
Simonfy József

IMAMALOM

MINDIG

Szemem véraláfutásos
Szemem véraláfutásos
Mintha mindig
Naplemente lenne
Mintha mindig
Naplemente lenne
Erõm lesz-e az utolsó
Nagy repüléshez
Erõm lesz-e az utolsó
Nagy repüléshez
Mint az erdõtûz
Mint az erdõtûz
Az ember pusztulásra
Van tervezve
Az ember pusztulásra
Van tervezve
Reszel a tücsök
Reszel a tücsök
Mintha tormát
Könnyezek
Mintha tormát
Könnyezek
Valaha írok-e egy
Jókedvû verset
Valaha írok-e egy
Jókedvû verset
A messzeség bennem
Sebeimen át lélegzem
A messzeség bennem
Sebeimen át lélegzem



Az utolsó óra
A legnehezebb
Az utolsó óra
A legnehezebb
Cápa voltam
Elõzõ életemben
Cápa voltam
Elõzõ életemben
Fölfaltak már
Az anyaméhben
Fölfaltak már
Az anyaméhben

SIVÁR

Mint egy akkumulátor
A szavak lemerültek
Mint egy akkumulátor
A szavak lemerültek
Mondom madár
Ami megjelenik
Mondom madár
Ami megjelenik
Semmiféle madárhoz
Nem hasonlít
Semmiféle madárhoz
Nem hasonlít
Mondom erdõ és üres
Hely a képernyõn
Mondom erdõ és üres
Hely a képernyõn
Mondom lódarázs és puskagolyó
Tapasztja be fülemet
Mondom lódarázs és puskagolyó
Tapasztja be fülemet
Mondom rózsa és sötétben
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Találom magam
Mondom rózsa és sötétben
Találom magam
Boldog hogy lehetnék
Boldog hogy lehetnék
Szívem úgy kalapál
Lepkékkel teli zsák
Szívem úgy kalapál
Lepkékkel teli zsák
Gyermekkorban fölrúgott
Labdák nem hullanak
Le soha többé
Gyermekkorban fölrúgott
Labdák nem hullanak
Le soha többé
Szám néma jó
Lesz madáretetõnek
Szám néma jó
Lesz madáretetõnek
Süket fülem kürtnek
Süket fülem kürtnek
Vaksi szemem sötétkamrának
Vaksi szemem sötétkamrának

JOBB SZERETEK

Kilincset fogom a kezed
Kilincset fogom a kezed
Homokóra méri idõnket
Minden percben más a csöndje
Homokóra méri idõnket
Minden percben más a csöndje
Fehér hajszálaim
Csillogó ezüstje
Fehér hajszálaim
Csillogó ezüstje
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Angyal fehérségénél
Nincs fehérebb
Angyal fehérségénél
Nincs fehérebb
Próbálok hasonlítani egy
Repedésre melybõl víz fakad
Próbálok hasonlítani egy
Repedésre melybõl víz fakad
Eltûnõdöm húsos szád
Pattogó melled nélkül
Eltûnõdöm húsos szád
Pattogó melled nélkül
Ugyanúgy szeretnélek-e
Ugyanúgy szeretnélek-e
Kenyerünkre méz csöpög
Az éjszaka csöndje
Kenyerünkre méz csöpög
Az éjszaka csöndje hold
Óriás bogyóját csipegetjük
Jobb szeretek lenni veled
Csodálni gömbölyûségedet
Jobb szeretek lenni veled
Csodálni gömbölyûségedet
Mint ülni egy padon
Galambokat etetni kiflivel
Mint ülni egy padon
Galambokat etetni kiflivel
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