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SiKeR éS öRöm

Indulásverejték Járművek emésztik bűzös 
gyomrukban Önmagát emészti bennük A siker
örömhöz átkötő fonala elszakadt Most már
mindkettő árva és mindkettő kellőn magános
Sötét örvények szippantják magukba életét
Aki nem ismeri a rontó feketeséget
nem érdemli meg hogy kiérjen a fényhez Így lesz

Így nem érdemli meg hogy kiérjen a fényhez Lesz
ki nem ismeri a rontó feketeséget és
sötét örvények szippantják magukba életét
Mostanra mindkettő árva és mindkettő kellőn
magános Elszakadt a sikert örömhöz kötő
fonál Magát emészti tovább járművek bűzös
gyomrában Szétáztatja az indulásverejték

fAlvéDőK

Egy története mindenkinek van róla Talán
neki is De ebben nem lehet biztos Az ember 
a róla gyártott legendákhoz hozzáöregszik
Falvédők kivarrott jelmondatai lesznek a
sorai Undorát szív küldi szívnek A leírt
történeteknek nincs köze igazsághoz Sem a
valósághoz Mert hogy egyik sincs Csak a semmi van

Csak semmi van Mert hogy egyik sincs A valóságban
sem A történeteknek nincs köze igazsághoz
leírt undorát küldi szív a szívnek Sorai
falvédők jelmondatain lesznek kivarrva Az
érte gyártott legendákhoz hozzászomorodik
az ember Talán Biztos ebben De neki is van
egy története önmagáról Vagy Akárkinek

mÁTRix

És megmutatta milyen mély a nyúl ürege A
félbevágott vakond pedig csak hallgatott és csak
hallgatott Tudta az idő ellene dolgozik
Kapcsold be az öved Dorothy Cansas nincs többé
A sorsnak úgy tűnik azért van humorérzéke
Ha ez emberiség vírus akkor most ki támad
kire Tudat nem élhet test nélkül Védekezik
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Védekezik Test nélkül kezd élni a tudat Most
ki támad mire ha az emberiség csak vírus
A sorsnak úgy tűnik azért van humorérzéke
Cansas nem létezik többé Kapcsold be az öved
Dorothy az idő ellenünk dolgozik Hallgass
Test nem élhet tudat nélkül félbevágott vakond
És akkor megtudta milyen mély a nyúl ürege

úT A Tó melleTT

Az út fáradalma a megérkezésben indul 
el Bármilyen találkozások sebek a magány
falán Rémülten húzza össze a tó körül a
függönyöket Az ég kizárva s a visszfénye is
Csak az talál haza ki nem akar visszatérni
Vannak életek amelyekben csak történetek
vannak Nincsenek drámák Megérkezésverejték 

Megérkezésverejték Nincsenek drámák Vannak
történetek Amelyekben csak életek vannak
Aki nem akar visszatérni az hazatalál
Az ég kitárva s a visszfénye is Függönyöket 
ránt össze tó fölött a rémület A falakon
bármilyen találkozások A magány sebei
Az út fáradalma az érkezésben elindul


