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Bódi Betti

Ricsárdgír
Egy Ricsárdgír-koncert tökéletes gyógyír bármilyen nyavalyára. Az ember fi a/lá-

nya épp a zsinórban sokadik m�szakját tapossa a munkában? Egyszer üvöltse 

együtt Deák Edinával, hogy „Repül�gééééééééééééép ott fenn”, és máris nem 

számolja tovább az órákat! Odakozmált az ebédünk? Vagy lekéstük a buszt? 

Ne adj’ isten kioktatott egy nyugdíjas a piacon? És mindezt egy nap leforgása 

alatt? Ha még aznap este látjuk Márton Danit túlartikuláltan hadonászva szöve-

get darálni, Zsirai Andrist James Dean-napszemüvegben csücsörítve basszus-

gitározni, Paál Lacit egész koncert alatt végig a szintije mögött gubbasztani 

vagy Németh Balit a dobok mögött er�sen koncentrálni, és oda a bosszúság!

Aki a szentendrei zenekar számait hallgatva analógiát vél felfedezni olyan 

kultikus formációkkal, mint az A. E. Bizottság, a  Balaton, a  Trabant vagy az 

URH, nem jár rossz nyomon. Árulkodó jel például a naponta íródó slágerek 

tömkelege közt megbújó „Konyhagyepl�”-feldolgozás, vagy csak egyszer�en 

Deák Edina hangja, mely minden valamirevaló magyar undergrounderben 

Kukta Erzsébetet, vagyis a Bizottság „Kokó”-ját idézi meg. M�faji besorolást kár 

lenne ráer�ltetni a Ricsárdgírre, beszélt nyelvi fordulattal élve „szintis-ugrálós” 

zene ez, amely nemhogy a huszonéveseket, de még a negyvenes-ötvenes kor-

osztályt is beindította egy szegedi fesztiválon.

A  nyolcvanas évek magyarországi undergroundjának (nemcsak zenei) je-

gyeit napjaink popkulturális eszköztárának elemeivel (lásd pl. a Lájtszébör vagy 

a Ki ölte meg Laura Palmert? cím� számok) házasító zenekar bátran tekinthet� 

összm�vészeti projektnek. A vizuális m�vészetek terén, azon belül is a mozgó-

képekben jártas társaság jellemz�en törekszik arra, hogy ezeket az alkotásokat 

is integrálja a Ricsárdgír-élménybe – legyen szó az egyik kereskedelmi csator-

nán futó tehetségkutató klipversenyén is nevezett, stílusosan Super 8 mm-es 

tekercsre rögzített Repül�gép cím� számhoz készült klipr�l, vagy a koncerte-

ken gyakran a háttérben vagy konkrétan a zenekarra vetített kisfi lmekr�l, nem 

kihagyva az alkalmanként egy-két számban kollaboráló Hoffmantamás Boldit 

és az általa készített koncertplakátokat sem.

Bár a nagylemezre a rajongóknak még várniuk kell, az interneten elérhet� 

felvételek és a rendszeres, kisebb-nagyobb hangvétel� koncertek (számta-

lan szentendrei, pesti és szegedi kocsmától és kisebb fesztiváltól kezdve az 

EFOTT-ig széles a skála) mellett kézr�l kézre jár néhány tucat analóg kazetta, 

melyen az eddig felvételre került legtöbb szám megtalálható. Ami az általános 

imidzset illeti, Richard Gere személye, különös tekintettel sármjára, minden 

koncert alkalmával megidéz�dik, nem beszélve James Deanr�l, aki legendás 

napszemüvegén keresztül reinkarnálódik. A  felsorolásból nem maradhat ki 

Tony Curtis sem, aki el�tt a zenekar nemcsak a Hello, I am Tony Curtis cím� 

számmal tiszteleg, de a fent említett kazetta borítóján is az idol látható.

A  fi lmtörténet legendás férfi  ikonjai által reprezentált szexuális energia 

intenzitását a Ricsárdgír tagjai megkísérlik az elviselhetetlenségig fokozni a 
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decemberi premier�, a Szörf cím� számhoz készül� klipben, mely – az eddig 

kiszivárogtatott képanyag alapján legalábbis – az eddigi legszexibb klipjük lesz. 

A felvétel 2012. december 29-én lesz el�ször látható a zenekar 5. születésnapi 

megakoncertjén a szentendrei Barlangban, ahol fellépnek még olyan zeneka-

rok is, melyeknek tagjai valahogyan köt�dnek a Ricsárdgírhez.

Karaffa Gyula

Esti félhomályban…
a lámpafényi esti félhomályban
árnyékom lestem lemaradt utánam
lemaradt ahogy lemaradt már más is
tán így érezhet gyurka meg tamás is

a lámpafényi esti félhomályban
árnyékom lesve magamra találtam
nem n�ttem nagyra középszer maradtam
bár láttam többet szebbet is magamban

mást is láttam az esti félhomályban
minden arcot akit csak eddig vártam
és egy sem volt szebb mint a magam arca
s mert ráncot érlel minden ember harca

már érett ráncos nekem is az arcom
bár gerincem még egyenesen tartom
de egyre jobban a földszagot érzem
az angyalok is lassan jönnek értem

a lámpafényi esti félhomályban
árnyékom lestem lemaradt utánam
földszag f�szag enyhe dohszag áradt
íme én is megleltem hazámat
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