
Harci szellem 
 
(zene: Zsarnok / szöveg: Tőzsér Richárd) 
 
Elvesztegetett évek 
Mind önsajnálattal teltek 
Folyton rossz volt a kedvem 
Ellene semmit nem tettem 
 
Azt mondtam, szar az élet 
Nyafogásom nem ért véget 
Úgy éreztem, minden rossz 
Fejemben tombolt a káosz 
 

Feltámadt bennem a harci szellem 
A fegyvert felvettem 
A sikerért mindent meg kell tennem 
Hogy a csatát megnyerjem 

 
Hibáztattam másokat 
Hogy tönkreteszik sorsomat 
Én voltam, aki hagytam 
Jövőm nem irányítottam 
 
De jött a felismerés 
Várni a jót nagyon kevés 
Meg kell érte küzdenem 
Csípőből kell tüzelnem 
 

Feltámadt bennem a harci szellem 
A fegyvert felvettem 
A sikerért mindent meg kell tennem 
Hogy a csatát megnyerjem 

 
Uralkodni akarnak 
Ők csak emberek 
De velem már nem kavarnak 
Tőlem rettegnek 
 
Így most enyém lett a jelen 
Enyém a jövő 
Többé nem szaroznak velem 
Nálam az erő 
 

Feltámadt bennem a harci szellem 
A fegyvert felvettem 
A sikerért mindent meg kell tennem 
Hogy a csatát megnyerjem 

 
Feltámadt… Bennem… A harci… Szellem… ! 



Vörös pont 
 
(zene: Zsarnok / szöveg: Tőzsér Richárd) 
 
Egy csodás eszközt kaptam 
Puskámra felrakattam 
Új célzó berendezés 
Talál majd minden lövés 
 
Lézernyaláb rád mutat 
Jelzi feléd az utat 
Így pontosan látom én 
Hová megy a lövedék 
 
Számodra észrevétlen 
Én már a szíved nézem 
Lesek rád a háztetőn 
Most nálam van az előny 
 
Nem kell hunyorognom 
Fedezékből kihajolnom 
Megkönnyíti életem 
Hogy elvegyem életed 
 

Vörös pont a homlokon 
Ujjam már a ravaszon 
Vörös pont a szíveden 
Lövés dördül hirtelen 

 
Tudod, hogy célpont lehetsz 
De még semmit sem sejtesz 
Éppen a dolgodra mész 
Lassan lőtávolba érsz 
 
Valami rosszat érzel 
Mellkasodra lenézel 
Mi az, ami rajta mozog 
Meglátsz egy vörös pontot 
 
Csak egy bogár azt hiszed 
Ujjaddal lepöccinted 
De az a pont ott marad 
Ettől összeszarod magad 
 
Beléd vág a gondolat 
Hogy éppen rád céloznak 
Belátod, hogy vesztettél 
Mindjárt jön a lövedék 
 

Vörös pont a homlokon 
Ujjam már a ravaszon 
Vörös pont a szíveden 
Lövés dördül hirtelen 



 
(szóló) 
 
Egy csodás eszközt kaptam 
Puskámra felrakattam 
Új célzó berendezés 
Talál majd minden lövés 
 

(szóló) 
 
Beléd vág a gondolat 
Hogy éppen rád céloznak 
Most már késő, vesztettél 
Mindjárt jön a lövedék 
 

(szóló) 
 

Vörös pont a homlokon 
Ujjam már a ravaszon 
Vörös pont a szíveden 
Lövés dördül hirtelen 



Húsevő baktérium 
 
(zene: Zsarnok / szöveg: Tőzsér Richárd) 
 
Új fegyver készült 
Szigorúan titkos 
Ha majd bevetik 
Senki sem lesz gyilkos 
 
Puskalövés nélkül 
Támad majd a sereg 
Kitör majd a pánik 
Egyre több a beteg 
 
Milliószámra 
Hullik majd az ember 
Ami köztük tarol 
Nem sejtik, hogy fegyver 
 

Húsevő baktérium 
Van hozzá ellenszérum 
Páncélszekrénybe rejtve 
Egy szűk kör már bevette 
 
Uralomra törnek 
Milliókat megölnek 
Ha már teljes a káosz 
Megbénult minden város 
 
Akkor színre léphetnek 
Felfedik kilétüket 
Az ellenszerrel zsarolnak 
És átveszik a hatalmat 

 
A kórokozók 
Nem válogatnak 
Bárki jó nekik 
Új áldozatnak 
 
Ki fogja elkapni 
Nincsen rá feltétel 
Jó ember, rossz ember 
Egyformán csak étel 
 
Kegyetlen a vírus 
Egyre tovább terjed 
Kívülről befelé 
Zabálja a testet 
 

Húsevő baktérium 
Van hozzá ellenszérum 
Páncélszekrénybe rejtve 
Egy szűk kör már bevette 



 
Uralomra törnek 
Milliókat megölnek 
Ha már teljes a káosz 
Megbénult minden város 
 
Akkor színre léphetnek 
Felfedik kilétüket 
Az ellenszerrel zsarolnak 
És átveszik a hatalmat 

 
Egy beteges vágy 
A teljhatalomra 
Népirtással juthat 
Világuralomra 
 
Felelősség elől 
Elrejtőzik gyáván 
Nem vállalja nevét 
Álarcot hord száján 
 
Orvosok, nővérek 
Mind fertőzöttek 
Tele minden kórház 
Sokan kint rekedtek  
 
Üresek a boltok 
Nincs utánpótlás 
Leállt a termelés 
Beteg minden munkás 
 
Nincs áram és nincs víz 
A remény meghalt már 
Hatmilliárd beteg 
Az ellenszerre vár 
 

Húsevő baktérium 
Van hozzá ellenszérum 
Páncélszekrénybe rejtve 
Egy szűk kör már bevette 
 
Uralomra törnek 
Milliókat megölnek 
Ha már teljes a káosz 
Megbénult minden város 
 
Akkor színre léphetnek 
Felfedik kilétüket 
Az ellenszerrel zsarolnak 
És átveszik a hatalmat 



Falhoz állítva 
 
(zene: Kahlesz Ferenc + Zsarnok / szöveg: Hámori András) 
 
Korán reggel kivezetnek 
Fogságom most véget ért 
Árulónak bélyegeztek 
Statárium elítélt 
 
Elvisznek a vesztőhelyre 
Hóhérosztag sorban áll 
Fallal szemben térdepelve 
Kívánom a gyors halált 
 
Tarkómnál egy becsapódás 
Testem földre kényszerül 
Véget nem érő pillanat 
 
Agyamban még visszhangoznak 
Kísértenek örökké 
Az utoljára mondott szavak: 
 
FEGYVERT 
VÁLLHOZ 
CÉLOZZ 
TŰZ!!! 
 
Elvonszolnak 
Kibeleznek 
Felboncolnak 
Látom már: 
 
Végtisztesség 
Nem jár nekem 
Lelőttek, mint 
Egy kutyát 



A Sárkányölő 
 
(zene: Zsarnok / szöveg: Tőzsér Richárd) 
 
Az asszony egy sárkány 
Gonosz, mint a sátán 
Fűti a gyűlölet 
Agyában őrület 
 
Ok nélkül ordibál 
Tárgyakkal megdobál 
Alázni is próbál 
De elég volt, betelt a pohár 
 

Nincs szükség válóperre 
Pénzéhes ügyvédekre 
Elég az izomerő 
Az én nevem: Sárkányölő 

 
Sosem hagyom magam 
Elborul az agyam 
Jobbhorog az állra 
Nem is marad állva 
 
Nézem az ájult nőt 
Jól fejbe rúgom őt 
Mellére állok 
És keményen rajta ugrálok 
 

Nincs szükség válóperre 
Pénzéhes ügyvédekre 
Elég az izomerő 
Az én nevem: Sárkányölő 

 
Én vagyok a bölény 
Fizikai fölény 
Nyers erő és önkény 
Az én szavam törvény 
 
Nyöszörög a szemét 
Kinyomom a szemét 
Kitépem a belét 
Jön helyette egy új cseléd 
 



Nincs szükség válóperre 
Pénzéhes ügyvédekre 
Elég az izomerő 
Az én nevem: Sárkányölő 
 
Az én nevem… 
Az én nevem… 
Sárkányölő 
Sár—kány—ő—lőőőő 



Bombatalálat 
 
(zene: Zsarnok / szöveg: Tőzsér Richárd) 
 
Hazádban béke volt 
Sereg itt nem tarolt 
A helyzet változott 
Ellenség behatolt 
 
Nyugodtan ébredtél 
Bajoktól nem féltél 
Semmit sem sejtettél 
Otthonról elmentél 
 
Útközben hallottad 
Fegyverek ropognak 
Gránátok robbannak 
Katonák rohannak 
 
Siettél házadhoz 
Nem tértél magadhoz 
Tűz és füst fogadott 
Gyomrot felforgatott 
 

Elindult a hadjárat 
A bombázás nem várhat 
Légi egység felszállhat 
 
Az égbolt elsötétül 
Bombázóraj elrepül 
Árnyékuk lent elterül 
 
Elnyom mindent zúgásuk 
Visít minden bombájuk 
Dörgés társul hozzájuk 
 
Támadják a hazádat 
Egy bombatalálat 
Ledöntötte házadat 

 
(szóló) 
 

Elindult a hadjárat 
A bombázás nem várhat 
Légi egység felszállhat 
 
Támadják a hazádat 
Egy bombatalálat 
Ledöntötte házadat 

 

BOMBATALÁLAT 
 



Romokban otthonod 
Porrá lett vagyonod 
Minden törött cuccod 
Kukába dobhatod 
 
Túl jól sosem éltél 
Mindenre gyűjtöttél 
A romokra néztél 
Földönfutó lettél 
 
(szóló) 
 
Senkid sem találod 
Halmok közt meglátod 
Szétszaggatott anyád 
Falra fröccsent agyát 
 
Törmelékes falak 
Mindenütt húsdarab 
Emésztheted magad 
Senkid sem maradt 
 
Senkid sem maradt! 



Tíz egység alkohol 
 
(zene: Kahlesz Ferenc + Zsarnok / szöveg: Tőzsér Richárd) 
 
Sosem esek pánikba 
Mert megnyugtat a pálinka 
Finom zamatát számban érzem 
A liftajtóra hánytam éppen 
 
Minden gyümölcs egészséges 
Pár üveg már elégséges 
Szilva, barack, cseresznye 
Várnak rám egy rekeszbe’ 
 
Rengeteg sör, még több feles 
Nem fér belém egy kanál leves 
Megtanultam Pálesz tételét 
Az ember igya meg az ételét 
 
Ha elém kerül egy gyümölcspárlat 
Abból rögtön húzok párat 
Erős leszek, mindig fiatal 
Pálinka: a legjobb energiaital! 
 

Tíz egység alkohol 
Az ereimben barangol 
Jövök ki a kocsmából 
Támolygok és így van jól 
 
Tíz egység alkohol 
Pálinka és kannás bor 
Hideg sör korsóból 
Vigyorgok és így van jól 
 
Tíz egység alkohol 
A véremben van alapból 
Reggel a májam betankol 
Behányok és így van jól 

 
Szépen habzó finom sör 
A hangulathoz kell tíz kör 
Számon csillog gyönyörű habja 
Ettől szép az ember napja 
 
Sörözéskor jó a hangulat 
Elszáll belőlünk minden indulat 
Egyre nagyobbakat röhögünk 
Közben recsegőset böfögünk 
 
Megtöltve vár sok párás korsó 
Ha meghalok, hordó lesz a koporsó 
De időmből még sok van hátra 
Nem fog rajtam vírus és nátha 



 
A fertőzést kiöli a szesz 
Érzem, hosszú életem lesz 
Vár még sok vidám pillanat 
Mikor simogat a pia illata 
 

Tíz egység alkohol 
Az ereimben barangol 
Jövök ki a kocsmából 
Támolygok és így van jól 
 
Tíz egység alkohol 
Pálinka és kannás bor 
Hideg sör korsóból 
Vigyorgok és így van jól 
 
Tíz egység alkohol 
A véremben van alapból 
Reggel a májam betankol 
Behányok és így van jól 

 
(szóló) 
 

Tíz egység alkohol 
Támolygok és így van jól 
Vigyorgok és így van jól 
Behányok és így van jól 
 
Tíz egység alkohol… 
Tíz egység 
ALKOHOL 

 


