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Hirtelen jÿýtt siker?
Gyorsan elillanÿý sztÿýrsÿýg?
Megszqnt produkciÿýk?
Mi hiÿýnyzott belQlÿýk?
Balÿýzs Pali: "Tudunk mÿýg jobbak lenni!"
A mqsor szombaton 14 ÿýrakor hallhatÿý
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"Nagyon sok tehetsÿýges elQadÿý van. A pÿýlyÿým elejÿýn nagyon sok olyan
nÿýpszerq elQadÿýval talÿýlkoztam, akik akkoriban, 2000 kÿýrnyÿýkÿýn
irgalmatlan nagy sztÿýrsÿýgnak ÿýrvendtek. Nÿýztem Qket a szÿýnpadon, ÿýs
sokszor elQfordult, hogy nem lÿýttam rajtuk a fellÿýpÿýseik sorÿýn, hogy
megkÿýzdenek a tapsÿýrt, a sikerÿýrt. Csak ÿýgy kimentek, ami volt-volt,
kÿýszi szÿýpen, szeretlek benneteket, jÿý hogy itt vagyok, de mÿýr megyek is
tovÿýbb...
Nÿýlunk van a zenekaron belÿýl egy szokÿýs, amit ÿýn hoztam be a csapatba:
amikor vÿýge van egy koncertÿýnknek, vagy egy rÿývidebb fellÿýpÿýsnek, ÿýs
van egy szÿýmunkra nagyfokÿý siker, akkor nem dQlÿýnk hÿýtra, ÿýs nem
mondjuk azt, hogy milyen nagyon nÿýpszerqek vagyunk. Azt szoktam
mondani ilyenkor a srÿýcoknak, hogy fiÿýk, tudunk mÿýg jobbak lenni. Ez a
fajta hozzÿýÿýllÿýs azt gondolom, hogy a mindennapjainkat is meghatÿýrozza.
Ez az, amit az elQbb emlÿýtett elQadÿýknÿýl nem lÿýttam, hogy akarnÿýnak

jobbak lenni. Furcsa az ÿýlet, mert a sztÿýrsÿýg, a nÿýpszerqsÿýg az Q
esetÿýkben nagyon gyorsan elillant, ÿýs sokukkal mÿýr nem is talÿýlkozom.
Nem tudom meghÿývni Qket a mqsoromba, hogy gyere, ÿýs ÿýnekeld el
azokat a slÿýgereket, amikÿýrt korÿýbban megQrÿýltek a fiatalok, mert
megszqnt a produkciÿý.
Azt vallom, hogy minden egyes fellÿýpÿýsen, minden egyes koncerten oda
kell tenni azt, ami az emberben van. Mi ÿýgy megyÿýnk haza minden
alkalommal, hogy mÿýg jÿý darabig lebegÿýnk a fÿýld felett - jÿý ÿýrtelemben
-,
ilyenkor nem tudok aludni sem, csak forgolÿýdom, ÿýs azon gondolkozom,
hogy mit csinÿýltam jÿýl, esetleg rosszul. Mi ÿýltalÿýban mÿýjustÿýl oktÿýber
vÿýgÿýig minden szombaton megyÿýnk. Ilyenkor hajnal
kettQkor-hÿýromkor
hazaÿýrÿýnk hullafÿýradtan, viszont mÿýsnap dÿýlelQtt 10-kor sportcuccba
ÿýltÿýzve focizunk a barÿýtaimmal, ÿýs ez az ami belQlem kimossa az elQtte
lÿývQ dolgokat - mindent, ami a zenÿývel kapcsolatos."
Ismerd meg Balÿýzs Palit kÿýzelebbrQl a teljes beszÿýlgetÿýsbQl:
www.sztarportre.hu
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