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Böszörményi Zoltán

WOODSTOCK BOOGIE

Woodstock 
nem a kapitalizmusról szólt. 
(Pedig volt benne businesslike.)
A szabadság és a szárnyalás vonulata, 
az önfeledt uralom
a pénz uralma felett, 
ez volt Woodstock.
Arról szólt, hogy szabadok vagyunk, és teszünk 
az anyagias világra, 
teszünk az oligarchiákra!
Teszünk a harácsolókra, 
a morális fertőben fürdőkre,
teszünk a csábításra.

Három nap béke és zene,
három nap a dallam és az önkívület hullámain,
magasan repülő madár a fejünk fölött,
örök földieper mező lelki szemeinkben,
ugye, ez a jóképű Johnny is hozzánk szegődik,
mert volt egy álmom, arról szól, hogy szabad leszek,
siess haza kedvesem, itt várlak a csillagos ég alatt,
amikor megtudod, hogy ki vagy,
ez különleges pillanat,
légy résen, kristálypók,
csak tudnám, hol vagy, Jeanette,
harmatrózsák, szép emberek,
győznünk kell!
Várok rád, Santana, ez a Woodstock Boogie,
túl sokan ültök a kormánykerék mögött,
a Nap vére folyik, arra várok, hogy elvigyelek,
emeld fel a kezed, s szeress valakit,
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még nem engedhetlek el, 
vidd magaddal szívem egy darabját,
a szerelem városa, ahogy anya próbálta
a zöld folyó partján, Tommy, hallasz engem?
Szabad vagyok, hogy valakit szeressek,
gyerünk, kövezzenek meg ezért.
Jó reggelt, kis iskoláslány,
néha nem tudok nem sírni, inkább hazamegyek,
jobban szeretlek, mintsem gondolnád,
anya, beszélj a lányoddal,
reménytelenül remélek, kékmadár,
mert hidd el, minden rendben lesz, kamasz angyal.
Hallom, jön a vonatom.
Ez a Woodstock Boogie.

Az ideális világ képét festettük akkor, 
az igaz, őrült, önzetlen szerelemét!
Zenéltünk, füveztünk, ittunk, dugtunk,
s Pegazusunk az Olimposzon sem pihent.
Többet akartunk!
Téged, a tehetséged, s az Isteni ihletet!
Csesztünk a háborúkra, az eszement kolhozokra,
az atomkísérletekre, s a szovjet rakétákra,
mert aki szabadnak született, 
az szabad akar maradni,
másként nem tehet!
Érted te ezt?
Mi belül, a lélek anyagával építettünk,
világot, hasznot, reményt és jövőt,
nem győzedelmeskedni akartunk 
valaki felett,
hanem győzelmet aratni, 
győzelmet magunk felett.
Lárvájában eltiporni mindazt, 
ami rossz,
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s lengetni azt a zászlót, 
mely minket is kioszt,
s elrendezni kívül-belül a fényt,
mely átvilágít világot, embert, 
s nyugovóra sosem tér.
Woodstock nem a kapitalizmusról szólt,
hanem mirólunk,
kik azóta is látjuk, mi a szenvedés.
Látjuk, miként mondunk le napról napra arról, 
mi nem kevés.
Woodstock az eszme, a lángolás,
mikor nem azzal kell törődni mi lesz holnap,
mert a holnap már örök.
Woodstock boogie,
ez lesz a folytatás.

Megjegyzés: A dőlt betűs részek a Woodstocki Fesztiválon elhang-
zott egyes számok címei a szövegbeli megjelenésük sorrend-
jében: High Flyin’ Bird, Strawberry Fields Forever, Handsome 
Johnny, I Had a Dream, Darlin’ Be Home Soon, This Moment 
is Different, When You Find Out Who You Are, Look Out, I 
Wonder Where You Be, Misty Roses, Beautiful People, We Shall 
Overcome, Waitin’ for You, Santana, Woodstock Boogie, Too 
Many Drivers at the Wheel, Blood of the Sun, Waiting to Take 
You Away, Raise Your Hand, Can’t Turn You Loose, Love City, 
Mama Tried, Tommy, Can You Hear Me?, I’m Free, Somebody 
to Love, Let’s Go Get Stoned, Good Morning Little Schoolgirl, 
Love You Baby More Than You Ever Know, Mama, Talk to Your 
Daughter, Helplessly Hoping, Bluebird, Everything’s Gonna Be 
Allright, Teen Angel, Hear My Train a Comin’


