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Vissza a gyökerekhez  
 
Űrhajós létemre nem vagyok súlytalan, 
a jövőm végtelen, de mégse múlttalan 
Irodaszékemen mi unszol untalan?  
Bírom az életem, úgy érzem, újra van  
Leveszem ujjamat az infra egérr ől, 
műholdak hullanak a Teremt ő egéről 
Egy ikon villan, ez megrázó üzenet lesz,  
azt írja reset-elj, vissza a gyökerekhez  
  
Ijesztő madárként pukkasztó polgárok,  
kis üveggyöngyökért merül ő bulvárok  
Feltör a b űntudat , a világ már reped,  
ez a törésvonal szíveken átered 
Ki is az, ki most másoknak nyújt kezet,  
hátának ostorán,  vérnyomon út vezet  
Megtanít izzani , micsoda szeretet ez,  
ami még hív ma is:  vissza a gyökerekhez 
 
Pirosnál pénzt adok, kinyúlva taximból,  
így nem fáj úgy, hogy a kasztrendszer kasztingol  
Senki se csípi ezt , nézem a gps-t,  
persze nem írja ki , hogy fogom bírni ezt  
Sodor a forgalom kezdeti célok helyett,  
figyelem hol vagyok, még vár az őseredet  
És ami kívül van , az ennek sose kedvez,  
de belül szól a hang: vissza a gyökerekhez  
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A zenergia  
  
A sztori így szól, nem vagyok polihisztor,  
csak egy cowboy,  
de néha lövésem sincs hol a pisztoly  
Régen hosszút kések éjszakára,  
ma legkés őbb érek haza tízkor  
Szavakon lovagolok, és hánykolódom,  
egy poszt hány kilót nyom a lájkolókon  
Néha lenn, néha fenn van a hangulatom,  
mondom, random a rangom, mint a vadnyugaton  
Ismersz én mindig is fiatal voltam,  
téged se hagylak megöregedni, jól van?  
Hát kihúzom magam, de nem a munka alól,  
és ontom a hangom, ami újra dalol  
  



A zene, a zene, a zene  
az energiám most lángra gyullad 
Mert szeretni szeret, mert szeretne szeretni,  
égni, hatni újra 
Te remegsz, te remegsz 
te remek színben vagy, mert rád is úgy hat  
  
Nyomot hagyok a repül ők egén,  
megénekelem a röppályát, meg én  
Olyan vagyok  mint bárki, aki nem én , 
tehát más, mint bárki más egyén,  
át hatvannégy megyén  
Felnövök, mint a mustármag,  
ehhez a nagykönyv adja a puskámat  
Ezért is mondok most párat,  

hogy akkor se csüggedj, ha lustább vagy  
Éghez ragadt vagyok, de tudod mit ől?  

Hogy  a világ alólam kid ől 
És már rímeket látok, ilyen az ember szeme  
A szóból is megárt a sok, ezért szóljon a zene...  
  
A zene, a zene, a zene  
az energiám most lángra gyullad  
Mert szeretni szeret, mert szeretne szeretni,  
égni, hatni újra  
Te remegsz, te remegsz  
te remek színben vagy, mert rád is úgy hat  
  
Mindig behatol, hol nekem szól,  
mindig ahol vagyok, akárhol  
Meg se születtem, már velem volt  
Hangja felemel, és magával sodor  
  
A zene, a zene, a zene  
az energiám most lángra gyullad  
Mert szeretni szeret, mert szeretne szeretni,  
égni, hatni újra  
Te remegsz, te remegsz  
te remek színben vagy, mert rád is úgy hat  
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Őrálló  
  
Én csak Őrá, én csak Őrá, én csak őrálló vagyok  
Én csak Őrá, én csak Őrá, én csak Őrá gondolok  
  
Itt szép lassan őrölnek, ez a malmok bolygója  
Kenyérgonddal küzdesz,  megvesznek kilóra  
Az ítélet sántít,  ez járási probléma  
Nem kérdés megy-e,  itt minden portéka  
  



A rét zöldmez ős beruházás  visszaosztott része,  
lefutott pályázás, csalóka csúcs kett ős bérce  
Ütött az óra, a kakukk el őtt állsz,  
hát figyelj szóra, ami vel őt ráz  
  
Én csak Őrá, én csak Őrá, én csak őrálló vagyok  
Én csak Őrá, én csak Őrá, én csak Őrá gondolok  
  
Bábkormány mozgatja  a szövet kezet,  
máskor a megvezetett tömeg vezet  
Izompacsirták dalolnak , ropog a fa ága,  
itt a hever őnek sincsen beágyazottsága  
  
A márkák kin őtték magukat,  az emberek összementek  
Talpasok tapostak utat  ennek a küzdelemnek  
Már süllyed a hajó,  de még van egy kikötésünk  
A kapitány legyen utolsó,  akkor mi se félünk  
  
Én csak Őrá, én csak Őrá, én csak őrálló vagyok  
Én csak Őrá, én csak Őrá, én csak Őrá gondolok  
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Történelem  
  
A nap lesújt, 
mint felh őtlen szép kiskorút  
a nagykörút  
A perc kimúlt  
a lesz még és volt már között  
ki nyer háborút 
 
Miért siet?  
Oly gyorsan az ember id ős 
és nem id őtlen 
Kér vizet,  
mint megsebzett könyvbéli h ős, 
mint fák kid őlten  

 
 
Hogy járunk holnap majd nyílt tengeren 
Ha tegnap a mának éltünk víztelen 
Van amikor sárt hány csak partra a történelem  
Emlékeztet, mit kell még elfelejtenem  
  
Ádám halad  
a képen , mit az új évad ad  
Éva vad  
Látvány maradt,  
a végére a tévén ragadt  
a kék alatt  
 
 
A vén duett  
kincstára olcsó rulett,  
áru lett  



Az ég tüzel,  
a lét már veszélyes üzem,  
de még üzen  
  
Hogy járunk holnap majd nyílt tengeren 
Ha tegnap a mának éltünk víztelen 
Van amikor sárt hány csak partra a történelem  
Emlékeztet, mit kell még elfelejtenem  
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Jean Valjean  
 
Túl kés őn hallottuk meg az órát schengeni, 
de még felkelhetünk, ha a holnap engedi  
Mielőtt  a lövegbe tömet és a tömegbe lövet  
az, aki nem tudja, mir ől szól a kötetlen kötetet  
Mielőtt jég hull az égb ől, eső kései,  
és már nem gy őzik a föld víznyel ő rései,  
és a tér csupa rozsdás vastól barna beton  
Mielőtt főcímben ez áll: Armageddon  
És az idő lassan elszivárog, elt űnnek a Walesi bárdok  
Az emberek láthatatlan kézre húzott szelfibábok  
Míg az utolsó szülött, akit remegve vár bába,  
hogy a t űzözönt ől mentse bárkába, bár kába  
Mielőtt sírhalma fája csak egy birsalma ága,  
ameddig tart még az Úr irgalmassága 
Mielőtt eljönnek a nem szeretett évek,  
és a felh ők az eső után ismét visszatérnek  
Halkabbak a malmok, és félnek  az énekl ők, 
az ajtók bezáratnak, nincs válasz a vénekt ől 
Remegnek az őrök és megrogynak a férfiak,  
a nap és a hold sötét, a folyó vért itat  
A sáska vonszolja magát, és kipattan a kapor,  
de utoljára szólhat még a mindent bánó lator  
Mielőtt a kürtszó szép lassan felharsan,  
hadd tudja meg Jean Valjean, hogy a sebre  
van balzsam  
  
Orkán kopog ablakon, vulkán morog a föld alól 
Hullám dübörög, szél zenél, a hadsereg megy dél felé  
Villám hasít a képen át, hívják sokan az ég Urát 
Csizmák robaja földet ér, oly közel aki visszatér 
Mondták kivetett térít ők, unták, de ezek a végid ők, 
most már viszik a híreket, egy égitest ma szétreped t 
Rég volt a szegezett kéz a fán , vérhold üzen az éjszakán  
Miért jó az, ami nem kenyér, egy szó felel mindenér t 
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Kezdj élni  
  
Hogyha nincsen, amiért meghalj,  
akkor nincs is, amiért élj  
De ha szíved a kincsre lel majd,  
minden a tiéd  
  
Hogyha nincs olyan kéz mi elkap,  
és az élet alattad mély  
Ott a végtelen lépni jelt ad  
a szemeid elé  
  
Kezdj élni, nem csak létezni,  
nem mint egy munkát végezni  
Mert az ki égni, érezni fél,  
az nem is igen él  
 
Még a fáklya is majdnem elfagy,  
a sötétben csak ujjnyi fény  
De ha lángja aludni nem hagy,  
menekül az éj  
 
Ha csak szeretetet játszol,  
mikor nem eleget látszol  
Beszól  a buli, hogy gyere, vele táncolj  
Ereszt a gumi, a szelepeken átszól  
Ami a szelfin van, az csak a felszín,  
az idő, perc, a tér meg helyszín  
Villan a csel, ami becsap a telcsin  
Hallgat a belbecs,  fecseg a külcsín  
  
Kezdj élni, nem csak létezni,  
nem mint egy munkát végezni  
Mert az ki égni, érezni fél,  
az nem is igen él  
 
Hogyha nincsen, amiért meghalj,  
akkor nincs is, amiért élj  
De ha szíved a kincsre lel majd,  
minden a tiéd  
  
Mindenki más, mint mindenki más,  
az egyetlen egy csak így nem hibás  
És az, hogy megéld, az nem csak tudás,  
a szívedbe nézz, hogy mindent beláss  
  
Ne akarj valaki más ember lenni,  
mert ha más is más lenne, nem lenne senki  
Tudd meg, mi a cél és az eredet,  
mi a vér, ami pumpálja eredet 
 
Kezdj élni, nem csak létezni,  
nem mint egy munkát végezni  
Mert az ki égni, érezni fél,  
az nem is igen él  
  
Kelj fel, itt a szív és nem fej kell! 
Kelj fel, itt a szív és nem fej kell! 
Kelj fel!  
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Lakatlan a hold 
 
Lakatlan a hold, a Jupiter, a Mars, a Vénusz,  
mégis hogyha szólsz, azt odafenn meghallja Jézus 
Lehetnek er ősek a robotok, az újabb gépek, 
de tudd, hogy sose gy őznek,  
mert szeretni nem fognak téged 
 
Látod a hangszóró rajtam van,  
nem mondom halkabban, 
hogy hallja, ki bajban van, egészen Taiwanban 
Mert tűz van ajkamban, rád fújok bel őle 
most és a majdanban,és felizzít jobban,  
mint bármikor eddig a hajdanban 
 
Mert a Legf őbb Lény ege és bens őd lényege  
ma egyszerre kérdi t őled, hogy a csoda megtörténjen-e?  
Pásztázd az eget, benned a csúcsradar,  
csak ne legyél túl hamar kil őtt űrmagyar,  
kiben kavar a z űrzavar  
Mert nagylépt ű emberek tömörülnek holdingben  
És kisökör nem mondja Jupiternek, hogy mars innen 
Az észnek trónfosztás a katasztrofális holdosztás  
A kozmoszban egérrel megrajzolt tollfosztás 
A mennybe nem visz fel startup-os rakéta 
Ott sártaposás az béna 
Oda csak az emel, ha az Úr lehel, 
ott nem m űködik az URL,  
Se a robotszerver, a hitech szobortervvel  
kreált idol, mert ott a Logosz perzsel  
  
Lakatlan a hold, a Jupiter, a Mars, a Vénusz,  
mégis hogyha szólsz, azt odafenn meghallja Jézus 
Lehetnek er ősek a robotok, az újabb gépek, 
de tudd, hogy sose gy őznek, mert szeretni nem fognak téged  
 
A lélek rejtjeles, az égben jelt keres  
De mindent elterel egy gy űlölt felperes  
A lélek rejtjeles, az égben jelt keres  
Az út hogy felmehess, az tényleg emberes,  
de kellemes 
 
Lakatlan a hold, a Jupiter, a Mars, a Vénusz,  
mégis hogyha szólsz, azt odafenn meghallja Jézus 
Lehetnek er ősek a robotok, az újabb gépek, 
de tudd, hogy sose gy őznek, mert szeretni nem tudnak téged  
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Ezeréves  
  
Szép párduc néz szalmaev ő, vén oroszlánt  
Farkas él báránnyal, a föld nem gonosz már  
Igen ez az a kép, mir ől hatezer évig  
csak úgy álmodoztál  
Mit a legelejét ől a nagy úton végig  
csak várt száz korosztály 
 
 
Játékos zöld kígyót épp őriz egy srác  
Medvék közt borjúk, ez egy új ősi ország  
Olyan közel az ég, neked üzen a rét,  
levelét küldi hozzád  
Olyan ez a vidék, hogy a gyönyör űségtől is  
már tátva van szád  
 
A történet végén jön a lassítás, 
a szív oda szállna, de a test hibás 
Az eget föléd úgyse festi más, 
csak az aki jön, hát ki más? 
 
A Messiás  
  
A hűség bont zászlót, mint ég ő szivárvány  
Békét hoz mindenhol a végs ő kiáltvány  
Látod magad el őtt, hogy majd milyen el őnyt  
ad a vélt régi hátrány 
Most a falak el őtt legyen nagy az er őd,  
és ott vár egy égi látvány  
  
Egy utas a történelem vonatán  
Végpont a portálok hírfolyamán  
Az életünk elt űntnek hitt fonalán  
Aki volt, aki lesz ezután  
  
A Messiás  
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Meglett ember 
 
Néha tettem, néha tettettem, 
néha vettem vagy nevettettem 
Volt, hogy kértem vagy csak kérettem, 
végre értem most már éretten 
 
Volt, hogy toltam, nem is fontoltam, 
néha úgy voltam, hogy csak gondoltam 
Néha rád szóltam, néha szád voltam,  
néha mázoltam, máskor cáfoltam 
 
Sokszor érleltem, sokszor kérleltem  
hogyha sértettem, nem is értettem  
Néha éleztem, néha végeztem,  
mindig éreztem, hogyha véreztem 
 



Elveszett voltam, de meg lettem 
találva ott benn a szívemben  
Elveszett voltam, de meglett ember lettem 
 
Néha sok voltam, néha kóstoltam, 
néha spóroltam, néha sportoltam 
Néha lógósan, néha jó gyorsan, 
néha dolgosan vagy komótosan 
 
Elveszett voltam, de meg lettem 
találva ott benn a szívemben  
Elveszett voltam, de meglett ember lettem  
 
 
Zene: Szlazsánszky Ferenc Slaza 
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Rokkant troll 
  
Ifjú titán vagy, de csak ötvözet,  
itt nincs tét a vitán, már csak ütközet  
A hipszter nyúlt szvetter, apádé volt egyszer, 
búsan bólogatsz a metrón headsettel 
Hódolsz a konzolnak, bókolsz a szponzornak, 
a semmit hájpolod, szenzorok vonszolnak 
Kráter a lelked, mint Sodoma, Gomora, 
röhögsz, de a cinizmus  az egerek humora 
Gégecső gőgicsél, szétes ő ősiség, 
benned a g őg fecseg, miközben ő is ég 
Meg az este, a dupla adagos,  
nem attól szellemes az ember, hogy anyagos 
Zéró tolerancia kóla, kólátlan fogyasztás, 
félszavakból is félreértjük mi egymást 
A lelkedet kezdték beárazni 
Telített a színpad, tessék lefáradni  
 
A rock and roll már csak egy rokkant troll,  
a buli vége durva 
A csónakból nem t űnt fel ott akkor,  
hogy van a víznek súlya 
Ez a jéghegy csúnya  
  
A telón háttérkép, karjában tart anyád  
nem voltál akkor még ennyire D'artagnan 
Őszinte gyerekként legbelül hagyd meg ezt, 
hozzá lekevernék neked egy nagylemezt 
Ülsz a szék karfán, nyomod a szövetet 
kievett hús után otthagyva köretet  
Osztod, hogy feltöltsék leépült erkölcsét  
szponzorodnak, hisz dotált a perköltség 
Minek nevezzelek, minek nevezzelek  
ebbe a versenybe?  
És ki lakik testedbe? Jótét lélek-e  
vagy  Tóthék élete? 
És ki vette fel ezért a lóvét két hete? 
 
Hadar a szád vada, marad a vád szava,  
az, amit rád szab a magad utált szaga  
Kopog a sínpár , magyar a táv maga  
Na gyere már haza  
Na gyere már haza  
  



A rock and roll már csak egy rokkant troll,  
a duma térdre hullva  
Szíved onnantól látja ezt roppant jól,  
ha élni képes újra 
Mert ez a jéghegy csúnya 
 
 
A rock and roll már csak egy rokkant troll,  
ez ma a pénzek útja 
Itt pont attól vesznek meg holnaptól,  
ha belül szét vagy csúszva 
Ez a jéghegy csúnya  
 
A csónakból nem t űnt fel ott akkor,  
hogy van a víznek súlya,  
Ez a jéghegy csúnya  
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Engedd szabadon Jézust 
 
  
Tett vagy szó, van amikor ezt,  
van amikor azt valahogy átugornád  
Rossz vagy jó, megszólít  a kereszt,  
hogy soha ne halaszd elkezdeni, ha tudod már  
 
Van és volt ugyanaz a harc,  
ha az, amit akarsz, igazából belül fáj  
De Nap és Hold is figyeli, ha csalsz,  
és kegyetlen a sarc, ami azon felül jár  
  
A magányos tömeg  
ma megint ölni kész 
Csak tebenned d ől el,  
hogy vele vagy ellene mész 
 
Ma is van az a két út, van a szívben szavazás 
Engedd szabadon Jézust, és feszítsd meg Barabást 
Darabjaira széthull az a hírhedt tagadás 
Csak engedd szabadon Jézust, és feszítsd meg Barabást  
 
Hang szól kint, de szorul a kilincs,  
és csörög a bilincs, hazudik hogy aranylánc  
Add el mind, és te leszel a kincs,  
hogy másokat is ints, te itt minek maradnál?  
 
A magányos tömeg,  
ma megint ölni kész 
Csak tebenned d ől el, 
hogy vele vagy ellene mész 
  



 
 
Ma is van az a két út, van a szívben szavazás 
Engedd szabadon Jézust, és feszítsd meg Barabást 
Darabjaira széthull az a hírhedt tagadás 
Csak engedd szabadon Jézust, és feszítsd meg Barabást  
  
Engedd szabadon, engedd szabadon, engedd szabadon J ézust!  
  
 
 
Zene: Fejes Zoltán 
Szöveg: Pajor Tamás 
Hangszerelés, dobprogramok: Fejes Zoltán 
Gitárok, basszusgitár: Fejes Zoltán 
Trombita: Schweigert Csaba, Szegedi Benjámin 
Szaxofon: Schreier Norbert 
Vokálok: Fejes Zoltán 
 
  
  
  
Van még tovább  
  
 
Az én világom nem ebb ől az országból való  
A sort végig állom, a jót prédikálom,  
én, az idők végi városlakó  
De itt letörik a retorika, itt bekerít az Amerika,  
itt fekete a meló, de takaríthat a Marika  
Jókedvvel, b őséggel, roadmap-pel, h űséggel,  
így a család könnyebben jön ki otthon a f űtéssel 
A kirakaton sale, már lejárt, épp mossa le,  
esténként a kasszánál áll, de figyelik, hogy csal-e  
A cég átveri jól, ez ridegtartás a rackanyájnak,  
mert kár neki ól, mint lagzisztárnak a Carnegie Hall  
A magyar itt is terhet vontat, de arany a szállítmá nya  
Óvatosan ejtett mondat, van alanya, állítmánya  
Néha pénzt számol, néha t űzoltólétrából  
és vörös  téglából rakott házak közt téblábol  
 
Le ne állj, van még tovább,  
gyere vár az én hazám  
Legalább te legyél, 
aki hajt, akit majd visz a szél,  
odaér igazán  
  
Az én világom nem ebb ől az országból való 
A sort végig állom, a jót prédikálom, 
én, az idők végi városlakó 
Hol a cash, hol a keser űség pislogott,  
most fess robot gyárt flash mobot  
és húst, hogy etess dogot  
Rossz barátság, kutya-mocska,  
egy disszonáns futamocska,  
mit a sors gyárt fapadosra  
Tűrt, tiltott és bevett mérgek,  
ezektől sokan nevetgélnek,  
de nem jók az eredmények  
Az anya felel őst okol,  
az apa keres őmotor,  
a fia belejön, s lohol  
Teletank, tele tanköteles gyerekkel a tér  
Lereppel a vér, ha belefér  
Osztozzunk meg: cost benefit,  
fele szöveg, fele beat, csak a koszt be ne vidd  
Mert az utolsó perc mindent levetít neked itt  
  



Le ne állj, van még tovább,  
gyere vár az én hazám  
Legalább te legyél,  
aki hajt, akit majd visz a szél,  
odaér igazán  
  
Az én világom nem ebb ől az országból való  
A sort végig állom , a jót prédikálom,  
én, az idők végi városlakó  
Havas a tet ő és savas az es ő, 
itt csak a tavaszi vet ő a szavahihet ő 
Az ítélet el őjelét jelzi az el őítélet,  
ha mások mondják meg, mit érek,  
az elől kitérek,  
De itt élek, hol a pénz beszél, a kutya ugat,  
mert kultúrállat, kulturálatlan,  
de most az ember nyúlt utánad nyílt utálatban  
Ez a korcs, ez korcsoport,  
ad sorsoktól elsodort,  
torkokból felkotort trollmodort  
A két kéz lett az étkészlet,  
ahogy a véresre tévézett szemekb ől szétnéznek  
Az eleje hasít, a vége bágyadt,  
termeli a békevágyat,  
bármi áron végre ágyat 
 
Le ne állj, van még tovább, 
gyere vár az én hazám 
Legalább te legyél, 
aki hajt, akit majd visz a szél,  
odaér igazán  
  

  
Zene: Szentkirályi György 
Szöveg: Pajor Tamás 
Hangszerelés, dobprogramok: Szentkirályi György,  
Németh Gergely  
Gitárok, basszusgitár: Szentkirályi György 
Trombita: Borbély József,  Schweigert Csaba,  
Szegedi Benjámin 
Szaxofon: Schreier Norbert 
Vokálok: Fejes Zoltán 
  
 
  
  
Igazi nyár 
 
  
Köhög a szél, ugat a gyár,  
dörög az ég, a tömeg a sztár  
Hideg a k ő, de puha az ágy,  
remeg a föld, letörik az ág  
  
A vihar elér, fa levele száll,  
lehűl a vér, mert fölül az ár  
Hol az a jó, igazi nyár,  
hol  a hajó, és az, aki vár  
  
Ha van az a pénz, az szomorú ám  
mert az, ahogy élsz, az leborul rád  
Ne menekülj, ne telefonálj,  
mert jön egyedül, ki a habokon áll  
 
 
 
 



És valamit ől a fekete vár  
fala led ől, a helye kopár 
Ma hatezer év szünet után  
bekopog a fény, de nyitod-e tán? 
De nyitod-e tán?  
  
  
 
Zene: Szentkirályi György 
Szöveg: Pajor Tamás 
Hangszerelés: Szentkirályi György,  
Németh Gergely 
Gitárok, basszusgitár: Szentkirályi György 
Dobok: Szende Gábor 
Trombita: Borbély József, Schweigert Csaba, 
Szegedi Benjámin 
Szaxofon: Schreier Norbert 
Vokálok: Kocsis Zsolt, Fejes Zoltán 
  
  
 
  
Fénykor  

Ti fiatalabb érkez ők, 
ez itt az étkez ők diadala 
Mikor hazaérve így szóltok: 
szia mama, mi a kaja?  
Ti hajnali ébred ők,  
ez itt a vérmez ő piaszaga  
De nem baj, majd elmossa  
a délelőtt zivatara 
Ti véletlen létez ők, kiknél 
nem tudni ki az apa  
Akiket kitagad a székel ők hivatala  
Az örökké él ő szól a szívhez:  
Gyere haza 
Már hallatszik Fia szava,  
zúg, mint a Niagara  
  
Jön a Fénykor, jön a Fénykor  
 
Kisbet űs világokat teremtünk,  
de felettünk az ég, amit feledtünk,  
pedig szerettünk  
Meg a zöld édent szel ő rétek,  
mögöttük az er ős kékek,  
a dőlt red őnyrésen jöv ő fények  
A még éjjel kel ő pékek  
mind el őképek  
Ahogy repül őket emel a termik,  
ahogy a fák gyümölcsüket eleve termik  
Csak nézz ki a kertig,  
ez azért van, hogy elhidd  
Hogy lásd a jelt itt 
 
Jön a Fénykor , jön a Fénykor  
 
Riporterekt ől letiport terek,  
villogó vakuk, helikopterek  
izzadó tanúk, a telihold kerek  
A karambolt hozzák a hírek, amikor lehet  
Mert az emberi b őr az enteri őr, 
a csontot hús védi, nem terem őr 
Már csak a szív van  
abból a kis kezdetib ől 
Csak szentélyt kér már, nem pitvart  



Nem ruhát, amit varrt,  
meg hogy róla ki mit tart  
Csak a csónak maradt, meg a vízpart 
 
Jön a Fénykor , jön a Fénykor  
  
 
Zene: Szentkirályi György 
Szöveg: Pajor Tamás 
Hangszerelés, dobprogramok: Szentkirályi György, 
Németh Gergely 
Gitárok, basszusgitár: Szentkirályi György 
Vokálok: Kocsis Zsolt, Fejes Zoltán 
  

 

 
  
 
Zenei producer: Németh Gergely,  Ifj. Balogh Ferenc 
 
Zene: Szentkirályi György, Fejes Zoltán, Ifj. Balogh Ferenc,  
Szlazsánszky Ferenc Slaza, Pajor Tamás 
 
Szöveg: Pajor Tamás 
 
Ének, rap, szózene: Pajor Tamás 
Ének: Szentkirályi György (Ezeréves), Fejes Zoltán (Engedd szabadon Jézust) 
 
Hangszerelés, dobprogramok: Szentkirályi György, Németh Gergely, Fejes Zoltán, 
Ifj. Balogh Ferenc, Kassai Róbert 
 
Hangmérnök (keverés, mastering): Kassai Róbert 
Felvételi hangmérnökök: Fejős Tibor, Fejes Norbert, Hajós Benjámin, Molnár Kristóf 
Zenei rendező: Pajor Tamás 
Borító, fotók: Szula László 
Gyártási producer: Kovács Tímea 
 


