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neVelés ember

mit jelent nektek ez az új album, 
és honnan jött a kilences elnevezés?

Az új album nem csupán vadonatúj dalokat tartalmaz, hanem egy vá-
logatásrészt is. A tíz új szerzemény mellett megpróbáltuk úgy össze-
válogatni az úgymond „best of” részt, hogy szövegeiben, üzenetében 
a legtartalmasabb, legjelentősebb dalok alkossák. mivel úgy érezzük, 
ez sikerült, a Kilenc gyakorlatilag az eddigi tizenöt éves munkásságunk 
lényegi részét tartalmazza számunkra. A cím egyszerre utal a kilencedik 
sorlemez státuszra, és emellett egyéb jelentéseket is hordoz. 

Hogy élitek meg ezt a sikert? nektek mit jelent a karácsony, 
és hogyan élitek meg?

A munkában és az elhivatottságban hiszünk. mindig az éppen követke-
ző feladatra vagy dalírásra koncentrálunk, és próbáljuk a lehető legtöbb 
energiát, figyelmet és tehetséget ráfordítani. Az eredmények miatt nem 
veregetjük a saját vállunkat, mert jól tudjuk, hogy azokat ajándékba 
kapja az ember. sokan dolgoznak nagyon keményen és nagy hittel, de 
mégsem örülhetnek elismerésnek, várt eredményeknek. miért? Azért 
mert az eredményeket, a sikereket, az ajándékokat nem az ember 
eszközöli ki, hanem a sors, vagy fogalmazzunk inkább úgy, hogy Isten 
adományozza. rendkívüli hálát érzünk a helyzetünkért, ennek nap mint 
nap hangot is adunk legcsendesebb óráinkban. 
A karácsony szent elcsendesítése az egész éves forgatagnak. számunk-
ra a hála, a béke és szeretet „újra installálása” a következő egy évre. 
Fontos lelkigyakorlat, amely megfelelően erős és kitartó alapot szolgál-
tat a következő karácsonyig, hogy az év minden egyes napján az éle-
tünk része legyen az említett erények mindegyike.

„használd mindenre,

hogy legyen jobb, ahol élsz,

a négy varázsigét...

ezek a sajnálom, a bocsáss meg, 
a köszönöm, és a szeretlek”

Dalszövegeitekben gyakran kértek vagy köszöntök meg 
istennek valamit. A hit mennyire van jelen az életetekben?

A hit az egyik legfontosabb tényezője életképünknek. soha nem is ta-
gadtuk, bár nem is kérkedünk ezen irányultságunkkal. úgy vélem, ez 
belső út, melynek külső megjelenési formái az eredmények és a megva-
lósítás mértékében jelennek meg az ember életútjában, emberi kapcso-
lataiban, körülményeiben és minőségében...

mik a terveitek a jövőre nézve? 

most minden energiánkat a felkészülésnek szenteljük, hiszen első ti-
zenöt évünk legfontosabb állomásához érkezünk szépen lassan. Feb-
ruár 17-én a budapesti papp lászló sportarénában lépünk fel. egészen 
különleges, nagy koncertet tervezünk, amely persze nagy részben köny-
nyűzenei show lesz, de reményeink szerint egyfajta lelki utazás is. Ha 
minden úgy alakul, ahogyan tervezzük, akkor ez is megvalósulhat. meg-
látjuk. mi legjobb tudásunk szerint felkészülünk. A többi úgyis Istenen 
múlik.

„Azt mondod, bántott az élet,
én azt mondom: örülj, hogy éled!
Minden fájdalom, öröm azért van,
hogy magadból többet megérthess.
Azt, hogy a szeretet nem egy érzés!
Hogy nem ér véget, az nem is kérdés
– de ha csak a hibákat nézed,
küszködés lesz, és nem élet!”
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Című dAlÁt!

számaik a derűlátásról, a reményről, szeretetről, küzdelemről, emberi értékekről 
szólnak, mindig valami pozitív üzenetet fogalmazva meg, nem egyszer istent is 
megemlítve. görögkatolikus fiataljaink körében is igen nagy a rajongótáboruk, föl-
léptek már a görkapocs fesztiválon is, Egyetlen út című számukat pedig a 2014-es 
ifjúsági gyalogos zarándoklat résztvevőinek írták, mely a zarándoklat hivatalos in-
dulója lett abban az évben. A zenekar alapítójával és frontemberével, „Kowalsky” 
Balázs gyulával beszélgettem kilencedik albumuk megjelenése apropóján.

A mai magyar zenei kínálatból nemcsak 
népszerűségével, de dalszövegeivel is 

kiemelkedik a fennállásának 
15. évFoRDuLójÁt ÜnnEpLő 
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