszor csak odáig jutottam:  „most…..”
(szegény mire gondolhatott?)
És „most” jött a Lady Madonna!
Fel  akartam  hívni  a  nővéremet,  Zsuzsát,  de  nem  láttam  még  a  telefon
tulajdonosát sem, nem hogy a telefonon a gombokat…
Mi jöhet még? Édes Istenem…
Hát a I saw her standing her…!
Az  első  lemezeik  egyikéről,  címadó  dalként  kezd,  ezt  mindenkinek  kell
ismernie, futjuk is rendesen…
Jó volt…
Halk kezdés…. Pár taktus gitárpengetés… Hatalmas ováció…

Yesterday.

Sokan ennél a számnál égették meg a kezüket az öngyújtóikkal…
Gyönyörűen szólt, ahogy ennyien énekeltük egyszerre…

Taps, taps, szűnni nem akaró taps… és megint kijönnek középre, és megint
megfogják egymás kezét, és meghajolnak, és kimennek…

?????

Muszáj volt megint tapsolni, méghozzá nagyon hangosan, és nagyon erősen,
mert vissza kellett őket hívni!!!
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És megint  bejöttek.  Először  csak  Paul,  és  elkezdett  integetni  hátrafelé,  a
többi zenésznek, hogy ők is jöjjenek.
Kézbe vették a hangszereket, és felhangzott a Sgt. Peppers Lonely Hearts
Club Band c dal.

Az utolsó dal volt.
Óriásit zenéltek benne, csak a zene szólt gitárszólóval a közepén,  egymás
mellé állt a három gitáros, úgy pengettek…

Vége volt.

Végérvényesen. És menthetetlenül. Tudtuk, nincs tovább. Vége az évszázad
koncertjének, ott az arénában, jó párunknak talán soha nem lesz része még
egyszer,  ekkora  szerencsében,  hogy  egy  legendát,  egy  hallhatatlan  zsenit
élőben láthattunk, és halhattunk…
Csak álltunk döbbenten, tapsoltunk, fütyültek, aki tudott még kiabálni, az azt
is megtette…
A székes helyeken doboltak a lábukkal,  fantasztikus hangot adott  ki  az a
rengeteg ülőhely… 

És megint bejött.

Paul egyedül, kezében egy óriási magyar nemzeti színű zászlóval!!!!!
Emlékszem,  hangosan  felkiáltottam:  „és  képes  egy  magyar  zászlóval
bejönni”??
Meglobogtatta középen, azután jobb oldalon, majd a baloldalon… 

Ekkor láttam őt a legközelebb magamhoz… Nyomultam is előre rendesen,
hogy jobban lássam, de nem nagyon tudtam megnézni…
Feldobottnak tűnt, vidámnak, mint aki nagyon jól érzi magát… Lehajolt a
színpadhoz, plüss állatkákat vett fel a földről, „megszeretgette” az egyiket,
majd szépen odatette a többi mellé. Akkor láttam, hogy volt ott már jó pár…
Majd megint lehajolt, és bakelit lemezeket 2-3 darabot vett föl, irt rá valamit
(dedikálta!)  és  visszaadta  a  tulajdonosának!!!  Két  plüss  művirággal
bohóckodott  még  egy  kicsit,  talán  az  is  az  arcára  volt  írva:  na  ez  is
megvolt… ?

Mit is mondott még? Szereti Budapestet, nagyon tetszik neki. 
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Majd elkezdett az aréna közepe felé mutogatni a kezével, persze, hogy oda
néztünk, hát 2X3 sorban hangos pukkanásokat hallottunk a terem tetejéről,
majd ezer meg ezer először piros,  majd fehér végül zöld kis papír fecnik
szálltak alá az égből… 
A színeink. Tudják ezek, hogy mitől döglik a légy… 
És itt volt a vége. Nem is tudom, hogyan mentek ki a színpadról…

Na most: Remeg a lábam, fáj a talpam, mert szinte a 3 órán keresztül végig
lábujjhegyen álltam, hogy 2 centivel is jobban lássak… Furcsa volt,  hogy
amikor a villanyt felkapcsoltak és a tömeg meglátta egymást…
Nem érzem a nyakam, mert teljesen begörcsölt, irtózatosan szomjas vagyok,
de  szépen  lassan  elkezdtünk  kitámolyogni  az  arénából… Nem volt  hova
mennünk, ötletünk sem volt, igy hát páromba csimpaszkodva elindultunk az
autónk felé…
Közben  néztem  az  embereket…  Voltak  lelkesek,  fáradtak,  feldobottak,
szótlanok, mindenféle volt…
Ismerőssel  ekkor  találkoztunk,  de  nem  tudtuk  szavakban  kifejezni
érzéseinket, a koncertről, így hát inkább másról volt szó… 
Azután  ballagtunk  tovább…  Alig  vártam  az  autót,  ahol  végre  leülhetek,
ihatok,  mert  van  benne  víz,  és  levehetem  a  fájós  lábamról  a  cipőt,  és
rágyújthatok, mert ott a pótöngyújtó…
Oké, ott van, beültünk… És döbbenten konstatáltuk, hogy amíg mi életünk
legfantasztikusabb élményét éltűk át, addig mások a rádiómagnónkat (CD-s)
fújták meg a kocsiból…

A körömvágó kisollónkkal együtt….   

        bori68 

Utóirat:  Köszönet  férjemnek  a  lehetőségért,  a  fizikai,  és  erkölcsi
támogatásért. 

15 ezerszer.
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