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Zuhantam 
300km/órás sebességgel az ég felé 
Farkas alakú felhők 
Hullócsillagláncok 
Lassú haláltáncok 
Féltem, mint egy magányos rendőr 
Az éjszaka mindig szép 
Csak néha fáj 
A hazug valótlanság 
Nem korlátozhat a társadalom 
Én kiálltam 
Végleg kiszálltam 
A sors igenis létezik 
Bizonyítékom van rá 
Itt tartom porrá égett ujjaim közt 
A parázs csíp 
Fújom a mérges cigarettafüstöt 
Egy félmeztelen oroszlán segítségért kiált 
Mit tehetek érted, mondd! 
Nem tudott válaszolni 
Ő is fél kimondani 
Már csak a szűrőt szívom 
Fekete négyzetek tapadnak rám 
Ellepték tenyerem falát 
Túlléptem 
Átléptem 
De nincs vége 
Soha semminek nincs befejezése 
A halál csak egy új ajtó 
A legnagyobb kapu 
És én nem félek belépni 
1996-ot írtunk akkor 
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Akkor léptem be ide 
Ebbe a lángokba borult, édes szemétbe 
Kerestem a kiutat, hiába 
Nincs olyan 
Nincs remény 
Csak egy konyhakés 
Ott táncol az oldalamon 
A torkomon, a számon 
Mocsok tapadt a nyelvemhez a vágytól 
Fájdalmat kéne éreznem 
De nem érzek semmit 
Nem tisztelem a törvényeket 
A szerelmet 
Százszívű pók mászik rajtam 
De nekem egy sincs 
Mert nem élek 
De félek 
És nem érzek 
A könyvem be akar csukódni 
Helyette én vagyok zárt 
Nem élet ez 
Ez vándorlás 
Hegek, sebek, vágások és kínok 
Még mindig nem tudom, mi ez 
Miért és mit keresek? 
Minek kerültem ide? 
Ebbe a kínokkal teli 
Tönkrement létbe 
Idegenek követnek 
Fájdalommal üldöznek 
Egy kiégett, fegyvertelen hadsereg 
Azokkal jönnek utánam 
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Harsogó üvöltéssel 
Idegen szemekkel 
Halott mosollyal 
De tudom, hova meneküljek 
Át az ajtón, de nincs igazság 
Ismeretlen emlékekkel megyek tovább 
Vándorolva keresem a megváltást 
Levélpapír sárgul a napon 
Túl nagy a meleg, éget a pokol 
 
Ébredés 
Vasútállomás egy erdő közepén 
Fagy, hitetlen utasok 
Én itt vagyok köztük 
Megismer a vég? 
Rám talál az élet? 
Kérdések cikáztak bennem 
Elhagynál, mielőtt elvérzek? 
A kurva életbe, igen! 
Nem hallok semmit, de mégis tudom 
Tudom a lényeget 
Épp itt írom 
Ugye átérzed? 
Jöttek a ruszkik, és öltek 
Elmentek haza, és feledtek 
 
Újabb mély álom 
Én vagyok a sas 
Mindenen átok 
Mindent belátok 
De be nem ismerem 
Tűz egy kikötőben 
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Vérben forognak a patkányok 
Üres piros Marlboro-s doboz az út szélén 
Lehet, az enyém volt 
Felmásztam a toronyba 
De előtte legyőztem a sárkányt 
És én voltam önmagam foglya 
Jött egy másik fenevad 
Váltás 
Tagadom, hogy itt voltam 
Itt nincs is semmi 
Merő mocsok, koszban kell fetrengni 
Szarszag van a lakásomban 
Egy csapat heroinfüggő 
De csak képzeltem 
Én bűzlöttem 
Hiába mosdok, a bűz nem hagy alább 
Akkor vettem észre 
A lelkem rohad 
Ez az a szag 
Közel már az éj, de csak bolyongok 
Utcai lámpák zúgása 
Stoppolás 
Az autók elhajtanak 
Üres országút 
Lassú, fájdalmas mérföldek 
Egy újabb város fénye 
Még egy éjszaka, amiről nincs emlék 
Csak egy zöld folt a combomon 
Részeg voltam? Bedrogoztam? 
Talán így történt 
Talán így történik mindig 
Ezt teszem, és kérdem: miért? 


