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                            Ooooooh 

Felt like1 the weight2 of the world3 was on my shoulders4… 

Pressure5 to break6 or retreat7 at every turn8 

Facing9 the fear10 that the truth11 I discovered12 

…No telling13 how all this will work out14 

…But I’ve come too far15 to go back16 now. 

…I am looking for17 freedom18, looking for17 freedom18… 

And to find19 it cost20 me everything21 I have22… 

Well23 I am looking for17 freedom18, looking for17 freedom18 

…And to find19 it may24 take25 everything21 I have22. 

I know26 all27 too28 well29 it don’t come easy30… 

The chains31 of the world3 they seem32 to move in tight33… 

I try34 to walk around35 it but stumbling36 is so familiar37 

Try34 to get up38 but the doubt39 is so strong40 

There’s gotta be a win in my bones41 

…I am looking for17 freedom18, looking for17 freedom18… 

And to find19 it cost20 me everything21 I have22… 

Well23 I am looking for17 freedom18, looking for17 freedom18 

…And to find19 it may24 take25 everything21 I have22. 

Oh not giving up42 has always been hard43, so44 hard43… 

But if I do45 the things46 the easy way47 I won’t get far48. 

Hmm, life hasn’t been very kind to49 me lately50, (well)… 

But I suppose51 it’s a push for52 moving on53 (oh yeah) 

In time54 the sun’s gonna shine on55 me nicely56 (one day yeah) 

Something tells57 me good things46 are coming58 and I ain’t gonna not believe59. 

…I am looking for17 freedom18, looking for17 freedom18… 

And to find19 it cost20 me everything21 I have22… 

Well23 I am looking for17 freedom18, looking for17 freedom18 

…And to find19 it may24 take25 everything21 I have22. 

1. úgy éreztem, mintha 
2. súly 
3. világ 
4. váll 
5. nyomás 
6. megtörik 
7. meghátrál 
8. lépten-nyomon 
9. szembenéz vmivel 

10. félelem 
11. igazság 
12. felfedez, rájön 
13. nem lehet előre 

megmondani, hogy … 
14. alakul, végződik 
15. túl messzire megy 
16. visszamegy 
17. keres vmit 
18. szabadság 
19. meglel, megtalál 
20. kerül vmibe 
21. minden 
22. birtokol, van neki 
23. nos 
24. lehet, elképzelhető, 

hogy … 
25. elvesz vmit 
26. tudja 
27. minden 
28. túlságosan 
29. jól 
30. nem jön könnyen 
31. lánc(ok) 
32. úgy tűnik, hogy … 
33. egyre szorosabbak 
34. megpróbál vmit tenni 
35. megkerül 
36. botladozás 
37. ismerős 
38. felkel, feláll 

39. kétség 
40. erős 
41. képesnek kell 

lennem győzni még 
egyszer 
(win=győzelem, 
bone=csont) 

42. feladás, lemondás 
43. nehéz 
44. annyira, oly nagyon 
45. megtesz 
46. dolog 
47. a könnyebb módon 
48. messzire jut 
49. kedves vkihez 
50. az utóbbi időben 
51. feltételez 
52. ösztönzés vmire 
53. továbblép, 

továbbhalad 
54. idővel 
55. ráragyog 
56. szépen, kedvesen 
57. mond, sugall 
58. érkezik, jön 
59. hisz 

there’s gotta be = 
there has got to be 
= kell lennie 
 
’s gonna = is going 
to = fog (biztosan) 
tenni vmit 
 
ain’t gonna not 
believe = nem 
fogok nem hinni 
 
ain’t = am not 

listen to the song here 

What you must know about the film 
Official trailer 

http://www.angol-online-nyelvstudio.hu/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=_bdOTUocn5w
http://en.wikipedia.org/wiki/Django_Unchained
http://www.youtube.com/watch?v=eUdM9vrCbow
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Az ige ’ing’-es alakjai 
 

working 

főnév (mi?) melléknév (milyen?) határozó (hogyan?) 

gerund melléknévi igenév határozói igenév 

dolgozás dolgozó dolgozva / dolgozván 

I like working. 

Szeretek dolgozni. 

 

alany: I 

állítmány: like 

tárgy: working 

 

Megjegyzés: A magyar nyelvben a 

szeretni ige főnévi igenevet vonz, de az 

angol nyelvben gerund-ot. Így a mondat 

szószerinti fordítása : ’Szeretem a 

dolgozást.’ lenne. 

The working clothes are in the other 

room. 

A munkaruhák a másik szobában 

vannak. 

 

alany: the working clothes 

állítmány: are 

határozó: in the other room 

Working in the mine, he was dreaming 

about his holiday. 

A bányában dolgozva az üdüléséről 

álmodozott. 

 

határozó: working in the mine 

Not giving up has always been hard. 

Nem a lemondás volt mindig is nehéz. 

 

alany:giving up 

állítmány: has not been hard 

határozó: always 

a dalszövegben nem fordul elő példa Facing the fear that the truth … 

Szembenézve a félelemmel, hogy az 

igazság … 

határozó: facing the fear 

 
Megjegyzés: A fenti táblázat második sorában a szó mondatban betöltött szófaji meghatározását látjuk (tehát például az adott szó 
főnév, melléknév, vagy határozó helyén állhat), míg a harmadik sorban a szó szófaji elnevezését találjuk (tehát 
nyelvtankönyvekben például így nevezzük őket). 
 
Az ige ’ing’-es alakját felhasználjuk például a folyamatos igeidőkben is: I’m looking for freedom. / Good things are coming. 
 
Amennyiben szeretne többet megtudni az ige ’ing’-es alakjairól, valamint a főnévi igenév (pl. to work) használatáról, 
keresse webáruházunkban az Organet a Rendszerező nyelvtankönyv Igealakok című fejezetét. 

http://www.angol-online-nyelvstudio.hu/
http://www.angol-online-nyelvstudio.hu/uzlet/
http://www.angol-online-nyelvstudio.hu/konyvtar/tananyagok-onallo-tanulashoz/rendszerezo-nyelvtankonyv-b/

