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A színpadon a rendezői jobb oldalon áll, nagy terpeszbe szétvetett lábakkal, kissé előrehajtott
fejjel, stabilan, kimozdíthatatlanul. Úgy, mint egy tipikus Bika.
– Hiszel a horoszkópban ?
– Nem, nem hiszek. Elolvasom ugyan a horoszkópokat az újságokban, de azok annyira
tökéletesek, hogy már gyanúsak.
– Ez a rólad készült elemzés is ilyen ?
– Ez nem. Sok mindenben nem értek egyet vele.
– Akkor vegyük sorra, és a megfelelő helyen tiltakozz! Születésedkor
a Szűz jegye kelt fel a horizonton, vagyis ez az aszcendensed. A Szűz
elveszik a részletekben, aprólékos, aggodalmaskodó, de a Nap és a Mars
kedvező fényszöge ellensúlyozza ezt, tehát pontos és alapos, ügyel a
részletekre. Akárcsak az Aranypók...
– Nem jellemző! Bár az igaz, hogy szeretek mindent töviről hegyire
megvizsgálni és alaposan utánanézek az ügyeinknek, de nem vagyok
aggodalmaskodó.
– Egy zenekarvezetőnek mindenre oda kell figyelnie, tényleg elveszhet
a részletekben...
– Szerencsére a többiek is részt vállalnak a munkából.
– A Nap helyzete alapján olyan ember vagy, akinek nagy szüksége van
mások szeretetére és együttérzésére.
– A koncerteken nagyon jól esik a közönség szeretetének minden
apró megnyilvánulása. Bárhova megyünk, még maroknyi közönség is
képes jó hangulatot teremteni, és akkor már öröm játszani. Nagyon jó
érzés, ha látjuk, hogy a közönség velünk van, és szinte együtt lélegzünk.
– „Szinte magántulajdonaként őrzi azt, ami vagy aki az övé lesz."
– Ez igaz. Van például egy szép hangú gitárom, amit nagyon szeretek. Lehet, hogy tíz év múlva
már egy elavult hangszer lesz, de biztos
vagyok benne, hogy még akkor is játszom majd rajta. Mondja is a
párom, hogy jobban szeretem nála, annyit gondozom, tisztogatom.
– „Nem vallási alapon, de foglalkoztatja az a kérdés, hogy mi történik
a halál után, szívesen eltöpreng a titokzatos és misztikus kérdéseken."
– Azt hiszem, mindenkiben felvetődik ez a kérdés: mi lenne, ha egy
más világban újjászületnénk, de én az ilyen gondolatokat elhessegetem.
Ezt az egy kis életünket kell kihasználni és színessé tenni. Minden ember
életében lehetnek pillanatok, amikor arra gondol, hogy ha van Isten...
Nekem is voltak ilyenek, de rájöttem, csak magam segíthetek magamon.
– A számaitokban előforduló sátáni témák összefüggenek ezekkel a
gondolatokkal?
– Az összes ilyen szövegünk többféle értelmezésre ad lehetőséget, de
biztos vannak, akik azt hiszik, hogy én egy őrült sátánista vagyok. Ők
nem veszik észre ezekben a dalokban a finom humort és a csavart.
Nekem azok a nóták tetszenek, amiket nem kell véresen komolyan
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venni, amikben nem folyik literszám a vér, és nem jönnek mindenféle
szörnyek. Aki egy kicsit is gondolkodik, az „leveszi" a számainkban
rejlő humort.
– „Hajlamos arra, hogy a problémáin túl sokat rágódjon, a terheit
pedig nehezen osztja meg másokkal, többnyire zárva marad, mint egy
kagyló, ellenállva a betolakodónak."
– Ebben van valami. Elég nehezen oldódok és nyílok meg. Vannak
bennem gátlások. Ha történetesen turnén vagyunk, előfordul, hogy
nem tartok a többiekkel, hanem inkább lefekszem.
– Ezzel szemben viszont az áll itt, hogy: „fiatal korában kitombolta
magát, és a függetlenségről vallott nézeteivel a szüleit néha a kétségbe
esésbe kergette." Ezt magyarázd meg!
– Sokáig sportoltam - a Fradiban birkóztam -, és túlfeszítettem a
húrt, súlyosan megsérültem. A betegségem idején kezdtem gitározni.
Ahhoz pedig nem kell bővebb magyarázat, hogy P. Mobilra, meg
Beatricére jártam, s ez abban az időben ugyanolyan ellenszenvet váltott
ki a környezetemben, mint manapság egy Pokolgép-rajongó szüleiben,
tanáraiban. Arról nem is beszélve, hogy a rendőrség egészen másképp
viszonyult a dologhoz, mint manapság.
– „Szabadelvű, haladó politikai és szociális eszméket vall." A mai
színesedő politikai palettán melyik szervezet vagy párt áll hozzád a
legközelebb?
– Még nem köteleztem el magam, de feltétlenül az, amelyik igazi
demokráciára törekszik és a kisemberek érdekeit is képviseli. Sok ismerősöm - hogy ne
szegényedjen el végképp - állandóan munkásruhában
van. Annyit dolgoznak, hogy nincs idejük átöltözni.
– „Az Uránusz és a Nap kapcsolata bizonyos mértékig kalandvágyóvá
teszi." Igaz ez?
– Nem hiszem. Legfeljebb egy-egy Rejtő könyvben keresek kalandokat.
– Kritikája többnyire éles, és „ha repül a nehéz kő, ki tudja hol áll meg,
kit hogyan talál meg".
– Talán gyermekkoromban elő-előfordult, hogy megbántottam a
szüleimet. Így utólag döbbentem rá, hogy nem megfelelő szavakat
használtam, és igazságtalan voltam velük szemben. Sajnos, mi is kapunk elég sok levelet,
amikben nem éppen tisztelettudó hangon emlegetik a fiatalok a szüleiket. Pár év múlva ők is rá
fognak döbbenni, hogy rosszul tették. (Zétényi)

2/2

