
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 
 
 

 

 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 

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 
 



 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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 
 



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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 


