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Haza melyik út vezet 

A szívem égtıl elzárt madár 
De érzem egyszer hazatalál 
Karodon vittél évekig 
És most is énrám vársz 
Már érzem haza melyik út vezet 
 
Nélküled minden nagyvárosban 
Az utcán kígyók közt aludtam 
Hőtlen voltam tékozoltam 
De te ott is vártál rám 
Már érzem haza melyik út vezet 
 
Hej hova fúj a szél 
Hej hova fúj a szél 
 
Messze messze visz a szabadság 
És érzem valahova tartozom 
 
 
A folyónál 
 
A hegyekbıl folyók futnak 
Egyszer majd kiszáradnak 
Gyors életünkben 
 
Fenn a fények  
Lenn az árnyak 
Nyugatról madarak szállnak 
Gyors életünkben 
 
Minden emlék egy kiáltás 
Tőzben vagyok nincs megállás 
Lenn a folyónál  
Lenn a folyónál álmodom 
 
Napok fordulnak napra 

Segíts egy nehéz pillanatban 
Ha hővösen ringat a remény 
 
Az utak nem érnek véget 
A szívemben hordozlak téged 
Ha hővösen ringat a remény 
 
Minden emlék egy kiáltás 
Tőzben vagyok nincs megállás 
Lenn a folyónál  
Lenn a folyónál álmodom 
 

Hallottalak sírni téged 

Hallottalak sírni téged 
Egy éjjel mikor kerestelek 
Végigjártam sok utcát érted 
Nem hallottad a léptem a holdfényben 
 
Hallottalak sírni téged 
Egy éjjel mikor esı esett 
Fekete kalap takarta arcom 
Nem láttad árnyékom a holdfényben 
 
Nem voltál más csak álom 
Ez lábam elé lépcsıt emelt 
Vagy néha föld alá zárt 
Lapjaimba mesét kevert 
 
Hallottalak sírni téged 
Könnyeid esıcseppek 
Izzó szemem keres téged 
Küldj egy érthetı szót a holdfényben 
 
Álom vagy valóság 
A könnyeid esıcseppek 
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Korai esı 

Hull a városra csendesen a korai esı 
Ez a nyári reggel hevíti lelkemet 
Szavaink változnak eltörnek  
Falakká nınek 
Álmaink nem lopja el semmi sem 
 
Megfogom erısen a kezed a magas falak elıtt 
A remény az ajtónál vár rád és rám 
Már nem lehet messze nézz fölfelé 
Jönnek a jobb napok 
Hidd el a falakon túl a Nap ragyog 
Már nem lehet messze nézz fölfelé 
Jönnek a jobb napok 
Hidd el a falakon túl a nap ragyog 
 
Már nem lehet messze nézz fölfelé 
Jönnek a jobb napok 
És csak hull a városra csendesen  
A korai esı 
A korai esı 
  
A Nap felszáll, száll, száll, száll 
Árnyékodba rejts el engem 
Mindig nélküled mindig veled 
Minden éjszaka üzen 
Minden szavad üzen 
Bármilyen messze vagy 
Te vagy az én életem 
Te vagy az én életem 
 

 

 

Szállnak a napok 

Hiába loholsz hiába győjtesz 
Egy nap elvesztesz mindent 
Éjjel és nappal csak arról álmodsz 
Hogy hatalmas és gazdag leszel 
 
Milyen sok a hamis Isten a világban 
Veled is eggyel több lesz 
De eljön az éj amikor senki 
Senki semmit nem tehet 
 
Csak szállnak, csak szállnak a napok 
Jönnek, csak jönnek a hónapok 
Elúsznak színes álmaid 
És te csak játszod a játékaid 
 
Azt gondolod gazdag lettél 
S nincs szükséged semmire 
Nézz túl a rácsokon 
A lelked sötét börtönben 
 
A hegyeken át 

Az élet azt akarja hogy soha ne add fel 
Hegyek fölé emeld szemed 
Már nem lehet messze a cél 
Fénylı városokba repít a szél 
 
A hegyeken át vezet a vágy 
Eljövök én hozzád 
Ölelj még egyszer az út elıtt 
 
Szeresd az életet és az élet felemel 
Hogy többé ne veszíts és gyızz mindenen 
Nem lehet messze a cél 
Fénylı városokba repít a szél 
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Várok fénylı éjszakákra 
 
 
A lemenı nap száll a város felett 
Nekem mégis egyre tüzesebb 
Érzem már vége van a télnek 
Körülöttem minden színesebb 
 
Az utcán hideg szél söpör 
A kirakatokban nıi fejek 
A pénz millió zsinórt mozgat 
Ki áll vajon mindezek felett 
 
Várok fénylı éjszakákra 
Várok gyönyörő éjszakákra 
Örömtüzekrıl álmodom 
Örömtüzekrıl szól dalom 
 
Éneklek mert vége van a télnek 
Ha körülöttem minden idegen 
Éneklek mert újjá lett minden 
Most fölkelek és kiáltok neked 
 
Az utcán hideg szél söpör 
A kirakatokban nıi fejek 
A pénz millió zsinórt mozgat 
Ki áll vajon mindezek felett 
 
 

 

 

 

 

Felkeltem a hajnalt 

Nem írtam szép sorokat neked 
Szívembe rejtetted az életed 
Egy hazatartó vonat robog nélkülem 
Hívlak téged  
És nem fordulok meg sohasem 
 
Felkeltettem a hajnalt és aztán 
Utcákon tereken átfutok 
Hajnali felhık kergetik egymást 
Mikor én már a kapukon kívül vagyok 
A kapukon kívül vagyok 
És felkeltem a hajnalt 
 
Eljött az idı a tegnap messze már 
Mögöttem minden lángokban áll 
Csak az éjszaka tudta az én igazi nevem 
Hogy ki voltam  
Te nem tudhatod meg sohasem 
 
 

Mint egy vihar 

Élhetsz a pálmafák árnyékában 
Minden arcod jól ismerik 
Élhetsz kint az út szélén 
Minden arcod jól ismerik 
 
Mint egy vihar már semmi nem kötöz meg 
Nem, nem, nem, már semmi nem kötöz meg 
 
Élhetsz a pálmafák árnyékában 
De minden mesére odafordulsz 
Élhetsz kint az út szélén 
De minden mesére odafordulsz 
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Heverj le mellém 

Heverj le mellém  
Hogy ne érjen a hideg szél 
Kint a szerelem farkasa üvölt  
Azért öleljél 
 
Itt várok rád  
Legszebb ágyamban rád 
Kint az utcán jeges szél üvölt 
Azért ölelj át 
 
Egy hosszú éjszaka szerelmesen 
Vigasztalj meg szerelmesen 
 
Mondd mi az amitıl  
Sírni tudnék 
Kint a szerelem farkasa üvölt 
Azért öleljél 
 
Még egyszer és soha többé  
gyere égni fázni velem 
Kint az utcán jeges szél üvölt  

Azért öleljél 
 
 

 

 

 

 

 

Engedd szabadon 

 
Vad álmok őznek messzire 
Szívem kiállt kiéhezve 
Egy nyári éjszaka jöttél 
Minden emlék mélyen él, mélyen él 
 
Mennyi kaland arany és ezüst 
Feledni nem lehet 
A túlsó parton valaki vár 
Átmegyünk az éjszakán az éjszakán 
 
Nyisd ki a te szíved 
Engedd szabadon el 
Nyisd ki a te szíved 
Engedd szabadon ha engem szeretsz 
Engedd szabadon el... 
 
Az utakat ha elzárták elıttem 
Menekülni akarok 
Kezemen szívemen kötél te vársz 
S hiszem hogy átmegyünk az éjszakán az éjszakán 
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Eltőnnek a hétköznapok 

Még sohasem voltak ilyen jó idık 
Miért alszol ébredj fel kiálts 
Még sohasem voltak ilyen szép idık 
Közel van az ajtód elıtt 
 
Eltőnnek a hétköznapok 
Kitárt karjaidba belefutok 
Egy hosszú dal az életem 
Gyere hozzám vagy értem 
Mondd mire vársz még 
Kész az én szívem 
Mondd mire vársz még 
 
Itt vagyok útra kész 
De várni rád oly nehéz 
Ki ringat el ha leszáll az éj 
Maradj mellettem ha jı az éj 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha a dalom véget ér 

 
A sors arcodba se néz mikor lesújt 
De valaki jön aki tüzet gyújt a Földön 
Hogy ne legyen több fénytelen éjszakád 
Hogy ne legyen több fénytelen éjszakád 
 
Fehér hajnalokkal messze megyünk 
Vár egy hely ahol együtt leszünk 
A felkelı napban keresem arcodat 
És az álmainknak vége van 
 
Most jön a legtöbb nagy kaland 
Nézd milyen nagy utazás 
Közel a cél ha a dalom véget ér 
Közel a cél ha a dalom véget ér 
 
Gyere hívlak gyújts tüzet nekem 
Mutass egy utat amit követhetek 
Ha vége a dalnak adj nekem hitet 
Amivel én tovább élhetek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


