
KIFORDÍTVA 

Kezed tele idővel - homok az urnából 
Egy útitárs - a páfrányok titka 
Sötétből sötétbe - hol is kezdjem 
Mikor elsápadunk - átszúrja bőrünket 
És ott voltak a csillagok 
Hogy segítsék lelkünk útját 
Minden szerelmemmel - kimentem a világba 
Kifordítva - és mindent neked adtam 
De kell a szerelmed - ez mit keresek 
Ajkaimon keresem csókod 
És mindig azt hiszem, ahová mehettünk volna 
Soha nem találkoznánk ebben a dalban 
Nevünk semmivé vált - de a szavak igazzá 
Mikor én voltam a nap és te voltál a hold 
És ott voltak a csillagok 
Hogy segítsék lelkünk útját

MAJOM A HOLDON

Egyszer voltam oly biztos, egyszer voltam oly vak 
Furcsa, hogy szavaiddal mintha gondolataim olvasnád 
Angyal egy autóban, ördög a kereszten, 
Madárijesztők a földön, Jézus a sziklán, 
Levelek az esőben, gyáva nyúl, 
Isten neked készült, gyíkok a napon, 
Majom a holdon, keresztül látok rajtad, 
Majom a holdon, ez neked készült. 
(Üzenet megértve?) 
Virág egy szóban, szavak pap nélkül, 
Szárnyak madár nélkül, szépség szörnyeteg nélkül, 
A jel túlzás, a vonatok késnek, 
Bolond a hegyen, óceán végtelen, 
Bolond a hegyen, a vonatok késnek, 
Kivéve mit elfelejtünk, hogy semmi sem igazán új, 
Beképzeltség, tágra nyitott szemek, 
A szélmalom leég, menj a fényre, 
Menj a fényre, 
Majom a holdon, 
Levelek az esőben, 
Ez neked készült

ŐRANGYAL

Vigyázz rám ma éjjel, ez minden mit kérek 
Vegyél szárnyad alá és nem teszem többet 
Annyira félek, hogy egy könyvből olvasol nekem 
De mikor az árnyak nagyra nőnek már nem leszel velem 
Vigyázol rám ma éjjel? - ez minden mit kérek 
Vigyázol rám ma éjjel? - ez minden mit tudnom kell 
Legyél az ágyam mellett, ez minden mit tudnom kell 
Fogd a kezem, kérlek, és ne engedd soha el 
A világ minden kincséért csak még egy pillanatot 
Néma vagyok, de nem látod, hogy az érintésedért kiáltok? 
Vigyázz rám hajnalig, míg meghallom a madarakat 
Magatehetetlen vagyok, vigyázol a kis életemre? 
És ha soha többé nem találkozunk, akkor is örökké emlékezz 
Hogy te vigyáztál rám ma éjjel, hogy te vigyáztál rám ma éjjel



SÓVÁRGÓ GONDOLAT

Bele az éjbe, szakadó esőbe, kutya sem dugja ki az orrát 
kinn az utcán, céltalanul, csak egy irány van a fejemben 
a szerelem lehet varázslat, lehet játék, 
néha tragédia, néha szégyen, 
szavak a töltények, az érzés a fegyverem, 
menekültem és még most is rohanok 
Néha azt kívánom, hogy dögölj meg, 
mert még mindig kísértesz 
Tévedtem, mikor hagytalak elmenni 
Próbálom kiölni a fájdalmat magamból, 
de minden gondolatom rólad szól 
mindegy hol vagyok vagy hová megyek 
Néha arról álmodom, hogy újra együtt vagyunk, 
de tudom, hogy lehetetlen és a vágyam csak ábránd 
Te voltál a kincsem, de nem tudtam, 
hogy te voltál a napfény az életemben 
Azt hittem, meghalok, mikor rájöttem, 
hogy csak egy esély van a túlélésre: 
Néha azt kívánom, hogy dögölj meg

SZENVEDÉLY

Kerestem, oly sokáig kerestem, 
de most elűzöm az árnyakat 
Próbáltam, igen, próbáltam megtalalálni az utam, 
nincs több sírás, bármi is történik majd. 
Volt idő, mikor magam alatt voltam, nagyon is lent, 
és egész életem céltalan üresség volt 
De szenvedélyed bennem él, 
egész életemen át, hiszek benne, 
béke honol mélyen szívemben, minden elmúlik, 
de mi együtt leszünk újra 

Mentem, csak mentem az esőben, 
mikor képzeletem angyala suttogta: Helló! 
Nagyon meglepődtem, hogy szembesültem ilyen újjászületéssel 
A szerelem mindig váratlanul jön, a szerelem vakká tesz és irányíthatatlan 
a szerelem a válasz, a szerelem mindaz, mire szükségünk van, barátom, 
de most jöttél és megvaltozott a világ, most örökké akarok élni

ESZMÉLÉS

A narancs gyengéd íze 
Egy kert gyümölcsökkel és virágokkal az, mit magammal viszek 
A tengerkék szemekben, mindegyikben egy-egy sziget 
Szerelmed rabul ejtett 
És ahogy mindennél mélyebbre zuhanok 
És ahogy megcsókolsz 
Egymást vezetjük az ismeretlenbe 
Ahonnan ember még nem tért vissza, ahol az emberek nem felejtenek 
A legszebb halál, ha nem létezünk, de élünk 
Az angyalok jelenléte, Indokína érintése 
A mozgás csendje, Afrika lassúsága 
Az eszmélés 
Nincs innen kiút 
Semmi sem hasonlít hozzád 
Minden elmúlik 

És ahogy egy mindennél mélyebbet sóhajtok 



Hazaérek, hazaérek az ismeretlenbe 
Ahonnan ember még nem tért vissza...

KONTROLL

Csini bébi, nem tudod, az idő változik, 
minden pillanatban felnövünk és elvesztjük a kontrollt 
az élet egy töltött fegyver, de nincs cél, 
és folyton menekülsz, de nincs kegyelem 
mama és papa elmentek a háborúba 
soha többé nem jönnek vissza 
belegondoltál, hogy újra szüless? 
valaki bombát dob egyenesen a szíved közepébe - ők kontroll alatt vannak 
te kikerültél alóla - nincs több kontroll 
megkaptál megint mindent - nincs több kontroll 
te kikerültél alóla 

20. századi méhecske, mit csinálsz, mi leszel? 
az élet nem ruhapróba, mikor mézet hozol 
minden rossznak tűnik neked 
kinőttél a valóság mérgéből és nincs kegyelem 
minden barátod izgatott, itt az idő, hogy elkapd a gyilkost 
belegondoltál, hogy mindent megkapsz újra? 
Talán valaki küld egy papot, hogy egy üstben kifőzzön egy vallást 
kontroll alatt vannak, 
de te kikerültél alóla 
mi az a kibaszott kontroll? 
belegondoltál, hogy valaha megkapod az egészet 
csak addig, amíg nincs kontroll 
nincs hatalmuk feletted

VESZÉLYES HELYEK

Az emberek zajonganak, 
nem tudnak egy valamit, 
csak nevetnek, 
de akinél az erő, mindig az rángatja a drótokat 
Az emberek teszik, amit tesznek, 
csak megkapják a híreket, 
és akinél az erő, mindig annál a jutalom 
De van becsvágyad, arcot kapsz, 
gyere, menjünk egy veszélyes helyre! 
Be vagy skatulyázva, szerintem reménytelen vagy, 
menjünk egy veszélyes helyre! 
Gyere-menjünk, gyere-menjünk, gyere! 
Megígérem, hogy eladjuk ezt, 
megígérem, hogy mennybe viszlek 
Megígérem, hogy eladjuk ezt, 
és én nem tudok várni! 
Megvannak a terveid, mindezek a tervek, 
és vannak pillanatok, miket esélynek hívok, 
a helyedben mindet megszerezném, 
és ha nincs erőm, bűnt követnék el, 
de van becsvágyad... 
megígérem, hogy eladjuk ezt... 
üzletelek veled, 
tudod, hogy a barátod vagyok, 
veled maradok a végsőkig, 
tudom, hogy bátor vagy, 
sok időm van, 
a tied leszek, mielőtt az enyém lennél



A KOR SZELLEME

utálat, bujaság, lélek, düh 
Úgy tele vagy utálattal, úgy tele vagy bujasággal, 
úgy tele vagy lélekkel, úgy tele vagy dühvel 
A kor szelleme 
Itt jön a vudu király, itt jön a hatalmas ember 
Arcképem minden címlapon, a tervem mindenkié 
Én vagyok a létezésed, vagyis ami lenni akarok: 
a pápád, a messiásod, ha hiszel bennem 
Nem én vagyok az igazi teremtő, csak egy egy olcsó másolat, 
én vagyok bárki gondolatának a megtestesülése, 
de ha te tudsz a számról olvasni, a te érdekedben 
én leszek a gyógyír, nem csak egy sírfelirat 
Úgy tele vagy utálattal, pihenned kellene, 
Tele bujasággal, szükséged van szabadságra, 
szükséged van kárhozatra, szükséged van megváltásra 
Úgy tele vagy utálattal 
A kor szelleme 
Itt jön az új vallás, bármire, aki te vagy, 
kardom a te hited, hangom a te közeged, 
itt vagyok, hogy feloldozzalak, ez mit tenni akarok, 
nem hiszek a látomásban, de hiszek benned 
Itt jön a vudu király, itt jön a hatalmas ember 
Arcképem minden címlapon, a tervem mindenkié 
Itt vagyok, hogy a tied legyek, ez mi lenni akarok, 
a pápád, a messiásod, ha hiszel bennem 
Tele vagy bűnnel, kiirtasz egy nemzetet 
tele szexszel, te vagy a szenzáció, 
szükséged van kárhozatra, szükséged van megváltásra 
Úgy tele vagy félelemmel, 
Úgy tele vagy utálattal, pihenned kellene, 
Tele bujasággal, szükséged van szabadságra, 
szükséged van kárhozatra, szükséged van megváltásra 
Úgy tele vagy utálattal 
A kor szelleme

LÉLEK MESSIÁS 

Túl sok a zűrzavar, 
Óriási a hatása a trágár terrornak, 
Csodálkozom, hogy miért van még ez a rögeszmém 
Van még bármi oka, hogy maradjak, 
és várjak egy nyugodt messiásra? 
Mondj egy okot, hogy itt maradjak örökre, 
várjak valami eljövetelére 
Ez a lelkem? 
Ez a fényvillanás, hogy sohase felejtsek el várni? 
Vagy ez te vagy? 
Valami angyal, aki itt tart örökre? 
Túl sok háború van odakint, 
Óriási a hatása a jeleknek és jelentéseknek 
Csodálkozom, hogy még mindig harcolok a kérdések tengerében 
Van bármi ok, hogy maradjak? 
Várni valami eljövetelére? 
Adj egy okot, hogy itt maradjak ezen a szigeten 
várni valami eljövetelére



ÚJ LÁTÓHATÁROK

Egykor együtt voltunk 
Egykor egyek voltunk 
Egykor futottunk és tudtuk honnan jövünk 
Mi voltunk a zene, hallottuk a hívást 
Óriások voltunk a zuhanás után 
Egykor gyerekek voltunk 
Egykor oly kicsik voltunk 
Az új látóhatárokra pillantok 
Mikor rád nézek, elérem az új látóhatárokat 
Egykor és most 
Egykor és most 
Egykor elváltunk, egykor elvesztettük a látványt 
Egykor fagyoskodtunk a TV fényében 
Te vagy a szivárvány, jól nézel ki 
Megcsináljuk még egyszer?

PANDORA ALTATÓJA

Nos, átkaroltad a Földet, 
most túl gyorsan forog 
tényleg nincs reményem ragaszkodni a múlthoz 
a vonat elindult, a méreg szintén 
Bejelenthetjük, hogy senki sem éli túl 
Megbújok a Föld nyomorába, ami nincs túl közel 
és hallgatom a mormolásukat, ami a levegőben kering 
szó bennszakad, ígéret megtörik 
és azokat, akiket tényleg érdekel 
én vagyok a színjáték nézője 
látom az árnyékunkat a vásznon 
és amikor a metró fékez, hogy megmentsen néhány öngyilkos méhet, 
egy pillanatra eláll a lélegzetem 
talán én voltam 
a világ elsiklik, mint az uszadék az élet folyóján 
a pillanatnyi égbolt Pandora altatójához 
Látok eltorzult arcokat, mint aranyérméket 
és gondtalan programjukat, amit a kereskedelmi guru mondott 
egy vízjel a szikra ellen 
esernyők, amiket tartanak 
elsiklok a távolba és nézem, hogy a világ elhalad 
egy pálya tele kérdésekkel 
egy kihasadt égbolt 
de én csak ülök és csodálkozom egy kicsit, 
hogy sohasem csodálkoznak, hogy miért?


