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Boy's dream s

am i volt
társasági összejövetel
Sajnos mindenki nem ismert min
denkit, hiszen több ezren lehet
tünk, de a nyaralók kivételével 
szinte a teljes fővárosi under
ground kivonult. Akadtak ugyan 
pifcnikező családok és eltévedt 
öreg hölgyek, akik szó szerint vet
ték a plakátok „divatbemutató” ki
tételét fa tájékozatlanság tanuló
pénze volt ez) a bennfentesek szá
mára viszont remek alkalom adó
dott, hogy rég nem látott ismerő
seikkel szót válthassanak és ráta
láljanak valakire, akit telefonon 
már régóta nem tudtak elérni. 
A lányok megmutathatták magu
kon legújabb szerzeményeiket, az 
egyéniségek felvonulhattak és a 
sok ismerős arc láttán bárki meg
erősíthette esetleg megingó identi
tását. Mi most eseményen vagyunk.

néhány jó ötlet
Már maga ez a meghatározhatatlan 
műfajú nyári összejövetel jó ötlet 
volt, és a divatbemutató néhány mo
dellje is kellemesen borzongatott 
tökéletes funkciótlanságával.

továbbá 
lila köd
a legújabb penészillatú parfüm
árak
stb.

am i nem
zene
Pontosabban ami szólt, az a koráb
bi legrosszabb underground-bulik 
emlékét idézte; csapnivaló erősítés, 
rengeteg üftsjárat és sok elviselhe
tetlen zenekar között néhány érde
kes. Itt még az utóbbiakhoz tartozó 
Balkán Tourist, Zombie és Ági és 
a Fiúk sem tudta hozni magát — 
részben a rövid idő, részben ener- 
váltság miatt — a Gagarin és Pajor 
Tamás zenékara (még mindig Neuro
tic?) viszont tökéletesen leszámolt 
a zenével kapcsolatos illúzióinkkal.

show
A plakát szerint Bachmann Gábor 
foglalkozott a Látvánnyal: nos — ha 
egyáltalán volt valami köze a mű
sorhoz — úgy látszik, a  hakni az 
undergroundba is bevonult. A zene
karok összevissza követték egymást, 
kiik egy órát, kik két számot játszot
tak, a divatbemutató minden ritmust 
nélkülözött és némelyik amatőr ma
nöken a felvonulásban résztvevő 
kecskénél is rosszabbul mozgott. Né
hány pillanat kifejezetten kínos volt; 
a közönség mulatott, jópofaságoka-t 
kiabáltak 'be, szinte sajnáltam az 
alkotókat, mert hihetetlennek hatott, 
hogy nem csupán elrontották, hanem 
így is gondolták.

ülőhely 
hideg sör 
Kecskés Kriszta 
stb.
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