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mit keresünk ebben a téli hidegben
                         a fényt keressük jó uram a fényt
és mit keres a fény 
                         bennünket jó uram 
miért merülnek el a szirének 
                         mert a hullámzás vagyunk jó uram 
miért nem rántunk kardot a hullámzás ellen 
                         a part vagyunk a partok éles vonala 
                         ahogy a ködből előbukkan mint Dovernél tudod 
és a Szamos a Szamos miért dühöng 
miért csilingel miért kacag 
                         mert Erdélyben vagyunk jó uram 
                         addig kerestük a választ 
                         amíg Erdélyben kötöttünk ki 
                         a Kérdések Városához egészen közel 
és a városba bejutottunk 
                         most is ott vagyunk jó uram
és a kérdések városából kijuthatunk 
                         igen jó uram kijutottunk már többször is
most nappal van vagy éjszaka 
                         most nappal van uram 
megint szemerkél az eső 
                         a vérem az uram 
                         feletted ágak dalolnak és a daloló ágak 
                         átszúrják a testem hogy szépen énekeljek 
ezek szerint te egy madár vagy 
                         csak jómadár uram 
szemtelen lettél ennyi idő alatt 
                         dehogy uram te vagy a szemtelen 
                         én csak válladból kinövő
                         erdő volnék miattad jó uram 
olyan időket élünk hogy megmozdul az erdő 
a gyökerek is rajtunk kacarásznak 
kivágtuk őket többször is igaz 
                         kivágtuk őket többször is de a szíved 
mi van a szívemmel 
                         elveszett uram 
elveszett épp itt a kérdések városában 
                         ahol a fényt keressük jó uram 
a fény az ránk nem is találhat 
                         rég ránk talált már jó uram 
csak most éppen éjszaka van 
                         fénylik a félhold jó uram 
és hol van a másik fele 
                         szemed alatt sötétlik most uram 
a fénylő félhold másik fele sötét 
                         csak hogyha holdlakó vagy 
                         csak akkor jó uram 
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megint a tóhoz értünk hitvány szolga 
                         nem szolga csak tanítványod vagyok 
a fegyvereim mégiscsak te hordod 
                         a kérdés a te fegyvered uram 
a hideg penge téli éjszakája
csak keskeny híd az éjszakákon át 
                         a penge mindig híddá lesz uram 
miatta hullnak véred cseppjei 
                         a válaszok miatt csak jó uram
és nem lehet mindezt már befejezni 
                         rég befejeztél mindent jó uram 
akkor tehát mindez csak tiszta visszhang 
                         a hangodat hallod csak jó uram 
ezek szerint már meg is süketültem 
                         ezt egészen jól látod jó uram 
megint csata és patkódobogás van 
                         a szíved visszhangja az jó uram 
az elveszett szív sötétlő körútja
                         nem értem jó uram miről beszélsz
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