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Csúzli-dal
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led ne vet nek, Ér ted, ha kell tüz be men nek, s a mo

D

so lyuk ö szin te.

G

Il

E‹

lem ta nár,

nem

D

kell, hogy a pa

E‹

lán ta nö jön, Nin

E‹

csen sza bály, ma

D

gá tól zöl dül a fü

C

is a föl dön,

3 3 3

Min

E‹

den ma dár jól

D

tud ja ho

E‹

gyan re pül jön, Nin

E‹

csen sza bály,

csak

D

az

Ezt kéne még megtanulni, célozni nem törnizúzni.
Jó kézbe lesz így a csúzli, ideje volna már megtanulni.
Célba talált ma a csúzli, sajnos, hogy el kell búcsúzni.
Próbáld te is velünk fújni, szóljon a csúzli dal.

2. Hidd el, hogy magadba nézve nincs, mit takarni kéne 
a pózok csak zavart okoznak, mire valók az idegen tollak. 
Álarcot hiába vesz fel, attól még ugyanaz az ember,
Változni belülröl tud csak, ki magán változtat.

3. Sok függ e dologban töled a felnöttek is nevelhetöek.
Tiszteld a feletted állót, ha igaznak, méltónak találod.

4. Elöny, csak a mesében van az élet az bonyolultabb.
Nem könnyü elöre menni, néha még szembeszegülni.
Mégis, ha igazad érzed, tartsd meg az egyenességed, 
mérd fel, hogy eröd menynyi, aszerint fog menni.

5. Képzeld csak mi lenne akkor, ha mindenki remegne attól, 
hogy új dolgok jöhetnek szembe s emiatt inkább semmit se tenne. 
Ésszel kell elöre menni, de leckéböl elég ma enynyi, 
nem kell a falnak rohannod elég, ha megmászod. 

6. Mindenki megérti egyszer, mért van a kezében hangszer.
Addig míg különkülön szól, zenekar nem lesz sohasem abból.
Mindegy, hogy miféle hangszer, egy nyelven zenél az ember, 
együtt szól ezernyi szólam, amikor összhang van.
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mi a szív böl jön.
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