
Szeretettel és köszönettel ajánlva a mesternek

Stephen Kingnek, aki nemcsak olvasni de írni is

megtanított, és akiben szintén ott lüktet a rock and

roll…

Dedicated with love and thanks for the master,

Stephen King, who taught me not only to read, but

to write as well, and in whom also pulses rock ’n’

roll…
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Előszó

Nem mindenki hisz a reinkarnációban, és ez nem

is baj. A hit nem feltétele annak, hogy az is értel-

mezni tudja a könyvet, aki nem ért együtt a tézis-

sel. Még akkor sem, ha a jelenségre nincs kézzel-

fogható bizonyíték, ahogy mellette, éppúgy ellene

sem. Szimplán elég lesz a képzelőerő, s mint ilyen,

a történetben bármi megtörténhet. Akkor is, ha

nem csak valós eseményeken alapszik. Ettől még

ne higgye azt senki, hogy Elvis Presleyből mese-

hőst szeretnék kreálni. Sőt. Őszintén remélem,

hogy ez által még többen ismernek meg részleteket

a Király életéből, ugyanis a kitalált sztori mellett

valós dolgokat, embereket, és helyszíneket is fel-

emlegetek benne. Vagyunk páran, akik nem lehet-

tünk olyan szerencsések, hogy életében láthattuk-

hallhattuk őt a színpadon. Mindenképp azt gondo-

lom, még most is érdemes őt emlegetni, és beszélni

róla. Sőt kell is. Még akkor is, ha ez az egész írás
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csupán elméleti síkon való eszmefuttatás. Hiszen

az tagadhatatlan, hogy egy olyan előadóról beszé-

lünk, aki évtizedekkel a halála után is ugyanolyan

népszerű, és akinek a munkássága megkérdőjelez-

hetetlen. A mai idők fiataljait is szeretném megcé-

lozni, akik minden bizonnyal már hallottak a Ki-

rályról, de nem biztos, hogy volt alkalmuk köze-

lebbről is megismerkedni vele. Nekik is ajánlom az

írást, hiszen az élet minden területén példaként

lehet rá tekinteni. Már páran megírták az életrajzi

könyvét és az nem is lehetne az én „tollamból”

hiteles. Hiszem és remélem azt, hogy az, aki nem

mélyedt bele Elvis zenéjébe, vagy életébe, nem is

biztos, hogy elolvassa, vagy ha filmről beszélünk,

akkor megnézi. De talán, ha egy olyan történetben

fut össze vele, ahol egy érdekes, fordulatokban

gazdag történetben tűnik fel, a végén majd kíván-

csi lesz a valódi eseményekre is. Elvis Presley nél-

kül a rock and roll nem lehetne az ami ma. Ha

létezne is, csak egy üres fogalom lenne csupán. Ő

aki egy olyan stílus alapjait teremtette meg, amely

nélkül sok mai kedvencünknek se híre, se hamva

nem lehetne, s mint ilyen néhány fergeteges kon-

certélménnyel is szegényebbek lennénk. S, hogy

mi sarkallt arra, hogy ezt a könyvet megírjam?

Nem az, hogy bármit is bizonyítsak. A tézisben bár
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én is hiszek, de azt sem bizonyítani, sem cáfolni

nem áll módomban. A könyv egyetlen helyen sem

fog foglalkozni azzal, hogy Elvis valóban meghalt,

vagy azzal a feltevéssel, ahogy egyesek képzelik,

lazán iszogatja a skót whiskyt egy lakatlan szige-

ten. Ráadásul álmomban sem volt még hozzá sze-

rencsém hozzá ez idáig. Az viszont egészen biztos,

hogy bár volt már dolgom rengeteg zenésszel

munkámból adódóan, őt mindenkinél nagyobbra

tartom. Sőt az is való igaz, hogy napra pontosan

egy évvel azután születtem meg, amikor Ő utoljára

állt színpadon, azaz 1978 június 26.-án, amely egy-

ben a híres menedzserének Tom Parkernek is a

születésnapja volt. Innentől kezdve bárki eldönt-

heti, mi ihletett arra, hogy ezúttal, a Rock and Roll

Királya legyen a téma. Aki rendkívül fontos ne-

kem, sőt zenészek között a legfontosabb. Ő aki egy

óriásplakátról tekint rám a gitárját ölelve át, ráadá-

sul a jobb felkaromon feltetoválva is örökre velem

marad. Elvis Presley, és a dalai melyek ha boldog

vagyok csak fokozza azt, ha pedig fáj valami akár

fizikai akár szellemi dologról legyen szó, mindig

gyógyír. Ha dönthetnék a sorsomról, akkor éltem

volna, amikor Ő, és egész biztos, hogy igyekeztem

volna élőben is megnézni. Talán sikerült is, vagy

mégsem? Én hiszek abban, hogy egyszer erre a
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kérdésre is választ kapok. Ha pedig egyszer az én

utam is véget ér, és valóban úgy van, ahogy mond-

ják, akkor halálom pillanatában őt is megpillantha-

tom. Igen, merem azt hinni, hogy ha egyszer áthív

valaki a túloldalra, s ez az életem véget ér, a fény-

ben az ő hangját fogom hallani. Biztos, hogy így

lesz, mert ez nem lehet másképp. Egyszóval ha

nem egy utazó lélek sugallja a megírt sorokat, ak-

kor Elvis Presley iránt érzett rajongásom, és tiszte-

letem mindenképp.

„Ha valamiben nem vagy biztos, egyáltalán nem

baj, ha képzelődsz, amíg nem tudsz jobbat, vagy

amíg ki nem derül az igazság.”

Stephen King


