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(1) egyszer csak

(2) álom

egyszer csak elkezdődik
nekem vibrál minden kép
szép
tüdőm feltöltődik
égi hajlam kettőt lép
gép

szárnyra lobban
az éghajó
sodródása nem
látható
mégis hogyha majd
száll a léten
lesz ki jöjjön az
éjsötéten
földbe tűnni már
kérve szítja
az se baj ha csak
szétszakítva
tervbe vetten
de önfeledten
derüljön ki hogy
mit kerestem

száll
a világ másik végén vár
szüli halál
ye-e
szél
keresztüljár mindent kér
hazamegy él
o-oh
származáson kívül
halmozódik tenger rész
kész
bárki jön vendégül
hírem innen el nem vész
egész
száll…
…

álom
az élet
az égen
régi fények
játék
az álom
a felhők
tömeg vonz ami
téri képen
éppen ott lesz
hol nem reméltem
maradványa csak
égi dallam
mennyi helyszín és
mind lakatlan
beköltözhető
művi tájék
ennél jobbat
úgysem találnék
szó mi szó ez is
finom részlet
sosem fogy ki az
égi készlet
álom…
…
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(3) tell me

(4) hol az a szív

tell me you wanna be mine
and i’ll give you all that you dreamed of
beleive that it’s gonna be fine
finest ever in your life
the night is echoing your call
words you never dared to pronounce yet
fear of a definite fall
into a world of unknown love

nagy az idő
mind itt van
idegesen
fénylik benne
valamitől
felrobban
a tér csak a szabad
égbolt lenne

tell me you wanna be strong
and i’ll give you freedom you needed
it’s true that you’re gonna belong
onto a place that can’t be found
flying all over the sun
such a risk we can always take now
sounds like a plan that’s done
solid wax is what we need

ez az idő
nem volt még
de a minap
szóltak róla
hogy az eget
fellőtték
a csillagos alak
játék volna

(chorus) talking about the fake evidence
it’s shining and just turning like pale old stars
real ones have come to prove eminence
is something that we can’t just break into parts
so many times you promised me things
that no one else could also see
read in my mind it finally thinks that
we’ll be the last ones to be

hol az a szív
hol az a szív
hol az a szív kinek
ez nem fáj
pereg a film
pereg a film
pereg a film mielőtt
tudnád

tell me you wanna be mine…
…

milyen igaz
nem vagy szent
legyen ez a
lélek kódja
igaziból
kint vagy bent
a lény ami marad
isten csókja

(chorus)
take my wings they are not burning
you can help them
going back to sky
take my wings they are not burdened
you can use them
going back to die
tell me you wanna be strong…
…
(chorus)
and it’s painfull

ver a szívem
élnem kell
gyere vigasz
száraz kútja
utazik a
fényember
átjön a falon
testem dúlja
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(5) mennyei béke

(6) diszkóhajó

talán egy érzés voltam
fiú az ég közepén
lefele bámészkodtam
szüleim várta remény

/a/ hetvenes évek végén volna jó
diszkóhajó
balcsiba mártva holddal táncoló
sztárúsztató
éjszaka mélyén rejlő engedő
hullámidő
képek a szélben mennyi régi íz
ott lenn a víz
/hetvenes évek végén volna jó
diszkóhajó
balcsiba mártva holddal táncoló
sztárúsztató/

a nevem most már kívül
belül a végtelen ég
van ami meg sem térül
lehet hogy élni elég
szabad-e várost látni
hegyeket erdei színt
alakok útját járni
valaki szóba került megint
ugyanúgy lesz még este
csorog az alkonyi vér
lebeg a holnap teste
különös hangokon él
újra itt van a mennyei béke
és a belevalóknak a hittudomány
elvarázsol a semmi reménye
idegen vizekben az égfoszlány
körbeépül az emberi helyzet
de a falakon innen ha átüt a fény
feltaláljuk az éteri nyelvet
kivezet majd innen a létösvény
ha ez egy álom volna
igazi üdvözítő
na vajon meddig szólna
a szerepem adta idő
valami gyűlik bennem
szakad a szív és a szó
lehet hogy én vesztettem
hogyan is lesz ez így jó

el is megyünk egyből
a diszkóba
tükörgömbről szakad millió
fénycsóva
rengeteg a lány ugye
mutatóba
minden megvan
cici sztereóba’
egy ilyen láznak a dizsiben a helye neki
kifiguráznak a pultos ’de keveri
a zene ráz gyere mindent bele
ahogy lebeg az egész
a nyolcvanasok fele
átalakulni végleg teljesen
új szinteken
fénybe lefolyni komplett látomás
plusz hanghatás
eljön a vége roppant nedvesen
süllyedj velem
kábulat éve mindig lüktető
nagyobb erő
/átalakulni végleg teljesen
új szinteken
fénybe lefolyni komplett látomás
plusz hanghatás/
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(7) érző váz

(8) trust

forog a tűz tava
szi szél vizet áraszt
halak a horgokon
mesterhorgász fáraszt
kisüti vértelen
húsuk nyárson végül
valami végtelen
szervezetbe épül

take me to the traces
that we made lying in the sand
take me by the hand and
lead me to this very piece of land
looking at the see
the waves are coming out around our feet
the sun will make an eye
and show us how to move to its beat

szakad az ég szava
ilyen nincsen holtan
megad az éj szíve
hogy mi minden voltam
telepi értelem
sötétségben fénycső
valami képtelen
magának sem végső

such a simple thing it takes a lot o’ time to beleive
trust
watching all around it’s hard to recognize what it shows
us
going out of mind the reason why you stay still inside
your love
the only way to get to where you really wanna be the
clouds
above

húsuk nyárson végül
szervezetbe épül
(ism.)
(ref.)érző váz
a mindenségben
vérző szív
az alkonygépben
hajnalpír
megszülettem
reggel van
és felnőtt lettem
forog a tűz…
…
húsuk nyárson…
(ism.)
(ref.)

i
i wanna be with you tonight
yeah
you
you wanna show me all you got
inside
(repeat)
such a simple…
…
i
i wanna…
(repeat)
i’m no wrong
who’s so right
what a joke to say
keeping such a distance in the building that will never stay
crumble into the sea
grooving up the sand
your body should just fly around
and sprinkle like a movie brand
(repeat:…like a movie ’cause)
i
i wanna… (repeat)
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(9) terven felül

(10) ébren

terven felüli tájakon
kövek alól néztük volna
feltör tavaszi ágakon
elered a mindenség

bármint volt
tisztán érzem
engem szült
az idő
gyermekkor
sok kis részben
lélegzés
levegő

hullám akarat életem
sziget ez vagy eltűnt bólya
félig takar a végtelen
lenyeli hogy meddig még
minden tagom a tűzzel játszik
sugaras a boldogság
szirmok tömege névtelen
belefeledkeztem néha
úgy tűnt igazi védelem
ami volt azt elvitték
mélyen fakad az áldozat
idejében szó sincs róla
csendben szüli az álmokat
kibomolva százszorszép
minden tagom a tűzzel játszik
sugaras a boldogság
titkos mozi a vásznon látszik
közeleg a távolság
ha akarom látni nézem
a város széli házak
milyen különös módon bontják szét a fényt
alig ismerni mindent
máris megcsinálnak
szeretetből vagy valamiért
de kimarad az igazság

terven felüli…
…

ébren várom
közben képzelem
árnyak nélkül
a világ
első pár év
rád emlékezem
álmok mélyén
mire vársz
kívül az idegvégeken
csábít a hűvös végtelen
élnem
távolság
rejtett véna
szép esték
valahol
áramlás
nincsen célja
vágyakkal
teli hold
ébren várom
közben képzelem
árnyak nélkül
a világ
első pár év
rád emlékezem
álmok mélyén
mire vársz
kívül az idegvégeken
csábít a hűvös végtelen
élnem
kezdeti fény a vállamon
terhem az égnek átadom
ébren volnék
teljes vonzalom
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(11) oltás

(12) új kezdet

száraz alkony olyan izgató
árka bokra mind látható
szemre készül
méret nélkül
semmi hozzá nem fogható

el van a világ szállva
pedig ő nem madárka
hol van a világ fészke
odakünn az nagy fénybe’

este lesz hát de milyen más
alak nélkül a változás
tüzet fogna
a szénaboglya
megvalósul a láthatás
szabad a mágia/máglya
belerepül
szabad-e szállnia
maga körül

ösztönéletű vigasság
furcsa játék
de belevisz minden
a fény a lényeg
a mennyország
benne van csak épp
kapuja nincsen
színes ország a képeken
hátha jut még kis élelem
kerek puszta
szél taposta
hegyek nőnek a végeken
bárki nézze fogy a gondolat
hírbe hozzák a dolgokat
idő sincsen
szalad minden
semmi kérdés csak pillanat
szabad a…
…
ösztönéletű…
…

senki sem élt még holnap
végül is átvisz a csónak
semmise partja kilátszik
onnan evez az a másik
el van a világ szállva
nemigen lesz maradása
hol van a világ széle
odakünn túl nagy fénybe’
tele van a vég
az új kezdettel
nem is tudja még
hogy mit talál
ugyanaz az élet
minden reggel
melegíti majd
a napsugár
legyen az a szép
ha minden szóban
van valamennyi veszteség
szabad a kezünk
a tiltott jóban
közeli kaland a messzeség
meztelen ömlik a hajnal
szembesül éppen a fajjal
kínjukat már alig érzik
testük a napba ha vérzik
síromig éltet az élet
körbekínálnak a gének
meglesi majd aki bírja
kinek is lesz az a sírja
tele van a vég…
…

(ref.)mi ez a jégeső
mi ez a táj
hova visz át a folyó
ha jön az ár
nyugati végtelen
keleti vér
ilyen a gátszakadás
ha utolér
ég a szívem
érzem igen
kívül a tűz
belül a fojtás
robban a kép
részem a vég
árnyal a szó
bejön az oltás
(ref.)
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