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1. Személyi igazolvány
(1980, Bródy János: Hungarian Blues)
Tizenhat éves még alig-alig múltam
mikor először megkaptam őt
Éreztem, ahogy megtapogattam
a fejem lágya benőtt
és akkor megtudtam az osztályfőnökömtől
hogy soha többé el nem hagyhatom
Azóta télen-nyáron, viharban napsütésben
magammal hordozom
Személyi igazolvány, mindennél fontosabb nekem
Személyi igazolvány, néha úgy becézem: kis SZIG-em
Szigorú és elszánt önmagammal nézek szembe
mindjárt az első oldalon
Hogy '46-ban megszülettem Budapesten
bár szeretném, de nem tagadhatom
Apám s anyám elváltak régen
de itt jól megférnek egy lapon
S még néhány adat: hogy jártam iskolába
van otthonom és dolgozom
Személyi igazolvány, van, tehát én létezem
Személyi igazolvány, az egyetlen igazolvány
mellyel hitelt érdemlően
igazolhatom, hogy azonos vagyok velem
Ha eltévedek a forgalomban vagy
átmeneti zavaromban nem találom a helyem
Vagy szavaimnak mások előtt kell hitelt szereznem
olyankor előveszem
és minden változást, mely feltüntethető
én becsülettel beírattatok
Oly megnyugtató érzés pecséten látni
hogy egy ideig még érvényes vagyok
Személyi igazolvány, drága kis SZIG-em
Mi lesz veled, ha visszavonnak végül nélkülem
Tudom, hogy itt és most, hogy ő és én
mi ketten összetartozunk
és mégis megtörtént már olykor-olykor
hogy elvált az utunk
Nélküle, bevallom, félembernek érezem magam
bár tiltakozni nincs jogom
Valami furcsaságot boldogságot érzek
ha újra visszakapom
Személyi igazolvány, az én igazi párom
AU-IV 385 223
Személyi igazolvány, hát lássuk csak, ki vagy te barátom
AU-IV 385 223
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2. Hová tűntek azok az évek

Hová tűntek azok az évek

(1988, Koncz Zsuzsa: Fordul a világ)

(2016, Ráadás)

Emlékszel-e még a régi házra
hol együtt voltunk kócos gyermekek
Én elloptam egy egész üveg lekvárt
és titokban együtt ettem meg veled

Emlékszel-e még a régi házra
hol együtt voltunk kócos gyermekek
Te elloptál egy egész üveg lekvárt
s én titokban együtt ettem meg veled

Emlékszel-e még a mi utcánkra
A sarkon volt egy kopott kis mozi
hol egyszer megnéztünk egy szerelmes filmet
és megpróbáltuk eljátszani

Emlékszel-e még a mi utcánkra
a sarkon volt egy kopott, kis mozi
Hol egyszer megnéztünk egy szerelmesfilmet
és megpróbáltuk eljátszani

Hogy háború van, s kigyulladt a házunk
s te ájultan a tűzön átviszel
És megesküdtél a lépcsőházban állva
hogyha nagy leszel, majd feleségül veszel

Hogy háború van, s kigyulladt a házunk
és én a tűzön át cipellek el
S te megesküdtél a lépcsőházban állva
hogy hozzám mindig hűséges leszel

Hová tűntek, mondd, azok az évek
Hová lettek a szép ígéretek
Ha találkoznánk, már meg sem ismernélek
De néha még álmodom veled

Hová tűntek, mondd, azok az évek
hová lettek a szép ígéretek
Ha találkoznánk, meg sem ismernélek
de néha még álmodom veled

Emlékszel-e még az iskolánkra
Vártál rám a tanítás után
de nem mentem veled a cukrászdába
Azt hiszem, féltékeny voltál rám

Emlékszel-e még az iskolánkra
vártam rád a tanítás után
De nem jöttél velem a cukrászdába
azt gondoltam, másra vársz talán

És emlékszel, mikor világgá mentünk
mert túl nagy volt otthon a fegyelem
Késő éjjel vittek vissza minket
és egész úton fogtad a kezem

És emlékszel, mikor világgá mentünk
mert otthon túl nagy volt a fegyelem
Késő éjjel vittek vissza minket
és egész úton fogtad a kezem

Hová tűntek, mondd, azok az évek
Hová lettek a szép ígéretek
Ha találkoznánk, meg sem ismernélek
De néha még álmodom veled

Hová tűntek, mondd, azok az évek
hová lettek a szép ígéretek
Ha találkoznánk, meg sem ismernélek
de néha még álmodom veled

És emlékszel-e még a régi nyárra
Együtt voltunk lenn a tóparton
Találtunk egy gyűrűt is a vízben
Mikor veszett el, azt már nem tudom

És emlékszel-e még a régi nyárra
együtt voltunk lent a tóparton
És találtunk egy gyűrűt is a vízben
hogy mikor veszett el, már nem tudom

És este tüzet raktunk lenn a kertben
Hozzád bújtam és átöleltelek
És azt ígértem meg a csillagfényben
hogy tiéd leszek majd egyszer, egyszer
ha nagy leszek

És este tüzet raktunk kint a kertben
te hozzám bújtál s átöleltelek
És azt ígérted meg a csillagfényben
hogy enyém leszel majd egyszer, egyszer,
ha nagy leszek

Hová tűntek, mondd, azok az évek
Hová lettek a szép ígéretek
Ha találkoznánk, meg sem ismernélek
De néha még álmodom veled

Hová tűntek, mondd, azok az évek
hová lettek a szép ígéretek
Ha találkoznánk, meg sem ismernélek
de néha még álmodom veled
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3. Felföldiné estéje
(2016, Ráadás)
A város szélén ott, ahol a vasút elköszön
egy régi rozzant ház még mindig áll
A töltés oldalán inkább csak parlagfű terem
virágok nem nyílnak ma már
Felföldiné nyugdíját a postás hozza el
de sajnos nem jön már több levél
New Yorkból, a fiától, ki messze vándorolt
de lelőtték szegényt, ki tudja mér’
A fényképeket nézi, New York városát
aztán a síneket az ablakon át
És arra gondol, hogyan szabta el az életét
ez az ígéretes szép új világ
És eljött hozzá egyszer két kedves fiatal
s a szebb jövőről mondtak új mesét
A kérdésekre válaszolt, úgy ahogyan kell
s egy íven aláírta a lánynevét
Csillag Hajnalkát a férje rég elhagyta már
a város széli házban egyedül él
Az évek elszálltak felette, mint egy régi dal
és új szerelmet többé nem remél
Egy este újra megnézi a newyorki képeket
és fáradtan a konyhaszékre ül
Mindent jól bezár, csak épp a gázt nem zárja el
s az idők tengerében elmerül
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4. Filléres emlékeim
(1980, Bródy János: Hungarian Blues)
A sok kacat, ócskaság
mi évek óta összegyűlt
Szerteszéjjel ott hevernek ők
a polcokon meg mindenütt
Gyertyaszál, gyöngyszemek
felébetört mézeskalács
Hajcsatok és karkötők
s egy régen elszakított lánc
Filléres emlékeim oly drágák nekem
Kidobni őket nincs erőm
s mind értéktelen
Filléres emlékeim oly drágák nekem
Ők tudják, mennyit ér az életem
A művirág sok éve már
a céllövöldében kinyílt
Se fénye már, se illata
de őrzi még az álmait
A rongybaba csak porfogó
és ott hever az asztalon
A lelke már az égbe szállt
de eltemetni nem tudom
Filléres emlékeim oly drágák nekem
Kidobni őket nincs erőm
s mind értéktelen
Filléres emlékeim oly drágák nekem
Ők tudják, mennyit ér az életem
Nem ketyeg az óra sem
törékeny szíve megszakadt
A kis tükör homályosan
de őrzi még az arcokat
Egy régi dal a szalagon
és több a zaj már, mint a jel
De néhanap, ha felteszem
a múlt időt idézi fel
Filléres emlékeim oly drágák nekem
Kidobni őket nincs erőm
s mind értéktelen
Filléres emlékeim oly drágák nekem
Ők tudják, mennyit ér az életem
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5. Mama kérlek
(1978, Koncz Zsuzsa kislemez)
Mama, kérlek, meséld el nekem,
hogy milyen volt az élet nélkülem
Gondoltál rám, mikor azt tervezted el,
hogy mi lesz majd, ha nagy leszel
Mama, kérlek, meséld el nekem,
hogy hogyan kezdődött az életem,
Véletlen volt, vagy gondoltál reám
azon az édes éjszakán
Hisz jól tudod, nem kértelek.
nem kértem tőled az életet.
S még mielőtt majd egyszer meghalok,
még tudnom kell, miért vagyok.
Mama, kérlek, meséld el nekem,
hogy milyen volt az első szerelem
Érezted azt, amikor téged elhagyott,
milyen jó, hogy én még nem vagyok
Mama, kérlek, azt mondd meg nekem,
akartad-e azt, hogy így legyen
Én azt hiszem, hogy véletlen csupán,
hogy éppen ő az én apám.
Hisz jól tudod, nem kértelek.
nem kértem tőled az életet.
S még mielőtt majd egyszer meghalok,
még tudnom kell, miért vagyok.
Mama, látod, zavarban vagyok,
most megint egész másra gondolok.
Lesz majd talán, igen lesz majd valaki
és tőlem is megkérdezi
mit mondjak én majd őneki
mit mondjak én
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6. Egy hétig tart egy szerelem
(1983, Bojtorján: Történetek)
Vasárnap ismertem meg őt
vasárnap este hét után
És úgy esett, hogy hétfő reggel
tőlem ment munkába a lány
És este kis szatyorban hozta
a fogkefét, s a tiszta bugyit
És kedden, még mielőtt elment
az ágyba kaptam reggelit
És kedden este moziba mentünk
a film egy szerelemről szólt
S a lány a vállaimon sírt
mert olyan szomorú vége volt
És szerdán majdnem elaludtunk
egy gyönyörű éjszaka után
S egész nap az járt a fejemben
de szép kismama lesz a lány
S csütörtökön csak beszélgettünk
és elmesélte az életét
Azt is, hogy volt egy nagy szerelme
s azt is, hogy nem feledte még
És pénteken egy társaságban
ahová én vittem el őt
Megsértődött egy szó miatt
s talált egy régi ismerőst
És péntek éjjel nem aludtunk
csak veszekedtünk hajnalig
S mikor végül átöleltem
nem éreztem, hogy megszorít
És szombaton nem találkoztunk
azt mondta, fontos dolga van
Hát így történt, hogy szombat este
egy kissé leittam magam
Vasárnap délig ágyban voltam
fájt a fejem és mindenem
Hát írtam egy dalt ezzel a címmel:
egy hétig tart egy szerelem!
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7. Földvár felé féluton
(1980, Bródy János: Hungarian Blues)
Ott állt a lány az út jobb oldalán
Egy sárga rózsa hervadt homlokán
A szürke úton csak állt várakozón
Földvár felé félúton
Az őszi napfény bágyadtan virult
Az őszi bánat szép szemébe hullt
Oly ismerős volt, hogy honnan, nem tudom
Földvár felé félúton
Megszólítottam, bár nehéz volt szívem
Földvár felé, ha eljön, elviszem
Nem válaszolt, csak nézett álmodón
Földvár felé félúton
Vártam egy percet, vagy annyit sem talán
És mérgelődtem, tán süket ez a lány
Még egyszer szóltam, ha nem jön, itt hagyom
Földvár felé félúton
Csak állt ott némán, nem fordult felém
Az őszi napfény felragyogott szemén
Egy könnycsepp gördült az arcán csillogón
Földvár felé félúton
Nem kértem többször, hisz vártak már reám
A földvári kultúrház ócska színpadán
Otthagytam őt, és mást is, jól tudom
Földvár felé félúton
Azóta nézem az út jobb oldalát
Talán még egyszer meglátom azt a lányt
Ha megtalálom, megvigasztalom
Földvár felé félúton
Ha megtalálom, megvigasztalom
Földvár felé félúton
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8. Édes életünk
(2011, Az Illés szekerén)
Emlékszel, azt mondtad, s én elhittem neked
Hogy együtt fogjuk végigtáncolni az életet
Ki érti meg, hogy mégis mi történt velünk
Hova lett, hova tűnt az az édes életünk
Óh azok a hatvanas évek ma már csak szép mesék
Nem volt az Éden, mégis közelnek tűnt az ég
A tiltott gyümölcsök íze édes volt nekünk
Hova lett, hova tűnt az az édes életünk
Jöjj hát és hazudd azt, hogy nincsen veszve még
Amíg a régi tűz szívedben ég
Amíg egy régi daltól könnyes lesz szemünk
Ez a tűz, ez a dal, ez az édes életünk
Emlékezz arra is, hogy voltak álmaink
Hittük, hogy rendbe jönnek majd a dolgaink
S a rég várt új idők fordultak ellenünk
Hova lett, hova tűnt az az édes életünk
Itt állunk csalódottan, s nézünk ostobán
Istenem, hová jutottunk annyi év után
Romokban minden, ami fontos volt nekünk
Hova lett, hova tűnt az az édes életünk
Jöjj hát és hazudd azt, hogy nincsen veszve még
Amíg a régi tűz szívedben ég
Amíg egy régi daltól könnyes lesz szemünk
Ez a tűz, ez a dal, ez az édes életünk
Most még egy pillanatra jöjj hozzám közel
Hadd érezzem, hogy létezem, hogy létezel
Hadd higgyem azt, hogy van még egymáshoz közünk
És ez a dal, ez a tűz, örökre megmarad nekünk
Jöjj hát és hazudd azt, hogy nincsen veszve még
Mondd azt, hogy a felhők felett mindig kék az ég
S nem múlhat semmi el, míg emlékezünk
És ez a dal, ez a tűz, ez az édes életünk
Ez a dal, ez a tűz örökre megmarad nekünk
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9. Ezek ugyanazok
(2011, Az Illés szekerén)
Ahogyan 40 évvel ezelőtt is már voltak nehéz idők
de a Kondratyev-féle ciklusokkal sohasem törődtek ők
Mer’ az erősek mindig úgy érzik, hogy csalhatatlanok
Édesapám, csak azt ne mondd, hogy ezek ugyanazok
Mikor az entrópia emelkedik és mindent felkavar
A szolgálatok beindulnak, hogy ne legyen túl nagy a zaj
S kitüntetett szerephez jutnak megint a seggnyalók
Édesapám, csak azt ne mondd, hogy ezek ugyanazok
Itt szép lehetsz, de okos nem, mert kötelező a hit
És ellenség lesz mindenki, aki kételkedik
És erkölcsről papolnak álszent köpönyegforgatók
Édesapám, csak azt ne mondd, hogy ezek ugyanazok
Lassan kihull a memóriákból az egyéni tapasztalat
És átírja a központból kiküldött új adat
S jönnek a minden rendszerhez alkalmazkodók
Édesapám, csak azt ne mondd, hogy ezek ugyanazok
Ahogy mindig újra kezdődik a bálvány körül a tánc
Megint befonja életünk egy láthatatlan lánc
És jönnek a lelkes ostobák s a gyáván megalkuvók
Édesapám, csak azt ne mondd, hogy ezek ugyanazok
S ha végül rájuk dől a ház és nincs már több hitel
Majd mást vádolnak azzal, amit ők követtek el
És engedelmes szolgáló a törvény és a jog
Édesapám, csak azt ne mondd, hogy ezek ugyanazok
Hát kedves fiam, édes lányom, véssétek be jól
E szép országban pusztít más is, nemcsak az alkohol
Jönnek majd és hirdetik, hogy milyen nagy magyarok
De tudjátok, hogy ezek bizony mindig ugyanazok
Édesapám, te megmondtad: ezek ugyanazok
Óh, valahol így van ez, ahogy volt, úgy lesz
Édesapám, te megmondtad
Van, ahol így van ez, ahogy volt, úgy lesz
Édesapám, te megmondtad
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10.Talán még túl fiatal
(2002, Koncz Zsuzsa: Ki nevet a végén)
Úgy indultál el, mint aki biztos célhoz ér
s az új tavasz a szívedben dobolt
De a régi harcok fáradt hőse szembe jött veled
és figyelmeztetőn csak ennyit szólt:
Talán még túl fiatal vagy
talán még nem tudod
Nem nőnek a fák sem az égig
s elszállnak az angyalok
Talán még több benned az érzés, mint az értelem
és hinni akarsz - akármiben
Valamikor fényes szellők fújták a lobogót
és gyűlt sereg munkára, harcra kész
És szépek voltak akkor is a merészen álmodók
de csalódást hozott az ébredés
Talán még túl fiatal vagy
talán még nem tudod...
Mindig van, ki újra kezdi a rég lejárt mesét
hogy akarattal mindent elérhetünk
De a jó szándékkal kövezett út is a pokolhoz vezet
ha a szeretet és a béke nincs velünk
Talán még túl fiatal vagy
talán még nem tudod ...
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11. Birkaország
(2016, Ráadás)
Hej de messze birkaország
hol temérdek birka él
Birkanyájban rézkolompon
birkanótát ráz a szél
Birka nem lehet akárki
bégetni is tudni kell
És ki juthat legelőre
friss füvet csak az legel
Jóllakottan birkaházban
birkaágyon elterül
Birkatévén birkaműsort
bámul rendületlenül
S hogyha kell, hát felvonul
és zászlót lenget lelkesen
Önként és dalolva táncol
birkanyíró versenyen
Birkaország büszke népe
Birka öntudattal él
Kecskenépnél, szárnyasoknál
Egy birka mégis többet ér
Birka-iskolát kijárva
jár a birka oklevél
Birka-bárban bőrkabátban
lelkesít a birka-cél
Birkaország újra szép lesz
Birkaország újra nagy
A birka burka ára drága
Hát büszke légy, ha birka vagy
Birkaszellem mámorában
egyesül a birkanép
És minden igaz birka béget:
A birkaélet a szép!
Birkaország miénk!
Bár jól be van kerítve,
nekünk virágzik itt a rét!
- Na kapd beeee
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12.Nyuggerdal
(2011, Az Illés szekerén)
Hát mit tagadjam, rezignált nyugger vagyok
És örülni kell már annak is, hogy a szívem még dobog
De jólesik, ha úgy érzem, hogy van, aki még szeret
Ne mondd azt, hogy nekem már nem lehet
Kiszabott gyorsan teltek az évek, s az idő most is rohan
Csodálkozom, hogy még mindig élek és tolom itt neked magam
S ha néha még egy angyal - hmm - meglátogat
Ne mondd azt, hogy nekem már nem szabad
Jól áll még a gitár, de már csak lazán markolom
És tud még örömet szerezni, ha jól behangolom
És egyre jobban hatnak rám az érzelmes dalok
Nincs miért szégyenkeznem - nyugger vagyok
Én jól emlékszem, milyen volt az a régi maszkabál
És ezt is, ami most van, mintha láttam volna már
Hát bocsásd meg, ha néha még az indulat elragad
És ne mondd azt, hogy nekem már nem szabad
tudom, hogy
Minket már leírtak rég a tévén hirdetők
De a fészbukon még megtalálnak óh, a régi nők
S ha választok, hát meggondolom, hogy kiket lájkolok
Nincs miért szégyenkeznem - nyugger vagyok
S ha alkalmanként összejön még a baráti társaság
Sírva-nevetve meséljük újra kalandjaink sorát
És mindig van, ki dédelget még újabb terveket
Hát ne mondd azt, hogy nekem már nem lehet
hiszen
Jól áll még a kezemben, bár csak lazán markolom
És tud még örömet szerezni, ha jól behangolom
Filléres emlékeim megőrzik a dallamok
Nincs miért szégyenkeznem – nyugger vagyok
S ha meghalok, hát mennybe visznek majd az angyalok
Nincs miért szégyenkeznem – nyugger vagyok
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13.Ne várd a májust
(1981, Zorán: Tizenegy dal)
Készülj a hosszú télre, kedvesem
Mert hosszú lesz a tél, én úgy hiszem
A szíved melegét tedd el nekem
Én majd a szemed fényét őrizem
Szedd össze mindazt, ami megmaradt
Csak lassan égesd el a vágyakat
Csavard a lángot lejjebb, kedvesem
A tűzre szükség lesz még, úgy hiszem
Ne várd a májust, hiszen közelít a tél
Ne várd a májust, kedvesem
Öltözz fel jól, ha az utcára kilépsz
S ha fázol, bújj az ágyba velem
Szelíd legyél, derűs és hallgatag
És bölcs mosollyal tűrd, ha bántanak
Legyél folyó, s ha támad majd a tél
Páncélod lesz, kemény és hófehér
Ne várd a májust, hiszen közelít a tél
Ne várd a májust, kedvesem
Öltözz fel jól, ha az utcára kilépsz
S ha fázol, bújj az ágyba velem
Ijesztő szelek fújnak, kedvesem
Nem hoznak több tavaszt el fényesen
Fejünkre hullanak a csillagok
Rémülten ébrednek az álmodók
Ne várd a májust, hiszen közelít a tél
Ne várd a májust, kedvesem
Öltözz fel jól, ha az utcára kilépsz
S ha fázol, bújj az ágyba velem
Készülj a hosszú télre, kedvesem
Mert hosszú lesz a tél, én azt hiszem
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14.Mit tehetnék
(1989, Halász Judit: Ismeretlen ismerős)
Én nem születtem varázslónak
csodát tenni nem tudok
És azt hiszem, már észrevetted
a jótündér sem én vagyok
De ha eltűnne az arcodról
ez a sötét szomorúság
Úgy érezném, vannak még csodák
Mit tehetnék érted
hogy elűzzem a bánatod
Hogy lelked mélyén megtörjem
a gonosz varázslatot
Hát mit tehetnék érted
hogy a szívedben öröm legyen
Mit tehetnék, áruld el nekem
Nincsen varázspálcám
mellyel bármit eltüntethetek
És annyi minden van jelen
mit megszüntetni nem lehet
De ha eltűnne az arcodról
ez a sötét szomorúság
Úgy érezném, vannak még csodák
Mit tehetnék érted
hogy elűzzem a bánatod
Hogy lelked mélyén megtörjem
a gonosz varázslatot
Hát mit tehetnék érted
hogy a szívedben öröm legyen
Mit tehetnék, áruld el nekem
Nincsen hétmérföldes csizmám
nincsen varázsköpenyem
Hogy holnapra már máshol leszünk
sajnos nem ígérhetem
De ha eltűnne az arcodról
ez a sötét szomorúság
Úgy érezném, vannak még csodák
Mit tehetnék érted
hogy elűzzem a bánatod
Hogy lelked mélyén megtörjem
a gonosz varázslatot
Hát mit tehetnék érted
hogy a szívedben öröm legyen
Mit tehetnék, áruld el nekem
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15.Micimackó
(1971, Koncz Zsuzsa: Kis virág)
Keresd az igazság s az élet útját
a bölcs nyugalmat árasztó Taót
S a tiszta forrás hűs vizében fürdik
Lelked, ha megérted Micimackót...
Egy napon, mikor Micimackónak semmi dolga nem akadt
eszébe jutott, hogy tenni kéne valami nagyon fontosat
Elment tehát Malackához, hogy meglesse, mit csinál
de Malackánál éppen akkor senkit nem talált
Így hát elindult hazafelé miközben sűrűn hullt a hó
arra gondolt, otthon talán akad egy kis ennivaló
Hogy kimelegedjék ugrándozott, s jó nagyokat lépett
s a hidegre való tekintettel énekelni kezdett
Minél inkább havazik, annál inkább hull a hó
Minél inkább hull a hó, annál inkább havazik
Hull a hó és hózik, Micimackó fázik
Hull a hó és hózik, Micimackó fázik
Ismert erdei körökben az az általános nézet
hogy Micimackó, mint minden medve, szereti a mézet
És ez nem csak afféle szerény vélemény
hanem határozottan állítom, hogy tény, tény, tény
Ezért, mikor hideg van és sűrűn hull a fehér hó
kell, hogy legyen az almáriumban eltéve ennivaló
Így aztán, ha délidőben Micimackó megéhezik
megkóstol egy csupor mézet alaposan, fenékig
Minél inkább havazik, annál inkább hull a hó
Minél inkább hull a hó, annál inkább havazik
Hull a hó és hózik, Micimackó fázik
Hull a hó és hózik, Micimackó fázik
Micimackó a barátom és gyakran elbeszélgetünk
azokról a dolgokról mit mind a ketten ismerünk
És tanultunk egy verset is és most már kívülről tudom
ha hideg van és hull a hó, én mindig ezt dúdolgatom
Minél inkább havazik, annál inkább hull a hó
Minél inkább hull a hó, annál inkább havazik
Hull a hó és hózik-zik-zik, Micimackó fázik-zik-zik
Hull a hó és hózik-zik-zik, Micimackó fázik-zik.
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16.Kockázatok és mellékhatások
(2001, Bródy János: Kockázatok és mellékhatások)
Láttam a rajongó arcokat, mikor beszélt a bölcs vezér
és mindenki elhitte, hogy boldog jövőt ígér
És nem volt sehol egy apró betűs figyelmeztető
hogy nem kell mindent bevenni, ami könnyen emészthető
Kockázatok és mellékhatások nélkül az élet nem élhető
csak remélni lehet, hogy nem tesz tönkre a receptre felírt jövő
És jöttek a magukba szédültek, kiket elragadott a hév
hogy az egyedül helyes gyógykezelést kötelezővé tegyék
De ők sem tudták föltalálni a boldogság pirulát
hiszen a szerelem ellen a házasság a legjobb orvosság
Kockázatok és mellékhatások nélkül az élet nem élhető
csak remélni lehet, hogy nem tesz tönkre a receptre felírt jövő
Kockázatok és mellékhatások nélkül az élet nem élhető
a csalódás a legtöbb esetben nem megelőzhető
Hát gondold meg, hogy mit veszel be, mert veszélyes is lehet
ha a régen lejárt szavatosságú gyógyszereket szeded
Ne hagyd, hogy téged is megtévesszen a kiglancolt imázs
ha rosszul választasz, nem segít majd az imádkozás
Kockázatok és mellékhatások nélkül az élet nem élhető
csak remélni lehet, hogy nem tesz tönkre a receptre felírt jövő
Kockázatok és mellékhatások nélkül az élet nem élhető
a csalódás a legtöbb esetben nem megelőzhető
Kockázatok és mellékhatások nélkül az élet nem élhető
csak remélni lehet, hogy nem tesz tönkre a receptre felírt jövő
Kockázatok és mellékhatások nélkül az élet nem élhető
hát ember küzdj és bízva bízzál, Lucifer legyőzhető
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17.Szabadnak születtél
(2001, Bródy János: Kockázatok és mellékhatások)
Itt születtél ezen a tájon, itt ringatott az édesanyád
Itt indultál el az útra, s itt jártad ki az iskolát
Itt élnek a barátaid és itt találtad meg szerelmedet
A nagyvilágon e kívül nincs máshol helyed
Itt fogadtad szívedbe az Írást és a Gondolatot
Itt eszméltél magadra, és itt volt mindig az otthonod
S most itt mondják neked elvakult sötét lelkű ostobák
Keress magadnak máshol hazát
Ne törődj vele, hogy mit mondanak
Az vagy, akinek tartod magad
Még akkor is, ha szembe fúj a szél
Ne törődj vele, hogy mit mondanak
Az vagy, akinek tartod magad
Ne feledd el, hogy szabadnak születtél
Ne hagyd, hogy lelked mérgezzék a hazug előítéletek
Ne hagyd, hogy korlátok közé szorítsák szabad szellemed
Ha Kölcsey és Vörösmarty nyelvén szól az éneked
A nagyvilágon e kívül nincs máshol helyed
Tudom, hogy nehéz elfeledni mindazt, amit nem lehet
De ne add fel a szíved mélyén élő szép reményeket
Kárpátok gyűrűjéből szállj fel szabad madár
Érted is szól a harang már
Ne törődj vele, hogy mit mondanak
Az vagy, akinek tartod magad
Még akkor is, ha szembe fúj a szél
Ne törődj vele, hogy mit mondanak
Az vagy, akinek tartod magad
Ne feledd el, hogy szabadnak születtél
Sose feledd, hogy szabadnak születtél
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18.Ha én rózsa volnék
(1973, Koncz Zsuzsa: Jelbeszéd)
Ha én rózsa volnék
nem csak egyszer nyílnék
Minden évben négyszer
virágba borulnék
Nyílnék a fiúnak
nyílnék én a lánynak
Az igaz szerelemnek
és az elmúlásnak
Ha én kapu volnék
mindig nyitva állnék
Akárhonnan jönne
bárkit beengednék
Nem kérdezném tőle
hát téged ki küldött
Akkor lennék boldog
ha mindenki eljött
Ha én ablak volnék
akkora nagy lennék
Hogy az egész világ
láthatóvá váljék
Megértő szemekkel
átnéznének rajtam
Akkor lennék boldog
ha mindent megmutattam
Ha én utca volnék
mindig tiszta lennék
Minden áldott este
fényben megfürödnék
És ha engem egyszer
lánckerék taposna
Alattam a föld is
sírva beomolna
Ha én zászló volnék
soha sem lobognék
Mindenféle szélnek
haragosa volnék
Akkor lennék boldog
ha kifeszítenének
S nem lennék játéka
mindenféle szélnek
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19.Magyarok közt európai
(2016, Ráadás)
Ki minden népnek felette állsz
Isten, ha vagy és erre jársz
Áldd meg lelkét annak, aki
Magyarok közt európai
A Földnek ezen kis szegletén
A sötét múltban kevés a fény
És a szellem napvilága
Nem süt a nép ablakába
Félhomályban ring a bölcső
S hiába is sír a költő
Idegennek mondják, aki
Magyarok közt európai
Szabadon ki szeret élni
Alig tud már mit remélni
Sosem volt itt olyan béke
Mi ok lehetne ünneplésre
Van egy világ, ki tudja merre
Hol az ember boldog lehetne
De az a világ nagyon távol
Az én édes kis hazámtól
Ki minden népnek felette állsz
Ha egyszer mégis erre jársz
Nyújtsál vigaszt annak, aki
Magyarok közt európai
Csak a mindig vesztes forradalmak
Adtak erőt és szívet a dalnak
S lett belőlük magyar bánat:
Nem vagyunk jók Európának
Hányan mentek szép hazámból
Híres kis Magyarországról
Szemükből a könny kicsordult
Sorsuk idegenbe fordult
Van egy világ, ki tudja merre
Hol az ember boldog lehetne
Ha máshol nem, hát fenn az égben
Lesz részünk csak békességben
Ki minden népnek felette állsz
Ha valahogy mégis ránk találsz
Segíts most itt annak, aki
Magyarok közt európai.
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20.Lesz még egyszer
(2011. Az Illés szekerén)
Hej a magyar égen sok a felhő
De a magyar viharban is felnő
Lesz még egyszer szép a világ
Lesz még Magyar Köztársaság
Hej az idő eljő
Fel van írva az a magyar égre
Szabad lesz az ország minden népe
Lesz még egyszer szép a világ
Lesz még Magyar Köztársaság
Ha nincs, hozzuk létre
Esküdjünk hát fel az igazságra
Nem született senki szolgaságra
Lesz még egyszer szép a világ
Lesz még Magyar Köztársaság
Akárki meglássa
Hej, a törvény legyen egyenlően mérve
A szabadság s a testvériség védje
Lesz még egyszer szép a világ
Lesz még Magyar Köztársaság
Álljunk fel hát érte
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21. Miért hagytuk, hogy így legyen
(1969, Illés kislemez)
Azt hiszed, hogy nyílik még a sárga rózsa
Azt hiszed, hogy hallgatunk a hazug szóra
Azt hiszed, hogy mindig mindent megbocsátunk
Azt hiszed, hogy megtagadjuk minden álmunk, minden álmunk
Virágok közt veled lenni
Tudom, szép volna, kedvesem
Virág sincsen, te sem vagy már
Miért hagytuk, hogy így legyen
Virágok közt veled lenni
Tudom, szép volna, kedvesem
Virág sincsen, te sem vagy már
Nem ad választ ma senki sem
El ne hidd azt, bárki mondja, hogy ez jó így
El ne hidd, hogy minden rendben, bárki szédít
El ne hidd, hogy megváltoztunk vezényszóra
El ne hidd, hogy nyílik még a sárga rózsa, sárga rózsa
Virágok közt veled lenni
Tudom, szép volna, kedvesem
Virág sincsen, te sem vagy már
Miért hagytuk, hogy így legyen
Virágok közt veled lenni
Tudom, szép volna, kedvesem
Virág sincsen, te sem vagy már
Nem ad választ ma senki sem
Virágok közt veled lenni
Tudom, szép volna, kedvesem
Virág sincsen, te sem vagy már
Miért hagytuk, hogy így legyen
Virágok közt veled lenni
Tudom, szép volna, kedvesem
Virág sincsen, te sem vagy már
Nem ad választ ma senki sem
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De Smaak van Hongarije
Robert Yugovich
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Hongaarse School
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