
 

Angie Burrows G.L 

Soha többé 

rock and roll? 
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Valahogy megtöri az embert, amikor életének 

olyan korszakához ér, amelyben egymást követik a 

súlyosan rossz események, a folyamatosan nehéz 

élethelyzetek. 

Addigra már sorsomba furakodott egy betegség, 

egy félbeszakadt karrier, szüleim halála, s végül 

egy költözés imádott szülővárosomból – a pörgős, 

és zsúfolt fővárosból – messze, melyet akkor a há-

tam közepére sem kívántam. 

Mégis volt így is néhány fénysugár, amely arra 

kevés volt, hogy kivezessen a hosszú sötét alagút-

ból, de azért meg-megvillant, s reményt adott. Ez 

történt a tavalyi év tavaszán, amikor egy varázsla-

tos történetben megírt könyvem jelent meg Elvis 

Presleyről. A világa nemcsak elragadott, hanem 

részletei továbbra is rendíthetetlenül a minden-

napjaimba férkőztek, némi boldogsággal töltve el 

lényem, amely akkortájt egy háborgó tengeren 

küzdött. Azóta sem tudtam meg, hogy miért tör-

tént ez az egész csoda velem, s valahogy annak sem 

volt tiszta a magyarázata, hogy ez a történet egyál-

talán nem áll egyéniségemtől messze. Az írásban a 

főszereplő lány – Angie – zene iránti szeretete az 

én egyik legfőbb tulajdonságom is. Alapvetően 

azonban nem a rock and roll volt az a zenei műfaj, 

amelyért fél életemben rajongtam, sokkal inkább a 

vad rock, a fejrázós, kemény dallamok. 
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Hihetetlennek tűnt számomra, s tűnik annak a 

mai napig is az, hogy a legnagyobb rockzenei ked-

vencemről megírt könyvem kiadatlanul tettem 

félre azért, hogy papírra vessem a sztorit Elvisről, s 

a lányról, aki akár létező személy is lehetett. (Vol-

na…) Az is birizgálta a fantáziámat, hogy volta-

képpen olyan fikciókat keltettem életre, amelyek 

akár valódiak is lehetnének. S tényleg, miért ne 

lehetett volna Elvisnek egy lánybarátja? (Pláne, 

hogy a valóságban még énekelt is róla.) Az emberi 

kapcsolatok elemzése közben néha azt éreztem, 

hogy ez a lány létezett, ráadásul hű elkötelezettje, s 

a rajongója volt a rock and roll Királyának. Sőt, 

újságíró szakmájából adódóan minden negatív tá-

madást frappánsan ütött vissza, s védte kedvencét, 

s barátját a maga eszközeivel. Miért is ne lehetett 

volna így? 

Továbbmegyek, miért is ne lehetne igaz az, hogy 

Elvis halála után már nem talált további életcélt, és 

a halálhírére követte őt, hiszen az őszinte szeretete 

iránta képtelenné tette volna arra, hogy néhány 

nap múlva utolsó útjára kísérje őt? Hiszen megsza-

kadt volna a szíve. 

Saját kezem általam megírt könyvem millió kér-

dőjelet hozott az életembe. Addig sem kellett har-

colnom a múlt, és az akkori jelen „ördögeivel”. 

Ekkor jöttem rá arra, hogy elkezdtem felfogni, úgy 

istenigazából, hogy a rock and roll milyen érzés. A 
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zene, az eszme, és Elvis, aki azt hiszem örökre el-

ragadott. Gyógyíthatatlannak minősített betegsé-

gem ellen is harcolva, nem titkoltam, hogy gyógy-

szereim Elvis dalokra cseréltem, és hatásosabbnak 

bizonyultak, mint addig bármi. Megismertem a 

Királyt, mint zenészt, s azt gondolom fejben, és 

lélekben, mint barátot. Sokszor azon kaptam ma-

gam, hogy kissé olyan, mintha egy gyenge thriller-

be csöppentem volna, ahol a kisgyerek a kitalált 

barátjával beszélget. A gyerek kérdez, a láthatatlan 

valaki válaszol, majd a láthatatlan valaki kérdez, a 

kisgyerek pedig válaszol. Nekem Elvis dalai beszél-

tek a lelkemhez, s teszik ezt a mai napig is. Arra is 

rájöttem, hogy kukába dobhatom a gyógyszereket, 

mert azok nem csillapítják az erős fájdalmakat, 

csupán csak rendellenes alvásba kényszerítenek. 

Helyette Elvis dalokon éltem, és használtam a 

módszert, ha fájt, ha nem. Az ő zenéjétől életem-

ben új időszámítás kezdődött. Az sem volt titok 

többé, hogy több millió darabos puzzle darabjait 

kell összeraknom, amennyiben meg akarom tudni, 

hogy mi történik valójában. Végül is mit akar 

mondani számomra Elvis? S miért tudom ennyire 

magaménak érezni ezt az egészet? 

Sosem voltam egy türelmes ember, ha valamit el 

akartam érni, rögtön meg kellett történjen, vagy ha 

kérdés gyötört, annak azonnal utána akartam járni, 

különben nem tudtam nyugodtan aludni éjjel. To-
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vábbá azt is szerettem volna, hogy minél több em-

ber érezhesse azt, amit én. Mert milyen csodás is 

Elvis világa. Többször hangoztattam, hogy a rock 

and roll nem csupán a múlt zenéje, hanem még 

most is a mai kor emberéhez szól. S ami a legfonto-

sabb, ne hagyjuk elhalványulni Elvis emlékét. A 

márciusi könyvbemutatómról hazaérve teljes oda-

adással igyekeztem megtenni mindezen célokért, 

ami tőlem telhetett, s nyugtalanított az érzés, 

amely annyira idegesítően lüktetett odabent, hogy 

tennem kell valamit, de egészen konkrétan mit, 

arról fogalmam sem volt. Hetek, sőt hónapok tel-

tek el. A saját „ördögeim” végül is az életemben 

maradtak, csak éppen már könnyedén le tudtam 

küzdeni őket. Azonban nem adtam fel a gyógyulás 

lehetőségét. Már sokszor megtörtént, amikor vala-

ki javaslatára egy új orvos jött a képbe, aki miután 

értesült a gyógyíthatatlannak minősített betegsé-

gemről közölte, mégis vetne rá egy pillantást, hát-

ha tud segíteni. Sokadik eset volt, s újra egy idő-

ponttal lettem gazdagabb, egy számomra még is-

meretlen sebész orvoshoz, amelyhez a fővárosba 

kellett utaznom. Ilyenkor vegyes érzelmekkel vár-

tam az újabb és újabb orvosi véleményt, hiszen 

általában miután saját szemükkel szembesültek az 

én problémámmal rendre elmondták, hogy ez mi-

ért nem műthető, és a szokásos sajnálkozó pillantá-

sok közepette szoktam elhagyni a rendelőt. Korán 


