
Everything at Once 
Lenka 
(https://www.youtube.com/watch?v=V2AshX3tfHU) 
 
As sly as a fox, as strong as an ox Olyan…..ravasz mint a róka,....erős mint a ökör 
As fast as a hare, as brave as a bear  ….gyors mint a nyúl,….bátor mint a medve 
As free as a bird, as neat as a word  ….szabad mint a madár, ….rendes mint a szó 
As quiet as a mouse, as big as a house  ….csendes mint a egér,….nagy mint a ház 
 
All I *wanna be    Bárcsak lennék 
All I wanna be, oh     Bárcsak lennék, o - o 
All I wanna be is everything  Bárcsak minden lehetnék. 
 
As mean as a wolf, as sharp as a tooth  ….komisz mint a farkas,... hegyes mint a fog 
As deep as a bite, as dark as the night  ….mely mint a harapás,….sőtét mint az éjjel 
As sweet as a song, as right as a wrong  ….édes mint az ének,…..helyes mint a rossz 
As long as a road, as ugly as a toad  ...hosszú mint a út,...csunya mint a varangyosbéka 
 
As pretty as a picture hanging from a fixture ….szép mint a kép ami az akasztón függ 
Strong like a family, strong as I wanna be ….erős mint a család, erős amilyen akarok lenni 
Bright as day, as light as play   ….fényes mint a nap, ….könnyű mint a játékosság 
As hard as nails, as grand as a whale  ….kemény mint a szög, ….hatalmas mint a bálna 
 
All I wanna be, oh    Bárcsak lennék, o - o 
All I wanna be, oh    Bárcsak lennék, o - o 
All I wanna be is everything  Bárcsak minden lehetnék 
Everything at once    Minden egyszerre (lennék) 
Everything at once, oh oh oh  Minden egyszerre, o – o - o 
Everything at once    Minden egyszerre 
 
As warm as the sun, as silly as fun  ….meleg mint a nap,….vicces mint a tréfa 
As cool as a tree, as scary as the sea  ….hűvös mint a fa,….ijesztő mint a tenger 
As hot as fire, cold as ice    ….forró mint a tűz,….hideg mint a jég (jéghideg) 
Sweet as sugar and everything nice  ….édes mint cukor és minden ami kedves 
 
As old as time, as straight as a line  ….regi mint az idő,….egyenes mint a vonal 
As royal as a queen, as buzzed as a bee ….királyi mint a királynő,….zömmögnék mint egy méhecske 

As stealth as a tiger, smooth as a glider    ….lopakodás mint a tigris,….sima mint a virtorlázó repülőgépútja 

Pure as a melody, pure as I wanna be  tiszta mint egy dallam, tiszta amilyen akarok lenni 
 
All I wanna be, oh     Bárcsak lennék, o - o 
All I wanna be, oh    Bárcsak lennék, o - o 
All I wanna be is everything  Bárcsak minden lehetnék 
Everything at once    Minden egyszerre 
 
*I wanna = I want to – akarok  (szeretnék, kívannék) 

All I want to be is….. as sly as a fox. = Csak olyan ravasz szeretnék lenni mint a róka. 
                   Bárcsak olyan ravasz lennék mint a róka. 
 


