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VIRÁG BALÁZS FACE
Az irányítás határai
Az irányítás határai
Vagy a határok irányítása
Én irányítok vagy engem vezetnek
Mit én és engem kik?
Életem változó
Hullámzó éjszakai óceán
Apró káosz-szikrák
Világítják arcom
Haladásom útján
A hűség az állandóság
Megvalósíthatatlan
A mulandósággal kifestett világban
Szép de talán értelmetlen
Abban a tükörben
Amit eléd tart
Az elhagyottság
Lemondással csempézed ki
A fal nélküli szobát
Az irányítás határain túl
Vár rád az igazság
Mint egy apró hervadt virág
Ugorj!
Ugorj!
Rugaszkodj el a földtől
Merd megtenni amit kevesen
A valóság csak egy lánc
A bokádra kötött súly
A szélsőségben nyílik ki a szív
A határokon tapasztalod meg
Ki is vagy
És mi az a mélyben
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Ami folyton hív téged hív
Ugorj hát
Talpad ne fogja a talajt
Szállj és zuhanj
A válasz a szívedben van
Ami kitárul és fénylik
Ha a határokon túli út
A távolban felsejlik
Ugorj csak
Szárnyad van csonkban
Láncok dörzsölik a bokád
A valóság előtt térdelsz
Ízével tele a szád
Törd szét a keretet
Mint a beton a rázuhanó cserepet
Rózsa nyílik a halott szíveken
Szétrepedt virágok szemeink alatt
Ugorjunk csukott szemmel
Az őrület torkába
Sodorjunk cigit az időből
Gyújtsuk meg a pusztítás lángjával
Ugorj
Ha zuhansz elkaplak
A vérem széjjeltép
A szárnyam szénné ég
Zuhanj belém és a szívem megnyílik
Sötét fénye újra arcba mar
Felfallak, mire eljön a hajnal
Ugorj!
Súgom a fülembe
És lelépek a peremről
Ugrom az ismeretlenbe
A hajnal előtti utolsó pillanat
Kialvatlan szemekkel
Ülök a kávém felett
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A cigi lassan parázslik
Ahogy beröffentem a motort
Egyedül ülök a sötétben
A fájdalom a magány
A kilátástalanság és az
Erőtlenség igazi csak
Ahogy szorítja a gyomromat
Az ég nem hasad
Nem jön a hajnal
Ami minden éjszaka után virrad
Soha többé nem kell fel a nap
A motor hangokat add
Beindul a zakatolás a
Mellkas burka alatt
Szemeim figyelik
A fényszóró előtt
Formálódó országutat
Ahogy a fény megöli az éjszakát
A dolgoknak formát ad
Egy pillanatra csak
Aztán tovább száguldunk
S utánunk csak a feketeség marad
Soha többé nem kell fel a nap
Minden pillanat a hajnal előtti
Utolsó pillanat marad
Éjjel filmet nézek
Éjjel filmet nézek írok
Nappal dolgozom írok
Teszem a dolgom
Csendben égek
Szárnyam szegi a pillanat
Megfojtom a szívem
Így talán a holnapot is túlélem
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