
A tu dás a si ker kul csa mond ja

A túl élés hez meg van min de ne tek
csak az öl het meg ben ne te ket ami vel nem tud tok bán ni
mert nem mind egy hogy ezt vagy azt a gyí kot nye led le
Hogy csöppeket eb bõl vagy ab ból a for rás ból gyûj tö getsz

Itt száz szá za lé kos a pá ra tar ta lom és
kis sé rü lés is vér mér ge zést okoz
Nem har col hatsz a dzsun gel el len
mû ködj ve le együtt meg mu ta tom ho gyan

A zu ha tag pil la na tok alatt el vi het
a pen ge éles szik lák be metsz he tik bõ röd
Egyet len ki út a csúcs fe lé men ni
on nan hí vo gat ni
ahon nan lát min den ki

Át hi dal ha tat lan sza ka dé kok ra ta lál hatsz
fa rön kö kön lép ked ve ta lán át jut hatsz  
Fe let tébb in ga tag ok itt leg fon to sabb nem si et ni
ma gad mö gé nem néz ni
ma gad alá vég képp nem úgy is min den sok kal mé lyebb

Igaz át me hetsz a túl ol dal ra
mi köz ben a te rep mind me re de kebb s fo ko zó dik a me leg
Meg tart ha tod a jó ked ve det per sze
a fe lét en nek a ka to na ság nál meg ta nul tad 

A fi a tal mag vak ból vi ta mint nyer ni és ér té kes endorfint
bol dog sá got ki vál tót
A hor zso ló dá so kat jól be vált nö vé nyek kel kö töz ni
A tisz tá son meg pi hen ni fö löt tébb fon tos
az éj a dzsun gel ben gyor san le száll és kér ded ho vá tûnt min den

A tá bort idõ ben elõ ké szí te ni hogy a csú szó má szók és skor pi ók
ne okoz za nak ká oszt
A si ker kul csa a tu dás pi henj
már az el sõ fé nyek kel to vább me hetsz

Ha majd min de nen túl le szel né há nyan kik a fel hõk kö zött ül nek
akik úgy tû nik fent rõl jön nek de nem tu dod hon nan
fe léd nyújt ják a ke zü ket
Hi szen ha a dzsun gelt túl él ted 
Jó len ne mást is eset leg                                    
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A lobbista ta ní tó


