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Az élet vigyen 

 
Hogy az élet könnyő nehéz elhinnem 
Én nem a te tüzednél melegszem 
Gyere kérlek a küszöbrıl indul az utad 
Én szabad vagyok te is légy szabad 
Mert valaki mindig ki akar ütni ki akar ütni 
 
Akarsz-e élni igazán élni 
Átnevetni a könnyeken 
Hagyd a sírást sóhajtozást 
Kinek kell egy nagy összeomlás 
Mert valaki mindig ki akar ütni ki akar ütni 
 
Engedd hogy az élet vigyen 
Mert minden másnak látszik mint amilyen 
Engedd hogy az élet vigyen 
Mert minden másnak látszik mint amilyen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elindulni nehéz 

 
Futok a lépcsıkön napról napra 
Egy darab kék ég van fölöttem 
Sodor az ár felém láncokat 
Elindulni nehéz ha nem vagy velem 
 
Mikor a hazugságok az égig érnek 
És ég a győlölet mint a tőz 
Nincs visszatérés hiszek a szívemben 
Elindulni nehéz ha nem vagy velem 
 
Amikor a vér vízzé válik 
És senki nem ad és senki nem vesz 
Siess hozzám siess ne késs 
Elindulni nehéz ha nem vagy velem 
 
Csak gyertek gyertek hosszú évek 
Soha nem hallgatom el amit érzek 
Hej az idı itt van 
Hagyj élni és élni hagyj 
Én hiszek a szívemben 
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Sétálok éjjel 

Sétálok éjjel a nagyvárosban 
Az utca kihalt az álom elkerül 
Hol van most az én ırzıangyalom 
A nagyvárosi utcasoron 
 
Egyedül ülök a Duna-parton 
A sötét folyót nézem 
Az idı eljátszott már mindent 
A nagyvárosi utcasoron 
 
Nem akarok elrontott napokat 
Ördögi álmokat 
Ó nem ó nem 
 
Tegnap annyi minden történt 
Valami elszabadult bennem 
Úgy érezem a holnapok ízét 
Valami hajt nem állíthatsz meg sohasem 
 

 

 

 

 

 

 

 

Szívemben élsz 

Már régen próbállak elérni 
Itt van az ideje élni 
Te vagy az utolsó szalmaszál 
Már érzem közel van a nyár 
Két tőz között keresztül nézek 
A szívemben élsz most is 
A szívemben élsz most is 
Ahová te mész oda megyek én is 
 
Az utolsó fegyverek támadnak 
Az érzések egyszerre megváltoznak 
Én az új idıkbıl jöttem 
Egy lépés van közted és köztem 
A szívemben élsz most is 
A szívemben élsz most is 
Milyen hosszú volt az út hozzád megérkezni 
 
Beledobom magam a te folyódba 
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A te háborúd 

Búcsúzz el a tegnaptól 
Ami kínoz felejtsd el 
Húzd fel a függönyt 
A gyıztes oldalán 
Hívnak a holnap fényei 
 
Vagy élsz vagy félsz  
Lesz aki követ dob rád 
Ez a te háborúd 
A lábaid alatt 
 
Nap, nap után 
Az idı elmúlik 
Emlékezz rá honnan jöttél 
Amikor még senkid nem volt 
 
Tudod nincs visszaút  
Se ma se holnap se azután 
Én várok rád hogy jó hírt hozzál 
Húzd el a függönyt 
A gyıztes oldalán 
Hívnak a holnap fényei 
Vagy élsz vagy félsz  
Vagy bolyongsz az álmok utcáján 
Ez a te háborúd 
A lábaid alatt 
 

 

 

 

 

Új világról mesélek 

Egy új világról mesélek 
Hogy visszanyerj mindent mi elveszett 
Ha életedbıl eltőnt a remény 
Be ne zárd szíved 
 
Jönnek az évek kínzó napok 
S oda visznek hova nem akarod 
Mondd mi irányítja a te szíved 
 
Egy új világról mesélek 
Hogy megforduljon az életed 
Ne légy a világnak játékszere 
 
Egy kevés idı és nincs már rossz 
Nézed a helyét és nincsen ott 
Világ látom az igazi arcodat 
 
Át kell menni viharokon 
Át kell menni éjszakákon 
Ha hív valaki 
Be ne zárd a szíved 
Mert az emlékek 
Csak széttört kövek 
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Felszáradnak a könnyek 

Ha fél a szív és megremeg 
Minden kietlen pusztaság 
Úgy élsz mint egy szomjazó 
És a tengerhez vágysz 
Felszáradnak a könnyek 
Te is lehetsz egy fénylı csillag a világon 
 
Akiknek nincs hajnaluk 
Összebújnak és fáznak tovább 
De aki ezen az úton jár 
Mint a sas magasba száll 
A vihar után 
Felszáradnak a könnyek 
Te is lehetsz egy fénylı csillag a világon 
 
Még néhány nap 
Már érzed hogy közel vagy 
S ami kezedhez tapad 
Minden kettészakad 
Minden szó lelkedbe égetve 
Kiválasztva örökre 
Egy hosszú út a hőségbe 
 
 

 

 

 

 

 

Valami égjen 

Az utcákat járod 
És szembe jönnek vad gondolatok 
A házak falán kinıttek vad virágok 
Túl magasra repültél 
 
Túl magasra nıttél 
Keresed azt ami örökké tart 
Hol van az a dal 
Keresed azt ami örökké tart 
Hol van az a hang 
 
Valami égjen, égjen, égjen szemedben 
Valami égjen, égjen, égjen szívedben 
Mert ı vissza fog jönni és megváltozik benned minden 
Életed legszebb évei jönnek 
 
Egyedül vagy 
És arra gondolsz ı hol van most 
Aki szeret aki egy kevés idıre el-elhagyott 
Az utcákat járod és nem veszik észre mi történt veled 
De benned minden megváltozott 
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Gördül egy kı tovább 

Háborúk jönnek 
A hír gyorsan száll 
A félelem körbejár 
Bedönti a farkas az ajtót 
És a fal épül tovább 
 
Kevés pénz rengeteg győlölet 
De az én szívem jóra vár 
A farkas kúszik végig a földön 
És a fal épül tovább 
 
Ne várd, nem könnyő idık jönnek, ne várd 
De gördül egy kı tovább 
Gördül egy kı tovább 
Mint az ıszi esıt a szél 
Fújja rám a holnapot 
Emelj fel engem szeretı szél 
Emelj fel engem olaj és vér 
 
Viharok jönnek 
Valaki meghalt érted 
A félelem hálói körbevesznek 
De a híd elıtted van 
 

 

 

 

 

 

Soha ne nézz vissza 

Az én kezemet felemelem 
Karoddal ırizz engem 
A leggyorsabb kiút te vagy nekem 
Karoddal ırizz engem 
Ó, ne félj, hogy az idı száll 
Ne add fel csak menj tovább 
Mikor egy hang megszólal bennem 
Karoddal ırizz engem 
 
Soha ne nézz vissza 
Csak menj tovább 
Mint a kilıtt nyíl 
Repülj falakon át 
Hiszem hogy kell szeretni még 
Nem gyızött a rossz 
Csak ígért, ígért, ígért 
Csak egy életem van az elsı utolsó 
Soha nem volt soha nem lesz reinkarnáció 
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İrjárat 

Még a kezedet fogom és nézlek nézlek 
Féltı könnycseppek szemedben fénylenek 
Az éjféli vonatot várom 
Kanyarog az utam messze-távol 
 
Jön az elsı nap jön az elsı éj 
Jön az ırjárat kedvesem ne félj 
Hideg este van rád gondolok 
Nincs idı sírni úgy hiányzol nekem 
 
Ágyam alatt a hideg húz 
Fogy a levegım a bakancsom koptatom 
Forgat-forgat a feszültség 
Ha szárnyam volna hozzád repülnék 
 
Várlak téged kapaszkodom emlékedbe 
Csak egy fénykép vagyok ágyad fölött 
Ebben az Édenben 
Nincs idı sírni úgy hiányzol nekem 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kígyó 

Te a közelemben vagy 
Te a nyomomban vagy 
Megpróbálsz megfogni engem 
Te futó-kígyó 
A föld porában csúszol 
Én meg a fejedet taposom 
 
Kígyó! 
 
Te egy farkas vagy 
Egy sárkány aki tüzet okád 
Én meg folyton-folyton üvöltök rád 
Miattad könyörtelen ez a világ 
 
Kígyó! 
 
Te egy csábító vagy 
A bőn édes neked 
Te egy hitszegı vagy egy másik földrıl 
Kemény játék ez mi köztünk 
De már tudom hogy maradjak fenn 
Az én szívem örökre szabad 
Te pedig egy hulló csillag vagy 
Én inkább legyızlek mint túléllek  
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Ne hidd, hogy elveszett 

Nézz szét a nagy világban 
Millió kiégett szív keresi egymást 
Rohannak egymásba futnak 
Emlékeiket viszik tovább 
 
Az utad mint a tenger kettévált 
Egyszer minden lezárult te nyugtalan világ 
 
Lakatlan szívedben égı virág 
Könnyek helyett vár a boldogság 
Egy fényes város ég és vár téged  
Ó hallgasd, a hajnal mit beszél 
 
Ne hidd hogy elveszett 
Minden álmod éneked 
Kérd hogy ami fáj múljon el feletted 
Jön egy pillanat és újra kezdheted 
 
Már régen így élsz 
Nem érzed a napfényt 
Ó, hol van a tegnapod 
Egy fényes város hív és vár téged 
Hallgasd a hajnal mit beszél 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


