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JELEK: 
Ahol nincs dalszöveg, az a szám általában a szerelemről szól, vagy a csillagászathoz nincs köze
Zárójelben az album címe és ahol ismert, évszáma és a dal szerzője
RT: elhangzott a Rádiótávcső adásában (dátum)

ABC
Az ABC-be sorolás a pop/rockzenénél az együttes alapján, a népzenénél a (nép)dal címe alapján történt. 

MEGJEGYZÉS: 
Ez a lista a Rádiótávcső c. műsor készítésének mellékterméke. Nem előzmény nélküli annyiban, hogy az interneten léterzik az angolszász kultúra számára elérhető zenéknek egy Sci-fi a zenében listája (jó hosszú): “SF-references-in-music List”. Ezt rsk@gsp.org (Rich Kulawiec) állította össze több száz önkéntes (internetező) segítségével 1997 és 2000 között, akik kiegészítéseket küldtek be neki. Itt minden olyan dalt felsorol (indoklással), melyben Sci-fi témájú a dalszöveg vagy a szám ihletettsége (akár egy könyv, egy novella kapcsán született), vagy valamilyen űrkutatási apropón született a zene. 
Egy másik hasonló lista a “Hobby Space - MusicSpace - Listening to the cosmos...” (Editor: Clark S. Lindsey  Contact: clarklindsey@hobbyspace.com)
Ez a mostani magyar lista (kezdetben) ennél egyszerűbb: általában a dal címe tartalmaz csillagászati utalást, bekerült. Néhány esetben a dalszöveg alapján is. Nem tudom, magyar sci-fik alapján születtek-e zenék, lehet. Ha valaki tud ilyesmit, írjon. Más nyelvek, kultúrák hasonló listáiról nem tudok (ha valaki tud, írjon)
Sok szám csak a címe miatt került be. Ahol dalszöveg is van, azok a számok az igazán csillagászati vonatkozásúak. A lista még hiányos. Készült-e Farkas Bertalanról pl. zene? Nincs komolyzenei rész,pedig valószínűleg van ilyen vonatkozású magyar komolyzene vagy jazz is. A népdalok közt is biztos volna még. A listán szereplő számokat a szerkesztő hallotta is, tehát ahol nem szerepel dalszöveg, az nem azért van, mert ismeretlen, hanem mert nem érdemes (ebből a szempontból) azt szerepeltetni (ilyenek a szerelemről szóló dalok, ahol a népdaloknál tettünk kivételt:ott az egész népdalt közöljük) . Az évszámok megjelölése is hiányos, tehát van még munka vele. A interneten olvasható dalszövegek ádáz szerzőijogi harcosait kérem, hogy ne zaklassanak: a dalszövegek ebben a szövegben idézetek, részletek, irodalmi hivatkozásnak tekinthetők (azok). 
Az egyes számok mellé idővel jó lenne, ha megjegyzések is kerülhetnének a szám születésének / utóéletének történetéről. Ha valaki tud ilyesmivel szolgálni, ne kíméljen: 

Ha tudnál még hozzáadni a listához, ami remélhetőleg nyomtatásban is megjelenik majd, kérlek, írj a hargitai@emc.elte.hu címre. 

Pop-rock
Ámokfutók: Csak a csillagok (1998)
Csak a csillagok tudhatják, éjjelente hol jársz…

Amorf ördögök: a Föld körül (Betyár a holdon)
Nincs időm felkelni,annyira álmodom veled, nyitott autónutazom, mikor megkérdezed
Hány nap még a nyár, és meddig tarthat ez - nem tudom bébi, dőlj hátra, élvezd
Csinálunk egy-két kört a Föld körül, rég volt ennyire emberül, 
Ma éjjel tiszta báj a táj, de maradni nem muszáj,
Hát menjünk a Holdra fel, van egy út oda, a tej
..
Amorf Ördögök: A MIR helyére az űrbe (Minibár)
Nikotinbomba füstje szőtt felhőt tüdőmből a MIR helyére az űrbe
A felkapott helyek is eltűnnek egyszer
Akkor van végük ha te sem hiszed tovább 
A Föld melegszik évről évre 
sivatag lesz, minden kopár, 
baldahinos ágyom katakomba lett 
…

Ákos Stefi, Zsoldos Imre és a Magyar Rádió Tánczenekara: Ne nézz a csillagok felé! (Pepita, 1982)

Amorf Ördögök: Betyár a Holdon (Betyár a holdon)
A torkomba törköly egy holdkompra dörgölt messze járok 
android lányok nevetnek halkan jelzek leszállok a Holdon örök jég 
szakmailag tökély mennem kellett a földről égett a talajének 
(kb.)

Apostol: Hulló csillagok
Hulló csillagok, tűnő alkonyok, megpihent a fáradt fény az arcodon

Apostol: Irány a Galaxis (Pepita, 1980) *

Asztonauta: Magyar a világűrben (Hungaroton, 1980) 
- ez egy 7"-es B oldalán van, az A oldalon pedig a Magyar Rádió Magyar a világűrben c., kilövés előtt ill. közben és után készült felvétele hallható.

Balkan Tourist: A szaturnusz gyűrűje (Start 2)
// A Szaturnusz gyűrűje nem a jegygyűrűje, nincs párja, nics kedvese, nincs jó kedve se, de nem is szomorú
És a holdudvar nem pályaudvar, nincs hangosbemondó, se tülekedés
A napfolt nem szennyeződés, nincs vegyszer mellyel tisztiítható
De a Föld elpusztítható
Nem lesz majd aki látja // 
Hogy a //

Bergendy együttes: Ébredj napsugár! (Pepita, ?)

Bergendy: Napot akarok látni
RT 20021210
Tejfehér köd borul rám köröttem sötét van
Csend szorongat megállok beszélek magamban
Nincs sehol fény de rossz így a lámpák nem égnek
Ó borús éj gonosz szív a napfény nem éget 
//sötét van sötét van//
Napot akarok látni, nem a sötétben járni
Fényben akarok élni, ahol sose kell félni
Gyere felkelő napfény..

Bergendy:  Sajtból van a Hold (1974?)*

Bikini: Telihold (A világ végén c. albumról 1999)*

Bon Bon: Megyek a Holdra*

Csizmáskandúr és a kókler: Helló Gagarin (Juhászképző) (Ska)

Chrystal: Ezer Hold (A Két utazó c. albumról)

Cseh Tamás: Holdkalap (A Telihold dalai c. albumról 1997)

Cserháti Zsuzsa: Hold folyó (Cserháti, 1978)

Demjén Ferenc: Várj, míg felkel majd a Nap (Ünnep, 1998)

Eszményi Viktória: Vár a Balaton (gyerekdal)
…Az biztos hogy nyáron pöttyösek a csillagászok…

Eszményi Viktória: Egy jó kis űrhajó (2002)
Ha elég bátor volnál és nem csak vakmerő, 
És lenne mondjuk egy jó kis űrhajó,
Beülhetnél mellém és kilőnénk magunk, 
Viszlát,jó öreg Földgolyó
Dübörögve szállnánk a csillagok felé
És integetnénk a holdnak az ablakon át
Ha megéheznénk, elővennénk a sonkás kiflinket és két zöld paprikát
Egyszer aztán kiszállnál velem egy másik bolygón
Körülnéznénk és elcsodálkoznánk, hogy milyen szép
De aztán összenéznénk és megállapítanánk, 
hogy mennyivel szebb a jó öreg földgolyó
Beülnénk az űrhajóba és visszaindulnánk, 
mert már otthon volna jó
(..)

Exotic: Holdfénytánc 

Ezüst Expressz: 2079 (Pepita, 1979) *

Fonográf: Under the Moonlinght (Használat elött felrázandó)
(angolul)

ef Zámbó Happy Dead Band : Sugár vagy
„melyben még imitált aszteroida-zuhanása-a-föld-légkörében hang is szerepel
háttéreffektként. Az említett mű fontosságát talán azzal a ténnyel is
alá tudom támasztani, miszerint a rendszerváltás után nem
sokkal a videoclipet még a királyi tv is játszott párszor.”
	(info: Vellay Virag)

Gerendás Péter: Telihold (Új Dimenziók, 2001)

Halász Judit: A B612-es bolygó*

Halász Judit: Mesehold*

Heaven Street Seven: Lábnyom a Holdon (Cukor)
Lábnyom a Holdon, a szíve torkodban vert amikor a hajó megállt
Ember a gépben, de kint az éjben, ki tudja mi vár ránk

Hobo/Ghymes: Csillagok (A Bakaballada c. albumról)*
Hobo: Bakaballada
CSILLAGOK
Csillag ül a vállamon, csillag száll az égen,
Csillag nyög a rabokon, a csillag sose szégyen.
Választottam magamnak otthon egy csillagot,
Védjen meg és őrizzen meg, ha majd bajba jutok.

Égen a csillag: reménység,
Földön a csillag: veszteség.
Tűzben a csillag: keresztség,
Zászlón a csillag: büszkeség.

Könnyemet a tündérek ne lássák az éjben,
Nyomomat a vérebek ne leljék meg a szélben,
Vezess át a vérmezőn, át a temetőkön,
Segíts az anyákon és az édes szeretőkön!

Égen a csillag: reménység,
Földön a csillag: veszteség.
Tűzben a csillag: keresztség,
Zászlón a csillag: büszkeség.

Csillagom, te csillagom, köszönöm, hogy élek,
Éjfekete palástod a haláltól megvédett.
Hazafelé ballagok a felsebzett földön,
Maradék életemet a csillagok közt töltöm.

Égen a csillag: reménység,
Földön a csillag: veszteség.
Tűzben a csillag: keresztség,
Zászlón a csillag: büszkeség.

Égen a csillag: reménység,
Földön a csillag: veszteség.
Tűzben a csillag: keresztség,
Zászlón a csillag: büszkeség.

Égen a csillag: reménység,
Földön a csillag: veszteség.
Tűzben a csillag: keresztség,
Zászlón a csillag: büszkeség.

Égen a csillag: reménység,
Földön a csillag: veszteség.
Tűzben a csillag: keresztség,
Zászlón a csillag: büszkeség.


Hollós Ilona: Megáll az idő
Megáll az idő, az éjben néma állócsillagok
A Földön csak te vagy és én vagyok…

Horváth Sándor Tánczenekara: Rakéta (Qualiton, ?)

Ihász Gábor: Csillag vagy nékem

Illés: Holdfény 69 (Ne sírjatok,lányok)
Sűrű éj, ki tudná elzavarni ha jön/ne/felénk

Joy: Luna verde (Hungaropop-Jazz, talán 1989) (portugál és angol szöveggel)


Kex: Csillagok (1999)
Csillagok, ne ragyogjatok
Csillagok, magvakulok
Mellettem elsuhan az idő
Angyalok bújnak elő
Meteor amivel elhúz
Meseszép lány arca eltúűnt
Hangja talán csak nekem dalol,
Nem tudom, hova lett, ki volt.

KFT: Kőember (Szaturnusz)

KFT: Elektromos angyal (Uránusz)
RT 20021001

KFT: Száll egy pofon a szélben (Mars)

KFT: Az idegen lény
RT 20030415
Valami az égen,talán repülő csészealj
Közeleg egy gombóc, az a bizonyos halkan csipogó furcsa zaj
// Jön az idegen lény // 
Hamarosan éjfél, gyűrűk, vár a Kun Béla tér,
E? csillagot nézem, ahogy leszáll az égből és pörögve földet ér
// Jön az idegen lény //
Úgy néz ki emberek, Danickennek igaza lett
A sok tudós meg elmehet…
Nem valami túl szép, viszont kitűnő gondolatolvasó
Ezt a dalt is hallja, pedig meg fenébe elszállt vele az űrhajó 
// Megy az idegen lény //

KFT: Az újságíró (Merkúr)

KFT: Ég és Föld
Az égen látnak a csillagok, nekem csak egy kis szoba jutott itt lent
Odafenn szállnak a madarak, én nem ugrálhatok túl sokat itt lent
Lesüt rám a napsugár, a szememet sütöm le már..

Kispál és a Borz: Naphoz Holddal (Naphoz Holddal)

Kispál és a Borz: A honi csillagászat fejlődése (Happy Borzday)
Nézem ott a Hold, némi alkoholt fogok inni ott / úgy legyen mint régen
Amikor ott ültem / régi estében / nővel tó mellett / de most valahogy nem megy 
Pedig a Hold ma is ott van / Ahol akkor megmutattam
Felékelek a földről leporolom magam látod ott a Hold, amott meg a nap van
És itt jövök én is ám és látom te sem vagy rest 
Elindulunk miként az égen az a két test
Azt gondolom, modelleztük, hogy mozoghat minden együtt
A világűr az némi anyag meg a semmi keveréke
Mondtam még akkor este bele a lány szemébe
De a kutatások mai fokán ezt már nőnek így nem mondanám.
De én akkor még jelentést kutattam jelenségben
Körbejártam, megvizsgáltam, de ma már csak azt nézem
Hogy fénylik  ma is a hold, eszembe jut, milyen fura, azt mondják hogy régi rokon
A Duna meg a Luna

Kispál és a Borz: Holdutazás (Naphoz Holddal)
… Ha kijön a nap, te árnyékot látsz, a te űrhajód a türelem tolja, 
teát csináltál a környező fákból
és azzal jársz fel a földről a holdba
… de majd lehoznak a hegyimentők
hogy nehogy a holdon ébredj fel

Kispál és a Borz: Kicsi csillag (Naphoz Holddal)
Mer ha nincs nő,jó a csillag…

Koncz Zsuzsa: Itt a két kezem  (Válogatott kislemezek)
Csillag fényét a Naptól kapja
A Föld virágot ad a rétnek
A virág mézét a méhecske kapja
De mit adhatok én néked …

Koncz Zsuzsa: Örökzöld holdfény
Ugye emlékszel még, táncolt a hodl a tó vizén…

Kovács Kati és az LGT: Közel a Naphoz (Pepita, 1975)

Közel a Naphoz hegyek sem érnek
Én mégis nyújtom két kezem
Közel a naphoz semmi sem érhet
Én mégse féltem életem
Kell nekem a tiszta fény ami még nem az enyém
Nem bírom ha sötét hullik rám

Légüres tér: Eltűnt a nap, eltűnt a hold (Szép színes kis képek)

Márió: Csak Egy Csillag (A Harmónikás) (népi könnyűzene) 
Csak egy csillag vagy az égen, egy holdsugár az éjben, angyalok őrzik álmodat

MC Hawer: Kék csillag

Meteor: Gárdisták

Miki: Csillagszemű ég (Pepita, 1984)

Mini: Rakétaember (Pepita, 1978)

Mini: Hangok és jelek egy nem-azonosított repülő tárgyról (Pepita, 1978)

Mini: Úton a Föld felé (Pepita, 1978)

Mini: Vénuszdal (Vissza a városba)
Az éjben az égen fény, kozmikus esőfüggönyvilág, hangod hallom, ez az én dalom
Az éjben az égen át, galaxis mélyén Vénusz, dalod várom,ez az én zeném…

Müller Péter Sziámi: Kis tökös üstökös (Egy vagy egy se)
Egy kis tökös üstökös
Úgy döntött hogy ő nemzuhan le mégse
Volt az égnek egy szimpatikus pontja és azt magának már rég kinézte
Állócsillagként ott is maradt jó sokáig mozdulatlanul
Míg végül egyszer aztán seggbe nem rúgta mégis őt az úr
// Tökös tökös //
Akkor aztán méltatlankodva de azért elég sebesen útra kelt,
És elkeseredve konstatálta hogy útja immár újra lejt
// Tökös tökös //
Már mindenről lemondva szálldogállt a kilátástalan űrön át
Míg végül egyszer aztán fölfedezte őt egy csillagász aki csak erre várt
 // Tökös tökös //
Nos azt üstökös útja itt véget ért, földfedezték és Földet ért 
Emberré lett most a neve az hogy Novák és irigylik őt a szupernovák
Tökös kis üstökös

Németh Gábor Projekt: Könnyű lépések a Holdon (2003)*

Nyeső Mária: Papírhold Gyerekdal
RT 20020611

Omega:  Csillagok utjan
Úgy indultam el hogy tudtam, hosszú lesz az út
Nem jelentett jövőt a kettészakadt múlt
Kötözték kezem lában buzgó jóslatok
Maradjak veszteg messze úgysem juthatok
..csillagok útján // oly távol, messze még a cél
csillagok útján // meghalt ki továbbmenni fél..

Omega: Hodlfény-negyed (A Fold Arnyekos Oldalan (XII))

Omega: Napot hoztam, csillagot (Az Időrabló c. albumról)

Orsi: Ha lemegy a Nap 
Ha lemegy a nap, te eljössz mindig hozzám
Kéred hogy menjünk el már, az éjszaka vár…

Ossian: Vad bolygó (Emberi Dolgok, 1993)
Értelmes lények a messzeségből, jeleket fogtak a világűrből,
Primitív égitest üzenetét, haldokló szavait szórta szét
Ostoba vérszomjas diktátorok, hatalomittas vadállatok, pusztító háborúk, szörnyűségek
Szegénység járványok éhinségek
//Veszélyes zóna vad bolygó, véreső és könnyfolyó
Belül a téboly testet ölt, ég óvjon meg, jó öreg föld…//
Nem értették az értelmes lények
Az emberek a földön mért így élnek
Gépeik a helyzetet értékelve
Nem leltek igazi segítségre
Az agyakat nem tudták átprogramozni, 
Agresszív ösztönöket eltiporni
Jelszavak helyett szavakat adni
Így kellett a Földet sorsára hagyni 

Ossián: Ezer dal, száz csillag (Titkos Ünnep, 2001)
Ezer év, ezer nap, ezer dal, száz csillag, mágia, varázslat, minden hangom új erőt ad

Pál Utcai Fiúk: Kisbolygó (Ha jön az élet)
Nekem az ég téged adott, kisbolygó
Hajnalban jönnek, menni kell
Látnád a Földet, énekel..

Padlás: Szilvásgombóc
Íme a Föld, sose lehet tudni hogy hol van a fent és lent
Íme az ember, nem lehet látni, de ott van a lényeg bent

Pierrot: Áll a bál a Hold várában 
Pierrot: Meglesett a  Hold (A Café c. albumról 2001)
Pierrot: Telihold  (A Café c. albumról 2001)

Presser Gábor: Celofán nap és papírhold (Angyalok és emberek 2000)

Prosectura: Nem hiszem el, hogy jártak a Holdon

Republic: A 67-es úton (Csillagok)
…Csillagok, csillagok
Mondjátok el nekem
Merre jár, hol lehet 
Most a kedvesem..

Republic: Nap Hold Csillag (Cipő és a lány 1995)

Republic: Feljön a Nap az Égen (Az évtized dalai III, Közérzeti dalok, 1999)

Piramis: Szállj fel magasra
Szállj fel magasra, dalom hódítsd meg most a kék eget,

P. Mobil: Csillag leszel (The worst of P.Mobil)

Sashegyi Zsófia: Fivérem Nap (Megzenésített versek, 1999)

Sashegyi Zsófia: Csillagpuha éjben  Vallásos 
RT 20021015

Saturnus: Csillgaházak (Krém, 1982) - album

Slag Demo 2001: Telihold (Ami a csövön kifér)
Láttam az égen ott volt a telihold
Fénye előtt egy nagy felhő volt
De hoirtelen teljesen sötét lett
A sötét ellenésge a fénynek
És eltakarta előlünk az egész világot
A hold koronája az égnek
Szülőanyja a fénynek
És ettől kezdve senki semmit sem látott
…
Csillagok, mondjátok el nekem, hol vagyok
Nélkületek nem lehetünk úgy soha boldogok
De eltűntek a csillagok
A hold már többet nem ragyok
És nélkülük olyan magányos vagyok
Elindulok hát utamon
Zseblámpámat bekapcsolom
És fényénél majd én is hazatalálok

Soltész Rezső - Csillagos az éj
Csillagos az éj, rabul ejti szívedet, átfesti a szíveket …

Szécsi Pál: Kék csillag
Kék csillag fenn az égen
Kérlek róla mesélj nékem
Hol látod őt, merre jár
Ismerted jól azt a lányt…

Syrius: Az ördög álarcosbálja (Pepita, ? (talán 1974 v. 1975) - LPX 17439) – album

Syrius: Széttört álmok (1976 - talán Pepita, + 1999-ben újra kiadva a Hungaroton által) - album

Syrius: Most, múlt lesz (? - valamikor a hetvenes évek közepén) - album


Tátrai Band - Pálvölgyi Géza (Charlie): A Hold szerelme

Tátrai Band: Az éjszaka ablakai
Az éjszaka sötét ablakáról egy hangtalan kéz mindent letöröl

Tereskova: Tereskova Bajkonúrban (Koncert mix best of)
Ja jublju kozmosz …
Minyá závút Valentina Tereskova..

Tereskova: Száll az űrhajó (Koncert mix best of)
Sötét az éj Bajkonurban
Az űrhajó már készen áll
Örül holnap a béketábor
Az első nő az égbe száll
//száll az űrhajó, űrutazni jó//
Forog a radar és dübörög a gép
Itt van az óra és közel az ég
Gagarin felizgul Bajkonurban
A férfiak álla a földig ér
//száll az űrhajó, űrutazni jó//
Jobbra egy műhold és balra egy szputnyik
A Lajka kutya integet
Az égből is rátok gondolok, ti dolgozó munkás emberek
//száll az űrhajó, űrutazni jó//
Nem kell a vodka és nem kell a szesz
A súlytalanságtól lebegsz
Bizalmat kaptam most a párttól
Ha lezuhanok, a Hruscsov ápol
//száll az űrhajó, űrutazni jó//

Taurus: Zöld csillag
Fény és csillag hullt az égből
Az emberek féltek a fénytől
Hatalma zöld és forró volt a tűze 
Az embereknek káprázott a szeme
Veled megye, csillag leszek én is 

Vágtázó Halottkémek: A csillagok hívása, Táltoscsillag
Instrumentális
After Crying: Stonhange (De profundis 1996)
RT 20030722
After Crying: Stalker - remenytelenul (De profundis, 1996)
Anima Sound System: Hungarian Astronaut (Hungarian Astronaut, 2000)
Heju: Végtelen tér (Elvesztett utak)
Heju: Kitérőpálya (Elvesztett utak)
Heju: A vágyak fényévnyire vannak (Elvesztett utak)
Heju: Várnak a csillagok (Elvesztett utak)
Kövi Szabolcs: Felhőjáró
Kövi Szabolcs: Visszatérés
Kövi Szabolcs: Csillagvándor I. (Napvirág)
Nexus: Space Project (Space Project)
Pantha Rei: Északi fény 
Republic: Csillagok, csillagok
Saturnus: Titán (Saturnus c. albumon (Pepita, 1980)) 
Solaris: Marsbéli Króninák I-VI.
Solaris:	M’ars poetica (Marsbéli Króninák)
Solaris: Az orchideák bolygója
Tátrai Band: A Hold szerelme, Köszöntelek a Földön, Sápadt csillagok  (A Hold szerelme c. albumról 1995)


RT 20021001

Népzene, világzene
Kolinda: Alkonyat, virradat (1988)
Felleg úszik, sajgó hattyú, vörös koporsó, eljön a Hold, síró asszony, 
haja virág de leomló, csavarodok holdsugárba …

Transsylvanians: Csillagok,csillagok
(világzene, erős akcentusal igyekszik magyarul énekelni)

NOX: Csillagok, csillagok (Örökség, két verzióban)
Csillagok, csillagok
Szépen ragyogjatok
A szegény legénynek utat mutassatok
Mutassatok utat a szegény legénynek
Nem találja házá a szeretőjének

Kilyén Ilka: Csillagok, csillagok (Vadvirágos Erdőszélen)
(Erdélyi felvétel)
Csillagok, csillagok
Szépen ragyogjatok
A szegény legénynek utat mutassatok
Mutassatok utat a sűrű erdőben
Nem találja házát a szeretőjének

Téka: De szeretnék az egen csillag lenni
De szeretnék az egen csillag lenni
De ott is csak éjfél után ragyogni
Éjfél előtt megkerülném az eget
Hogy tudjam meg hogy a babám kit szeret

Ultramarin: Tisza partján (De szeretnék) (Hungarian world music)
De szeretnék az égen csillag lenni
?azt is? csak a hajnalcsillaggal járni
Éjféltájban megkerülném az eget
Hadd tudjam meg hogy a babám kit szeret

Kaláka: Dél keresztje alatt (30)
Az indián és a néger tűzet rakni éppúgy térdel mint a Hargitán a pásztor számolni ujjain számol
Különbség ha van az égen itt a Göncöl jön föl este, fölöttük a Dél keresztje

Méta: Nincsen csillag az égen (Indulj el egy úton, Tíz év Méta)
…Nincsen csillag az égen mert lehullott
Nékem sincsen szeretőm mert elhagyott
Lesz még csillag, sűrű csillag az égen
Nékem is lesz szeretőm még a héten…

Méta: Tele van a sötét égbolt (Indulj el egy úton, Tíz év Méta) 
Tele van a sötét égbolt ragyogó csillaggal
Tele van az én szívem is keserű bánattal
Mit ér nekem csillag ragyogása
Ha az én bús szívemnek nincs vígasztalása

Nóta, operett
(Magyar nota) Azt Mondják, hogy minden csillag
Azt mondják, hogy minden csillag egy-egy ember sorsa
Azt mondják a csillagokban minden meg van írva
Életünket elkíséri fent a magas égen
És egy fáradt őszi estén kialszik a fénye..

Bessenyei Ferenc: A ti útcátokban fényesebb a csillag (Itt születtem én ezen a tájon, 1990)
A ti útcátokban fényesebb a csillag, szebbek a virágok, édesebb az illat…

Honthy Hanna: Máshol is ragyognak csillagok (Az örök primadonna, 1998 Lajtay Lajos - Békeffy István)
Máshol is ragyognak csillagok, rózsák is ontják az illatot, ámor és mámor az máshol is van…

Filmzene
(Sci-fik magyar verzióiban ha van magyarított zene., az is ide sorolható)
Ligeti György: Lux aeterna (in: 2001- a space odyssey) 
Mézga Aladár kalandjai (dalszöveg/hangfelvétel hiányzik!)

Komolyzene

Durkó Zsolt: Ludus Stellaris (Hungaroton, 1999)

Ligeti György: Lux aeterna (in: 2001- a space odyssey)



