Zenei kalandozások

Te milyen zenét hallgatnál szívesen?

Keresgéltem és sikerült összeszednem néhány énekestől, illetve zenekartól jó pár számot, ami
számomra erőteljesen köthető bizonyos jegykarakterekhez. A számok, nóták régiek, újak,
ismertek vagy ismeretlenek, esetleg a rétegzene műfajából kerültek ide. A lényeg, hogy kifejezik
egy-egy jegy életérzését, legjellemzőbb üzenetét. Ha van kedved, hallgass bele az egyes
számokba és engedd, hogy hasson rád a szöveg, a dallam, a hangulat, a hang vagy bármi.
Érdemes azt is megfigyelned mit érzel a zene hallgatása közben vagy utána. A felismerések
mélyebb önismerethez vezethetnek. Egy kalandot megér!

Kos
- Száguldás, Porshe szerelem (Cserháti Zsuzsa, Chárlie) https://www.youtube.com/watc
h?v=XAa9AYckaY8
- 220 felett (Neoton) /Kétszázhúsz felett észre sem veszed, és
elhagyod a valóságot,
Kétszázhúsz felett átértékeled magadban a világot…./ https://www.youtube.com/watch?v
=IR1Y6q2Au-c
- Venus: Kockahas / https://www.youtube.com/watch?v=7QA9NYkFw-A
- https://www.youtube.com/watch?v=7QA9NYkFw-A
- (vers: „Hagyja a
dagadt ruhát másra, engem vigyen fel a padlásra…” József Attila:
Mama /
https://www.youtube.com/watch?v=fFwlAH_pvys
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Bika
- Szilvásgombóc, óóóóó (Presszer, Padlás) / Szilvásgombóc, o
woohohoo! ….
Megkóstolható, és benne van a kenyér, benne van a víz, benne
van a tudás, benne van az
íz, benne van az idő, benne van a só, s benne
van a válasz, embernek lenni jóó!
https://www.youtube.com/watch?v=8H9bZQZkNoA
- Koncz Zsuzsa - Bródy
János: Micimackó (Bródy János - A. A. Milne - Karinthy
Frigyes) /
https://www.youtube.com/watch?v=ZGqYEZxmJsE
- The Grenma - Reggelizz,
v=a8FN6OteXHk

ne háborúzz with lyrics https://www.youtube.com/watch?

- (vers: Petőfi
Sándor: Pató Pál úr /„Ej, ráérünk arra még!) https://www.youtube.com/wa
tch?v=hAwzlF4KzpM

Ikrek

- Szőkével álmodtam, barnával érkeztem, Ó egy vörös lánnyal
ébredtem… (Varga Viktor)
e.com/watch?v=iCo9pVz0gAA
Q

táncoltam, de mással
https://www.youtub

- Lazítani, próbálj meg lazítani (Hofi Géza) / https://www.youtube.com/watch?v=rjZy9QIvlf

- Hooligans - Legyen valami / ….Unom azt, hogy elnyúlok az ágyon, S felhívok gyorsan
minden nõt. Most már a hathúrosra vágyom, Inkább egy dal adjon erőt! Talán cél nélkül többre
jutnék, Talán tét nélkül szebb a lét! Legyen valami pezsgés! Legyen valami mozgás! Legyen
valami pengés megoldás!...
https://www.youtube.com/watch
?v=m4CcPOqWZ_I
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Rák
- Vad Fruttik: Limonádé / Limo, limo, limonádé minden gyerek
mezítláb szalad….. (VF)
https://www.youtube.com/watch?v=9Z8iA6tZeh8
- Múlnak a gyermekévek, nincs visszaút, új mesék nem várnak
reánk. Van mégis
csillagfényű álomvilág, de azt gyermekünk álmodja tovább.
(Ihász Gábor)
https://www.youtube.com/watch?v=2jVeE1F9sPA
c

- Koncz Zsuzsa - A Kárpáthyék Lánya / https://www.youtube.com/watch?v=HdIGuJ98dr

- (vers: Arany János, Családi kör / Este
van, este van, kiki nyugalomba, feketén
bólingat az eperfa lombja.
Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak, Nagyot koppan akkor,
azután
elhallgat…)
https://www.youtube.com/watch
?v=U48lljRbYCQ

Oroszlán
- Rómeó és Júlia, Lehetsz király / Lehetsz király, hiába vagy! A
mosolyod úgyis az
arcodra fagy!
Királynak lenni az mámorító, De mi tudjuk azt, mi az igazi jó! https://www.youtube.com/wa
tch?v=i7GPDSiUFGw
- Vad Fruttik: Boroskóla / Hazamegyünk majd az első busszal,
addig mulatunk, míg
bírjuk szusszal. A kevés pénzt is úgy szórjuk el, mint
a királyok, mikor költeni kell.
Napsütésben, nem az árnyékban élünk. Nem teázgatunk, nem üldögélünk. Megríkat minket egy
szomorú szám. Sose halunk meg vagy inkább csak ritkán.
https://www.youtube.com/watch?v=k_0fOxOIi1o
- Bon-Bon: A szexepilem / https://www.youtube.com/watch?v=7w22nGsXo9Y
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Szűz
- LGT: Valaki mondja meg / Valaki mondja meg, milyen az élet,
Valaki mondja meg,
mér' ilyen, Valaki mondja meg, mér' szép az élet,
Valaki mondja meg, miért nem, Valaki
mondja meg, mér' jó az ember, Valaki
mondja meg, miér' nem, Valaki mondja meg, mér' lesz
gonosszá, Valaki
mondja meg, miért nem! /
https://www.yo
utube.com/watch?v=2OQVgm4H7fg
- Vad Fruttik: Embergép / Mossuk le hipóval,
marjon le a csontig. Mossuk
le
hipóval, súroljuk még addig, Amíg kikopik belőlem, amit magamba
véstem. A sebek
behegednek és kicsorbul a késem. /
https://www.youtube.com/
watch?v=rST_oR-d64o
- Vad Fruttik: Tudom
milyen / Végignézni, ahogy
minden szépen lassan szétesik,
romok alól kibányászni veszettnek hitt
darabjait, Annak ami fontos volt vagy úgy érezted,
hogy az lehet, Összeraktad,
hogy segíts, de csak magadat mentheted
.
https://www.youtube.com/watch?v=ZOdaoma1p6E
- Vad Fruttik: Válaszok nélkül / Olajozottan
duruzsolnak a létfenntartó gépek.
Automatikus mozgások hajtják az egészet.
Pedig egy hang a rendszer mélyén folyton csak
kiabál, hogy a srác halni
akar, és a gondolat felzabál akár a rák….
https://www.youtube.com/watch?v=LHwxCHoUczg
- Hobo Blues Band: Hajtók
dala / ....Teérted hajtok,
hogy mindened meglegyen,
nem akadt jobb neked, ezért vagy mellettem. A
kutyától félek, a vértől hányok, mindig
lenéztek engem a lányok. Nem
vagyok senki, űzöm a vadat, másoknak hajtok, mások
hajtanak....
https :// www.youtube.com/watch?v=3b2
gYpDkJcs

Mérleg
- Color: Féltelek / „Itt vagy velem, tudom és érzem, nem kell
semmi több már nekem.
Szeress, ölelj mindig úgy engem, ahogy most ölelsz, ahogy most ölellek én.
Olyan jó,
oly jó veled!” /
https://www.youtube.com/watch?v=6zlCio20ldA
- Echo -- Gondolsz-e majd
rám / https://www.youtube.com/watch?v=K1f_BLHBkD8
- Korda György: Gyöngéden
ölelj át / https://www.youtube.com/watch?v=EWXtN82c
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STs
- Demjén - Hogyan tudnék
élni nélküled / https://www.youtube.com/watch?v=qzY_r
DrUe3o&amp;list=PL20433AE69F7AF901&amp;index=31

- A jó vendég (japán vendég, aki összetett kezekkel hajlongva mondja): „Minden nagyon
jó, minden nagyon szép, mindennel meg vagyunk elégedve!” – közben meg….

Skorpió
- Vad Fruttik: Másodpercek
és decibelek / Soha nem elég
Csak elfáradni tudok, pedig élvezni szeretnék…. /
https://www.youtube.com/watch?v=h4w8rP97I88
- V'MOTO-ROCK: Jégszív / „Jégből vagyok, talán
utube.com/watch?v=2k2_aqvpkk0

jó, és sose lesz elég.

fel sem olvadok…” / https://www.yo

- KFT: Bábu vagy / Bábu vagy, nem te lépsz, valaki irányít. Jól
vigyázz, mi lesz majd,
ha megun és leállít? Elszakad, elszakad a zsinór,
és leülsz. Jól teszed, ha talpra állsz, és
mielőbb menekülsz. Azt hiszem,
nem hiszed, nincs erőd, hogy észre vedd. Nyisd ki a
szemed! Bábu vagy,
bábu vagy, valaki elvakít. Bábu vagy, úgy mozogsz, ahogy ő irányít.
Elszakad, elszakad a zsinór, és leülsz. Jól teszed, ha talpra állsz, és mielőbb
menekülsz. Azt
hiszem, nem hiszed, nincs erőd, hogy észre vedd. Nyisd ki a
szemed! /
https://www.youtube.com/watch?v=pesltOMIuxA

- Caramel: Lélekdonor / Úgy múlik el minden ami fáj, Hogyha úgy
tartja kedve néha
haza jár, Nem szól hozzád csak leül egyedül, Hogy érezd
hogy élsz ott legbelül! Cipelem a
sorsomat de néha nem bírom el, Keresem a
lelkemet de van hogy nem felel, Van amikor
ringat lágyan és van hogy
elsodor, A szerelem az egyetlen lélekdonor! /
https://www.youtube.com/watch?v=HYCzzZF70Ys
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Nyilas
- Piramis: Szállj fel magasra / Szállj, szállj, szállj fel
magasra, Dalom, hódítsd meg
most a kék eget, Jöjj, jöjj, kérlek ne menj
el, Gyere, hallgasd csak az éneket….
https://www.youtube.com/watch?v=Zzv_55VQSwY
- LGT: Mindig magasabbra / https://www.youtube.com/watch?v=WecEN24Oa7g
- KFT: Afrika / https://www.youtube.com/watch?v=-eC0FtlSroI
- komolyzene, kozmikus dallam, vallási ének, gospel, liturgikus zene

Bak
- Beatrice: 8 óra munka / 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás… https://www.yo
utube.com/watch?v=CsK85hTsOMo
- Koncz Zsuzsa: Rohan az idő / Rohan az idő, elmúlik a nyár,
közeleg az ősz,
elmúlnak a szép napok, hamar, jönnek a bús, álmodozó,
hűvös éjszakák.
https://www.youtube.com/watch?v=GHgHjWFgRjk
- Vad Fruttik: Tartalak / Ezek neked kemény
napok, bocs, ha túl vidám vagyok. Anyád
is mondja, lépj tovább, hallgasd a
másik oldalát a kazettának! Ne csak a bánatos felére
ringatózz! Hogy
legyen, hogy jó legyen? Ki kell találni, mi kell ahhoz.
https://www.youtube.com/watch?v=MPi3ObYgQJM

Vízöntő
- Vad Fruttik: Lehetek én is / Lehetek én is, lehetek én is az
egyetlen, kinek szíve
eddig még soha nem tapasztalt mértékben, korlátok
nélkül növekszik egyre….
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https://www.youtube.com/watch?v=SY4_HO1pNyA
- Kex: Elszállt egy hajó a szélben / Elszállt egy hajó a
szélben, Házunktól nem
messze megállt. Kiszólt egy hang, hogy én menjek,
sietnek, nem várnak tovább. Óriási
házakat láttam. Hallottam vonatok zaját. Felhők közt madarak szálltak. Utánuk repülök
tovább….
https://www.youtube.com/watch?v=99j_BsY
X55k
- Ákos: Ismerj fel / Az arcokat nézem, hogy különbözni melyik
mer. Ismerj fel. A város
a szemedbe nevet, az ég alatt nincsen ma helyed….
https://www.you
tube.com/watch?v=0oApdR6DxvA&amp;list=PLsTSgIoIJECUXTBezgAUzbIP_9RfqgVIp&amp;i
ndex=52
- Vad Fruttik Szabad vagy című albuma

Halak
- Zorán: Kell ott fenn egy ország, mely talán ránk is vár. Kell
ott fenn egy ország, Amit
senki nem talál… /
https://www.youtube.com/watch?v=f
6t40CErnCo
- Presszer Gábor: Padlás, Fényév távolság / Fényév távolság,
csak hallgatom, csak
bámulom. Zengő fényország, hogy láss csodát, egy
életen át. Nézem tisztaságát, mégsem
értem, hallom hangjait, és el nem
érem, ott a tenger, itt az én hajóm.
https://www.youtube.com/watch?v=4nZbAGMiHfg
- Vad Fruttik: Kemikáliák / ….Nincs semmi baj, csak a fejemben
nem szűnik a
monoton zaj. Asszem jól vagyok, a testem virul, a lelkem
kicsit halott…
.
/
https://www.youtube.com/watch?v=3cNWfuE84tU
- Vikidál, Deák Bill, Varga M., Tunyogi, P Mobil: A zöld, a bíbor és
a fekete /
Kereslek néptelen utakon, de csak a semmi vár. Dörögve
zúgnak a betonon lánctalpas
éjszakák….
https://www.youtube.com/watch?v=oHh978yizqQ
- Ákos: A katona imája / https://www.youtube.com/watch?v=xUoh9KOQVoE&amp;list=P
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LsTSgIoIJECUXTBezgAUzbIP_9RfqgVIp&amp;index=54
- Ákos: Megváltó / https://www.youtube.com/watch?v=kBU2_TDWYSs&amp;list=PLsTSg
IoIJECUXTBezgAUzbIP_9RfqgVIp&amp;index=53

Gondolom könnyedén kitaláltátok melyik a kedvenc együttesem és mi a „csillagjegyem”….

2019. 03. 24.

Fotó: Vad Fruttik együttes
- Bon-Bon - A sexepilem / https://www.youtube.com/watch?v=7w22nGsXo9Y
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