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Aki másokhoz mérten él,
az önmagától fél…

Az éveink számoljuk
Az éveink számoljuk, az időnket mérjük
Lélekkel, lélek nélkül élünk
Egymáshoz szólunk, mert valamit mondani kell
Sorsunk papírként száll, melyet az élet éget el
Talán néhány pillanat csak az egész, de mi várunk
Hátha magától jön el, amire magunktól nem
találunk

5

Neked már túl sok
Neked már túl sok, ami nekem rég túl kevés
A látás kevés ahhoz, hogy a szememen át a
szívembe nézz
Elmondanám, de nem találom azokat a szavakat
Mellyel értenél engem, s én nem veszíteném el
magamat
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