37.

A hűtlen (dalszöveg)
Mit, milyen sorrendben, hogyan?
1) Olvassátok le a következő dalszöveget!
2) A dalszöveg alapján döntsd el, hogy melyik a helyes válasz! A helyes
válasz mellé tegyél egy X-et!
3) A refrént ismételjük el a legtöbbször, így ezt a legkönnyebb megjegyezni.
Lássuk, hogy így van-e! Rakd sorba a refrén sorait, és számozd is be őket!
4) Most hallgassátok meg a dalt! Kövessétek a szövegét!
https://www.youtube.com/watch?v=uFPoS0EtlEI
5) Énekeljétek el együtt!
6) Ha szeretnétek kipróbálni egyénileg, karaoke verzióban is, csak rajta!
https://www.youtube.com/watch?v=DUAHfYsZs5c
7) Figyeljétek meg, hogy a dal tempója, üteme, hangulata hogyan követi,
támogatja a szöveg tartalmát!
8) Nem csak dalszövegre születik zene, hanem verseket is szívesen
megzenésítenek az együttesek. Hallgassatok meg ezekből is néhányat!
9) Melyik tetszett a legjobban? Melyik nem tetszett? Miért?
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A hűtlen
Ment a hűtlen nehéz fejjel
Visszamenne, de ő már nem kell,
Érzi, hálátlan lett sorsa.
Keserű könnye arcát mossa.
Arra gondol, őt ki szerette.
Ha szerette, el mért engedte.
Vissza nem jön többé soha.
Bárcsak békén hagyták volna.
//Minden hajnal övé marad.
Látja szállni a madarakat.
Hosszú, hosszú ideje már.
Nem számolja a napokat már.
De amíg él, el nem felejti,
hogy a múltat ki nem tépheti
szívéből.
De amíg él, el nem felejti,
hogy a múltat ki nem tépheti
szívéből.//
Megállt egyszer, visszanézett
Nézte, nézte a messzeséget.
Sárga lámpák jelzik útját.
Otthon hagyta minden múltját.
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Ment a hűtlen nehéz fejjel.
Tudja jól, hogy ő már nem kell.
Ég veletek! Mást nem mondott.
Szeme túlragyogott minden csillagot
//Minden hajnal övé marad.
Látja szállni a madarakat.
Hosszú, hosszú ideje már.
Nem számolja a napokat már.
De amíg él, el nem felejti,
hogy a múltat ki nem tépheti
szívéből.
De amíg él, el nem felejti,
hogy a múltat ki nem tépheti
szívéből.//
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Feleletválasztó feladat
A dalszöveg alapján döntsd el, hogy melyik a helyes
válasz! A helyes válasz mellé tegyél egy X-et! (Előfordulhat,
hogy több jó megoldás is kapcsolódik egy kérdéshez.)

Mit jelent a „hűtlen” kifejezés?

Helyes

szószegő, csalfa
távolságtartó
megbízhatatlan
Milyen hangulatban van, aki „nehéz fejjel” megy?

Helyes

túl sokat evett
gondterhelt
nehéz felfogású
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Mi az a „refrén”?

Helyes

dalszakaszok végén, visszatérő, ismétlődő sor/versszak
a dal nyitó és záró sora, ami megismétlődik
Hogy kezdődik a dal refrénje?

Helyes

„De amíg él, el nem felejti…”
„Minden hajnal övé marad…”
„Ment a hűtlen nehéz fejjel…”
Mit jelenet a „hosszú, hosszú” szóismétlés?

Helyes

kevésbé hosszú
túl hosszú
nagyon hosszú
Miért ismétli meg a „nézte” igét a refrén utáni
versszak? Ezzel fejezi ki, hogy…

Helyes

… nem lát jól messzire.
... sokáig nézi a messzeséget.
… csak egy pillantást vet a messzeségbe.
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Mire utal a következő sor: „Szeme túlragyogott
minden csillagot”?

Helyes

szép szeme van
tele van élettel a szeme
könnyes a szeme
A dalban szereplő hűtlen…

Helyes

… nem találja a hazafelé vezető utat hajnalban.
… maga mögött hagy mindent: azt, akit szeretett, az
otthonát és a múltját.
Miért hagyott ott mindent a dalban szereplő
„hűtlen”?

Helyes

Bizonyára szeretett valakit, aki hűtlen lett hozzá. A
másik megbánta, amit tett, de ő már nem tudott neki
megbocsátani.
Feltehetően hűtlenné vált, amit később meg is bánt, de
már hiába tette, mert nem fogadták vissza.
Mikor indul útnak a „hűtlen”?

Helyes

reggel
éjszaka
délután
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Sorrendező feladat
A refrént ismételjük el a legtöbbször, így ezt a
legkönnyebb megjegyezni. Lássuk, hogy így van-e! Rakd
sorba a refrén sorait, és számozd is be őket!

De amíg él, el nem felejti,

Hosszú, hosszú ideje már.

Látja szállni a madarakat.

hogy a múltat ki nem tépheti szívéből.

Nem számolja a napokat már.

Minden hajnal övé marad.
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TIPP
Szemelgess a következő megzenésített versekből!
József Attila: Tiszta szívvel
https://www.youtube.com/watch?v=P-y1m5lH9Mk
Radnóti Miklós: Bájoló
https://www.youtube.com/watch?v=PcPmokVbz3A
József Attila: Születésnapomra
https://www.youtube.com/watch?v=7eroRbXX2_Q
József Attila: Tedd a kezed
https://www.youtube.com/watch?v=_VZ70kodJUc
Juhász Gyula: Milyen volt
https://www.youtube.com/watch?v=MP2v0YFZonE
József Attila: A hetedik
https://www.youtube.com/watch?v=ertqkDO94eg&feature=youtu.be
József Attila: Nagyon fáj
https://www.youtube.com/watch?v=a29_e6FlJSs
Radnóti Miklós: Két karodban
https://www.youtube.com/watch?v=XjDSg53F34A
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