DYBS
TOGETHER AGAIN
ETTER 50 ÅR

AV HARALD YNDESTAD

OM DYBS FRA 1964-67
Det hele begynte i en tid da vi var lei av
å høre på musikken til våre foreldre.
Elvis var ødelagt av filmindustrien,
piggtrådmusikken hadde mistet sin
stil, country var filmmusikk, Beatles
hadde jentaveis, og vi så etter noe nytt.

En dag gikk jeg opp på kaffe Rollo for å
treffe kjente. Da kom der inn en ukjent
sjømann med en gitar. Ta sang da, sa
jeg. Sjømannen slo ann en ukjent
mellodi på guitaren. Jøss sier jeg, hvor
har du denne musikken fra? Fra en
amerikansk radiostasjon, sier han. Bli
med opp på hybelen min, så skal du få
høre flere opptak jeg har på bånd.
Da han sette på et tilfeldig opptak fra en
Phillips båndopptaker, hører jeg Willy
Nelson synge med en rusten stemme ”I
never Cared for you”. I samme øyeblikk
viste jeg at dette var noe for meg. Slik
kom Countrymusikken til Sunnmøre.
HY

Harald Dyb og jeg begynte å
synge 2-stemmig C&W. En
dag dukket Terje Hagen opp.
Han hadde spilt slagverk
sammen med Torgeir
Grønningsæter, en levende
legende med sans for
swingmusikk. Terje hadde og
trommeutstyr, nettverket,
optimismen, og draget på
jentene. Terje ble i realiteten
Dybs manager og skapte
nettverket for spillejobbene i
tiden framover.

Starten på Dybs kvartett

Så var det å finne en stødig
kar med gitar. En dag hørte
jeg en dyktig gitarist spille
Gitarboogie på Arbeidern. Det
må være Bjørn Frostad, sier
Terje, han kjenner jeg. Slik
ble at Dybs ble dannet. Bjørn
hadde også bakgrunn i
swingmusikk. Hans lyse
stemme passet perfekt som
tredje-stamme. Det førte til at
vi la mer vekt på sang enn på
musikk. I en blanding av
trestemmig country, pakket
inn lett swingrytme, fikk vi
fram musikkstilen til Dybs.
En musikkstil som den gang
var n0e nytt.
Da Terje skaffet første
spillejobb, får han spørsmålet,
hva heter bandet? Du kan
skrive Dybs kvartet, sier han.
Slik startet et av de første
C&W band her i landet.

Fra venstre:

Bjørn Frostad: Guitar
Harald Dyb: Trekkspill, banjo, steelguitar
Terje Hagen: Slagvekt
Harald Yndestad: Bassguitar
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Bildet er tatt ved åpningen av Molde rådhus
i september 1966.

En typisk dans på lokalet med
Dybs, var et overfylt samfunnshus på Sunnmøre. Unge gutter
stod ved inngangsdøra, med en
flaske på lomma. Pene jenter
satt rundt veggene, og ventet på
en dans. På dansegulvet var en
kompakt bevegelig masse, der
alle hadde kroppskontakt, foran
og bak. Folk sang med, som om
de kunne alle våre sanger. Slik
var dansefestene i 1960-årene.

Dans på lokalet med Dybs
Dansefest på Idavoll

Dette var stedet der menn søkte
damer, og damer søkte menn.
Fra fiskeriene kom nyrike
unggutter i flotte biler og
spanderte på jentene. Jenter reiste
milevis til samfunnshuset, og
regnet med å få haik hjem, med
en tilfeldig bil.
Publikum kom fra store deler av
Sunnmøre. Grupper fra Skodje,
Sjøholt og Langevåg, fulgte
med over alt. Folk slapp inn i
puljer. Utenfor garderoben
kunne du kjøpe pølse, kaffe,
eller en halv kopp kaffe, der en
fylte opp resten selv. Utenfor
lokalet stod karer som ville inn,
ha en dram, eller som slåss om
jentene.
HY
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Jeg minnes at vi øvde i snekkerbua
til Bjørn. Det meste av tiden gikk
til å øve inn gode harmonier på
sangen. Så var det å finne en
enkel sugende rytme. Faste
øvinger minket etter hvert som vi
fikk flere spillejobber. Etter hvert
som vi fikk rutine, kunne det
hende at øvet vi inn nye sanger i
bilen, på veg til en spillejobb.

Om livet med Dybs

Sangene skulle være enkle,
melodiøse og sangbare, for folk
som kom for å hygge seg.
Countryen åpnet på den tiden en
ny verden av gode mellodier. Det
var bare å forsyne seg.
Vi hadde ikke noe sanghefte med
tekster. Glemte vi en tekst, diktet
vi en tekst på stedet. Jeg kan ikke
huske at vi hadde noen fast spilleliste på en dansefest. Mellodiene
ble valgt der og da, etter hvordan
stem-ningen utviklet seg i lokalet
ut over kvelden. Unntaket er
Crying Time, som normalt var til
siste dans.
Vi drakk aldri alkohol, men lærte
oss å se an vårt publikum og
stemningen i lokalet. Når det
passet med country, og når Harald
måtte ta fram trekkspillet. Ble det
for ille, begynte Harald å spille
trekkspill med votter.
I ettertid har jeg lurt på hvordan
jeg kunne huske så mange
sangtekster, og hvordan jeg greide
å spille bassgitar og synge
samtidig.
HY

Guitarforsterkere og høyttaleranlegg snekret vi

oss en Schaller forsterker med ekkomaskin. Fra den

sammen selv. Bjørn hadde laget sin egen

dag hadde vi også godlyd på sangen. Spillejobbene

rørforsterker som han hadde mye glede av. Jeg

var i hovedsak på samfunnshusene over hele

minnes at min første rørforsterker tok inn

Sunnmøre. De var drevet av idrettslag og andre

fiskeribølgen på et danselokale. Det førte til at jeg

foreninger som trengte inntekter. Mye av det samme

bygget meg en transistorforsterker. Den var heller

publikum fulgte med over alt. I Ålesund spilte vi

ikke helt perfekt. En gang i Brattvågen måtte vi ta

periodevis på Arbeideren. Siste året kunne vi selv

en liten pause for å “kjøle ned transistorene”.

velge når og hvor vi ville spille. Jeg minnes vi

Hjemmelagde forsterkere produserte god lyd, men

prioriterte spillejobber der vi fikk gode smørbrød i

hadde mekaniske svakheter. Vi hadde derfor alltid

pausen.

med oss loddebolt på spillejobber. Etter hvert skaffet vi
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Rådhus-dans i 1966
Dybs hadde spillejobber
på Sunnmøre opp mot
Tomrefjorden. Vi ble
derfor også kjent med
mange fra Romsdalen.
En dag fikk vi
spørsmål om å spille
ved åpningen av Molde
rådhus. Først spilte vi
ved selve åpningen,
deretter spilte vi til
Rådhus-dans om
kvelden. Dette syntes
vi var så spesielt, at vi
fant ut at noen måtte
ta et bilde av oss.
Selv om dette kanskje
var et høydepunkt,
husker jeg lite fra
Rådhus-dansen. Det
jeg husker best, er at
jeg reiste tidlig hjem
søndagen, for å
begynne å lese til
føreprøven, som jeg tok
neste dag.
HY

Dybs spilte praktisk talt hver uke over en periode på
to år. Men sommeren 1967 var det slutt.

stund sammen med Ivar Vollstad, før han flyttet fra
byen.

Harald Dyb ble innkalt til verneplikt i marinen og
bosatte seg i Bergen. Her var han en av dem som
innførte steelguitaren til Norge. I pionertiden spilte
han med Hole In The Wall, The Skywegians,
Johannes Kleppevik, og en rekke andre C&W band.

I 1967 reiste jeg til Gjøvik for mer utdanning. Fra
Gjøvik spilte jeg C&W på samfunnshus i Totenområdet, og fra 1970 i Lillestrøm-området. Her
møtte jeg noe av den atmosfæren jeg en gang hadde
opplevd på Sunnmøre. En vinternatt i 1974, hadde vi
spilt på Gardermoen. Natten var så kald, at
varmeapparatet i bilen frøs på vegen hjem. Aldri
mer, sa jeg, og slik ble det. 10 år med spilling på
bygdene var over, og guitaren ble hengende på
veggen.

Bjørn Frostad fortsatte å spille på Sunnmøre fram til
1990-årene. Først sammen med Ivar Vollstad.
Deretter var han med i bandene Wood og California
som spile C&W fram til 1990. Terje Hagen spilte en

5

50 ÅR ETTER
Årene går, vi får barn og
barnebarn. En dag besøker
jeg Harald i sitt studio på
Sotra. Plutselig kommer det
fra Harald, det var i grunn
synd at vi ikke fikk tatt opp
musikken vår. Vi hadde en
sånn spesiell lyd. En lyd
som en mangler i dag. Ja, sier
jeg, men har du tenkt på at
det var for snart 50 år siden,
og at vi hadde hjemmelaget
utstyr?
I juni 2012 ringer Harald fra
Hurtigruten. Finn fram
melodiene vi spilte, nå
kommer jeg med utstyr for å
gjøre et opptak. Det tok litt tid
å finne fram hva vi spilte,
men i løpet av to intense
dager hadde Harald, Bjørn og
jeg sunget inn ti sanger.
Harald får så den vanskelige
jobben å mikse sammen det
hele. I mellomtiden fyller
Bjørn 70 år. Han har fått en
ny gitar med godlyd. En
godlyd som bare måtte være
med. I mai 2013 drar Bjørn
og jeg til Harald sitt studio på
Sotra. Da vi reiste hjem neste
dag, som seniorer på
Hurtigruten, hadde vi spilt
inn 15 melodier.
HY

INNSPILLING I STUDIO
Harald Dyb hadde laget seg et
studio i kjelleren. Her hadde
han det det som skulle til for
å gjøre opptak.
Stemningen til studio var
omtrent slik jeg minnes det
var i snekkerboden til Bjørn.
En kreativ prosess der
uventede ting ble skapt der og
da. Lite er planlagt på
forhand, og gjort er gjort.
Innspillingene foregikk på
den måten at Harald hadde
laget ferdig et lydbilde for
bakgrunnen. Så var det å
synge direkte inn en
førstestemme. Deretter la vi til
flere stemmer, til slutt og
guitaren til Bjørn.
Plutselig siar Harald, jeg har
Moonlight Seriande på
steelguitar her. Hvilken
toeart, spør Bjørn, og spiller
den direkte inn.
Så var det Harald sin jobb å
mikse sammen det hele. En
krevende ferdighet, som
krever god tid, god omsorg, og
år med erfaing.

Dybs

Bjørn Frostad. Vocal, guitar
Harald Dyb. Vocal, guitar, steelguitar, harmonica, keyboard
Harald Yndestad. Vocal, guitar.

Production

Recording: Harald Dyb Studio. Sotra
Mixing: Harald Dyb
Master Mixing: Kjell Birkeland and Harald Dyb
Cover layout: Harald Yndestad

HY
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• Inndeling 1 •

Om sangene
Om Abeline

Blue Train

Når folk gikk på en dansefest, var det for å hygge seg

Blue Train hørte jeg første gang fra Harald Dyb sin

og å slå seg løs fra en travel hverdag. Da var det

grå Philips båndopptaker. I et opptak begravd i støy,

viktig å finne enkle mellodiøse sanger som folk flest

kom en cool låt med en sugende rytme. I det samme

likte, og som de kunne synge med av full hals.

øyeblikk følte, jeg at dette var en sang jeg bare måtte
lære meg.

Dybs hadde en enkel filosofi. Dersom vi likte
mellodien, regnet vi med at den også ble likt av

Slik ble det også. Sangen ble etter hvert også en

publikum. Abeline var en typisk gladsang der alle

sikker vinner på fester når guitaren kom fram og alle

sang med når vi spilte. I pausen kunne en høre

sang med. Når melodien var en sikker vinner på

nynning bak uthuset. Abeline, Abeline, Abeline,,,,

fester, ble den også en populær mellodi for Dybs.

Abeline er en typisk låt fra John D Loudermilk.

Blue Train ble skrevet og framført i 1964 av mannen

Han hadde evnen til å lage en gladlåt, av en tekst

med det merkelige navnet John D Loudermik. En av

som handler om hjemlengel. Abeline var den store

de mest produktive låtskriverne fra 1960-tallet, og

slageren til sjarmøren Georg Hamilton IV. Han

som har skrevet en lang rekke slagere for andre

hadde et mystisk romertall i navet sitt, og vi lurte på

artister.

hvem de tre andre Hamilton var.
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Excuse Me.

Together Again
Together Again er en Buck Owens klassiker.

Excuse Me er også en typisk Buck Owens slager. Den

En mellodi der steelguitaren bærer tekst og mellodi.

kom i 1961 og ble raskt populær. Det er en enkel

Samtidig er den full av følelser. En slik mellodi var

mellodi, med en fast rytme. Med bandet

god å ha dersom det var behov for å coole litt ned,

Buckarooes, utviklet Buck Owens det som er blitt

og det var tid for å få flere folk ut på gulvet.

kalt The Bakersfield Sound.
Ralph Mooney spilte her steelguitar og dannet her

Last Thing on My Mind

skole for de steelguitaristene som kom etter. Når en

Last Ting On my Mind er signert av Tom Paxton og

hører Harald Dyb spiller steelguitar her, er det som

representerer folkevisetradisjonen.

å høre Ralph Mooney.

Dette er en enkel sang, men samtidig en sang med
mange kvaliteter. Mellodien har en lett svingende
rytme. Den lett å synge, slik at alle kan synge med.
Når Dybs skulle bygge opp god stemning i lokalet,
var denne mellodien alltid et godt førstevalg.
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Crying Time

Blue Moon of Kentucky
Blue moon betyr ikke at månen er blå. Det betyr at

Når andre lyttet til tidlig Beatles, lyttet vi til Buck

der en to ganger fullmåne innenfor en

Owens og The Buckaroos. Dette var usedvanlig

kalendermåned. Dette var fra gammelt av

dyktige musikere som skapte stilarten The

forbundet med overtro og romantikk. I Kentucky

Bakersfield C&W musikk. Buck Owens sang første

hadde fullmånen også en praktisk betydning ved

stemme og Don Rich sang den perfekte

innhøsting av mais.

andrestemmen. Dette var en gruppe vi lærte mye av,
som påvirket Beatles, og som banet veg for en ny

Orginalen er framført av Bill Monroe. Mannen som i

generasjon amerikanske country-rock grupper som

en generasjon har stått for Bluegrass som country

The Eagles og mange andre utover i 1970-årene.

stilart. Dette er kanskje den mest rotekte countrysang, som er noen gang er skrevet, og den er innspilt

Crying Time var en tyisk «trykjare» som ble

i en lang rekke versjoner. Mange husker sikkert

framført som siste dans på lokalet. Når vi slo an

versjonen til Elvis Presley.

første tonen til Crying Time, sprang guttene fra
døråpningen for å kapre de fineste jentene. I et

En kan undres over hva det er som fenger med

fullstappet samfunnshus, der alle hadde

denne enkle sangen. Det må være den enklere

kropskontakt forran og bak, sang alle med glad

teksten og den enkle mellodien, som gjør at den har

stemme, Crying Time.

holdt seg i så mange år. Samtidig er der noe med
kontrasten mellom den glade tonen i
førstestemmen, og den triste hengende
andrestemmen.
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Talk Back Trembling Lips

Loves Gonna Live Her

(

Dette er også en av de mange mellodiene som er

Loves Gonna Live Here er også en typisk Buck

skrevet av John D Loudermilk. Det spesielle med

Owens. En enkel mellodi, med en enkel tekst, som

denne mellodien, er at den har en fin svingende

er lett å huske. Igjen en sang der alle kunnne synge

rytme, samtidig som den er lett å synge flerstemt.

med. Samtidig har den en fin svingrytme. Med
andre ord, en perfekt mellodi på en dansefest på

Dette er en typisk Dybs mellodi. Det er kanskje

lokalet.

denne mellodien som beste framstiller den spesielle
spillestilen til Dybs, slik jeg husker den. En enkel
rytme, trestemmig sang, og Bjørn med sin spesiell

Mountain of Love

guitarsolo, som svinger i bakgrunnen.

Moutain of love ble trolig først framført av C&W

.

sangere Ferlin Husky. Ferlin Husky laget en rokka

Let It Be Me

innledning på guitaren, men stemmen var liksom

Everly Brothers hadde magiske stemmer. Når jeg

for nær filmstjernen Roy Rogers.

hørte Everly synge, fikk jeg frysninger nedover
ryggen. Det var når vi lyttet til Everly, vi lærte oss å

En dag hørt jeg Jonny Rivers synge denne mellodien,

synge tostemt. Let It Be Me hadde denne enkle triste

i et opptak begravd i støy. Han sang den med en

stilen, som gikk inn i hjertet til de fleste.

rusten cool stemme. Mountain of Love var på denne

Everly Brothers hadde flere slagere som vi hadde

tiden en rokka låt, som vi likte å spille.

med oss. Den mest kjente var Bye Bye Love. En sang
som alle kunne, og som alle sang med.

Think of Me
12

Think of Me er også en typisk Dybs mellodi. I likhet
med Talk Back Trembilg lips, har også denne en
enkel rytme. En enkel sugende rytme som gjør den
til en god dansemellodi.
Opprinnelig var det Terje Hagen som sang denne
mellodien, samtidig som han spilte slagverk. I
denne innspillingen er det Harald Dyb som synger
og spiller alle instrumenter.
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OPPTAKENE
Abeline
Blue Train
Together Again
Blue Moon of Kentuckey
Crying time
Excuse Me
Last Thing On My Mind
Let it be me
Litle Bit Tear
Loves Gonna Live Here
Sing in the Sunshine
Talk Back Trambling Lips
Mountain of love
Think Of Me
Moonlight Serenade

Abeline

Blue Moon of Kentucky

(John D. Loudermilk)

(Bill Monroe)

Recorded by George Hamilton IV, March 20, 1963

Blue moon of Kentucky keep on shinin'

Abilene, Abilene

Shine on the one whose gone and proved untrue

Prettiest town that I've ever seen.

Blue moon of Kentucky keep on shinin'

Women there don't treat you mean

Shine on the one whose gone and left me blue

In Abilene, sweet Abilene.
I set alone most every night

It was on a moonlit night

Watch the trains roll out of sight

The stars were shining bright

Don't I wish they were carryin' me

They whispered from on high

Back to Abilene, my Abilene.

Your love has said goodbye

Abilene, Oh, Abilene

Blue moon of Kentucky keep on shinin'

Prettiest town that I've ever seen.

Shine on the one gone and said goodbye!

Women there don't treat you mean
In Abilene, sweet Abilene.
Crowded city, there ain't nothin' free
Nothin' in this town for me
Wish to the Lord that I could be
Back In Abilene, sweet Abilene.
Abilene, Oh, Abilene
Prettiest town that I've ever seen.
Women there don't treat you mean
In Abilene, sweet Abilene.

Women there don't treat you mean
In Abilene, my Abilene...
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Blue Train

Crying Time

(John D. Loudermilk, 1964)

(Buck Owens)

Blue light flashing down the railroad track.

Oh, it's cryin' time again, your gonna leave me,

Blue smoke boiling from the old smoke stack.

I can see that far away look in your eyes,

Oh, Blue Train, don't leave me behind.

I can tell by the way you hold me, darling,

Blue steam flying from the blue choo-choo..

That it won't be long before it's cryin' time,

wheels a whining a lonesome blues.
Oh, Blue Train, on the Heartbreak, Railroad Line.

Now they say that absence

Doo doot n' doo doo doo.

Makes the heart grow fonder,
And that tears are only rain to make love grow,

My baby said, she loved me true, then

Well my love for you could never grow no stronger,

she ran off with someone new.

If I live to be a hundred years old,

Oh, Blue Train, don't leave me behind.
Yeah, let me ride, till I lose, these doggone awful blues.

So, it's cryin' time again, your gonna leave me,

Oh, Blue Train, of the Heartbreak, Railroad Line.

I can see that far away look in your eyes,

Doo doot n' doo doo doo.

I can tell by the way you hold me, darling,
That it won't be long before it's cryin' time,

Blue Train, you're coming in on time.
Blue train, you're coming in on time.

Now you say that you've found someone you love better,

Cause I just lost, that lovey of mine.

That's the way it's happened every time before,

Blue Train, of the Heartbreak, Railroad Line.

And as sure as the sun comes up tomorrow,

Doo doot n' doo doo doo.

Cryin' time will start when you walk out the door,

Doo doot n' doo doo doo
Oh, it's cryin' time again, your gonna leave me,
I can see that far away look in your eyes,
I can tell by the way you hold me, darling,
That it won't be long before it's cryin' time..
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Excuse Me

Last Thin On My Mind

(Buck Owens)

(Tom Paxton)

They just don't know how lost I feel without you

Last thing on my mind
It's a lesson too late for the learnin'

My teardrops never see the light of day
I laugh and joke each time they talk about you

Made of sand, made of sand

But if they heard my heart they'd hear it say

In the wink of an eye my soul is turnin'
In your hand, in your hand.

Excuse me, I think I've got a heartache
There's an aching deep inside and it just won't be denied

Are you going away with no word of farewell?

Excuse me, I think I've got a heartache

Will there be not a trace left behind?

And I better say goodbye before I cry

Well, I could have loved you better,
Didn't mean to be unkind.

I guess it's pride that makes me hide my sorrow

You know that was the last thing on my mind.

I live a lie in all I do and say
My lips may lie and paint a bright tomorrow

You've got reasons a-plenty for goin'.

But if I told the truth I'd have to say

This I know, this I know.
For the weeds have been steadily growin'.

Excuse me, I think I've got a heartache

Please don't go, please don't go.

There's an aching deep inside and it just won't be denied
Excuse me, I think I've got a heartache

As we walk on, my thoughts are a-tumblin',

And I better say goodbye before I cry

Round and round, round and round.
Underneath our feet the subways rumblin',
Underground, underground.
As I lie in my bed in the mornin',
Without you, without you.
Every song in my breast dies a bornin',
Without you, without you.
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Let It Be Me

Last Thin On My Mind
(Tom Paxton)

(The Everly Brothers)

It's a lesson too late for the learnin'
Made of sand, made of sand

I bless the day I found you

In the wink of an eye my soul is turnin'
In your hand, in your hand.

And so I beg you, let it be me

Are you going away with no word of farewell?

Don't take this heaven from one

Will there be not a trace left behind?

If you must cling to someone

Well, I could have loved you better,

Now and forever, let it be me

I want to stay around you

Didn't mean to be unkind.
You know that was the last thing on my mind.

Each time we meet love
I find complete love

You've got reasons a-plenty for goin'.

Without your sweet love what would life be

This I know, this I know.
For the weeds have been steadily growin'.
Please don't go, please don't go.

So never leave me lonely
Tell me you love me only
And that you'll always let it be me

As we walk on, my thoughts are a-tumblin',
Round and round, round and round.

Each time we meet love

Underneath our feet the subways rumblin',
Underground, underground

I find complete love
Without your sweet love what would life be

As I lie in my bed in the mornin',
Without you, without you.

So never leave me lonely

Every song in my breast dies a bornin',
Without you, without you.

Tell me you love me only
And that you'll always---let--it—be--me
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Mountain of love

Loves Gonna Live Here

(Johnny Rivers)

(Buck Owens)

Standing on the mountain looking down on the city
The way I feel is a doggone pity.
Teardrops falling down a mountainside
Many times I've been here. Many times I've cried
We used to be so happy. When we were in love
High on a mountain of love.

Oh the sun's gonna shine in my life once more
love's gonna live here again
Things're gonna be the way they were before
love's gonna live here again
Love's gonna live here love's gonna live here

Night after night I've been standing here alone
Weeping my heart out to cold gray dawn
Praying that you're lonely and you'll come here too
Hoping just by chance that I get a glimpse of you
Trying hard to find you,Somewhere I love
High on a mountain of love.

love's gonna live here again
No more loneliness only happiness
love's gonna live here again
I hear bells're ringin' birds're singin'
love's gonna live here again

A mountain of love,A mountain of love. You should be ashamed
We used to be a mountain of love. But you just changed your name

And I hear bees a hummin' well I know the days're comin'
love's gonna live here again

Way down below there's a half a million people
Somewhere there's a church with a big tall steeple
Inside a church there's an altar filled with flowers
Wedding bells are ringing and they should have been ours
That's why I'm so lonely,My dreams gone above
High on a mountain of love.

Love's gonna live here..

A mountain of love,A mountain of love. You should be ashamed
We used to be a mountain of love. But you just changed your name
Way down below there's a half a million people
Somewhere there's a church with a big tall steeple
Inside a church there's an altar filled with flowers
Wedding bells are ringing that should have been ours
That's why I'm so lonely.My dreams gone above
High on a mountain of love. High on a mountain of love.
High on a mountain of love. High on a mountain of love (fade)
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Singin In The Sundshine

Back Trembling Lips

(Gale Garnett)

(Written by John D. Loudermilk)
(Song by Johnny Tillotson)

I will never love you,
The cost of love's too dear.
But though I'll never love you,
I'll stay with you one year.

Talk back trembling lips, shaky legs don't just stand there
Don't let her know she's gettin' through to you
Talk back trembling lips, burning eyes don't start crying
Heart don't let her know that you're breaking in two.

And we can sing in the sunshine,
We'll laugh everyday,
We'll sing in the sunshine,
Then I'll be on my way.

Everyday our love's a battle royal,
Seems that fighting's all we ever do
But if I let you know how much I love you
You'll do things to me you shouldn't do.

I'll sing to you each morning,
I'll kiss you every night.
But darlin' don't cling to me,
I'll soon be out of sight.

Talk back trembling lips, shaky legs don't just stand there
Don't let her know she's gettin' through to you
Talk back trembling lips, burning eyes don't start crying
Heart don't let her know that you're breaking in two.

But we can sing in the sunshine,
We'll laugh everyday,
We'll sing in the sunshine,
Then I'll be on my way.

Everytime you up and hurt my feelings
I pretend it couldn't matter less
I'm just hiding all of my emotions
Behind the broken heart I guess.

My daddy he once told me,
"Hey, don't you love you any man.
Just take what they may give you,
And give but what you can."

Talk back trembling lips, shaky legs don't just stand there
Don't let her know she's gettin' through to you
Talk back trembling lips, burning eyes don't start crying
Heart don't let her know that you're breaking in two.

And you can sing in the sunshine,
You'll laugh everyday,
You'll sing in the sunshine,
Then be on your way.

Heart don't let her know that you're breaking in two...

And when a year has ended,
And I have gone away,
You'll often speak about me,
And this is what you'll say:
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Think of Me Thinking of You

Together again

Words & Music by Charlie Abbott, Johnny Marvin & Dale Wimbrow

(Buck Owens)

Recorded by Leon Redbone, 1985
Together again my tears have stopped falling
When all your joys, like broken toys, lie at your feet,

The long lonely nights are now at an end

And you have learned that life is just a game;

The key to my heart you hold in your hand

When you confess that happiness is bittersweet,

And nothing else matters now we're together again

Remember me -- I still will be the same.
Together again the grey skies're gone
When your day has passed away,

You're back in my arms now where you belong

And skies are grey, sweetheart,

The love that I knew is living again

Think of me think - ing of you.

And nothing else matters now we're together again
And nothing else matters now we're together again

Remember, too, that only you
Can keep us two apart -Think of me think - ing of you.
My future lies within your eyes,
Where love lights used to shine;
I'd give my all to hear the call
That tells me you are mine.
And if it's true that someone new
Is calling you, sweetheart,
Think of me think - ing of you.
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