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Ha adósságról van szó, akkor azt megadni, törleszteni még amikor Faláb javasolta, hogy talán nézni kellene egy dobos 
mindig jobb késõn, mint soha. Természetesen ez az életben után. De akkor már zenekar leszünk, döbbentek rá. Itt jött a 
sokszor keserû következményekkel járhat, amennyiben pénzrõl képbe K. Nagy Janika, akinek két Andromedás fellépés között 
van szó. Az én adósságom – eddig volt az – más természetû. nagyon sok szabadideje volt. Összeállt a beat hõskorának 
Még K. Nagy Janika, a Dobos invitált nem egyszer, hogy hall- klasszikus felállása: szóló, ritmus és basszusgitár valamint dob. 
gassam már meg az új formációt, amely lelkes zenét szeretõ, Megjegyzem Lukács Lajoska még álmában sem tudott 
amatõr zenészekbõl állt össze. Hogy mégis miért nem tettem, basszusozni, mert fénykorában a szólógitárt úgy kellett 
mára már nem is tudom az okát, talán azért, mert mindig más kifeszíteni a kezeibõl, ha szünetre mentek, de a társak miatt 
helyszínen folytak a próbák és nem mindig voltam képben. megtanult négy húron „ropogtatni”, ahogy õ hívja a zenélést. 
Janika ismétlõdõ invitálása óta már két év is eltelt. Még akkor Lukács Pisti vállalta magára a szólózást, Cika ritmusgitárral a 
sem mozdultam, amikor kaptam Lukács Pistitõl egy zenei CD-t, vállán született, míg Janika csak dobolni volt hajlandó, de azt 
amelyen õk voltak hallhatók. A zenehordozót viszont meghall- nagyon. Ismét hónapok múltak el, mire Shadows számokkal 
gattam és meglepõdtem a kiváló hangzáson. Aztán különbözõ megpakoltak egy CD-t. Majd folytatódtak az egymás közötti 
okok miatt hirtelen sûrû évvé vált számomra 2013 és 2014, ami örömzenélések, amikor Janika végleg eltávozott.
nem éppen zenehallgatásra volt alkalmas. Közben tavaly õsszel Törés következett be a zenélésben, nem csupán azért, mert 
Janika is eltávozott közülünk, az Andromeda legénységének ez nem volt dobosuk. Igazán nem is volt tervbe véve, hogy valaha 
kisebb fajta sokkot jelentett, nem különben a Retro Guitar Band is színpadra álljanak. Múlt a Janika halálát követõ sokk, az élet 
zenészeinek, és nekem is, hiszen már csak két hét volt hátra az ment tovább, hiányoztak a hétvégi gyakorlások. A csapat 
Andromeda 45. szülinapi bulijáig. idõközben kiegészült Szabó Lászlóval, aki közel harminc évvel 

Majd szerencsére úgy hozta az élet nevû dramaturg, hogy ez ezelõtt vett egy gitárt Lukács Pistitõl, és mint a zenekar vala-
évben már több idõm volt egyéb dologgal is foglalkozni. A ze- mennyi tagja, túlnyomórészt autodidakta módon tanult meg 
nekar akkor került képbe nálam ismét, amikor Lukács Lajoska gitározni. Ettõl a kifejezéstõl sem kell senkinek stresszelni, csu-
lejött hozzám és megkért, hogy a pán arról van szó, hogy a saját 
zenekar elsõ fellépését felkonferál- szorgalmukból, saját erejükbõl 
nám-e a Mûvelõdési Központ 50. tanultak meg zenélni. Erre 
évfordulóján esedékes bemutatko- mondhatjuk: fülhallás után. 
zó gálamûsorban. Meglepõdtem a Így történt ez a gitárosokhoz 
megtiszteltetésen, olyannyira, hogy késõbb csatlakozó Nagy Lajos 
elvállaltam. Nos, ezt történt egy bõ dobos esetében is. Az õ 
hónapja, azóta már élõben is meg- motivációja inkább az volt – 
hallgattam õket a Shoofneeban túl a negyvenen –, hogy Attila 
(Sufni, Kossuth L. és Petõfi S. utcai fia dobolni kezdett tanulni 
keresztezõdés, sarki épület zene- (Tomi gitározni), és ha már 
konzervatóriumi nagyelõadója.) otthon volt a dobszerkó, akkor 

Úgy gondolom, hogy elsõ fellé- kipróbálta, eszébe se jusson 
pésük elõtt illõ õket bemutatni. Még senkinek, hogy a srácokat 
mielõtt erre sor kerülne, sietek kö- akarta überelni… Lajost már 
zölni, hogy a csapat instrumentális egyébként konferáltam fel a 
gitárzenét játszik. Ettõl nem kell Szélcsengõ Kórus 10-ik szüle-
megijedni, csupán arról van szó, tésnapján 2008-ban, akkor az 
hogy mindent alávetnek a hangzásnak és ezért nincs egyetlen egész Nagy-család beatniknek állt egy szám erejéig. Csak 
énekhang sem a repertoárban. Akik már hallották a Spotnicks, érdekességként jegyzem meg, hogy az öt zenészbõl hárman 
Tornados vagy a Shadows együttes korai számait, azok egybõl még meg sem születtek akkor, amikor az angol Shadows 
képben vannak, akik nem, legyenek ott a november 22-i (Árnyékok) együttes már világhírû volt az Apache révén 1960-
fellépésen. Most már szólok a zenekar rövid történetérõl is, mert ban, most pedig közel az ötvenhez, és túl a hatvanon az õ 
lapzárta rögtön és a szerkesztõ úr visszatartja a honorá- zenéjüket játsszák. 
riumomat. Történt, hogy Lukács István (a zenekar vezetõje) Zenei elõéletüket tekintve természetesen a két idõsebb zené-
felkereste Lukács „Faláb” Lajost, megkérve õt, ha majd lesz szé a gazdagabb. Lukács Lajos már gimis bulikon is játszott 
ideje látogasson el hozzá, mert vett egy gitárt és „be kellene együtt Felsõ Péterrel, Somodi „Csita” Istvánnal, Oláh „Rébék” 
lõni”. Lajos nem csak bólintott, hanem mondta is, hogy Lajossal, majd Simon „Csoncsi” Jánossal, Kun „Cika” László-
rendben, majd elugrok. Elmúlt néhány nap, amikor Faláb úgy val és Szabó „Menedzser” Istvánnal. De volt tagja az Androme-
gondolta, hogy elérkezett az ugrás ideje. Neki is készülõdött, danak, valamint vendéglátózott is az Étteremben Balázsi János-
amikor megszólalt a kapucsengõ. Nem más, mint Kun „Cika” sal, Viczián Istvánnal. Kun László a gimiben összeállt zeneka-
László támasztotta ki hüvelykujjával a csengõt, azt is csak azért rokban játszott. Nagy Lajos, mint már említettem a Szélcsengõ 
vette el róla, mert illik kezet fogni köszönésül a kiskaput nyitó születésnapon lépett fel. Szabó László tagja volt a Kirakat Rt-
házigazdával. Lajos már nem akart visszafordulni a kapuból, nek, Lukács István játszott a Daragó Bandben, a Blues Infusio-
mert ha valamit a fejébe vesz, attól semmi és senki nem téríti el. ban, a Kirakatban. Most arra várnak, hogy õsbeatet játszó 
Cika sem. Így történt, hogy együtt ugrottak el gitárt nézni. Aztán zenészekké avassa õket a lelkes közönség november 22-n.
ott ragadtak, vagyis összejártak hárman zenélni, ki-ki a saját Megteszik, ugye?!
gitárjával, saját szórakoztatásukra. Hónapok múltak el így, Simai János

Akik kilépnek az Árnyékok árnyékából
„Isten azért teremtette a zenét, hogy

szavak nélkül tudjunk imádkozni.”
 (John Lennon)
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