
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zámos kérdés kavargott bennem, miközben ezt a csodálatosan megkomponált 

lemezt hallgattam. Nemcsak azért, mert Sting bevezetője hatással volt rám, 

bár az igazat megvallva, nem is lehet figyelmen kívül hagyni e remek muzsikus 

gondolatiságát, ám mégis felderengett egy érdekes gondolat, ami nem hagyott 

magára a zenei zarándoklatom útján, nevezetesen az, hogy tényleg lehet abban némi 

igazság, miszerint a zene hangjai, a megszólalás után fénnyé is válhatnak. Vagy, 

fordítsuk meg az egészet. Lehetséges, hogy a fény, gondos kezekbe kerülve hanggá 

változik? Lehetségesnek tartom.  

 

Dominic Miller új lemeze azt nyújtja, mint amit a szerző képvisel ebben a világban. 

Egy kiforrott, mély zenei világgal rendelkező, intuitív művész, aki megérdemelt 

módon válhat példaképpé. A ’Silent light’ c. lemez egy nagyon nyugodt, szépen 

megkomponált és gyönyörűen rögzített dalok összessége. Mellőzi az agresszív 

megnyilvánulást, szinte már egy meditatív állapotba juttatja el a hallgatót, amiért 

nyugodtan hálásak lehetünk, hiszen ez a tizenkét dal kirángatja az embert a 

mindennapok kapkodó természetéből és megmutatja, hogy az élet valójában nem 

agresszív, nem kegyetlen. Illetve nem csak ilyen.  
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Miller világa számomra kissé barokkos, kissé filozofikus, kissé meditatív, amitől több, 

mint szerethető lesz ez a kicsit több, mint negyven perces alkotás.  

 

Ahogy a szerző állítja, meglehetősen nehéz beszélni egy instrumentális albumról és az 

igazat megvallva tényleg nem is szükséges, hiszen a zene beszél arról, amiről nem 

lehet beszélni. Aki felteszi ezt a lemezt és átadja magát a hanghullámoknak ☺, az egy 

nagy csoda részese lehet, mert csak kevés ember juthat be a zene ebbe a rétegeibe, 

hogy ott vígan felszedegethesse a megbújó hangjegyeket.  

 

Dominic Miller kompozíciói számomra leginkább egy ősi kultúrát idéztek meg, amiről 

semmilyen fogalmam nem lehet, legfeljebb csak érezhetem, hogy valami talán 

megmaradt ebből és néhányunk tovább viszi ezt a gondolatiságot, mélységet, ami 

ebben az esetben a zenében nyilvánul meg, de vigyáz, hogy csak egy halk fénycsóvát 

hagyjon maga után, mert valójában, mélyen őrzi éteri titkát. 
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