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УВЕРТЮРА
(инструментал)
ТЕ МИСЛЯТ САМО ЗА НЕБЕТО
Умът ми отрезвя - най-сетне аз добре
разбирам този път къде ще отведе.
Щом разлика направиш: човек от митове
ще видиш този път къде ще отведе.
Иисусе! На хората повярва
и сам си убеден
в онази сладка дума Месия бил роден!
И сторено добро
ще тъне във прахта
защото слагаш себе си
над своите дела.
Иисусе чуй, не ми се нрави на мен
онуй, което виждам ден подир ден
Не забравяй, аз съм, аз съм
твоята дясна ръка.
А те си мислят - без да крия че срещнали са нов Месия тежко ти, щом научат, че грешат.
Помня ден по ден и час подир час не Бог, човек за нас ти беше тогаз,
и повярвай, възхищавам
се все още аз от теб.
Но всяка твоя дума днес
изопачават като ерес тежко ти, щом решат, че си лъжец.
Този твой син, Назарет, що издигна се напред?
Дърводелец, не герой да бе станал той.
Маси, столове, врати щеше да му провърви,
първокласен занаят в целия свят!
Иисусе, мислиш ли за своя народ?
Защо загърби бащиния и род?
Поробени, нима забрави
колко ниско ний стоим?
И страх изпитвам от тълпата,
че твърде шумни са делата
и ще ни смачкат, ако прекалим.
Ако прекалим...
Иисусе, чуй предупреждението ми животът ни не е омръзнал, помни,
Но с тъга в очите виждам виждам, приближава край...
Сподвижниците ти са слепи,
те мислят само за небето.
Бе хубаво, но тръгна зле за нас,
все по-зле е, знай...
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КАКВО ОЧАКВА НИ
Я кажи, какво очаква ни?
Е, кажи, какво очаква ни?
А защо всичко трябва да ви казвам?
Бъдещето оставете, не се взирайте напред.
Утре ще си бъде утре, днеска си е още днес.
Я кажи, какво очаква ни?
Е, кажи, какво очаква ни?
Бих могъл да ви кажа факти и цифри,
бих могъл да ви кажа дати и дни,
дори да предскажа накъде ний вървим.
Тръгваме ли за Иерусалим?
Време ли е за Иерусалим?
А защо всичко трябва да ви казвам?
В битки с времето, съдбата, не терзайте ден след ден.
Пътя ми и мойта орис не ще да споделите с мен.
Я кажи, какво очаква ни?
Е, кажи, какво очаква ни?
Нека малко да те успокоя,
дай ми малко да те успокоя.
Мария, колко е хубаво...
Празни приказки за маса - къде, кога, дали, защо?
А тя нужното ми дава, тук, край моето легло.
Я кажи, какво очаква ни?
Е, кажи, какво очаква ни?
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НА МЕНЕ СТРАННО МИ СЕ ВИЖДА
На мене странно, чудно ми се вижда
как дните си пилееш ти със леките жени.
Е, да, разбирам, че ти е приятно ала целувки и милувки туй не е в твоя стил.
Не възразявам срещу нейното занятие,
но тя се разминава със твоите слова.
Таз непоследователност не е от полза,
те само търсят повод да се разправят с нас.
Кой си ти да критикуваш?
Кой си ти да пророкуваш?
Остави я, тя е с мене,
остави ме ти и мене,
Щом си праведен, камък й хвърли,
а ако не си, то тогаз млъкни!
Иисусе, какво да сторим?
Как е възможно всеки от вас
да бъде толкоз ограничен?
Не го е грижа ни един от вас
дали се случва нещо с мен.
Не е тъй, недей, грешиш!
Как можа да го кажеш туй за нас?
Ни един.
Ни един от вас.
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КАИАФА И АНА
Твърде дълго стояхме със скръстени ръце.
Защо да се тревожим? Каиафа, остави го,
за нищо го не бива, нека да го видят.
Иисус е важен,
недогледан досега,
а рискуваме война
той да ни докара.
Поредният пророк измежду галилейските апаши.
Но него но наричат цар, което мен ме плаши.
А Римската кохорта?
Той седне ли на трона,
нима тя благосклонна
ще гледа отстрани?
Ами нашият народ?
Ще ни съзре на колене,
не заслужава ли поне
по-добра съдба?
Него искат - получават, те мислят си така.
играчката не взимай, не ставай лош баща.
Луди са по него.
На мое място се сложи сбъркам ли, ще стане зле,
оставам с вързани ръце а хлябът съм и ножът.
А Синедрионът?
Желаем ли да устоим,
заедно да се държим трябва да сме еднни.
Идем ли в Съвета,
те не знаят що е грях управляват се със страх.
Значи е решено.
Значи е решено.
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НЕДЕЙ СЕ ТРЕВОЖИ
Недей се тревожи, недей се нагърбва
със всички болки накуп.
Ей, виж, на - всичко наред си е,
всичко е добре.
Искам само да се наспиш поне.
Остави светът да се върти без теб.
Затвори, затвори си очи
и за нас забрави.
Спи, аз ще ти кажа, аз ще те помажа,
миро на твойто чело.
Ей, виж, на - всичко наред си е,
всичко е добре.
И уханието теб те обзема,
от нозете болката ти снема Затвори, затвори си очи
и за нас не мисли.
Жено, това миро прясно и тъй скъпо,
за бедните остави.
Недей хаби го, за него ще вземем над
триста сребърника пари.
Людете са гладни,
люде изнемогват,
мигар са по-важни
твоте нозе...?
Нали не ми казваш, че ние тук можем
бедните да ги спасим?
Бедните ги има, вечно ще ги има,
виж хубавите страни.
Мисли - дорде ме има,
не стой - дорде ме има,
мъка ви чака... скръб ви очаква...
без мен.
Спи, аз ще ти кажа, аз ще те помажа,
миро на твойто чело.
Ей, виж, на - всичко наред си е,
всичко е добре.
И уханието теб те обзема,
от нозете болката ти снема Затвори, затвори си очи
и за нас не мисли.
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ИИСУС ЩЕ УМРЕ
Добри Каиафа, Съветът чака вас.
Събрани сме в един тревожен час.
Вий всички знаете защо сте тук, при мен.
Че време нямаме, а имаме проблем.
Чуйте само как крещи радостна тълпата!
Един трик със прокажени и с него е страната!
Сее смут сред нас!
Подкрепа да потърси дошъл е в този ден.
Бунвтовната му мисия ний трябва да я спрем!
Сее смут сред нас!
Каиафа, виж - те са на двора ни!
Викни, викни римските воини!
Почакайте...
Трябва веднъж завинаги
да се справим с него.
Какво да го правим Иисуса от Назарет,
чудотворец-лечител, на глупците герой?
Няма нужда от битки, от кръв и от армия,
едно ще ви кажа: харесван е той.
Нима ще оставим той сам да решава?
Мигом над него ще изгубим контрол.
Ала как да го спрем? Покрит е със слава,
която расте - има цял ореол!
Виждам събития страшни Тълпата го коронясва, Рим е вбесен.
Виждам кръв и разруха,
и нашият крах един скорошен ден.
Кръв и заруха един скорошен ден.
Един, един един скорошен ден!
И нашият край един скорошен ден!
Един, един един скорошен ден!
Какво да направим срещу тази мания?
Как да преборим дърводелския цар?
Та той е по-силен дори от Иоана
и от покръстването - "божия дар".
Глупци! Вий нима не разбрахте?
Залогът висок е, чуйте добре:
За да го скършим навеки,
както Иоан, и Иисус ще умре.
В името на народа, Иисус ще умре.
Ще умре, ще умре, Иисус ще умре!
Тъй както Иоан, Иисус ще умре.
Ще умре, ще умре, Иисус ще умре!
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ОСАННА
Осанна! Осанна! Осанна!
Иисусе, в този ден
усмихни се и на мен.
Осанна, осанна, свръхзвезда!
Кой смущава тишината?
Бунт надушваме в тълпата!
Че таз тълпа
не е шега!
Кажи на тез певци-юнаци
че грешат и са глупаци!
Проклети са!
Вървете си!
Осанна! Осанна! Осанна!
Иисусе, в този ден
наред е всичко според мен.
Осанна, осанна, свръхзвезда!
Не се хабете с викове напразни.
Нищо тях не може да ги спре.
Дори да стихнат те, ще дойдат други
и камъните ще запеят с глас:
Осанна! Осанна! Осанна!
Иисусе, някой ден
ще се биеш ли за мен?
Осанна, осанна, свръхзвезда!
Пейте на глас, ала не за мен,
всеки глас за себе си да пее.
Царството на всички ви се пада Страдалци, болни, бедни до един!
Осанна! Осанна! Осанна!
Иисусе, някой ден
ще умреш ли зарад мен,
Осанна, осанна, свръхрзвезда!
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ЗИЛОТЪТ СИМОН
Иисус, аз те обичам,
хайде, погледни ме!
Вярвам в Бог и вярвам в теб,
хайде, избави ме!
Иисус, аз те обичам,
хайде, погледни ме!
Вярвам в Бог и вярвам в теб,
хайде, избави ме!
Иисусе, аз съм с тебе,
хайде, докосни ме!
Аз на твоя съм страна,
хайде, целуни ме!
Какво доказателство ти трябва,
че мощта ти е достатъчна поне
народа ни от иго да избави
и да постави Рим на колене?
Иисусе, аз съм с тебе,
хайде, докосни ме!
Аз на твоя съм страна,
хайде, целуни ме!
Иисус, аз те обичам,
хайде, погледни ме!
Вярвам в Бог и вярвам в теб,
хайде, избави ме!
Иисус, аз те обичам,
хайде, погледни ме!
Вярвам в Бог и вярвам в теб,
хайде, избави ме!
Петдесет хиляди те чакат,
чуй признателния зов.
Всеки е готов да се пожертва,
да върви след тебе е готов.
Нека радостният вик те следва,
добави омраза и към Рим.
Ще спечелиш много власт и слава,
ние пък врага ще победим.
Ще се сдобиеш с власт и слава,
навеки, навеки, навеки!

11
ОБРЕЧЕНИЯТ ИЕРУСАЛИМ
Нито ти, Симоне, нито твоите люде,
нито римляните, ни дванайсетте,
книжниците, даже фарисеите,
ни обреченият Иеруалим поне,
не разбрахте силата...
не разбрахте славата...
ни за миг дори...
Ако знаеше, що знам, Иерусалиме,
би сързял, но в тебе виждам слепота.
Приживе премеждията са много,
но смъртта се побеждава чрез смъртта.
Само чрез смъртта…

СЪНЯТ НА ПИЛАТ
Сънувах сън: човек особен срещнах,
от Галилея идеше насам.
В очите му една искра блестеше,
един невиждан блян.
Попитах плахо: "Де отиваш?
Защо се вдига шум?"
Попитах пак, но в отговор ни дума нима не беше чул?
А после гневни люде в стаята съзрях разюздана тълпа, одъражана едва,
а той, омразата презрял,
изчезна сред мъгла.
Видях тогаз как милиони,
го оплакват ден след ден.
Дочух да казват моето име,
и да проклинат... мен.
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ХРАМЪТ
Насам, народе и да вървим,
Ела, народе, Иерусалим,
в този слънчев неделен ден,
живей, народе, живей чрез мен.
Аз съм живот, Иерусалим,
твоят въздух, Иерусалим,
докато още тук има храм,
значи жив съм, не ще се дам.
Стока кажи, а аз - цена,
няма друг из целия град,
не се срамувай, недей мълча,
ще ти продам и рай, и ад.
Евтино давам, ела насам.
Най-доброто, ела насам.
Вино отбрано от изби мои,
котка даже за мишките твои.
Щом не вярваш, пипни с ръка,
от мойта стока не ме е срам.
хайде, хайде, не се плаши,
всичко, всичко ще ти продам.
Цената кажи, тук имам запас,
всеки от мен купува за трима,
в брой, на кредит най-хубава стока,
бързай, докато още има.
Храмът ми е място за молитва,
а вие сте го превърнали в свърталище на разбойници!
Махайте се! Вън!
Денят преваля веч...
Но стигнах ли далеч?
Толкоз път за три години Сякаш трийсет...
сякаш трийсет...
Виж очите ми - виждам едва,
виж ме, виж - аз вървя едва,
вярвам, ще ми помогниш, да,
виж езика - мълвя едва.
Кожата виж, целият съм в кръв,
за краката ми трябва лек,
вярвам, ще ми помогнеш пръв,
аз съм беден и клет човек.
Докосни ме, изцели ме, Христос!
Докосни ме, излечи ме, Христос!
Целуни ме, спаси ме, Христос!
Целуни ме, плати ми, Христос!
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Толкова сте много не ме дърпайте!
Аз съм само един не ме блъскайте!
Оставете ме на мира!
Затвори, затвори си очи
и за нас забрави...

НЕ ЗНАМ КАК ДА ГО ОБИЧАМ
Не знам как да го обичам,
как дори да го наричам.
Тъй се промених, да промених,
след толкоз малко дни при вас,
не съм самата аз.
Не знам как да го приема,
дали, какво и как да взема.
Та той е мъж, да, просто мъж,
а с толкоз съм била преди
във толкова страни...
Просто мъж, нали?
Да го оставя аз, да викам и крещя,
думи за любов, без да ги пестя?
Не мислех ни за миг, че аз
ще стигна чак дотук...
Нима не ви е чудно,
как сърцето бие лудо?
С любовниците бях преди
кротка, добра, трезва глава,
но само досега...
Как се боя...
Не мислех ни за миг, че аз
ще стигна чак дотук...
За любов да ме заговори ще се боя, ще се изплаша.
Не е за мен, той не е за мен.
Очите ще извърна - срам!
Не искам и да знам...
Как се боя...
Как го желая...
Как го обичам...
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ПРОКЛЕТ ЗА ВЕЧНИ ВРЕМЕНА
Щом при вас съм, значи виждате - сега
до гуша ми дойде на мен от тез неща.
Дълго мислих да реша какво да сторя,
всичко прецених преди с вас да говоря.
Хич не съм си и помислял за отплата дойдох тук доброволно на Иисус зарад делата.
Не казвайте сега проклет за вечни времена!
Дойдох да ви призная, че уви, уви,
Иисус не се оправя както бе преди.
Още знам, че той сам осъзнава това,
не би се противил на тези ми слова.
Хич не съм си и помислял за отплата дойдох тук доброволно на Иисус зарад делата.
Не казвайте сега проклет за вечни времена!
Ана, приятелю, ти истина съзираш,
Каиафа, приятелю, ти знам, че ме разбираш.
Защо сме ний пророците? Защо сме ний избрани
да видим тъжен край и да знаем какво ще стане?
Хич не съм си и помислял за отплата дойдох тук доброволно на Иисус зарад делата.
Не казвайте сега проклет за вечни времена!
Стига протести, извинения стига,
информация трябва ни, още тозчас.
Имаме заповед да го арестуваме,
ти си със него, законът е с нас.
Твоята помощ не ще бъде безплатна,
сребро те очаква - веднага и в брой.
Кажи ни къде да пратим войници
когато е сам - и свършен е той!
Не ща парите проклети!
- Това не е важно, парите са добри.
Не ви ща парите проклети!
- По-добре ги вземи, да не искаш дори.
Помисли какво можеш с тях да направиш:
ако щеш, подари ги, на бедни ги дай.
Мотива ти знаем, чувствата знаем,
парите са само една скромна цена.
В четвъртък вечерта ще го намерите
далеч от хора, в Гетсиманската градина
Браво, Иуда...
Сбогом, Иуда...
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ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ
Вижте моите мъки и страдания,
как преминах тежки изпитания.
Вече виждам аз скритите неща
и знам, че утро, утро ще смени нощта.
От малък за апостол си мечтаех,
ще успея, ако искам, знаех.
Евангелията ще пишем след години
и за нас ще се говори след смъртта ни.
Краят е толкоз по-мъчителен
Колкото повече приятели го водят.
За всички вас виното, това е моята кръв.
За всички вас хлябът, това е моята плът.
Краят иде.
Моята кръв пиете...
Моето тяло поглъщате...
Ако си спомняте за мен,
когато ядете и пиете...
Луд съм, ако мисля че мен ще ме помнят,
напълно съм си изгубил ума.
Лицата ви празни мен ще ме забравят
десет минути след смъртта.
Ще се отрече приятел,
ще избяга предател...
Не! Невъзможно!
Петър ще се отрече
след броени часове.
Три пъти ще се отрече
и още неща виждам,
един от вас, избраните,
един от дванайсетте,
ще иде да ме предаде.
- Я стига сцени!
Добре знаеш кой е!
- Върви, направи го!
- От мен ли го чакаш?
- Бързай, теб чакат.
- Ако знаеш защо...
- Не ми пука защо!
- От теб се възхищавах,
а сега те презирам.
- Лъжец си, Иуда!
- Нарочно ме караш!
- Ами ако остана и се провалиш?
Сам си го търсиш!
- Побързай, глупако,
побърай, върви думите ти са празни,
и сега, и преди.
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Вижте моите мъки и страдания,
как преминах тежки изпитания.
в хляба виждам аз скритите неща
и знам, че утро следва, следва след нощта.
От малък за апостол си мечтаех,
ще успея, ако искам, знаех.
Евангелията ще пишем след години
и за нас ще се говори след смъртта ни.
Виж докъде докара ни
с любов или със грях,
жалък проповеднико,
идеал превърнал в прах,
кой в пътя ще те вкара,
нима не те е страх?
Като звяр ранен,
престъпник най-обикновен.
Махай се! Върви!
Те чакат! Теб чакат!
Щом те зърна всеки път се чудя как ти
нещата чак дотук да стигнат им позволи?
И нима не бе обмислил всичко преди...?
От малък за апостол си мечтаех,
ще успея ако искам, знаех.
Евангелията ще пишем след години
и за нас ще се говори след смъртта ни.
Никой ли не ще остане буден с мен?
Петре? Иоане? Иакове?
Никой ли не ще да чака с мен?
Петре? Иоане? Иакове?

17
ГЕТСИМАНСКАТА ГРАДИНА
Аз искам да узная
сега, щом чувствам края,
нима не може Твоето слово
да премахне таз отрова?
Как изгаря... не съм аз онзи
поел по твоя път.
Бях въодушевен,
сега съм изморен,
Чуй ме, аз без туй надминах
сторено от толкоз други.
Толкоз път за три години сякаш трийсет...
Повече ли би поискал
от всеки друг човек?
Но мойта смърт
пътя Ти ли ще разчисти, да опиташ сам?
Те ме мразят,
скоро ще ме зърнеш прикован!
Кажи да знам, кажи ми, Господи,
и покажи, кажи ми, Господи,
защо да умра?
Повече ли ще ме помнят,
отколкото преди?
Думите ми и делата,
ще оставят ли следи?
Кажи ми, Господи, кажи да знам,
и покажи, и покажи да знам,
ако умра, какво ме чака там?
Кажи ми, Господи, кажи да знам!
Защо? Защо да умирам?
Покажи, че краят
не е пак един и същ.
Част поне ми дай от Твоя
разум вездесъщ.
Дай поне една причина
за моето тегло.
Знам кога, къде и как,
сега кажи защо!
Добре! Ще умра!
Виж смъртта ми!
Виж как умирам!
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Бях въодушевен...
сега съм изморен...
Толкоз път за три години три по трийсет...
Защо боя се да завърша
започнатото в срок?
Не, всъщност Ти започна,
Твой беше тоз оброк.
Сурова е Твойта воля
до сетната неволя.
Чашата Ти ще изпия прикови ме на пусия...
Прекърши ме, обезкърви ме,
изгори ме, изведи ме Преди да съм размислил...
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АРЕСТЪТ
Иуда, целувката ли ще ме предаде?
Я кажи, какво очаква ни?
Е, кажи, какво очаква ни?
Дръж се, ний за теб ще се сразим!
Дръж се, ний от тях не се боим!
Замълчи
и ръце недей да кършиш,
Не виждаш ли,
че всичко свърши?
За битки вече не мисли,
риба, риба си лови...
Хей, кажи как се чувстваш днес,
ще има ли битка за твоята чест?
Нещо обърка се, но, кажи,
според теб, ти къде сгреши?
Би ли казал "не, стига веч"
или чака ни още сеч?
Съд те чака, а твойте хора
как ще те измъкнат от затвора?
Ела със нас при Каиафа,
водим те в неговия дом.
Много го бива Каиафа,
смърт те чака във онзи дом.
Нали си Господ, не стой така,
кажи какво ще правиш сега,
Сърцата на твоите поддръжници знаеш,
ще успееш ли пак да ги смаеш?
Хванахме го!
Пипнахме го!
Иисусе, има срещу теб серозни обвинения казваш, че бил си Божи син, това си е престъпление!
Ти го казваш.
Какво друго доказателство чакаме още, господа?
Сега ще го скършим на колене, Иуда, браво за помощта!
Хванахме го!
Пипнахме го!
Води в двореца!
Води при Пилат!
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ОТРЕЧЕНИЕТО НА ПЕТЪР
Къде ли съм те виждал?
О, да, помня.
Беше с онзи мъж,
и неведнъж,
да, спомням си добре.
Не, не, грешите, моля не го познавам.
Не съм бил там,
дори не знам
къде е туй место.
Странно сигурен съм че и аз видях те,
ръка до ръка,
защо отричаш сега?
Нали ви казвам,
дори не го познавам!
Но и аз те видях!
Не те ли е грях?
Не го познавам!
Петре, да го кажеш как можа?
Уби го със лъжа.
Аз нямах избор, че завчас
затваряха и нас.
И всичко както той предсказа.
По дума дума каза.
Насам. Насам.
- Ето го, виждаш ли?
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ПИЛАТ И ИИСУС
Кой е този клетник,
пълзящ по моите стълби?
Кой е тоз нещастен човек?
Иисус Христос - иудейският цар.
Значи, о, Иисус Христос
ще ми бъде личен гост.
Колко си малък!
Направо си жалък!
Чувал съм ти за идеите,
но нима си цар? Цар на иудеите?
Ти го казваш.
Що за думи са това?
Що за отговор даде?
Много си загазил, друже,
Иисус Христос - иудейският цар.
Как така, във туй положение
ти не мислиш за спасение?
Чудо на чудесата!
Най-мълчаливият цар на земята!
От Галилея си, тогаз
с теб не ще се цапам аз.
Ти си Иродовото племе,
той със теб да се заеме!
Осанна! Осанна! Осанна!
Хей, Иисусе, в този ден
обясни на мен
всичко имаше, де го сега?
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ПЕСЕНТА НА ЦАР ИРОД
Иисусе, радвам се на срещата очи в очи.
Напоследък зарад тебе много се шуми.
Лекуваш, можеш мъртвите дори да възкресиш.
Сега разбирам, че си Бог, или поне така твърдиш.
Щом ти си Христос, самият Иисус Христос,
покажи ни чудеса - във вино превърни вода.
Направи го и сега ще повярвам начаса.
Хайде, царю иудейски!
Няма да повярваш ти на славата си тук.
Само зарад теб говорим, станал си прочут.
Всичко туй било лъжа, разправят ми циници.
Вярвам, ще опровергаеш тези зли езици.
Щом ти си Христос, самият Иисус Христос
имаш сила чудодейна - разходи се из басейна!
Направи това за мен, в миг ще си освободен!
Хайде, царю иудейски!
Искам само колкото от всяка Свръхзвезда.
С нещо по-различен си - кажи, кое е това.
Хайде, чакам те, очарован съм от теб.
Докажи, че ти не си обикновен човек.
Щом ти си Христос, самият Иисус Христос,
с този хляб ни нахрани, лесно е за теб, нали,
Всичко можеш да направиш, защо толкова се бавиш?
Хайде, царю иудейски!
Уплаши ли се, Христос? Великолепният Иисус Христос?
Бог не си, а само шут, при това глупав и надут!
Нищо няма да каже! Отведете го! Стража!
Махай се...
Махай се, царю иудейски!
Вън оттук!
Да те няма,
махай се от моя живот!
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ДА ПОЧНЕМ ОТНАЧАЛО
Цял живот тебе чакам,
за теб бих умрял, ала нужно ли е туй?
В този кобен час,
що да сторя аз?
Да почнем отначало?
Бяхме пълни с надежда,
ала за пръв път ми се струва, че грешим.
Моля те, кажи,
път ни покажи,
да почнем отначало.
Всички веч те разбраха,
дори ми се струва, сякаш малко прекали.
Изпълваш ни със страх,
но нима е грях
да почнем отначало?
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СМЪРТТА НА ИУДА
Видях го, Боже мой, изправен пред смъртта,
беше толкоз зле, че извъртях глава.
Трябваше ли тъй да го осакатят?
Зная аз сега кого ще обвинят!
Той не вярва, че зарад нас...
Ако можех, мъките спестил бих аз!
Стига протести и извинения,
стига излишни и угризения.
Тъй отмъщава невярна тълпа.
Ти пък взе правилната страна.
Твойта постъпка спаси Израел
от пътя, по който беше поел.
Ще те помнят навеки заради това целувка, продадена на сгодна цена.
Иисусе! Знам, не ме чуваш,
постъпих тъй, както поиска от мен.
Златото няма значение,
навеки със твоята смърт съм сроден.
Опръскан съм вече с невинната кръв,
това се изкупва само със смърт.
Вовеки белязан с невинната кръв,
това се изкупва само със смърт.
Не знам как да го обичам,
Нито как да го наричам.
Та той е човек като всички нас,
не, не е цар, не Божи глас,
човек е като нас.
Тъй се боя...
След смъртта му как ще имам аз покой?
И след всичко туй, обича ли ме той?
Умът ми... тъне в мрак.
Боже мой, аз съм луд!
Използваха ме!
А Ти си знаел през всичкото време!
Боже... Боже, никога не ще постигна
защо се спря на мен
за твоето престъпление!
Кърваво престъпление!
Ти ме уби!
Ти ме уби! Ти ме уби!
Ти ме уби...
Сбогом, Иуда...
Добричкият Иуда...
Сбогом, Иуда...
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СЪДЪТ ПРИ ПИЛАТ
О, значи царят отново е при мен?
Нима не беше Ирод впечатлен?
Ний търсим вас, закрилата на Рим.
Сами не щем смъртта му да решим.
На кръста го разпни е нашата молба.
Говори, Иисус Христос.
Доведоха те твоите хора окървъвен, пребит, в окови.
С какво заслужи отношение такова?
Чуй, царю иудейски, де е твоето царство?
Виж ме - мигар ти приличам на иудеин?
Нямам царство.
На този свят.
Говори, Иисус Христос!
Може и да има нейде,
само ако знам къде.
Нима си цар? - Това го каза ти.
Аз търся правда, ала край мен - лъжи.
Нима е тя константна всеки ден?
И твойта правда принадлежи на мен?
Разпни го! Разпни го!
Но как така? Нали бил царят ваш?
Наш цар е само кесарят!
Не е сторил зло. Най-малкото дори.
Наш цар е само кесарят! Разпни го!
Я, ново двайсет! Признават кесаря!
До днес това бе трудно да се каже.
Кой е този Иисус? С какво е по-различен?
Иудеите раждат Месии на кило.
На кръста го разпни е нашата молба.
Говори, Иисус Христос!
Ей го вашия Христос!
Съгласен съм, че той е луд,
затвор или повинен труд,
ала защо да го убивам?
Човек, човечец малък,
не цар, не Бог, тъй жалък,
разбойник не дори,
престъпление да крои.
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Разпни го! Разпни го!
Ето го! Ей царят паднал де го!
Наш цар е само кесарят!
Двуличници! Нас мразите повече от него!
Наш цар е само кесарят! Разпни го!
Не виждам повод, вина не виждам,
той е безвреден, защо да го осъждам?
Със ум побъркан, има се за важен,
но зарад вас с камшика аз ще го накажа!
Разпни го! Разпни го!
Един,
два,
три,
четири,
пет,
шест,
седем,
осем,
девет,
десет,
единайсет,
дванайсет,
тринайсет,
четиринайсет,
петнайсет,
шестнайсет,
седемнайсет,
осемнайсет,
деветнайсет,
двайсет,
двайсет и един,
двайсет и два,
двайсет и три,
двайсет и четири,
двайсет и пет,
двайсет и шест,
двайсет и седем,
двайсет и осем,
двайсет и девет,
трийсет,
трийсет и един,
трийсет и два,
трийсет и три,
трийсет и четири,
трийсет и пет,
трийсет и шест,
трийсет и седем,
трийсет и осем,
трийсет и девет!
Откъде идваш, Иисус!
Какво искаш, Иисус? Кажи!
Ала внимавай,
смъртта ти е близо, не лъжи!
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Защо мълчиш?
Животът ти е в мойте ръце.
Съдбата си май
сам не осъзнаваш добре.
Нищо не е в твои ръце.
Властта ти иде отдалеч.
Всичко е решено.
Нищо не ще бъде променено.
Ти си глупак, Иисус Христос!
Как да ти помогна?
Спомни си кесаря, дълга спомни си
на прокуратора - разпни го!
Спомни си кесаря, ще те разжалва
и с тебе свършено - разпни го!
Спомни си кесаря, дълга спомни си
на прокуратора - разпни го!
Спомни си кесаря, ще те разжалва
и с тебе свършено - разпни го!
Не мога да спра
твоето самоунищожение,
Умри, щом желаеш
мъченик заблуден.
Измивам ръцете си
от твоята гибел
Умри, щом желаеш
невинен, неопетнен.
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СВРЪХЗВЕЗДА
Щом те зърна всеки път се чудя, как ти
нещата чак дотук да стигнат им позволи?
И нима не бе обмислил всичксо преди?
И защо тогава точно, в онези земи?
Днес да бе дошъл - една оформена нация,
Израел във първи век нямаше комуникация.
Нима съм любопитен? Твърде любопитен?
Та аз просто питам. Аз просто питам...
Иисус Христос! Иисус Христос!
Жертвата ли беше твоят коз?
Иисус Христос! Иисус Христос!
Жертвата ли беше твоят коз?
Иисус Христос - Свръхзвезда,
истина ли, ти ли си това?
Иисус Христос - Свръхзвезда,
истина ли, ти ли си това?
Я кажи, как се погаждаш с другите горе?
Няколко сте и ви вярват всичките хора.
Сигурно и Буда днес е нейде край теб,
планината може ли да помести Мохамед?
Знаеше ли отпреди, че след смъртта горда,
славта ти тук ще бие всички рекорди?
Нима съм любопитен? Твърде любопитен?
Та аз просто питам. Аз просто питам...

РАЗПЯТИЕТО
Отче, прости им,
защото те не знаят какво вършат.
Боже мой, Боже мой,
защо си ме оставил?
Отче...
в твоите ръце...
предавам духа си.
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