BSW – Vihar előtt
Refr.
Amikor a szél száll
És érzem lépnem kell
Valaki miért nem ébreszt fel?
Valaki mondja meg, miért fáj...
Vihar előtt amikor a szél száll
Ropog a föld, mint gépfegyver
Valaki miért nem ébreszt fel?
Valaki mondja meg, miért fáj...
Meklód:
A vihar közeledik, már dörög
Úgy terveztem, maradok - mégis felnövök
Rájövök, hogy kézben a fegyver és lőnek, vagy lövök
Magam mögött becsukom a kaput, a keresztem vállra veszem
És semmit sem lát a szemem, csak cipelem át a hegyen
És megállok a csúcson, közben a füstöt fújom
Búcsúzom, de te nem tarthatsz itt, én a bakancsom húzom
Keselyű marja húsom és csak megyek az úton
Nem nézek vissza, csak amikor végül a port lerúgom
Pénz, család - nők, barát
De ki nyeri meg helyetted a csatát?
Te döntesz, hogy a pénz, a család, a nők, a barát
De figyeld ki tesz érted, ki tesz alád...
Refr.
Gaben:
A felhők gyülekeznek, hány élet folyt el az utca kövén? Hány álom merült a kútba?
Már látom a jövőmet, újra sötét, mikor tábort verünk a múltba
Poharak az asztalon, nézem - apámmal ittunk az éjjel
Itt már nincs mire várni, mert lépni kell, mikor a fejedbe tisztul a kép le
Vissza se nézek, hogy honnan jöttem, mert elnyel a szakadék mélye
A jelen befogja a szemem, de látom a gépem hazatér végre
Elmossa az eső a múltat, szívem húzna, nem enged a póráz
Hervadnak a rózsák, a porból nyílnak az újak - mennek az órák
Döntsd el, kérsz vagy akarsz - mész vagy maradsz
A célvonalnál, vagy a célkeresztben csak egy lépés, még egy arasz
Döntsd el, mész vagy maradsz, kérsz vagy akarsz
A sorsnál a fegyver elsül a ravasz...
Refr.
Döntsd el, kérsz vagy akarsz - mész vagy maradsz
A célvonalnál, vagy a célkeresztben csak egy lépés, még egy arasz
Döntsd el, mész vagy maradsz, kérsz vagy akarsz
A sorsnál a fegyver elsül a ravasz…
Pénz, család - nők, barát
De ki nyeri meg helyetted a csatát?
Te döntesz, hogy a pénz, a család, a nők, a barát
De figyeld ki tesz érted, ki tesz alád…
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