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A kör megbonthatatlan
3:26
Will The Circle Be Unbroken A. P. Carter - Czifrák

Némán álltam ablakomban hideg esős reggelen

a napra várva azt kívántam

- Barátaim - hogy jöjjetek

Tudd a kör megbonthatatlan

és a körben mind egyek vagyunk

hosszú láncban egy-egy láncszem

úgy mi mind összetartozunk

Szétszóródva itt a földön megyünk mind vélt célok felé,
ha bánatod van, oszd meg vélünk csak így lehet örömünk
tiéd

Tudd ...

Testem por lesz lenn a földben egy napon, ha elmegyek
Ám a lelkem - jó barátok - mindig itt lesz köztetek

Tudd ...
Tudd ...

http://www.czifijobarat.blogspot.com


Czifrák András dalszövegkönyve: Kantrijó ciklus, Szerkesztette: Tilk László Géza jóbarát http://www.czifijobarat.blogspot.com 3

Állomás - Gőzmozdony blues – Hölgyválasz
6:41 The Station – Locomotion Blues – Womwn’s Choice Czifrák

Ha ülök az állomáson és vonatra várok
s az idő remény nélkül telik
arra gondolok elindulok gyalog
nem várok míg a vonat megérkezik

Nem érdekel mennyit lépek
az a fontos meddig érek
Nem érdekel mennyit beszélek
csak a szó amit kimondok

Bármerre jársz mindenki kérdez
birokra kelhetsz millió miérttel
hallgat a zaj , beszél a csönd
ki van elöl, hátul, lenn és fönn

Nézek, látok, hallok, beszélek,
tiszta szívvel élek
míg van szavam s kezem
emelt fejjel megyek s mit se félek

Nem érdekel ...

    ...    amit kimondok

GÖZMOZDONY BLUES

Nem azért dohog mert mérges valakire
Nem azért szuszog mert fáradt a tüdeje
Hej azért dohog szuszog zakatol
mert egy öreg füstös gőzmozdony
csak ritkán koptatja a síneket

Emlékszem hogy nem is olyan rég
nap mint nap füstöt fújt az ég felé
de ma már csak néha szuszog zakatol
mert egy öreg füstös gőzmozdony
csak ritkán koptatja a síneket

De hogyha eljön a vasárnap reggel
Öt lesik mind-mind csillogó szemmel
elindul dohog, szuszog, zakatol
hej az öreg, füstös gőzmozdony
vidáman koptatva a síneket
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Amíg csak tart az éj
3:07 Walking After Mignight D. Hecht – A. Block – Czifrák

Nyomodba léptem a csöndes éjben
Pislákoló csillagfényben akár az árnyék
Kereslek, amíg csak tart az éj

Nem jönnek álmok, még ébren várok,
Figyelem tétova lépteidet. Az utcán járok,
Kereslek, amíg csak tart az éj

Bolyongva, mint egy kerge lepke
Fénycsapdában rekedve
Várok és remélek még
Hogyha eljön majd a reggel,
Ott állsz könnyes szemmel
S nem lépsz hiú álmok felé
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Egy régi dal
Christmas Time Czifrák

Oly régen volt, igaz sem volt, nékem is csak régi emlék
Hogy decemberben egyszer reggelre, hófehér lett a kert, hófehér a rét

És künn a téren hóembert gyúrtunk, a fején fazék, a szeme szén,
Csengettyű szóra haza szaladtunk, és a szobában kigyúlt a gyertyafény

S egy régi dal szólt a rádióból, egy régi dal, emlékszem még
Egy régi dal, hallgasd barátom, egy régi dal hallgasd, mi mindent mesél
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Együtt könnyebb (a gond megy)
Lets Work Together W. Harrison - Czifrák
riff
G
Ha a feladat nagy és sok a gond,
Válasszál társakat, s mind megoldhatod,

C7
Mert együtt könnyebb,

G
Hidd el, hidd el, együtt könnyebb. (nekem hidd el)

D C
Ha a jókedv, az öröm, sok barát beköszön,

G
A gond megy.

Ne görcsölj már, van orvosság.
Feledd a problémákat, legyél lazább,
Mert így lesz könnyebb,
Hidd el, hidd el, együtt könnyebb. (nekem hidd el)
Ha a jókedv, az öröm, sok barát beköszön,
A gond megy.

szóló gitár

Csomókat bogozol, és fejed töröd,
Új gondok jönnek, de a gyógyír örök,

Hogy együtt könnyebb,
Hidd el, hidd el, együtt könnyebb. (nekem hidd el)
Ha a jókedv, az öröm, sok barát beköszön,
A gond megy.

szóló herfli

Nincs nagy titok, egy mosoly segít,
Szorítsd meg jól a feléd nyúló kezit,
Mert együtt könnyebb,
Hidd el, hidd el, együtt könnyebb. (nekem hidd el)
Ha a jókedv, az öröm, sok barát beköszön,
A gond megy.

Ha egyedül vagy és sok a gond,
Válasszál társakat, s mind megoldhatod,
Mert együtt könnyebb,
Hidd el, hidd el, együtt könnyebb. (nekem hidd el)
Ha a jókedv, az öröm, sok barát beköszön,
A gond megy.
(utolsó sor még 3x) kiáll

szóló gitár – vége lassul – kiáll –gitár riff lezár
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Építsünk házat
3:02 Let’s Build A House Czifrák

WAMP

Már régi vágyam, hogy legyen egy házam
ahol majd elfér sok jó barát
van is egy tervem vajon hogy kezdjem
először lássuk csak mi kell hozzá

Refr.:  Kell hozzá tégla, habarcs s egy létra
cement a malterba, homok meg mész
kell ajtó, ablak, és hogy ott lakjak
tető kell még és arra cserép
ha hozzá látunk, alapot ásunk
hordja a téglát sok segítő kéz
folyik a munka vígan dalolva
és akkor majd a ház egy-kettő kész

Refr.:  De kell még tégla, ...
 Solo

Refr.:  De kell még tégla, ...

És hogyha kész lesz, hívunk vendégnek
nálunk az ajtó majd nyitva áll
de addig kérlek segítsél nékem
először lássuk csak mi kell hozzá

Refr.:  Kell hozzá tégla, ...

Refr.:  Kell hozzá tégla, habarcs s egy létra
cement a malterba, homok meg mész
kell ajtó, ablak, és hogy ott lakjak
tető kell még és arra cserép
tető kell még és egy-kettő kész

http://www.czifijobarat.blogspot.com


Czifrák András dalszövegkönyve: Kantrijó ciklus, Szerkesztette: Tilk László Géza jóbarát http://www.czifijobarat.blogspot.com 8

Ezer mérföld van még
4:21 Thousand Miles Of Nowhere D. Yoakam - Czifrák

Tudod ezer mérföld van még
Ezer vad határ
Tudod ezer mérföld van még
Hogy eljussak hozzád

Megyek egyedül az utcán
És kísér egy dal
Éltet még a remény
Hogy az út végén ott vagy

Bennem ébren él sok emlék,
Sok-sok kedves kép
Éltet még a remény
Hogy vársz az út végén
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Hej, gyere velem
6:18 Hey Good Looking H. Williams – Czifrák

Hej gyere velem
Hidd el hihetsz nekem
Én nem titkolok el soha semmit

Hej, gyere velem
Veled oda megyek
Ahová a szívünk és a lábunk visz

Jelszónk legyen, kalandra fel
A nagyvilág vár, fedezzük fel
Mondd meg, miért szabódnál még
Bennem már pezseg a vér

Hej, gyere velem
Szorítsd jól a kezem
Együtt majd csak kifőzünk valamit

Hej, gyere velem
Szorítsd jól a kezem
Együtt bizton kifőzünk valamit

Hej gyere velem

Csak semmi félelem
Én nem tiltok meg néked soha semmit

Jelszónk legyen, kalandra fel
Gyere, egymást fedezzük fel
Mondd meg, miért szabódnál még
Bennem már pezseg a vér

Hej gyere velem
Csak semmi félelem
A szerelem mindenkit felszabadít

Szólók –strófa+refrén-

Jelszónk legyen, kalandra fel
Gyere, egymást fedezzük fel
Mondd meg, miért szabódnál még
Bennem már pezseg a vér

Hej gyere velem
Csak semmi félelem
A szerelem mindenkit felszabadít
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Hej, öreg tamburinos
5:52 Mr. Tambourine Man B. Dylan – Barna S – Czifrák

Hej öreg Tamburinos játsz egy dalt nekem
Ébren vagyok, nincsen hová mennem
Hej öreg Tamburinos játsz egy dalt nekem
Követlek és cseng és bong a reggel

Tudom, hogy az esti ország por lett és homok,
Üreset markolok,
Hunyorogva állok, mégsem alszom
Az unalmam oly izgató, a lábam bélyeges,
Senki nem keres
Az utca kihalt elkerül az álom

Varázs-hajókirándulásra vigyél innen el
Megnyúzva az eszem
Semerre sem magam megyek, a cipőm talpa lök
Akárhová elmegyek, akármit elhiszek
Csak veled lehessek

Táncolj, táncolj, míg el nem révülök

A hahotát, a pörgő-forgó repülést ne bánd,
Csak menekül, nem bánt
A mennybolt alatt nincsen már határa
Ha hallod, valami motolla jár, és verset gombolyít
Rongyos bohóc az vagy itt
A látomást, a zenét hajkurászva

Csúsztass át a füstkarikán, mit a gondolat pipál
Az idő romokban áll
A szél vár rám, nem az eszelős bánat
Egy tánc a gyémánt ég alatt, s a kezem lengetem
Tenger a hátterem
Holnapig hadd feledjem a mákat
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Hello Mary Lou
2:14 Hello Mary Lou G. Pitney – Czifrák

Hey, helló Mary Lou
ne várj rám
én nem megyek és nem is hívlak fel
Ég veled Mary Lou
nincs tovább
mára már másé lett a szívem

Oly sokáig vártalak
álmodtam álmokat
és dédelgettem szép reményeket
Elhittem minden szavad
bár sokan mondták nem szabad,
hogy Mary Lou-nak hinni nem lehet

Hey, helló Mary Lou
ne várj rám
én nem megyek és nem is hívlak fel

Ég veled Mary Lou
nincs tovább
mára már másé lett a szívem

Van aki ábrándozik,
hogy Mary Lou megváltozik,
de én már csodákban nem hiszek
Ábrándos barna szemek
Mary Lou Isten veled
én már új úton megyek

Hey, helló Mary Lou
ne várj rám
én nem megyek és nem is hívlak fel
Ég veled Mary Lou
nincs tovább
mára már másé lett a szívem
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Hosszú, rögös út
3:13 Old Dusty Road Trad. W. Guthrie - Czifrák

Hosszú, rögös utamat járom
Hosszú, rögös utamat járom
Hosszú, rögös utamat járom - ó Uram
míg csak csillagom ragyog

Enyém az út és a szél
Enyém az út és a szél
Enyém az út és az úton a szél
míg csak csillagom ragyog

solo

Az enyém egy nyugtalan szív
Az enyém egy nyughatatlan szív
mindig új utakra, kalandra hív
míg csak csillagom ragyog

Enyém a messzeség szava
Enyém a messzeség szava
Enyém a messzeségnek hívó szava
míg csak csillagom ragyog

solo

Nem fordít vissza semmi sem
Nem fordít vissza senki sem
Nem fordíthat vissza senki és semmi sem
míg csak csillagom ragyog

Hosszú rögös utamat járom ...

solo

solo
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Kalandra fel
Troubles Gary Cooper

WAMP
             C       G             C
             C                  G             C

             C                  G             C
Ne gondolj a régen volt tegnapra
C                                                         G
Fordítsd figyelmed ma már a holnapra
C                                            F
Hisz még annyi minden vár: csalódások, csodák
                C                G                C
Kalandra fel, a bátraké a nagyvilág
                     B  Am  G                     C
Kalandra fel,       vár a nagyvilág
                     B  Am  G                     C
Kalandra fel,                  vár a nagyvilág

WAMP
             C                  G             C
             C                  G             C

Senkisem döntheti el helyetted,
Hogy milyen csillag ragyogjon feletted,

Tiéd a választás: rémes lesz, vagy csodás
Kalandra fel, a bátraké a nagyvilág
Kalandra fel, vár a nagyvilág
Kalandra fel, vár a nagyvilág

Solo1 ének dallamra
             C                  G             C
C                                                  F
B  Am  G                     C
B  Am  G                     C
Solo2 ének dallamra
             C                  G             C
C                                                         F
B  Am  G               C
B  Am  G                     C

Egy verse

Solo ének dallamra
             C                  G             C
C                                                         F
B  Am  G                     C
B  Am  G                     C vége

http://www.czifijobarat.blogspot.com


Czifrák András dalszövegkönyve: Kantrijó ciklus, Szerkesztette: Tilk László Géza jóbarát http://www.czifijobarat.blogspot.com 14

Láttam a fényt
4:19 Hey Good Looking H. Williams – Czifrák

Az Élet mint vásznon a film pereg
kerekét vissza nem tekerheted
de szólít egy hang az éj közepén
kívánd a hajnalt már láttam a fényt

Láttam a fényt, láttam a fényt
nem kell több árnyék éj sötétség
Bármi jöhet, de te sose félj
várjad a hajnalt már láttam a fényt

Akár a vak úgy botladozunk
Elesünk, felállunk, újra indulunk
akár egy vakot éltet a remény
kívánd a hajnalt már láttam a fényt

Láttam a fényt, láttam a fényt
Igazként éltem, úgy is halok
akármi szélnek nem hajolhatok
Szívemben őrzöm az örök reményt
Tudom az utam már láttam a fényt

Láttam a fényt, láttam a fényt
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Munkásember Blues
Workin' Man’s Blues Merle Haggard

dob+basszus
gitárok is
szóló (versre) herfli

H
Én csak dolgozom hétfőtől péntekig
És mindent megteszek, ami tőlem telik,
       E7
De nincsen nyugtom,

H
Ha egy csorda gyerek és az asszony nyúz
Fis7
Bekapok egy pofa sört
     E7 H
És éneklem a munkásember bluest

A munkának vége, hazaindulok,
Útközben néha-néha elcsábulok,
Az asszony nem érti,
merre járok munkaidőn túl
Bekapok egy pofa sört
És éneklem a munkásember bluest

szóló (versre) gitár

„Az élet nem habos torta” – mondta valaki
Jó volna megpihenni, egy kicsi lazítani,
Mindennap ünnep,
Ha a szükség nem melózni húz,
Ha bekapok egy pofa sört
És éneklem a munkásember bluest

Hej, Hej, aki dolgozik, az pénzt nem keres.
Aki papol, pusmog, politizál, annak minden ingyenes.
Nekem nem kell whisky,
nem kell a multivitamin juice
Bekapok egy pofa sört
És éneklem a munkásember bluest

szóló (versre) gitár
szóló (versre) herfli
vége:
Fis7          E7 H
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Öreg hobó
Old Hobo Czifrák

Ha valahol sír a blues, .. vagy dohog a rock
 Őt ott mindig .. megtalálhatod
 a kopott farmer s a póló az épp olyan mint rég,
 akár a szemében égő, izzó fény

Őt sohasem várja már .. az otthon, kis család
 és a génjeit .. sem örökíti tovább
 jövőjét nem védi nyugdíj, sem hízó bankbetét
 ami ma van az van s az éppen elég

Az öreg hobó az úgy él ahogy filozofál
 a gördülő kő .. nem terem mohát
 nyugtot régóta nem lel és nem is keres
 jelvényén a jelszó ne háborúzz inkább .. .. .szeress

Poros utakon néha még van úgy hogy stopra vár
 pedig tudja jól, hogy senki meg nem áll
 az autók elzúgnak, csak füstjük marad

 a legjobb dolgok mind szabadok vagy vadak

 Nincsenek vasárnapok, sem hétköznapok
 az idő összefolyik, csak néha kanyarog
 nincsenek nagy balhék, nincsenek nagy bulik
 de a hamu alatt a parázs még ott lakik

Refr.:

Az öreg hobó ma már .. nem kell senkinek
 szívja a cigijét egy sör mellett csendesen
 a haverok már elfogytak és a lányok is
 ahogy a régen volt remények s az álmok is

De szól még a Stones és szól a rhitm’n blues
 és van még öreg rocker, ki kopott gitárt nyúz
 jól tudja egy napon minden húr elszakad
 de addig még a hitünk kőkemény marad
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Országút
3:26 Country Roads J. Denver – Litvai I.– Czifrák

Hegyek, völgyek, ismerős tájak
Öreg tölgyek, patak parti házak
jó barátok, elmentünk mind rég
vajon merre jártok, veletek otthon lehetnék

Országút vigyél haza
hol az otthonom, vigyél oda
elcsavarogtam, kísér a múltam
Országút vigyél haza

Minden emlék újra éled
Felvillannak réges-régi képek
Poros út felett tiszta kéklő ég

Az otthonom s az álmok visszavárnak még

Országút vigyél haza ...

és szól egy hang
reggel induljak, siessek
a rádióból dal üzen, egy réges-régi dal, hogy vár az út,
és várnak majd az útvégén a haverok,
a tegnapok, az otthonom

Országút vigyél haza ...

Országút vigyél haza ..
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Sördal
3:29 Beersong Czifrák

WAMP

Van úgy hogy butít hogy öl, van úgy hogy segít egy sör

van úgy hogy minden tőle lesz szép

 Van úgy hogy egy is elég, van úgy hogy sok is kevés

van úgy hogy minden tőle lesz sötét

Refr.
Én nem mondom hogy kell, én nem mondom hogy nem

lehet hogy minden tőle lesz szép

Én nem mondom hogy kell, én nem mondom
hogy nem

lehet hogy minden tőle lesz sötét

Van úgy hogy sokat iszol és ingadozol   és
elveszíted a fejed
de hogyha kijózanodol, már nem gondolkozol
újabb korsó felé nyújtod kezed

Refr.
Én nem mondom

WAMP

Refr.
Én nem mondom

Én nem reklámozom én nem tiltakozom      az
állam nem én vagyok
de hogyha elgondolkozom, már elszomorodom
hisz sörben úszik el sok szép dolog

Solo( refr. + strófa + refr. )

Refr.
Én nem mondom

Refr.
Én nem mondom
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Szép az Élet
He Thinks He’ll Keep Her Carpenter - Schlitz – Czifrák

Múlnak az évek – úgy gondolod –
Tizennyolc évesen ez nem egy nagydolog
Tegnap még húsz voltál, holnap már huszonegy
Tartani kell a tempót, lazsálni nem lehet

Kijártad az iskolát, jött a család
Már harminc év felett, mondd hogyan tovább
Néha állsz rendíthetetlen a gondok tetején,
Néha félsz, hogy bedarál a nagy mókuskerék

Annyi mindent láttál már
Annyi utat bejártál
Annyi mindenben csalódtál -  De Szép Az Élet
Annyi mindent reméltél
Annyi szépet szerettél
Annyi minden jó volna még -  De Szép Az Élet

Múlnak az évek – rohansz tovább –
Egyre nagyobb úr lesz a megszokás

Fogynak a szép remények, fogy a türelem
Él melletted egy ember, de ez már nem szerelem

Annyi mindent láttál már
Annyi utat bejártál
Annyi mindenben csalódtál -  De Szép Az Élet
Annyi mindent reméltél
Annyi szépet szerettél
Annyi minden jó volna még -  De Szép Az Élet

Szabadulni kéne, törni a bilincseket
De fogva tart a tempó, kiszállni nem lehet

Annyi mindent láttál már
Annyi utat bejártál
Annyi mindenben csalódtál -  De Szép Az Élet
Annyi mindent reméltél
Annyi szépet szerettél
Annyi minden jó volna még -  De Szép Az Élet
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Szól a country
4:06 Gone Country A. Jackson - Czifrák

Álmos reggeleken, mikor útra kelek,
Lassan cammogva gurul velem az autó.
Úgy érzem, hogy semmihez nincsen kedvem
Akkor hangolni kezdem a rádiót

Mikor egy régi dallam felcsendül
A kedvem rögtön megpezsdül

Szól a country – gyere jöjj velünk
Szól a country – énekelj velünk
Szól a country – érezd magad jól
Szól a country

Ehhez nem kell más csak egy dobozgitár
Nem baj, ha van banjo és van még hegedű
Állhat akárhány tagból egy country banda
De jó kedv kell még és kell még derű

Mikor egy régi dallam felcsendül
A kedvünk rögtön megpezsdül

Szól a country – gyere jöjj velünk
….

Szól a country

Lehet éppen szombat este vagy hétfő reggel
Countryt hallgatni, játszani akadhat alkalom
Ehhez még komolyabb ok, apropó sem kell
Játszhatsz utcasarkon vagy egy nagy színpadon

Mikor egy régi dallam felcsendül
A kedvünk rögtön megpezsdül

Szól a country – gyere jöjj velünk
….
Szól a country

Szól a country – ez a Kantrijó
Szól a country – Csaba gitározik
Szól a country – Tibusz szólózik
Szól a country – Én meg herflizek
Szól a country – gyere jöjj velünk
Szól a country – énekelj velünk
Szól a country – érezd magad jól
Szól a country
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Tétova dal
Turn It Up, Turn It Down, Turn It Loose D. Yoakam- Czifrák

E
Tudom, visszatérsz

H
Én még várok rád

E
Merengek az emlékeken egy magányos nyári éjszakán
E
A távolban voltam

H
Sokat kóboroltam

E
Most újra itthon vagyok, kereslek, kutatlak, hol lehetsz

A
Merre vagy, merre jársz, szólj még – én hívlak,
E
Szívemből szól ez a tétova dal.

A
A lángból parázs lesz,

(mit az) idő hamuvá tesz,
E H E

de a régi szép emlék és e dal megmarad.

Szóló gitár - mandolin

Tudom régen volt
Én még emlékszem
Csendben ültünk a tűznél és te megszorítottad a kezem
Látod él a tűz
Izzik a parázs
Tétován hív a dal, hangja talán megtalál

Merre vagy, merre jársz, szólj még – én hívlak,
Szívemből szól ez a tétova dal.
A lángból parázs lesz,
(mit az) idő hamuvá tesz,
de a régi szép emlék és e dal megmarad.
a sok régi szép emlék és e dal megmarad.
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Utazó
4:37 Traveling Man Czifrák

WAMP

Én csak egy vándor vagyok, magányosan
ballagok

koptatva végtelen utakat
Fogyasztva mért idömet, kutatva vélt
jövömet

dúdolva egy régi-régi dalt

Refr.

Akarsz-e jönni velem, akarsz-e lépni velem koptatva végtelen utakat

Akarsz-e jönni velem, akarsz-e lépni velem

dúdolva egy régi-régi dalt
WAMP

Tudom hogy konok vagyok, ki tudja meddig jutok
dúdolva egy régi-régi dalt
Álmaim elrejtettem, könnyeim eltemettem
így járom választott utamat

Refr.
Akarsz-e jönni velem, akarsz-e lépni velem   dúdolva egy
régi-régi dalt
Akarsz-e jönni velem, akarsz-e lépni velem  bejárni
választott utakat

SOLO ( 2 x WAMPre)

Refr.
Akarsz-e jönni velem, akarsz-e lépni velem  bejárni járom
választott utakat
Akarsz-e jönni velem, akarsz-e lépni velem   koptatva
végtelen utakat

Tudom hogy nincs segítség,ki kezem fogja az csak a szél
így járom választott utamat
Menjél csak konok ember kemény szívvel és hitte
koptatva végtelen utakat

CODA  (WAMP)
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Vége a hétnek
3:59 Chattahoochee A. Jackson - Czifrák

Vége a hétnek már péntek van
Szombat, vasárnap szabadnap
Ne mond nékem, hogy dolgozzak
Minden fontos hétfőre maradhat

Hívnak a hétvégi éjszakák
Vidám kalandok várnak rám
A bárban a lányok és a country zene
Ugorj fel a motorra, gyere húzzunk bele

Vége a hétnek már péntek van
Ne mond nékem, hogy dolgozzak
A hétvégétől, ha fáradt leszek
Hétfőtől péntekig pihenhetek

Egész héten csak dolgoztam
Látástól mikulásig hajtottam
De péntek délben azt mondtam
Minden fontos hétfőre maradhat

Hívnak a hétvégi éjszakák….

Vége a hétnek már péntek van

Vége a hétnek már péntek van
Ne mond nékem, hogy dolgozzak
A hétvégétől, ha fáradt leszek
Hétfőtől péntekig pihenhetek

A hét legfontosabb kérdése
Mikor jön már a hétvége
Mely vasárnap éjjel végződik
És már péntek délután kezdődik

Hívnak a hétvégi éjszakák….

Vége a hétnek már péntek van
Ne mond nékem, hogy dolgozzak
A hétvégétől, ha fáradt leszek
Hétfőtől péntekig pihenhetek
(és új bulikra készülhetek)
(hogy új bulikra készüljek)
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Velem légy
Be With Me Czifrák

Hogyha fáj már a csend szorítása
és a némaság torkomat rágja
ha kiáltásom nem hallik még
akkor kell             hogy velem légy
          ((kell) kell hogy velem légy)

Ha a magányból magas falak nőnek
és a félelmek majdnem felőrölnek
Ha feléd nyúlok, de nem foglak még
akkor kell             hogy velem légy
          ((kell) kell hogy velem légy)

Ha sötét árnyak vesznek körbe
és úgy érzem már mindörökre
Ha fényre várok s az éj nem oszlik még
akkor kell             hogy velem légy
          ((kell) kell hogy velem légy)

Ha a szavak már rám találtak
és a hangok szívembe vájtak
és a dal ajkamon útra kész
akkor kell             hogy velem légy

          ((kell) kell hogy velem légy)

 solo

Velem légy, velem fáradj
Velem tűrj, velem lázadj

Velem hidj, velem tagadj
Velem menj, velem maradj

Velem légy, velem álmodj
Velem égj, velem lángolj

Velem hűlj, velem hevülj
Velem sírj, velem derűlj

Velem szólj, velem hallgass
velem lépj, hogy velem tarthass

míg föld a föld,
és ég az ég
velem légy
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Voltam már ...
Sometimes I Was Czifrák

forgand a szerencse, de sose fordul
telik a poharad, és ki-kicsordul
minek a győzelem, ha beledöglesz
s közben a partvonalnál meg kiröhögnek

puhák az álmok, a föld meg kemény
ürül a hordó, apad a remény
van aki jóllakott, van aki lázad
én közben dúdolom, dúdolom, dúdolom ... a mondókámat

Refr.: Voltam már kinn, voltam már benn
       Voltam már lenn, voltam már fenn
       Voltam már elöl, voltam már hátul
       Voltam már itt, ott, amott, voltam már másutt

nekem még fekete, neked már fehér
nekem még kellene, neked már elég
nekem még kérdés, neked már válasz
én már elmennék, de te még váratsz

megyek az úton, tavasz vagy nyár van
télen a hóban, ősszel a sárban
megyek az úton, mert visz a lábam
és közben dúdolom, dúdolom, dúdolom ... a mondókámat

Refr.: Voltam már kinn, voltam már benn
       Voltam már lenn, voltam már fenn
       Voltam már elöl, voltam már hátul
       Voltam már itt, ott, amott, voltam már másutt
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