Kedves Útonjáró!
Na végre!
Örömmel írom e sorokat, mert ez azt jelenti, hogy kezedben tartod a
Daloskönyv második kiadását! Sok munka és várakozás után most bővebb tartalommal állítottuk ki ezt a kis füzetet, amely remélhetően hasznos társad
lesz, nemcsak a dobkörökön!
A dalkeresést könnyíti a könyv végén található kétféle útmutató: betűrendes
és szerző szerinti felsorolás. Amint láthatod, sokkal több szerző és még
több ének szerepel az új kiadásban, így remélhetően könnyebben föllelhetők
lesznek a kedvenc dalok szövegei.
Sajnos nem lehetett teljes, mert – hála Istennek – folymatosan születnek
az új dalok, és folyamatosan tolódott a munka kezdete és vége egyaránt.
Ezért aztán egyszer csak lapzártát „rendeltem el”. A kimaradottak majd a
következő kiadásban szerepelhetnek.
Nagyon köszönöm minden szerzőnek és minden barátomnak, akik segítettek
megalkotni ezt az új Daloskönyvet, és nagyon köszönöm, hogy volt türelmetek
kivárni!
A hibázás lehetőségének jogát továbbra is fenntartjuk magunknak! :)

Áldás!
Barát István Zsolt
2011. Ígéret Havában

A
A folyó csak ömlik
(Indián dal–Honti László)
A folyó csak ömlik,
Zúdul és ömlik,
A folyó csak ömlik
A tenger felé.
Víz Anya visz engem,
A gyermekének születtem,
Víz Anya visz engem
A tenger felé.
A tűz csak lángol,
Izzik és táncol,
A tűz csak lángol
Az Ég felé.
Tűz Apa visz engem,
A gyermekének születtem,
Tűz Apa visz engem
Az Ég felé.
A nap aranya éltet
(Somogyi István)
A nap aranya éltet,
Az ég éled bennem.
Szabadon száll,
Csillagúton a lélek.
Magasan száll,
Minél mélyebbre térek.
Akaratom fáj,
Hogyha szárnyalni készül a lélek.

A szív útja
(Barát István Zsolt)
A szív útja
Te vagy, Kedves
A szív útja
Súgja lelked
Édes hangján azt
Aki vagy!

A világ egy jurta …
(Sziránszki József Regős)
A világ egy jurta,
Ott születünk újra,
Tűz van közepébe,
Ragyogj tiszta fényben!
Kerege a széle,
Ez a világ vége,
Bízz a jó kötésben,
A lélek kötélben!
Tündök az ég alja,
Földet betakarja,
Eget tartja ága,
Ez az Isten fája!
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Adjon az Isten ...
(Nagy László)
Adjon az Isten szerencsét,
Szerelmet, forró kemencét,
Üres vékámba gabonát,
Árva kezembe parolát,

Ahol Földre ér az Ég
(Sólyomfi Nagy Zoltán)
		
Hogy ha oda mehetnék,
Ahol Földre ér az Ég,
Keresnék egy nagy-nagy sziklát,
S tetejére leülnék.

Lámpámba lángot, ne kelljen
Korán az ágyra hevernem,
Kérdésre választ Ő küldjön,
Hogy hitem széjjel ne dűljön,

Nyújtózkodnék egy nagyot,
Örülnék, hogy ott vagyok,
És kezemmel ölbe vennék
Minden egyes csillagot.

Adjon az Isten fényeket,
Temetők helyett életet,
Nekem a kérés nagy szégyen,
Adjon úgy is, ha nem kérem!

Hogyha oda mehetnék,
Ahol Földre ér az Ég,
Lábaimat jól megvetném,
S fenyőfává változnék.
		
Nőnék, nőnék magasra,
Szálasodnék szálasra,
Sok szép ágam mindenkinek
Menedéket nyújtana.
		
Hogyha oda mehetnék,
Ahol Földre ér az Ég,
Odavezető út szélén
Nagy máglyákat gyújtanék.
		
Minél többen jöjjenek,
Egymás köré gyűljenek,
Igaz dallal, igaz tánccal
Életnek örüljenek.
		
Hogyha oda mehetnék,
Ahol Földre ér az Ég,
Nem törődnék búval, bajjal,
Nevetnék, csak nevetnék.

Adjon Isten mind jobbat
(Népdal)
Adjon Isten mind jobbat, mind jobbat
Ne csak mindig a rosszat, a rosszat
Mitől félünk, mentsen meg, mentsen meg
Amit várunk legyen meg legyen meg
Adjon Isten Minden Jót Minden Jót
Jobb időt, mint tavaly vót tavaly vót
Sok örömet e házba e házba
Boldogságot Hazánkba Hazánkba
Agni Szúrja Dzsajaram
(Mantra)
Om Sri Agni Szúrja Dzsajaram
Om SriAgni SzúrjaDzsajaram
Om Sri Agni Szúrja Dzsajaram
Tűz úr tisztítsd meg a testemet!
Tűz úr, tisztítsd meg a lelkemet!
Tűz úr, tisztítsd meg a szellememet!
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Allah-húú
(Szufi dal)
Szívem sugározza fényed,
Ahogy a Hold tükrözi
A Nap sugarát,
Szerelemmel,
Édes szerelemmel!
Húú-Allah …
Alsó Világ hívogató
(Barát István Zsolt)
Szívedet kitárva,
Jöjj velem most az Alsó Világba!
Ősök szelleme merül veled,
Kérdést a válaszodra megleled,
Segítőd, ha megjelenik,
Állatként elevenedik,
Ez ősi gyökerek otthona,
Eleink tudása került oda.
Jöjj velem!
Amióta édesanya-kedvesem
(Népdal)
Amióta, édesanya-kedvesem,
Felvirradt a hajnal,
Édesanya-kedvesem,
Felvirradt a hajnal,

Megfent szablyák,
Édesanya-kedvesem,
Mint a déli napfény,
Édesanya-kedvesem,
Mint a déli napfény,
Zászlós kopják,
Édesanya-kedvesem,
Mint a sűrű erdő,
Édesanya-kedvesem
Mint a sűrű erdő,
Úgy sietnek,
Édesanya-kedvesem,
A nagy szultán ellen,
Édesanya-kedvesem,
A nagy szultán ellen.
Amit a szél …
(Somogyi István)
Amit a szél elsodor
Földrögökké elbomol
Élő tűzzel, forrásvízzel
Ízről ízre összeforr!
Apám nékem nyújtja
(Somogyi István)
Apám nékem nyújtja nagy meleg kezét,
Vezessen az égi ősatyám elé.
Anyám nékem nyújtja gyöngyvirág kezét,
Vezessen az égi gyermekem elé.

Egyvégtében,
Édesanya-kedvesem,
Úton jár a sereg,
Édesanya-kedvesem,
Úton jár a sereg.
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Aranypénz-térdű szerető
(Nagy László)
Aranypénz-térdű szerető,
muzsikás, lángsisakos,
te táplálsz engem egyedül,
bú-baj ha belém tapos.
Ősszel édesült szerelem,
mint a bor télre kiforr,
lélekben erős ragyogás,
mint a pohárban a bor.
Kedvemet lángra csavarod,
tipródva bajaimon,
nélküled szemetet eszem,
rozsdás vizeket iszom.
Atyám
(Fiero)
Atyám, Atyám, drága jó Atyám,
Köszönöm gyönyörű életem.
Atyám, Atyám, Drága jó Atyám,
köszönöm a Napot, mely rám ragyog
s feltölt szereteteddel
Anyám, Anyám, Drága jó Anyám,
Köszönöm gyönyörű életem
Anyám, Anyám, Drága jó Anyám,
köszönöm a Földet, mely befogadott
s táplált testeddel.
Az dolgom ...
(Népdal)
Az dolgom van véled,
Sír a szívem érted,
Sír a szívem érted,
Majd’ meghalok érted!
Indulj el egy úton,
Én is egy másikon
Hol egymást találjuk,
Egymáshoz se szóljunk!
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Aki minket meglát,
Mit fog az mondani,
Azt fogja gondolni,
Idegenek vagyunk!
Idegenek vagyunk,
Szeretetet tartunk,
Ahol összegyűlünk,
Ketten szeretkezünk!
Az éj tovatűnt
(Sólyomfi Nagy Zoltán)
Az éj tovatűnt
Vörösen kél a Nap
Új fény születik
Lángoló pirkadat
Szívem kinyitom
Hevítsd át Tengri Úr
Kék ég elborít
Végtelen rámsimul
Szárad arcomon
Tisztító zivatar
Otthon öléből
Szélvihar kitakar
Szállok szabadon
Hetedik égen túl
Nimród nyila visz
Fölrepít ősi húr
Nincs már félelem
Hatalom, kétkedés
Eltölt bizalom
Éntelen ébredés
Minden bennem él
Mindenhol ott vagyok
Létem születő
Csillagként felragyog

Az én szívem
(Nagy László)
Az én szívem játszik,
Ingemen átlátszik,
Másik szívvel tündérkedik
Hajnalhasadásig.
Születtem, felnőttem
Durva gaz-erdőben,
Virág vagyok, attól félek:
Csalán lesz belőlem.
Szaporodik évem,
Fényben, égdörgésben,
Ecetért kell elcserélni
Minden édességem.
Az ördög hárfái
(Nagy László)
Ne szomoríts, ne nyomoríts,
Hajsátorral el ne boríts,
Erős várat förgeteggel:
Életemet ne foglald el!
Lángokat lehelsz a télbe,
Selyemben kiállsz a szélbe,
Havas melled ormosodik,
Szemem érte kormosodik.

Á
Áldassék
(Dobosy Viki)
Égi Apánk, Föld Anyánk,
Áldásodat add reánk!
Égi Apánk, Föld Anyánk,
Áldásotok szálljon ránk!
Áldassék a Nap fénylő napsugára
Áldassék a Szél simogató fúvása
Áldassék szívünkben a Föld szívdobbanása
Áldassék a Víz éltető forrása!
Áldassék az Ég, otthona a Holdnak
Tejútunk, az égő számtalan csillagnak
Ősi múltunk őrzi csillagoknak léte,
Jelenünket írja szívünkbe a fénye!
Áldassék a Föld,
Áldassék az Élet
Minden Áldott perc
Hozzon Békességet
Áldassék a Földnek
Minden Élő Lángja
Szívünkben kinyíló
Szeretet Virága!

Becsületed romló pénz lett,
S gyönyörű vagy, mint az ének,
Testünk az ördög hárfája,
Ejhaj, pengessen halálra!
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Áldás a Napból
(Somogyi István)

Álomidő
(Sólyomfi Nagy Zoltán)

Áldás a Napból, Áldás a Fényből,
Áldás, áldás, Jöjjön, jöjjön, jöjjön!
Héjójiéjjó

Álomidő
Hét fehér csikó szekerén
Tátos erő
Húzza csillagok tengerén,
Minden világon
Hétszer tisztulva halad át
Túl hét határon
Ragyogja Jótengri szavát.

Terüljön ránk a türelem,
Hogy ki tudjuk várni a napkeltét!
Terüljön ránk a türelem,
Hogy ki tudjuk várni a nap jöttét!
Ez a föld legyen, Szerelemből szerelem!
Ez a föld legyen, Szerelemből szerelem!
Amíg élek, addig élek,
Amíg bennem zeng a lélek,
Zeng a lélek, zeng a szó,
Zeng a szerelem ajtó.
Áldás dal
(Bagdi Bella)
Testvérem! Felajánlom neked az Örömöt
és a Békét! Áldás!
Isten Öröme és Békéje az enyém! Áldás!
Isten Öröme és Békéje a tiéd!
Áldás! Áldás!
Álomhajó
(Parázs Nagy János)
Álomhajó visz az éjben,
Tündérhajó csillagos égen.
Álomhajó eljött értem,
Tündérhajó, mint a mesében!
Feszül a vitorla, Csillagszél röpít,
Nevet a kapitány, a zászló süvít.
Elringat az éj kék óceánja,
Hajóm röpít tegnapból a mába!
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Fényszőttesen
Ritmusra szárnyaló szekér,
Nyíl-hegyesen
Forrás forrásáig elér
Onnan merülve
Hozza az élet italát
Fényre derülve
Mutatja: ITT VAN ODAÁT!

Álruhás király
(Somogyi István)
Régen ősz van már,
Az égen holló száll,
Nyomokban köd szitál,
Álruhás király.
Nem ismeri fel a nép,
Nem hordja ékszerét,
Vára romokban áll,
Álruhás király.
Szíve tűzben ég,
Lehunyja két szemét,
Mert szeretne látni már,
Álruhás király.
Úttalan utakon jár,
Szenved, hogyha fáj,
Egyszer hazatalál,
Álruhás király.
Átölelem
(Bagdi Bella)
Átölelem a sötétséget
Átölelem, mert az is vagyok
Átölelem a félelmemet
Átölelem, mert az is vagyok
Átölelem a sebeimet
Átölelem, mert az is vagyok
Átölelem a fájdalmamat
Átölelem, mert az is vagyok
Átölelem a haragomat
Átölelem, mert az is vagyok
Isten közel,
Az Istennő közel!

B

Baba Jaga
(Szemző Gábor Szem)

Baba Jaga Bába, erdők öreg anyja,
Baba Jaga Bába,
hegyek-völgyek hangja.
Baba Jaga Bába, tündér öreganya,
Baba Jaga Bába, élet-halál ura.
Baba Jaga Bába
Baba Jaga Bába
Baba Jaga Bába
Baba Jaga Bába,
kacsalábon forgó cifra palotája,
Baba Jaga Bába,
hegyek mély visszhangja.
Baba Jaga Bába,
tejfehér köd rakott szoknyája,
Baba Jaga Bába,
jeges szelek ordítása.
Baba Jaga Bába,
farkas vonyítása,
medve cammogása,
Róka osonása.
Baba Jaga Bába,
Baba Jaga Bába
Baba Jaga Bába
Baba Jaga Bába
Baba Jaga Bába,
ezer árok ránca
mind a két orcája,
Baba Jaga Bába,
erdők öreg anyja
Baba Jaga Bába,
tündér öreganya,
Baba Jaga Bába,
élet-halál ura.
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Bagoly testvér
(Barát István Zsolt)
Bagoly testvér
Sötét éjben
Rengeteg fák
Sűrűjében
Vigyázz reám
S minden léptem
Éji úton
Maradj vélem!
Óh, bagoly, bagoly, bagoly testvér
Öröktől barátom lettél
Óh, bagoly, bagoly, bagoly testvér
Óvó szárnyad alá vettél
Bennem a Mindenség
(Ugrin Orsi)
Bennem a Mindenség
És én a Végtelenben ...
Alattam Földanya,
Felettem Égapa,
Erdő fái átölelnek,
Fentről csillag-ősök figyelnek,
Boldog, Boldog, Boldogasszony
(Csutak Zsuzsa Csuzsu)
Om Táre tutáre Ture Szváhá
Om Táre tutáre Ture Szváhá
Boldog Boldog Boldog Asszony
Boldogságod befogadom
Boldogabb lesz tőle létem
Fény övezi sors-ösvényem
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Magyaroknak Nagy Asszonya
Kék palástod ránk borítva
Óvón öleled lelkünket
Őrzőn figyeled léptünket
Turul lelkű sólyom madár
Feszítsd szárnyad kék égre
Boldog Asszony Üzenetét
Hozd el ide lelkünkbe
Om Táre tutáre
Ture Szváhá
Om Táre tutáre
Ture Szváhá
Boldog Boldog Boldog Asszony
Boldogasszony Anyánk ...
(Fehérholló Őskü)
Boldogasszony Anyánk,
Homlokán Holddal ékes,
Boldogasszony Anyánk,
Tekints le ránk!
Boldogasszony Anyánk,
Homlokán Holddal ékes,
Boldogasszony Anyánk,
Áldásod add ránk!
Boldogasszony, Mária!
(Zsálya)
Boldogasszony, Mária!
Szívünk tiszta lánya!
Boldogasszony, Mária!
Földünk élő lángja!
Mária, Mária,
Héjjá-héjjá,
Boldogságos kismama,
Héjjá-héjjá.

Boldogasszony szeretete
(Szemző Gábor Szem)

Búcsúztató
(Benedek István)

Boldogságos Boldog Anyánk,
Szíved fényét ontsd hát reánk!
Tisztuljon meg minden élő,
Lelkünk fényét hívd most elő!

Hű tanítvány, pihenj a fehér csöndben,
Pihend ki léted fáradalmait.
S ha visszatérsz újra e kerek földre,
Hozd el az egek ajándékait!

Táplálj minket
tejjel, mézzel, szeretettel,
Várunk téged teljes, teljes, szívvel.

Hozz szeretetet, irgalmat magaddal!
Résztvevő szívet mindenek felé,
Északnak, Délnek, Keletnek, Nyugatnak,
Jó szándékot fel- és lefelé.

Boldogságos Boldog Anyánk,
Fénypalástod borítsd reánk.
Fogadd lelkünk alázatban,
Hiszünk benned és magunkban.
Táplálj minket tejjel, mézzel,
szeretettel,
Várunk téged teljes, teljes szívvel.
Földben, vízben, láng fényében,
levegőben,
Te orcádat megpillantjuk, a
nevedet zengje ajkunk.
Boldogságos Boldog Anyánk,
Méhed lángját ontsd hát reánk!

Legyél visszhangja majd a tanításnak!
Légy szerény, szelíd majd és egyszerű!
A gyengék védelmére áldozd léted,
Mert testvéred az állat és a fű.
A mérhetetlen fény ragyogjon néked!
Kísérjen el végtelen irgalom!
Pihenj az égi lótusz ligetében,
Hol nincs szenvedés, nincs fájdalom!
Üdvözlégy, Lótuszvirág Ékessége!
Üdvözlégy, Halhatatlan Örökség!
Üdvözlégy, Hat Világnak Fényessége!
Üdvözlégy, Buddha, Tan és Közösség!
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Cs
Csak ülök csendben ...
(Székely Csabi)
Csak ülök csendben,
semmire sem várok
Eljő a Tavasz és zöld fűben járok
Csak sétálok csendben,
ahogy a végtelen vándor
A Tavasz eljő és a fű nő magától
Csapás a hóban
(Sólyomfi Nagy Zoltán)
Követem a csapást a hóban
Alattam ezüst hó roppan
Köröttem suhognak szárnyak
Valahol valakik várnak
Követem a csapást a hóban
Jövő rejtőzik a nyomban
Arcomat fölsebzik ágak
Valahol valakik várnak
Követem a csapást a hóban
Vajon az út vége hol van
Előttem rég volt, hogy jártak
Valahol valakik várnak
Eltűnt a csapás előlem
Hangok távolodnak tőlem
Sötétben csend-sólymok szállnak
Valahol valakik várnak
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Csillagfény
(Szemző Gábor Szem)
Csillagfény! Csillagfény!
Fényből születő gyermek,
Fényből születő gyermek!
Áhítattal őrzöm lelked!
Áhítattal őrzöm lelked!
Csillagfény! Csillagfény!
Előtted Kaput nyitok!
Előtted Kaput nyitok!
Fényedben föltisztulok,
Fényedben föltisztulok!
Csillagfény! Csillagfény!
Mögötted Kaput nyitok!
Mögötted Kaput nyitok!
Múltadban, tűzben járok,
Múltadban, tűzben járok!
Csillagfény! Csillagfény!
Tó tükréből merítlek,
Tó tükréből merítlek!
Szívemből szeretlek!
Szívemből szeretlek!
Csillagfény! Csillagfény!

Csillagtűz
(Szemző Gábor Szem)

Csodafiú szarvas
(Nagy László verse alapján)

Csillagtűz vagy te magad is,
Aranyló úr tebenned hisz.
Végtelen tánc közepén, végtelen
fény tengerén,
Mindenséggel egy vagyok, ősi lángunk felragyog, felragyog!

Tavasz kerekedik, bimbó tüzesedik,
Jázminfával ékes agancs verekedik,
Csodafiú-szarvas nekitülekedik,
nekitülekedik.

Csillagtűz vagy te magad is,
Boldogasszony anyánk tebenned
hisz.
Végtelen tánc közepén,
végtelen fény tengerén,
Mindenséggel egy vagyok, ősi lángunk felragyog, felragyog!
Csillagom, révészem
(Népdal)
Csillagom, révészem,
Vigyél által a vízen!
Otthonom ott lészen,
Vélem vagyon az Isten!

Jázminfa virágát
Lerágom hajnalra,
Inaimmal ugrok
Nyárdelelő napba.
Vadászok mind űznek
Nyílhegy a szügyemben,
Balatonban a sok víz,
Mind az én könnyem,
Sírva sírok, sírva sírok,
Ha sietek lemaradok,
Sírva sírok, sírva sírok,
Ha sietek lemaradok,
Csodafiú-szarvas hiába vagyok.
Deresen, havasan
Ha eljön a karácsony,
Csodafiú-szarvas
Föláll az oltáron,
Szép agancsa gyúlva gyullad:
Gyertya tizenhárom.
Szép agancsa gyúlva gyullad:
Gyertya tizenhárom.
Csontbörtönből
(Fehérholló Őskü)
Csontbörtönből szarvaslélek, törj elő
Ég torkából, föld gyomrából
Sámán útján, táltos útján törj elő
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Csütörtökre virradóra
(Népdal)
Csütörtökre virradóra
Találtam egy pej csikóra,
Azon hajtottam a tinót,
Mind a három daruszőr volt,
Mind a három daruszőr volt.
Tisza partján elaludtam,
Hej, de szomorút álmodtam,
Megálmodtam azt az egyet,
Babám nem leszek a tied,
Hej, de nem leszek a tied.

D
Dobomban a Világ
(Fehérholló Őskü)
Fekete, fehér,
Vörös és sárga,
Dobomban benne
Világ négy tája.
Kék és zöld,
Ég és Föld.

Mikor aztán fölébredtem,
Kilenc zsandár áll előttem,
Azt kérdezik, mi a nevem,
S hol az utazólevelem,
Hol az utazólevelem?
De zsandár urak, mit akarnak?
Talán vasalni akarnak?
Nem akarunk mi vasalni,
Szilaj csikót jöttünk venni,
Szilaj csikót jöttünk venni.
Szilaj csikó nem eladó,
Hej, de nem is zsandár alá való,
Mert ha arra zsandár ülne,
Még a madár is rab lenne,
Még a madár is rab lenne.
Azt kérdezik, mi a nevem
S hol az utazólevelem,
Kettőt mindjárt agyonlőttem
Ez az utazólevelem,
Ez az utazólevelem!
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E
Egy dobbanás
(Málinger Zsolt)
Egy dobbanás az Égnek szól,
Egy dobbanás a Földnek szól!
Egy dobbanás Mélyről Jövő,
Egy dobbanás Áradj Erő!
Faparazsa izzik, lüktet a vöröse,
Felső Világ Kapuja belőle nyílik.
Nézem, csak nézem, magába húz,
Főnixmadár repít az Égig!
Egy dobbanás Apámnak szól,
Egy dobbanás Anyám szívének.
Egy dobbanás az Égnek szól,
Egy dobbanás a Létezésnek!

Egy hely fenn hív
(Málinger Zsolt)

Egy nemzet él
(Fehérholló Őskü)

Egy hely fenn hív/Aranyos fényhíd
Egy hely fenn hív/Szívemnek kapuját
Szélesre tárom/Egy hely fenn hív
Ott jártam már rég/Egy hely fenn hív
Lelkemet vakító/Tüzébe mártom

Az égen repül, fenn holló madár
Fekete szemek, mindent láttak már
Kemény a fagy, oly széles a határ
Egy nemzet élne, ha élni hagynák már

Nappá válok, fénnyé válok,
Tisztító lángomat világra ontom
Nappá válok, fénnyé válok
Ragyogó kezemmel
mag burkát hántom.
Fel, ébredj fel! Ébredj fel álmodból!
Fel, nőj hát fel! Orcádat hadd látom!
Fel, ébredj fel! Ébredj fel álmodból!
Fel, nőj az Égig! Virágom, Világom!

Kárpátok bérce, köd borítja el
Lehelet fagy, a szív nem enged fel
Sóhaj szakad, a lélek nem felel
Az ember harcol, testvért nem ölel
Kemény az út, és hideg szél regél
Fagyott a föld, és választ nem ígér
De mélyen lenn, a föld alatt még él
A mag már éled, új tavaszt remél
Egy szarvas fut, agancsos látomás
Egy nemzet él, mert új hazát talál
Szerelem szól, a tavaszt hozza már
Egy nemzet él, mert élni akar már

Eggyé válok (A Belső Ösvény Fohásza)
(Sólyomfi Nagy Zoltán)
Eggyé válok, ha az erdő mélyén hangtalanul járok
Eggyé válok, ha a patak partján elmerülve állok
Eggyé válok, ha az áldó Napban kitárom a szívem
Eggyé válok, ha a fénylő égen sólyomszárnyon szállok
Eggyé válok, ha magam szemlélve semmit sem teszek
Eggyé válok, ha, mit épp cselekszem, arra figyelek
Eggyé válok, ha a szerelembe beléolvadok
Eggyé válok, ha Isten szavának utat engedek
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EL KÁLI OM
(Szemző Gábor Szem)

Elemek táltosai
(Parázs Nagy János)

Földből jöttem, földbe mentem,
Földdé válok, földön járok.
EL KÁLI OM

Csak egész elemekkel dolgozom,
Félelemre már nincs szükségem!

Vízből jöttem, vízbe mentem,
Vízzé válok, vízen járok
EL KÁLI OM
Tűzből jöttem, tűzbe mentem,
Tűzzé válok, tűzön járok.
EL KÁLI OM
Légből jöttem, légbe mentem,
Széllé válok, szélben szállok.
EL KÁLI OM
Szerből jöttem, szerbe mentem,
Szerelemmé válok, szerelemben járok.
EL KÁLI OM

Levegő elem légy velem,
Forgó szélként száguldj át lelkemen,
Levegő elem táltosa, jöjj közénk,
Hozd a tudást és vidd a dalt!
Tűz elem, légy velem,
Szenvedélyként táncolj a szívemen,
Tűz elem táltosa, jöjj közénk,
Égess utat a szabadság felé!
Föld elem, légy velem,
Vezesd lábam bérceiden,
Föld elem tátosa, jöjj közénk,
Mutasd az utat ösvényeiden!
Víz elem, légy velem,
Hullámozz át érzelmeimen,
Víz elem táltosa, jöjj közénk,
Vezess át a túlsó partra!
Szer-elem, légy velem,
Légy úrrá minden percemen,
Szerelem táltosa minden férfi és nő,
Táncoljatok át életeken!
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Eljövend a szürkület
(Szemző Gábor Szem)

Elmennél-e, elhagynál-e
(Népdal)

Hön-dörö-dön-dön,
Hön-dörö-dön-dön!

Elmennél-e, elhagynál-e,
Szíved értem nem fájna-e?

Eljövend a szürkület,
Nap atyánk is most megpihent.
Csend honol most mindenen,
Köd fátyla is meglebben.

Ha fájna is, mit tudsz tenni,
Mikor ennek így kell lenni?

Hön-dörö-dön-dön,
Hön-dörö-dön-dön!
Hold anya már fenn dereng,
Tó vizén át megremeg.
Éj szeme most felnyílik,
Bölcs madár megérkezik.
Hön-dörö-dön-dön,
Hön-dörö-dön-dön!
Puha szárnya átölel,
Tekintete intő jel.
Csend kapui megnyílnak,
Ős tudók megszólalnak.

Ha elmész is, járj békével,
Rólam ne felejtkezzél el,
Csendes folyóvízből igyál,
Ott is rólam gondolkozzál!
Akkor jussak én eszedbe,
Mikor kenyér a kezedben,
Akkor se jussak egyébről,
Csak az igaz szeretetről!
Talán szíved nem kőbálvány,
Hogy itt hagynál ilyen árván,
De nem kő, hogy elhasadjon,
Sem nem viasz, elolvadjon.

Hön-dörö-dön-dön,
Hön-dörö-dön-dön!

Árva lettem, mint gerlice,
Mint akinek, nincs senkije,

Titok fátyla fellebben,
Igazságot meglelem.
Boszorkányszél táncra hív,
Néma hangom felrepít!

Olyan árva, mint a madár,
Ki ott fent a fellegen jár.

Hön-dörö-dön-dön,
Hön-dörö-dön-dön!

17

Emlékezz
(Parázs Nagy János)

Engedj el
(Parázs Nagy János)

Emlékezz-emlékezz!
Az alma lehullt a fáról,
kígyó a kezedbe adta.
Ne felejtsd el soha többé,
Hogy az Isten hagyta!
Emlékezz-emlékezz!

Ne menj el! Ne felejts el!
Maradnod kell.
Emlékezz, szeress még, de engedj el!
Elmennék a hulló csillagokkal.
Ne menj el!
Elmennék a kavargó avarral.
Ne menj el!
Elmennék a hűlő fénylő nappal.
Ne menj el!
Elmennék a távozó madarakkal.
Ne menj el!
Ne menj el! Ne felejts el!
Maradnod kell.
Emlékezz, szeress még, de engedj el!

Öleld át a fényt!
Hisz az Úr maga adta.
De simogasd meg az árnyékot is,
Hiszen azt is hagyta!
Emlékezz-emlékezz!
Szeresd magad, a tested a lelked!
A Teremtőd adta.
De nézz bele néha a tükörbe is!
Tudod azt is hagyta.
Emlékezz-emlékezz!
Az alma lehullt a fáról,
kígyó a kezedbe adta.
Ne felejtsd el soha többé,
Hogy az Isten hagyta!
Emlékezz-emlékezz!

Vigyél el a hulló levelekkel!
Maradnod kell!
Vigyél el a szálló fellegekkel!
Maradnod kell!
Vigyél el a hűlő parázzsal!
Maradnod kell!
Vigyél el a fénylő szivárvánnyal!
Maradnod kell!
Ne menj el! Ne felejts el!
Maradnod kell.
Emlékezz, szeress még, de engedj el!
Add meg még a búcsú melegét!
Ne felejts el!
Add meg még az éjszaka örömét!
Ne felejts el!
Add meg még a tiszta emlékezést!
Ne felejts el!
Add meg hát a könnyű elengedést!
Ne felejts el!
Ne menj el! Ne felejts el!
Maradnod kell.
Emlékezz, szeress még, de engedj el!
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Eredet - Szeretet
(Málinger Zsolt)

Ez az álom nyughatatlan
(Nagy László)

Szeretet a Szívben, Szeretet bennem,
Szeretet a Szívben, Szeretetben

Ez az álom nyughatatlan,
nyoszolyám is fűtött katlan.
Föltekintek a nagy égre,
szeretőmnek ott a képe.

Eredet, keresem Nevemet,
Eredet, követem Jelemet,
Eredet, kitöltöm Helyemet,
Eredet, Vagyok a Szeretet
Szeretet a Szívben, Szeretet Bennem,
Szeretet a Szívben, Szeretetben
Eszterlánc
(Parázs Nagy János)
Lánc, lánc, Eszterlánc
Perdül, fordul, kavarog a tánc
Újra zengjen a teremtő ének
Hálát ad mindenki a teremtőjének
Újra zeng most a teremtő ének
Hálát ad mindenki a teremtőjének
A nappal átment az éjszakába
Termékenyítsen a nap sugára
A sötétből újra felkelő nappal
Ébressze Földünk izzó sugarakkal
Fehéren izzik a barlang mélye
Fényszablya hasít a sötét éjbe
Hívogat, csalogat a barlang mélye
Új királyt fogant Földünk méhe

Paripámat fényesítem,
nyargalásra kényszerítem,
nekihajtok csillagoknak,
de az ég s föld pirkadoznak.
Sehol csillag, sehol párom,
földön égen nem találom,
jön a hajnal fényességgel,
de a szívem szakad széjjel.
Ez vagyok én
(Fehérholló Őskü)
Napnál is hevesebben,
Szélnél is sebesebben,
Édes föld óvja a lelkem,
Tiszta víz táplálja testem,
Testem a föld, lélegzem a szélben,
Ereimben vér, lángol a lelkem.
Teremtő Atyánk, teremtek én is,
Termékeny Anyánk, magot vetek én is.
Ez vagyok én, ezt akarom,
Ez a testem, ez a lelkem.
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Ez Világ mióta
(Népdal)

Égek
(Parázs Nagy János)

Ez világ mióta
Fenn áll Ő mivolta
Sűrű változás

Tűzből jöttem, tűzön mentem
Tűz a szívem, tűz a lelkem
Tűz, lobogó tűz

Minden dolga ínség
Bánat, keserűség
És áhítozás

Láng, lobogó láng, táncolj a fénnyel
Láng, lobogó láng, táncolj szenvedéllyel
Láng, lobogó láng, táncolj az árnnyal
Láng, lobogó láng, a lelkem újra szárnyal
Ég, ég a Föld
Ég, ég már az Ég
Ég, ég a Föld
Kettő között mindent
A szél hord szét

Nincsen benne állandóság
Minden hiábavalóság
És áhítozás
Nincsen benne állandóság
Minden hiábavalóság
És áhítozás

É
Ég és Föld gyermeke vagyok
(Málinger Zsolt)
Ég és Föld Gyermeke vagyok!
Köröttem lüktet a Lét,
Felettem csillagok!
Ég és Föld olvasztott Eggyé!
Fényből jöttem, Testem a Földdé!
Szívem kitárom, hullámzik Csendje,
Középen állok, Mindent összekötve!
Fényből jöttem, Testem a Földé!
Köszönöm, hogy Élek, Most és
Mindörökké! Heej!
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Láng, lobogó láng, táncolj a széllel
Láng, lobogó láng, táncolj egész éjjel
Láng, lobogó láng, táncolj az ágon
Láng, lobogó láng, táncolj minden áron
Éji erdőn
(Barát István)
Éji erdőn a Hold fénye
Ez vagy, ahogy ragyogsz rám
Vissza nekem
Hűsítő szél a forróságban
Mikor bőrömre fújsz,s bújsz
Hozzám-velem
Te vagy nékem a vers, amit
Olvasok vagy írok
Hozzád életem
Ez vagy nekem

Éjmélykék világ virág
(Fehérholló Őskü)

Én vagyok
(Barát István Zsolt)

Éjmélykék világ virág
Szarvas szül világfán
Fény terjed, megszületik
Szarvas hív otthon jár
Pörög, forog, folyton folyvást
Kiterjed s visszatér
Lüktet, dobban, perdül, fordul
Kiterjed s visszatér

Én vagyok a fény az éjben
Én vagyok a hideg a sötétben

Éjszakai repülés
(Somogyi István)

Tűz vagyok izzik a lelkem
Tűz vagyok hevíti a testem

Éjszakai repülés, héjjá, héjjá
Éjszakai ölelés, héjjájá héjjá

Tűz vagyok izzik a vérem
Tűz vagyok ez az én létem

Lovak sörénye ha lobban, ha dobban
Paták nyomán recseg a jég
Rontás suhan át a tájon, a gáton
Követ és füstöt ont a hasadék
Fekete hó hull kavarogva
Fekete a hollómadár minden tolla
Csak por, por hull alá
Csak por hull szárnyasan

Nap vagyok ragyogok az égen
Nap vagyok magamban égek

Életfa, Világfa
(Sólyomfi Nagy Zoltán)
Életfa, Világfa,
Világhegyen nagy fa,
Napkoronás szarvas,
Álldogál alatta.
Töve jobb feléből
Élet vize csurran,
Töve bal feléből
Halál vize buggyan.

Nap és Hold, ott fenn az Égen
Csillagok a feketeségben
Én vagyok a fény az éjben
Én vagyok a hideg a sötétben

Hold vagyok tükrözöm a fényed
Hold vagyok beragyogom lényed
Csillogok, mint csillag az égen
Csillogok az éjfekete éjben
Éj vagyok a Nap fényében
Éj vagyok a Hold tükrében
Éj vagyok a csillagfényben
Éj vagyok a tűz melegében
Nap és hold ott fenn az égen
Csillogok a feketeségben
Magam vagyok az ezernyi képben
Magam vagyok a Mindenségben
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Én vagyok a Szeretet ...
(Székely Csabi)

Ének a láng szívében
(Parázs Nagy János)

Én vagyok a Szeretet,
Én vagyok a Fény
Átölelek Mindent,
Minden az enyém.
Bennem van a Szeretet
És bennem van a Fény,
A Kozmikus Létező
Univerzum-Lény!

A tűz csattog, pattog, ropog.
A tűz recseg és sistereg.
A tűz fémet olvaszt.
A tűz felizzít köveket.
A tűz mindent felmelegít.
A tűz füstöt ereget.
A tűz mindent átvilágít.
A tűz tisztítja a lelkeket.

A Fény és a Sötétség
Átölelnek engem,
Együtt táncolunk
Itt a Mindenségben.
A Fény és a Sötétség
Átölelnek engem,
Együtt táncolunk
Most a Mindenségben!

Ének a láng szívében,
fények a láng szívében.
Égek a láng szívében
tisztán és szabadon.
A tűz erőt ad.
A tűz könnyet szárít.
A tűz a tejtestvérem.
A tűz régóta vár itt.
A tűz az ősök vére.
A tűz tanító mesterem.
A tűzben nincsen álarc.
A tűzben minden meztelen
Ének a láng szívében,
fények a láng szívében.
Égek a láng szívében
tisztán és szabadon.
Atyám üdvözöllek magamban,
Őseimben és utódaimban.
Veled már semmitől sem félek.
Fogadásodra összegyűlt bennem
A TEST, a SZELLEM, és a LÉLEK
Ének a láng szívében,
fények a láng szívében.
Égek a láng szívében
tisztán és szabadon.
Tisztán és Szabadon!
Tisztán és Szabadon!
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Égi megtisztulás
(Sziránszki József Regős)

Évszakok hajnala
(Szabó Andrea)

Holdfényes álmomban
Sólyommadárt megláttam,
Megérintett engemet,
Nékem szárnyat növesztett.

Tavasz, tavasz, gyönge tavasz,
Dúdold az élet dallamát!
Tavasz, tavasz, gyönge tavasz,
Hozd el az élet hajnalát!

Jobb szárnyam kitárom,
Megérinti a Napot,
Bal szárnyam kitárom,
Érinti Holdvilágot.

Már pattan a sok rügy és bimbó,
Ha int a Napsugár,
De minden nyíló új élet,
Még bátorításodra vár.

Felrepített Egekbe,
Az égi végtelenségbe,
Felhők fölött jártam,
Világ tetejét láttam.

Tavasz, tavasz, szépséges tavasz,
Néked dalol minden jó madár.
Tavasz, tavasz, szépséges tavasz,
Mind néked fújja legszebb dallamát.
Hozzád szól most minden lélek,
A szívnek mély hangján,
És hívja meleg szereteted,
Hogy nőhessen tovább.

Jobb szárnyam kitárom,
Megérinti a Napot,
Bal szárnyam kitárom,
Érinti Holdvilágot.

Jöjj el tavasz, gyönyörű tavasz,
Mert van, ami nem ébredt fel még.
Tavasz, tavasz, gyönyörű tavasz,
Ami nem kel ki, ha te sem jössz el
még.
Ami nem éled és nem virrad,
Ha int a Napsugár,
Az csak rád hallgat, a te dalodra
Előbújik tán.
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F
Farkas, farkas
(Somogyi István)
Farkas, farkas, ordas testvér,
Üzen a szél a hegyeken át.
Farkas, farkas, ordas testvér,
Szarvas nyoma vezetett a hegyeken át.
Hóban, fényben leereszkedtél,
Járd a tűzben az ősök táncát!
Farkas, farkas, ordas testvér,
Őrzöd bennem a szabadság látomását.
Szarvas, szarvas, boga-szarvas testvér,
Üzen a szél a vizeken át.
Szarvas, szarvas, boga-szarvas testvér,
Tavasz illat vezetett a hegyeken át.
Hóban, fényben leereszkedtél,
Járd a vízben az ősök táncát!
Szarvas, szarvas, boga-szarvas testvér,
Őrzöd bennem az otthon látomását.

Farkasnyom a hóban
(Fehérholló Őskü)
Farkasnyom a hóban
Farkasnyom a hóban
Feketén fehér a táj
Feketén fehér a táj
Farkasnyom a hóban
Farkasnyom a hóban
Csillagok világa földön-égen
Csillagok világa földön-égen
Farkasnyom a hóban
Farkasnyom a hóban
Előtted ezüst hold fénye
Előttem ezüst hold fénye
Farkasnyom a hóban
Farkasnyom a hóban
Követlek testvér, a szabadság vár
Követlek testvér, a szabadság vár
Farkasnyom a hóban
Farkasnyom a hóban
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Felajánlom
(Somogyi István)

Fenn az ég
(Somogyi István)

OM, felajánlom!

Fenn az ég minden csillaga ég,
Lenn a víz tükrén táncol a fény,
Fenn az ég minden csillaga ég,
Lenn a víz tükrén táncol a fény.

Úttalan utadat járom,
Nyomodat, ha találom,
Szívem dobodra dobban,
Mindig a Te nyomodban,
Csak szél lé-lé-lélegezz!
Mindenkit, akiről azt hiszem, elvesztem,
Leteszem menten a küszöböd elé!
Mindent, amitől félek, hogy elvesztem,
Leteszem most a küszöböd elé!
Fenn égi tűz és lenn földi tűz,
Fenn égi tűz és lenn földi tűz,
A föld az ég, az ég a föld
A szívben körbeér
Felvirrad a nap
(Somogyi István)
Felvirrad a nap, A sólyomhívó nap,
Felvirrad a nap, A sólyomröpte nap.
Felvirrad a nap, A szarvashívó nap,
Felvirrad a nap, A szarvashívó nap.
Felvirrad a nap, Az ősök hívó nap,
Felvirrad a nap, Az ősök hangja nap.

Kicsiny hullám, lélek hullám
Fut a fények széles útján,
Kicsiny hullám, lélek hullám
Fut a fények széles útján.
Félre bánat, félre bú
(Népdal)
Félre bánat, félre bú,
Bolond, aki szomorú.
Lám én milyen víg vagyok,
Lám én milyen víg vagyok,
A szeretőm elhagyott.
Ha elhagyott, bánom is,
Megélek én magam is,
Lám a tearózsa is,
Lám a tearózsa is,
Kinyílik az maga is.
Sűrű csillagos az ég,
Majd eszedbe jutok én,
De már akkor késő lesz,
De már akkor késő lesz,
Ha a szívem másé lesz.

Felvirrad a nap, Parazsat szító nap,
Felvirrad a nap, A lánglobogó nap.

25

Fénynek kapuja
(Szemző Gábor Szem)

Földanya, itt vagy
(Indián dal - Fehérholló Őskü)

Fénynek kapuja, nyílj föl nékünk,
Áldást hívunk, gyógyírt kérünk!
Fénynek kapuja, nyílj föl nékünk,
Ármány, távozz, fénybe lépünk!
Fénynek kapuja, nyílj föl nékünk,
Fény övezi sors-ösvényünk.
Áldás, áldás, égi áldás,
Áldás, áldás, földi áldás!
Áldás, áldás, Istenáldás,
Áldás, áldás, Isten képmás.

Föld Anya, itt vagy a talpam alatt!
Föld Anya, érzem a szívem mélyén!

Fénynek temploma
Heja-héjéhó,
Heja-héjéhó,
Fénynek temploma, lelkünk legjava,
Hív szüntelen és vár haza.
Forgunk fényesen, szállunk végtelen,
A szív otthona, anyánk s apánk szava.
Heja-héjéhó,
Heja-héjéhó!

Medve-háton jutok a mélybe,
Medve-háton barlang mélyébe,
Medve-háton jutok a mélybe,
Földanyánknak Kristály-Szívébe.

Idő, idő, csendes idő,
Megállsz bennünk,
Mikor nevünk-feleszméltünk!
Aranyló, ősi Kánok,
Lüktető dalunk halljátok,
Nyilaink repülnek a nap felé,
Emlékezzetek, őrizzetek!
Útjaink teremtőnk felé vezéreljétek.
Heja-héjéhó,
Heja-héjéhó!
Fénynek temploma, lelkünk legjava,
Hív szüntelen és vár haza.
Forgunk fényesen, szállunk végtelen,
A szív otthona, anyánk s apánk szava!
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Földanyánk, szívdobbanásodat ...
(Dobosy Viki)
Földanyánk, szívdobbanásodat hallom!
Földanyánk, szívdobbanásodat hallom!
Szívdobbanásod lüktet a véremben,
Szívdobbanásod izzik az életben!

Földanyánk hívó hangodat hallom!
Földanyánk hívó hangodat hallom!
Hangod hív és vezet szívedhez,
Hangod a ritmust adja az élethez!

Földanya, ébredj
(Fehérholló Őskü)
Földanya, ébredj,
Földanya, ébredj,
Földanya, ébredj...
Látom a hegyeket,
Látom, látom,
És látom a völgyet
Látom a napot,
Látom, látom,
És látom a földet.
Látom a testet,
Látom, látom,
És látom a lelket
Feleimben egy vagyok,
Egy vagyok Isten,
Feleimben egy vagyok,
Én vagyok Isten
Földanya ébredj,
Földanya ébredj,
Földanya ébredj . . .
Földnek szíve
(Parázs Nagy János)
Ősök útján megyek,
Előttem völgyek és hegyek.
Ősök nyoma mögöttem,
Emlékeztet, honnan jöttem.
Ősök útján járok,
Nincsenek körülöttem határok.
Ősök nyomába lépek,
Megmutatom Magam az Égnek

Földnek Szíve nyiss rám kaput,
Földnek Szíve fogadj el!
Földnek Szíve nyissál kaput,
Töltődjél fel szeretettel
Földtisztító mantra
(Málinger Zsolt)
Erőt hívok téren innen,
Erőt bontok téren túl
Átok, Ármány elkotródik,
Földnek Szíve megtisztul!
Sötét árnynak tükröt tartva
Inal heted hét felé
Fehér Fényű Magnak Népe
Egységét most meglelé!
Összes Része Egésszé lesz,
Hamisság leporlik róla,
Sebeit szemekben fénylő
Szeretete meggyógyitja!
Boldogasszony, Öregisten
Ereinkben megdobban,
Alázattal Eggyé Vállunk
Táltos Jézus Krisztusban!
Áldás! Áldás! Áldás!
Földünket megszentelő
(Somogyi István)
Földünket megszentelő
Áldott lépéssel,
Lelkünket megszentelő
Lélegzetvétel,
Fény-lélekben Egy vagyunk,
Fény-lélekben Egy vagyunk.
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Fújdogál a fehér szellő
(Népdal)
Fújdogál a fehér szellő. Danaj, dana,
Fújdogál a fehér szellő, Danaj, dana.
Fújdogál a Duna mellől, Danaj, dana,
Fújdogál a Duna mellől, Danaj, dana.
Fekete ló nyerít onnan, Danaj, dana,
Fekete ló, kék a nyerge, Danaj, dana.

G
Gajatri mantra
(Mantra)
OM Bhur Bhuva Szvaha
Tat szavitur vareinyam
Bhargo devaszja dimahi
Dijo jo nah, pracsodajat

A nyergében fiúgyermek, Danaj, dana.
Fején kék a süvegecske, Danaj, dana.
Erős legyen az a gyermek, Danaj, dana,
Erős legyen, sose gyönge, Danaj, dana.
Esztendőről esztendőre, Danaj, dana,
Esztendőről esztendőre, Danaj, dana.
Fűz a fűz, fűz a fűz
(Somogyi István)
Fűz a fűz, fűz a fűz, Hajolgat felénk a Tűz.
Fűz a fűz, fűz a fűz, Ez az, mi hozzád fűz.
Fűz a fűz, fűz a fűz,
Hallgatok bennem a dobogásra.
Fűz a fűz, fűz a fűz,
Ez az, mi hozzád fűz.
Fűz a fűz, fűz a fűz,
Sohasem nézek többé másra.
Fűz a fűz, fűz a fűz,
Ez az, mi hozzád fűz.
Ágam szépen hajlik,
Az én szívemben most hajnallik,
Házon ajtó nyílik,
Virágzik bennem a láng.
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Gatté, gatté
(Mantra)
Gaté Gaté Para Gaté
Paraszam Gaté Bodhi Szvaha
Legyen, legyen kegyelem,
Üdvözlégy az égben, itt a helyed,
Legyen, legyen szerelem,
Üdvözlégy a fényben, itt a helyed!

Gy
Gyere ki, te gyöngyvirág
(Népdal)
Gyere ki, te gyöngyvirág,
Mert feljött a holdvilág, jaj,
Majd kimegyek szombaton,
Csak a lajbim bongolom, jaj.
Csak a lajbim bongolom,
Szeretőmet gondolom, jaj,
Csak a lajbim bongolom,
Szeretőmet gondolom, jaj.
Nyitva ‘z ajtó, bejöhetsz,
Üres a pad, leülhetsz, jaj,
Vetett az ágy, lefekhetsz,
S nyitva ‘z ajtó, elmehetsz, jaj.
Gyertek
(Parázs Nagy János)
Gyertek, gyertek, a fény ösvényein
mind hozzám gyertek!
Gyertek az árnyból és gyertek a fényből!
Gyertek, gyertek, a fény ösvényein
mind hozzám gyertek!
Gyertek kígyók, jöjjetek sasok!
Gyertek medvék és gyertek farkasok!
Gyertek, gyertek, a fény ösvényein
mind hozzám gyertek!
Gyertek Ősök, gyertek tanítók!
Gyertek hősök és gyámolítók!
Gyertek, gyertek, a fény ösvényein
mind hozzám gyertek!
Hát gyertek az időből, gyertek a térből!
Gyertek az árnyból és gyertek a fényből!
Gyertek, gyertek, a fény ösvényein
mind hozzám gyertek!

Gyertek, gyertek!
(Somogyi István)
Gyertek, gyertek, gyertek, gyertek!
Vegyétek szájatokba ezt a lelket!
Gyertek, gyertek, gyertek, gyertek!
Vegyétek szájatokba ezt a lelket!
Lelkének virágát kivirágozzátok!
Lelkének virágát kivirágozzátok!
Gyógyító Buddha
(Mantra)
Tejata OM bekanze, bekanze,
Maha bekanze,
Ranza szamudgate szoha.
(Ugrin Orsi)
Te Jó Atya OM Jó Anya, Föld Anya
OM a Mindenség
Rendezze el testem-lelkem
Gyökér nélkül
(Sólyomfi Nagy Zoltán)
Gyökér nélkül semmit sem érek,
Gyökér nélkül kidől a fa.
Gyökér nélkül nem szól az ének,
Gyökér nélkül nincs korona.
Gyökér nélkül múltam rekesztem,
Gyökér nélkül kidől a fa.
Gyökér nélkül jövőm elvesztem,
Gyökér nélkül nincs korona.
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H
Ha a Napsugár …
(Németh Dóri)
Ha a Napsugár Szívünkben ragyogva él,
Minden ember-fül hallja, hogy bent mit zenél
És százszor-szép mosolyra fakaszt a szó,
Mi egy másik szájából elhangozható;
Csupa boldogság-óra, más hozzá nem fér,
Ha az ember meghallja, a Szív mit mesél!
S ha a Lelkünkben körben íj boldogság van,
A Napsugár távolról is hozzánk suhan,
S ha tápláljuk. táncoljuk, daloljuk Őt,
Az Éltető Hatalmas Gyógyír-Erőt,
Így befészkel Szívünkbe minden csepp fény,
S az ember így lesz újra Boldogság-Lény!
Így befészkel Szívünkbe minden csepp fény,
S az ember így lesz újra Szikrázó Fény!
Ha én madár lehetnék
(Fehérholló Őskü)
Ha én madár lehetnék,
Fel az égig repülnék,
Ha a napig elérnék,
Izzó porrá változnék.
Izzó porrá változnék,
A föld felé hullanék,
De, ha földre hullanék,
Újra madár lehetnék
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Ha leszáll a köd
(Fehérholló Őskü)
Ha leszáll a köd
Ha leszáll a köd
Ősök hangja szólít meg engem
Ha leszáll a köd
Ha leszáll a köd
Ezer év tudása éled fel bennem
Ha leszáll a köd
Ha leszáll a köd
Kerecsensólymok röpte a lelkem
Ha leszáll a köd
Ha leszáll a köd
Hejóhohéjóhejohojó…..
Ég és Föld között lebegek
Ősök ereje szítja a vérem
Ég és Föld között lebegek
Magyarok ereje, lelke felébred
Ég és Föld között lebegek
Fehérlófia éled fel bennem
Ég és Föld között lebegek
Turulsólyom apám érzem a véred
Ég és Föld között lebegek
Eljött az idő, most kell tennem
Ég és Föld között lebegek
Csodaszarvas fiú, vígy haza végre

Hajnalcsillag
(Szabó Andrea)
Hajnalcsillag tükörbe néz,
Tenger tükre a csillagra néz.
Hajnalcsillag a tükörbe vágyik,
Tenger tükre a csillagra vágyik.
Minden vándor szívének béke a zárja,
Hívja a szél, de senki se várja.
Szállása lészen az erdő magánya,
Otthona szerte e nagy világban.

Millió csillag a tengerbe hullva,
Szívem szívedbe van belehullva.
Millió csillagnak mély tenger zúgja,
Én súgom, hogy szívem szíved húrja.
Halálban születek
(Sólyomfi Nagy Zoltán)
Halálban születek, születve meghalok
Egyszerre kigyúlnak, kihúnynak csillagok
Keletről jön a fény, Nyugaton megpihen
Minden lét elmúlik, s nem múlik semmi sem

Hajnalcsillag tükörbe néz,
Tenger tükre a csillagra néz.
Hajnalcsillag a tükörbe vágyik,
Tenger tükre a csillagra vágyik.

Hallgass rá
(Fehérholló Őskü)

Jó Istenem, fogadd hálám;
Harmatos fű friss, puha párnám,
Nap sugara éltet, Hold fénye ringat,
Széltakaróm mégis szívemet nyomja.

Miért van tél után tavasz
Keleten kél
És nyugaton nyugszik a Nap
Mond, mond miért…
mond, mond miért…

Eléd állok, vezesd a léptem!
Szabadon járok, mint a sas az égen.
Csillag fénye lelkemre hullva
Vándor szívem új útra hívja.
Hajnalcsillag tükörbe néz,
Tenger tükre a csillagra néz.
Millió csillag a tengerbe hullva,
Szívem szíved dobbanó húrja.
Csillagtenger végtelen árja
Hozzád fűz, Kedves, kerek e világban.
Nem megyek tovább, leülök melléd,
Nincs fontosabb többé, mint Te meg Én.

Miért van hó a hegytetőn
Erdőben szarvas
Mező felett a sas
Mond, mond miért…
mond, mond miért…
Miért vannak a fejedben gondok,
Ha van szíved
Hallgass rá…
Hallgass rá… hallgass rá

Hajnalcsillag tükörbe néz,
Tenger tükre a csillagra néz.
Hajnalcsillag a tükörbe vágyik,
Tenger tükre a csillagra vágyik.
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Hangot hallok
(Sólyomfi Nagy Zoltán)
Őseink nyugodni térnek
Megpihennek hívó szóra
Tudói ősbölcsességnek
Térek velük nyugovóra

Hangot hallok kő torkából
Csillag-tüzek ropogását
Hetedik Ég távolából
Táltos lovak dobogását
Harc előtti bátorító ének
(Sziránszki József Regős)

Hangot hallok kő torkából
Csillag-tüzek ropogását
Hetedik Ég távolából
Táltos lovak dobogását

Ezt a földet nagyapám
a vérével védte,
Az idő eljárt felette
s most én lépek helyébe.

Megmos eső, megdörzsöl hó
Szél megszárít, kéreg bújtat
Égi tüzek közt ragyogó
Éji dobom csendben hallgat

Hej! A világon nekem párom nincsen!
Hej! Így teremtett engemet az IsTen!

Hangot hallok kő torkából
Csillag-tüzek ropogását
Hetedik Ég távolából
Táltos lovak dobogását
Másik földnek, másik égnek
Ismerői, hangozzatok
Része Ienni zúgó szélnek
Világot virágozzatok
Hangot hallok kő torkából
Csillag-tüzek ropogását
Hetedik Ég távolából
Táltos lovak dobogását
Vörös folyam ereinkben
Szarvas-erőnk áradjatok
Agancsos fény-erdeinkben
Erősen áramoljatok
Hangot hallok kő torkából
Csillag-tüzek ropogását
Hetedik Ég távolából
Táltos lovak dobogását
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Holnap harcba indulok,
mert hazámra törtek.
Elszántsággal harcolok,
ha rablók gyötörnek.
Anyaföldem nem adom
véremmel, szolgálom,
Szabadságom annyit ér,
mint napfény a világon!
Csatamezőn meghalni
sorsom ne bánjátok!
Életemet áldozom,
hogy legyen szép hazátok!
Ki magyarnak születik
erre a világra,
Halál után feltámad
s ellenséget, vágja!

Három napja szívemen
(Kormorán)

Hegycsúcsra szállott
(Népdal)

Három napja szívemen
Hintázik a szerelem,
Hintázik a szerelem
Három napja szívemen!

Hegycsúcsra szállott a keselyűk véne,
Társakat szólít, őket hívogatja,
Keselyűim jöjjetek a völgybe,
Jóllakozni híres harcosokból,
Jóllakozni híres harcosokból,
Életükben lándzsaforgatókból.

Hintán piros szoknya ül,
Piros szoknya elrepül,
Fehér pendely penderül,
Fehér pendely elrepül!
Száll a hinta föl-le száll,
Meztelen lány rúgkapál,
Keze-lába, haja száll,
Nevem után kiabál!
Három világ
(Fehérholló Őskü)
Sólyom szárnyán égben száll
Éled már a három világ
Égben száll napmadár
Tengri apám látlak már
Szarvas szívvel földön jár
Éled már a három világ
Földön jár szarvas apám
Otthont mutat, látom már
Mélybe hív medve apám
Éled már a három világ
Mélyben jár medve apám
Nagyapám hív érzem már

Hevernek némán már a jó vitézek,
Kardjuk kicsorbult, barna vér
belepte,
Keselyű-had száll alá a völgybe,
Ünnepelni, tort vigadni értük,
Ünnepelni, tort vigadni értük,
Mindenikre jut egy görbe csőrű.
Hej, turullulu
(Szemző Gábor Szem)
Hej, turulullu, turullulu,
Hej, turulullu, turullulu.
Hej, turullulu, égi vezérünk,
Hej, turullulu, nyitva a szívünk.
Erődet hívjuk, mert erős a lényünk,
Őseink vére újra a vérünk.
Hej, turulullu, turullulu,
Hej, turulullu, turullulu.
Hej, turullulu-turulullu.
Ragadd el lelkünk egek-egébe,
Így válik létünk árnyékból fénybe.
Lelkünknek íja megfeszül újra,
Vezesd népünket Isten útjára!
Hej, turulullu, turullulu,
Hej, turulullu, turullulu.
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Hejj, a Föld megtisztul ...
(Székely Csabi)

Hejj, Testvérek
(Fehérholló Őskü)

Megszabadul a Föld a káros energiáktól
Megszabadul a Föld a káros energiáktól
Megszabadul a Föld a káros energiáktól
Hálaálláhh-álaállá-héjjá-ijjáhhó

Hejj, Öregisten,
Ott fenn az égen!
Itt vagy bennem,
Hejj, Öregisten!

Hejj, magyarok népe
(Fehérholló Őskü)

Hejj, Öregisten,
Mutasd az utat!
Jó ösvényre,
Hejj, Öregisten!

Vérszíne tűzben lángol… Hejj, Attila
Sárarany fényben táncol… Buda vezér
Hejj, magyarok népe, ébredj fel végre
Hejj, magyarok vére, ébredj fel végre
Hejj, Turul nemzetség, ébredj fel,
Hejj, Turul nemzetség, ébredj fel végre
Hejj, rege rejtem
(Fehérholló Őskü)
Hejj, rege rejtem,
Rege, rege rejtem ...
Hejj, Öreg Isten lát,
Hejj, ősök gyertek hát,
Hejj, Öreg Isten lát,
Hejj, szívem nyitva már,
Hejj, Öreg Isten lát,
Hejj, ősök gyertek hát,
Hejj, szívem nyitva már,
Hejj, Öreg Isten lát
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Hejj, Holló testvér,
Vígy át a réven!
Világok közt,
Hejj, Holló testvér!
Hejj, Farkas testvér,
Szabadságod
Oszd meg vélem,
Hejj, Farkas testvér!
Hejj, Szarvas testvér,
Otthon ízét hozd el nékem!
Otthon ízét oszd meg vélem,
Hejj, Szarvas testvér!
Hejj, Öregisten,
Itt vagy bennem!
Segíts nékem,
Hejj, Öregisten!
Hejj, Holló testvér!
Hejj, Farkas testvér!
Hejj, Szarvas testvér!
Ízemet ízleljétek!
Erőmet erősítsétek!
Szeremet szeressétek!
Hejj, Testvérek!

Hét forint, nyolc krajcár
(Népdal)

Hidegen fújnak a szelek
(Népdal)

Hét forint, nyolc krajcár
Vót az lajbizsebbe’,
Miko’ azt a kis szénát
Bévittük Leleszre

Hidegen fújnak a szelek,
Azok nem jót jelentenek.

Ott vót a sógor is,
A Vas Csutora Bernát,
A leleszi vásárra ő is
Hozott egy kis szénát.
Oszt, aj be jó széna volt,
De még a szent se kérte,
Haragudott is
A Vas Csutora Bernát sógor érte.

Szabad élet, szabad madár,
Jaj, de szép, ki szabadon jár.
Járnék én is, ha járhatnék,
Ha magammal szabad lennék.
Nem vagyok magammal szabad,
Kezemen lábamon lakat.
Hidegen fújnak a szelek,
Azok nem jót jelentenek.

Oszt mondtam neki, sógor,
Ne haragudj neki
Talán bizony nincs ki kendnek
Mind a négy kereki!
De nem szólt egy árva szót,
Egye ki a fene!
Csak egy nagyot sújték
A kezem fejire.
Oszt aszittem tereferál,
Pedig eszibe se vót,
Megragadtam én is
Egy nagy csesznye bunkót.
Oszt nyócan is rugdostuk,
Mégse jött meg esze,
Úgy kellett a szegényt
Bévinni Leleszre.
Pedig, aj be jó széna vót,
Az anyja istenit!
Így vertük be
A Vas Csutora Bernát sógor fejit.
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Himnusz minden időben
(Nagy László)
Te szivárvány-szemöldökű,
Napvilág lánya, lángölű,
Dárdának gyémánt-köszörű,
Gyönyörűm, te segíts engem!
Te fülemülék pásztora,
Sugarak déli lantosa,
Legelső márvány-palota,
Gyönyörűm, te segíts engem!
Siralomvölgyi datolya,
Festmények rejtett mosolya,
Templomon arany-kupola,
Gyönyörűm, te segíts engem!
Díjra korbácsolt versenyló,
Lázadásokban lobogó,
Csillag, dutyiba pillantó,
Gyönyörűm, te segíts engem!
Harctéri sebek doktora,
Hazátlanoknak otthona,
Mézes bor, édes babona,
Gyönyörűm, te segíts engem!
Piaci csarnok álmosa,
Nyomorúságnak táncosa,
Szilveszter-éji harsona,
Gyönyörűm, te segíts engem!
Béta-sugárban reszkető,
Sok-fejű kölyket elvető,
Tengerek habján csörtető,
Gyönyörűm, te segíts engem!
Minden időben ismerős,
Mindig reménnyel viselős,
Bájokkal isteni erős,
Gyönyörűm, te segíts engem!
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Öröktől belém karoló,
Vánkosra velem hajoló,
Varjakat döggé daloló,
Gyönyörűm, te segíts engem!
lszonyattól, ha szédülök,
Ha a pimaszság rámdönög,
Önmagammal ha kűzködök,
Gyönyörűm, te segíts engem!
Jog hogyha van: az én jogom,
Enyém itt minden hatalom,
Fölveszem kardom, sisakom!
Gyönyörűm, te segíts engem!
Felragyog az én udvarom,
Megdicsőül a vér s korom,
Galambok búgnak vállamon,
Gyönyörűm, ha segítsz engem.
Hívogató
(Fehérholló Őskü)
Öregisten apám, Ott fenn az égen
Öregisten apám, Téged hívlak
Boldogasszony anyám, A föld mélyében
Boldogasszony anyám, Téged hívlak
Öregisten apám, Magas hegy tetején
Öregisten apám, Téged hívlak
Boldogasszony anyám, A völgy rejtekében
Boldogasszony anyám, Téged hívlak
Öregisten apám Tűzszentélyben
Öregisten apám, Téged hívlak
Boldogasszony anyám, Forrásmélyben
Boldogasszony anyám, Téged hívlak

Hófehér tájban
(Fehérholló Őskü)

Merre van a Szerelem?
Hollómadár vigy’ engem!
Hollómadár vigy’ engem!
Merre van a Szerelem?

Hófehér tájban állok az égben
Hófehér tájban álmom igézem
Öregisten kérlek, váltsd valóra álmom Hollómadár vigy’ engem!
Öregisten, álmom Néked ajánlom
Bennem van a Szerelem,
Bennem van a Szerelem,
Hófehér tájban vágtatok a szélben
Hollómadár vigy’ engem!
Hófehér tájban őseim igézem
Széles puszták büszke harcos népe
Hollószárnyon
Sólyomtörzs fia elindult útjára
(Fehérholló Őskü)
Űzi, hajtja csodafiú szarvast
Szarvas hívja, csalogatja szépen
Messze és messzebb a végtelen
rónákon
Végtelen messze, messze a hazától
Szarvasnép asszonya ruháját készíti,
Szarvasnép asszonya tüzét feléleszti
Babba méhében, ős Tengri fényében
Új nemzet születik, Magyariak népe

Hollószárnyon megszülettem
Hollószárnyon száll a lelkem
Repülők a szélben
Repülők a fényben
Repülők az éjben
Repülök a széllel
Hollószárnyon megszülettem
Hollószárnyon száll a lelkem

Hófehér tájban állok az égben
Hófehér tájban álmom igézem
Öregisten kérlek, váltsd valóra álmom
Öregisten, álmom Néked ajánlom

I

Hollómadár
(Fehérholló Őskü)

Intijáj
(Kecsua dal – Jaime–Fehérholló Őskü)

Vándorút van előttem,
Hollómadár felettem,
Hollómadár felettem,
Vándorút van előttem.

Intijáj, tájtájáj
Háuájáj muszkáni
Intijáj, tájtájáj
Háuájáj muszkáni

Hollómadár felettem,
Merre van a Szerelem?
Merre van a Szerelem?
Hollómadár felettem.

Nap Apánk, nézz le ránk,
Gyermekeid vagyunk!
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Intés István katonáihoz Idegen kezére			
(Táltosének 1001-ből)
Földünk ne adjátok		
(Sólyomfi Nagy Zoltán)
Mert országotokban		
Nem lészen hazátok
				
Ne bántsatok minket 			
István katonái				
Nem vagyunk mi latrok
Vagyunk igaz Isten			
Új hit katonái
Hírvivő szolgái				
Vagyunk igaz Isten
		
Hírvivő szolgái
Hírvivő szolgái				
Élő Úr-Istennek				
Hírvivő szolgái
Hű megőrizői				
Élő Úr-Istennek
Örök törvényeknek			
Hű megőrizői
Örök törvényeknek
Ne bántsatok minket
István katonái
Nem vagyunk mi latrok
Vagyunk magyaroknak
Új hit katonái
Gyógyító szolgái			
Vagyunk magyaroknak
		
Gyógyító szolgái
Gyógyító szolgái			
Fakadó sebeknek			
Gyógyító szolgái
Jó vígasztalói 				
Fakadó sebeknek
Szakadó szíveknek			
Jó vígasztalói
Szakadó szíveknek
Áldott berkeinket			
Föl ne égessétek			
Áldott berkeinket
Figyelő szikláink			
Gonddal ápoljátok
Földre ne döntsétek			
Regék tanítását
		
Épen átadjátok
Tisztító vizeink				
Gáttal ne fojtsátok			
Tisztító vizeink
Éltető tüzeink				
Medrét gondozzátok
Soha ne oltsátok			
Éltető tüzeink
		
Lángját tápláljátok
Égigérő Fának				
Ágát ne metsszétek			
Égigérő fának
Ne ontsátok vérét			
Tövét öntözzétek
Árpádok népének
Sebesült testvérnek
Sebét kötözzétek
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Idegen kezétől
Földünk megóvjátok
Ne foghasson rajta
Kard, rombolás, átok
Ne bántsatok minket
István katonái
Vagyunk igaz Isten
Hírvivő szolgái
Hírvivő szolgái
Élő Úr-Istennek
Hű megőrizői
Örök törvényeknek
Ne bántsatok minket
István katonái
Vagyunk magyaroknak
Gyógyító szolgái
Gyógyító szolgái
Fakadó sebeknek
Jó vígasztalói
Szakadó szíveknek

Isten fénye, napsugár
(Honti László)

Isten óvja ...
(Fehérholló Őskü)

Isten fénye, napsugár!
Látlak hajnal bíborán,
Látlak hullni, hullni alkonyán,
Látlak hívni élet végén,
Éltetni új élet révén.

Isten óvja drága Apánk!
Boldogasszony áldása szálljon reá!
Isten óvja drága Anyánk!
Boldogasszony áldása szálljon reá!
Hej-hejj!

Isten fénye, napsugár!
Látlak éjnek bársonyán,
Látlak holdarc alabástromán,
Látlak égni tűznek mélyén,
Főnix szárnyán égre kélvén.

Isten óvja őseink porát!
Boldogasszony áldása szálljon reá!
Isten óvja drága Hazánk!
Boldogasszony áldása szálljon reá!

Isten három arca
(Fehérholló Őskü)
Bennem a Teremtő Isten
Benned a Teremtő Isten
Tűzzel teremtő
Földből meggyúró
Széllel lelket adó
Vérrel tápláló
Bennem a Megtartó Isten
Benned a Megtartó Isten
Lánggal éltető
Földben megtartó
Szélben lélegző
Vérrel keringető
Bennem a Lebontó Isten
Benned a Lebontó Isten
Tűzzel elégető
Porrá szétoszló
Széllel szétfúvó
Vízben feloldó

Istenforrás
(Szemző Gábor Szem)
Bennünk lakó, életet adó Istenforrás!
Hívunk téged, törj föl, törj föl,
Oszd meg lényed!
Bennünk lakó, életet adó kristályforrás!
Hívunk téged, törj föl, törj föl,
Szórd szét fényed!
Bennünk lakó, életet adó Istenforrás!
Hívunk téged, törj föl, törj föl,
Oszd meg lényed!
Bennünk lakó, életet adó kristályforrás!
Hívunk téged, törj föl, törj föl,
Szórd szét fényed!
E földön minden mag Reád szomjazik,
E földön minden mag Reád szomjazik!
E földön minden szív, ha meglát, megnyílik,
E földön minden szív, ha meglát, megnyílik!
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Istennő
(Parázs Nagy János)

Itt van Isten
(Fehérholló Őskü)

Istennő, hívlak, Istennő, várlak
Istennő, kérlek, mutasd meg arcodat!
Istennő hívunk, Istennő várunk
Istennő, kérünk, hallasd a hangodat!

Éled a lélek, hív az öröklét
Éled a lélek, vár az öröklét

Hát
Vigyetek el!
VIgyetek, vigyetek, vigyetek el!
Lobbantsd fel hamvadó tüzemet,
Korbácsold hullámaim!
Kavard fel megfáradt szelemet,
És gyűrd össze a földem megint!
A fény sugárútján
Érkezett az üzenet,
A fény sugárútján jött,
Hogy újra találkozhatnék veled.
Az ezüstspirálon
Száll a szívem feléd,
Az ezüstspirálon
Az arany középre pont eléd!
Csillapítsd tomboló tüzemet,
Simítsd el hullámaim,
Fékezd meg kavargó szelemet,
És tedd boldoggá Földem megint!
Itt van az én hazám
(Fehérholló Őskü)
Itt a szél a nevemet súgja,
Itt a föld tudja, hogy én járok rajta.
Itt van az én hazám,
Itt van, itt van az én hazám.
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Itt van a szememben,
Itt van a lelkemben
Látom a szemedben,
Látom a lelkedben
Itt van Isten, érzem a szívemben
Itt van Isten, érzem a lelkemben
Itt van a homokban,
Itt van a tengerben,
Itt van a hegyekben,
Itt van a völgyekben
Itt van Isten, látom egy mosolyban,
Apám kezében, anyám szívében
Miért kell a szó, itt van a szemedben
Miért kell a szó, érzem a lelkedben
Látom, ha elengedek,
S látom, ha nem engedek
Érzem, ha szeretlek,
Érzem, ha szeretkezem
Itt van, ha éneklek,
Itt van, ha ölel a csend
Látom, ha rád nézek,
És látom, ha nem nézlek
Érzem, ha átlépek

Í

Ítélet
(Parázs Nagy János)

Mert tiéd az ítélet hatalma
És a megbocsátás dicsősége
Aki itt él, nem ítél
Aki itt él, nem ítél
Aki itt él, nem ítél
Aki itt él, nem ítél
Itt életet mondok
Itt életet mondok
Itt életet mondok
Itt életet mondok
Itt élet legyen!

J
Jana hejana
(Fehérholló Őskü)
Jana hejana, jana hejana,
hejana, hejana
Ős / ősz öreg nagyapám hívlak
Végtelen éj öreg nagyapám hívlak
Végtelen éj öreg nagyapám itt vagy
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Játszótéri dal
(Somogyi István–Rejtő Gábor)
Homokból építettem várat
Itt vártam délután anyám
Arcomon vér virága szárad
Szemembe könnyet fúj a szél
Kabát ölébe bújva élek
Zsebében rozsdás sörnyitó
Árnyékká váltak a remények
No lám, csak ennyi volnék én?
Hát nem! Mert dobog még a szívem!
Nem, nem! Mert vörös még a vérem!
Égj, égj! Tűzmadár legyél
S úgy szeress, akár a szél!
Vigyen el a víz …
Pillangó voltam éji fényben
Ölemre gyűltek úrfiak
Ha táncot jártam fenn az égen
Az éj palástja meghasadt
Jönnek még régi-új vendégek
Arcomra fáradt már a bőr
Csurran-csörren, ez volnék én?
Parfűm helyett húgy-dezodőr
Hát nem! Mert dobog még a szívem!
Nem, nem! Mert vörös még a vérem!
Égj, égj! Tűzmadár legyél
S úgy szeress, akár a szél!
Vigyen el a víz …
Szememre szálltak égi fények
A Nap rám ontotta tüzét
A lázadás jött el közétek
Kezem, mint lágló fáklya ég
De jaj, hiába volt a harcom
A gépezet már felzabál
Dicsőségem lett kudarcom
Párnák közt vár luxus halál
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Hát nem! Mert dobog még a szívem!
Nem, nem! Mert vörös még a vérem!
Égj, égj! Tűzmadár legyél
S úgy szeress, akár a szél!
Vigyen el a víz …
Mind vártak rám a régi társak
Kezükben zászlót fúj a szél
Szerelmese egy jobb világnak
Nem tántorított száz veszély
Kihűlt szívek közt ér a végzet
A félsz susogja ritmusát
Jó leszek majd Che-Che-becsének
S lelőnek mint veszett kutyát
Hát nem! Mert dobog még a szívem!
Nem, nem! Mert vörös még a vérem!
Égj, égj! Tűzmadár legyél
S úgy szeress, akár a szél!
Vigyen el a víz …
Barátim, itt lenn a földön
Halljátok meg a kürt szavát!
Kibontom most, s felétek küldöm
A forradalmak zászlaját
Játszunk az égi játszótéren
S egyszer, ha jő a virradat
Magunk látjuk egymás szemében
A jég elolvad, slángra kap
Igen! Mert dobog még a szívem!
Igen! Mert vörös még a vérem!
Égj, égj! Tűzmadár legyél
S úgy szeress, akár a szél!
Vigyen el a víz …

Jóisten kertjébe’
(Sólyomfi Nagy Zoltán)

Jövök már
(Fehérholló Őskü)

Jóisten kertjébe’
Életfa közepébe’
Állok négy szegletébe’
Állok négy szegletébe’

Teremtőm lásd, lásd, jövök már!
Közöttünk többé nincs, nincs határ.
Eljött a perc, mely minket egyesít,
Itt van a nap, mely minket elrepít,

Napkelti sarkában
Vérrel áldott leány van
Boldogasszony karjában
Boldogasszony karjában

Itt van a nap, itt a hely,
Hol szabad vagy már,
Nem köt a múlt,
A jövő pedig messze száll.

Napdeli sarkában
Aranyhajú leány van
Világ sárga hajában
Világ sárga hajában

Nem vagyok test, és nem köt az értelem,
Csak a lélek marad, ami Egy veled,
Testem a földé, és közben a szél visz el,
Most ér véget, most kezdődik életem,

Napnyugvó sarkában
Múlt-éneklő leány van
Ősök hangja hangjában
Ősök hangja hangjában

Teremtőm lásd, lásd, jövök már,
Közöttünk többé nincs, nincs határ!

Éjszaki sarkában
Csillagszemű leány van
Tejút fényű ruhában
Tejút fényű ruhában
Jóisten kertjébe’
Életfa közepébe’
Állok négy szegletébe’
Állok négy szegletébe’
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K
Káli-mantra
(Mantra)
Atha Kalimantraje
Szadjovaksziddhiprapjivan
Aravitairjah Szarvesztam
Prapnuvanti Dzsana Bhúvih
Kerecseny zuhan
(Barát István Zsolt)
Kerecseny zuhan, Kerecseny zuhan,
Lelkem egén, Lelkem egén.
Szívem suhan, Szívem suhan,
Mert bennem a fény, Bennem a fény.
Héjjahéjja…
Boldog Anyám, Boldog Anyám,
Hozzád megyek, Hozzád megyek!
Teremtő Atyám, Teremtő Atyám,
Áldott legyek, Áldott legyek!

44

Keresem a csillagom
(Sziránszki József Regős)
Hajnali égen,
Csillagot néztem,
Lelkemet járja,
Fénye varázsa.
Úttalan-utakon,
Keresem a csillagom,
el van rejtőzve,
a tündök erdőbe,
a tündök erdőbe.
Göncöl szekéren
Eget járom éppen,
Fényemet nem látom,
Sehol nem találom.
Villan egy csillám,
Magamhoz fognám,
Ölelem, szorítom,
Meg van a csillagom!
Hajnali égen,
Göncöl szekéren,
Fényemet látom,
Égi útját járom.

Ki vagyok én
(Fehérholló Őskü)

Köszönöm
(Szemző Gábor Szem)

Életem meg kell értenem
Feladatom fel kell ismerjem
Akaratom el kell engednem
Hejj nana hejj, hejj nana hejj

Köszönöm, hogy lángod vihetem,
Köszönöm, hogy csókod szívemen.
Köszönöm, hogy utad járhatom,
Köszönöm, hogy szóra szó nyílik,
Köszönöm, hogy holdad sugárzik.
Köszönöm, hogy napod felragyog,
Köszönöm, hogy fénylik csillagod!
Köszönöm, hogy szomjad olthatom,
Köszönöm, hogy békém találom.

Ki vagyok én, meg kell fejtenem
Feladatom fel kell ismerjem
Akaratom el kell engednem
Hejj nana hejj, hejj nana hejj
Egy út áll előttem
Végig kell rajta mennem
Hejj nana hejj, hejj nana hejj
Kiva Te / Egyek vagyunk
(Indián dal)
Kiva Te, Lena, Lena, Leno, Leno,
Maha Te, Haino, Haino, Haino!
Egyek vagyunk a Végtelen Nappal,
Örökkön, örökkön örökké!
Ki viszi át a szerelmet
(Nagy László)
Létem ha végleg lemerült
Ki imád tücsök-hegedűt?
Lángot ki lehel deres ágra?
Ki feszül föl a szivárványra?
Lágy hantú mezővé a sziklacsípőket ki öleli sírva?
Ki becéz falban megeredt
Hajakat, verőereket?
S dúlt hiteknek kicsoda állít
Káromkodásból katedrálist?
Létem ha végleg lemerült,
Ki rettenti a keselyűt!
S ki viszi át fogában tartva
a Szerelmet a túlsó partra?

Köszöntelek, Égi Világ
(Csutak Zsuzsa Csuzsu)
Köszöntelek, Égi Világ,
Szent áldásod add reám!
Hozzád száll az énekem,
Dobbal, Szívvel, Lélekkel!
Hé-héja! Hé-héja!
Dobbal, Szívvel, Lélekkel,
Dalok szárnyán szállok el.
Őrangyalom rám ügyelj,
Fényutamon kísérj el!
Hé-héja! Hé-héja!
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Követem a csapást
(Sólyomfi Nagy Zoltán)
Követem a csapást a hóban
Alattam ezüst hó roppan
Köröttem suhognak szárnyak
Valahol valakik várnak
Követem a csapást a hóban
Jövő rejtőzik a nyomban
Arcomat fölsebzik ágak
Valahol valakik várnak
Követem a csapást a hóban
Vajon az út vége hol van
Előttem rég volt, hogy jártak
Valahol valakik várnak
Eltűnt a csapás előlem
Hangok távolodnak tőlem
Sötétben csend-sólymok szállnak
Valahol valakik várnak
Kupavár (Koppány lelkéért ének)
(Sólyomfi Nagy Zoltán)
Távolban morajlik fekete Balaton
Hangok erősödnek sötétlő habokon
Vihar ha elindul, mennydörgés ha zúdul
Régiek regélnek napkorong dobokon

Harsányok, igricek, regősök, bölcs vének
Ajkatokról zengjen dicsőséges ének
Négy rész eggyé váljon, négy rész eggyé váljon
Teljességet adjon Koppány Úr lelkének
Kútból lélek előtörjön
Fehér Ló hátára üljön
Kötésből ím szabadulva
Tátos úton elrepüljön
Tátosok, magosok, rejtezők és látók
Úgy-e látjátok azt, amit én is látok
Négy rész eggyé válik, négy rész eggyé válik
Átok mondójában megszakad az átok
Kőfalak közepén ráccsal fedett vájat
Feneketlen kőkút, feledett lejárat
Évszázadok óta őrzött kötött lelket
Ki most fényben járva Tejút felé árad
Somogyvári dombon rejtett falak állnak
Som és bodza bokrok otthonává váltak
Óvnak hideg széltől bókoló füveket
Kik ősi szent helyen életet találtak
Távolban megcsillan ezüstkék Balaton
Hangok elcsitulnak símuló habokon
Vihar ha szelídül, mennydörgés ha múlik
Régiek regélnek napkorong dobokon

Somogyvári dombon rejtett falak állnak
Som és bodza bokrok otthonává váltak
Óvnak hideg széltől bókoló füveket
Kik ősi szent helyen életet találtak
Kőfalak közepén ráccsal fedett vájat
Feneketlen kőkút, feledett lejárat
Évszázadok óta őriz kötött lelket
Börtönét nem hagyja, Istenhez nem szállhat
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Künn sötét van
(Somogyi István)

Legyen a hó...
(Sólyomfi Nagy Zoltán)

Künn sötét van, kedvesem,
Az éj mély ködében.
Künn sötét van, gyermekem,
A tűz ég középen.

Legyen a hó újra fehér
Legyen a fű újra zöld
Legyen az ég újra kék
Öleljen át újra a föld

Künn sötét van, kedvesem,
Egy árny táncol a szélben.
Künn sötét van, gyermekem,
De te ringsz anyád ölében.

Legyen a szó újra igaz
Legyen a szél símogató
Jöjjön a tél után tavasz
Legyen a tűz égre futó

L
Látlak mindig
(Barát István Zsolt)
Látlak mindig,
Most már mindig!
Látlak mindig,
Most már mindig!
Látlak mindig
Minden szememmel,
Tompa eszemmel,
Forró véremmel,
Gyűlő évemmel.

Lelkemet örömmel etetem
(Sziránszki József Regős)
Jó lelkeket etetek, dallamos zenével,
bút, bánatot felednek, közös énekléssel,
a szívemet kitárom csak az öröm jöjjön,
a bánatot elhagyom jó szándék jót szüljön.
Gyere be, gyere be, lelkembe, lelkembe,
Gyere be, gyere be, lelkembe, lelkembe!
Öröm dalok, énekek, jó kedvemet hozza,
eggyé válljunk véletek, hanggal össze mossa,
test és lélek egybekelt, öröm égen, földön,
a bánatunk elszelelt, jó kedvem megörzöm.
Gyere be, gyere be, lelkembe, lelkembe,
Gyere be, gyere be, lelkembe, lelkembe!

Látlak mindig
Fák lombjában,
Szép pusztában,
Sok-sok dombjában,
Hegyek ormában.
Látlak mindig
Minden mosolyban,
Éledő dobokban,
Vándorló homokban,
Erdőben, nyomokban.
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Lesz más lakodalom
(Kuruc deák levele)
(Ady Endre)

Lét-dal
(Parázs Nagy János)

Talján kisasszonyom,
Nem mehetek hozzád,
Idegen lovasok
Portámat tapossák.

Virágzó réten táncoló szellő
Légy a szeretőm!
Frissítsd fel arcomat
Öleld át testemet
Légy a nevelőm!

Régi vitéz-ruhát
Öltnöm kell magamra,
Rá kell fanyalodnom
A régi haragra.
De ha bitangékat
Kertemből elűzöm,
Kertem százszorszépjét
Kebeledre tűzöm.
Lakodalom lesz itt,
Piros lesz a kertem
S lesz más lakodalom,
Várj egy kicsit, lelkem.
A miket is írok
Szegény magyar honban,
Régi szerelemben
S új-új siralomban.
Légyen e házban
(Fehérholló Őskü)
Légyen e házban fényesség
Légyen e házban békesség
Legyen életünk a kegyelem
Legyen életünk a szerelem
Szálljon e házra Boldogasszony áldása
Szálljon e házra Öregisten áldása
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Forrongó égben izzó napsugára
Légy a szeretőm!
Hevítsd fel lelkemet
Izzítsd a szívemet
Légy a nevelőm!
Ködfüggöny takarta avarszőnyeg
fedte föld
Légy a szeretőm!
Vesd meg ágyamat
Tápláld álmomat
Légy a nevelőm!
Hulló hóval dagadó felhő
Légy a szeretőm!
Hűtsd le arcomat
Takard be testemet
Légy a szemfedőm!
Kísérd el lelkemet
Szórd szét a hitemet
Emlékezz szeretőm!

M
Ma éjjel én szent vagyok
(Észak-amerikai indián
gyógyítóének-Sólyomfi Nagy Zoltán)
Ma éjjel én szent vagyok,
Ma éjjel gyógyítani tudok.
Ma éjjel én szent vagyok,
Ma éjjel gyógyítani tudok.
Magyar nyelv
(Málinger Zsolt)
Szép Magyar Nyelven
Szól ez az ének
Éneklem a Világ
Minden lelkének
Lelkek megtisztulnak
Szívükből élnek
Hálát ad minden
A Teremtőjének.

Levelem üzenet
Fényszókkal írva:
ÖRÖKKÉ ÉLHET
KI E NYELVET BÍRJA!
Légy erős, légy büszke
Égi Mag Népe
Hozz reményt
Testvéreinknek Szívébe
Örömmel, Békével
Emeld fel Lelked
Gondozd a benned is
Ott rejlő Kertet!
Hadd szökjön Isten
Szerelme szárba
Emlékezz Teremtés
Első szavára!
Csillagok útján
Térj újra Égbe
Ott vár utad végén
Őshazád Fénye!

Minden Hang itt rezeg
Most a Hang-OM-ban
Hangomban minden szív
Egyszerre dobban
Megdobban lüktet
Élet virága
Virágporát szórja
Életfa Ága.
Levélként lehulltam
Földi világba
Utamra bocsátott
Atyám Áldása
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Megbocsájtás hídja
(Szabó Andrea)
Ne haragudj rám!
Ne haragudj rám!
Hibázok én is,
Mint mindenki más.
Lépteim nyomán
Milyen a virág?
Füstölgő kóró
Vagy csöndes hóvirág?
A Múlt Folyamán
Csak egy híd visz át,
Rejtsen a víz
Békét vagy viszályt.
A híd ott áll,
Mióta világ a világ,
Kapuján két szó:
Megbocsájtás és Elfogadás.
Ne haragudj rám, kérlek,
Ne haragudj már!
Hibázok, látom,
Bárhogy is fáj.
Lépteim nyomán
Tán hazug a virág:
Szivárvány szirmok
Bogáncs ajakán.
A Múltam Folyamán
Így is egy út visz csak át;
Felcsapó víznyelvek
Sötét viharán.
A híd ott áll,
Mióta világ a világ,
Kapuján két szó:
Megbocsájtás és Elfogadás.
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Ne haragudj rám, úgy kérlek,
Ne haragudj már!
Csak az nem lép félre,
Ki egy helyben áll.
Lépteim nyomán
Nő még tiszta virág,
Harmatos fűzfa
Óvó árnyékán.
A Múltam Folyamán van híd,
mi vezessen át,
rajtam múlik,
mikor jutok át.
A híd ott áll,
Míg világ a világ.
Szívemben megbocsájtás
és elfogadás.
Megszületek a Napra
(Somogyi István)
Tiszta fénnyel nyíló lelkem,
Szomjat oltó harmatvirágom,
Tó tükrén a köd feloszlik,
Nyíló szememről tűnik az álom.
Megjövök én az éjszakából,
Megszületek a Napra.

Merre visz az út a Szellemhajónkon
(Somogyi István)

Minden szín
(Barát István Zsolt)

Merre visz az út a szellemhajónkon,
Merre visz az út?

Minden szín és forma,
Ízeknek alkotója,
Végtelen jó és szépség,
Fényes és tágas térség,

Erre visz az út a szellemhajónkon,
Erre visz az út!
Lángok lobogjatok,
A széllel vigyetek fel!
Az éggel, a méllyel,
Ma éjjel együtt vagyunk!
A dagadó vitorlát feszítsd ki jól!
Az evezőt a mélybe merítsd le jól!
Tűz fénye visszahív,
Tűz füstje messze száll,
Tűz fénye visszavár,
Hazám, hazám, hazám ...
Minden Napok Napja
(Parázs Nagy János)
Minden Napok Napja
Nap Apánk ÖregApja
Téged hívlak
Téged szólítalak
Küldd Fényednek Sugarát
Küldd Szíveinken át
Küldd Föld Anyánk méhébe
S onnan Emeld fel újra az Égbe!

Mennyei Édesanyánk,
Mosolyogj, kérünk, le ránk,
Vegyél hát öledbe,
Lelkünket szép kezedbe,
Szívünk csak terád vár,
Szerelmünk hozzád száll,
Simogass és ölelj,
Szeretetben növelj!
Hej-hej-hej!
Mind az Istennőtől jöttünk
(Somogyi István)
Mind az Istennőtől jöttünk,
Őhozzá visszatérünk,
Ahogy az esőnek a cseppje,
Ömlik vissza a tengerbe.
Egyet lépünk, kettőt lépünk,
hármat lépünk, héjjahó,
Négyet lépünk, ötöt lépünk,
hatot lépünk, hejhó,
Hetet lépünk, nyolcat lépünk,
közel már az Ég,
A kilencedik lépésre
a fa csúcsára csillag ég!
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Mindig tiszta az ég
(Székely Csabi)

Mondd meg nékem, rózsám
(Ugrin Orsi)

Om Nam Om Nam Om Nam
- Innen jövök Onnan
Om Nam Om Nam Om Nam
- Innen jövök Onnan
A formavilág megtisztul,
még az ég is kitisztul
A formavilág megtisztul,
még az ég is kitisztul

Mondd meg nékem, rózsám,
Milyen a virágod?
Mondd meg nékem, rózsám,
Milyen a Világod?

A felhők fölött tiszta az ég
A felhők mögött tiszta az ég
A felhők között tiszta az ég
Mindig tiszta az ég
Om Csirim Om Csirim
Om Csirim Om Csirim
Om Csirim Om Csirim
Om Nam Héjj
Om Csirim Om Csirim
Om Csirim Om Csirim
Om Csirim Om Csirim
Om Nam
Om Mani Padme Hum
Kvan Szeum Bószál Héjjáhhumm

Kinyílik vagy elhervad?
Megnyílik vagy meghasad?
Kinyílik vagy elhervad?
Megnyílik vagy meghasad?
Virágodnak nyílása,
a te szíved hajtása,
Világod megnyílása,
szíved minden hajtása,
Ha szeretsz,
hát megnyílhat,
Ha nem szeretsz,
elhervad!
Mormolj el egy mantrát ...
(Székely Csabi)
Mormolj el egy mantrát
és ölelj át egy fát,
aztán ülj le csendben
s megnyílik a világ
Mormolj el egy mantrát
és ölelj át egy fát,
aztán ülj le csendben
s megnyílik a világ
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Mutasd az utat, dobom!
(Sólyomfi Nagy Zoltán)

Nagyapám
(Fehérholló Őskü)

Mutasd az utat, dobom,
Agancsos-patás hátasállatom!
Mutasd az utat, dobom,
Agancsos-patás hátasállatom!

Őzek járnak úttalan utakon
Napfény pirkad tavaszi hajnalon
Erdő mélye, végtelen csendje
Nagyapám hívom, jöjjön a lelke
Hejj rege, róka rege, róka rege rejtem
Hejj rege, róka rege, róka rege rejtem

Hívj, hívj örvénylő mélybe le,
Oda, hol dobog Földanyám szíve,
Hívj, hívj a fényes Ég felé,
Vigyél éltető Nap Apám elé!

N
Nagyanyám
(Fehérholló Őskü)
Sólyom szárnyán szélben száll
Nyílik már az égi világ
Csillagok közt szépen jár
Messze jár már az én nagyanyám
Medveháton mélyben jár
Nyílik már az alsó világ
Földrögök közt szépen jár
Messze jár az én nagyanyám

Vénséges szilfa, mélyben a gyökere
Hetedik égben, tetejetlen teteje
Tüzet rakok, gyújtatlan gyullad
Nagyapám hívom, nagyapám hol
vagy
Hejj rege, róka rege, róka rege rejtem
Hejj rege, róka rege, róka rege rejtem
Nagyapám hívom, itt van a lelke
Szavait hallom, dübörög csendje
Add tovább a tudást, unokám kérlek
Ezer év eltelt, a tudás az élet
Hejj rege, róka rege, róka rege rejtem
Hejj rege, róka rege, róka rege rejtem
Nap Lova
(Sólyomfi Nagy Zoltán)
Nap Lova szabadon száll
Nyergébe minket vár
Nap Lova előttünk áll
Nyergébe minket vár
Nap Lova szilajon száll
Tisztaság a kantár
Kengyele a hűség
Zablája egyszerűség
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Nap Párduca, Urunk
(Sólyomfi Nagy Zoltán)

Hejehuja,
Hejehuja….

Nap Párduca, Urunk
Égi jelt küldj nekünk
Ezer év múltával
Erősödjön hitünk

Adj erőt a lelkünknek,
miként gyümölcs érik meg,
Fénylő orcád fordítsd felénk,
magvaidat hintsd el belénk,
Téged köszönt fű-fa-állat
és az ember,
Hogy tápláljuk örömödet
igaz tetteinkkel.

Táltos csillag útja
Turul-sólyom röpte
Őseink tudását
Jelenhez kötözze
Naphajnal
(Somogyi István)
Naphajnal, naphajnal,
Jöjj hozzám, jöjj hozzám!
Jöjj hozzám, jöjj hozzám,
Sebem fáj, sebem fáj!
Sebem fáj, sebem fáj,
Fájdalmam visz Föld felé.
Föld felé, Föld felé,
Hűs csermellyel lefelé.
Napköszöntő
(Szemző Gábor Szem)
Égre emelkedő, naporcájú istenerő,
Szarvas alakban törtető,
világokat teremtő.
Egek útján vágtatva,
könnyeinket szárítva,
Tűzkörökön szikrázva,
igéd lelkünk átjárja.
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Hejehuja,
Hejehuja…
Fényben megnyugvó,
Égbolt Istenünk,
Add áldásod,
Mi benned, s Te bennünk!
Fényben megnyugvó,
Égbolt Istenünk,
Add áldásod,
Mi benned, s Te bennünk!
Fényben megnyugvó,
Égbolt Istenünk,
Add áldásod,
Mi benned, s Te bennünk!

Nem akarom azt hallani!
(Sziránszki József Regős)

Nem vagyok egyedül
(Somogyi István)

Nem akarom azt hallani,
bűn, amiért megszülettem.
Nem akarom azt hallani,
bűn, mert az almát megettem.
Nem akarom azt hallani,
hogy mi istent megtagadtuk.
Csak azt akarom hallani,
népünkből sokat áldoztunk!

Az égen, ha lángolsz,
Nem vagyok egyedül,

Nem akarom azt hallani,
hogy régmúltam pogány élet.
Nem akarom azt hallani,
hogy magyarnak lenni vétek.
Nem akarom azt hallani,
hogy tátosok gonosz lelkek.
Csak azt akarom hallani,
gyógyítottak és neveltek!
Ez az én gyökerem,
innen szól az ősök hangja,
Ez a lélek kötelem,
jelent s múltat összefogja.
Hej! Hannah hej!
Nemzettség megerősödjön!
Hej! Hannah hej!
Életfa világot nőjön!
Hej! Hannah hej!
Dobom hangja erőt hozzon!
Hej! Hannah hej!
A magyar mind összefogjon!

A Tűzben, ha táncolsz,
Nem vagyok egyedül,
A Vízben, ha hullámzom,
Nem vagyok egyedül,
A szemedben látom,
Nem vagyok egyedül,
A szívem kitárom,
Nem vagyok egyedül,
Majd újra bezárom,
Nem vagyok egyedül!
A lét a Tiéd,
A létem a Tiéd!
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Nékünk a legszebbik esténk
(Népdal)

Nimród éneke
(Sólyomfi Nagy Zoltán)

Nékünk a legszebbik esténk,
Nékünk a legszebbik esténk,
Fekete gyászra festették,
Fekete gyászra festették.

Fény nyilaimat ma újra kilövöm,
Égi íjásza vagyok a Világnak,
Fény nyilaimat ma újra kilövöm,
Ősi lángom messze jut.

Minket anyánk megátkozott,
Minket anyánk megátkozott,
Mikor e világra hozott,
Mikor e világra hozott.

Fény nyilaimmal száll a szeretet,
Félelem sötétjét tűzben elégeti,
Fény nyilaim hozzák az életet,
Ármány tőlem messze fut!

Engem az átka megfogott,
Engem az átka megfogott,
Örökre megszomorított,
Örökre megszomorított.

Nincs más, csak Szeretet
(Szemző Gábor Szem)

Szomorítsa meg a halál,
Szomorítsa meg a halál,
Mikor jókedvében talál,
Mikor jókedvében talál.
Hozd fel Isten azt a napot,
Hozd fel Isten az a napot,
Szárítsa fel a harmatot,
Szárítsa fel a harmatot.
A harmatot a füvekről,
A harmatot a füvekről,
A bánatot a szívemről,
A bánatot a szívemről.
Felsütött a napsugára,
Felsütött a napsugára,
Minden ember ablakára,
Minden ember ablakára.
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Minden ember Fénynek lángja,
Teremtőnk a lelkünk fényét várja.
Minden ember Fénynek árja,
Mert minden ember igaz lámpa.
Mert nincs más, csak Szeretet,
Mert nincs más, csak Kegyelet,
Mert nincs más, csak Szerelem,
Mert nincs más, csak Fény velem.
Nem kell több félelem!
Nincs már több félelem!
Jöjj hát, és szállj velem!
Szállj velem, szállj velem!
Minden ember Isten fia,
Minden leány Isten lánya.
Emlékezzél ősi szóra,
Emlékezzél önmagadra.
Nem kell több félelem!
Nincs már több félelem!
Jöjj hát, és szállj velem!
Szállj velem, szállj velem!

Minden ember Fénynek lángja,
Teremtőnk a lelkünk fényét várja.
Minden ember Fénynek árja,
Mert minden ember igaz lámpa.
Nem kell több félelem!
Nincs már több félelem!
Jöjj hát, és szállj velem!
Szállj velem, szállj velem!
Nincs rossz
(Sólyomfi Nagy Zoltán)
Nincs rossz, nincs jó,
Csak Isten, táncolható,
Nincs csend, nincs szó,
Csak Isten, dalolható.
Nincs kint, nincs bent,
Mindkettő Istent jelent,
Nincs Te, nincs Én,
Csak Mi látjuk a Végtelent.
Nincsen múlt
(Fehérholló Őskü)
Nincsen múlt és nincs jövő,
Nincsen múlt és nincs jövő,
Nincsen múlt és nincs jövő,
Jelenben élek, jelenben élek.
Felhő vagyok az égen,
Felhő vagyok az égen,
Szél sodor, szél visz el,
Szél sodor, szél visz el.

Ny
Nyisd meg szíved kapuját
(Parázs Nagy János)
Tárulj! Nyisd meg szíved kapuját
Hadd hullámozzon a szeretet rajta át
Töltsd meg a szíved
Töltsd meg a lelked
Mire nincs szükséged
Végre el kell, hogy engedd
Nyisd meg szíved kapuját
Hadd hullámozzon a szeretet rajta át
Ezer szín és ezer dallam
Ezer élet egyetlen dalban
Ezer fény és ezer árnyék
Ezer hit egyetlen szándék
Nyisd meg szíved kapuját
Hadd hullámozzon a szeretet rajta át
Valóm a holdba, valóm a napba
Lépjünk mind együtt át a holnapba
Menj el szeretet, és térjél vissza
Kristállyá váljon, ki vizedet issza
Nyisd meg szíved kapuját
Hadd hullámozzon a szeretet rajta át
Kristály a víz, és kristály ki issza
A kapcsolatunk oly kristálytiszta
Ezer év, és ezer álom
Egyetlen Énem megtalálom
Nyisd meg szíved kapuját
Hadd hullámozzon a szeretet rajta át
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O
Om Aszato ma
(Mantra)
Aszato ma szadgamaja
tamaszo ma dzsjotirgamaja
mritjorma amritam gamaja
(Fehérholló Őskü)
Uram, mutass rá az Útra,
A halálból a Fénybe,
Vezess az Öröklétbe!
Om Nama Sivaja
(Mantra)
Om Nama Sivaja,
Sivaja Nama OM,
Om Nama Sivaja,
Sivaja Nama OM,
Siva, Siva, Siva, Sivaja Na,
Sivaja Nama OM,
Siva, Siva, Siva Sivaja Na,
Sivaja Nama OM.
Om nama Sivaja om nama
(Mantra)
Om nama Sivaja om nama
Om nama Sivaja om nama
Om nama om nama
Om nama om nama
Itt ered az erdő, itt ered,
Itt ered az erdő, itt ered.
Térből eredő őserdő,
Érből eredő őserő.
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Om nama Sivaja om nama
Om nama Sivaja om nama
Om nama om nama
Om nama om nama
Itt ered a vérünk, itt ered,
Itt ered a vérünk, itt ered,
Tűzből eredő lángerdő,
Tűzből eredő őserő.
Om nama Sivaja om nama
Om nama Sivaja om nama
Om nama om nama
Om nama om nama
Itt ered a létünk, itt ered,
Itt ered a létünk, itt ered,
Térből eredő teremtő,
Szerből eredő szerető.
Om purnam (Egész az ott)
(Mantra)
Om purnamada purnamidam
Purnat purna mudacsjate
Purnaszja purna madaja
Purname va vasisjate
Om santi, santi, santi
Egész az Ott és Egész az Itt,
Teljesből Teljes keletkezik.
Egésztől Egész, ha elszakad,
Teljesnek mégis megmarad.
Om szat csit ananda
(Mantra)
Om szat csit ananda parabramba
purusotama paramatma
Srí Bagavatí szaméta
Srí Bagavatí nama
Hare Om tatszat

Om Trjambakam
(Mantra)

Izzasztó kunyhó szertartás dalai
(Sólyomfi Nagy Zoltán)

Om Trjambakam Jadzsamahí
Szugandhim Pustivardhanam
Urvarukamiva Bandhanan
Mrityor Muksija Mamritat

Kelet:

Onnan jöttem
(Somogyi István)
Onnan jöttem,
Ahol beborult,
S odavárlak,
Hol minden nyitni kész!
Ott élünk fenn az égen
(Somogyi István)
Lábad alatt lenn az avarban,
Körös körül minden alakban.
Ott élünk fenn az Égen,
És a szíved mélyén élünk.
Ott élünk fenn az Égen,
És a szívek mélyén élünk.
Ott égünk fenn az Égen,
És a szíved mélyén égünk.
Ott égünk fenn az Égen,
És a szívek mélyén égünk.
Ott fenn keringek ...
(Sólyomfi Nagy Zoltán)

Ó, (Föld, Víz, Hold, Völgy) Anyánk,
kérünk
Engedj újra élnünk
Megszülethessünk
Gyermeked lehessünk
Ó, (Ég, Tűz, Nap, Hegy) Apánk,
kérünk
Engedj újra élnünk
Megszülethessünk
Gyermeked lehessünk
Dél:
Köszönjük, Urunk, élő Istenünk
Magos Napodból fényt ádasz nekünk
Szívünk emeled erős karjaiddal
Lelkünk emeled erős karjaiddal
Nyugat:
Ősz, ködösödő ősz
Körülöttünk pörögsz
Ősök ösvényén jössz
Ősz, ködösödő ősz
Észak:
Tisztíts meg minket
Úti porainktól
Kinti ártóinktól
Benti gátjainktól

Ott fenn keringek,
Ott fenn keringek,
A Földnek szegélyén.
Hullámzik, szárnytollam,
Ahogy szállok.

59

Ö
Öreg Isten, kérünk ...
(Tatus)
Öreg Isten, kérünk,
Gyógyítsd a Földet,
Legyen Kárpát-Magyarország,
Adjál békét!
Örökkön háborog a tenger
(József Attila)
Örökkön háborog a tenger,
Örökké zúgnak a lombok,
Örökkön fájdalmas az ember,
Örökké kicsik a dolgok.
Öröklét
(Sólyomfi Nagy Zoltán)
Berkek mélyén,
Lápok szélén,
Ős-zsarátnok lángra gyúl,
Ének csendül,
Dobszó dördül,
Csillageső egyre hull.
Hajrá, testvér,
Megérkeztél!
Nincs előtted
Szűk határ!
Múlt emléke,
Jövő reménye,
Igaz jelenben
Ránk talál.

60

Égig érő,
Fénybe lépő,
Életfa dús rejtekén,
Ami elmúlt,
Sosem múlik,
Ami él, örökké él.
Áldás, testvér,
Felébredtél,
Köd-világnak
Meghaltál!
Megtaláltad,
Amit kerestél,
Százezer éve
Itt vagy már!
Öt elem igéző
(Barát István Zsolt)
Tűz, tisztíts meg engem,
Tűz, tisztíts meg engem,
Tűz, tisztíts meg engem,
Víz, mosdasd meg lelkem,
Víz, mosdasd meg lelkem,
Víz, mosdasd meg lelkem,
Föld, fogadj be engem,
Föld, fogadj be engem,
Föld, fogadj be engem,
Szél, fújj át rajtam,
Szél, fújj át rajtam,
Szél, fújj át rajtam,
Szerelem, légy enyém,
Szerelem, légy enyém,
Szerelem, légy enyém,
S én a tiéd vagyok!

Öt elem szer
(Parázs Nagy János)
Szer, szer, szer, szer, szer
Parázs a melege, a fénye, a lángja,
A Lelkem hevíti, a Szívem kitárja;
Tisztás közepén lobog a tánca,
Ki belenéz, egész lesz, nincs többé lánca;
A Tűz, tűz, Tűz!
Fénylő Tűz, Tűz, Tűz!

Szer, szer, szer, szer,szer,
Táncol a lábunk…Szer, szer,
Szer, szer, szer, szer, szer,
Összekiálltunk…Szer, szer,
Szer, szer, szer, szer, szer,
Elmondom ezerszer…Szer, szer,
Szer, szer, szer, szer, szer,
Tán teljes lesz egyszer…Szer, szer,

Szer, szer, szer, szer, szer,
Csillogó szemekkel…Szer, szer
Barátim körötte, lábuk még sárt dagaszt, Szer, szer, szer, szer, szer
Megbotlik rögben, de táncuk Imát fakaszt; Csak Igaz Szerelemmel…
Táplál erősit, megtart és elenged,
Táplál, tápláljuk hát fel,
Felnevel, simogat, betakar, melenget:
Tiszta Szeretettel!
A Föld, Föld, Föld!
Ölel, öleljük hát fel,
Az Anya-Föld, Föld, Föld!
Tiszta Szeretettel!
Az összes Elemet öleld fel,
Csillogó cseppje csorog a patakban,
Arcunkba hullik, hát megmosdunk abban; Tiszta Szeretettel! … Szer, szer,
Hátán siklunk, igy segiti utunk,
Téli hidegben, s gőzében tisztulunk:
A Viz, Viz, Viz!
Tisztitó Viz, Viz, Viz!

Tánc közben egymásnak összekiáltunk,
Körbe forogva szellő viszi lábunk;
Harsány dalunk a szél viszi széjjel,
Vidám kacajjal telik az éjjel:
A Lég, Lég, Lég!
Ez a Lég, Lég, Lég!
Levegő - Ég, Lég, Lég,
Még nem elég, Lég, Lég!

Szer, szer, szer, szer, szer,
Tiszta Szeretettel! … Szer, szer,
Szer, szer, szer, szer,szer,
Tiszta Szeretettel!
Parázsa melege, a fénye, a lángja,
A Lelkem hevíti a Szívem kitárja:
A SZE - E -ER ! Szer! Szer! Szer!

Szer, szer, szer, szer,szer,
Lángoló Szivvel…Szer,szer,
Szer, szer,szer,szer,szer,
Tiszta Lélekkel…Szer, szer,
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Özséb/Pálosok
(Parázs Nagy János)
Pálosok, táltosok, remeték,
bácsák, árvisok, gyertek!
Gyertek, gyertek!
Boldog Özséb, testvérem az Úrban
Boldog Özséb, tanítóm a múltban
Boldog Özséb, társam a jelenben
Boldog Özséb, hívlak, jelenj meg!
Boldog Özséb, testvérünk az Úrban
Boldog Özséb, tanítónk a múltban
Boldog Özséb, társunk a jelenben
Boldog Özséb, hívunk, hát jelenj meg!
Hozd magaddal mind,
Kit facipő szorít!
Hozd magaddal mind,
Kit fehér kámzsa borít!
És hozz magaddal még
Minden tiszta lelket,
Boldog Özséb hívunk,
Hát jelenj meg!

Őseink megnyugodjanak!
(Sziránszki József Regős)
Régi élet újra éled,
Így születik meg a lélek.
Táltos doboknak imája,
Ki hallatszik a világba:
Őseink megnyugodjanak,
Sírjukba ne forogjanak!
Fiatalok íjat fognak,
Ősi regéket dalolnak.
A tűz köré összegyűlnek,
Régi népek egyesülnek:
Őseink megnyugodjanak,
Sírjukba ne forogjanak!
Táltosoknak szava járja,
Ember lelkét nem hiába.
Hol kereszt most kopjafa áll
Igaz világra rá talál:
Őseink megnyugodjanak,
Sírjukba ne forogjanak!
Régi hitre visszatérnek,
Jönnek fiatalok, vének.
Egymásnak jó áldást hoznak.
A Magyarok összefognak:
Őseink megnyugodjanak,
Sírjukba ne forogjanak!
Felébred hát Hunok népe,
Attilának öröksége.
Napatyánknak áldott fénye,
Turul, sólyom Nemzettsége:
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Őseink megnyugodjanak,
Sírjukba ne forogjanak!

Ősök megidézése!
(Sziránszki József Regős)
Sokan vagytok mellettem,
Mégis egyedül vagyok,
Őseimet keresem.
Jó vitézek hol vagytok?
Nem hallok! Nem látok!
Mert magamra hagytatok!
Ragyogok, ragyogok!
Mint az áldott napotok!
Nem hallok! Nem látok!
Mert magamra hagytatok!
Ragyogok, ragyogok!
Mint az áldott napotok!
Sokan vagytok mellettem,
Mégis egyedül vagyok,
Őseimet keresem.
Jó tátosok hol vagytok?
Nem hallok! Nem látok!
Mert magamra hagytatok!
Ragyogok, ragyogok!
Mint az áldott napotok!
Nem hallok! Nem látok!
Mert magamra hagytatok!
Ragyogok, ragyogok!
Mint az áldott napotok!

Sokan vagytok mellettem,
Mégis egyedül vagyok,
Őseimet keresem.
Jó magyarok hol vagytok?
Nem hallok! Nem látok!
Mert magamra hagytatok!
Ragyogok, ragyogok!
Mint az áldott napotok!
Nem hallok! Nem látok!
Mert magamra hagytatok!
Ragyogok, ragyogok!
Mint az áldott napotok!
Nem hallok! Nem látok!
Jó vitézek hol vagytok?
Ragyogok, ragyogok!
Mint az áldott napotok!
Nem hallok! Nem látok!
Gyertek ide magyarok!
Magyarok! Magyarok!
Gyertek ide megvagytok!

Sokan vagytok mellettem,
Mégis egyedül vagyok,
Őseimet keresem.
Jó regösök hol vagytok?
Nem hallok! Nem látok!
Mert magamra hagytatok!
Ragyogok, ragyogok!
Mint az áldott napotok!
Nem hallok! Nem látok!
Mert magamra hagytatok!
Ragyogok, ragyogok!
Mint az áldott napotok!
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Ősz
(Szabó Andrea)
Hangtalan tűnik a nyár,
Lassan hervad a mécsvirág.
Búcsúzik levél és az ág,
Lankad a napsugár.
A csendről suttog a szél,
halálról mesél a levél,
Ahogy hullik a föld felé,
Leér s nyugodni tér.
A vándormadár elszáll,
Néptelen, sivár a határ,
Ahogy nyargal keresztül a szél,
Vadat űz hazafelé.
A csendről suttog a szél,
halálról mesél a levél,
Ahogy hullik a föld felé,
Leér s nyugodni tér.
Elaludt már a nyár,
Hervadt a mécsvirág.
Súgnak, búgnak a fák,
Lankadt a napsugár.
A csendről dübörög a szél,
halálról mesél a levél,
Ahogy táncol a föld felé,
Leér s nyugodni tér.
Minden madár elszállt,
Néptelen, sivár a határ,
Ahogy keresztül süvít a szél,
Fut a vad hazafelé.
A csendről dübörög a szél,
Halálról mesél a levél,
Ahogy táncol a föld felé,
Leér s nyugodni tér.
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Vándor lélek száll,
Elhalt, sivár a táj.
Még keresztül süvít a szél,
Üzenetét küldi a tél.
A csendről suttog a szél,
halálról mesél a levél,
Ahogy hullik a föld felé,
Leér s nyugodni tér.
Ködgomoly füstje száll,
Nyílik a jégvirág,
Reccsenve elhallgat egy ág,
Alszik a Napsugár.

P

Percre perc
(Sólyomfi Nagy Zoltán)
Percre perc, napra nap,
Száz év is csak egy pillanat.
Láthatatlan hótükörben
Szemléled örök önmagad.
Hétre hét, hóra hó,
Ezer év is csak villanó.
Ezredévnyi fájdalom
Egy mosolyban feloldható.

Piros bika, kék bika
(Szemző Gábor Szem)

ŐSERŐ! ŐSERŐ!
Törj föl, törj föl, törj föl! Védelmező!

Hej, hej, hej, hej!
Piros bika, kék bika,
Piros bika, kék bika,
Táltos erő, nagy próba.
Erőnlétünk erősödjön,
Sors tüzében nemesüljön.
Piros bika, kék bika,
Piros bika, kék bika,
Tüzes bikák agancsa.
Viaskodunk, összecsapunk,
Ölre megyünk, megméretünk,
Piros bika, kék bika,
Piros bika, kék bika,
Hej, hej, hej, hej!

Kéregben álmodó,
Föld mélyén csillogó,
Véremben lüktető,
Szememben tüzelő,

S
Sárkány
(Szemző Gábor Szem)

Sárkány, Sárkány, Sárkány!
ŐSERŐ! ŐSERŐ!
Törj föl, törj föl, törj föl! Védelmező!
Sárkány hátán táncolok
(Fehérholló Őskü)
Sárkány hátán táncolok,
Testvér érzem a véred,
Sárkány hátán táncolok,
Testvér érzem a véred.
Vigyél el a Föld mélyébe!
Vigyél fel az Égbe!
Vigyél el a Föld mélyébe!
Vigyél fel az Égbe!

Napszélben kavargó,
Vízcseppben szitáló,
Felhőben morajló,
Villámban hasító,
Egekben üvöltő,
Tojásból születő,
Sárkány, Sárkány, Sárkány!
ŐSERŐ! ŐSERŐ!
Törj föl, törj föl, törj föl! Védelmező!
Világot ölelő,
Holdfényben tekergő,
Hangomból feltörő,
Sárkány, Sárkány, Sárkány!
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Sípja régi babonának
(Ady Endre)

Sólyomének
(Nagy László)

Csak magamban sírom sorsod,
Vérem népe, magyar népem,
Sátor-sarkon bort nyakalva
Koldus-vásár közepében,
Már menőben bús világgá,
Fáradt lábbal útrakészen.

Csak szállj le ide sólyom!
Csak szállj le ide sólyom!
Csak szállj le, szállj le, szállj le, ha mondom!
Csak szállj le, szállj le, szállj le, ha mondom!

Körös-körül kavarognak
Béna árnyak, rongyos árnyak,
Nótát sipol a fülembe
Sípja régi babonának,
Édes népem, szól a sípszó,
Sohse lesz jól, sohse látlak.
Szól a sípszó: átkozott nép,
Ne hagyja az Úr veretlen,
Uralkodást magán nem tűr
S szabadságra érdemetlen,
Ha bosszút áll, gyáva, lankadt
S ha kegyet ád, rossz, kegyetlen.
Üzenhettek már utánam,
Kézsmárk hegye, Majtény síkja,
Határ-szélen botot vágok,
Vérem többé sohse issza
Veszett népem veszett földje:
Sohse nézek többet vissza.

Ó sólyom, aranycsőrű,
Ó sólyom, aranycsőrű,
Ó Te sárga, sárga, sárarany körmű!
Ó Te sárga, sárga, sárarany körmű!
Hasítsd fel selyem ingem!
Hasítsd fel selyem ingem!
Csak tárd ki, tárd ki, tárd ki a szívem!
Csak tárd ki, tárd ki, tárd ki a szívem!
Ha élek, veled éljek!
Ha élek, veled éljek!
Ha égek, égek, égjek el érted!
Ha égek, égek, égjek el érted!
Sudár fa vagyok én
(Fehérholló Őskü)

Magból lettem, sudár fa vagyok én,
Hejj, magból lettem, sudár fa vagyok én,
Hejj, hejj, hejj, hejj vagyok én!
Magból lettem, sudár fa vagyok én,
Gyökerem a földben kapaszkodik, hejj, hejj,
Sólyom szállj ...
Hejj, kapaszkodik, hejj, hejj!
(Sólyomfi Nagy Zoltán)
Magból lettem, sudár fa vagyok én,
Hét ágam kilenc levelét fújja a szél,
Sólyom szállj fel a Naphoz a kék égre Hejj, hejj, hejj fújja a szél!
Büszke énekünk vidd tovább
Magból lettem, sudár fa vagyok én,
Sólyom szállj le a Naptól a földünkre Gyökerem a földben, koronám az égig ér,
Urunk áldását hozd reánk
Hejj, hejj, hejj az égig ér!
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Sugár a sugárzóból ...
(Hervay Tamás–Sólyomfi Nagy Zoltán)

Sz

Sugár a sugárzóból,
Madár merül a Napból,
Isten igéje száll el,
Mennyei magasakból.

Szatpatim/Patnem

Süvít a szél
(Sólyomfi Nagy Zoltán)

Patném Manoramam Déhi
Manovritanosz Száriném

Süvít a szél
Rámsímul ma a holnap
Süvít a szél
Tollaim meghajolnak
Ne várj, ne várj
Innen nincs visszaút
Ne várj, ne várj
Utam már égi út

Szállj csak, Vén Sas ...
(Somogyi István)

Süvít a szél
Széllé olvadok lassan
Süvít a szél
Magasan, magasabban
Ne várj, ne várj
Szíved össze ne törjön
Ne várj, ne várj
Mert nincs ki visszajöjjön
Süvít a szél
Vele szárnyalok én is
Süvít a szél
Vagyok s eltűnök mégis
Ne várj, ne várj
Nincs többé, kire vársz
Ne várj, ne várj
Mindenhol megtalálsz

Szat Patim Déhi Paranésvara

Szállj csak, Vén Sas, Öregvezér!
Héjjá-héjjá, héjjá héjájá!
Szárnyad kéklő egekbe tér,
Héjjá-héjjá, héjjá héjájá!
Érzem, lüktet benned a vér,
Héjjá-héjjá, héjjá héjájá!
Szívem vén szívedhez ér,
Héjjá-héjjá, héjjá héjájá!
Szállj fel, sólyommadár
(Fehérholló Őskü)
Szállj fel, sólyommadár
Hozd el az új világot
Gyújts új fényeket
Hozz új életet
Szállj fel, sólyommadár
Hozd el az új világosságot
Gyújts új fényeket
Hozz új életet
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Szállj, mint egy sólyom
(Fehérholló Őskü)

Szállj, Viharmadár
(Barát István Zsolt)

Szállj, mint egy Sólyom
Magasan szállj
Lehull minden kötelék
Szabadon szállj

Homok és kő: mennyi erő!

Hejj szabad lélek
Szabad lélek
Hejj szabad lélek
Szabad lélek
Szállj, mint egy sólyom
Könnyedén szállj
A teljesség téged vár
Ne várj tovább
Hejj szabad lélek
Szabad lélek
Hejj szabad lélek
Szabad lélek
Szállj meg engem, Égi Madár!
(Somogyi István)
Szállj meg engem, Égi Madár!
Szállj meg engem, Égi Madár!
Szállj meg engem, Égi Madár!
Szállj, szállj, szállj!
Nőjj, nevelj szép gyermeket,
S virágozzál itt fenn a réteken,
Szállj meg...
Jöjj, nevezz szép neveket,
S imádkozzál itt fenn a hegyeken!
Szállj meg...
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Szabadon repülök a végtelenben
Rengeteg homok rengetegben
Szélparipám egyre űzöm
Leelőzöm minden nyűgöm
Szállj, szállj, Viharmadár!
Szegény Barna Péter
(Népdal)
Szegény Barna Péter
Gyócsinge, gatyája,
Vérrel virágozik
A testi ruhája.
Nyíljatok meg egek,
Rejtsetek el engem,
Mert a fekete föld
Nem fogad be engem.
Zöld erdő zúgása,
Vadgalamb szólása,
Szegény Barna Péter
Szája, mosolygása.
Elment az én rózsám,
Itt hagyott engemet,
Elvitte magával minden
Víg kedvemet.
Csak azt szánom-bánom,
Tőled el kell válnom,
Sok utánad való
Járásom sajnálom.
Elférhettünk volna
Ketten egy párnán is,
Ketten egy párnán is,
Még a jég hátán is.

Szelíden simogat
(Málinger Zsolt)

Szemed tükrében
(Barát István Zsolt)

Szelíden simogat a Hajnal Fénye
Teremtés Titkát súgom a Szélbe
Mező Vízének Cseppje Vagyok
Napisten Csókjától megfoganok!

Hajad aranyló zuhatag,
Mosolyod éltető erő,
Nélküled én a sivatag,
Száraz porszem, vízkereső.

Szellemek a szélben
(Sólyomfi Nagy Zoltán)
Madarak az égen
Kőröznek, szitálnak
Lássátok, lássátok
Ágakra leszállnak
Csíjjognak, víjjognak
Tarka tollú lények
Segítő szándékkal
Lelkünkig elérnek
Hahééj…
Szellemek a szélben
Szállanak, beszélnek
Halljátok, halljátok
Hívását a szélnek
Susognak, suttognak
Láthatalan lények
Segítő szándékkal
Lelkünkig elérnek
Hahééj…

Szemed tükrében élek
Ha lehunyod, meghalok,
Sajog bennem a lélek,
Elhallgatnak a dalok.
Léptem szíved dobbanása,
Csókod kering bennem,
Hangod Tara suttogása,
Illatod, ízed, kell ennem.
Szemed úgy hív
(Barát István Zsolt)
Szemed úgy hív
Szívedbe nézni,
Gyönyörű kapuján
Ha tudnék belépni,
Boldogabb lennék,
Mint idelenn bárki,
Bármerre mennék
Szíveket kitárni.
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Szerelem
(Németh Dóra)

Szerelem, szerelem
(Népdal)

Szerelem, szerelem, én édes Istenem
Napfényes életem csak a tiéd!
Szerelem, szerelem, én édes Istenem
Holdfényes életem csak a tiéd!

Szerelem, szerelem,
Én édes életem,
Szerelem, szerelem,
Én édes életem!

Szerelem, szerelem, én édes Istenem
Csillagfény életem csak a tiéd!
Szerelem, szerelem, én édes Istenem
Mindenik életem csak a tiéd!
Lét, lét, gyönyörű lét: Szeretem!
Lét, lét, gyönyörű lét: Életem!
Lét, lét, gyönyörű lét: Szerelem!
Lét, lét, gyönyörű lét: Istenem!

Miért nem virágozál,
Minden fa tetejen,
Miért nem virágozál,
Minden fa tetejen.

A tiéd nem lehet, hiába kergeted,
Kezedben megfogni nem lehet őt!
Ha csoordultig a szíved,
s elveszted az eszed,
Kezedbe csak akkor kaphatod őt!
Ha megfogod, elenged,
megtartod, elveszted,
S szabadon szárnyal, ha engeded őt!
Repülj hát szíveddel,
szállj vele lelkeddel,
S öröklét fényeddel tarthatod őt!

Minden fa tetején,
Világfa levelén,
Hogy szakasztott volna,
Minden leány s legény.
Szerencsedal
(Székely Csabi)
Jól döntöttem,
minden szerencsét hoz
Úgy döntöttem,
minden szerencsét hoz
Bármi legyen,
csakis szerencsét hoz
A Mindenségben
minden szerencsét hoz!
Szeretem, amit még megtartanék
(Somogyi István)
Szeretem, amit még megtartanék,
Szeretem, ami még égetve fáj,
Szeretem, amit még megtartanék,
Végső megadás ölébe vár.
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Szeretem Anyám
(Zsálya)

Szeretem Magam
(Parázs Nagy János)

Szeretem Anyám, mert ő van,
Szeretem Anyám, mert ő van,
Szeretem Anyám, mert itt van,
Szeretem Anyám, mert mindig van
Szeretetével.

Szeretem Magam, Szeretem Magam
Szeretem Magam, Szeretem Magam

Szeretem Apám, mert ő is van,
Szeretem Apám, mert ő is van,
Szeretem Apám, mert itt van,
Szeretem Apám, mert mindig van,
Erejével mindig van.

Magamban Istent,
Istenben Világot
Világban Életet,
Életben Tégedet
Tebenned Magam
Szeretem Magam
Szeretem Magam
Szeretem Magam

Szeretem és elfogadom
(Bagdi Bella)

Szeretettel
(Hervay Tamás–Sólyomfi Nagy Zoltán)

Szeretem és elfogadom magam
olyannak, amilyennek
Isten akarata megteremtett

Szeretettel etetel Uram!
Szeretettel itatol, Uram!
Könnyáradat száradott
Szemeimen, Uram.
Szeretlek, Szerelem
(Tatus)
Szeretlek, Szerelem,
Szerelemmel szeretlek,
Szerelem!
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Szél fújja
(Sólyomfi Nagy Zoltán)
Nincs miért várjak,
Hogy égre szálljak,
Itt hagyom,
Ami visszatart.
Sárból kilépek,
Indulok égnek,
Elcsitul, ami felkavart.
Szél fújja tollaim,
Szél fújja gondjaim.
Nincs mitől félnem,
Bátran kell élnem,
Ajándék minden pillanat.
Szállok a napba,
Szabaddá szabva,
Szívemben hajnali pirkadat.
Szél fújja tollaim,
Szél fújja gondjaim.
Égbe kilépek,
Kettős örvénynek,
Végtelen ereje elragad.
Kötél lehullik,
Kötés elmúlik,
Én vagyok, aki megmarad.
Szél fújja tollaim,
Szél fújja gondjaim.
Göncöl szekéren,
Múltam megértem,
Jégkori álom képein.
Kristály-fehérben,
Csillagos kéken,
Napot segítték lépteim.
Szél fújja tollaim,
Szél fújja dalaim.
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Göncöl szekéren,
Jelenem értem,
Mi fűti vándor lelkemet.
Aratta bölcse,
Nimród erkölcse,
Súg nékem ősi éneket.
Szél fújja tollaim,
Szél fújja dalaim.
Göncöl szekéren,
Isten tenyéren,
Jövendőm arca felragyog.
Szívemből minden,
Születő kincsem,
Tátos szekérre felrakok.
Szél fújja tollaim,
Szél fújja dalaim.

Szél viszi!
(Sziránszki József Regős)
Szél viszi, az ének hangját,
messzire, hogy mások is hallják,
hűsíti a napnak melegét,
szárítja az égiek könnyét.
Nap viszi a világnak fényét,
meg őrzi a tűznek melegét.
Égboltnak a fényes fáklyája,
árnyékban az utat mutatja.
Urunk istenünk ki adtad nekünk a
tüzet, vizet, földet, s levegőt,
Világod fénye ragyogjon mindöröktől
fogva mindörökké!
Víz viszi földanyának vérét,
Segíti az ember gyermekét,
Forrásvíz mely földből tör elő,
Tisztaság a lelkedet őrző.
Szél viszi az égiek hangját,
Messzire, hogy mások is hallják
A szó elér így kerek a világ
Lelkedben az égi utat járd.

Táncolj, táncolj,
Táncolj a széllel, a széllel,
A Mindenséggel!
Táncolj, olvadj eggyé a széllel,
S üzenetével!
Létem tánc, tánc a Mindenséggel,
Ritmust ad a szél, hívogatja léptem;
Hófúvás vagy nyári szellőtánc,
Lelkembe súgja: erre menj tovább!
Változnak a formák a szellő nyomán,
Mert egyfolytában járja a szellemleány.
Lehet vészes, szenvedélyes, élet-haláltánc,
Előbb-utóbb, így is, úgy is a szívembe talál.
Csend hona lelkem, átfúj rajtam a szél.
Révít a tánca, foszlik ősi kötés.
Szemembe nézek, nincs benn más egyéb:
Kihunyó csillag tűznek rejtekén.

Szélcsengő
(Szabó Andrea)
Szélcsengő zendül árnyas éjszakán,
Farkast kerget a pusztaságon át.
Szélszoknyáját rázza
a fürge szellemlány,
Mellé áll a táncban
egy röpke kismadár.
Köröttem szállnak ősi szellemek,
Testvéreik itt a Földön élnek lenn.
Ahányan, annyi furcsa, más világ,
Összefut a lelkünk a Szeretet hídján.
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Szélkirály fia/lánya
(Sziránszki József Regős)

Szivárvány havasán
(Népdal)

Szállok, szállok, zöldben szállok,
Erdőt, mezőt mind bejárok.
Szállok, szállok, zöldben szállok,
Örök zöld fák között hálok.
Szállok, szállok, zöldben szállok,
Magam mögött mindent itt hagyok,
A szélkirálynak fia/lánya én vagyok.

Szivárvány havasán felnőtt rozmaringszál,
Már szereti helyét, nem akar bújdosni!
Szívét elülteti, s Holddal öntözgeti
Szívét elülteti, s Nappal élesztgeti.

Szállok, szállok, meg nem állok,
Sivatagon átkószálok.
Szállok, szállok, mint az átok,
Homok dűnék között járok.
Szállok, szállok, amíg látok,
Ha apám hív én rögtön ott vagyok.
A szélkirálynak fia/lánya én vagyok.
Szállok, szállok, kékben szállok,
Végtelen tengerhez vágyok.
Szállok, szállok, kékben szállok,
Habjai közt úgy cikázok.
Szállok, szállok, kékben szállok,
Hullámoknak erőt én adok,
A szélkirálynak fia/lánya én vagyok.
Sziklán állok
(Barát István Zsolt)

Színarany láng
(Szemző Gábor Szem)
Színarany lángban lobban a szavunk,
Színarany lángban adunk és kapunk.
Színarany lángban összetartozunk,
Színarany lángban szerelmet tartunk.
Színarany lángban lobban a szavunk,
Színarany lángban adunk és kapunk.
Színarany lángban összetartozunk,
Színarany lángban szerelmet tartunk.
Figyelj lelkedre, figyelj a szívre,
Örömünk csendje felcsendül benne.
Figyelj lelkedre, figyelj a szívre,
Örömünk csendje nyílik fel benne.

Sziklán állok, Istent várok,
Ősöket látok, Égbe kiáltok.

Figyelj lelkedre, figyelj a szívre,
Örömünk csendje felcsendül benne.
Figyelj lelkedre, figyelj a szívre,
Örömünk csendje nyílik fel benne.

Rohanok lefelé a hegyről,
Lemondok minden kegyről,
Szárnyalok Ég felé,
Leborulok Atyám elé.

Színarany lángban lobban a szavunk,
Színarany lángban adunk és kapunk.
Színarany lángban összetartozunk,
Színarany lángban szerelmet tartunk.

Szüleim, ó a Mennyben,
Boldog vagyok e kegyben,
Hogy gyermeketek lehettem,
Értetek megszülettem.
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Szívem széttört volna
(Fehérholló Őskü)

Szól a kakas
(Népdal)

Szívem széttört volna,
Milliónyi csillag volna,
Minden sötét éjszakába,
Ott ragyognék babám ablakába.

Szól a kakas már,
Majd’ megvirradt már,
Zöld erdőben, sík mezőben
Sétál egy madár.

Szívem vágya
(Sziránszki József Regős)

Míly’ csoda madár,
Míly’ csoda madár,
Zöld a lába, kék a szárnya,
Engem odavár.

Sólyom véréből születtünk erre a Világra.
Erősödjön nemzetségünk, mint az Élet fája!
Mély gyökeret verjen földbe,
Attól nőjön lombja!
Erős gyökér kapaszkodjon,
Hogy a múltat megfogja!

Szállj, madár, szállj,
Te csak mindig szállj,
Krisztus, Krisna, Élő Isten,
Allah, Adonáj.

Szívkapu
(Parázs Nagy János)
Nyisd meg a szíved kapuját
Hadd hullámozzon a szeretet rajta át!
Töltsd fel a szíved, Töltsd meg a lelked
Amire nincs szükséged, Végre el kell engedd
Ezer szín és ezer dallam
Ezer élet egyetlen dalban
Ezer fény és ezer árnyék
Ezer hit, egyetlen szándék
Valónk a Holdban és valónk a Napban
Lépjünk mind együtt át a holnapba
Menj el szeretet és térjél vissza
Kristállyá válik vizedet issza
Kristály a víz és kristály, ki vissza
Kapcsolatunk oly kristálytiszta
Ezer év és ezer álom
Egyetlen énem megtalálom
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Születésnapodra
(Ágnes Vanilla)
Míg élünk, gyermekek vagyunk,
S mégis látod, mindig haladunk
Az úton, mert menni kell,
Még akkor is, ha maradni akarunk!
Itt egy év és ott egy újabb,
De embertől ne várj újat!
Korlátaikat hagyd nekik!
Te híd is vagy és folyó is vagy!
Rajtad mások átkelhetnek,
Ha akarnak, kinevethetnek.
Szárnyad is van, repülni tudsz,
Így feléjük emelkedhetsz.
Istenedhez, angyalodhoz,
Nem választott akarathoz,
Álmaidhoz, szerelmedhez,
Maradj mindig hű magadhoz!
Föld lakói remeghetnek,
Hódolhatnak félelemnek,
De Te szilárd lábakon állj!
S maradj meg mindig ilyennek!
Vedd a napot ajándéknak,
Amit mások pazarolnak.
Ne vedd magadra, ha semmibe vesznek,
Nekem mindig ajándék vagy!
Istenedhez, angyalodhoz,
Nem választott akarathoz,
Álmaidhoz, szerelmedhez,
Maradj mindig hű magadhoz!
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Maradj mindig hű magadhoz!
Maradj hű adott szavadhoz!
Álmaidhoz, szerelmedhez,
Így juthatsz igaz áldáshoz!
Hogy lelkem kedvese lettél,
Ne számold, hogy mennyit léptél,
Nem azt ünneplem, mióta,
Hanem azt, hogy megszülettél!
Istenedhez, angyalodhoz,
Nem választott akarathoz,
Álmaidhoz, szerelmedhez,
Maradj mindig hű magadhoz!
Istenedhez, angyalodhoz,
Maradj hű adott szavadhoz!
Álmaidhoz, szerelmedhez,
Így juthatsz igaz áldáshoz!

T
Talán eltűnök hirtelen
(József Attila)
Talán eltűnök hirtelen,
akár az erdőben a vadnyom.
Elpazaroltam mindenem,
amiről számot kéne adnom.
Már bimbós gyermek-testemet
szemmaró füstben száritottam.
Bánat szedi szét eszemet,
ha megtudom, mire jutottam.
Korán vájta belém fogát
a vágy, mely idegenbe tévedt.
Most rezge megbánás fog át:
várhattam volna még tíz évet.
Dacból se fogtam föl soha
értelmét az anyai szónak.
Majd árva lettem, mostoha
s kiröhögtem az oktatómat.
Ifjúságom, e zöld vadont
szabadnak hittem és öröknek
és most könnyezve hallgatom,
a száraz ágak hogy zörögnek.
Korán vájta belém fogát
a vágy, mely idegenbe tévedt.
Most rezge megbánás fog át:
várhattam volna még …

Táltos Erő
(Fehérholló Őskü)
Fehér a táj/Feketén száll
Révül Hollómadár
Vére hull csepp/Csepp vére hull
Tér alá/Hol földet ér
Ködgomoly
Vére füst/Lázmadár
Távol a táj/Lázban jár
Vérhulló/Éjmadár
Mi tőle jön Lázadás
Csepp vérből elmúlás
Csepp vérből tűz és lángolás
Börtönéből átjutás
Fehér a táj/Feketén száll
Révül Hollómadár
Fekete bika fut
Mély bíbor füst száll át
Gőzölgő orrlyukán
Fekete paták nyomán
Hasad/A körül Kara-táj
Széttört álmok során
Ős mélyből feltörő, lüktető
Bős-erő viszi át
Lehulló hegyek ormán
Áttört gátak falán/Fekete bika fut
Patái nyomán/Hasad/A körül Kara-táj
Fekete ló kapál
Legmagasabb vár fokán
Patái nyomán szikrát hány
Egybeér Föld és Ég/A két világ
Szikrákból Sarkcsillag gyúl
És drágakő száll alá/Csillagból
Éjszakai égboltra/Rótt rovás
Gyémántból/Aranylap ragyogás
Fekete ló pata hányt/Szikrák nyomán
Egybeér Föld és Ég
Fehér és körül Kara-világ
OM
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Táltosok
(Szemző Gábor Szem)

Teremtek
(Fehérholló Őskü)

Táltosok, táltosok!
Minden embert áldjatok,
Áldjatok, áldjatok!
Fények útján járjatok,
járjatok, táltosok!
Táltosok, táltosok!
Ősök hangján szóljatok,

Teremtek kimondott szavammal
Teremtek minden gondolatommal
Teremtek, teremtek magamnak
Az akarat az enyém
Om

Szóljatok, szóljatok!
Fehér lovon szálljatok,
szálljatok, táltosok!
Táltosok, táltosok!
Szív kapukat nyissatok,
Nyissatok, nyissatok!

Teremtés
(Sólyomfi Nagy Zoltán)
Hajat síkság dús füvéből
Homlokot kőből gyúrjatok
Szemet öntsetek tó vizéből
Szájnak barlangot fúrjatok

Isten fénye szavatok,
szavatok, táltosok!
Táltosok, táltosok!
Korok üstjét tartsátok,
Tartsátok, tartsátok!

Arany NapApánk fölragyogjon
Égből hangozzék szólás
Dalok mélyről szakadjanak
Mint hétágú tiszta forrás

Szellem táncát ropjátok,
ropjátok, táltosok!
Táltosok, táltosok!
Mennyek lángját gyújtsátok,
Gyújtsátok, gyújtsátok!

Test sziklából testesüljön
Kart fűzfából fűzzetek
Erekből erek eredjenek
Lábnak cserefát tűzzetek

Igaz népünk felragyog,
felragyog, táltosok!
Táltosok, táltosok!
Szárnyaitok bontsátok,
Bontsátok, bontsátok!

Arany NapApánk fölragyogjon
Égből hangozzék szólás
Dalok mélyről szakadjanak
Mint hétágú tiszta forrás

Tejút ösvény lábatok,
lábatok, táltosok!
Táltosok, táltosok!
Álmaitok angyalok,
Angyalok, angyalok!
Isten Fénye felragyog, felragyog,
Táltosok!
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Szívet Napból formázzatok
Lelket létező leheletből
Inat csonthoz csomózzatok
Ízt hozzatok felhők felől
Arany NapApánk fölragyogjon
Égből hangozzék szólás
Dalok mélyről szakadjanak
Mint hétágú tiszta forrás

Tépjen szél
(Sólyomfi Nagy Zoltán)

Térj vissza, hívunk már
(Parázs Nagy János)

Tépjen szél, mosson eső,
Förgeteg törjön elő!
Verjen jég, hózivatar,
Érezzem, ölni akar!

Térj vissza, hívunk már
Szívünkkel, Lelkünkkel!
Jöjj vissza, kérünk már
Szívünkkel, Lelkünkkel!
Térj vissza, várunk már
Szívünkkel, Lelkünkkel!
Térj vissza, akkor tán
Mindenki énekel

Nem megyek el, itt maradok,
Bennem Isten Napja ragyog!
Nem megyek el, itt maradok,
Szívem hazámért dobog!
Ösvények rejtőzzenek,
Örvények kerítsenek!
Sírjon a föld lábam alatt,
Szabdalják szép szárnyamat!
Nem megyek el, itt maradok,
Bennem Isten Napja ragyog!
Nem megyek el, itt maradok,
Szívem hazámért dobog!
Marjon tűz, emésszen el,
Testem kard négyelje fel!
Hold és Nap elbújjanak,
Csillagok kihunyjanak!
Nem megyek el, itt maradok,
Bennem Isten Napja ragyog!
Nem megyek el, itt maradok,
Szívem hazámért dobog!

Mária, Mária, Mária
Megváltónk Szülőanyja
Mária, Mária, Mária
Magyarok Nagy Asszonya
Tiszta lélek, tiszta szív
(Málinger Zsolt)
Tiszta lélek, tiszta szív
Gyermeked szól, Téged hív!
Hívlak, dicső Nap hívlak,
Magamba hívlak
Ragyogj fel bennem!
Árnyékoktól védj meg,
Sugározd rám fényed!
Ártóimat űzd el,
Tölts el Égi Tűzzel!
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Tisztító dal
(Parázs Nagy János)

Tizenegy-szer
(Parázs Nagy János)

Minden rontás, ármány,
Gonosz szándék, átok
Szakadjon le rólunk,
Szálljon fel a Napba,
S a Nap tüzében megtisztulva
Hulljon vissza rátok!

Tizenegyszer, tizenegyszer …
Tizenegyszer lélegzem
Tizenegyszer éneklem
Tizenegyszer járom a kört
Tizenegykor ég a tűz
Tizenegy ős vére űz
Tizenegyfelé száll a füst

Távozzon belőlem
mindaz, mi nem én vagyok
Térjen meg hozzám a fény,
mi csak bennem ragyog
Egy vagyok a fénnyel, egy az erővel,
Egy vagyok Istennel, a Teremtővel
Föld anyám szívében egy a szívem
Táplál és erősít s én szeretem híven
Nap atyám tüzében lobog a lángom
Ebben a fényben az utamat járom
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Van itt tűz, van itt föld
Van itt víz, van itt lég
Elég
Tizenegy körben áll
Tizenegy imája száll
Tizenegy ős hívunk már
Imánk szava tűzön jár
Tűznek füstje széllel száll
Tizenegyre rátalál
Van itt tűz, van itt föld
Van itt víz, van itt lég
Elég
Téged szólítalak, III. Béla királyunk
Vonj védőkört országunk köré!
Téged szólítalak, Koppány vezér
Vonj védőkört országunk köré!
Téged szólítalak, Sissy Királyné
Vonj védőkört országunk köré!
Téged szólítalak, Dózsa György
Vonj védőkört országunk köré!
Téged szólítalak,
Nagyboldogasszony Mária
Magyarok nagyasszonya
Vonj védőkört országunk köré!
Titeket szólítalak,
Ősapánk és Ősanyánk
Vonjatok védőkört országunk köré!

Téged szólítalak, Bethlen Gábor
Vonj védőkört országunk köré!
Téged szólítalak, Arszlán Vezér
Vonj védőkört országunk köré!
Téged szólítalak, Mátyás királyunk
Vonj védőkört országunk köré!
Téged szólítalak, István királyunk
Vonj védőkört országunk köré!
Téged szólítalak,
Maraquel, Ré apja
Angyalseregek vezére
Vonj védőkört országunk köré!

Túl a vízen
(Népdal)

Van itt tűz, van itt föld
Van itt víz, van itt lég
Elég

Túl a vízen zörgős malom,
ott őröl az én galambom.
Ott egyebet nem őrölnek,
csak búbánatot eleget.

Tudni azt
(Bagdi Bella)
Tudni azt, hogy így van jól,
Minden, ami velem történik úgy jó
Tuvai virágének
(Somogyi István–Rejtő Gábor)
Vágyam lángját leheli a nyár
Virágom, virágom, hol vagy már?
Lázam égő rőzsemadár
Virágom, virágom, hol vagy már?
Szemed kékjét tükrözi az ég
Virágom, virágom, megjöttél
Ajkad nyíló rózsalevél
Virágom, virágom, megjöttél

Túl a vízen egy kosár,
abban lakik egy madár.
Abban lakik egy madár,
aki engem rég hogy vár.
Várj madárkám, várj, várj, vár,
este hozzád megyek ár.
Megvizsgálom szívedet,
s véle szeretetedet.

Nékem is van egy bánatom,
odaviszem, s lejáratom.
Egy szem búza, két szem rozs,
felöntöttem, járjad most.
Én Istenem, halálom,
nem ér engem az álom.
Mer az álom nyugodalom,
a szerelem szívfájdalom.
Én Istenem, teremtőm,
beteg az én szeretőm.
Hogyha szeret, gyógyítsd meg,
ha nem szeret, fullaszd meg.

Lépteid hangját elviszi a szél
Virágom, virágom, elmentél
Könnyeim gyémántját őrzi a tél
Virágom, virágom, elmentél
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Túl a vízen
(Sólyomfi Nagy Zoltán)

Tükröt dobtam
(Népdal)

Túl a vízen nyírfa áll,
Arra indul egy madár,
Túl a vízen nyírfa áll,
Arra indul egy madár.
Vidd el az én lelkemet,
Élethez szerelmemet,
Vidd el az én lelkemet,
Élethez szerelmemet.

Tükröt dobtam én a rétre,
Hegyoldalig süt a fénye,
Barátaim, jer, lássátok,
Ügyem fordult üdvösségre.

Túl a vízen fehér nyírfa,
Lélekmadár fészkel arra,
Túl a vízen fehér nyírfa,
Lélekmadár fészkel arra.
Fészekből, ha majd kiszállok,
Újra reátok találok,
Fészekből, ha majd kiszállok,
Újra reátok találok.

Fehér mellénye bomoljon,
Minden egy gombja lehulljon,
Aki tetőled elválaszt
Kővé a nyelve némuljon.
Bánatomban náddá váltam,
Olvasztott arannyá váltam,
Hozzád fűző szerelmemben
Énekesmadárrá váltam.

Túléltem
(Barát István Zsolt)

Hajlós, hosszú nád vagyok,
Ajtódnak támaszkodom,
Akár hiszed, akár nem,
Homlokodon jel vagyok.

Túléltem már önmagam
Megszülettem az Útra
Éjszaka lett nappalom
Az ősz figyel most a múltra

Tündérharang
(Fehérholló Őskü)

Visszatérek magamba
Havas csendet várva
Tenger cseppent tavamba
Szívemet kitárva

Tündérharang száll a széllel, száll a
széllel, széllel, széllel, széllel, széllel
Tündérharang száll a széllel, széjjel
széllel, széllel, széllel, szerte széjjel,
szerte szépen

Látom a már a szivárványt
Itt fénylik fel bennem
Hét színnek hét világát
Hogy miért kell itt lennem
Hóbogáncsok hulltanak
Lelkembe akadva
Félelmek elmúltanak
Jó szerelmet adva
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Tűz, te gyönyörű!
(Somogyi István)
Tűz, te gyönyörű!
Tűz, te megtisztító!
Tűz, te gyönyörű!
Tűz, te megtisztító!
Tűz, te gyönyörű!
Tűz, te megtisztító!
Tűz fénye szívben
(Somogyi István)

Mindig ég, mindig ég, mindig ég.

Hadd járja a szellő,
Ördögűző táncát,
Rázza le magáról,
Kóróból font láncát,
Ujjonghat a kánya,
Szállhat a sziklára,
Kilenc szürke szarvas
Megriasztására.

Ég, ég!
Mint a tűz madara,
Ég, ég!
Mint a tűz madara,
Ég, ég!
Mint a tűz madara,
Mindig ég,
Mindig ég,
Mindig ég!

Tűz fénye szívben,
Attila vezér,
Csillagfény szememben,
Buda vezér,
A múltból, ha felkeltek,
Meglátom én,
Kútban az Ég kékjét,
Barlang mélyét.
Merre vagytok?
Merre vagy?
Merre hallom a hangodat?
Merre vagytok?
Merre vagy?
Merre hallom a hangodat?
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Tűzből jöttem régen
(Chalupa Attila–Sólyomfi Nagy Zoltán)

Új nap virrad
(Fehérholló Őskü)

Tűzből jöttem régen,
Tűzből hogy égjen a vérem,
Tűzzé válik érzem,
Testem-lelkem egészen.

Isten óvja drága Apám
Boldogasszony áldását kérem reá
Isten óvja drága Anyám
Boldogasszony áldását kérem reá

Égből jöttem régen,
Égből, hogy égjen a vérem,
Éggé válik érzem,
Testem-lelkem egészen.

Isten óvja őseim porát
Boldogasszony áldását kérem reá
Isten óvja drága hazám
Boldogasszony áldását kérem reá

Ú
Úgy néztem magamra mindig ...
(Szécsi Margit)
Úgy néztem magamra mindig,
Ahogy nézni csodára illik.
Csodára, az Ember Fiára,
Kezeire, nyírott hajára
Úgy éltem magamba’ mindig,
Ahogy élni Emberhez illik,
Emberhez, az Isten Fiához
Szerelemre Hívó Szavához!

Új nap virrad a Bakony felett
Öregisten, utam most hozzád vezet
Holló kereng Aranyhegyen
Őseim sora most itt van velem
Ezer év eltelt Oltár-kő felett
Most ünnep lészen újra e helyen
Éled a lét, éled a lélek
Szeretettel telnek újra a szívek

Ü
Üdv annak, ki átkelt
(Somogyi István)
Üdv annak, ki átkelt
És megérkezett a túlsó partra
Üdv annak, ki átkelt
Majd visszatért az innenső partra
Gaté gaté paragaté paraszamgaté
bódiszóhá
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Ülök körben
(Fehérholló Őskü)

V

Ülök körben
Tűz körében
Ősök ülnek
Vörös fényben

Vagyok a Nap, Te vagy a Hold
(Somogyi István)

Ősök ülnek
Vörös fényben
Ülök körben
Tűz körében

Vagyok a Nap, Te vagy a Hold,
Vagyok a Nap, Te vagy a Hold,
Vagyok a Hold, Te vagy a Nap,
Vagyok a Hold, Te vagy a Nap,

Ülök körben
Tűz körében
Ősök hívnak
Révbe térek

Vagyok a Tűz, Te vagy a Víz,
Vagyok a Tűz, Te vagy a Víz,
Vagyok a Víz, Te vagy a Tűz,
Vagyok a Víz, Te vagy a Tűz

Ősök hívnak
Révbe térek
Ülök körben
Tűz körében,

Vagyok a Hegy, Te vagy a Völgy,
Vagyok a Hegy, Te vagy a Völgy,
Vagyok a Völgy, Te vagy a Hegy,
Vagyok a Völgy, Te vagy a Hegy

Ülök körben
Tűz körében
Zsálya izzik
Dobom lüktet

Vagyok az Ég, Te vagy a Föld,
Vagyok az Ég, Te vagy a Föld,
Vagyok a Föld, Te vagy az Ég,
Vagyok a Föld, Te vagy az Ég,

Zsálya izzik
Dobom lüktet
Ülök körben
Tűz körében

Vagyok a Nap,
Vagyok a Hold,
Vagyok a Nap,
Vagyok a Hold,

Héj révülök, ősök hangja hív,
Héj révülök, világfáján alászállok,
Héj révülök, ősök hangja hív,
Héj révülök, gyökereim megtalálom,
Héjá, héjá.

Vagyunk mi ketten a csillagok,
Vagyunk mi ketten a csillagok!
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Vénusz tánca
(Parázs Nagy János)
Földről a Fénybe,
Fényből a Holdba,
Holdból a Napba,
És újra a Földre körbe
Körbe-körbe …
Vénusz lánya állj be a körbe,
Kezd meg a táncot!
Mosolyoddal szíveinkről
Törd le a láncot!
Járd a táncot Vénusz lánya
Körbe-körbe!
Hozz örömet minden Férfiszívbe.
Vénusz lánya lejtsd a táncod!
Körbe-körbe!
Láthassam magam szemeidben,
Mint gyönyörű tükörben.
Körbe-körbe …
Vénusz lánya hívj a táncba!
Körbe-körbe!
Lopjunk életet a
Víztükörbe.
Táncolj körbe gyönyörű angyal,
Majd spirálba,
Spirál csúcsán az Égig szállva!
Repülj a Fénybe!
Szívem e csodát mind beissza.
És a Fényből Hold alakban
Térj hozzám vissza!
Gömbölyödő tested
Lebegve szálljon a Földre!
Napom lehessen anyaságod
üdvözlője!
Gyermekünk ezen a földön
Kristállyá váljék!
Legyen az első, aki körül már nincsen
árnyék!
Körbe-körbe …
Vénusz lánya itt e földön
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Légy a párom!
Teérted én Nappá válok
Ezen a világon.
Pihentesd meg
Holdarcod
Az én napomban!
Az öröklétben is azt érezd
„Ma jó napom van.”
Táncoljunk hát mindig együtt
Mindörökre.
Kristályföldünk körül.
Körbe-körbe.
Körbe-körbe …
Földről a Fénybe,
Fényből a Holdba,
Holdból a Napba,
És újra a Földre körbe.
Körbe-körbe …
Viharmadár
(Somogyi István–Rejtő Gábor)
Holló, varjú kavarogva száll
Megnyílik előttünk minden határ
Szépeknek úgy nem tenni, kár
Hasítsd a vizet, Viharmadár
Fájjon, égjen, fájjon, égjen
Húzd meg, hajrá
A koldusok nevében
Előttem a tenger
Mögöttem a föld
A szívemben egy farkas
Vicsorog, üvölt
Bezárva-kizárva
Örökkön árva
Fénylő-sötét
Láthatatlan várba

Fájjon, égjen, fájjon, égjen
Húzd meg, hajrá
A becsület nevében
Alattunk a tenger
Tajtékos az ég
Hasad a vitorla
Halálunk a tét
A semmiből sűvít ránk
Az isteni szél
Ki nem bírja a halált
Az mind hazatér
Fájjon, égjen, fájjon, égjen
Húzd meg, hajrá
A koldusok nevében
Mögöttem a tenger
Előttem a föld
Fehéren fénylik
Felettem a Hold
Karmokkal születtem
Száll a farkas-ének
Szívemből kiolvad
A fekete méreg
Fájjon, égjen, fájjon, égjen
Húzd meg, hajrá
A szerelem nevében
Tartsd az irányt
Észak a cél
Egy csillag csillog
A szívem helyén

Világ szívén
(Fehérholló Őskü)
Világ szívén Világ fája,
Egekig ér koronája,
Világ szívén Világ fája,
Egekig ér koronája,
Északon sólymok szállnak,
Szemeikkel rám vigyáznak,
Északon sólymok szállnak,
Szemeikkel rám vigyáznak,
Keleten medvék járnak,
Erejökkel ők vigyáznak,
Keleten medvék járnak,
Erejökkel ők vigyáznak,
Délen lenn farkas járja,
Szabadságom ő vigyázza,
Délen lenn farkas járja,
Szabadságom ő vigyázza,
Nyugaton csodaszarvas,
Ősök Napja koronája,
Nyugaton csodaszarvas,
Ősök Napja koronája,
Világ szélén, lovam hátán,
Dobom vállán, ő vigyáz rám,
Világ szívén Világ fája,
Lépteimet ő vigyázza.

Meglátod majd
Az égi hazád
Röpítse hajónkat
Célba a vágy
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Világnak közepén
(Szemző Gábor Szem)

Visszavár a sivatag
(Barát István Zsolt)

Világnak közepén, erőnek erején magas hegyen állok én.
Lábam a földbe ér, kezem az égig ér Hold és Nap bennem egymásba kél.
Madárnak szárnyai repítsetek, égi
úton vezessetek!

Visszavár a sivatag
Homokból száll madár
Szél repteti szárnyain
Előtte nincs több határ

Világnak közepén, erőnek erején magas hegyen állok én.
Lábam a földbe ér, kezem az égig ér Hold és Nap bennem egymásba kél.
Dobok hangja felébreszt tüzet,
dobok hangja eléri szíved,
Ébredj, ébredj, ősi Szellem, táncolj,
táncolj tűz fényében!
Ébredj, ébredj, ősi Szellem,
tündököljél láng fényében!
Világnak közepén, erőnek erején magas hegyen állok én.
Lábam a földbe ér, kezem az égig ér Hold és Nap bennem egymásba kél.
Hívom Csendben szárnyalót,
gyógyító hangomnak jelt adót,
Sörényemet megragadva, visz föl
egyre magasabbra.
Sörényemet megragadva, felvisz
engem a Világfára.
Világnak közepén, erőnek erején magas hegyen állok én.
Lábam a fölbe ér, kezem az égig ér Hold és Nap bennem egymásba kél.
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Ülök száraz tengeren
Szívem szabadon kószál
Homokot markol tenyerem
S lepereg élet-halál
Ölelj át, Mama-Afrika!
Visszavágyom öledbe
Szerelmem lettél Szahara
Hazatértél szívembe

Zs
Zsálya, zsálya
(Somogyi István)
Zsálya, zsálya, barlang alja,
Bába bába hívó hangja,
Szárnyon száll a szél harangja,
Csillag csillan, térjek arra.
Forog a kerék, héjj-héjj,
Forog a kerék, héjj-héjj,
Forog a kerék, héjj-héjj,
Forog a kerék, héjj,
Életre élet, halálra halál.
Jön a halál az élet után,
Jár az élet a halál árán
Jön a halál az élet után,
Jár az élet a halál árán.
Száll, száll a halálmadár,
Száll, száll a halálmadár.
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