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Mielőtt belevágnál ezen könyv olvasásába, megosztanék
veled, néhány gondolatot.
Jómagam nagyon sokféle zenét hallgatok, nagyon sok zenészt, művészt ismerek, de nem vagyok elkötelezettje egyik
múfajnak — így a rocknak sem.
Fokozatosan kerültem egyre közelebb a Lordhoz, a Lord
dalaihoz, melyekben felfedeztem valami újat. Egy olyan
új érzést, egy olyan melegséget a szívem körül, amit rock
zenétől még nem igazán éreztem soha. Nagyon furcsa volt.
Az rendben van, hogy jó a zene, az is teljesen oké, hogy
fantasztikusan jók a dalok szövegei, és az is tuti, hogy nagyon tehetségesek a srácok. De még van valami! Van valami más is! Valami, ami sehol máshol nincs, valami, amit
sehol máshol nem éreztem... De vajon mi lehet az? Mitől
más ez, mint a többi?
Miért várom a koncerteket, és miért megyek el mindegyikre?
Mitől olyan eszméletlen jó ott lenni, velük lenni, közöttük
lenni, és nem utolsó sorban Veletek lenni...?
...Egy kis idő múlva rájöttem a válaszra. CSAK EGY SZÍVDOBBANÁS! Igen! Az a másfél — két óra egy közös szívdobbanás. Megszűnnek a határok, és tényleg nem lehet tudni,
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hogy ki a zenész és ki a közönség. Megmagyarázhatatlan
szeretet örvénylik a csillagok alatt, egy megfoghatatlan
közös érzés atmoszférája kering a levegőben.
Ez több mint zene...! Ez több mint rock...! Ez több mint
koncert
Olyan szeretet árad a színpadról — az emberek
és a zene szeretete — ami talán már nincs is máshol. Ami
talán már régen kihalt.
Ezekről a fiúkról ott a színpadon, el lehet mondani, hogy
tudnak valamit. Igen! Tudnak szeretni, örülni, nevetni,
játszani, zenélni, énekelni, tudnak ÁTADNI, ÉREZTETNI
és FELEJTETNI.
NAGYON SZERETEM ŐKET ÉS AZT AMIT CSINÁLNAK!!!

Az interjúk során olyan dolgokat és történeteket osztottak
meg velem, melyek soha sehol nem jelentek meg, sőt olyan
történetek is elhangzottak, amit még egymásról sem tudtak.
Csodálatos dolog volt számomra mindezeket meghallgatni
és papírra vetni.
Igen, ki kell mondanom, hogy hatalmas örömöm telt e könyv
megírásában, amit elsősorban a velük kötött ismeretségnek
köszönhetek.
Te, aki most a kezedben tartod e könyvet, velem együtt végig
kalandozhatod a Lord útját, állomásait, viszontagságait
és sikereit. Bepillantást nyerhetsz a tagok életébe, megis6

merheted az álmaikat, vágyaikat, örömeiket és legbensőbb
érzéseiket.
Egy kicsit más, mint a többi zenéről, zenészekről szóló
könyv.
Remélem jó szórakozást sikerül nyújtanom!

Szeretettel:
Varga Tímea
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- Mi lenne, ha írnék egy 'bnyvet a Lordról? - fordult hozzám Timi,
- Tessék...? kérdeztem meglépődve.
- Figyelj! Mi akartál lenni, amikor kisgyerek voltál?
- Zenész. Miért? - még mindig nem vágtam.
- És a többiek?
- Nem tudom. Biztosan ők is.
- Hát ez az! Nem is akarod tudni?
- De. Ja, az érdekelne. Tényleg! Mondjuk, a...
- Na, ugye! - vágott közbe - Szóval? Írunk könyvet?
- Aha, már értem! Oké, dobjuk fel a többieknek, ha rábólintanak. részemről
mehet!
- Köszi! Azt azért tudd, hogy én nem egy hagyományos, felsorolós könyvet
akarok. Engem az emberek érdekelnek! AZ érzéseik. a vágyaik, az álmaik!
- Ez tetszik. De Te írod, a Te ötleted ‘ ült. én csak segítek, ha valamit nem
tudsz.
- Rendben.
A fenti párbeszéd Varga Timi és köztem zajlott. 2006 novemberében találkoztunk először. Az első Lord koncerten, amelyre meghívtam. otthagyott a felénél.
aztán üzent, hogy ez neki túl sok.
- Tudod, én eddig egyetlen dalt sem ismertem. de van az a Vándor... - mondta
később. ,Szóval, olvad a jég!" - gondoltam.
Kezdtük fülelgetni a lemezeket. Szemedben a csillagok, Kifutok a világból...
- Ez nagyon jó! Már a kocsiban is ezt hallgatom. - lelkendezett pár nap múlva.
Aztán egyre több koncertre Stt el.
- Ez a Lord tud valamit! - Van valami különös hangulat a koncerteken, egy
érzés, ami lassan beköltözik az ember lelkébe, és egyszerűen Lord rajongóvá
teszi!
Ezek után talán érthető,ogy kicsit ugyan meglepett. mégis tetszett az ötlet
a könyvről, mert olyarr1 *láki írja, aki csak mai szemmel látja a csapatot, még4;et
ozzá olyan elfogulatlá - - .. ahogyan csak lehet. A fiúknak is rendben volt
ben már majd' minden koncerten találkoztak. megtidoloá,
,_ hiszen az utóbbi idő
‹. . erették
Timit, gond nélkül válaszoltak olyan kérdésekre, melyek korábban
nem hangzottak el.
Örömmel
ajánlom
olvasásra
ezt
a
könyvet
mindenkinek, akit igazán érdekel, ki
,.
z az Öt (és még néhány) EMBER, aki ma ottaniikor azt mondjuk:
„A LORD LEGYEN VEL
.0.`
Loui
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