
Santa Maria

Ég s víz között a vezérhajó útra kész.
- Vigyél el minket arra, hol még senki se járt!
Nem fértek el, van már elég tengerész.
- Vigyél el, és mi nem tévesztjük el az irányt.
Álomvilág, néhány hét választ el.
A nap majd vezet, mindig követni kell.

R.: A tenger felől megtalálom Indiát,
- De az se baj, hogyha felfedezzük Amerikát.
Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria.
Santa Maria!

Eljött a nap, lázas minden gondolat,
- Vigyél el minket arra, hol még senki se járt!
Nincs több idő, és a kérés visszatart.
- Vigyél el, és mi nem tévesztjük el az irányt.
A szél kedvező, a horgonyt húzzátok fel,
Hosszú az út, most már indulni kell.

R.: (zene) A szél kedvező, a horgonyt húzzátok fel,
Hosszú az út, mostmár indulni kell.
A tenger felől megtalálom Indiát,
- De az se baj, hogyha felfedezzük Amerikát.
Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria.
Santa Maria!

Csinibaba – Élj vele boldogan

Élj vele boldogan, áldásom rád.
Ő talán elvisel minden vitát.
Én már távozom, ezt megúsztam szárazon.
S bárhogy is számolom, egy cseppet se bánt.

Most élek majd végre szabadon.
Gond nélkül járok utamon.
Morcoskám nem szólhatsz rám.

Idáig szenvedtem éppen eleget.
Holnaptól én is nevetek.
Úgy, mint más, de ez jobb szokás.

Százévig élj vele boldogan, áldásom rád.
Ő talán elvisel minden vitát.
Én már távozom, ezt megúsztam szárazon.
S bárhogy is számolom, egy cseppet se bánt.

Most élek majd végre szabadon.
Gond nélkül járok utamon.
Morcoskám nem szólhatsz rám.

Idáig szenvedtem éppen eleget.
Holnaptól én is nevetek.
Úgy, mint más, de ez jobb szokás.

Százévig élj vele boldogan, áldásom rád.
Ő talán elvisel minden vitát.
Én már távozom, ezt megúsztam szárazon.
S bárhogy is számolom, egy cseppet se bánt.

A kugli

Sok kérdést már megoldottunk,
Nem volt soha ilyen jó dolgunk,
Mégis az ember néha érzi,
Bosszantó, hogy sehol egy kégli.

Azt mondtuk, megértheted, hogy
Keressünk egy jó kis helyet még ma,
Ahol a szomszéd elvisel,
S nem szól ránk a házmester.

Így aztán otthonra leltünk,
Nagy család, mind együtt élünk már.
Megosztjuk bárkivel,
S nem szól ránk a házmester.

A vadvirág felnő a ház falán,
Örül hogy él, igen.
Egy tábla lóg a házunk ajtaján:
Itt nem zavar senki sem.

A lányokkal jól megvagyunk,
A konyhában rájuk hagyunk mindent,
És ha reggel mennek el,
Nem szól ránk a házmester.

Kócos kis ördögök voltunk

Kócos kis ördögök voltunk,
Naptól és kosztól sötét volt arcunk,
Nyáron csak mezítláb jártunk,
Barátom, tán még emlékszel rá.

Egyszer egy lánynak orgonát loptunk,
Mert tetszett a lány nekünk,
És mert a saját kertjében szedtük,
Csak átadtuk, s futottunk

Kócos kis ördögök voltunk,
Naptól és kosztól sötét volt arcunk,
Nyáron csak mezítláb jártunk,
Barátom, tán még emlékszel rá.

Nyolc éven át egy suliba jártunk,
Az utat jól ismertük,
És megtörtént mégis, hogy nem találtuk
S egy moziba tévedtünk.

Kócos kis ördögök voltunk,
Naptól és kosztól sötét volt arcunk,
Nyáron csak mezítláb jártunk,
Barátom, tán még emlékszel rá.

Egyszer egy szürke egeret fogtunk,
A szürke szín hatásos,
Mert minden lány, kinek kezébe adtuk,
Fehér lett, vagy piros

Kócos kis ördögök voltunk,
Naptól és kosztól sötét volt arcunk,
Nyáron csak mezítláb jártunk,
Barátom, tán még emlékszel rá.
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Állatkerti útmutató

Megy a hajó nézd a nyulat,
Lepencéig rajta mulat.
De a dühös orángután
Kiszáll mindjárt Horány után.

Nana-na-na-na, nananana nanana 2x

Apám, így szólt a kis bálna,
Hadd mehessek el a bálba!
Nem mehetsz el, fiam, Péter,
Nem vagy még egy kilométer.

Nana-na-na-na, nananana nanana 2x

A hód, arcán enyhe pírral,
Csókolódzik a tapírral.
Rosszallja a jegesmedve:
Nem vagytok még megesketve.

Nana-na-na-na, nananana nanana 2x

Szorgoskodnám, szól a hangya,
Ha a tücsök békén hagyna.
De rázendít folyton s újra,
Táncolunk a rock and roll-ra.

Nana-na-na-na, nananana nanana 2x

Miért cikáznak a kis fecskék?
Hogy az tavaszt kékre fessék.
S ha mindenütt van már festék
Kész a tavasz! Jelenthessék.

Nana-na-na-na, nananana nanana 2x

Édes párom, adj egy csókot,
Kéri pókné a zord pókot.
Elkapott a méreg sodra,
Nem szomjazom a csókodra.

Inkább egy jó korsó serre.
Készülök a válóperre.

Nana-na-na-na, nananana nanana 2x

Sixteen tons

Az ember sárból jön és sárba tér
A szegény ember nem más csak izom és vér
Csak izom és vér és csontos kéz
És erős hát és durva ész

Tizenhat tonnát raksz és mennyi a bér
Egy nappal vénebb vagy a hiteledért
Szent Péter engem ne hívj, én nem mehetek

A lelkem a vállalatot illeti meg

Hogy megszülettem nem volt még napsugár
De csákányt a kézbe és a bánya vár
Tizenhat tonnát raktam, akár a gép
És a zord főnök így szólt: Elég szép!

Tizenhat tonnát raksz és mennyi a bér
Egy nappal vénebb vagy a hiteledért
Szent Péter engem ne hívj, én nem nehetek
A lelkem a vállalatot illeti meg

Hogy megyszülettem eső volt a telepeken
És „küzködj” és „melózz” lett a becenevem
Mint kölykét az oroszlán nevelt a sors
És az asszony hallgat, mert a kezem gyors

Tizenhat tonnát raksz és mennyi a bér
Egy nappal vénebb vagy a hiteledért
Szent Péter negem ne hívj, én nem mehetek
A lelkem a vállalatot illeti meg

Aki jönni lát, jobb ha félre lép
Volt aki nem tűnt el, s már csontja sem ép
Az egyik öklöm vas, a másik acél
Ha nem talál el jobbról, akkor balról ér

Tizenhat tonnát raksz és mennyi a bér
Egy nappal vénebb vagy a hiteledért
Szent Péter engem ne hívj, én nem mehetek
A lelkem a vállalatot illeti meg

Dédapám

Húsz éve már, több is talán, hogy nap-nap után
Minden nap délután eljött a dédapám
Mesélt ilyet, mesélt olyat, mesélt sok csodát
Igen, mesélt sok csodát, lódított is talán

Kisfiam, így szólt hozzám a dédapám
Jöjj velem, hagyjuk itt a város zaját
Jöjj velem, mesélek megint sok csodát
Elmegyünk, s úgy leszünk, mint két jó barát

Arról mesélt, az volt a szép, mikor lovon járt
Régen, mikor lovon járt, s a nőknek úgy imponált
Mondta nekem, hogy beléesett egy szőke hajú lány
S ez a szőke hajú lány lett az én dédanyám

Kisfiam, így szólt hozzám a dédapám
Jöjj velem, hagyjuk itt a város zaját
Jöjj velem, mesélek megint sok csodát
Elmegyünk, s úgy leszünk, mint két jó barát

Vártam megint, hogy újra vigyen, de nem jött többé már
Sajnos nem jött többé már, érte jött a halál...
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