
SZERETNI MÉG
Am

Nem nagyon van más, csak a családom
Am

akikben soha, de soha nem csalódom
Dm

belátom, barátom nem lesz már sok,
E                             

aki meg volt, az jól elhagyott, elment,
Am                            

elutazott.
 

Am

Persze, van még a sarki fűszeres
Am

lánya, aki azzal hív, jöjj és szeress
Dm

nem pont úgy értem, ahogyan ő,
E                             

mert kevés lett mára a szerethető
                              
férfi meg nő.
 Pedig
C                     G

 jó volna szeretni még
Dm                                                     Dm

bár nem tudjuk, hogy szeretni mért jó
C                             G

de jó volna szeretni még
Dm                              G          E

 azt, aki szeretetre méltó.
 
Am

Itt ez a néni, még ő se túl öreg,
Am

valaki végre szeretgesse meg
Dm

teljesen mindegy, hogy miket csinált
E                             

hogy negyvennégyben ő vitette el
 E                                    Am-G

a dédagypapát.
 
C                                            G

De azért jó volna szeretni még
Dm                            

bár nem tudjuk, hogy szeretni mért jó
C                          G

de jó volna szeretni még
Dm                          Dm            Dm



azt, ki szeretetre méltó.
 
C                          G

Jó volna szeretni még
Dm                                      Dm

bár nem tudjuk, hogy szeretni mért jó
C                             G

de jó volna szeretni még
Dm                             G          E

azt, aki szeretetre méltó
 
Ott az a sok kis ártatlan gyerek
szerintem őket simán még lehet
kár, hogy az egyiknél ott van a kés
a másiknak meg a kis szívében ül
a rettegés.
 C                                   G

Pedig jó volna szeretni még
Dm                            

bár nem tudjuk, hogy szeretni mért jó
C                            G

de jó volna szeretni még
Dm                          Dm

azt, aki szeretetre méltó
C                      G

Jó volna szeretni még
Dm                            

bár nem tudjuk, hogy szeretni mért jó
C                            G

de jó volna szeretni még
Dm                             Dm

azt, aki szeretetre méltó
C                        G

Jó volna szeretni még
Dm                            

bár nem tudjuk, hogy szeretni mért jó
C                             G

de jó volna szeretni még
Dm                             Dm

azt, aki szeretetre méltó
 
C                       G

Jó volna szeretni még
Dm                            

bár nem tudjuk, hogy szeretni mért jó
C                          G                      

                    G



de jó volna szeretni még, szeretni még,
E                    Am

szeretni még
 


