FANTASZTIKUS ÁLOM
Hello ma
Nyisd ki a szemed
A hó mint a hulló falevelek
Vízi harcosok építik újjá hajójukat
Mr. Rainbow már nincs közöttünk
Hello kedvesem
Tárd ki a szíved
Mint a mélyben nyíló liliomok
Ez az évszak vége, mint a lezárt tengerpart
Ahol szürke rózsák hullnak a mezökre
Ártatlan álmodozók, nézzétek mi készül
Eljött a Főnix ideje a szárnyalásra
Hello ma
Ébreszd a hajnalt
A szigetek oltalmazói találkoznak
A bátor kapitányok tengereket győznek
Az üstökösök visszatértéig
Hello kedvesem
Tárd ki a szíved
Add oda álmod a világnak
Belépve a zuhanásba elhagy ma éjjel
Arra késztet hogy kövesd a fényt
Szép álmodozó, felemel hozzád
Amikor átsuhanunk a szerelem varázslatán
Hiszünk az álmainkban
Mindenek fölé emel
Hiszünk az álmainkban
Mindenek fölé emel
JERUZSÁLEM
Az üres hídon állva
A hömpölygő folyót nézve
Lágy érzés, cigarettázva
Ezüst hold úszik át az éjszakán
Eris, a szigetek hercegnője
Szétszórja szikrázó nyomaid
Elvezet a szerelem házához
Ahol az istenek felnyithatják szemeim
Jeruzsálemért imádkozunk, itt az idő, hogy ott találjalak
Szeressük egymást Jeruzsálemért, gyerünk
szeressük
Az egyetlen lehetsz akire várok
Biztos hogy találkoztunk már valahol
Üldöző árnyékok hagyják, hogy szomorú légy
Szükséged van valamilyen gyógyszerre
Új orvgyilkosok, új megváltók
Egyensúlyoznak a mérleg serpenyőin
A tűz különös szeretői
Gyújtják meg lelkünk dicsfényét
Jeruzsálemért imádkozunk, itt az idő hogy ott találjalak
Szeressük egymást Jeruzsálemért, gyerünk
szeressük
nagy sárga cadillac, vigyél vissza otthonomba
a tiszta vágy dicső útján
elérjük a csillagokat
TÁNCOLJ VELEM
Amikor a fény forrósága eggyé olvad a gyorsuló idővel
Amikor a királyok visszatérnek elefántcsont-tornyukba
Engedd hullámzani a mágneses erőket

Hogy villogjanak oly gyorsan
Aztán ott tálalhatsz majd a holdfény alatt
Egy szerelmes mennyországban végül beváltjuk ígéreteinket
Egy szerelemes mennyországban elfeledhetjük a múltat
Ha akarod, táncolj velem
Keresztül azon a magányos éjszakán
Ez sokkal több egy álomnál
A gyönyörök kertjeibe eljutván
Ha akarod, táncolj velem
Keresztül azon a magányos éjszakán
Ez sokkal több egy álomnál
A gyönyörök birodalmaiba olvadván
Csillagporban ébredő kristálytetők alatt
Ahol a napfiúk játszanak,
Akik sohasem veszítenének
Ahol a hajósok vitorláznak
Keresztül a fények templomán ragyogó égbolton
Ott talán rám találhatsz, kedves
Egy szerelmes mennyországban végül beváltjuk ígéreteinket
Egy szerelemes mennyországban elfeledhetjük a múltat
Ha akarod, táncolj velem
Keresztül azon a magányos éjszakán
Ez sokkal több egy álomnál
A gyönyörök kertjeibe eljutván
Ha akarod, táncolj velem
Keresztül azon a magányos éjszakán
Ez sokkal több egy álomnál
A gyönyörök birodalmaiba olvadván
DÉLUTÁNOK EGY ELKÉPZELT VILÁGBAN
Akrobaták és üstökösök lebegnek oly gyorsan
A gyermekarcok végre napként ragyognak
Félelem nélkül cirkáló lila pillangók
Marasztalnak és altatnak el
Állítsd meg autód egy délutánra az elképzelt világban
Ahogy a háborúkat állítjuk meg képzeltbeli délutánjainkban
Hatalmas Holdkutya kergetőzik a pázsiton át
Altatók gyógyítanak húsvét tájt a Marson
Virágokkal és csillagokkal fessed kalapjaid és cipőid
A nagyvárosi operában énekelve
Állítsd meg autód egy délutánra az elképzelt világban
Ahogy a háborúkat állítjuk meg képzeltbeli délutánjainkban
SZENZÁCIÓK
A híreket hallgatva, változások következnek
Óceánok tervezői és holdbéli városok
Nézd meg jobban a vizeket és mond el mit látsz
A déli akadályok belerobbannak a tengerek színeibe
Hatalmas Holdkutya ugrál át a hullámokon
Ajtókat lökdösve és partra érve csak hogy valaki más lehess
Hangsebesség feletti tájak olvadnak a hajadba
A vígjátékok szereplői tréfálkoznak a levegőben
Itt jövünk az új szenzációval
Minden állomáson minket hallhatsz
Mindenféle magyarázat felizgat
Add a ritmust, tündér és hallgasd a delfinek hangját
Hallgasd a rádiódat
A földkerekség politikusai reszketnek

A szárazföld nővérei a kártyásokkal ringatóznak
Itt az idő, hogy mindez valóra váljon
Rejtélyes tabletták semmisítenek meg
Az akrobaták és az üstökösök messze járnak
40000 szirén sir az égen
A belső szexuális körforgás félelem nélkül áramlik
Mindannyian hívnak az összejövetelre
Az új szenzáció kezdetére
Hallgass ram, hallgasd a delfinek hangját
Jobb leszel, ha visszatérsz a tengerhez
Hallgass Őfelségére
Jobb leszel ha visszatérsz a tengerhez
Ha visszajössz hozzám
20. SZÁZAD
Kezdetben nem volt fény
Nem volt kamaszkorú menny sem pokol
Nem szóltak dalok sem hangok
Az idegen földről
Ahol az óceánoknak lenniük kellett volna, ahol az óceánoknak lenniük kellett volna
Istenem, oly egyedül vagyok
Millió fényévre otthonomtól
Mi lesz veled, a 20. században élve Carol!
Jobb lesz, ha nem veszel több jegyet
A csillagfényű showra
Hiszen mindenki oda tart
Micsoda álom
Csak nem gondolod, hogy
Követhetsz engem utamon
Egy felcsillanó pillantáson keresztül
Vissza a világba
AZ UTAZÓ
Most hogy megérintette a földet – szerelmet érezve
Zúdul rád, mint a végtelen eső színei a bőrödre
Leereszkedik hozzad az égből
Az idő izgatott győztese
Aztán millió fényév után tér vissza újra
Rohanva a külvilágból
A hetedik hullám tetején lovagolva
Ö a teremtés koronája
Megalkot téged
Az utazó
Itt van, hogy marasztaljon
Az utazó
Hívja a csillagokat
Az utazó
A szivárványon lovagolva
Az utazó
Az élet csókját adja neked
Figyelj, el sem tudod képzelni, mi lesz akkor
Ha látomásaid kiszáradnak
Nem tudhatod!
Mielőtt újra elesel
Jobb, ha elhagyod a tündöklő kábulatért
Az elefántcsonszínü városrészt
Rohanva a külvilágból
A hetedik hullám tetején lovagolva
Ö a teremtés koronája,
Megalkot téged

Az utazó
Itt van, hogy marasztaljon
Az utazó
Hívja a csillagokat
Az utazó
A szivárványon lovagolva
Az utazó
Az élet csókját adja neked
CAROL MESTERE
Az ablaknál ül, az éjszakába bámulva
Idegen hangokat várva odaátról
Messze az atmoszférák felett
A hívásra hallgat, hogy visszatérhessen önmagához
Oh, mennyire szeretlek
Ö aki mestere a jéghideg adagoknak
Nem fog bántani ma reggel
Ismeri a csillagokhoz vezető út ridegségét
Marsbeli szülővárosába utazva
Csak esőcseppek hullnak a festett mennyezetről
A gyűjtögető méhecskék tánca micsoda műsorszám lesz
Mindaz, amire vágyakozott egész életében
Nem halhatok meg ma éjjel hiába, mondja
Megállok majd mint az eső
Ismerem az utat, követem majd az ösvényt
Igen, Carol visszatér a Marsra, ahol a hideg vörös nap
Alámerül A`daar medreibe
Hajnalodik a párkányon át
Valaki arrébb rakja a széket
És a napfény vakítóan pattog az üvegen
Vedd be a pirulád, hadd legyen a napod altató nyaralás
Ha mar éjszaka nem aludtál
Oh, mennyire szeretlek
Ö aki mestere a jéghideg adagoknak
Hozzád sem ér estig
Találkozni fogunk holnap éjjel
Majd gyengéden megcsókollak
Mint ahogy a Hattyú a sivatagot csókolta
UNIVERZÁLIS APUCI
Ha egy új kapcsolatot szeretnél
Ott leszek, csak lépj tovább
Engedd, hogy vezesselek
Hagyd ott a babaházad az összetört napnál
Mondd el a szíved vágyát
Van egy szövetségesed, akiben bízhatsz
Ha kalandot keresel, kövess engem
Induljunk az arany ösvényen
Mindenkinek van egy mindent tudó apucija
Aki első az egyetemes királyságból
Aki elküldi angyalait az egekből
Mindenhova az álmodozóknak
Csókokat lehelve!!!
Bármely lány bármely nemzetből
Bármely fiú is vezette autómat
Újabb szenzációt ajánlok
Valóra válhat, ha csillogásra vágysz
Köveket dobálva az ablakodon át
Ne színlelj, nem otthon vagy
Megtálalhatsz, ha igazán akarsz

De én csak veled szeretnék találkozni
Mindenkinek van egy mindent tudó apucija
Aki első az egyetemes királyságból
Aki elküldi angyalait az egekből
Mindenhova az álmodozóknak
Csókokat lehelve!!!
LASSIE HAZATÉR
Magányos fiú
Bámészkodik a délutánban
Emberek sodrodnak a szürkület felszínén át
Ott áll egy kicsi sárga ember
A vasútállomáson várakozik
Képeket festeget Billie Holloway téglafalaira
Kedves hölgy mosolyog
Táncolj kedvesem
Én csak elvezetlek
Lassie hazatértéig
Mennyire igaz voltál – mondta
Mennyire igaz voltál, aki hideget lehelt rám
Nem volt rá alkalma, hogy megvalósítsa
Őszintesége találkozik pillantásainkon keresztül
Ahogy mondtam
A parkban
Kidobott néhány fényképet
Amelyen fényképeket dobott el
Amit már mindenki láthatott
Lefilmeztek egy lelket ma éjjel
Mondta
Mielőtt kikapcsoltam
Narancsszínű papír bringán lovagolt
És hang nélkül tűnt el
Lovagolj, uram
Tárd fel az ajtót és kiabáld ki
Lassie gyere haza, gyere haza
Mennyire igaz voltál – mondta
Mennyire igaz voltál, aki hideget lehelt rám
Nem volt rá alkalma, hogy megvalósítsa
Őszintesége találkozik pillantásainkon keresztül
Ahogy mondtam
Magányos lány
Táncol a bálteremben
Villámokat szór ezüst űrhajója
És a kövek felé fordítja
És most zuhan az idővel
A zöld szeme mögötti ürességbe
Valahol egy telefon csörög
De senki sincs otthon
Hello kábult kedvesem
Hallgass meg
Kapitányod hív
A kapitányod, aki halott
Lovagolj, uram
Tárd fel az ajtót és kiabáld ki, kiabáld ki, kiabáld ki
Lassie gyere haza
Kapitányod hív
Zuhanunk az idővel
Lassie hazatértéig

VÖRÖS RÓZSA
Kicsi lány – tudod-e mi vagy – tudod-e
Ez a baba csillag lesz – tudod-e
Most egy tizenéves császárné felemelkedik Hollywood-ból
Csodálatos szemekkel
Oly szép vagy – vedd fel feszes kék ruhád – vedd fel azt
Tudom azon vagy, hogy a Holdba repülj
Ó te megkaptad azt az erőt, hogy ez valósággá legyen
Ez a legizgalmasabb hír
Mi együtt leszünk az idők végezetéig
És ha mosolyogsz, Vörös Rózsa, az olyan mint a kék napfény
Kék napfény
Ó mi feltámadunk és sohasem halunk meg
Természetesen, ha mi csókolózunk Vörös Rózsa,
Felcseréljük a hatot kilencre
Ez forradalmi idő
Amikor a hat kilencre fordul
Emelkedik felfelé, közelebb az én fantáziámhoz
Csinos kislány, évszázadok fordulóján állunk
Az idő lánya felnövekszik ma éjjel, ma éjjel, ma éjjel
Ma éjjel, kis álmodozó
Te pörgeted lelked lemezeit
Kis álmodozó
Ez a hold lendít minket ahhoz a rock and rollhoz
A vágynak édes nyilai fogják ezt a táncot lángra lobbantani
Mi együtt leszünk az idők végezetéig
És ha mosolyogsz, Vörös Rózsa, az olyan mint a kék napfény
Kék napfény
Ó mi feltámadunk és sohasem halunk meg
Természetesen, ha mi csókolózunk Vörös Rózsa,
Felcseréljük a hatot kilencre
Ez forradalmi idő
Amikor a hat kilencre fordul
A millió hold városa fölött
El fogjuk érni a nap egyensúlyát
Tedd azt amit akarsz, ez lesz a rendeltetésed
Fel fogjuk fedni a titkát az új Jeruzsálemnek
RAGYOGÓ HÖLGY
Volt egyszer egy hölgy, Ragyogó nevezetű
Aki gyorsabb, gyorsabb volt a fénynél
Elindult egy nap
A szokásos módon
És visszatért az előző... (éjjel)

