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Nincs hova menni 

Úszok egy folyóban a fejem lemerül 
Nézem a víz alatt sem vagyok egyedül 
Fogy a levegım, de szemmel tartalak 
Figyellek fél szemmel a rémes víz alatt 
 
Lassú a folyó, körülöttem fák nyelek egyet és úszok tovább 
Lassú a folyó, süllyedek arra gondolok a vízben mit keresek 
 
Nincs hova menni, hova repülni 
Nincs hova menni, hova repülni 
A parton énekelnek különös emberek 
Táncolnak, nem is látják elgyötört testemet 
 
A víz gyógyszer érzem a félhomályban 
Azt hiszem kicsit elúsztam a szomorúságban 
Úszok egy folyóban ahol senki sem úszik rég 
Nekem mégis olyan mintha hazafelé tartanék 
 
Ma este minden megtörténhet az arany folyóból kisodródom 
Megúszom mindennapi halálom minden erım végigrohan a városon 
 
Kell egy gitár, és bejárom a várost 
Egy utolsót verekszem az emlékeimmel 
A legnehezebbek az utolsó méterek elkerülnek a könnyek 
Hol élhetek hol élhetek 
 
Lent a víz alatt minden ezüst arany 
Hív egy hang gyere mélyebbre 
Megteszem bármikor hogy sodródok játékból 
Lent a víz alatt is hozzád tartozom 
 
Nincs hova menni, hova repülni 
Nincs hova menni, hova repülni 
 

 

Találj rám 

Még messze vagyok kezemen eltört játékok 
Nézem egy fényképen még nevet rám arcod 
 
Találj rám, találj rám 
 
Lent voltam évekig a másik oldalon 
Sötét volt a szobám sivár és elhagyott 
Találj rám, találj rám 
 
Millió érzés millió gondolat 
Hogy rohanjak hozzád hogy lássam arcodat 
Széttépi felrobban a testem 
A szenvedélyt pusztítsd el 
Ami tönkretesz engem 
 
Most ısz van sötét a fény nekem 
Messzirıl jön az én kedvesem 
Nehéz lélegeznem 
 
Gyere ki egy ölelésre a hidegbe értem 
Egy ölelésed kiöli a fájdalmat bennem 
Találj rám 
Nézem az utcát csak félig értem 
Bármivé válhatok ha nem vagy mellettem 
Találj rám 
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Nevetésre születtem 

Bérelt szobákban dekkolok 
Jó itt becsukom az ablakot 
Hátra dılök az ágyamon 
Bárcsak eljönne az én országom 
 
Vergıdök már hány éve 
Száz év alatt se hozom be 
Száz gondból kimászok 
Jön száz más dolog 
 
Szürke után szürke vagyok 
Azt keresem, ki a nagyobb 
Soha nem értem mit beszélnek 
Ne te mondd meg mit érezzek 
 
Vannak szavak amiktıl változok 
Neki miért fáj ha én jó vagyok 
Ki lökött meg hátulról 
Egyformák vagyunk nagyjából 
 
Te döntöd el  hogy merre mész 
Van tükröd hogy belenézz 
Én új jeleket keresek 
De az égvilágon semmit nem találtam 
 
Könnyő a szívem ha 
Nem emlékezem 
Aki hallja adja át 
Nevetésre születtem 
 

 

 

Állomáson 

Egy állomáson várlak minden éjszaka 
Fázok kihőlök magadhoz engedj oda 
Most hova megyek el innen 
Mi összetartozunk véletlen 
 
Csak pár percre jöttem de a te órád mindig késik 
Befut az a vonat csak néhány évet késik 
 
Jó gyorsan élsz miért nem adsz életjelt 
Egy másik sínen vagy én meg itt kereslek 
A holnapunk egy titkos napló 
Kedves én tudom nekünk mi a jó 
 
Még várlak csak te beszélj hozzám 
Még várlak bár most sötétebb minden 
Még várlak  
Nélküled 
 
Azért boldogok voltunk egy-egy pillanatra 
Most egyedül indulok szerelmem haza 
Az út szélén állok semmim sem maradt 
Az élet szebb vesztesnek érzem magam 
 
Amikor itt voltál mindent ideadtál 
Igen ez az amiért élni érdemes 
Amikor itt hagytál elvittél mindent 
Igen ez az amiért élni érdemes 
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Gyere haza 

Gyere haza kezdjük újra 
Sok sok év után 
Gyere haza az élet rövid 
Gyere menekülj hozzám 
Mi van az agyamban mi van a testemben 
Minden égı vágy ilyen lehet a boldogság 
 
Levelet kaptam mennyire fáj hiányoztál 
Veszed amit mondok rossz volt nélküled az éjszakám 
Könnyezel könnyezünk 
Gyere menekülj hozzám 
Lefelé ég a vágy ilyen lehet a boldogság 
 
Jól tudom ki mit akar lelkemben zőrzavar 
Kötözd be sebemet vérzı szívemet 
Hová visznek minket az érzések 
Ha álmodunk 
 
Valami azt súgja hogy holnap minden megváltozik 
Meg kell tanulnom egyedül élni 
Ölelj ha fáj, ne sírj 
Mondd mi az igazság 
Gyere menekülj hozzám 
Minden égı vágy ilyen lehet a boldogság 

 

 

 

 

 

Élni szeretnék 

Dühöng a város itt születtem 
Vadulj meg te helyettem 
Bent vagyok a sőrőben 
Ki marad itt életben 
Szeretnék csillogni árnyékban 
Felkiáltok álmomban 
Én nem üzentem neked hadat 
Mégis minden egyre vadabb 
Élni szeretnék végre már 
De valaki fogja a stukkert rám 
 
Dühöng a város a ködben nézem 
Összekeversz valakivel engem érzem 
Ásunk a porba mélyre mélyre 
Mikor lesz már ennek végre vége 
Nem kell mindent elhinnem 
Mi bujkál bennem az örvényben 
Én nem üzentem neked hadat 
Mégis minden egyre vadabb 
Én csak élni szeretnék végre már 
De valaki fogja a stukkert rám 
 
Dühöng a város a ködben nézem 
Fogalmam sincs mit kerestem 
Meztelen álmatlan hosszú a szökés 
Majd te hazakísérsz sötétedés 
Én nem üzentem neked hadat 
Mégis minden egyre vadabb 
Élni szeretnék végre már 
De valaki fogja a stukkert rám 
 
Szürke a köd hangolódj rám  
Szürke a köd nincs semmi más 
Jár az agyam vágyaim peregnek 
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Húsz évvel késıbb 

Mintha tegnap lett volna 
A gyermekkor és az otthon 
Még volt remény az összetört utcákon 
A tőzfalak közt is születtek álmok 
A régi ház elıtt megállok 
Sok kedves játékra visszagondolok 
A mozi elıtt még várok várok 
Már nem jönnek a régi srácok 
Most hallgat minden itt éltem itt jártam 
Ennyi volt 
Most hallgat minden 
Mint a vér olyan a Hold 
 
Húsz évvel késıbb jön a tél jön az ısz 
Csend fut át a városon sokáig esni fog 
 
Mikor villámlott és az esı esett 
Hozzád bújtam mint egy gyermek 
A régi téren piros padok 
Ezen az utcán is idegen vagyok 
Már nem jönnek a régi srácok 
A messzeségben szállnak kiáltások 
Feljön minden a hó alól 
A szél fúj egy dalt át a városon 
 
Valamit játszik fúj a szél 
Én is játszok egy másik dalt 
A régi téren gitár szól 
Egy dal új álmokról 
 

 

 

Vad játékok 

Párnáján ringat az éj és oltja testem mérgeit 
Nagy szürke folyón jönnek a félelem árnyai 
 
Bezárva egy világba bezárva, 
Vágyak törtek rám hogy velem játszanak 
 
Nem érzek senkit hideg a Hold emlékeimben 
Szemeim égnek lent vagyok közelednek évek évezredek 
 
Vad játékok rohanunk valahová 
Vad játékok mély iszap vergıdj át 
Vad játékok nem vezetsz sehová 
Vad játékok érzek magamban egy valaki mást 
 
Sírva énekelnek az én álmaim ha villan a tő a bırömön át 
Házak robbannak körbetáncolnak a szikrák 
Lassan ébred bennem valaki más 
Sírva énekelnek az én álmaim ha villan a tő a bırömön át 
Levisz a mélyre még mélyebbre és leüt mint egy ökölcsapás 
 
Csuklyás az éjszaka ólomnehéz pillák 
Ki jár odakint az utcán 
Csak a szél veri az ajtót csak a szél jár 
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Nem vesztettem 

Mit ígérsz világ mit ígérsz világ 
Találkozunk egy éjszakán 
Én másképpen érzek 
Csak aludj világ csak aludj világ 
Majd felébresztelek az üvöltésemmel 
 
Én nem vesztettem te vesztettél el engem 
Legyél gyors ha el akarsz kapni 
 
Hosszú élet vágtázó lovak 
Hosszú élet tüntesd el a nyomokat 
Miért nézem mindig a tv-t 
Szól a rádióm 
Egy világot szeretnék de más van itt helyette 
 
A pénz hangtalan a pénz gyors 
A pénz nagymenı a pénz jó 
A pénz nagy hecc a pénz boldogít 
A pénz erıszak a pénz fiatalít 
A beszögelt ablakon át 
A tetovált vállakon át 
A sötét hidegen át 
A győlölet ruháin át 
Az emberi fajokon át 
Az echte kínzásokon át 
A sokszínő óriás világon át 
A sokszínő óriás világon át 
 

 

 

 

A tükrök összetörnek 

Minden álmodat énekeld velem 
Minden álmodat énekeld velem 
 
Virágok virágok 
Add nekem add nekem 
Gyere át a tengeren 
Gyere át a tengeren 
 
Fázom egyedül 
Szeretni akarlak 
De ki ez a másik bennem 
De ki ez a másik bennem 
 
Kék felhık jéghideg 
Fázom messze vagy 
Hidegek a csillagok bennem 
Hidegek a csillagok 
 
Ahogy múlnak az évek 
Elrejtem titkomat 
Most nehezebb mint valaha volt egyszer 
Most nehezebb mint valaha volt 
Eltőnt barátok egyre távolabb 
Igazán senki sem maradt 
 
Az álmok tőzzé válnak 
A vágyak tőzzé válnak 
Én is a reggelt várom 
 
Nézz az ég felé 
Kiálts a szélbe ha sír az esı 
Ahogy múlnak az évek a tükrök összetörnek 
 
Minden álmodat énekeld velem 
Minden álmodat énekeld velem 
 



 6

 

A szerelem után 

Sok esıs év elmúlt már 
Egyedül állsz az ablaknál 
Egyre rosszabbul vagyok ahogy megyek hozzád 
Mondd mi vár a szerelem után 
 
Este ısz lesz ha reggel nyár volt 
Várjuk a végét sírhatnánk most 
Szólj már valamit gyönyörő a hajad szemed 
Nehéz dolgok ezek 
 
Ne menj még ne menj még 
Még nem búcsúztunk el 
Ne menj még kalapál szívem 
Láncra főzött érzések 
 
Ébren mindig ébren vársz 
Ordít rólad amire vársz 
Sem erım sem kedvem 
Rájöttem hogy szerettem 
 
Nincs már idı milyen kár 
Megérteni miért változtál 
Eldobtam a kulcsokat  
Holnap ilyenkor ne várj 
Mondd mi vár a szerelem után 
 
Nincs már idı milyen kár 
Talán hiányozni fogsz éveken át 
Most azt kívánom bárcsak örökké együtt maradnánk 
Mondd mi vár a szerelem után 
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Titkos napló 

Vörös a Nap hova mész ember 
Nincs visszaút érzem a perceket 
A jóság olyan mint a tenger 
Hej messze van az fehér ember 
 
Hagyjatok élni hívnak engem 
Vissza oda ahol mindent kezdtem 
Lehet hogy egyszer majd visszatérek 
Az ajtódon majd bezörgetek 
 
Ha másként fordul az életem 
Ha másként fordul az életem 
Lépteink nyomában már senki se lép 
Lépteink nyomában már senki se lép 
 
Amikor megszületek amikor porrá leszek 
Amikor nem látlak többé ma újra nehéz 
Ez vagyok én 
Amikor hozzám szólsz amikor virrad 
Amikor felszáll velem a vonat itt a föld alatt 
Ez vagyok én 
Amikor hiányzol nekem amikor könnyezek 
Amikor megnevettetsz amikor újra megpróbálom 
Ez vagyok én 
 
Vörös a Nap hova mész ember 
Ne felejtsd el az ıszt itt a november 
Már havazik eljött a tél 
Az élet megy tovább fehéren feketén 
 
Szép volt ez a nyár rám néz egy gyermek arc 
Szép volt ez a nyár és rám néz egy gyermek arc 
Az utolsó idık én és a világ 
Az utolsó idık és egy zuhanó madár 

 
Elıttem az élet és a végsı perc 
Lassan dereng kinek tartozom 
Még három év még négy nincs térkép én jót várok 
A jövı hangja a jövı szeme 
A jövı teste a jövı veszély 
Én vér vagyok én test vagyok én miért vagyok 
Egy gyermek arc egy alvó gyermek 
A gyermekek ártatlanok íme az ember 
Adj még egy napot adj még egy napot 
Jó éjszakát én jót várok 
Jó éjszakát én jót várok és most 
Én jót várok és most 
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Hívlak 

 
Túléltünk mindent a tegnapnak vége 
Szeretnék felejteni dolgokat 
Túléltünk mindent a napok teltek 
Megszerettem azt aki befogad 
Ketten vagyunk te és én 
Szeress szeress érj hozzám 
 
Hívlak csendben hívlak csak te tudod 
Itt belül mi fáj itt belül mi van 
 
Sok itt a fal kié ez a város 
Próbáljunk meg élni van még egy óránk 
Hej ez a világ el akar nyelni 
Érzem érzem a falakon át 
Rád néz ezer tekintet 
Rád néz kutatod ki szeret 
 
Hívlak csendben hívlak csak te tudod 
Itt belül mi fáj itt belül mi van 
 
Szerelmünk hajnalán szeress vigyázz rám 
 
 
 

 

 

 

 

 

90-es évek 

 
Mi az igaz mi a hamis mi ez a jel mi ez a kín 
Nem érdekel senkit sem mégis eljut hozzád hozzám minden 
Megérint téged megérint engem rohanó téli folyók ereimben 
 
Évekre elıre évekre vissza már mindent elvettek a világ kifosztva 
90-es évek Isten hozott 90-es évek kigyulladok 
Hazafelé egyedül csendesen rohanó téli folyók ereimben 
 
Most lehetne jobb de így se rossz 90-es évek a túl kevés túl sok 
Pedig engem várnak tengerek pedig engem várnak zöld hegyek 
90-es évek hagyj engem életben rohanó téli folyók ereimben 
 
Hol az én percem régóta várok jöhet bármi elindulok 
Európa kezeim rázza igen minden lezárul nemsokára 
90-es évek szemem lehunyom rohanó téli folyók ereimben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


