EGY SZERELMI GYÖZELEM
Az idő változására várva
Várom a változást a levegőben
Együtt leszünk-e valaha
Visszatérésedben reménykedve
Édes visszatérésedben reménykedve
Hello - ez itt a mennyország lenne?
Hello - hello
Van itt valaki?
Neki itt kell lennie valahol
És azt mondja
Hello – hello – hello
Mint egy igazi angyal
A napfényben állva
Becsukott szemekkel
Különös álmot álmodik
Ahol semmi sem szürke
Aztán elvisz magával
Madzagon rángat
Amikor a szerelemmel játszik
A szerelemmel játszik, hello – hello
Számolok – párosával
És állok
Állok az esőben
Fel s alá járva a sikátoron
Amely a napfényhez vezet
Becsukja szemeit
Aztán elvisz magával
Madzagon rángat
Amikor a szerelemmel játszik
BERLINI NYÁR
Meghívlak a mai napra
És csak téged
Van egy asztalfoglalásod
Június 17-re
Nyisd ki szemed és engedd hogy, a nap
Betörjön egy kis időre
Találhatsz valamit, amit sohasem láthattál idebent
Érezni a szíved dobbanását
Mint egy fáradt gépezet
A forgalom zaja, mint egy csendes álom
A park pora, az autók füstje száll fel
A forró délutánban
Egy izzadó testet érintve
Berlini nyár, rendben vár
Fáradtan lóg a nap a levegőben
És robban az egekben
Élni látszik a tévedés kegyelme, de minden rendben
Adtál egy csókot az útkereszteződés közepén
Berlini nyár, rendben var
Az aszfaltba olvadó nap forrósága annyira erezhető
Itt meg ártatlan aztán meg feltör oly vadul
Amikor a nyárra vágyakozunk a falnál
Berlini nyár, rendben vár

NAGY JAPANBAN
Téli városrész
A hóesés kristály pelyhei
Kavarognak a fejemben és a szélben
Nem voltak soha illúzióim
Hogy valaha is megpillantom a
Nyár forróságát a szemedben
Tudtad mit tettel velem
Belátom ez már történelem
Visszatérek ismét az útra, hiszen
Megtörténik minden, amit csak akarnak
Itt fogok várni a férfira ma éjjel
Hisz oly egyszerű, ha nagy vagy Japánban
Ah, amikor nagy vagy Japánban – ma éjjel
Igazi nagymenő – mámorban úszva
Nagy Japánban – a keleti tenger oly kék
Nagy Japánban – minden rendben
Fizess! Aztán alszom az oldaladon
Egyszerűek a dolgok, ha nagy vagy Japánban
Oh, amikor igazi nagymenő vagy
Neon ég a meztelen bőrömön, árnyékok
Cikáznak a furcsán fénylő próbababákon
Itt maradjak az állatkertben
Vagy menjek és változtassam meg nézeteimet?
Egy másik mocskos nézetre
Tudtad, mit tettél velem
Belátom ez már történelem
Visszatérek ismét az útra, hiszen
Megtörténik minden, amit csak akarnak
Itt fogok várni a férfira ma éjjel
Hisz oly egyszerű, ha nagy vagy Japánban
NÈMETORSZÀGBA SZERETETTEL
Egy emigráns vagyok, idegen szavakkal
írok Németországba
egy valóság nyelvén
szürkére festett kesztyűben
Németországba szeretettel
Háborúk között háborúk /2x
Győzelmen át, bánaton túl
Egységben nyertünk
Hagyjuk tervüket folytatni
Amíg a valóság engedi
Egy nem várt kém vagyok
A szemem sarkából
Először figyelek aztán lecsapok
Mert valójában itt vagyok de ott is én állok
Írok Németországba, írok Németországba,
Németországba szeretettel
A színek kavalkádja
Olyan igazi mégis láthatatlan
Még sincs döntés
A túl sok ügy között
Hadd építsünk rémalom-nemzetet
Mely tanul és dolgozik mint még soha
Egy megfagyott nemzedék hite

Saját félelmében megszületve
Itt jön az újkori áruló
Itt jön a megtorló szakasz
Mienk a bölcsesség sója
Itt jövünk talpig feketében
Lassan épülünk fel romjainkból
A jövő fele fordulva állunk
Áldott dicsőségben virágozva
Virágzó nemet hazában
Írok Németországba, írok Németországba,
Németországba szeretettel
Minden csendes Németországban
BUKOTT ANGYAL
Hallottam azokat a hangokat a rádióban
Aztán kikapcsoltam, mert arra kert
Ö egy nyomozó
Olyan mint egy felvonó
Tudod, senki sem mondta,hogy mi mind egyedül leszünk
A barátom elhagyott valahol
A vörös fények zónájában
Te tudod
Azt mondta: láttam a mely titkaid, fiam
Ahogy megcsillantak
Pillantásodban
Azt mondtam: akarlak, kislány
Azt mondtam: kívánlak
Azt mondtam: sosem éreztem ilyet ezelőtt
Ö, mint egy merénylő
Aki szívembe döfi kését
De meg többért könyörgöm
Azt mondta: a tested akarom
Azt mondta: a lelkedre vagyom
Azt mondta: ezt egy bukott angyal teszi
De ö sosem hagy el
Ö egy megszálló
Egy másik világból
És egyre többért könyörgöm
Felemelő érzés, ahogy késével megsebez
Tüzet gyújt széteső életembe
Nincs menekvés a titokzatosságából
Aztán édes idegen csókjaival illet
Azt mondja: tudom, hogy tetszeni fog
Aztán mellém áll
Azt mondja: csak hagyd, hogy ez a ritmus
Átjárja a tested, kedves
És aztán
Újra és újra megteszi
Vadászik ram
Az idők végéig
ÖRÖKRE FIATALON
Táncoljunk stílusosan
Táncoljunk keveset
A mennyország várhat, nézzük az eget
Remélve a legjobbakat, ám a legrosszabbra várva
Ledobjatok a bombát, vagy nem???
Haljunk meg fiatalon, vagy éljünk örökké?

Nincs rá hatalmuk, de sohase mondanák hogy soha
A homokozóban ülve az élet egy rövid utazás
Az örültek zenéje szól
El tujatok képzelni mikor nyerjük meg ezt a versenyt?
Fordítsuk aranyló arcunkat a nap fele
Vezetőinket dicsőítve
Jókedvre derülünk
Az örültek zenéje szól
Örökké fiatal akarok lenni, örökké fiatal
Igazan akarsz örökké élni?
Örökkön örökké
Néhányan olyanok, mint a víz
Némelyek mint a tűz
Egyesek a dallam és mások az ütem
Előbb vagy utóbb mindnyájan elmennek
Fájó értelmetlenül megöregedni
Nem akarok árnyékképként ködbe veszni
Fénylő gyémánt az ifjúság
S a gyémánt fénye örök
Oly sok kalandot elmulasztunk
Oly sok dal el sem játszunk
Oly sok almunk az égbe száll
Valósítsuk meg végre mar
Hisz örök az ifjúság
HANGULATBAN
Olyan hangulatban van, hogy megérinti a tüzet
Olyan a hangulata, hogy megérint mindent, ami te vagy
Olyan a hangulata, hogy megérinti a tüzet
Megérinti a tüzet, megérinti a tüzet
Jacky-t csendes álomba zárták
Filmet néz a tv-ben
Bizonytalan, rágyújt
Felvidul a dobozában
Oh, Jacky, mikor minden rosszul megy
Készülj, erősnek kell lenned
Ez annyira érzelgős
Tárcsázd azt a számot a könnyeidben
Az aranyév számát
Meg kell érintened a tüzet
Ébredj kisfiú
Játszanod kell a tűzzel
Ébredj, meg kell érintened a tüzet
Ébredj fel kisfiú
A tűzzel kell játszanod
A tűzzel kell játszanod
Jacky hallgatja, ö az vagy nem?
Szeme ég, mert az ágy túl forró
Nyugodtan ül egy forgószékben
Valami közeleg a lépcső tetejéről
Oh, Jacky, mikor minden rosszul megy
Készülj, erősnek kell lenned
Ez annyira érzelgős
Tárcsázd azt a számot a könnyeidben
Az aranyév számát

Most figyelj ide Jacky!
Te mindig olyan magányos voltál
Abban a teljesen elhagyatott házban, magasan a hegyen
Csak gyere, gyere és találkozzunk, tudod hol
És visszatérünk egy szép vakációra
A boldogság régi-régi napjaiba
ÙGY HANGZIK MINT EGY DALLAM
Ez a lelkem furfangja
Két arc fürdik a fényben
Ö lágy és meleg a karjaimban
Ráhangoltam öt a színpadra
A kezem a vállán nyugszik
Amikor tova tancolunk az idővel
Oh, mi mozgunk, zuhanunk
Belepünk a tűzbe
Itt a farkas ideje az éjféli alomban
Nincs ok a sietségre
Csak indulj, ez a parázs egy történet
Gyújtsd fel a lángot
Fülig szerelmesek vagyunk
Bukfencezz
A múltja körbevesz
A hangja olyan mint egy dallam
Ezek tiltott helyek
Elfogunk menni egy rövid időre
Ez egy határozott műsor
Árnyékunk a holdfényben úszik
Rendszertelenség és ragyogás van a szemedben
Ö a te sóhajtásod érintése
Ajkaim válladat érintik
Miközben mozgunk lágyan és lassan
Nekünk extázisra van szükségünk
A szerelem komédiája
Olyan mint Cary Grant és Kelly volt
Egyszer korábban
Adj nekem több harmóniát és tragédiát
És fantáziát az almaimnak
És gyújtsd fel a lángot
Indítsd el a mellékbolygót
Gyújtsd fel a lángot
HAZUGSÀGOK
Kislány - mit tegyek?
Rád hangolom magam
Csak hogy hangulatba hozzalak
Mindenki Hollywood-ba tart
Az őrületbe kergetsz
Mosolygok erőlködés helyett
Fogadunk egy csomó pénzben
Ez egy sláger az meg egy utánzat
Ez mind amit jelentesz nekem
És ez mind amit látni akarnak
Bolondnak maszkírozva
Igazat mondva csupa hazugsággal
Amikor jövök, de semmi sem egyszerű
Modern betegségként tör fel
Talán azt hiszed, hogy a holnap csak egy tréfa
Ez egy tréfa után tréfa

Kedvesem - mindenki interjút ad
És semmi sem igazán új
És mindenki csak bohóckodik
És tudod jól, mit teszünk a bohóccal
Kedvesem - készen állok a műsorra
Várakoznak és sosem fognak elmenni
Ez az az este csak hogy indulj
A műsor kedvéért
Milliomos leszel ha ezt megérted
A sztratoszférában koktélokat ihatunk
Üzlettársaimmal hosszú repülőutak után
Ebben a szuperszonikus csodaországban
Van egy árnyék ezen a festői bemutatón
Először mosolyog aztán elsápad
Talán azt hiszed, hogy a holnap csak egy tréfa
Ez egy tréfa után tréfa
Kedvesem - mindenki interjút ad
És semmi sem igazan új
És mindenki csak bohóckodik
És tudod jól, mit teszünk a bohóccal
Kedvesem - készen állok a műsorra
Várakoznak és sosem fognak elmenni
Ez az az este csak hogy indulj
A műsor kedvéért
FELSÖ TÌZEZER
Itt az idő hogy elkapd a ritmust
Hogy érezd a lüktetést a lábaidban
Kitty baba szorítsd a kezem
Mint egy ördög akit a mennyország küldött
A karjaiban tart, ö meg az enyémben
Idővel szerepelünk majd a filmben
A 15. sorban ülve
Gyerünk kislány, annyira szeretlek
A felső tízezerből valók vagyunk
És ez szabadságot jelent
Állandó rohanásban
Tudjuk hova tartunk
Megvannak a jegyeink az éjféli műsorra
De ezek az éjszakák oly hamar kiégnek
A fénysugáron ugrálva, utolsó nem lehetsz
Az oroszok is ezt az utat járjak
Szeretjük őket, ahogy D. Kaye-t
Nem kell a pénz, megkapjuk ingyen
Mert ott vagyunk a felső tízezerben
A felső tízezerből valók vagyunk
És ez szabadságot jelent
Mi vagyunk a felső tízezer – a fénysugáron ugrálva
Mi vagyunk a felső tízezer – a fénysugáron ugrálva
Ragyog a társadalomban – ragyog a szabadságban
Ragyog a fényűzésben – ragyog a társadalomban
Szeretettel és félelemmel teli utcák
Talán ez lehet az utolsó évünk
Enrico halott, de minden rendben

Az utcákon táncolunk szeretetben
Ha ö az ágy, én vagyok a szerető
Ha ö papnő, én vagyok a palástja
Ha ö hölgy, én vagyok a pasija
Ha ö férfi, megteszem amit tudok
Gyerünk a holdra,
Gyerünk a holdra
Lepjünk be a szervezetbe
Gyerünk a holdra
Kóstoljunk bele a szabadságba
És gyerünk a holdra

