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Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi
w opracowaniu niniejszego śpiewnika.
Szczególne dziękuję Ani Świętek za przygotowanie do druku śpiewnika.

Oddzielne podziękowanie dla obecnego Zarządu „Hawiarskiej Koliby”,
za umożliwienie wydrukowania, który ze zrozumieniem podszedł do
pomysłu opracowania Śpiewnika dla „kolibowej starszyzny” chcącej
jeszcze śpiewać, ale swoje piosenki.

Spis piosenek
Strona
1. Adżubej ....................................................................................................................
2. A gdy szesnaście .......................................................................................................
3. А я еду (A ja jedu) ..................................................................................................
4. A ja sobie śpiewam ...................................................................................................
5. A ja taká čárna ..........................................................................................................
6. Aniele mój.................................................................................................................
7. A on do wojska
.................................................................................................
8. Ataman......................................................................................................................
9. A Tatry wabią............................................................................................................
10. A u nas latem.............................................................................................................
11. Baby – wyzdychały...................................................................................................
12. Bajkał (Włóczęga).....................................................................................................
13. Ballada o bajkowaniu................................................................................................
14. Ballada o błądzących turystach ................................................................................
15. Ballada o jednej Wiśniewskiej..................................................................................
16. Ballada o królu .........................................................................................................
17. Ballada o krzyżowcu.................................................................................................
18. Ballada o Powersie....................................................................................................
19. Ballada o wiagrze......................................................................................................
20. Balonik .....................................................................................................................
21. Bal u cioci Pelagii (U cioci Pelagii)..........................................................................
22. Bal u weteranów........................................................................................................
23. Banda........................................................................................................................
24. Bando, bando ...........................................................................................................
25. Barborička ................................................................................................................
26. Bardzo smutna piosenka retro ..................................................................................
27. Baron Cygański ........................................................................................................
28. Beata z Albatrosa .....................................................................................................
29. Bela Mari .................................................................................................................
30. Beskid.......................................................................................................................
31. Beskidzkie lasy ........................................................................................................
32. Beskyde, Beskyde ....................................................................................................
33. Bezpowrotny bilet (Drewniana łódź)........................................................................
34. Bez tytułu..................................................................................................................
35. Będziemy pamiętać...................................................................................................
36. Biała konwalia (Spódniczka) ....................................................................................
37. Białe róże..................................................................................................................
38. Biegłaś zboczem ......................................................................................................
39. Bieszczady (Na lenistwo nie ma rady) .....................................................................
40. Bieszczady, góry mych marzeń ................................................................................
41. Bieszczadzka olszyna................................................................................................
42. Bieszczadzkie anioły....................................................................................................
43. Bieszczadzki rajd .....................................................................................................
44. Bieszczadzki szlak ...................................................................................................
45. Bijatyka – 24 lutego …................................................................................................
46. Bitwa ….......................................................................................................................
47. Bosman …...................................................................................................................
48. Bradiaga ...................................................................................................................
49. Brzuch ......................................................................................................................
50. Bukowina II .............................................................................................................
51. Buty me ....................................................................................................................
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64. Córka grabarza..........................................................................................................
65. Cum gali ...................................................................................................................
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67. Cyganeria .................................................................................................................
68. Cyganka (Zielone oczy) ...........................................................................................
69. Cygańska ballada .....................................................................................................
70. Cygańska skarga (Na dancingu tańczą goście) .........................................................
71. Cygańska skarga (Zagraj mi ...).................................................................................
72. Cyklady …...................................................................................................................
73. Czajka.......................................................................................................................
74. Czarna Natasza .........................................................................................................
75. Czarne oczy (Gdybym miał gitarę) ..........................................................................
76. Czas powrotów .........................................................................................................
77. Czemu smutne są twoje oczy ...................................................................................
78. Черемшина ..............................................................................................................
79. Czeremszyna ............................................................................................................
80. Червонa рутa............................................................................................................
81. Czerwone jagody ......................................................................................................
82. Czerwone maki ........................................................................................................
83. Czerwone róże są .....................................................................................................
84. Czerwone słoneczko..................................................................................................
85. Czerwony pas............................................................................................................
86. Czerwony sztandar....................................................................................................
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88. Cztery piwka …..........................................................................................................
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91. Cztery razy................................................................................................................
92. Czy chciałaby pani…................................................................................................
93. Ćwir, ćwir.................................................................................................................
94. Daj Boże ..................................................................................................................
95. Daleka droga ............................................................................................................
96. Deszczowe lato ........................................................................................................
97. De passa Kuba ..........................................................................................................
98. Дівча (tekst oryginalny)............................................................................................
99. Дівча (kolibiany tekst)..................................................................................... …......
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101. Dolina ......................................................................................................................
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1.

Adżubej

Na czarnej 4x górze
Gdzie czarny 3x zamek stał,
Dokoła kwitły czarne róże ahoj,
I czarną skórę naród miał.

a, E
a, A7
d, a
E, a, A7

{bis} E, a

Czarna księżniczka tam mieszkała.
Czarny się książę kochał w niej.
Tulił ją do czarnego ciała, ahoj
Potężny czarny Adżubej.

{bis}

Godzina walki już wybiła.
I książę czarny kindżał wziął.
A żonę by mu wierną była, ahoj
W czarne majteczki zakuł ją.

{bis}

I czarny kluczyk wrzucił w morze.
I na czarnego konia wsiadł.
Teraz nikt pieścić Cię nie może, ahoj
Póki nie wrócę z wojny ja.

{bis}

Nadeszły czarne dni rozpaczy.
Księżniczka roni czarne łzy.
Bardzo spragniona jest pieszczoty. ahoj
Po nocach miała czarne sny.
{bis}
I przyszedł Feluś – sługa:
I pomajstrował przy majteczkach
Czarne majteczki spadły z niej.
Teraz popieszczę cię koteczku, ahoj
Lepiej niż czarny Adżubej.

{bis}

Po latach wojny książę wraca.
Do swej księżniczki mknie co tchu.
Nagle zdziwione oczy zwraca, ahoj
Czyje to dziatki biegną tu.

{bis}

Na to księżniczka rzuca skromnie;
Bałam się książę śmierci twej.
Wstyd by umierał bezpotomnie, ahoj
Potężny czarny Adżubej.

2.

{bis}

A gdy szesnaście

A gdy szesnaście miałem lat
I jak mi dobrze było.
Kochałem dziewczę niby róży kwiat,
Z całego serca siłą.

C
F
C
(F, C dla bisu)
G, C (F, C dla bisu)

{bis}

11

Oczęta miała, niebieskie,
I włosy z bujną grzywką.
I chodziliśmy tu i tu, i tam.
Mieszkała naprzeciwko.
A gdy ty luba zdradzisz mnie,
Pistolet kupię sobie.
I powystrzelam wszystkie panny złe.
Sam sobie nic nie zrobię.
A gdy mnie będą łapali
Rzucę się w morskie fale,
Będę udawał, że się topić mam
Lecz pływam doskonale.

3.

А я еду

Понимаешь, это странно, очень странно,
Но такой уж я законченный чудак:
Я гоняюсь за туманом, за туманом,
И с собою мне не справиться никак.
Люди сосланы делами,
Люди едут за деньгами,
Убегают от обиды, от тоски.

d, g
A, A7, d
g
A, A7, d
D7
g
C, F, A7,

Refr. А я еду, а я еду за мечтами,
За туманом и за запахом тайги.
А я еду, а я еду за мечтами,
За туманом и за запахом тайги.

d, g,
A, A7, d
d, g,
A, A7, d

Понимаешь, это просто, очень просто
Для того, кто хоть однажды уходил.
Ты представь, что это остро, очень остро:
Горы, солнце, пихты, песни и дожди.
Пусть полным-полно набиты
Мне в дорогу чемоданы:
Память, грусть, невозвращённые долги...
Refr. А я еду, а я еду за туманом,
За мечтами и за запахом тайги.
А я еду, а я еду за туманом,
За мечтами и за запахом тайги.
Muzyka: Кукин Ю.
Słowa: Кукин Ю.
Wykonawca: Кукин Ю.

4.

A ja sobie śpiewam

Latem przeogromny bukiet swoich snów
Widzisz, jak na dłoni.
Szukasz ciągle nowych, wielkich przygód stu,
Życia nie przegonisz.
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D, C, G, D
C, D
C, D, G
C, D

Refr. A ja sobie śpiewam,
A ja sobie gram.
Biorę z sobą plecak,
No i w Polskę gnam.

G, D
C, G
D
C, G {bis}

Jesień swym nastrojem chciałoby cię znów,
Przywieść do kominka.
Jak niewiele trzeba, żeby z twoich snów,
Mogła zostać chwilka.
Refr. ...
Zima zawsze swoje mroźne prawa ma,
W butach marzną nogi.
Z góry ci za kołnierz leci mokry śnieg,
Gdzie skierujesz kroki.
Refr. ...
Wiosną, jak niedźwiedzica budzi ze snu,
Ciepły promyk słońca.
Świat mi daje radość, no i wiem że znów,
Życie jest bez końca.
Refr. …

5.

A ja taká čárna

A ja taká čárna, jak čárna čarnica,

2x

a, E, a

Naj še mi vystúpi šej, haj, naj še mi vystúpi šej, haj,
Naj še mi vystúpi z rady paradnica.
Z rady paradnica, z poľa robotnica,

2x

Bo ja taká čárna šej, haj, bo ja taká čárna šej, haj,
Bo ja taká čárna jak čárna čarnica.
Čárna ja, čárna ja, jak čárna čarnica,

{bis}

2x

Bo ja od maľučka šej, haj, bo ja od maľučka šej, haj,
Bo ja od maľučka na poľo chodzila.

6.

C, G, C, E
a, d, E, a {bis}

{bis}

Aniele mój

Gdy wejdę na szczyt Kaukazu,
Jak boski wyrok zażąda.
Może zginę tam od razu
I nie będę cię oglądał.

C, G7
C
G7
C,

Refr. Aniele mój, aniele mój.

G, C

Może Turek szablą krzywą
Niewinne serce skaleczy.
Na myśl samą łzy popłyną,
Że cię nie zobaczę więcej.
Refr. …
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A gdy będę już powracał.
Powiedz miła gdzie cię szukać,
W którą stronę mam krok zwracać,
Do których drzwi zapukać.
Refr. …
Będę pukał regularnie,
A jak nikt się nie odezwie;
Z riwolweru do drzwi palnę.
Może strzałem drzwi oberwę.
Refr. …
A gdy spotkam cię broń Boże,
Z jakimś innym obcym draniem.
Zimnym trupem go położę
Tobie sprawię tęgie lanie.
Refr. …
Potem zginę z własnej ręki,
A ty będziesz żyć dopiero.
Lecz pamiętaj za me męki
Do piekła pójdziesz cholero.
Refr. …

7.

A on do wojska

A on do wojska był przynależniony,
Raz w tydzień chodził w rekruty.
Płaszczyk otrzymał ogólnowojskowy
I siedmiokilowe buty.

C, G7
C
C7, F, C
G7, C

A kiedy nas już do wojska pobrali
Wiedziałem, że to zwycięstwo,
Że nie przekroczy wróg polskich granic
Na widok nas - padł strach i męstwo.
Gdy tak raz idziemy w mundurze,
My kraju dzielne obrońce.
Ze wszystkich okien, w dole, czy w górze.
Wzdychają ku nam służące.
Nie straszne nam są Czang-Kaj-Szek i USA.
Jądrowe też uderzenie.
Bo każdy będzie miał gdy głową rusza,
Lektorskie z wojny zwolnienie.

8.

Ataman

Ej ty, ojcze atamanie
Ukraina śpi w najlepsze.
Śpią sokoły na kurhanie
I stanęła woda w Dnieprze.
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d, A7,
d, A7, d
A7
d, A7, d

{bis}

{bis}

{bis}

{bis}

Koń już ledwie nogi wlecze
Człek tak żyje, że nie żyje.
Czas nie płynie, ale ciecze.
Gdzieś w limanie czajka gnije.

F
C, A7, d, A7
d, A7
d, A7, d, A7, d

{bis}

Wyhowskiego szablą krzywą
Mała bawi się dziecina
Ty Kozacze śpisz leniwo
Płacze matka Ukraina
Skowroneczek strzepnął piórka.
Gdzieś na stepie orzeł kracze.
Rwie się pardwa i przepiórka,
A ty jeno śpisz, Kozacze.

{bis}

Ej ty, ojcze atamanie
Niech nad sobą się użalę.
Gdy tak dalej pozostanie
To chatynkę swoją spalę.
Spisę w drobne drzazgi złamię,
Szablę rzucę na dno morza.
Sam się skryję na kurhanie
W dzikich stepach Zaporoża.

9.

[bis}

A Tatry wabią

Choć do tych gór dojedziesz limuzyną,
Co sto kroków możesz pijać czarną kawę.
Tu możesz już z ubraną ekstra spotkać się dziewczyną
Na pseudo turystyczną wyprawę.

D, A7
G, D, A7
D, A7
G, D

Refr. A Tatry nas wabią wciąż swoim urokiem,
G, a
Filuternie zapraszają na swe trasy.
D, G
W Dolinę Pięciu Stawów ponad Morskim Okiem, a
Gdzie strome zbocza i pokruszone głazy.
D, D7, G
La, la, la, la, laj
G, a, D, G, a, D, D7, G
Chcesz przeżyć raz w życiu prawdziwą przygodę,
Z Kasprowego chcesz narciarskie czynić harce.
W kolejce do kolejki tłumne korowody,
Turystyczne życie, tak jak w bajce.
Refr. …
A gdy wieczorne śpiewy w sztok pijanej gwary,
Mącą ciszę twych dostojnych gór.
To zamiast użyć znanej ci łacińskiej gwary,
Podejmij razem z nami w mol lub w dur.
Refr. ...
Muzyka: Kazimierz Kawulak
Słowa:Kazimierz Kawulak
Wykonawca: autor + Koliba
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10.

A u nas latem

Gdzie stare młyny dumnie stoją,
Nad rzeką, której nie ma.
I choć do domu stąd niedaleko
Przewędrujemy kawał świata.

e, a
D7, G
C, G
D, G, H7

Refr. A u nas latem jest najlepiej
Dywanem w złocie zboże tańczy.
I nasze słońce jest najlepsze,
Choć u nas nie ma pomarańczy.

e, a
D7, G
C, G
D, G, H7

{bis}

Tam dziadek – wiatrak zasłuchany,
W żabie rechoty gdzieś za lasem.
Tu znowu kamień na rozdrożu,
Pomylił przeszłość z naszym czasem.
Refr.:
Wędrować dobrze jest wśród jezior,
Gdy słonce mówi nam dobranoc.
I śmiać się nocą do księżyca,
I kłaść się spać dopiero rano.
Refr.:
Aż przyjdą czasy, gdy ścierniska
Śniegi zakryją aż do wiosny.
W lesie igłami nam się skłonią,
Polskie zielone zawsze sosny.
Refr.:
Muzyka: Tomasz Pałczyński
Słowa: Tomasz Pałczyński

11. Baby – wyzdychały
Mówisz mało było tej miłości.
Casanowie wciąż zazdrościsz
Lecz po trzech kolejnych nocach masz już dość,
I się modlisz tak, jak on.

C7, F, C
G7, C
C7, F, C,
G7, C, G

Refr. Aby wszystkie baby wyzdychały,
Żeby wreszcie chłopom spokój dały.
Żeby człowiek w nocy mógł się wyspać.
I nie słyszeć o północy; bądź mężczyzną.
Amen.
Rano budzisz się zmęczony zmięty.
Czujesz się, jak z krzyża zdjęty.
A tu dalej baba maltretuje cię,
Więc powtarzasz w myśli, że:
Refr. ...
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C, G7, C
G7,C, C7
F, C
G7, C
G, C

Cały dzionek słyszysz trajkotanie,
Na to nocne nawalanie.
A gdy czujesz, że za chwilę trafi cię szlag,
To, powtarzasz sobie tak:
Refr. ... D, A7, D {bis} z akordami
A7, D, D7
G, D,
A7, D
Amen (2x) A, D
Muzyka: Kazimierz Kawulak
Słowa: Zbigniew Turek + Kazimierz Kawulak
Wykonawca: autorzy + Koliba

12.

Bajkał (Włóczęga)

Na stepach za dzikim Bajkałem,
Gdzie złota szukają wśród gór,
Włóczęga, swój los przeklinając,
Zmęczony, szedł sobie przez bór.

A, E
E7,A
D, F
A, E7, A

On uciekł z więzienia wśród nocy,
Gdzie cierpień ogarnął go szał,
Lecz dalej już iść nie miał mocy,
Roztaczał się przed nim Bajkał.
Gdzie Bajkał podnóża gór sięga,
Przez burze, wichury i noc.
Wędruje zgarbiony włóczęga,
Dźwigając przeklęty swój los.
Włóczęgo, nie szukaj swej drogi
Do życia, bo los twój tak chciał,
Lecz popłyń po białym Bajkale,
A szczęście swe znajdziesz wśród fal.
Włóczęga do brzegu podchodzi,
Do łódki rybackiej wnet wsiadł.
I śpiewa o swojej Ojczyźnie,
A smutna piosenka mknie w świat.
Włóczęga do brzegu dopływa,
Ktoś wyszedł, on sercem swym zgadł.
„Ach witaj mi matko najdroższa,
Czy zdrowi mój ojciec i brat?”
Twój ojciec już dawno nie żyje,
Zmarznięty przygniata go grunt.
A brat twój w dalekim Sybirze
Kajdany ma ciągle u nóg.
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13.

Ballada o bajkowaniu

Czas nam wyznacza nowe dni,
Inne maluje nam wspomnienia.
Lecz my wrócimy w tamten świat,
Świat, który się nie zmienia.

E, H7
E
H7
E

Refr. Chwycimy słonce w nasze ręce
I w nowe lato powrócimy.,
Zaczarujemy naszą ziemię,
Liśćmi akacji powróżymy.
La, la, la, laj, la, la, la, la, la

E
A, E
A, E
H7, A, E

Konwalie dzwonią na polanach,
Tysiącem smyczków drzewa grają.
Wiatr stroi struny na gałęziach,
Ludkowie lasu nas witają.
Refr. …
Pod parasolem starych drzew,
Wieczór gwiazdami nas przykryje.
A jutro rano, tak jak dziś
Słońce na nowo nam odżyje.
Refr. …
Wykonawca: Grupa z WAT-u

14.

Ballada o błądzących turystach

Być może, że kiedyś ktoś wpadnie
O ile się znajdzie ktoś bystry
Na pomysł, by w górach postawić
Pomnik błądzącego turysty.
A kiedy napotkasz ten pomnik
Turysto prawdziwy, bez skazy
To odrzuć swą pychę i pomyśl
Nadawszy powagę swej twarzy.

C
G7
C
C7, F
C
G7
C

Refr. Pomyśl o tych, co dawno dojść powinni
A wciąż jeszcze idą.
O tych, co po długim marszu
Wyjściowy ujrzą widok.
O tych, których kompas skierował
Na składnicę złomu
I o tych, których GOPR sprowadził
Z wycieczki do domu.
Pomyśl o tych, co dobrym poszli szlakiem
Ale w złym kierunku.
I o tych, co po lesie błądzą
Wołając ratunku.
I pomny, że się mylił ojciec twój i dziadek
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C
G7
C
C7
F
G
C

C7, F, d

Sprawdź, czy dobrze idziesz Na wszelki wypadek.

G7
C

Nie wszyscy błądzący turyści
Znaleźli ratunek, niestety
Z niektórych już tylko zostały
Wyblakłe i ciche szkielety
Więc kiedy napotkasz ten szkielet
Turysto prawdziwy, bez skazy
To odrzuć swą pychę i módl się
Nadawszy powagę swej twarzy.
Refr. Módl się za tych …
… do domu.
Módl się też za tych...
Muzyka: Andrzej Mróz
Słowa: Andrzej Mróz
Wykonawca: autor

15.

Ballada o jednej Wiśniewskiej

Żyli w pałacu hrabia z hrabiną,
On zwał się Rodryk, ona Franceska,
A w drugim domu za ich meliną
Mieszkała sobie jedna Wiśniewska.

a
d, a
d, a
E, E7, a

Niewinne serce miała hrabina
I takąż duszę pieską, niebieską;
A on był gałgan i straszna świnia
I pitigrilił się z tą Wiśniewską.
Biedna hrabina łzami płakała,
Z ciągłej żałości wyschła na deskę
I na kolanach męża błagała
Odczep się, draniu, od tej Wiśniewskiej
Próżno chodziła z hrabią na udry,
Na próżno klęła swą dolę pieską,
On ciągle ganiał do tej łachudry
I szeptał czule, o ty, Wiśniewsko!
Aż raz hrabina miecz zdjęła z ściany
Zmierzyła hrabię okiem królewskim
Siedź tu, powiada, ty w herb drapany,
Dzisiaj nie pójdziesz do tej Wiśniewskiej
On zaś będący pod alkoholem,
Czyli – jak mówią – zalany w pestkę,
Wyrżnął hrabinę łbem w antresolę
I dawaj gazu do tej Wiśniewskiej.
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Biedna hrabina padła na dywan,
Cała zalała się krwią niebieską,
A gdy już czuła, że dogorywa,
Rzekła – poczekaj, o ty, Wiśniewsko!
Potem się odbył pogrzeb wspaniały,
Hrabia nad grobem uronił łezkę.
Strasznie się martwił przez dzionek cały,
A na noc poszedł do tej Wiśniewskiej.
Wtedy hrabina z mogiły wstała,
Wyrwała z trumny sękatą deskę,
Poszła za hrabią, na śmierć go sprała
I rozwaliła łeb tej Wiśniewskiej.
Chociaż lebiegi grzeszyli tyle
I na nich w końcu też przyszła kreska.
Dziś leżą sobie w jednej mogile:
Hrabia, hrabina i ta Wiśniewska.

16.

Ballada o królu

A kiedy na państwo ościenne wyruszał nasz król,
Królowa na drogę sucharów mu wór ususzyła.
I dziury na szatach mężowskich starannie zaszyła,
I w dwóch zawiniątkach mu dała machorkę i sól.

C, a7, C7, G7
d, G7, C
C7, F
Czm, C6, d6, G7, C

A kiedy się żegnał i zamku przekroczyć miał próg,
Objęła go czule i łzę uroniła rzęsistą.
A dajże im w kość, bo krzyczy cię lud pacyfistą.
I zabierz im słodkie pierniczki, bo przecież to wróg.
Pod wodzą kaprala oddziały czekają już dwa,
Trzech smutnych żołnierzy i tyluż żołnierzy wesołych.
Rzekł król: furda prasa i radio, i cztery żywioły,
Wiktoria nas czeka i w ogóle chłopcy, hura!

H, gis, H7, Fis
Fis, cis, Fis, H
H7, F
Hzm, H, cis, Fis, H

Nim zmilkły oklaski marszowa rozległa się pieśń.
Po drodze do armii król rozkaz skierował odgórny;
Wesołych żołnierzy dać kazał do intendentury,
A smutnych żołnierzy zostawił w piechocie - ich pech.

H, C7,C

Popatrzcie słoneczko zwycięstwa już błyska zza chmur.
Akordy – p. 1 i 2 zwrotka
Trzech smutnych żołnierzy ... spisano co prawda na manko.
A kapral moralny pion tracąc, ożenił się z branką.
Lecz łupem zwycięzców ogromny pierniczków padł wór.
Więc grzmijcie orkiestry. Niech serca uderzą im w takt.
Niech smutek przelotny nam piersi radosnej nie gniecie
Cóż smutnym żołnierzom po życiu na tym naszym świecie?
A słodkich pierniczków dla wszystkich nie starczy i tak.
Wykonawca: Jakub Rosiak
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17.

Ballada o krzyżowcu

Wolniej, wolniej, wstrzymaj konia.
Dokąd pędzisz w stal odziany?
Pewnie tam, gdzie błyszczą w dali.
Jeruzalem białe ściany.
Pewnie myślisz, że w świątyni
Zniewolony pan twój czeka,
Żebyś przyszedł go ocalić,
Żebyś przybył doń z daleka.
da, du dan, da, du dan....

e
A
C
D
e
A
C
D
e, A, C, D

Wolniej, wolniej, wstrzymaj konia.
Byłem dzisiaj w Jeruzalem,
Przemierzałem puste sale.
Pana twego nie widziałem.
Pan opuścił święte miasto;
Przed minutą, przed godziną.
W chłodnym gaju na pustyni
Z Mahometem pije wino.
da, du dan, da, du dan....
Wolniej, wolniej, wstrzymaj konia.
Chcesz oblegać Jeruzalem.
Strzegą go wysokie wieże,
Strzegą go Mahometanie.
Pan opuścił święte miasto,
Na nic poświęcenie twoje.
Po cóż niszczyć białe ściany,
Po cóż ludzi niepokoić.
da, du dan, da, du dan....
Wolniej, wolniej, wstrzymaj konia.
Porzuć walkę niepotrzebną,
Porzuć miecz i włócznię swoją
O jedź ze mną, i jedź ze mną.
Bo gdy szlakiem ku północy,
Podążają hufce ludne.
Ja podnoszę dumnie głowę
I odjeżdżam na południe. da, du dan, da, du dan....
Muzyka: M. Hrynkiewicz
Słowa: M. Hrynkiewicz

18.

Ballada o Powersie

Frank Powers kraj radziecki
Chciał raz odwiedzić sobie.
Lecz zamiast w Tu-104
Wsiadł w inny odrzutowiec.
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Refr. Ahoj kukuruża,
Niech rośnie nam duża.
Niech rośnie nam duża,
Jak las.
Złapali go w kołchozie,
Jak się do Moskwy śpieszył.
I Gustia komsomolec
Ustrzelił go z pepeszy.
Refr. ...
I chcieli go wykończyć
W piwnicach po kryjomu,
Lecz jakaś straszna świnia
Doniosła do Rejkomu.
Refr. ...
I sąd się ulitował,
I wydał wyrok niski,
Bo przywiózł dla Nikity
Dwa litry dobrej whisky.
Refr. ...
I sąd się ulitował,
Minęła drania kula.
I na dwie pięciolatki,
Wsadzili go do ula.
Refr. ...
I co się martwisz Powers
I minę masz strapioną.
Nauczą cię niedługo
Metodą przyspieszoną.
Refr. ...
I co sie martwisz Powers
I minę masz ponurą.
Nas też ruskiego uczą
Już lat trzydzieści z górą.
Refr. ...
Szedł w pole przepić kaca
Z brygadą Zjemlianika.
I naszoł w kukurudzy
Malczika razwiedczika.
Refr. ...
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19. Ballada o wiagrze
(na melodię: Oj Dana, oj, Dana)
Słuchajcie ludziska, zaśpiewam balladę.
Kupił dziadek wiagrę, taki był przypadek.

C
G, G7, C

Refr.: Oj Dana, Oj Dana (po każdej zwrotce)

F, C, G, G7, C

Przybiega z apteki, lachą drzwi otwiera.
Babka przerażona na niego spoziera.
Coś ty stary zrobił, że ci stoi kuśka?
Nie ma czasu gadać, chodź babo do łóżka.
Jęczy dziadek, stęka, dymać już nie może,
A tu kuśka stoi, mój Ty Panie Boże.
Babka rozpalona, jęków nie chce słuchać.
Biednemu dziadkowi, dalej każe ru – szać.
Mówi dziadek babce, rady mej posłuchaj.
Ja się w znak położę, ty się sama ru – szaj.
Tak sobie używał, że gorączka spadła.
Babka wykończona, koło dziadka padła.
Dziadek wstał z tapczanu, złapał w biegu gatki,
I pędem poleciał dymać do sąsiadki.
Siadła na tapczanie załamana babka.
Przez tę całą wiagrę, wnet pochowam dziadka.
Patrzy w okno babka, pies to czy niedźwiadek,
A to od sąsiadki wlecze się jej dziadek.
Stanęła w drzwiach babka, wiagrę mu zabrała.
Dymać będziesz wtedy, gdy ja będę chciała.
Clinton z Ameryki, wiagrę tę nam przysłał,
Aby o swej biedzie w Polsce nikt nie myślał.
Cwaniak z tego Billa, cygaro ma zdrowe,
Gdyby chciał, to mógłby wydymać i krowę.
Z tej ballady morał wnet wynika taki;
Będzie w Polsce biednie, lecz będą dzieciaki.
Przyszłość to narodu, lecz żyć nie ma za co.
Nasi pracodawcy, nam ciulowo płacą.
Wielebny z ambony już zaciera ręce;
Chrztów w Polsce przybędzie, poza tym nic więcej.
Wpierw z aborcją walkę w Polsce prowadzili.
Teraz wiagrę dali, byśmy się mnożyli.
Biedny Polak, biedny, z biedą się boryka.
Wpierw go dymał Ruski, teraz Ameryka.
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20.

Balonik

Łana nana naj........
Płacze dziewczynka, balon uciekł jej.
Ludzie mówią: nie płacz, a świat pędzi, hen.

a, d, G7, C
A, E, E7, a

Płacze dziewczyna, chłopca trzeba jej.
Ludzie mówią: nie płacz, a świat pędzi, hen.
Płacze kobieta, mąż opuścił ją.
Ludzie mówią: nie płacz, a świat pędzi, hen.
Płacze staruszka, życia szkoda, cóż..,
A świat się zakręcił... i niebieski tuż.
Muzyka: Bułat Okudżawa
Wykonawca: Paweł Orkisz

21.

Bal u cioci Pelagii

U cioci Pelagii, tej grubej, tej z Pragi,
Co wieczór we wtorek a'la wieczorek.
Są ciastka, herbatka, bo ciocia dzierlatka,
Ma latka lecz bawić się chce.

C
G7, C
G7, C, C7

Refr. Ten bal, ten bal, ten bal,
Co za czar, tyle par!
Kółeczko, koszyczek kręci się,
Mija nocka, mija dzień.
A tam pod ścianami córeczki z mamami
Filują chłopczyka, co fika walczyka,
A chłopczyk miał chrypkie,
Pił wódkę pod rybkie,
Bo taki już z niego był drań!
Refr.
A Feluś Szuflada cichutko się skrada
I ciastka są świeże i wódkie on bierze.
Gdy celu był bliski, opróżnił półmiski,
A resztę do wora i zwiał!
Refr. ...
Wykonawca: Stasiek Wielanek

22.

Bal u weteranów

Dzisiaj bal u weteranów,
Każdy zna tych panów,
Bo tam co niedziela
Jest zabawy wiela.
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C
G7
C

F, C
G7, C, C7
F, C
G7, C, C7 {bis}

Choć komitet za wstęp bierzy
Czterdzieści halerzy,
Ale wyznać szczerzy,
Co wart, ta joj!

G7
C, G7, C

Refr. A muzyczka ino, ano,
A muzyczka rżnie,
Bo przy tej muzyczce
Goście bawią się wesoło!
Wszystko jedno, czy to męska,
Czy to damska jest,
Byle tylko rżnęła fest, a fest!
Maniuśka, moja Maniuśka,
Chodźże ze mną rwać jabłuszka!
Maniuśka, moja Maniuśka,
Chodźże ze mną rwać!

C
G7
C
G7, C
C
G7, C
G7, C {bis}

Z panną Manią jakiś frajer
Wielgi piniądz traci,
Trzy gilajzy piwa
Przy bufecie płaci.
Ona wielgim państwu służy,
Taj do niego jurzy:
„Sznycli mam w blaturzy,
Ta przyjdź pan, przyjdź!”
Refr. ...
Tam ci znowu jakiś frajer
W kozaka się bawi,
Kastet ma w kieszeni,
A majcher w rękawi.
Ty do niegu ani słowa,
Naj ci Bóg zachowa,
Bo on z Łyczakowa
Je gość, je gość!
Refr. ...
A tam znowu jakaś menda
Po sali si szwenda,
Malowane lica,
Szuka sy kibica.
Ali ona go ni znajdzi,
Bo ona bidaczka,
Pójdzi do Babaczka
Na szmelc, na szmelc!
Refr. ...
Pan Bazyli wielki galant,
Za całe pinć centa,
Kupił czekulady
Mańce na prezenta.
I on do niej tak powiada:
„Niech nu Mańka zjada,
Bo to czekulada jest, ta jest!”
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Refr. ...
Tam na sali Pan Bazyli
Przeprasza na chwili,
Bo mu portki pękli,
Het na samym tyli.
A, że samo to nie chyci,
Trzeba iść po nici,
Bo człek ciałem świci,
Ta joj, ta joj!
Refr. ...
O północy się zjawili
Jacyś dwa cywili,
Mordy podrapane,
Włosy jak badyli.
Nic nikomu ni mówili,
Tylko w mordy bili,
Tak bal zakończyli,
Ta już, ta joj!
Refr. ...

23.

Banda

Niech smutki precz zginą, wspomnienia niechaj płyną
Obsiadłszy ogień w koło z piosenką wesołą.
Uśmiechnij się jasno, a wszystkie smutki zgasną,
Podajmy sobie ręce w piosence, w piosence.
Refr. Bo w naszej ferajnie przyjęte jest
Zabawić się fajnie i śpiewać też
I zawsze mamy chęć na szał,
Byleby śpiew wesoło brzmiał.
Bando, bando, rozstania nadszedł już czas.
Bando, bando na zawsze złączyłaś nas.
Bando bez ciebie smutno i źle.
Pożegnania to nie dla nas,
Wkrótce znów spotkamy się.
Na żal nas nie bierzcie bo dosyć smutku w mieście...
Niech żyje nasza banda, a reszta carramba.
Nam smutków nie trzeba, nam świeci błękit nieba,
A gwiazdki mgiełką siną nad głową nam płyną.
Refr. Bo w naszej …
Jesień, jesień na polach rozwiesza mgły.
Wrzesień, wrzesień kasztany sypie, jak łzy.
Ptak zaśpiewał wtulony w słoneczny krąg
Jakiś motyw gra cichutko … cyt, cyt,
I posłuchaj, tak to on.
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C, G7
C
G7
C
C7, F, C
G, G7, C
C, G7
C
C7, F
C
G7, C

24.

Bando, bando

Niech smutki precz zginą, wspomnienia niechaj płyną,
Obsiądźmy ogień wkoło z piosenką wesołą.
Uśmiechnij się jasno, a wszystkie troski zgasną,
Podajmy sobie ręce w piosence, w piosence.
Refr. Bo w naszej ferajnie przyjęte jest
Zabawić się fajnie i śpiewać też
I zawsze mamy chęć na szał,
By ten nasz śpiew wesoło brzmiał.
Bando, bando,
Rozstania nadszedł już czas.
Bando, bando,
Na zawsze złączyłaś nas.
Bando, bando,
Bez ciebie smutno i źle.
Pożegnania to nie dla nas o nie,
Wkrótce znów spotkamy się!
Marzeniem mężczyzny każdego wesołego,
To żeby być bogatym i zdolnym do tego ...
My młodzi, my młodzi, nam bimber nie zaszkodzi
Więc pijmy go litrami, kto z nami, kto z nami.
Refr. ...
Wykonawca: Duet STELA

25.

Barborička

Keď som išiel pres horu, aj, jaj, jaj,
Vstretol som tam Barboru, aj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj

D, A7

Refr. Ricom, picom, bol som pri tom, a travička zelená
Ricom, picom, bol som pri tom, až povyše kolena

D, A7

Barboričko, čo to máš aj, jaj, jaj,
Ćo prede mnú ukrýváš, aj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj
Bielu růžu laliju .aj, jaj, jaj, ..
dojdi večer, dám ti ju, aj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj
Došel večer, dala mu aj, jaj, jaj,
Mokrým hadrem přes tlamu, aj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj
Podruhé ti nic nedám aj, jaj, jaj,
když ty nevíš, kde ju mám, aj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj
On ju hledal za uškomaj, jaj, jaj,
Ona ju má pod břuškom, aj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj
On ju hledal na líci aj, jaj, jaj,
Ona ju má pri rici, aj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj
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26.

Bardzo smutna piosenka retro

Lato było jakieś szare i słowikom brakło tchu,
Smutnych wierszy parę ktoś napisał znów.
Smutnych wierszy nigdy dosyć i zranionych ciężko serc,
Nieprzespanych nocy, które trawi lęk.

C, G7, C, G7
E7, a, D, G
C, G7, C, G7
E7, a, D, G

Refr. Kap, kap, płyną łzy, w łez kałużach ja i ty,
Wypłakane oczy i przekwitłe bzy.
Płacze z nami deszcz i fontanna szlocha też
Trochę zadziwiona, skąd ma tyle łez.

C, G7, C, G7
C, C7, d, G7, C
C, G7, C, G7
C, C7,d, G7, C

Nad dachami muza leci, muza, czyli weny znak,
Czemu wam, poeci, miodu w sercach brak?
Muza ma sukienkę krótką, muza skrzydła ma u rąk,
Lecz wam ciągle smutno, a mnie boli ząb.
Refr. ...
Muzyka: A. Sikorowski
Słowa: A Sikorowski
Wykonawca: A. Sikorowski + Kabaret „Pod budą”

27.

Baron Cygański

Cyganie szumnoju, tołpoju
Po Biesarabii idut.

a
A, A7, d

Niesiut gitary za spinoju
I tichim gołasam pajut.

d, a
H7, E, a, A7 {bis}

Refr.: Ja paramieła, ja cziburieła, a
Ja sam samer idu i ja.
A, A7, d
Ech, ja paramieła,
Ech, ja cziburieła,
Ech Baron cygański ja

d
a
E, a, E, a, A7

{bis}

Ech zapragaj kak diad'ka łoszad',
A ryżuju, kosmatuju
A ja pojedu w tu dieriewniu,
Cyganoczku zaswataju.

{bis}

Ech gawarjat kalco w razłukie,
A ja nadienu srazu dwa.
No nie kalco nas razłucziła,
A razłucziła nas siudba.

{bis}

Ech sinokrylnaja gołubka,
Ty nauczi mienia lietat'.
O nie dalioka, nie wysoka,
A priamo miłoj na krawat'
Wykonawca: Alosza Awdiejew
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{bis}

28.

Beata z Albatrosa

Siedem dziewcząt z Albatrosa, tyś jedyna.
Dziś pozostał mi po tobie; smutek, żal.
Miałaś wtedy siedemnaście lat, dziewczyno,
W Augustowie pierwszy raz ujrzałem cię.

a, d
G7, C, E
a, d
E, a

A na imię miałaś właśnie Beata.
Piękne imię muszę przyznać miła ma.
Zabierałem cię co dzień na fregatę,
Byś miłością swą upajała mnie.
Minął dzionek słońce zaszło za jeziorem,
I fregaty kontur ukrył się za mgłą.
Na fregacie byliśmy wciąż sami,
A na brzegu ktoś nucił piosnkę tę.
Już od dawna ciebie nie widziałem.
Tak mi smutno jest bez ciebie, tak mi źle.
Lecz myślę, że kiedyś się spotkamy,
W Augustowie nad Neckiem w białe dnie.
Te wspomnienia w mej pamięci pozostaną,
I na zawsze schowam w sercu je.
Jestem Beatko zakochany,
Pragnę z tobą jeszcze spotkać się.
Jestem Beatko zakochany,
Pragnę z tobą jeszcze spotkać się.
Muzyka: Janusz Laskowski
Słowa: Janusz Laskowski
Wykonawca: Janusz Laskowski

29.

Bela Mari

Panno Walerciu przypnę ci, Panno Walerciu przypnę ci
Przypnę ci różę do kapelusza, bo w kapeluszu fajnie ci.
O, bela, bela, bela Mari, bela Mari, bela Mari,
O bela, bela, bela Mari, bela Mari, o hej.

C, G7
F, C, G7. C

{bis}

C, G7, C
C, G7, C

Panno Walerciu, wąską masz, 2x
Wąską masz wstążkę w swych pięknych włosach, panno Walerciu, wąską masz

{bis}

O, bela, bela, bela Mari,
Panno Walerciu, rośnie ci 2x
Rośnie ci kępka, poniżej pępka, panno Walerciu, rośnie ci.

{bis}

O, bela, bela, bela Mari,
Panno Walerciu, kupię ci 2x
Kupię ci fiata za cztery lata, panno Walerciu, kupię ci.

{bis}

O, bela, bela, bela Mari,
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Panno Walerciu, czarną masz. 2x
Czarną masz szyję, bo jej nie myjesz, panno Walerciu, czarną masz.

{bis}

O, bela, bela, bela Mari,

30.

Beskid

A w Beskidzie rozzłocony buz, a w Beskidzie rozzłocony buk.
Będę chodził Bukowiną, dłutem w ręku
By w dziewczęcych twarzach
\
Uśmiech rzeźbić, niech nie płaczą już.
Niech się cieszą po kapliczkach moich dróg.
Refr. Beskidzie, malowany cerkiewny dach.
Beskidzie, zapach miodu w bukowych pniach.
Tutaj wracam, gdy ruda jesień,
Na przełęczy swój tobół niesie.
Słucham bicia dzwonów
W przedwieczorny czas.
Beskidzie, malowany wiatrami dom
Beskidzie, tutaj słowa inaczej brzmią
Kiedy krzyczę w jesienną ciszę
Kiedy wiatrom szeleszczą liście
Kiedy wolność się tuli w ciepło moich rąk.
Gdy jak źrebak się tuli do mych rąk.

C, F, G, C, F, a, d, G
F, G, C
C7, F
C, C7, F, G
F, G, C
C, C7, F, G, C
C7, F, E7, a
F, G
C, G7, F
C, C7
F, G

A w Beskidzie zamyślony czas, a w Beskidzie zamyślony czas
Będę chodził z nim poddaszem gór
By zerwanych marzeń struny
Przewiązywać w niespokojne dłonie drzew
Niech mi grają na rozstajach moich dróg.
Muzyka: A. Wierzbicki
Słowa: A. Wierzbicki

31.

Beskidzkie lasy

Na niebie słońce –
Topi śniegi górskich hal, górskich hal.
Niedługo wiosna, wiosną
Świat zapachnie nam.

a, d
G7, C, E
a, d, a
E, a,

Refr. A w dali gitar dźwięk
I potoków szum.
Pieśń rajdowa płynie w dal.
Echo górskie powtarza ją,
Lśni ogniska blask.
Beskidzkie lasy
Pewnym rytmem szumią nam, szumią nam
A leśne ptaki, ptaki
Znów śpiewają tak:
Refr. Że w dali …
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A7, d
a
E, a, A7
d, a
E7, a, A7

{bis}

Przed tobą jeszcze
Do przebycia górski szlak, górski szlak.
I piękny wieczór,
I dziewczyna w twoich snach.
Refr. Gdy w dali …

32.

Beskyde, Beskyde

Beskyde, Beskyde, kdo po tobě ide,
Ćernooký bača ovečky zatáčá,
Ćernooký bača ovečky zatáčá.

C, G, C
F, C, G, C, C7
F, C, G7, C

Aj, bačo, bačo náš, černú košulku máš,
Kdo ti ju vypere, když maměnky nemáš,
Kdo ti ju vypere, když maměnky nemáš ?
Já nemám maměnku, ale mám galánku,
Ona ně vypere černú košulenku,
Ona ně vypere černú košulenku.
Ona ju vypere, ona ju vyválí,
Až půjdu k muzice, každý ňa pochválí,
Až půjdu k muzice, každý ňa pochválí.
Všeci sa starajú o moju chudobu,
A já sa nestarám, chvála Pánu Bohu,
A já sa nestarám, chvála Pánu Bohu.
Všeci sa ženíja, vojny sa bojíja,
A já sa nežením, vojny sa nebojím,
A já sa nežením, vojny sa nebojím.

33.

Bezpowrotny bilet (Drewniana łódź)

Sternik ujął ster: rejs na drugi brzeg,
W jedną stronę bilet za obola.
Gdy zapłacisz już, resztę w wodę rzuć –
Sternik nic innego, nic nie przyjmie.

C, G7, C, G7, C
a, d, G
F, C, E, a
F, G, G7, C

Refr. Drewniana łódź, na drugi brzeg
Obola stary Charon liczy ci za rejs.
Na drugi brzeg popłyniesz gdzie,
Zobaczysz najwyraźniej ile jesteś wart.

G, E, a, E
d, F, G, C
G, E, a, E
d, F, G, C

Złoto dawać chciał, drugi pierścień zdjął –
Widać płacić pierwszą klasę zwykli.
Z tamtej strony – spójrz! – wraca pusta łódź –
Charon ludzi traci już za Styksem.
Refr. Choć miałbyś sto za jeden grosz –
Nic więcej nie zapłacisz, niźli płacić masz.
Na drugi brzeg popłyniesz, gdzie
Obliczą najdokładniej, ile jesteś wart.
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Ileś kiedyś dał – tyle możesz wziąć.
Co zabrałeś – oddasz właśnie tyle.
Z tamtej strony znów wraca pusta łódź –
Spróbuj tu powrotny kupić bilet!
Refr. Drewniana łódź. Za jeden grosz,
Obola stary Charon liczy ci za rejs.
Za jeden grosz – na drugi brzeg,
Gdzie wiedzą, ile za co płacisz, albo nie.

34.

Bez tytułu

Madagaskarczyk jest strasznie dziki.
Nie wie co to gaz, co to prąd.
Jak go nie pożre krokodyl,
To i tak umrze na trąd.

C
G
C, F
C7, G7, C

Madagaskarka jest czarna
I się w ogóle nie ubiera.
A większość dzieci na Madagaskarze
Jest podobna do pana Arkadego Fiedlera.
Pigmej ma wszystko malutkie
I to jego jest troską.
Do każdego Pigmeja podobno
Dodają bezpłatnie mikroskop.
Żony Pigmejów są przez to
Dość często bliskie szału.
A jeden Pigmej, jak zobaczył naszą Kaśkę,
To od razu dostał zawału.
Australijczyk nie słucha radia,
Nie pasjonuje się tangiem,
Tylko w kangury i strusie
Wciąż rzuca bumerangiem.
Jak się po takim rzucie
Nie schowa do zagajnika,
To potem w Australii odbywa się
Pogrzeb jednego Australijczyka.
Bułgar to jest Słowianin,
Choć bardziej od nas czarny.
Żeby mu zrobić przyjemność,
Jedziemy często do Warny.
I każdy jakiś kożuszek
Przywieźć się stamtąd stara.
Żeby się Bułgar nie przegrzał,
Bo bardzo lubimy Bułgara.
Panamczyk nie nosi panamy.
Kobietę zapytać pragniemy,
Zazwyczaj nam odpowiada:
„Z panamy, ale któremy”?
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Eskimos chodzi w futrach.
Jeździ na psie i na foce.
Dnie tam trwają podobno pół roku,
A drugie pół roku – noce.
Więc noc poślubna u nich
Bywa najdłuższa na świecie.
Ale wy się nie cieszcie,
Bo i tak tam nie pojedziecie.

35.

Będziemy pamiętać

Już nie słychać świstu kul,
Dawno umilkł pomruk dział.
Nowym rytmem biegnie życie.
Szybko sie rozwija kraj.

d, g
C, F
d,
A7, D

Refr. Lecz nie wolno nam zapomnieć,
Tych co w bój odważnie szli,
Tych co krew swą przelewali
Za spokojne nasze dni.

D, G, D
Fis, h
G, D
A7, D.

Ziemia rodzi znowu plon
Jasnych i spokojnych dni.
Ze snu już nie wyrwie nas,
Pełen trwogi syren ryk.
Refr. ...
Muzyka: Andrzej Mróz
Słowa: Andrzej Mróz
Wykonanie: Andrzej Mróz – Kraków

36.

Biała konwalia (Spódniczka)

Gdy powiedziałaś: mam tego dość!
To serce me drżało, jak nigdy dotąd jeszcze.

a, d, a
d, G7, C, A7

Choć tak błagałem, choć tak prosiłem F, G7,
Zostań tu ze mną choć jedną chwilę,
C, a
Lecz ty odeszłaś, jak ten cudowny sen. d, E7, a, A7 (E)

{bis}

Dziś zapomniałaś tu do mnie przyjść,
A... a ja czekałem z nikłą nadzieją w sercu
I spoglądałem w pustą uliczkę,
Żeby zobaczyć twoją twarzyczkę,
Lecz ty nie przyszłaś, pozostał nocny sen.

{bis}

Dziś, już zapłonął gwiazd bladych sznur,
Wiatr ucichł i skonał w objęciach sennej nocy.
Proszę cię, błagam – przyjdź tu nazajutrz,
Ja będę czekał z białą konwalią,
Dobranoc, miła – miej najpiękniejsze sny.

{bis}

Wykonawca: Alicja i Rafał
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37.

Białe róże

Rozkwitały pąki białych róż,
Wróć, Jasieńku, z tej wojenki wróć
Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat
Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat.

a, E, a
d, a
G7, C, a
E, a

{bis}

Kładłam ci ja idącemu w bój,
Białe róże za karabin twój.
Nimeś odszedł, Jasiuleńku, stąd
Nimeś próg przestąpił, kwiat mej róży zwiądł. {bis}
Ponad stepem nieprzejrzysta mgła,
Wiatr w burzanach cichuteńko łka.
Przyszła zima, opadł róży kwiat
Poszedł w świat Jasieńko, zginął po nim ślad.

{bis}

Już przekwitły pąki białych róż
Przeszło lato, jesień, zima już.
Cóż ci teraz dam Jasieńku, hej,
Gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej.
Jasieńkowi nic nie trzeba już.
Bo mu kwitną pąki białych róż.
Tam, pod Lwowem, gdzie w ataku padł,
Wyrósł na mogile białej róży kwiat.
Nie rozpaczaj, lube dziewczę, nie.
W polskiej ziemi nie będzie mu źle.
Policzony będzie trud i znój,
Za Ojczyznę poległ ukochany twój.

38.

{bis}

{bis}

Biegłaś zboczem

Biegłaś zboczem brązowo-zielona
Miedzią słońca i trawy zielenią
Biegłaś zboczem strumienia spragniona
Twoje włosy targał górski wiatr
Zanurzyłaś swe dłonie w potoku
Który głazy w poszumie omijał
Burza kropel w srebrzystej pogoni
Obraz twój porwała wartko w dal.
I wracałaś do góry powoli,
Zielonością i brązem strzelista.
Gdy cię wchłaniał cień lasu znajomy,
Znów twe włosy, sosno, targał wiatr.
Muzyka: Anna Szaleńcowa
Słowa: Anna Szaleńcowa
Wykonawca: autorka
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{bis}

a, d
G, C, E7
a, d
E7, a

39. Bieszczady (Na lenistwo nie ma rady)
Na lenistwo nie ma rady,
Nie wchodziła w łeb nauka,
Pojechałem więc w Bieszczady,
By cowboyskich przygód szukać.

C, C7, F
C
G7
C

Refr.: Hej Bieszczady, hej Bieszczady, trza paść krowy, nie ma rady.
Chciałem sobie pokowboić, a tu trzeba krowy doić.
Krowy doić, kury macać i widelcem gnój przewracać
Hej Bieszczady, hej Bieszczady, na Bieszczady nie ma rady

C, C7, F, C
G7, C
C, C7, F, C
G7

W snach marzyłem sobie wtedy,
Że pokocham piękną lady,
Oczywiście za mną lata,
Lady, którą zwą Łaciata.
Refr.: Hej Bieszczady, ….
….Tutaj zgadza się jak ulał, trzeba wołać „ho Krasula”.
To nie życie dla cowboya,
Ani też dla jego świty,
Krowa mlekiem cię wyżywi,
Lecz nie zastąpi kobity.
Refr.:
Gdybym to ja wcześniej wiedział,
Że tak trudno kowbojować,
To bym w domu sobie siedział
I na WSR studiował.
Refr.:

40.

Bieszczady, góry mych marzeń

Bieszczady, góry mych marzeń, snów
Bieszczady niezapomniane.
Bieszczady, do was chcę wrócić znów.
Na zawsze tu pozostanę.

C, C7
F, C
C, C
F, C

Refr. Pójdę na Rawkę i Halicz
Namiot w Berehach rozbiję,
Zjem na kolację borówek,
Wodą z potoku popiję.
Potem rozpalę ognisko
Wszyscy siądziemy dokoła
I w dal popłynie melodia
Nasza piosenka rajdowa

F
C
G7
C

Bieszczady, góry mych marzeń, snów
Prześliczne tu połoniny
Bieszczady, do was chcę wrócić znów
Popatrzeć na stok Wetliny
Refr. …
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Otrycie, dzisiaj ujrzałeś nas
Wpuściłeś w swych puszcz głębiny
Otrycie, w nasz ogniskowy czas
Patrzyłem na twarz dziewczyny.
Refr. …
Bieszczady, góry mych marzeń snów
Prześliczna ty okolico
Bieszczady, do was chcę wrócić znów
Przejechać się obwodnicą
Refr. …
Pójdę na deptak w Ustrzykach
W Laworcie ćwiartkę wypiję
Potem poprawię w Pulpicie
Powietrza sobie użyję
Refr. …
Jeszcze nastawię tranzystor
Nie robiąc ciszą parady
Jeszcze wypstrykam kasetę
Refr. …

41.

Bieszczadzka olszyna

Popod połoniny ku dolinie
Między olszynami potok płynie.

d, A7, d
d, A7, d

Jak potok doliną, dnie za dniami płyną,
F, g, C, C7, F
Ty liście odmieniasz – bieszczadzka olszyno. d, A7, d
{bis}
Gdy noc drogę zajdzie wędrowcowi,
Posłanie ma z liści olszynowych.
Kiedy spocząć trzeba wieczorna godziną,
Wędrowcowi sprzyjasz bieszczadzka olszyno.
Olszynowym drzewem ogień syty,
Ślady ognisk znaczą szlak przebyty.
Tej wędrówki chwile przejdą i przeminą,
A ty pozostaniesz bieszczadzka olszyno.
La, la, la, la la, laj, laj

42.

{bis}
d, g, C, F, d, A7,d, A7, d

Bieszczadzkie anioły

Anioły są takie ciche zwłaszcza te w Bieszczadach
Gdy spotkasz takiego w górach, wiele z nim nie pogadasz.
Najwyżej na ucho ci powie, gdy będzie w dobrym humorze,
Że skrzydła nosi w plecaku, nawet przy dobrej pogodzie.
Anioły są całe zielone, zwłaszcza te w Bieszczadach.
Łatwo w trawie się kryją i w opuszczonych sadach.
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{bis}

a, G
a, e
C, G, C, f7
C, G, a, e, a
a, G
a, e

W zielone grają ukradkiem nawet karty mają zielone.
Zielone mają pojęcie a nawet zielony kielonek.

C, G, C, f7
C, G, a, e, a

Refr.: Anioły bieszczadzkie bieszczadzkie anioły
Dużo w was radości i dobrej pogody.
Bieszczadzkie anioły anioły bieszczadzkie,
Gdy skrzydłem cię dotkną już jesteś ich bratem.

C, G, a
C, G, a
C, G, a
C, G, a

{bis}

Anioły są całkiem samotne zwłaszcza te w Bieszczadach.
W kapliczkach zimą drzemią choć może im nie wypada.
Czasem taki anioł samotny zapomni dokąd ma lecieć.
I wtedy całe Bieszczady mają szaloną uciechę.
Refr.:..
Anioły są wiecznie ulotne zwłaszcza te w Bieszczadach.
Nas też czasami nosi po ich anielskich śladach.
One nam przyzwalają i skrzydłem wskazują drogę.
I wtedy w nas się zapala wieczny bieszczadzki ogień .
Refr.: … 3x

43.

Bieszczadzki rajd

Zebrało się tutaj wielu
Takich, jak ty.
Siadaj z nami przyjacielu
A zaśpiewamy ci.

C, F, G7
C, G7
C, F
C, G7, C

Refr. Rajd, rajd, studencki rajd
C, F, G7
Czy to w słońce, czy to w deszcz. C, G7, C
Idziesz z nami przyjacielu
Bo sam chcesz.
C, G7, C
Czasem chleba nam brakuje,
Ale fajno jest.
Ktoś nas wtedy poratuje,
To braterski gest.
Refr. ...
Każdy student przeżyć chce
Ten bieszczadzki rajd.
Aby wzmocnić swoje siły;
Jemy dużo pajd.
Refr. ...
Może kiedyś tu za rok
Wszyscy się spotkamy.
Obsiądziemy ogień wkoło
I tak zaśpiewamy.
Refr. ...
Muzyka: P. Frankowicz, J. Jaworz-Dutka
Słowa: P. Frankowicz, J. Jaworz-Dutka

37

44.

Bieszczadzki szlak

Gdy promieniem da nam słonce znak,
Znów pójdziemy w dziki świat,
Na bieszczadzki szlak.
Połoniny przywitają nas,
Szczytem skrytym w rannej mgle
I szelestem traw.

a, d, G, C
a
d, E
a, d, G, C
a
D,E7

Refr. Tam gdzie nie ma szosy,
Wąskiej ścieżki ślad,
Właśnie tędy poprowadzi
Nas bieszczadzki szlak,
Nas bieszczadzki szlak.

a
d
a
E, a
D, E, a

Zamiast dachu – błękit nieba jest.
Na Otrytu kręty grzbiet
Dostaniemy się.
Dzikim zboczem przez zielony las,
Tam, gdzie można w słońca skrach,
Poznać życia smak.
Refr. ...
A wieczorem, gdy zapadnie zmrok
Rząd namiotów stanie wnet
I siądziemy w krąg.
Od ogniska w dal popłynie śpiew,
A gitary dźwięczny ton
W świat poniesie zew.
Refr. ...
Gdy rozstania już nadejdzie czas,
Raz ostatni słońca wschód
Oczaruje nas,
Panorama najpiękniejszych gór,
Rzuci na nas dziwny czar,
Każe wracać znów.
Refr. Tam gdzie nie ma szosy,
Wąskiej ścieżki ślad.
Właśnie tędy, gdzie prowadził
Nasz bieszczadzki szlak,
Nasz bieszczadzki szlak.
Muzyka: Zbigniew Woźniak
Słowa : Zbigniew Woźniak
Wykonawca: RAPA – DZIEWIE – Warszawa
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45.

Bijatyka - 24 lutego

To dwudziesty czwarty był lutego,
Poranna zrzedła mgła.
Wyszło z niej siedem uzbrojonych kryp,
Turecki niosły znak.

G (C)
GD
eG
CDe

No i znów bijatyka, no
G
Znów bijatyka, no
G
Bijatyka cały dzień.
GD
I porąbany dzień i porąbany łeb,
eG
Razem, bracia, aż po zmierzch!
CDe
Już pierwszy skrada się do burt,
A zwie się 'Goździk'i
Z Algieru pasza wysłał go,
Zeby nam upuścił krwi.
Następny zbliża się do burt,
A zwie się 'Róży Pąk'.
Plunęliśmy ze wszystkich luf,
Bardzo szybko szedł na dno.
W naszych rękach dwa i dwa na dnie,
Cała reszta zwiała gdzieś.
A jeden z nich zabraliśmy
Na starej Anglii brzeg.
Muzyka: J. Sikorski
Słowa : J. Sikorski
Wykonawca: J. Sikorski

46.

Bitwa

Okręt nasz wpłynął w mgłę i fregaty dwie
Popłynęły naszym kursem by nie zgubić się.
Potem szkwał wypchnął nas poza mleczny pas
I nikt wtedy nie przypuszczał, że fregaty śmierć nam niosą.

eDCa
eDGH
eDCa
eDGH

Ref.: Ciepła krew poleje się strugami, G D e h
Wygra ten, kto utrzyma ship. C D e
W huku dział ktoś przykryje się falami, G D e h
Jak da Bóg, ocalimy bryg. C D e
Nagły huk w uszach grał i już atak trwał,
To fregaty uzbrojone rzędem w setkę dział.
Czarny dym spowił nas, przyszedł śmierci czas,
Krzyk i lament mych kamratów, przerywany ogniem katów.
Ref.: ...
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Pocisk nasz trafił w maszt, usłyszałem trzask,
To sterburtę rozwaliła jedna z naszych salw.
"Żagiel staw" krzyknął ktoś, znów piratów złość,
Bo od rufy nam powiało, a fregatom w mordę wiało.
Ref.: ...
Z fregat dwóch tylko ta pierwsza w pogoń szła,
Wnet abordaż rozpoczęli, gdy dopadli nas.
Szyper ich dziury dwie zrobił w swoim dnie,
Nie pomogło to psubratom, reszta z rei zwisa za to.
Ref.:
Po dziś dzień tamtą mgłę i fregaty dwie,
Kiedy noc zamyka oczy, widzę w moim śnie.
Tamci, co śpią na dnie, uśmiechają się,
Że ich straszną śmierć pomścili bracia, którzy zwyciężyli.
Ref.:
Muzyka:
Słowa:
Wykonawca:

47.

Bosman

Na pokładzie od rana ciągle słychać bosmana,
Jak bez przerwy cholernie się drze.

a
d, a

Choćbyś ręce poranił, bosman zawsze cię zgani
I powiada: „zrobione jest źle”.

d, a
E, a, A7

{bis}

Jeszcze raz czyścić działo, co wam chłopcy się stało,
Jak do kotła to każdy się rwie.
To nie balia niemiecka, trzeba wiedzieć od dziecka,
Że to okręt wojenny RP.

{bis}

Ale czasem się zdarzy, że się bosman rozmarzy,
Bo i bosman marzenia swe ma.
Gdy go wtedy poprosisz, swą harmonię przynosi
Siada w kącie na rufie i gra.

{bis}

Opowiada o morzach, o bezkresnych przestworzach,
I o walkach, co przeżył w te dni.
O dziewczętach z Bombaju, co namiętnie kochają
I całują tak mocno, do krwi.

{bis}

A gdy spytasz go tylko,, o czym marzył przed chwilką
Czemu nagle zajaśniał mu wzrok
Hej tam w Gdyni, odpowie, będę stawał na głowie
Tak do serca mi przypadł ten port.
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{bis}

Urwał bosman. Wiatr z cicha, aż tu nagle u licha,
Co tak jasno błysnęło we mgle?
Ujrzał bosman jak z działa Polska w blaskach wstawała
Na okręcie wojennym RP.

{bis}

Słowa: Tadeusz Śliwiak

48.

Bradiaga (Włóczęga)

Samotny, jak obłok nad szczytem,
Jak orzeł co leci do chmur,
Wędrował z podartym plecakiem
I słońce go niosło do gór.

A, E
E7, A
D, F
A, E, A

Uparcie wędruje ku graniom,
Gdzie głód mu dokucza i chłód,
Gdy w domach zapala się światło.
Noc gwiazdy mu ściele do stóp.
Samotność pokochał nad życie,
Porzucił rodzinny swój dom.
Lecz szczęścia nie znalazł w swym życiu
Wśród dalekich i obcych stron.
Nie tęsknij w dolinach dziewczyno,
Gdy góry oglądasz przez łzy.
On wybrał samotność włóczęgi,
A góry mu milsze niż ty.

49.

Brzuch

Nadeszła wiosna, świergolą ptaki.
Na murze plakat – „Wyjedź w Bieszczady”.
Ruszaj z rajdową grupą Hrupczatki.
Rzuć w kąt naukę, czas na ballady.
Więc spakowałeś plecak i w drogę.
Chociaż sobota – kolokwium z matmy,
Choć grozi dwója, ty dajesz nogę.
Kto wie, to rajd twój może ostatni.

D
A
D

Refr. A tu brzuch ciąży z powodu tłuszczu.
Trzy kilo znów zapisujesz na straty.
Po kilku ruchach masz zadyszkę,
Czujesz, że członki masz, jak z waty.
Czerwone płatki przed oczyma,
W głowie wiruje karuzela.
Serce łomocze ostatkiem sił,
A brzuch uwiera, jak cholera.

A
D
A
D
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Trasa nas wiedzie ścieżką ciernistą.
To dolinami, to znów się wspina.
Nareszcie koniec trasy – ognisko,
Lecz nie odpoczniesz; śpiew się zaczyna.
Nareszcie nocka, sianko szeleści,
Nareszcie sen da ukojenie,
Lecz cóż to, obce ciało przy tobie
I ktoś otacza cię swym ramieniem.
Refr. ...
Nareszcie w domu, spokój i praca.
I godzinami nic się nie zmienia.
To się nazywa potocznie mówiąc:
Zamieniać siły w radość tworzenia.
I pośród takiej oto roboty,
Gdy godzinami siedzisz i kujesz,
By ruszyć w Polskę, znów marzysz o tym,
Choć ci kondycja nie dopisuje.
Refr. …

50.

Bukowina II

Dość wytoczyli bań próżnych przed domy kalecy.
Żyją, jak żyli: bezwolni i głusi, i ślepi.
Nie współczuj, szkoda łez i żalu,
Bezbarwni są, bo chcą być szarzy.
Ty wyżej, wyżej bądź i dalej,
Niż ci co się wyzbyli marzeń.

C, d, F, C
d, F, C
d, G, e, a
d, G, C, e, a
e, F, Fis, G, C
d, G, G7, a

Refr. Niechaj zalśni Bukowina w barwie malin.
Niechaj zalśni Bukowina w wiatru szumie.
Dzień minął, dzień minął, nadszedł wieczór.
Świece gwiazd zapalił, siadł przy ogniu
Pieśń posłyszał i umilkł.
Po dniach zgiełkliwych, po nocach wyłożonych brukiem.
W zastygłym szkliwie gwiazd neonowych.
Próżno szukać tego, co tylko zielonością,
Na palcach zaplecionych drzemie.
Rozewrzyj dłonie mocniej, mocniej.
Za kark chwyć słońce, sięgnij w niebo.
Refr. ...
Odnaleźć musisz, gdzie chmury górom dłoń podają.
Gdzie deszcz i susza, gdzie lipce, październiki, maje.
Stają się rokiem, węzłem życia
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C, F, G
C, F, G
C, d, C, C7
F, C,
d, F, C

Swój dom bukowy zawieszony
U nieba pnia kroplą żywicy;
Błękitny, złoty i zielony.
Refr. ...
Muzyka: Wojciech Bellon
Słowa: Wojciech Bellon
Wykonawca: Wolna Grupa Bukowina – Kraków

51.

Buty me

Idę drogą przed siebie
Dokąd o tym nikt nie wie – hej, hej, hej, heeej!
Niosą mnie buty moje
Przez wertepy wyboje – buty me. (4x)

d,
C, d, F, A, g, A
g
d, g, A, d, C, d

Znają piargi i żleby,
Gór kosówkę, koleby – hej, hej, hej, heeej!
Znają łąki kwieciste
I potoki srebrzyste – buty me. (4x).
Gdy pod wieczór mgły rosną,
Ułożę się pod sosną – hej, hej, hej, heeej!
A gdy sen mnie już zmorzy,
To pod głowę położę – buty me. (4x)
Przejdą lata i zimy,
Zatęsknię do dziewczyny – hej, hej, hej, heeej!
I ze szlaku zawrócą,
W próg rodzinny powrócą – buty me. (4x)
Buty moje skórzane
Zakurzone zniszczone – hej, hej, hej, heeej!
Wędrownika buciory
Przemierzyły świat cały – buty me. (4x)

52.

Buty żołnierskie

Znów buty, buty, buty tupot nóg.
I ptaków oszalałych – czarny wiatr.

a, E7, a
G7, A7, d

Kobiety stają u rozstajnych dróg,
Piechocie odchodzącej patrzą w ślad.

d, a
E7, a, A7

{bis}

Czy słyszysz werbel, werbel, werbel gra.
Żołnierzu żegnaj ją, przeżegnaj ją.
Odchodzi pluton – tylko mgła i mgła
I tylko przeszłość nie zachodzi mgłą.

{bis}
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A męstwo nasze, gdzie na miły Bóg,
Gdy przyjdzie wrócić na rodzinny próg?
Kobiety za pazuchę kładą je,
Jak pisklę ukradzione nam we śnie.

{bis}

A gdzie kobiety nasze, powiedz gdzie
Kiedy nadejdzie wytęskniony dzień?
Witają w progu nas i wiodą tam,
Gdzie wszystko nasze – ukradziono nam.

{bis}

A nam nie łzy, nie załamanie rąk,
A my z nadzieją w nadchodzące dni.
A pośród pól żerują stada wron,
A pośród lat echami wojna grzmi.

{bis}

I znów w zaułkach buty, tupot nóg
I ptaków oszalałych – czarny targ.
Kobiety stają u rozstajnych dróg,
W żołnierski podgolony patrząc kark.

{bis}

Muzyka: Bułat Okudżawa
Słowa: Bułat Okudżawa
Wykonawca: Bułat Okudżawa

53.

Być albo nie być

Pokoik komfortowy, choć wieloosobowy,
Oddano do użytku kiedyś nam.
Po latach z górą czterech,
Problemów mamy szereg,
A ten na pierwszy się wysuwa plan.
Ooo; być albo nie być:

C
G
F
G, C

Refr. To pytanie dręczy nas, nie daje spać.
Kto pomoże na to w końcu odpowiedź nam dać.
Gdy późnym już wieczorem, pod gazem i z humorem,
Z wycieczki nocnej wraca, któryś z nas.
Z fantazją trzaśnie drzwiami
I rzuci w kąt butami
Nim zaśnie to rozmyśla sobie tak
Ooo; być albo nie być:
Refr. ...
Ten problem choć nie nowy, rozpala nasze głowy.
Na humęr także wpływ ogromny ma.
I choć sie każdy wzbrania
Od politykowania,
Dyskusja ta powtarza się co dnia.
Ooo; być albo nie być:
Refr. …
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G, C
G, C

{bis}

54.

Był 59 rok
Refr: Był pięćdziesiąty dziewiąty rok,
Pamiętam ten grudniowy dzień,
Gdy ośmiu mężczyzn zabrał sztorm
Gdzieś w oceanu wieczny cień.

W grudniowy płaszcz okryta śmierć
Spod czarnych nieba zeszła chmur,
Przy brzegu konał smukły bryg,
Na pomoc "Mona" poszła mu.
Gdy nadszedł sygnał każdy z nich
Wpół dojedzonej strawy dzban
Porzucił by na przystań biec,
By ruszyć w ten dziki z morzem tan.

a, G, a
e
a, e, a
dea
a, G, a
a, e
a, G, a
D, e, a

Refr.: ...
A fale wściekle biły w brzeg,
Ryk morza tłumił chłopców krzyk,
"Mona" do brygu dzielnie szła,
lecz brygu już nie widział nikt.
Na brzegu kobiet niemy szloch,
W ramiona ich nie wrócą już,
Gdy oceanu twarda pięść
Uderzy w ratowniczą łódź.
Ref r.: ...
I tylko słońce krwawy dysk
Schyliło już po ciężkim dniu,
Mrok okrył morze, niebo, brzeg,
Wiecznego całun ścieląc snu.
Wiem dobrze że synowie ich
Też w morze pójdą, kiedy znów
Do oczu komuś zajrzy śmierć
I wezwie ratowniczą łódź.
Ref r.: ... {bis}

55.

Całować nie jest grzech

W cieniu rajskiego drzewa,
Pośród kwitnących zbóż,
Siedziała sobie Ewa,
A przy niej Adam – stróż.
Strącał jej muszki z czoła,
Zadając sobie trud,
A wtem natrętna pszczoła
Składa na ustach miód.

C
G
C
G
C
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Refr. Całować nie jest grzech,
Sam Pan Bóg nam to rzekł.
Po to nam usta dał,
Byś nimi całował.

C7, F
C
G
C
{bis}

Na ustach miód złożyła
I poleciała w dal.
Adama podkusiła
Aby je całował.
Stało się to niestety
Z Adamem pierwszy raz.
Odtąd wszystkie kobiety
Całuje każdy z nas.
Refr. ...
Wykonawca: Andy & Stasiek Wielanek

56.

Celka

Gryfne dzioułuszki u nos som
Nojgryfniejszo Celka.
Usta słodkie, włoski blond,
Oczka, jak z wyngielka.

C
G7
C

Refr. Celka mi się podobo.
Łóżeniym się z Celką.
Celka duże cycki mo
I dupę ma wielkom.
Z roboty, jak pieron mkna
Do mej lubej Celki.
Obiadu nawet nie tkna
Już odpinom szelki.
Refr. ...
Jak się z Celką łożeniym
Bydymy weseli.
Jo sie w wiyźnia zamieniym
Ciągle byda w celi.
Refr. ...
Celka do mnie powie tak:
Mój ty mężu słodki,
Pasujemy do siebie,
Jak ten kij od szczotki.
Refr. ...
Jak siem z Celkom łożenił
To mom problem wielki,
Bo sąsiadka dupę mo
Wiynkszom od mej Celki.
Refr. ...
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G7
C

57.

Chachary

Starzy ludzie powiadali, że chachary wyzdychali,

C

Refr. A chachary żyją i gorzałkę piją,
G, C
Z góry spoglądają, wszystkich w nosie mają. G, C
Jedna baba drugiej babie wsadziła do …. oka grabie.

Refr. ...

Polska margaryna mleczna przeciw ciąży jest skuteczna.

Refr. ...

Moja ciocia z Ciechocinka robi siusiu co godzinka.

Refr. ...

Co godzinka, co momencik, bo ma stary instrumencik

Refr. ...

Każdy rolnik postępowy sam zapładnia swoje krowy.

Refr. ...

Każda krowa postępowa rolnikowi dać gotowa.

Refr. ...

Nie ma Rusa, nie ma Czecha, mamy prezydenta Lecha.

Refr. ...

Od tej pory Bronka mała w łóżku sama spać nie chciała.

Refr. ...

Wczoraj dała na drabinie dzisiaj nie chce na pierzynie.

Refr. .....

Krzyczy wrona, krzyczy, kracze nie całujcie się smarkacze.

Refr. ...

Chcesz dogodzić swej dziewczynie smaruj nosa w margarynie. Refr. ....
Przeciw ciąży jest skuteczna polska margaryna mleczna.

Refr. ...

A mój wujek spod sosnowca strącił kijem odrzutowca.

Refr. …

58.

Choć biedy dwie

Choć biedy dwie
I choć pusty mam trzos,
Nie wątpię, że
Wnet poprawię swój los.

C
F, C
G7
C, F, C

Refr. Bo do nas młodych włóczęgów
Cały należy szeroki świat.
A każdy spotkany łazik,
Byle morowy – zawsze nam brat.
Więc bywaj zdrów,
W świat ruszamy dziś znów.
Spotkamy się, tam
Gdzie zachodzi nów.

C7, F
C
C7, F
C
F, C
G7
C, F, C

Choć często źle
Nasza wszak młodość jest;
Nie martwmy się,
Bo w tym życia jest treść.
Refr. ...
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59.

Chyba już czas

Zaplatane w kłębek drogi
Liczą na twój czas.
Zamieniony w wielkie słońce
Dzień powoli gasł.

C
C7,G
C7, F
G, C

Refr. Chyba już czas wracać do domu.
W słońcu się chyli wierzbiny liść.
Chyba już czas wracać do domu.
W ciszy powrotu iść, mi iść.

C, G, a, G
C, G, a, G
C, G, a, G
C, G, a, G

O zielonej mokrej ziemi
Głośniej śpiewa wiatr.
By najkrótszą wybrać drogę;
Wróży z liści kart.
Refr. ...
Światło dnia już pobłądziło
W drzewach i na ścieżce.
Nie okryty mrokiem został
Tylko wyraz „jeszcze”.
Refr. ...
Muzyka: A. Drąg
Słowa: A. Drąg
Wykonawca: autor

60.

Chyba może na pewno

Ciągle za cienko, w życiu idzie nam ciągle za cienko.
Bo mamy za mało i więcej by chciało się.
Wierzcie piosenkom, pijcie piwo i wierzcie piosenkom,
Że gdzieś ludzie mówią, że jest chyba nie tak źle.

C, G
F, G7, C, G7
C, G
F, G, C

Refr. Chyba może na pewno
Odpowiem, a jutro pomyślę, że to nie tak.
Chyba może na pewno,
Rozstrzygnąć to trudno,
Bo nikt chyba nie wie jak – nie wie jak.
Forsę na pociąg, zabieramy se forsę na pociąg
I gnamy na zachód okrągłe miliony zbić.
Strasznie wysoko, zamierzamy dojść, za wysoko,
A któż wie na pewno, że łatwiej będziemy żyć.
Refr. ...
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C, G
a, F, C
G
a
F, C, G7, C

Durne poglądy, uważacie że durne poglądy
Lecz myślę, że czasy niepewne nastały nam
Czyś ty niemądry, zapytajcie mnie, czyś ty niemądry
A ja się zająknę i taką odpowiedź dam
Refr. ...
Muzyka: Zbigniew Zieliński
Słowa: Zbigniew Zieliński
Wykonawca: Babsztyl

61.

Čí že sú to kone

Cí že sú to koně ve dvoře, ve dvořed,
Ej že s nima žádnej neoře, neoře
Čí že by to byly moje, moje súg,
/: Ty mě za mojů milů doněsú :/

a
d, a
d, a
E, a

Na kopečku stála plakala, plakala
Jezu, Jezu, Maria volala, volala
Jezu, Jezu, Maria, Jezu, Jemine
/: Bude-li to chlapec nebo ne :/
Bude-li to chlapec bude švec, bude švec
Ušije mi čižmi pre tanec, pre tanec
Bude-li to dievča Jezu, Maria
/: Bude frajarka jako já.

62.

Corne łocy

Corne łocy, corne łocy
e
To jest widok przeourocy
H7
Kiedy patrzą takie łocy
a, e
To serdusko chce wyskocyć H7
Corne łocy ,corne łocy
e
Corne łocy chłopce twoje
Zdały by się pewnie moje
Ale pewnie się nie zdadzą
Bo źli ludzie nom nie dadzą
Co by były chłopce moje...
Refr.: Dej mi Boze jego łocy
e, H7
Dej mi uśmiech tyn urocy e
Dej mi duse , dej mi serce H7
Jo innego chłopca nie chce e
Dej mi Boze jego łocy
Dej mi uśmiech tyn urocy
Dej mi duse , dej mi serce
Jo innego chłopca nie chce...
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Doł mi los te corne łocy
Dostała'ch uśmiech urocy
Kiedy'łych na mnie spozioro
To serdusko me zamiero
Corne łocy , corne łocy
Refr.:.

63.

Co z wami stało się

Dawniej to człowiek miał głos.
Potrafił śpiewać nie raz całą noc.
A drzewa w lesie chwiały się, łamały się,
A zwierzynie jeżył się włos.
Refr. Więc czemu dziś
Nie zadrży nawet liść
Co z wami stało się chłopaki,
Co z wami stało się.

A
E
A
A7, D
A.
E
A

{bis}

Dawniej to człowiek serce miał
Do wszystkich rajdów, lasów, gór i skał.
Z uporem ciężki plecak niósł czy w deszcz, czy mróz,
A wieczorem za gitarę brał.
Refr. Więc czemu dziś,
Lepiej do knajpy iść.
Co z wami stało się chłopaki,
Co z wami stało się.

{bis}

Dawniej, gdy człek na rajdzie był,
Płeć piękną kochał nie raz z całych sił.
Bo babki wyjmowały wnet zapasy swe.
Człowiek wiedział z czego tył.
Refr. Więc czemu dziś, żadna z wami nie chce iść.
Co z wami stało się chłopaki, co z wami stało się.
Więc czemu dziś, żadna z nami nie chce iść.
Co z wami stało się dziewczyny, co z wami stało się.
Muzyka: R. Kucyper
Słowa: R. Kucyper
Wykonawca: R. Kucyper

64.

Córka grabarza
Refr. Czemu ty dręczysz mnie córko grabarza.
Świeże kwiaty wciąż przynosisz do mnie tu.
Przestań już dręczyć mnie i nie powtarzaj,
Jak twój ojciec sypał ziemię na mój grób.
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a, d
G7, a, E
a, d
G7, a, E

Jak tu ciemno, jak tu głucho, jak ponuro.
a, d
Z każdej strony zwały ziemi gniotą mnie.
G7, a, E
Czemu ty stoisz tu, stoisz nade mną.
a, d
I dlaczego tak okrutnie śmiejesz się.
G7. a, E
Refr. ...
Biała suknia, czarny włos, nie uwierzę,
Że przychodzisz tu co ranek budzić mnie.
Przestań już dręczyć mnie i nie powtarzaj.
Lepiej odejdź stąd i spokój mi daj.
Refr. ...
Gdy swym wzrokiem pragniesz przebić czarną ziemię,
Chcesz zobaczyć, czy wygodnie w trumnie mi.
Błagam cię odejdź stąd, odejdź ode mnie.
Nie zakłócaj mi spokoju chociaż ty.
Refr. ...(2x)

65.

Cum gali

Siedział w barze „Pod starym lwem”.
Z czarnych oczu patrzyło mu źle.
Lecz uśmiechnął się do mnie i rzekł;
Tylko tyle cicho, cichutko:
Cum gali …

a, d, a
E, a
a, d, a
E, a
E, a

Na Zielonej ciemny miał kąt
Do bulwarów daleko stąd.
Lecz gdy śpiewał piosenkę swą
Niepotrzebne były salony.
Cum gali …
I śpiewałam tak razem z nim,
Nawet wtedy kiedy on pił.
A on coraz piękniejszym był
I gorętsze moje kochanie.
Cum gali …
Ale odszedł pewnego dnia.
Ludzie mówią, że inna ma.
W oku nawet nie lśni mi łza,
Kiedy wołam za nim z oddali.
Cum gali …
Niech mi to przyzna każdy z was,
Że tak w życiu bywa nie raz.
Tyle szczęścia i nagle pas.
Bo to wszystko było cum gali.
Cum gali …
Pora kończyć na mnie już czas.
Już za chwilkę nie spotkam was.
Zaśpiewajcie więc ze mną wraz
Tę o szczęściu którąś piosenkę.
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66.

Cygan

Cygan nie wiedział, że,
e, H
Życie tak pięknym jest.
e
Dziewczyny zgubił ślad,
H
Odeszła z innym w świat.
e
Refr. I Cygan płakać chciał la, laj, la, la
Bo żal mu serce rwał la, laj, la, la
I ukojenia szukał znów
W dźwiękach gitary strun.

H
e
H
e, H, e

Lecz mijający czas
Rozbudził serca żal.
I Cygan szukał znów,
Dziewczyny ze swych snów.
Refr. ...
Aż wreszcie znalazł ją,
Dziewczynę ze swych snów.
Ballady śpiewał jej
W dźwiękach gitary strun.
Refr. ...

67.

Cyganeria

Znają nas knajpki i koty w zaułkach,
Letnią nocą lubimy włóczyć się.
Zgubić nas łatwo i łatwo odszukać,
Śmiech przed nami biegnie i gitary dźwięk.

C
G7, C
G7, C

Refr. Już późno, a nam się wcale nie chce spać;
Wysoka północ zegarów biciem wita nas.
Znów dzień przeminął.
Dał może mniej niż mógłby dać.
Czerwone wino będziemy sączyć aż do dna.
Nasze piosenki zbierane z ulicy
Mają wszystko, co nam przynosi dzień:
Szczyptę radości, kropelkę goryczy,
Wiele barw miłości i zawodu cień.

C7, F, C
G7, C
C7, F
C
G7, C, C7

Refr. Już późno, Cyganie – miłość wielkich miast.
Wysoka północ pod nogi rzuca tyle gwiazd.
Znów dzień przeminął, nie wszystkim los wygrany padł.
Czerwone wino będziemy sączyć aż po brzask.
Już późno, a nam ta noc nie daje spać;
Wysoka północ cygańską drogą wiedzie nas.
Znów dzień przeminął, nie wszystkim jutro szczęście da.
Czerwone wino będziemy sączyć aż do dna.
Wykonawca: Irena Santor
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{bis}

68.

Cyganka (Zielone oczy)

Blady świt we mgle porannej świeci.
Cygańska pieśń jak ptak po niebie leci.
A pośród drzew miłości śpiew,
Rozpala w żyłach naszych krew.

a, E7
a
A, A7, d
a, E, E7, a

Refr. Ach, ty Cyganko, zielone oczy twe,
Ach w słodki jasyr zabrałaś serce me.
Ach, ty Cyganko, na zmysłach moich grasz.
Skąd te zielone oczy masz.

a, E7
a
A, A7, d
a, E, a

Ty i ja, i niebo rozpalone.
Ja i ty, i czyny te szalone.
Jak dobrze nam z tym sam na sam,
Co wiedzie nas do szczęścia bram.
Refr. ...
A kiedy Cygan Cygankę swą porzucił,
I poszedł w świat, i więcej już nie wrócił.
Skończona jest opowieść ma,
Została tylko piosnka ta.
Refr. ...

69.

Cygańska ballada

Czy słońce na niebie, czy wieczór zapada,
Wędruje po świecie cygańska ballada.
I śpiewa włóczęgom w dalekich dąbrowach,
Jak dobrze z balladą wędrować.
La, la, la, laj, Jak dobrzez z balladą wędrować.

a, d, a, d
a, E
a, A7, d, a
E7, a
d, G, d, a, E7, a

Usiądzie ballada przy ogniu wędrowca
I wrzuci do ognia gałązkę jałowca.
Kto raz się zachłysnął podobnym zapachem,
Ten nigdy nie uśnie pod dachem.
La, la, la, laj, Ten nigdy nie uśnie pod dachem.
Wędruje ballada bez płaszcza i boso,
Zasypia z księżycem, a budzi się z rosą.
I doli cygańskiej na żadną nie zmieni,
Melodia szerokich przestrzeni.
La, la, la, laj, Melodia szerokich przestrzeni.
Niejeden próbował namówić balladę,
By poszła do miasta i wzięła posadę.
Że tam ją czekają przyjęcia i bale,
A tutaj marnuje swój talent.
La, la, la, laj, A tutaj marnuje swój talent.
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Zaśmiała się lekko cygańska ballada,
Nie dla niej kariera, nie dla niej estrada,
Bo w mieście balladom jest duszno i obco –
I któż by zaśpiewał wędrowcom?
La, la, la, laj, I któż by zaśpiewał wędrowcom?
I poszła ballada na wieczną włóczęgę
I śpiewa wędrowcom cygańską piosenkę.
Wieczorem pod jednym sypiają namiotem
I nigdy nie przyjdą z powrotem.
La, la, la, laj, I nigdy nie przyjdą z powrotem.
A kiedy cyganie do miasta odjadą,
Zostawią Cię w lesie, cygańska ballado.
I może po roku pod starym namiotem
Odnajdą balladę z powrotem.
La, la, la, laj, Odnajdą balladę z powrotem.
Są inne piosenki, dźwięczące, jak młoty,
Wesołe piosenki codziennej roboty.
A ona jest ptakiem, a ona jest wiatrem,
Cygańską tęsknotą za światem.
La, la, la, laj, Cygańską tęsknotą za światem.
Muzyka: Edward Pałłasz
Słowa: Maria Terlikowska

70.

Cygańska skarga (Na dancingu tańczą goście)

Na dancingu tańczą goście,
Cygan na gitarze gra.
Otwarł serce swe na oścież,
A z ust piosenka płynie ta:

d, A7
d
A7
d

Refr. Pod niebem chciałbym spać,
Z taborem chciałbym iść,
Lecz muszę gościom grać,
Co noc, jak dziś.

D7, g
d
A7
d
{bis}

Ludzie patrzą na Cygana,
Podziwiają jego grę.
A on szepcze: ukochana,
Jak ja bardzo kocham cię.
Refr. Ty odjechałaś w świat,
Z tobą cygańska brać.
Ja pozostałem sam
I muszę grać.
Ach, któż go zrozumieć zdoła,
Jego smutek, jego żal.
Goście bawią się dokoła,
A on wciąż spogląda w dal.
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{bis}

Refr. O łkaj gitaro, łkaj,
Płacz tak, jak płaczę ja.
Serdecznym bólem łkaj,
Żałośnie łkaj.

{bis}

Na dancingu gwar już ucichł,
Goście już rozeszli się.
Cygan rzucił swą gitarę
I pomyślał: „Iść czy nie?”
Refr. A dokąd ja mam iść,
Co z sobą robić mam.
Jeśli na świecie już
Zostałem sam.

{bis}

Zrozumiała płacz gitara,
Zakwiliła skargę swą.
Zajęczała rozżalona
I wypadła jemu z rąk.
Refr. I nikt nie słyszał już
Cygańskich skarg i łez.
Cygan na zawsze znikł,
Gitara też.

71.

{bis}

Cygańska skarga (Zagraj mi ...)

Zagraj mi piękny Cyganie.
Zagraj mi piosnkę sprzed lat.

C
G

Zagraj mi pieśń o miłości
Może ostatni już raz..

G7
C

{bis}

Dość często w życiu się śmiałem
Śmiałem się na cały głos.
I nigdy nie przypuszczałem
Że taki czeka mnie los.

{bis}

Że los nas kiedyś rozdzieli
I będziesz daleko ty.
Po szczęściu które przeżyłem
Zostaną mi tylko łzy.

{bis}

Cygan z wojenki powrócił,
Cyganki nie zastał już.
Inny jej głowę zawrócił.
Inny pokochał ją już.

{bis}

Oddaj mi serce i duszę
Oddaj wspomnienia sprzed lat.
Daj mi na drogę całusa
Bo idę w szeroki świat.

{bis}
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72.

Z ostatniej chwili - Cyklady

Ateny drżały już oddechem ulic rozpalonych
Gorącem słońca tysiącletnich wacht,

G, C, D, C, G, D, G
a, C, D, G

Gdy zapatrzony w srebro masztów wiosną otulonych
Z Marina Kalamaki nasz wypływał jacht.

D, C, G
E7, a7, D7, G

{bis}

I kiedy dziób z pucharu morza pijąc pierwszą falę,
W jej smaku wyczuł, że rejs nie jest snem,
Wznieśliśmy szkła i każdy dbał, by w tym radości szkwale
Niejeden raz kielichy mogły błysnąć dnem.
Refr.: Śpią na Cykladach zatoczki wśród skał.
Gdybyś obudzić je chciał,
Niech rybaka łuską lśniąca łódź
Gdzieś pośród głazów, co wrogiem twych burt
Wskaże bezpieczny ci nurt.
W jej kilwater jacht bez trwogi rzuć..
Tuż pod urwiska kamiennym zboczem
Kotwica sięgnie dna.
Kryjąc się w barwnym tle podwodnych szat.
Znam na Cykladach zatoczkę wśród skał,
Wiatr na buzuki w niej grał,
A dookoła trwał antyczny świat.

{bis}
G, C
G
a7, D7, G
C
G
a, D7, G
a7, D7, G
D, G
a7, D7, G
C
G
a, D7, G

W zacisznych portach małe knajpki gości wciąż spragnione
Schodziły do nas aż na plaży piach.
Kusiły swoich wdzięków wonią wielce ucieszone,
Gdy keją z gitarami pod ich szliśmy dach.

{bis}

Z południa powiał ciepły wiatr i wracać wypadało.
Już zmierzchu kres nad morzem chylił skroń.
Za nami mrowie greckich wysp w zarysie chmur topniało,
Wezwaniem takielunku podążyła dłoń.

{bis}

Muzyka i słowa: Andrzej Korycki
Wykonawca: Andrzej Korycki i Dominika Żukowska

73.

Czajka

W tom dalnom garodie, gdie siniejet morie,
Gdie sołncje, wada i tiepło,
Tam cziornuju morskoj jej czajkoj nazwali
I imia jejo padaszło.

d, a
E, a, A7
d, a
E, a

Refr. Czajka powtariajet nie wolno usta.
Czajka, ty kak cziernomorskaja siestra.
Czajka, biełakryjała Czajka,
Cziernomorskaja czajka – maja mieczta.
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E
a, A7
d, a
E, a, A7

{bis}

Ja pomniu tot wieczier chałodnyj praszczalnyj
I kak to razkryszałsa park.
I twoj pacjełuj takoj szalonyj,
Szto ja nie zabył nikagda.
Refr. …

74.

Czarna Natasza

Ciemna była noc.
Nad daleką cichą Wołgą
Słychać tęskny śpiew;
Czarna Nataszo dla ciebie.

C
G7
C, F, C

Refr. Czarna Nataszo a hoj,
Słodka ty nasza a hoj.
Dla Ciebie serce me dla ciebie,
Czarna Nataszo dla ciebie.

G7
C, F, C

{bis}

Ciemna była noc.
Cicho grała bałałajka
Żadna gwiazdeczka
Już nie świeciła na niebie.
Refr. …

75.

Czarne oczy (Gdybym miał gitarę)

Gdybym miał gitarę,
To bym na niej grał.

a
E, E7, a, A7

Opowiedziałbym o miłości, d, a
Którą przeżyłem sam.
E, a, A7

{bis}

Refr. A wszystko te czarne oczy,
Gdybym ja je miał,
Za te czarne cudne oczęta
Serce duszę bym dał.
Fajki ja nie palę,
Wódki nie piję.

a
E, E7, a, A7
d, a
E, a, A7

{bis}

Ale z żalu, a żalu wielkiego
Ledwo co żyję.
{bis}
Refr. ...
Ludzie mówią głupi,
Po coś ty ją brał.
Po coś to dziewczę czarne figlarne
Mocno pokochał.
{bis}
Refr. …
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76.

Czas powrotów

Buty całkiem przemoczone,
Na nic się nie zdadzą komu.
Plecak stary, płaszcz dziurawy.
Czas powrotów, czas powrotów.

d, G, C, a
d, G, C, a
d, G, C, a
F, G, C

Refr. Takie tu lasy i takie drzewa,
Bezdroża, że nie śniło się nikomu.
Coś we mnie tańczy, coś we mnie śpiewa.
I jeszcze nie chce mi się wracać do domu.

F, C
G, C
F, C
G, C {bis}

Resztki chleba na kolację,
Smalec z puszki, przesolony.
Mama w domu czeka z plackiem.
Czas powrotu, czas powrotu.
Refr. …
Muzyka: J. Kołodziejczyk; T. Chmielewski
Słowa: J. Kołodziejczyk; T. Chmielewski

77.

Czemu smutne są twoje oczy..

Czemu smutne są twoje oczy, kochana ma.
Przecież wieczór jest tak uroczy i kocham cię.
Ciągle myślę tylko o tobie, o tobie śnię.

C, G7
C
C7, F

Tobie zaśśpiewam piosenkę, tobie dam serce,
Bo kocham cię, la laj la la

C, G7
C, C7

Refr. Woda niesie gitary ton.
Szybko płynie po wodzie głos.
Zasłuchała się cała wieś w pieśni tej.
Nie ustoi spokojnie nikt
Wszyscy tańczą i klaszczą w rytm
I śpiewają wraz z nami piosenkę tę.

{bis}

C, G7
C
G7, C
C, G7
C, C7

A ty znikasz, jak mgła błękitna, uchodzisz w dal.
Tam gdzie drzewa i sady kwitną, zostawiasz żal.
Cicho dźwięczy moja gitara, żałośnie łka,
O powróć do mnie kochana, niech życie zawsze
Radość nam da, la laj la la
Refr. …

78.

Черемшина

Знов зозулі голос чути в лісі,
Ластівки гніздечко звили в стрісі,
А вівчар жене отару плаєм,
Тьохнув пісню соловей за гаєм.
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a, d
G7, C, a
d, a
E, E7, a

{bis}

Refr.: Всюди буйно квітне черемшина,
Мов до шлюбу вбралася калина,
Вівчаря в садочку,
В тихому куточку
Жде дівчина, жде.

a, d
G7, C, a
d
a
E, a, A7

{bis}

Йшла вона в садок повз осокори,
Задивилась на високі гори,
Де з беріз спадають чисті роси,
Цвіт калини приколола в коси.
Refr. ; ...
Ось і вечір, вівці біля броду
З Черемоша п'ють холодну воду,
У садочку вівчаря стрічає
Дівчинонька, що його кохає.
Refr.: ...
Знов зозулі голос чути в лісі,
Ластівки гніздечко звили в стрісі,
А вівчар жене отару плаєм,
Тьохнув пісню соловей за гаєм.
Refr.: ...
Всюди буйно квітне черемшина,
Мов до шлюбу вбралася калина,
Вівчаря в садочку,
В тихому куточку
Жде дівчина, жде.

79.

Czeremszyna

Znow zozuli hołos czuti w łysi
Łastiwki hnizdeczka zwili w strisi
A wiwczar żene otaru płajem
Tjochnów pisnju sołowiej za gajem.

a, d
G7, C, a
d, a
E, E7 a

Refr. Wsjudu bujno kwitne czeremszyna.
Mow do szlubu wbrałasja kałyna
Wiwczarja w sadoczku,
W tichomu kutoczku
Żde diwczyna, żde.

a, d
G7, C, a
d
a
E, a, A7

{bis}

Ijszła wona w sadok powz osokori
Zadiwiłas na wysoki hori
Dje z beriz spadajut cisty rosy
Cwit kaliny prikołoła w kosy.
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Refr. ...
Os i weczyr, wiwci biła brodu
Z czeremosza pjut chołodnu wodu
U sadoczku wiwczara striczaje
Diwczinojka, szto joho kochaje.
Refr. ...
Wykonawca: As

80.

Червонa рутa

Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари,
Я без тебе всі дні y полоні печалі.
Може, десь у лісах ти чар-зілля шукала,
Сонце-руту знайшла i мене зчарувала!

d, A7
g, A7, d
F, C
g, A7, d

Приспів: Червону руту - не шукай вечорами
Ти у мене єдина, тільки ти, повір.
Бо твоя врода то є чистая вода,
То є бистрая вода синіх гір.

g, C, F, d
g, A7, d, A7,d
g, C, F, d
g, A7, d

Бачу я тебе в снах, у дібровах зелених,
По забутих стежках ти приходиш до мене.
І не треба нести мені квітку надії,
Бо давно уже ти yвійшла в мої мрії.
Приспів: Червону руту …
Червону руту – не шукай вечорами,
Ти у мене єдина, тiльки ти, повiр.
Бо твоя врода – то є чистая вода,
То є бистрая вода
То є бистрая вода
То є бистрая вода синiх гiр.

81.

Czerwone jagody

Czerwone jagody, wpadają do wody.
Powiadają ludzie, że nie mam urody

C, G7
C, G7, C

Choć urody nie mam, ale dobre serce, F, C
Za pana nie wyjdę, byle kogo nie chcę. G7, C, G7, C

{bis}

Urodo, urodo gdybym ja cię miała,
Dostałabym chłopca, jakiego bym chciała.
Ale, że mnie Pan Bóg urodą nie skarał
Wezmę se takiego co się będzie starał.

{bis}

Raz mi matuś rzekła; córuś moja droga,
Przecież masz majątek, po co ci uroda.
Majątku nie mają, lecz mają urodę,
Tam się chłopcy schodzą, jak po żywą wodę.

60

{bis}

Stworzył Pan Bóg raka, żeby tyłem chodził.
Stworzył i chłopaka, żeby panny zwodził.
Stworzył i kukułkę, żeby nam kukała.
Stworzył i dziewczynę, by się z chłopców śmiała.

{bis}

Czarna jestem czarna, jeszcze się usmolę,
Osiemnastu chłopców wyprowadzę w pole.
A z tych osiemnastu, wybiorę dziewięciu:
Czterech do roboty, do kochania pięciu.

{bis}

Kochaj mnie chłopaku, choć na jednym snopku,
Jak snopka nie stanie, kochaj na sukmanie.
Sukmany nie stanie na twoje kochanie,
A jak nie potrafisz – kochaj mnie na sianie.

82.

{bis}

Czerwone maki

Czerwone maki w zielonej trawie,
Rosną na łące zielonej.
Dzieci zrywają czerwone maki,
Choć są, jak krew czerwone.
la, la, la, la, la

a, d,
E7, a, E
a, d
E7, a, E7
a, d, E7, a, E7 {bis} {bis}

Minęło lato, zwiędły już kwiaty,
Zostały puste łąki.
Dzieci nie będą zrywać już kwiatów,
Nadszedł już czas rozłąki.
la, la, la, la, la
Minęło lato dzieci urosły,
Jak wszystko szybko się zmienia.
Czerwone maki w zielonej trawie,
Zostały już we wspomnieniach.
la, la, la, la, la

83.

Czerwone róże są

W ostatni szkolny dzień
Przyszło się rozstać nam,
Pamiętnik dałaś mi,
Wpisałem właśnie tak:

C, G7
C
G7
C

Refr. Czerwone róże są,
A fioletowe bzy,
Cukier ma słodki smak,
Lecz słodsza jesteś ty.

C7, F
C
G7
C, G7,C

{bis}

Minęło parę lat,
Słyszałem, męża masz,
Wtem list przysłałaś mi,
Więc odpisałem tak:
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Refr. ...
Słyszę, córeczkę masz,
Oczy, jak twoje ma
I teraz chłopiec jej
Pisuje właśnie tak:
Refr. …

84.

Czerwone słoneczko

Dawna piosenko, piosneczko
Mocnaś ty, jak kamień.
Już zachodzi czerwone słoneczko,
A ty zawsze z nami.

C, F, C
G7, C
F, C, F
G, C, C7

{bis}

Refr.: A ty zawsze będziesz z nami, raz i dwa,
Hej da, hej da, hej da.
A ty zawsze będziesz z nami, raz i dwa,
Hej da, derum, derum da.
Niczym dla Ciebie kordony
I żelazne bramy.
Biły w ciebie gromy i pierony
A my cię śpiewamy.

F, C, F
G, C
F, C, F
G, C

{bis}

Refr.: A my znowu cię śpiewamy raz i dwa
Hej da, hej da, hej da.
A my znowu cie śpiewamy raz i dwa,
Hej da, derum, derum da.
Chłopcy w tym wielkim powstaniu
W dziewiętnastym roczku.
Szli za tobą, jak za wielką panią,
Na calutkim Śląsku.

{bis}

Refr.: A my znowu cię śpiewamy, raz i dwa
Hej da, hej da, hej da.
Na calutkim Górnym Śląsku, raz i dwa,
Hej da, derum, derum da.

85.

Czerwony pas

Czerwony pas, (czerwony pas)
Za pasem broń (za pasem broń)
I topór, co błyska z dala
Wesoła myśl, (wesoła myśl)
Swobodna dłoń, (swobodna dłoń)
To strój, to życie górala.

d
A7
d, A, d
A7
d, A, d

Refr. Tam szum Prutu, Czeremoszu
Hucułom przygrywa,
A wesoła kołomyjka do tańca porywa,
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d
A7, d

Dla Hucuła nie ma życia, jak na połoninie
g, A, A7
Gdy go losy w doły rzucą,
d, A7, d
Wnet z tęsknoty ginie.
A7, d
{bis}
Czumbaj, czumbaj raj, czmuba rira czumbaj czumbaj raj, czumbaj raj,
czumba rira czumbaj
Gdy świeży liść okryje buk
I Czarnohora sczernieje
Niech dzwoni flet
Niech ryczy róg
Odżyły nasze nadzieje!
Refr. ...
Pękł rzeki grzbiet, popłynął lód.
Czeremosz huczy po skale
Nuż w dobry czas
Kędziory trzód
Wykąpią nasi górale!
Refr. …
Połonin step na szczytach gór,
Tam trawa w pas się podnosi,
Tam ciasnych miedz nie ciągnie sznur,
Tam żaden pan ich nie kosi.
Refr.: …
Dla waszych trzód tam paszy dość,
Tam niech się mnożą bogato!
Tam runom ich
Pozwólcie róść,
Tam idźcie na całe lato.
Refr.: …
A gdy już mróz posrebrzy las
Ładujcie ostrożnie konie
Wy z plonem swym
Witajcie nas
My z czarką podamy dłonie
Refr. …
Muzyka: Karol Kurpiński
Słowa: Józef Korzeniowski (tylko zwrotki, refr. – autor nieznany
Wykonawca: rózni
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86.

Czerwony sztandar

Lato zamknięte kluczem ptaków,
Zostawia tylko swe wspomnienia.
Lenin odważnie stawia kroki
Złoto w socjalizm nam zamienia.

G, C
D, C, G
C
D, G

Refr. Czerwony sztandar Grzesiu chwyć
I wszem i wobec wzdłuż i wszerz,
I w poprzek krzycz.
Niech żyje Lenin raz i dwa,
Niech żyje Lenin raz i dwa i cza, cza, cza. Ole.
A w górach nie ma już nikogo,
Tylko pozostał Lenin z Tobą.
Na wszystko jeszcze raz popatrzył
I poszedł, nie wiem, gdzie na zawsze.
Refr. ...
A kiedy przyjdzie także po mnie,
Lenin w poświacie purpurowej,
By mi zabełtać czerwień w głowie,
To będę jasny i gotowy.
Refr. …

87.

Czterdziestoletnia dziewica
Refr. Bo ja mam lat czterdzieści,
A jeszcze mnie nikt nie pieścił.
Bo serca mi szkoda i ciała mi szkoda,
Bo jestem jeszcze za młoda.

Ten pierwszy był murarzem,
Chodziłam z nim na plażę.
Już miał przystąpić do ślubowania,
Łachudra spadł z rusztowania.

G7
C
F, C
G7, C, C7 {bis}

Refr. ...
Ten drugi był pilotem.
Latałam z nim samolotem.
Kochał mnie pięknie, całował w dłonie ...
I uciekł …. na spadochronie.
{bis}
Refr. ...
Ten trzeci co był w mym sercu,
Gdy stanął na ślubnym kobiercu.
Już miał przysięgać – stuknął się w głowę.
Przed księdzem zgrywał niemowę.
Refr. ...
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{bis}

C, G7
C
F, C
G7, C, C7

G, C
D, C
G
C
D, G, D, G

Wielu frajerów już znałam
I wielu też pokochałam.
I wszystkim będę opowiadała
Ilu frajerów już miałam.

{bis}

Refr. …

88.

Cztery piwka

Ze Świnoujścia do Walvis Bay
Droga nie była krótka
A po dwóch dobach, albo mniej
Już się skończyła wódka.
"Do brydża"– krzyknął Siwy Flak
I z miejsca rzekł: "Dwa piki"
A Ochmistrz w telewizor wlał
Nie byle jakie siki

e lub g

H7, D7

Refr.: Cztery piwka na stół, w popielniczkę pet
Jakąś damę roześmianą król przytuli wnet
Gdzieś między palcami sennie płynie czas
Czwarta ręka króla bije as

E, A, G, C
H7, E, D7, G
E, E7, A, G, G7, C
H7, e, D7, g

A w karcie tylko jeden as
I nic poza tym nie ma
Ale nie powiem przecież "Pas"
Może zagrają szlema
"Kontra"– mu rzekłem, taki bluff
By nieco spuścił z tonu
A Fred mi na to "Cztery trefl"
Przywalił bez pardonu
A mój w dwa palce obtarł nos
To znaczy: nie ma nic
I wtedy Flak, podnosząc głos
Powiedział "Cztery pik!"
I kiedy jeszcze cztery króle
Pokazał mu jak trza
To Fred z renonsem "Siedem pik."
Powiedział: ".niech gra Flak!"
Refr.:...
A ja mu: "Kontra", Fred mi: "Re"
Ja czuję pełen luz
Bo widzę w moich kartach, że
To atutowy tuz
Więc strzelam! Kiedy karty Fred
Wyłożył mu na blat
To każdy mógł zobaczyć jak
Siwego Flaka trafia szlag.
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Refr.:...
Już nie pamiętam ile dni
W miesiące złożył czas
Morszczuki nawet dobrze szły
I grało się nie raz
Lecz nigdy więcej Siwy Flak
Klnę na jumprowe wszy
Choćbyś go prosił, tak czy siak
Nie zasiadł już do gry
Refr.: W popielniczkę pet, cztery piwka na stół
Już tej damy roześmianej nie przytuli król
Gdzieś nam się zapodział atutowy as
Tego szlema z nami wygrał czas.
Muzyka: Jerzy Porębski
Słowa: Jerzy Porębski
Wykonawca: autor

89.

Cztery pory roku (Koliby)

Naj na na naj naj na, naj itd.

d, g, d, g, A7, d {bis}

Gdy wiosenne słońce złoci świat.
Kiedy się narodzi pierwszy kwiat.
Kiedy znów ożyje zieleń pól
To zatęsknisz do znajomych gór.

d, A7, d
g
C, d
A7, d

Naj na na naj naj na, naj itd. ......
W blasku słońca, czy w ulewy czas,
Kiedy latem pachnie cały las.
W świetle gwiazd, gdy świat Sabały śpi,
Chciałbyś w górach spędzić kilka chwil.
Naj na na naj naj na, naj itd. ......
Z mgieł jesiennych uskrzydlony płaszcz
Przywdział już zielonozłoty las.
Swych tajemnic strzeże poprzez mgły.
I znów pragnę poznać którąś z nich.
Naj na na naj naj na, naj itd. ......
Błyszczy w słońcu srebrno – biały stok.
Zima białym śniegiem prószy w krąg.
Pod lodową kołdrą strumyk śpi.
Nie zapomnisz tych zimowych dni.
Muzyka: Kazimierz Kawulak
Słowa: Kazimierz Kawulok
Wykonawca: autor + Koliba
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90.

Cztery pory roku – W imię czego...

W imię czego palisz wszystkie mosty,
Potem mówisz, że to tylko żart,
A wśród pól szeleszczą zeschłe osty, /kłujące/
A wśród drzew szeleści tylko wiatr.

a, D, a
D, a
F, G, C, a
d, E7, a, A7/E7/ {bis}

W imię czego patrzysz czasem wilkiem,
Robisz ręką niecierpliwy gest,
Powiedz, czemu w okno patrzysz chyłkiem, /milcząco/
Jakbyś chciała zauroczyć mnie.
W imię czego klaszczesz nagle w dłonie,
Jakbyś miała jeszcze naście lat,
Tam w oddali niebo jest jak płomień, /czerwone/
Tam w ogrodzie kwiat jest tak jak kwiat.
W imię czego pleciesz coś trzy po trzy
I zostawiasz pół otwarte drzwi.
Nie wiem, czy to błyszczą twoje oczy, /kochane/
Czy po burzy tęcza w słońcu lśni.
W imię czego piszesz do mnie listy
Wiedząc dobrze, że potargam je na pół.
Ludzie tak odchodzą jak i przyszli, /z daleka/
Jak odchodzi każda z roku pór.

{bis}

{bis}

{bis}

W imię czego słowa, które były,
Są jak diament, który stracił blask.
Cztery pory roku nas złączyły, /na zawsze/
Piąta pora roku dzieli nas.

91.

{bis}

{bis}

Cztery razy

Czy normalna zwykła ciocia
Może dawać, jak ta kocia?
Ależ owszem czemu nie,
Cioci też należy się.

C
C7, F
G
C

Refr. Cztery razy po dwa razy,
Osiem razy raz po raz.
Po północy ze dwa razy
A nad ranem jeszcze raz.

C
C7, F
G
C

Czy normalny zdrowy śledź
Może z flądrą dzieci mieć?
Ależ owszem czemu nie,
Jemu też należy się.
Refr. ...
Czy normalna zdrowa ryba
Może zgwałcić wieloryba?
Ależ owszem czemu nie,
Rybie też należy się.
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Refr. ...
Czy normalny zdrowy byk
Może z krówką cyk, cyk cyk?
Ależ owszem czemu nie,
Jemu też należy się.
Refr. ...
Czy normalny zdrowy wół,
Może objąć krowę w pół?
Ależ owszem czemu nie,
Krowa jemu odda się.
Refr. ...
Każdy rolnik postępowy
Sam zapładnia swoje krowy.
Każda krowa postępowa
Rolnikowi dać gotowa.
Refr. ...
Czy normalny facet z wąsem,
Może dziś zostać alfonsem?
Ależ owszem czemu nie,
Jemu też należy się.
Refr. ...
Czy normalny facet z bródką,
Może zostać prostytutką?
Ależ owszem czemu nie,
Jemu też należy się.
Refr. ...
Czy normalny zdrowy student,
Może raz w tygodniu z trudem?
Ależ skądże, ależ nie;
On w stołówce żywi się.
Refr. ...
Czy normalny zdrowy mąż
Może z jedną żoną wciąż
Ależ skądże, ależ nie;
Oma jemu znudzi się.
Refr. ...
Czy normalną zdrową wdówkę,
Można czasem za gotówkę?
Ależ owszem czemu nie?
Jej gotówka przyda się.
Refr. ...
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Czy młodziutki podchorąży,
Moze być przyczyna ciąży?
Ależ owszem czemu nie,
Wojsku też należy się.
Refr. …

92.

Czy chciałaby pani
Czy chciałaby pani Murzyna?
Murzyna, Murzyna, ach nie!

Bo Murzyn z Afryki
F
To kocha jak dziki
C
Murzyna, Murzyna ach nie. G7, C, C7

C, G7
C, C7

{bis}

Czy chciałaby pani Chińczyka
Chińczyka, Chińczyka ach nie.
Bo Chińczyk to zdrajca
I żółte ma jajca
Chińczyka, Chińczyka ach nie.

{bis}

Czy chciałaby pani Ruskiego
Ruskiego, Ruskiego ach nie.
Bo Rusek z kołchozu
Ma dyszel od wozu
Ruskiego, Ruskiego ach nie.

{bis}

Czy chciałaby pani Araba
Araba, Araba ach nie.
Bo Arab to pedał
Zaraz by mnie sprzedał
Araba, Araba ach nie.

{bis}

Czy chciałaby pani Anglika
Anglika, Anglika ach nie.
Bo Anglik flegmatyk
Ma kuśkę jak patyk
Anglika, Anglika ach nie.

{bis}

Czy chciałaby pani Francuza
Francuza, Francuza ach nie.
Bo Francuz jak liże
To bolą go krzyże
Francuza, Francuza ach nie.

{bis}

Czy chciałaby pani Hiszpana?
Hiszpana, Hiszpana ach nie!
Gdy Hiszpan dotyka,
To jakby miał byka
Hiszpana, Hiszpana ach nie!

{bis}
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Czy chciałaby pani Duńczyka?
Duńczyka, Duńczyka, ach nie!
Bo Duńczyk mamrocze
Patrzący wciąż w krocze
Duńczyka, Duńczyka, ach nie!

{bis}

Czy chciałaby pani Madziara?
Madziara, Madziara, ach nie!
Bo myśli, że bryka
Gdy w gębie papryka,
Madziara, Madziara, ach nie!

{bis}

Czy chciałaby pani Pepika?
Pepika, Pepika, ach nie!
Bo Pepik to stęka
Gdy boli go ręka,
Pepika, Pepika, ach nie!

{bis}

Czy chciałaby pani Italca?
Italca, Italca, ach nie!
Bo kiedy go swędzi
Do łóżka by pędził,
Italca, Italca, ach nie!

{bis}

Czy chciałaby pani Polaka
Polaka, Polaka ach tak.
Bo Polak w potrzebie
Przytuli do siebie
Polaka, Polaka ach tak.

{bis}

Wykonawca: Tip Top Band

93.

Ćwir, ćwir

On: Ćwir, ćwir,ćwir, ćwir ma turkaweczko,
Ćwir, ćwir,ćwir, ćwir zrobię ci dziecko.
Ona: Ćwir, ćwir,ćwir, ćwir a róbże, róbże,
Ćwir, ćwir,ćwir, ćwir na tej tekturze.
On: Ta tektura się nie nadaje,
Bo rozmiękła i dziwnie pachnie.
Ona: W kącie stoją w workach nasiona,
A na workach płachta zielona.
On: Płachta sukna prezydialnego,
Nie, nie ... nie ruszaj tego.
Ona: Nie chcę, nie chcę na tym azbeście
Po azbeście echo się niesie.
On: A na biurku segregatory
I kałamarz, ważne papiery.

70

C, d
G, C

Ona: Nie zadzieraj jeszcze koszuli
Tu się wypisuje faktury.
On: O, tu chodź, tu nawozy sztuczne.
Nie, nie ... one są pożyteczne.
Ona: Ćwir, ćwir,ćwir, ćwir rolnicza dola
Niewygodna odzież ochronna.
On: Ćwir, ćwir,ćwir, ćwir, co z nami będzie,
Wkoło twardo, same narzędzia.
Chodź tu, chodź, tu stoi motocykl.
O siodełko zaraz sie oprzyj.
Ona: Brudne siodło, sterczy sprężyna,
Jeszcze proszę ... nie rozpoczynaj.
On: Muszę, muszę, bardzo się śpieszę,
Bo mam zaraz zakładową wycieczkę.

94.

Daj Boże

Milion lat temu, gdy świat był rajem,
Brodaty Adam przed Bogiem staje.
Refr. Daj Boże

a, E, a
E, a

(7x) {bis} E, a ...

Wszechmocny Boże, ratuj mnie w biedzie.
Brak mi jest czegoś, a czego nie wiem.
Refr. ...
Bóg się zamyślił, po chwili rzecze:
Drogi Adamie dam Ci kobietę.
Refr. Daj Ewę

(7x) {bis}

I piekną Ewę ulepił z gliny.
Drogi Adamie to nie są kpiny.
Refr. ...
I Adam Ewę ujął za rączkę
I poszli sobie razem na łączkę.
Refr. Daj Ewo

(7x) {bis}

Bóg się odwrócił wyrozumiale
I sami wiecie co było dalej.
Refr.: Dała mu 6 x, ale mu dała, dała mu 6 x... w pysk!

95.

Daleka droga

Kiedy płynę w dal, wśród spienionych fal,
Postać mej dziewczyny się wyłania.
Który to już dzień, która to już noc,
Mija od naszego pożegnania

a
E, E7, a, A7
d
E, E7, a, A7

{bis}
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Refr. Daleka droga, daleki ląd,
Do mej dziewczyny daleko stąd.
Posłuchaj nocą, kiedy wiatr dmie,
Żagle łopoczą i serce me.

a, E
E7, a
A7, d, a
E, E7, a , A7

Lecą stada mew, lecą liście z drzew,
U was pewnie jesień już nastała.
Wiosną wrócę znów, tylko powiedz mi;
Czy mnie będziesz jeszcze pamiętała?

{bis}

Refr. …
Ja to dobrze wiem, że się z każdym dniem
Obraz mój w pamięci twej zaciera.
Ja to dobrze znam, nie mów nic – wiem sam,
Że z miłości nikt dziś nie umiera.

{bis}

Refr. ...
Muzyka: A. Suzin
Słowa: J. Meissner

96.

Deszczowe lato

Kiedy jest deszczowe lato,
Mokną świerszcze w mokrym sianie.
Woda szkodzi strunom skrzypiec,
Więc nie w głowie im cykanie.

d, a
E7, a
d, a
E, a, A7

Refr. Lato, deszczowe lato,
Na przekór ludziom, na przekór kwiatom.
La, la la, lato, deszczowe lato,
Że nawet świerszcze nie mogą grać.
Woda schodzi z gór ścieżkami,
Wiatr gałęziom strąca krople.
Kłapie błoto pod butami,
Wszystko jest zupełnie mokre.
Refr. …
Dymią szczyty jak wulkany,
Mgiełka w polu, mgiełka w sadzie.
W żółtej glinie ślad wibramów
Odciśnięty tak wyraźnie.
Refr. …
Polne kwiaty mają dreszcze,
Nic nie będzie z ich zapachu.
Pod słomianym dachem szopy
Deszcz nas dzisiaj trzymał w szachu.
Refr. …
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d, a
E, a,
A7, d, a
a, E, a

{bis}

Kiedy mgła opadnie nisko,
Drzewo się za drzewem chowa.
Leśne licho z mokrą głową
Lubi wtedy spacerować.
Refr. …
Muzyka i słowa: A. Gruszczyk
Wykonawca: A. Gruszczyk

97.

De passa kuba

De passa Kuba pożegnania,
Dziś w naszym porcie znowu jest.
Statek ze swoim kapitanem
Odpływa w południowy rejs.
La, la, la, la, la,

a, E7
a
E7
a
E, a, ...

Poczekaj miła, coś ci powiem;
Przyniosłem ci bukiecik róż.
De passa kuba ci zaśpiewam,
De passa kuba jeszcze raz.
La, la, la, la, la,
I choć się wzbraniasz i odpychasz,
Twe ręce jednak tulą mnie.
De passa kuba pożegnania,
De passa kuba jeszcze raz.
La, la, la, la, la,
A kiedy oni się żegnali
Duży bosman z małą Li,
Struny gitary zadźwięczały
De passa kuba śpiewaj

98.

Дівча (originalny tekst)

Стоїть дівча над бистрою водою
І так тихенько пісню гомонить:

C, G7
C

"Бистра вода, візьми мене з собою
Бо я не можу на тім світі жить".

,C7, F, C
G, G7, C

{bis}

Ти приходив до мене опівночі,
Ти приходив, коли я міцно сплю,
Ти цілував заплаканії очі,
Ти говорив: "Не плач, мила - люблю".

{bis}

"Скажи, чому тебе я полюбила,
Скажи, чому повірила тобі
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Якби не ти, сумна я б не ходила,
Якби не ти не плакала б в журбі.

{bis}

Без тебе я, як цвіт без сонця, в'яну,
Без тебе, ох, як тяжко в світі жить.
Скажи, о, де я чарів цих дістану,
Щоби тебе забуть і розлюбить".

99.

{bis}

Дівча (kolibiany tekst)

Cидить дівча над бистрою водою.
I так жалібно пісню співають.

C, G7
C

Nema, nema nikoły se ne werne,
Він любить мене, як найдорожчий

C7, F, C
G7, C

{bis}

Tому що він відвіз мене до інший
I не буде зі мною тут жить
Інший пoдав biн свою білу ручку
I з нею буде цілу вік жити.
Biн приходил до мене опівночі
Biн приходил, коли я міцно спaлa..
І цілував заплаканії очі,
І говорив: "Не плач, мила - люблю.

{bis}

{bis}

Стоїть дівча над бистрою водою.
І так жалібно пісню нутить:
"Бистра вода, візьми мене з собою,
Бо я не можу на тім світі жить".

100.

Dobre rady turystyczne

Nie szukaj wiatru w polu
Ni szczęścia w alkoholu,
Ni igły w stogu siana,
Nie znajdziesz jej do rana.

C
C7, F
G
C, F, G, C

Pap, parapapapa, pap parapapapa, C, F, C ...
Nie zrywaj w Parkach kwiatów
I nie zaśmiecaj szlaków.
„Kolibrem”, który ryczy,
Nie mąć gór naszych ciszy.
Pap, parap...
Pamiętaj, to są góry.
Duży deszcz z małej chmury.
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{bis}

I nawet przy pogodzie
Skafander miej w odwodzie.
Pap, parap...
Zdobędziesz szczytów kilka,
W pionierkach, a nie w szpilkach.
Wiedzcie o tym dziewczęta,
Niech każda zapamięta.
Pap, parap...
Nie wspinaj się na skały,
Gdyś niedysponowany.
Żeby gdzieś w środku ściany
GOPR nie był znów wzywany.
Pap, parap..
A gdy już będziesz w Tatrach,
Pamiętaj „Jędruś”, „Watra”,
To główna grań Krupówek,
Nie wejdziesz bez złotówek.
Pap, parap...
Kiedy się znów spoptkamy,
To o tym pogadamy;
Co wolno, a co nie,
A teraz pa, adieu!
Pap, parap...
Muzyka: Andrzej Mróz
Słowa: Andrzej Mróz
Wykonawca: autor

101.

Dolina

Kurił papirosy, haroszyj tabak
Liublił ja diewczonki kak Donskij Kazak

a
d, a,

Refr. Hej, razkasza ty moja, hej, razkasza!
Hej, razkasza ty moja, hej, razkasza!
Dolina, dolina, dolina, eh dolina
Dolina, dolina, tak, dolina maja

E, a
E, a
d, a
E, a, A7

{bis}

Gdież eta ulica, gdież etot dom
Gdież eta Barysznia szto ja wliublion
Refr. …
Wot eta ulica, wot etot dom
Wot eta Barysznia szto ja wliublion
Refr. …
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102.

Долина

Курил махорку как русский Казак.
Любил девушку как русский Казак.
Эй разката ты моя. Эй разката
Рефр.: Долина (7 х) моя

a, C, a
d, a
E,a

{бис}

d, a, E, a, A7

{бис}

Где эта улица. Где этот дом
Где эта дебушка что я влюблён
Эй разката ты моя. Эй разката

{бис}

Рефр.: Долина (7 х) моя

{бис}

Здесь эта улица. Здесь этот дом.
Здесь эта деьушка что я влюблён.
Эй разката ты моя. Эй разката

{бис}

Рефр.: Долина (7 х) моя

{бис}

Сгорела улица. Сдорел и дом.
Сгорела дебушка что я влюблён
Эй разката ты моя. Эй разката

{бис}

Рефр.: Долина (7 х) моя

103.

Dolores

Raz w małym hiszpańskim miasteczku
Mieszkała piękna Dolores.
Mama jej była rencistką,
A tatuś torreadorem.
Cnotliwa to była dziewoja
I wielce to sobie ceniła,
Że chłopców z całego miasteczka,
Nęciło w niej to, a co?
Każdego wieczora, by zdobyć jej względy,
Chłopcy śpiewali jej tak:
Aj poropopo, peroperopo ....
Aż kiedyś pod okno przybyli;
Don Thomas, don Jędras, don Jures.
Chłopcy okrutnie przystojni,
A przy tym mała matura.
I towarzyskie vis a vis
Znali takoż a propos.
I całą rzecz przemyśleli
I załatwili to tak, a jak:
Aż kwartę chwycili, odbili, wypili
I zaśpiewali jej tak:
Ej kalinka ....
E, a
Aż wyszła na balkon dziewoja,
A morał z tego takowy,
Że lepszy czasem styl swojski
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{бис}

a
E
a
E
a. E. a
G
F, E
a, G, F, E

Niźli narodowy.
Więc jeśli będziesz miał kłopot
Ze swoją własną dziewczyną
To posłuchaj naszej rady
I zaśpiewaj jej to, a co?
I wtedy na pewno zdobędziesz jej względy
Nawet gdy zrobisz to:
La, la,la, la na melodię „ Hansa Klosa.” i powiesz: Brunner, ty świnio.

104.

Dom na prerii

W pobliżu mej chaty, drży mustang kosmaty. C, C7, F
Rosomak wyrusza na łów.
C, G.
Powietrze tu czyste i niebo świetliste,
C, C7, F
I gniewnych nie słyszy sie słów.
C, G7, C
Podciągnij strzemiona, bo szałwia czerwona,
Zakwitła od brzegu po brzeg.
Nad stepów purpurą głos leci ku górom
I wraca od gór jako szept.
Refr. Hej w prerii mieć dom,
Jeśli byłeś powrócisz tam znów.
Powietrze tu czyste i niebo świetliste
I gniewnych nie słyszy się słów.

C, C7
F, G
C, C7, F
C, G7, C

{bis}

Hej wiatry szumiące i deszcze, i słońce,
I noce gorące od gwiazd.
Ty trawo na stepie, nie oddałbym ciebie,
Za żadne z pyszniących się miast.
Zapachnie kwiat dziki, zawabią kuliki,
Zadzwoni coś, wyjdę na próg.
Popatrzę czy łania na prerii ugania,
Czy kopyt doleci mnie stuk.
Refr. ...
Zjeżdżając z gór białych, przystańcie na skałach,
Gdzie znajdzie oparcie wasz koń.
I oczy przysłońcie, i na horyzoncie,
Szukajcie gdzie stoi mój dom.
Refr. ...

105.

Dom zachodzącego słońca

Słońce zaszło w dali i mgła się ściele u stóp.
Idziemy dalej, dalej – tam,
Gdzie tylko ciemność i chłód.

a, C, D, F, a, C, E,
a, C, D, F
a, E, a, E

Oblane potem twarze, zmęczony pusty wzrok.
Szczeniacki świat naszych marzeń prysł,
Zdeptany setką nóg.
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Nieraz nas los doświadczył, nieraz byliśmy na dnie.
Lecz nikt się z nas nie skarżył,
Gdyż nasz świat nie lubi łez.
Niewielu z nas zostało i resztę zetrze czas.
By wrócić sił za mało już,
A zresztą świat przeklął nas.
Nie mówcie nic nikomu, włóczęgi mam już dość.
Już wrócić chcę do domu gdyż Tam na mnie czeka ktoś.
Wykonawca: The Animals w oryginalnym wykonaniu

106.

Dona

Czy pamiętasz, jak żegnałaś
Chłopca swego co walczyć szedł.
I na drogę kwiat mu dałaś,
A on wstydził się swoich łez.

a, E7, a, E7
a, G7, C, E7
a, E7, a, E7
a, G7, C, E7, a

I wierzyłaś mu, że wróci,
Bo świat nie jest zły.
Po co ludziom wciąż się kłócić,
Kogo cieszą łzy – innych ludzi.
Dona (7x) …. don
Dona (7x) …. don

G, C, a
G, C
G, C
E7, a
E7, a, G, C,
E7, a, E7, a

Dni mijały, ty czekałaś,
Lecz na próżno, bo z każdym dniem
Świat i ludzi poznawałaś.
Nauczyło cię życie łez.
Nie wierzyłaś już, że wrócą
Wasze piękne dni.
Bo źli ludzie wciąż się kłócą.
Cieszą kogoś łzy – innych ludzi.
Dona …

107.

Душа болит (Dusza boli)
ла, ла, ла, ла, ла, ла, …

Потемнеет серебро, померкнет золото,
Поизносятся и вещи и слова,
Из альбомов улыбнётся нежно молодость,
Из-под плит проглянет тихая трава.

d, D7, g, d, A7, d, D7
d, g
A7, d
g
C, A7

Всё на свете перемелется, век сменится,
Пронесутся годы, словно с горки вниз,
Только ты, душа, суровой жизни пленница
Из меня, как из темницы, смотришь ввысь.
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d, g
C, A7
d, g
A7, d

Refr. Душа болит, а сердце плачет,
А путь земной ещё пылит,
А тот, кто любит, слёз не прячет,
Ведь не напрасно душа болит.
А тот, кто любит, слёз не прячет,
Ведь не напрасно душа болит.

d, g
A7, d, D7
g, d
A7, d, D7
g, d
A7, d {bis}

То ли цвет черёмух, то ли снег посыплется
На каштановые волосы твои,
Скоро время, зверь невидимый, насытится
И уйдет, оставив сердце без любви.
Потемнеет серебро, померкнет золото,
Поизносятся и вещи и слова,
Из альбомов улыбнётся нежно молодость
И окажется, душа ещё жива.
Refr. …

{bis}

Wykonanie: Михаил Шуфутинский

108.

Dwa dupne psy

Dwa dupne psy;
Jeden dupny, a drugi blank dupny.
Na szychta szły
Bo za bajtla łaziły do szkoły.

C
G
C

Refr. Jeronie, pieronie tyn śloński blues.
Jo ida na szychta,
se śpiwom
(4x)
Tyn ślonski blues.
Dwa dupne psy;
Jeden czorny, a drugi blank czorny.
Na szychta szły
Bo za bajtla łaziły do szkoły.
Refr. …
Dwa dupne psy;
Jeden: … kombinacje kolorów: czarnego i białego
Na szychta szły
Bo za bajtla łaziły do szkoły.
Refr. …

109.

C, G7, C
G7, C

Dwa teatry

Życie, to jest teatr mówisz ciągle – opowiadasz.
Maski coraz inne coraz mylne się nakłada.
Życie to zabawa, życie to jest taka gra,
Przy otwartych i zamkniętych drzwiach, to jest gra.

a, E
a
F, C
E, a, G
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Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam.
Życie to nie tylko kolorowa maskarada.
Życie tym piękniejsze im straszniejsze jest.
Blednie przy nim wszystko, blednie przy nim sama śmierć.
Refr. Ty i ja; teatry to są dwa – to są dwa.
Ty, ty prawdziwej nie uronisz łzy.
Ty najwyżej w górę wznosisz brwi.
Nawet kiedy źle ci jest, to nie jest źle, bo ty grasz.
Ja duszę na ramieniu wiecznie mam.
Cały jestem zbudowany z ran,
Lecz kaleką ja nie jestem, tylko ty, bo ty grasz.

a, E
a
F, C
E, a, G
a, C, E, G
a, E, F
G, C, G
a, E, F
G, C, G

Dzisiaj bankiet u artystów, ty się tam wybierasz.
Gości będzie dużo; nieodstępna tyraliera.
Tańce, alkohole, pewnie flirty będą też.
Potem drzwi otwarte, zamkną się no i cześć.
Wpadnę tam na chwilę, za nim spuchnie atmosfera.
Wódki dwie wypiję, potem cicho się pozbieram.
Wyjdę na ulicę, przy fontannie zmoczę łeb.
Wyjdę na przestworza, przecudowny stworzę wiersz.
Refr. Ty i ja; teatry to są dwa – ty i ja.
Ty, ty prawdziwej nie uronisz łzy,
Ty najwyżej w górę wznosisz brwi.
Lecz nie zaraźliwy wcale jest twój śmiech, bo ty grasz.
Ja duszę na ramieniu wiecznie mam.
Cały jestem zbudowany z ran,
Lecz gdy śmieję się, to w krąg się śmieje świat, cały świat.
Muzyka: Jerzy. Satanowski
Słowa: E. Stachura
Wykonawca: E. Stachura

110.

Dwie tęsknoty

Powiedz, ze mi dziewce moje,
Cemu smutne ocka twoje?

d, A7, d
F, g, d

Cy cie mama strofowała,
Żeś sie ze mnom zadowała.

F, g, d
g, A7, d

{bis}

Nie myślij se tak Janicku,
Bo cie rada widzi mama.
I nic by nom nie pedziała
Choćby nos razem widziała.

{bis}

Kiebyś chłopce ty tak za mnom,
Hej jako jo jest za tobom,
To by my se razem byli
Kozdom nocke ino z sobom.
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{bis}

A teroz se zaśpiwojmy
Kiedy sie ju sobie momy.
Hej ptoskowie tys śpiwajom
Kiedy sie ku sobie majom.

111.

{bis}

Эх, дороги

Эх, дороги, пыль да туман,
Холода, тревоги да степной бурьян ...
Знать не можешь доли своей,
Может, крылья сложишь посреди степей.

d, g, C, F
d, A7, d
g, C, F
d, A7, d

Refr.: Вьётся пыль под сапогами степями, полями;
C, F, C, F
А кругом бушует пламя да пули свистят.
C, F, g, A7
Эх, дороги, пыль да туман,
Холода, тревоги да степной бурьян ...
Выстрел грянет, ворон кружит,
Твой дружок в бурьяне неживой лежит.
Refr.: А дорога дальше мчится, пылится, клубится;
А кругом земля дымится, чужая земля.
Эх, дороги, пыль да туман,
Холода, тревоги да степной бурьян …
Край сосновый, солнце встаёт,
У крыльца родного мать сыночка ждёт.
Refr.:. И бескрайними путями, степями, полями
Всё глядят вослед за нами родные глаза.
Эх, дороги, пыль да туман,
Холода, тревоги да степной бурьян …
Снег ли ветер, вспомним, друзья,
Нам дороги эти позабыть нельзя.

112.

Эх, загулял

Эх, загу-загу-загулял, загулял,
Паренек молодой, молодой
В красной, эх, рубашoнoчке, да-да
Хорошенький такой.

C7, f
F7, b
Dis, Gis, F7
B, Cis, f

Эх, промо-промо-промотал, промотал
Он все свои да деньжоноч(e)ки
В красной эх, рубашoночке, да-да
Хорошенький такой.
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Эх, загу-загу-за-загубил,
Он свою молодушку
Бедную голубушку
Несчастненький такой.
Эх, потерял он улицу,
Потерял он родной дом,
Потерял цыганочку,
B которую влюблен.
Эх, загулял
Парень молодой
В красной рубашoночке
Хорошенький такой.

113.

Ech muzyka, muzyka

O dajcie mi te małe skrzypce,
Może na skrzypcach wygram.
Wiatr i pochyłą ulicę
I noc, co taka niezwykła.

G, D
C, G
C, G
D, G

Refr. Ech, muzyka, muzyka, muzyka,
Spod smyka zielony kurz.
Lecą gwiazdy zielone spod smyka,
Damy karo, bukiety róż.
Uwzględnijcie mizerne granie,
A nie bijcie, gdy wezmę źle,
Jakiś ton na strunie baraniej
Na g, d, a, czy e.
Refr. ...
Prowadź muzyko za smykiem
Drzewa w niemej podzięce,
Oczami za smykiem suną
Zgrabiałe, drżące ręce.
Refr. ...
Na moście stoję, przez liście
Światło na smyk się sypie.
Słuchajcie, to dziecko nuci
W czarodziejskim pudełku skrzypiec.
Refr. ...
Muzyka: Adam Drąg
Słowa: K. I. Gałczyński
Wykonawca: Adam Drąg
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G, A, D
G, A, D, Fis
h. A, D, A
G, A, D

114.

El Zakopane

Wysoko pną się ścieżki górskie tam,
Gdzie tylko wiatr śpiewa nam, piosnkę tą
hmm.

d, F
d
F, d

Na niebie śpiący rycerz, groźny pan
Władca Tatr – Giewont sam, rysuje się,
Refr. Gdzie mruga do nas Morskie Oko
I pieści ucho wiatru szum.
Tam zagubieni gdzieś wysoko,
Szukamy ciszy, a może siebie
Pośród gór, hmm.

B
F
B
F
d, F, d

Wysoko pną się ścieżki górskie tam,
Gdzie tylko wiatr koił nas, piosnkę tą.
Muzyka: ,,El condor passa”

115.

Ešte si ja pohar

Ešte si ja, ešte si ja,
Pohár vína vypijem,
Ešte si ja, ešte si ja,
Pohár vína vypijem.

d, A, d, g
A, d
a, E7, a, d
E7, a

Refr. Od večera do rána,
Muzika nam vyhráva.
A ja pijem, pijem, pijem, pijem,
Len z plného pohára.

d, g, d
g, A, d, A
d, A, d, g
A, d

Ešte si ja, ešte si ja,
Pohár vína zaplatím,
Potom sa ja, potom sa ja,
K mojej milej navrátim.
Refr. ...

116.

Fajny chłop

Fajny chłop z niego boł,
Ino gorzoła pioł,
Teroz go już ni ma,
Gryzie go ziemia.
Czorno ziemia gryzie go.

C
G7
C

A my mu godali, godali,
Godali, godali: Nie pij!
A on durch pioł.

C, C7 F
C
G7, C

{bis}

Fajny chłop z niego był,
Ciyngiym„sporty” ćmił,
Teroz już go ni ma,
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Kryje go ziemia.
Czorno ziemia kryje go.
A my mu godali, godali,
Godali: Pieronie nie kurz!
A on durch ćmił.

{bis}

Fajny chłop z niego był,
Ino baby dupił,
Teroz go już nie ma,
Kryje go ziemia.
Czorno ziemia kryje go.
A my mu godali, godali,
Godali: Pieronie nie dupc!
A on dupił.

{bis}

Fajny chłop z niego był,
Ino wciąż baba bił
Teraz go już ni ma,
Gryzie go ziemia.
Czorno ziemia gryzie go.
A my mu godali, godali,
Godali: Pieronie nie bij!
A on durch bił..

{bis}

Wykonawca: Jacek Kierok

117.

Felek Zdankiewicz

Felek Zdankiewicz był chłopak morowy ,
Przyjechał na urlop sześciotygodniowy.
Ojra, taira ojra, taira ojra, taira,
Raz, dwa, trzy.

D, A7
D, D7
G, D, A,7
D, A7, D

Urlop się kończy, czas do wojska wrócić,
Ale Felusiowi żal koleżków rzucić.
Ojra, taira ojra, taira ojra, taira,
Raz, dwa, trzy.
Nie tak koleżków, jak swojej kochanki,
U której przebywał wieczory i ranki.
Ojra, taira ojra, taira ojra, taira,
Raz, dwa, trzy.
Wreszcie go schwytali grudnia trzynastego
I go zawieźli do biura śledczego.
Ojra, taira ojra, taira ojra, taira,
Raz, dwa, trzy.
A z biura śledczego wypuścić nie chcieli,
Felka Zdankiewicza pod kluczyk zamknęli.
Ojra, taira ojra, taira ojra, taira,
Raz, dwa, trzy.

84

Lecz Feluś nie gapa już majchra otwiera,
Przebił Czajkowskiego, na Fuksa naciera.
Ojra, taira ojra, taira ojra, taira,
Raz, dwa, trzy.
Ledwie wyskoczył za bramę ratusza,
Wsiada do dorożki, na Warszawę rusza.
Ojra, taira ojra, taira ojra, taira,
Raz, dwa, trzy.
A w tej dorożce, że miał czasu troszkę,
Więc kazał się zawieźć,
W knieje Czerniakowskie.
Ojra, taira ojra, taira ojra, taira,
Raz, dwa, trzy.
A z Czerniakowskiej do domu swojego,
Żeby opowiedzieć Mańce coś nowego.
Ojra, taira ojra, taira ojra, taira,
Raz, dwa, trzy.
Połóż się Feluś, boś ty jest pijany,
Połóż się Feluś, boś ty nie wyspany.
Ojra, taira ojra, taira ojra, taira,
Raz, dwa, trzy.
Kładzie się Feluś do snu kamiennego,
A kochanka jego do biura śledczego.
Ojra, taira ojra, taira ojra, taira,
Raz, dwa, trzy.
Panowie agenci, prędko pospieszajcie,
Felka Zdankiewicza na łóżku schwytajcie.
Ojra, taira ojra, taira ojra, taira,
Raz, dwa, trzy.
Panowie agenci szybko pospieszyli,
Felka Zdankiewicza podczas snu nakryli.
Ojra, taira ojra, taira ojra, taira,
Raz, dwa, trzy.
Jadzie kibitka wąską ulicą,
A koledzy jemu szczęścia, zdrowia życzą.
Ojra, taira ojra, taira ojra, taira,
Raz, dwa, trzy.
Ech, wy koledzy, czyż wy nie żyjecie,
Czy wy mojej Mańce życie darujecie?
Ojra, taira ojra, taira ojra, taira,
Raz, dwa, trzy.
Nie martw się Feluś, my jeszcze żyjemy
I tę twoją Mańkę smykiem posuniemy.
Ojra, taira ojra, taira ojra, taira,
Raz, dwa, trzy.
Młoda Felusiowa już w grobie spoczywa,
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A my na to konto, kropniem sobie piwa.
Ojra, taira ojra, taira ojra, taira,
Raz, dwa, trzy.
Taira ojra, taira ojra, taira ojra,
Taira raz, dwa, trzy.
Wykonawca: Stasiek Wielanek

118.

Few Days

O Panie, czemu w ziemi tkwię,
Hej raz, hej raz!
I macham szuflą cały dzień?
Hej, na morze czas!

F, C, F
B
F, C, F
D, A7, d

Mogę kopać tu dalej,
Few days, few days,
Mogę kopać przez dni parę,
Ale wracać chcę.
Tam każdy takie bajdy plótł,
Nie raz, nie raz,
Przekroczysz Jukon, złota w bród,
Hej, na morze czas.

d, A7, d
F, B
F, A7, d
D, A7,,d

Wykopię jeszcze parę dziur,
Hej raz, hej raz,
Wyciągnę płonnej skały wór,
Hej, na morze czas.
Za żonę tu łopatę mam,
Już dość, już dość,
A zysk, że jej używam sam,
Hej, na morze czas.
O Panie, nie jest to Twój raj,
O nie, o nie,
Nadzieję innym głupcom daj,
Ja na morze chcę.
Chociaż już mi wystarczy,
Już dość, już dość,
Dam Ci jeszcze jedną szansę,
Potem wrócić chcę.
Mogę kopać tu dalej,
Few days, few days,
Mogę kopać przez dni parę,
Ale wracać chcę.
Mogę kochać się dalej,
Few days, few days,
Mogę kochać przez dni parę,
Ale wracać chcę.
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119.

Francois Villon (Modlitwa)

Dopóki nam ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak.
Panie ofiaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak.
Mędrcowi darować głowę racz, tchórzowi dać konia chciej.
Sypnij grosza szczęściarzom i mnie w opiece swej miej.

a, d, E, E7, a
C, d, G7, C, E
A, A7, d, H7, E7
a, d, E, E7, a, E, a

Dopóki ziemia obraca się, o Panie daj nam znak.
Władzy spragnionym uczyń, by władza im poszła w smak.
Hojnych puść między żebraków. Niech się poczują lżej.
Daj Kainowi skruchę i mnie w opiece swej miej.
Ja wiem, że ty wszystko możesz, ja wierzę w twą moc i gest,
Jak wierzy żołnierz zabity, że w siódmym niebie jest.
Jak zmysł każdy chłonie z wiarą, twój ledwie słyszalny głos.
Jak wszyscy wierzymy w Ciebie – nie wiedząc co niesie los.
Panie zielonooki, mój Boże jedyny spraw,
Dopóki nam ziemia toczy się, zdumiona obrotem spraw.
Dopóki czasu i prochu wciąż jeszcze wystarcza jej.
Daj każdemu po trochu i mnie w opiece swej miej.
Daj każdemu po trochu i nas w opiece swej miej.
Muzyka: Bułat Okudżawa
Słowa: Bułat Okudżawa
Wykonawca: Bułat Okudżawa

120.

Gajowy

Przeleciała gajowemu sarenka przez drogę.
A on zmierzył i wycelił
W samo serce jej wystrzelił.

C, G7, C

{bis}

F, C

Refr. A ciemna nocka winna jest,
Że on tak postąpił.
G7, C
Poszedł zobaczyć gajowy ubitą zwierzynę.
Patrzy, oczom swym nie wierzy,
Jego luba we krwi leży.

{bis}
{bis}

Refr. ...
Nabił odważny gajowy swą fuzje jeszcze raz.
Potem zmierzył i wycelił,
W samo serce sobie strzelił.

{bis}

Refr. ...

121.

Gdy kino „Wolność”

Gdy kina „Wolność” neon z trudem się zapala,
A na portierni spać się kładzie nocny stróż.

a, E
a

W bramie obciągam łyk, nie czeka na mnie nikt,
Bo ja nikogo nie potrafię kochać już.

A7, d, a
E, E7, a, A7

{bis}
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Dziwki po nogach całowały mnie zmysłowo,
Rencistka jedna rwała dla mnie złoty ząb.
Mój arogancki śmiech rozpalał w żyłach krew,
Kipiąca młodość rozszumiała się jak dąb.

{bis}

Aż raz mnie młoda zapoznała literatka
I na pokoje willi sprowadziła swej.
Kawiorem pasła mnie, mówiła: mój ty śnie,
Będziesz miał wszystko, tylko wiernym zostać chciej.

{bis}

Sprezentowała piżam cztery jak artyście,
Zimą na deski, latem wiozła mnie na Krym.
Chciała dać komfort – cóż, ach, gdyby nie ten nóż,
Tym krwawym czynem nigdy nie splamiłbym się. {bis}
Siedzę na pryczy niby król na imieninach,
Że nie mam petów, słomę z wyra muszę ćmić.
Księżyca misa lśni, świat cały zwisa mi,
Bo ja nikogo nie potrafię kochać już.

{bis}

Ze studentkami ja na rajdy też chodziłem,
A tam w schronisku były dziwki, że aż hej.
Dziś dziwki rzucam w kąt, niech sobie idą won,
Bo ja nikogo nie potrafię kochać już.
Kiedy na wieży zegar północ już wybija,
Krakowskie planty pustoszeją aż do dnia,
Przechodzę obok was, śmieję się wszystkim w twarz,
Bo ja naprawdę nie potrafię kochać już.

122.

{bis}

{bis}

Gdy mnie kochać przestaniesz

wstęp: dCGCFC (2x)
Gdy mnie kochać przestaniesz, to powiedz,
Powiedz, kiedy mnie kochać przestaniesz,
To się człowiek wypłacze jak człowiek,
W białym łóżku nad ranem.

C, F, C
d, G, F, C
G, C, d, C
d, G, C, F, C

Nie przysyłaj mi listów ostatnich
Nie owijaj w bawełnę słów paru,
Tylko siądźmy do wspólnej kolacji
Pod okapem wieczoru.
Ref. Na talerzach świecy blask, dymi waza pełna gwiazd. G, F, C, G, F, C
A pod stołem kot się łasi, coś stuknęło na tarasie
e, F, C, e, F, C
Może wiatr.
G, C, F, C
Piętro wyżej ćwiczą Lista, a zawiane towarzystwo G, F, C, G, F, C
Gdzieś pod bramą wykrzykuje,
e, F, C
stróż im tego nie daruje
e, F, C
Stróż artysta.
G, C, F, C
Posiedzimy tak sobie we dwoje,
Pośród spraw, których nigdy nie było.
Potem w starym zacisznym pokoju
Znowu wyznasz mi miłość.
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Gdy mnie kochać przestaniesz bez racji
Powiedz o tym od razu kochany’
Wtedy zjemy kolejną kolację
Na wieczoru dywanie.
Słowa : A. Sikorowski
Muzyka: J. Hnatowicz
Wykonanie: kabaret „Pod Budą”

123.

Gdzie są kwiaty

Gdzie są kwiaty z tamtych lat, piękne kwiaty?
Gdzie są kwiaty z tamtych lat – czas zatarł ślad.
Gdzie są kwiaty z tamtych lat?
Każda z dziewcząt wzięła kwiat.
Kto wie czy było tak?
(2x)

C, F, G
C, F, G
C
F, G
F, G / F, G, C/

Gdzie dziewczęta z tamtych lat, jak te kwiaty?
Gdzie dziewczęta z tamtych lat – czas zatarł ślad.
Gdzie dziewczęta z tamtych lat?
Za chłopcami poszły w świat,
Kto wie czy było tak?
(2x)
Gdzie są chłopcy z tamtych lat, dzielne chwaty?
Gdzie są chłopcy z tamtych lat – czas zatarł ślad.
Gdzie są chłopcy z tamtych lat?
Na żołnierski poszli szlak,
Kto wie czy było tak?
(2x)
Gdzie żołnierzy naszych kwiat, tych sprzed laty?
Gdzie żołnierzy naszych kwiat – czas zatarł ślad.
Gdzie żołnierze z tamtych lat?
Tam gdzie w polu krzyża znak.
Kto wie czy było tak.
(2x)
Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty?
Gdzie mogiły z dawnych lat – czas zatarł ślad.
Gdzie mogiły z dawnych lat,
Tam gdzie kwiaty posiał wiatr.
Kto wie czy było tak.
(2x)
Słowa polskie: W Sieradzka
Muzyka: P. Seeger
Wykonanie: Sława Przybylska

124.

Gdzie ta keja

Gdyby ktoś tak przyszedł i powiedział: stary, czy masz czas?
Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz.
Amazonka, Wielka Rafa, oceany trzy
Rejs na całość, rok – dwa lata – to powiedziałbym:

a, G, a
C, G7, C
C7, F, d
a, E7, a
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Refr. Gdzie ta keja, przy niej ten jacht?
Gdzie ta koja wymarzona w snach?
Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat?
Gdzie ta brama na szeroki świat?
( i jeszcze raz!)
Gdzie ta keja, przy niej ten jacht?
Gdzie ta koja wymarzona w snach?
W każdej chwili płynę w taki rejs.
Tylko gdzie to jest? Gdzie to jest?

E7, a
C, G, C
g, A7, d
a, E7, a
E7, a
G, C
g, A7, d
a, E7, a

Gdzieś na dnie wielkiej szafy leży ostry nóż,
Stare dżinsy wystrzępione impregnuje kurz.
W kompasie igła zardzewiała, lecz kierunek znam.
Biorę wór na plecy i przed siebie gnam.
Refr. ...
Przeszły lata zapyziałe, rzęsą zarósł staw.
A na przystani czółno stało – kolorowy paw.
Zaokrągliły się marzenia, wyjałowiał step,
Lecz dalej marzy o załodze ten samotny łeb.
Refr. ...
Muzyka: Jerzy Porębski
Słowa: Jerzy porębski
Wykonawca: Jerzy Porębski

125.

Gonić marzenia

Na włóczęgę już wyruszyć przyszła pora.
Las nas wola śpiewem ptaków szumem drzew.
I wołają nas i pola i jeziora,
Zeszłoroczny nasz wesoły pomnąc śpiew.

d, g
A, A7, d
d, g
A, A7, d,

Ludzie mają swoje prace, ludzie lubią się bogacić.
Pełne brzuchy mają chcą mieć pełny trzos.
A ja gonię, a ja gonię swe marzenia,
Szczęścia szukam gdzie kaczeńce i gdzie wrzos.

D7, g
C, F, A7
d, g
A, A7, d

{bis}

Tym co iść nie lubią, mówię do widzenia
Za dni kilka może znów powrócę tu.
Idę w świat by tam dogonić swe marzenia
Aby spełnić kilka moich złotych snów.
Więc z dziewczyną swą pod rękę i z gitarą i z piosenką
Precz mi troski, precz przykrości, słońce świeć
Idę w świat, by tam dogonić swe marzenia
I spokoju szukać pośród starych drzew.
To tak proste, że i gadać szkoda czasu,
Tylko plecak wziąć i iść przed siebie wprost.
Szukać wiatru i zapachów szukać lasu,
Jak najdalej zadymionych wielkich miast.
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{bis}

Zrozum bracie, to tak trzeba, trawa łóżkiem, dachem drzewa
Z wiatrem biegać i z ptakami śpiewać w głos.
Trzeba gonić, trzeba gonić swe marzenia
I nie czekać, ile trosk przyniesie los.

126.

{bis}

Горы

Горы далёкие туманные горы
И улетающий и умерающий снег.
Если вы знаете где то есть город.
Если вы помните. он не для всех. не для всех.
Странные люди заполнили весь этот город
Мысли у них поперёк и слова поперок.
И в разговорах они признают только споры
И никуда не находят оттуда город.

d, B
A7, d
B
A7, d
D7, g
B, A
d, B
A7, d

В место домов и людей в этом городе небо
Руки любимых у них в место кварти.
Я никогда в этом городе не был. не был.
Я всё ищу и никак мне его не найти.
Если им больно; не пачут они. а смеються
Если им весело — вино хорошие пют.
Женские волосы. женские волосы бьются
И неустроенность им заменяют в уют.
Я иногда проходил через этот город
Мне бы увидеть. А я его не заметил.
И за молчанием. или за разговорам
Шёл я по городу. Выйдя и не повстречав.
Поездом нет. поездом мне не доехать
И самолётом там болея не долететь.
Он задрожит миражам и окрикнется эхом.
Вот я найду а хочу и мне надо найти.
Muzyka: Юрий Кукин
Słowa: Юрий Кукин
Wykonanie: Юрий Кукин

127.

Gorzkie dymy

Gorzkie dymy nad miastem mym,
Kiedy rano opuszczamy dom,
I schodzimy w noc, i schodzimy w głąb,
Naszej ziemi, bo jesteśmy stąd.
W moim mieście tak niewiele barw,
I słońce chmurno świeci się,
I nie lekko jest kochać miasto to,
Ciemny węgiel, gorzki dymu smak.

C, G7, C
C7, F, C
C7, F, C, C7, F
C, G7, C
C, G7, C
F, C, G
C, C7, F, C, C7, F
C, G7, C
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Refr. Lecz każdy hoduje w swym domu,
Choć uśmiech, choć listek, choć śpiew.
Jak kwiatek na każdym balkonie,
I jak dobroć, co w ziemi tej jest.

C7, F, C
G7, C, C7
F, C
G7, C

Moje miasto kocha pieśni swe,
Bo pieśń jest niby trawy źdźbło,
Co zerwałeś je i w ustach masz,
I trzymasz schodząc w ziemi głąb.
W moim mieście mało mówi się,
I lekkich słów nam może brak,
Ale kiedy tu ludzie mówią NIE,
To jest NIE, a kiedy TAK, to mówią TAK.
Refr. ...
Wykonawca: Piotr Kupicha & Kabaret Rak

128.

Góralka Halka

Ciemna nocka nad górami,
Świeci księżyc nad szczytami.
Drży powietrze nad smrekami.
Góral poznał Halkę swą.

a, d
G7, C
a, d
E, a, E

Lekko wsparłszy się na sośnie,
W oczy patrzył jej miłośnie.
Popłynęły w świat donośnie,
Tęskne słowa pieśni tej
Refr. Góralko Halko, krasny leśny mój kwiecie,
Tobie jednej na świecie powiem, co to jest żal.
Choć serce kocha, jakaś dziwna tęsknota,
Moje serce omota – szczęście znów prysło w dal.
Przeszło lato hen, za wody
Inną poznał góral młody.
W księżycową noc pogody
Góral żegnał Halkę swą
Ciężko wsparłszy się na sośnie,
W oczy patrzył jej żałośnie.
Popłynęły w świat donośnie,
Tęskne słowa pieśni tej.
Refr. ...

129.

Góralu, czy ci nie żal

Góralu, czy ci nie żal
Odchodzić od stron ojczystych,
Świerkowych lasów i hal,
I tych potoków srebrzystych.
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C, C7, F
G, C
C, C7, F
G, C

a, d, G7, C
a, E, a, E
a, d, G7, C
a, E, a, E

Refr. Góralu, czy ci nie żal,
Góralu, wracaj do hal!

C, C7, F
G, C

{bis}

A góral na góry spoziera
I łzy rękawem ociera.
I góry porzucić trzeba,
Dla chleba, panie dla chleba!
Refr. ...
Góralu, wróć się do hal,
W chatach zostali ojcowie!
Gdy pójdziesz od nich, hen w dal,
Cóż z nimi będzie? Ach kto wie?
Refr. ...
A góral, jak dziecko płacze,
Może ich już nie zobaczę!
I ojców porzucić trzeba,
Dla chleba, panie dla chleba!
Refr. ...
Góralu, nie odchodź, nie!
Na wzgórzu u Męki Boskiej
Tam matka twa płacze cię,
Uschnie z tęsknoty i troski.
Refr. ...
On zwiesił głowę i wzdycha,
Oj dolaż moja – rzekł z cicha.
I matkę porzucić trzeba,
Dla chleba, panie dla chleba!
Refr. ...
Wziął góral ze soba skrzypce,
Przewłokę swoją i kyrpce.
Gdy spoczął, objął go żal,
Góralu graj sobie, graj!
Refr. ...
I poszedł z grabkami, z kosą,
W starganej guńce i boso.
Hen! Poszedł w daleki kraj,
Góralu, żal mi cię, żal.
Refr. ...
Lecz zanim liść opadł z drzew,
Powraca góral do chaty.
Na ustach wesoły śpiew,
Trzos w rękach niesie bogaty.
Refr. ...
Muzyka:
Słowa: Michał Bałucki
Wykonawca:
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130.

Góralska opowieść – Kiedy góral umiera

Kiedy góral umiera, to góry z żalu sine,
Pochylają nad nim głowy, jak nad swoim synem.
A w oddali szumi bór odwieczną pieśń bukową,
A on długo sposobi się przed najdalszą drogą.

D, D7
G, D
e, G, D
e, G, D

Kiedy góral umiera, to nikt nad nim nie płacze,
Cicho czeka aż kostucha w okno zakołacze.
Oczy jeszcze raz podniesie wysoko do nieba,
By pożegnać góry swe, by im coś zaśpiewać.
Refr. Góry moje, wierchy moje, otwórzcie swe ramiona.
Niech na miękkim z mchu posłaniu, cichuteńko skonam.
Ojcze mój – halny wietrze powiej ku północy.
Ciepłą, drżącą swoją ręką zamknij zgasłe oczy.
Bym mógł w ziemię wrosnąć, strzelić potem do słońca
smreczyną.
I na zawsze szumieć już nad swoją dziedziną.

D, e
G, D
e
G, D
e, G,
D
e, G, D

Kiedy góral umiera, to dzwony mu nie grają.
Cicho wspina się do bramy góralskiego raju.
Tylko strumień po kamieniach żałobną nutę składa.
Tylko nocka czarnooka górom odpowiada.
Refr. ...
A gdy góral już umrze, to nikt nie układa baśni.
Tylko w niebie roziskrzonym mała gwiazdka gaśnie.
Ziemia twardą, szorstką ręką tuli go do siebie,
By na zawsze mógł już zostać pod góralskim niebem.
Refr. ...
Muzyka: Paweł Kasperczyk
Słowa: Paweł Kasperczyk
Wykonawca: Grupa „Babsztyl”

131.

Górniczy walczyk

Górnicze skarby pod ziymiom,
Głymboko ukryte drzymiom.

C
F, C

Na ścianach, filarach górnicza już wiara,
Wykuła do skarbów drogę.

F, C
G7, C, C7/C/

Refr. Jom, śloński pieron spod Bytomia,
Wydobywom wongiel każdego dnia.
A tam na wierchu słoneczko lśni,
Żonka się krzonto, syneczek śpi.

{bis}

C, ,G, G7
C
C7, F
C, G7, C, C7/C/ {bis}

Górnicza lampka się pali,
To słonko w naszej kopalni.
Z podziemnych gór wongiel dziś razem dobędziesz,
Kilofym, łomym ze stali.
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{bis}

Refr. Jo, dzielny górnik, silny jak tur,
Wydobywom wongiel z podziemnych gór.
A tam na wierchu jest domek mój,
W nim staro czeko, dzióbeczek mój.

132.

{bis}

Grosza nie mam

Ram taj tadidu – daj
(3x)
Ja o drogę się nie pytam,
Bo nieważny dla mnie szlak,
Nie zabłądzę, bo nie mogę,
Domu nie mam już od lat...

e, D
e, D
e, D, e
D
e, D, e

Refr. Grosza nie mam i nie będę
Nigdy swego domu miał.
Ale zawsze robił będę,
To co tylko będę chciał...
Ram taj tadidu – daj

G, D
e,D, G
D
e, D, e
(3x)

Jakiś drab kamieniem cisnął
Za mną, jak za jakimś psem.
Dziwią wtedy się ludziska,
Że coś pewnie ukraść chcę...
Refr. ...
Gdy mnie głód za gardło ściśnie,
To dwie ręce jeszcze mam.
Dziwią wtedy się ludziska,
Że na chleb zarabiam sam...
Refr. ...
Spać pod drzewem jest wesoło,
A na trasie każdy brat.
Piasek sypie się pod koła,
A ja wolny, jak ten ptak.
Refr. ...
Dziwią ludzie się wokoło,
Jaki śmieszny jest ten świat.
Bo na szlaku jest wesoło,
Przy ognisku każdy brat...
Refr. ...
Idź, idź przed siebie idź
e, D, e
Nikt ci drogi nie zastąpi.
D, e
O nic nie lękaj się,
D, e
Nic ci drogi nie zastąpi.
D, e
Ram taj tadidu – daj...
Muzyka: J. Strąkowski
Słowa: J. Strąkowski
Wykonawca: Grupa „Babsztyl”
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133.

Grzela

W pewnej kompanii był sobie Grzela,
Co w czasie marszu popuszczał um ta, ta.

C, G7
C

A pan porucznik zaczyna twierdzić,
Że w czasie marszu nie można um ta, ta.
Na to odzywa się Grzeli grupa,
Że to nie Grzela, lecz jego um ta, ta.
A pan pułkownik przyszedł do grupy,
Żeby posłuchać Grzelowej um ta, ta.
I nadał order Grzeli i grupie
Za artystyczne granie na um ta, ta.
Ażeby fakt ten jeszcze potwierdzić,
Cała kompania zaczęła um ta, ta.
I odtąd w Grzeli i innych grupach,
Zamiast na trąbkach – grają na um ta, ta.

134.

Hajde Jano

Hajde Jano, kolo da igramo.
Hajde Jano, hajde duszo,
Kolo da igramo.

e, D
G, a
D7,e {bis}

Hajde Jano, kono da prodano.
Hajde Jano, hajde duszo,
Kono da prodano.
Hajde Jano, kuczu da prodano.
Hajde Jano, hajde duszo,
Kuczu da prodano.
Da prodamo, samo da igramo.
Da prodamo Jano duszu,
Samo da igramo.

135.

{bis}

{bis}

{bis}

Halny wiatr

Laj, la, la, laj, la, la, la, laj, ......

a, C, d, a, E7, a

Śnieg stacza z wierchów, chmury w niewole gna.
Płatki krokusów rozchyla halny wiatr.
Roztoka huczy, jak śnieg młody,
Mąci strumieniom jasność wody.
Gna, jak szalony, na basach smreków gra.
Halny nadchodzi zawsze ten zawsze sam.
Oddech szeroki przynosi z sobą nam.
Spada, jak jastrząb na doliny,
Wartko przetacza swe godziny.
Zostawia inny, jak przebudzony świat.
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{bis}
a, D, a
F, G, C, E
F, G
C, d
a, G, e, a

W górskich dolinach teraz szałasów mniej.
W szczeliny gontów halny zniszczeniem dmie.
Tak na ruchomej czasu scenie,
Jurnej przeszłosci blakną cienie
Wiatr je rozwiewa i topi w gęstej mgle.
La, la, la, la, la, la,
Gdzie jest Sabała, co Tatrom grywał hej!
Gdzie jest Mateja, co zbójom wodził rej.
Gdzieś to przepadło, przeminęło,
Tylko w legendzie pozostało.
Będzie świat nowy, lecz jaki kto to wie.
Muzyka: W. Masłyk
Słowa: W. Masłyk
Wykonawca:W. Masłyk

136.

Hawaj

Tam, pośród gór i hal jest piękny kraj, a w nim Hawaj.
2x
Hawaj jest piękny, Hawaj uroczy,
Hawaju, powiedz mi, czy kochasz mnie?
Ja kocham cię wśród gór, wśród łąk i pól ja kocham cię.
Smutku nie znali, bo się kochali,
Bo Hawaj kochał ją, a ona go.
Gdy zmrok nadejdzie znów, to Hawaj z nią rozstanie się. 2x
Ona odejdzie, on pozostanie,
Wspominać będzie dzień, gdy spotkał ją.

137.

C, G7
C7, F, C
G7, C
2x

{bis}

{bis}

{bis}

Hej baby, baby

Dziewczyny, dziewczyny takeście zdradliwe,
Jak ziele trujące, w kochaniu szkodliwe.
Nieszczęsne chłopaki, co do was chadzają,
Rozum utracają, radości nie znają.

G, D
D, G
C, G
D, G,

Refr. Hej baby, baby nad babami,
Hej baby, baby nad babami,
Dokąd panować będziecie nad nami.

G
C
G, D, G

{bis}

Dziewczyny, dziewczyny, jak do was przychodzić,
Jak we dnie się kłócić, jak nocą się godzić.
Nieszczęsne chłopaki, co do was chadzają,
Rozum utracają, radości nie znają.
Refr. ...
Po górach słowiki na wiosnę się śmieją,
Że cwane chłopaki dla baby głupieją.
Nieszczęsne kochanie, nieszczęsne czekanie,
Nieszczęsne chodzenie w miłości zdradzane.
Refr. …
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138.

Hej bystra woda

Hej, bystra woda, bystra wodzicka,
Pytało dziewce o Janicka.

C, C7
F, G, C

Hej, lesie ciemny, wirsku zielony, C, C7
Ka mój Janicek umilony?
F, G, C

{bis}

Hej powiadali, hej, powiadali,
Hej, że Janicka porubali.
Hej, porubały go Orawiany,
Hej, za uowiecki, za barany.

{bis}

Hej, mój Janicku, miły Janicku,
Nie chodź po orawskim chodnicku.
Hej, dość ty, ześ już nagnoł uowiecek,
Ostań przy dziewcynie kolwiecek.

{bis}

Hej, mówiła ci miły Janicku:
Nie chodź po irawskim chodnicku,
Hej, bo cie te orawskie juhasy
Długie uz hań cekali casy!

{bis}

Hej, dziewce ślocha, hej, dziewce płace,
Uz go Janicka nie obace.
Ka orawskiego zamecku ściany
Lezy Janicek porubany.

{bis}

Hej, Madziar pije, hej, Madziar płaci,
Hej, u Madziara płacom dzieci.
Hej płacom dzieci, hej, płace żona,
Hej, u Madziara bida w doma.

{bis}

Hej dołem, dołem od skalnych Tater
Hej, podmuchuje halny wiater.
Hej, poświstuje, hej, ciska bidom,
Hej po dolinach chłopcy idom.

{bis}

Hej ode sinych, hej, ode Tater,
Hej podmuchuje halny wiater.
Hej podmuchuje, leci z nowinom,
Że zbójcy idom ku dolinom.

139.

{bis}

Hej gitaro ma

Kiedy siedzisz pod namiotem i głód ci zagląda w oczy.
Brać pospała się pokotem, a deszcz serce wodą moczy.
Wtedy sięgasz po gitarę i butelkę z rozgrzewaczem,
Skoczną nutką budzisz wiarę, serce ci z radości skacze.
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C, G7
F, C, G7
C, G7
F, C, G7

Refr. Hej gitaro ma, nie bądź na mnie taka zła.
Zagraj jakąś skoczną melodyjkę.
Grajmy póki czas, póki życie trwa,
Więc chłopaki przechylajmy szyjkę.

C, G7
F, C, G7
C, G7
F, C, G7

Kiedy rzuci cię dziewczyna mówiąc, żeś ty nic nie warty.
Albo minie cię fortuna; przegrasz całą forsę w karty.
I do domu znowu wracasz, ściągasz buty, płaszcz, koszulę.
Potem tydzień leczysz kaca, lecz pamiętaj o szczególe.
Refr. ...
Gdy dożyjesz starych latek i w fotelu na biegunach,
Ktoś ci będzie mówił dziadek, ciebie zaś rozpiera duma.
Kiedy siedząc przy herbatce w miękkich kapciach i bonżurce,
Serce tłucze się, jak w klatce, gdy syn syna w struny tłucze.
Refr. ...
Muzyka: Pomian
Słowa: Julian Tuwim

140.

Hej przyjaciele

Tam dokąd chciałem, już nie dojdę,
Szkoda zdzierać nóg,
Już wędrówki naszej wspólnej nadchodzi kres.
Wy pójdziecie inną drogą, zostawicie mnie.
Odejdziecie, sam zostanę na rozstajach dróg.

C, G
F, C
G, F, C
G, F, C
G, F, C

Refr. Hej, przyjaciele zostańcie ze mną.
Przecież wszystko to co miałem oddałem wam.
Hej, przyjaciele, choć chwilę jedną.
Znowu życie mi nie wyszło, znowu jestem sam.

C, G, F, C
G, F, C
G, F, C
G, F, C

Znów spóźniłem się na pociąg i odjechał już.
Tylko jego mglisty koniec zamajaczył mi.
Stoję smutny na peronie z tą walizką jedną,
Tak jak człowiek, który zgubił do domu swego klucz.
Refr. ...
Tam dokąd chciałem już nie dojdę
Szkoda zdzierać nóg
Już wędrówki naszej wspólnej nadchodzi kres
Wy pójdziecie inną drogą, zostawicie mnie
Zamazanych drogowskazów nie odczytam już.
Refr. ...
Muzyka: P. Kasperczyk
Słowa: P. Kasperczyk
Wykonawca: grupa „Babsztyl”
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141.

Hej sokoły

Tam gdzie Dniepru czarne wody,
Wsiada na koń kozak młody.
Czule żegna się z dziewczyną,
Jeszcze czulej z Ukrainą.

a
E7,
a
E7, a

Refr. Hej! (HEJ!) Hej! (HEJ!) Hej! Sokoły!
Omijajcie góry, lasy, doły.
Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku,
Mój stepowy skowroneczku.
Wiele dziewcząt jest na świecie,
Lecz najwięcej w Ukrainie
Tam me serce pozostanie
Przy kochanej mej dziewczynie
Refr. ...
Ona jedna tam została,
Przepióreczka moja mała,
A ja tutaj w obcej stronie
Dniem i nocą tęsknię do niej.
Refr. ...
Żal, żal za dziewczyną,
Za zieloną Ukrainą.
Żal, żal, serce płacze,
Już jej nigdy nie zobaczę.
Refr. ...
Wina, wina, wina, wina dajcie.
A jak umrę, pochowajcie.
Na zielonej Ukrainie,
Przy kochanej mej dziewczynie.
Refr. …

142.

Hej, tam pod lasem

Hej, tam pod lasem coś błyszczy z dala.
Banda Cyganów ogień rozpala.
Bum stradidari, bum stradidari,
Bum stradidari, do lasa.
Bum stradidari, bum stradidari,
Bum stradidari, bum.

C, G7
C
G7, C
G7, C

Ogniska palą, strawę gotują.
Jedni śpiewają, drudzy tańcują. Bum …
Co wy za jedni i gdzie idziecie,
Wy rozproszeni po całym świecie? Bum …
Cygan bez roli, Cygan bez chaty.
Cygan szczęśliwy, choć nie bogaty. Bum …
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C
G, G7, C, a
E7, a,

{bis}

143.

Hej, tam w dolinie

Hej, tam w dolinie, hej tam przy młynie,
Kandy we wodzie słonko się skrzy.
Tam przy strumieniu, tam na kamieniu,
Dzioucha synka czekała.

C
G7, C

Powiedz mi rzeczko, powiedz słoneczko:
Kaj jest mój miły, synek kochany.
Jo tu na niego czekom na brzegu
W pieknym wionku rucianym.
Mój ty syneczku, mój kochaneczku
Ja tu na ciebie wołam, hej, hej, hej.
Już mi wołali, już mi klachali,
Że cię inna zabrała.

F, C
G7, C, C7

F, C
G7, C, C7

Hej, ty dziewczyno, hej, ty jedyno
a
Nie smuć swych oczek, nie trop się nie, d, a
Bo twój wybrany, chłopiec kochany,
d, a
Do dziewczyny przyjdzie swej.
E, a, C

144.

Heľpa

To ta Heľpa, to ta Heľpa, to je pekné mesto.
A v tej Heľpe, a v tej Heľpe švárnych chlapcov je sto.
Koho je sto, koho je sto nie po mojej vôli.
L'en za jedným, ľen za jedným srdiečko ma bolí.

a, d, a, d, a, E, a
F, C, G, C, G, C, E
a, d, a, d, a, E, a

Za Janíčkom za Palíčkom krok by nespravila.
Za Ďuríčkom za Mišíčkom Dunaj preskočila.
Dunaj Dunaj Dunaj Dunaj aj to širé more
L'en za jedným, ľen za jedným počešenie moje.

145.

Hen na reglu

Hen, na reglu polskich gór,
Hen, wysoko huczy bór.
Pośród turni, nagich skał,
Trochę wspomnień będziesz miał.

d, g, C, C7, F
d, g, C, d
d, g, C, C7, F
d, g, C, d

Refr. Odnajdziesz tam zgubiony kiedyś dawno szlak,
Szlak, którym długo będziesz iść.

d, g, F, d
g, C, d

Zawędrujesz gdzieś na grań,
Pośród wichrów będziesz sam.
Pod namiotem znajdziesz kąt,
Nie zapomnisz karkonoskich stron.
Refr. ...
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146.

Hercegowina
Refr.: Za císaře pána, a jeho rodinu.
Museli sme vybojovat Hercegovinu, ba jo,

Šel jsem temným hájem, šel jsem dolinou,
Potkal jsem tam myslivečka, a snim jeho milou, ba jo,

C, G
C, C7, F, G, C
{bis}
{bis}

Refr.: …
Milá už je amen, konec lásky ich,
Já už musím narukovat infanterii, ba jo.

{bis}
{bis}

Refr.: …
Infanteria, to je laska ma,
Ta musela bojovat i za císaře pána, ba jo,

{bis}
{bis}

Refr.: …
Hercegovina, je lautr rovina
Tu musela vybojovat infanteria, ba jo,

{bis}
{bis}

Refr.: …
Na hoře na strani schnellzug uhání,
A v te strání jsou schovaný mohametáni, ba jo,

{bis}
{bis}

Refr.: …
Mohametáni, to jsou pohani,
Kalhoty maj rozterhani, svrhaj do dlaní,

{bis}
{bis}

Refr.: …
A ty Turkyně, to jsou strašni svině,
Císař pán je nemiluje ve svý kraině, ba jo.

{bis}
{bis}

Refr.: …

147.

Horiłka

Ej horiłko biła-biła, (2x)

e, H7, a

Ej horiłko biła-biła,
Ja b tebe liżkoju jiła!

e, a
e, H7, e

{bis}

Ja za tebie sribilo, zoloto, (2x)
Ja za tebie sribilo, zoloto,
A ty mienia buch w bołoto

{bis}

Ja za tebe sribiniaky, (2x)
Ja za tebe sribiniaky
A ty mienia w budziaky!

{bis}

Hej horiłko z buraka, (2x)
Hej horiłko z buraka
Robisz z mienie buraka!
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{bis}

{bis}
{bis}

Ja za tobov aż do Lwowa, (2x)
Ja za tobov aż do Lwowa,
A ty mienie buh do rowa!

{bis}

Ja za tobov do Warszawy, (2x)
Ja za tobov do Warszawy,
A ty mienie buch do travy!

{bis}

Ej horiłko moja-myła, (2x)
Ej horiłko moja-myła,
Czoho-s z oczami mi zrobyła!

{bis}

Ej horiłko czoho-s ty szi. (2x)
Ej horiłko czoho-s ty szi.
Że ja wiżu biłe miszi!

{bis}

Ej horiłko biła-biła, (2x)
Ej horiłko biła-biła
Ja b tebe liżkoju jiła!

148.

{bis}

Hyc hyc

Choćbyś mnie piłą przerżnął w pół,
Choćbyś się na mnie pchoł, jak wół;
Jo cie byda kochała
Bo jo jest twoja staro baba, hyc, hyc

a, d
a
E7
a

Refr. Wiync nie odchodź ody mnie
Niy koż czekać nadarymnie
Jo cię byda kochała,
Bo jo jest twoja staro baba hyc, hyc.

a, d
a
E7
a

Choćbyś przerobił mnie na nici,
Choćbyś nakopoł mi do rzyci;
Jo cie …...
Refr. ...
Choćbyś mnie na wycieczki broł,
Choćbyś mnie durch po nosie proł;
Jo cie.......
Refr. ...
Choćbych musiała hasie nosić,
Choćbych musiała o łobiod prosić;
Jo cie.....
Refr. ...
Choćbyś wycieroł nos w gardiny,
Choćbys wyciepnął mnie z pierzyny;
Jo cie.....
Refr. ...

103

Choćbyś mnie bez pomocy rąk
Zgwałcił jak kiedyś Franek Bąk
Jo cie.....
Refr. …
Choćbyś mamuśkę mi obraził
Choćbyś mi łeb do kibla wraził
Jo cie………..
Refr. ...
Choćbyś mnie zelżył nie wiem jak
Choćbyś mi wyrwoł ostatni kłak
Jo cie ……..
Refr. ...

149.

Hymn elektryków

Samotnie wegetuję już od lat szeregu,
Jak ten transformator na jałowym biegu.
I przy braku napięcia i niedociążenia
Dają straty na prądy wirowe w mym rdzeniu.

a, d
G7, C, E, a
d
G7, C, E, a

Przybądź więc ukochana najmilsza dzieweczko.
W naszym wspólnym obwodzie będziesz mi ceweczką.
Ja zaś kondensatorem zmiennej pojemności
W rezonansie zaznamy wiele przyjemności.
Gdy pole magnetyczne przyciągnie cię z dali,
Ja będę w odległości 1/u fali.
Wtedy twój opór wejścia zmaleje do zera,
A zwarcie będzie funkcją szeregu Fouriera.
Gdy pole magnetyczne wzmocni Twoje ruchy,
To wkrótce już wystąpią jądrowe wybuchy.
Czuć będę wtedy w twym gorącym sercu,
Bicie o częstotliwości 120 Hz.

150.

Hymn Hawiarskiej Koliby

Gdy księżyc na niebo wychodzi,
Zapłoną dokoła ogniska.
I wkrótce popłynie z „Hawiarskiej Koliby”
Melodia nam wszystkim tak bliska.

C, G7, C, C7
F, C, C7
F, G, C, A7
d, G7, C, C7(G7)

Usiadła już brać rozśpiewana
Dokoła złotego ogniska.
Wiatr niesie melodię z „Hawiarskiej Koliby”
Nad lasy, nad pola, nad urwiska.
{bis}
Zaniesie wiatr naszą melodię
Do domów Wołochów i Łemków.
Piosenkę rajdową „Hawiarskiej Koliby”,
Piosenkę krakowskich studentów.
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{bis}

{bis}

Już księżyc blednie na niebie,
A promyk słońca już błyska.
Pogasły ogniska w „Hawiarskiej Kolibie,
Do snu kładzie się cała izba.

{bis}

Muzyka: Wiesław Witek
Słowa: Wiesław Witek
Wykonanie: Wiesław Witek + Hawiarska Koliba

151.

Hymn włóczęgów

Jak dzwon rozlegnie się śpiew i przyjdą na zew
Opryszki ze wszystkich stron.
Na zew i ze wsi, i z miast przybędą na złaz.
Przed króla włóczęgów tron.
Zejdą się mężowie najprzedniejszych cnót
I witać ich będzie cały ludzki ród.

D
A
D
A
d
A7, d

Przyjdzie kto bezdomny,
Głodny czy ułomny
Komu w gębę napluł los.
Błazny ignoranty, zbóje, komedianty
Pierwsi zabierzemy głos.

A7. d
A7 d

Refr. Do nas, do nas na żebraczy sejm
Włóczykije i opryszki hej!
Rzućcie torby w kącie bracia urwipołcie,
A ty wiedźmo wino lej!
Wy niebieskie ptaszki, bracia złodziejaszki,
Cała księżycowa brać.
Pędziwiatry, franty, brukowe amanty,
Nuże nędza wasz mać!

152.

g
D, A7, D
d
A7, d
A7. d
A7, d

Idę

Pójdę tam, gdzie serca biją równiej,
Gdzie zegary tracą rytm,
Tam, gdzie można śmiać się w niepogodę,
Gdzie słońce świeci dłużej.

C, F, C
G, C
F, C
G, C

Refr. Kiedy wstaniesz lewą nogą, o, nie martw się, d, G7, C, a
Może jutro już pójdziesz tam.
d, G7, C
Pójdę tam, gdzie ludzie okłamują,
Swoje diabły,
Tam, gdzie nie podnosi nikt z ulicy
Ukradkiem papierosa.
Refr. …
Muzyka: J. Filar
Słowa: J. Filar
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153.

Idiotka

Dlaczego tak dziwny charakter masz
Dlaczego wciąż słyszę moc wymówek.
Dlaczego mi ciągle na nerwach grasz
I żądasz ode mnie czułych słówek.

d, A7
d
a
E7, a

Refr. Idiotko; kocham cię,
G, C, a
Czy uwierzysz teraz w słowa me. F, C, a
Idiotko nie smuć się,
G, C, a
Uśmiechnij się.
F, G7, a
Idiotko, kocham cię,
Popatrz choć przez chwilę w oczy me,
Zrozumiesz wtedy, że …
Wciąż kocham cię.
F, G7, C
Dlaczego mi robisz wymówek moc,
Że w głowie mi inna dziewczyna
Proszę wysłuchaj mych szczerych słów
Słów, których nie usłyszy inna.
Refr. ...
Muzyka: Kazimierz Kawulak
Słowa: Kazimierz Kawulak
Wykonawca: Kazimierz Kawulak+Koliba

154.

Idzie jesień

Zmienił się odcień zieleni,
Nie jest już taki jaskrawy.
Czerwone liście na bukach,
Pożółkłe na halach trawy.

A
D
E
D, E, A

Refr. Idzie jesień szybkimi krokami,
Idzie jesień polami, sadami,
Idzie jesień leśnymi ścieżkami,
Idzie jesień porannymi mgłami.
Na polach płoną ogniska,
Dym snuje się ponad ziemią.
Szeleszczą złociste liście,
Na polach pachnie jesienią.
Refr. …
Słońce wcześniej zachodzi,
Rankiem późno zaś wstaje.
Mgły poranne rozprasza,
I nie grzeje, jak w maju.
Refr. …
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A, D, fis
E, D,. A
A, D, fis
E, D, A

155.

Idziemy przez świat

Dzisiaj wszyscy pierwszy raz idziemy, idziemy.
Rajd studencki pamiętać będziemy, będziemy.
Swoją trasą każdy mknie do celu.
Na Katarzynie mamy spotkać się.

C, F, G, C, F,G
C, F, G, C, F, G
e, a, G, C
e, a, G, C

Refr. Więc idziemy, idziemy przez świat. C7, F, G, C, C7, F, G, C {bis}
Słońce z nieba do nas się uśmiecha, uśmiecha.
Chce iść z nami, a ziemia mu ucieka, ucieka.
Pewnie myśli, że dogoni nas,
To jednak szybszy jest od niego czas.
Refr. My idziemy, idziemy przez świat

{bis}

Chociaż wokół zmienia się pogoda, pogoda.
Ale dla nas to będzie też przygoda, przygoda.
Wszystkich witał śpiewający ptak,
A nas prowadził tam niebieski szlak.
Refr. Więc idziemy, idziemy przez świat

{bis}

Wykonawca: ... W. Masłyk

156.

Ивушка (Iwuszka)

Зорька золотая
Светит за рекой.
Ивушка родная,
Сердце успокой.

A, E
A
D
A

Refr.: Ивушка зелёная,
Над рекой склонённая,
Ты скажи, скажи, не тая,
Где любовь моя?

A, D
A
Fis, D
A

Были с милым встречи
У твоих ветвей.
Пел нам каждый вечер
Песни соловей.
Refr. ; ...
Но ушел любимый,
Не вернётся вновь.
С песней соловьиной
Кончилась любовь.
Refr.: ..
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А я каждый вечер
Всё чего-то жду.
И туда, на речку
К ивушке хожу.
Refr. ; ...
Muzyka: Г. Пономаренко
Słowa: В. Алферова

157.

Jadą wozy kolorowe

Jadą wozy kolorowe taborami
Jadą wozy kolorowe wieczorami.
Może z liści spadających im powróży
Wiatr cygański wierny kompan ich podróży
Zanim ślady wasze mgła mi pozasnuwa
Odpowiedzcie mi Cyganie jak tam u was jest

a, E7,
a
A7, d, C, F, G,
F, C, E7
a, E7
d, a, E7, a

Refr.: U nas wiele i niewiele bo w sam raz
U nas czerwień, u nas zieleń, cień i blask
A7, d, a
U nas błękit, u nas fiolet, u nas dole i niedole d, a
Ale zawsze kolorowo jest wśród nas
E7, a, E7,a, A7

{bis}

Jada wozy kolorowe taborami
Cyganie, tak bym chciała jechać z wami
Będę sobie mieszkać kątem przy muzyce
Będę słuchać opowieści starych skrzypiec
Ciepłym wiatrem wam podszyję stare płótno
Co mi dacie, żeby już nie było smutno mi?
Refr.:Damy wiele i niewiele bo w sam raz,
Damy czerwień, damy zieleń, cień i blask.
Damy błękit, damy fiolet, damy dole i niedole,
Ale będzie kolorowo pośród nas.

{bis}

No i pojechałam z nimi na kraj świata
Wiatr warkocze mi rozplatał i zaplatał.
I zbierałam dzikie trefle, leśne piki
I bywałam gdzie rodziły się muzyki.
I odwiedzam z Cyganami chmurne kraje
I kolory szarym ludziom darmo daję dziś.
Refr.: Weźcie wiele i niewiele bo w sam raz.
Komu czerwień, komu zieleń, cień i blask,
Komu fiolet, komu błękit, komu echo tej piosenki
Nam odjedzie z Cyganami w czarny las.
Wykonanie: Maryla Rodowicz
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{bis}

158.

Jak długo na Wawelu

Jak długo w sercach naszych
Choć kropla polskiej krwi,
Jak długo w sercach naszych
Ojczysta miłość tkwi,

C, G
C
G
C

Refr. Stać będzie kraj nasz cały,
Stać będzie Piastów gród,
Zwycięży Orzeł Biały,
Zwycięży polski lud.

C7, F
C
G
C

Jak długo na Wawelu
Brzmi Zygmuntowski Dzwon,
Jak długo z gór karpackich
Rozbrzmiewa polski ton,
Refr. …
Jak długo Wisła wody
Na Bałtyk będzie lać,
Tak długo polskie grody
Nad Wisłą będą stać,
Refr. …
Jak długo święta wiara
Ożywia polską krew,
Stać będzie Polska stara,
Bo każdy Polak lew.
Refr. …

159.

Jak długo na Wawelu (wersja II)

Jak długo na Wawelu
Zygmunta bije dzwon,
Jak długo nasza Wisła
Do Gdańska płynie stąd.

C, G
C
G
C

Refr.: Stać będzie kraj nasz cały
Stać będzie miasto – ród.
Zwycięży orzeł biały
Bo to piastowski gród.

C7, F
C
G7
C

Jak długo w sercach naszych
Choć kropla polskiej krwi,
Tak długo w naszych sercach
Ojczysta miłość tkwi.
Refr.: Nad Polską orzeł biały
Nad godłem polski ród.
Wiwat niech żyje Kraków
Nasz podwawelski gród.
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Jak długo w sercu naszym
Choć kropla polskiej krwi.
Tak długo w ręku naszym
Ognista szabla lśni.
Refr.: Zwycięży gwiazda biała
Nasza wiślacka brać.
Zasługa to nie mała,
Tych co umieją grać
Jak długo z gór karpackich
Brzmi polskiej pieśni ton,
Tak długo na Wawelu
Zygmunta bije dzwon.
Refr.:Zwycięży orzeł biały,
Zwycięży polski ród,
Zwycięży kraj nasz cały
Bo to piastowski gród.

160.

Jak dobrze mi (Lasów wonny smak)

Lasów wonny smak, pola pełne zbóż.
G, D, a, D
Gdzieś zaśpiewa ptak, a tu wieczór już. G, D, a, D
Refr. Jak dobrze mi przed siebie iść.
Mieć dla siebie tyle dni.
Rozbij namiot tu, gdzie słowika śpiew.
Śpiewa ci do snu nawet szelest drzew.
Refr. …
Gdzieś ogniska blask, złotych iskier moc.
Już zasypia las, ty i twoja noc.
Refr. …
Dźwięków słychać sto – to włóczęgi śpiew.
Echo słucha go, słucha każdy krzew.
Refr. …
Już minęła noc, w drogę ruszyć czas.
Więc zapakuj koc, idź przywitaj las.
Refr. …
Lasów wonny smak, pola pełne zbóż.
Znów zaśpiewa ptak, ten włóczęgów stróż.
Refr. …
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G, a, e
H7, e

161.

Jak dobrze mi w pozycji tej

Jak dobrze mi w pozycji tej,
W pozycji horyzontalnej.
Ubodzy krewni,
Niosą mnie na swych ramionach,
A za trumną idzie żona.

C, G, G7
C
C7, A7
d
C, F, G, G7, C

O właśnie zaczął padać deszcz,
W dębowej trumnie sucho jest.
Ubodzy krewni,
Przemoczeni są zupełnie.
Żona pewnie się przeziębi.
Dość długa droga czeka ich.
Kilometr z hakiem muszą iść.
Oj będzie bardzo
Ciężko z pełna trumienką,
Z moją trumienką.
O wieko biją krople dżdżu,
Kołyszą słodko mnie do snu.
Ubogim krewnym
Trumna wrzyna się w ramiona.
I już ledwo idzie żona.
Wykonawca: Maciej Zembaty

162.

Jak przygoda, to przygoda

La, la, la,a,
Jak przygoda, to przygoda
Słota, burza czy też wiatr.
Na studencki rajd wyruszaj,
Poznaj nasz szeroki świat.

F, C, d, F, a
F, C
F, C
E, a
d, E7, a

Ujrzysz, jak nad twoją głową
Szumi wiatr w koronach drzew.
I wyruszysz w podróż nową.
Na twych ustach zabrzmi śpiew.
I polubisz górskie szczyty,
Ostre skały chmurnych Tatr.
Przez przełęcze, przez doliny
Z echem pójdziesz za pan brat.
A nad morzem złota plaża,
Białe fale, wiatru wiew.
Gdzieś na statku marynarze
Słyszą nasz studencki śpiew.

111

Krajobrazy się zmieniają.
Góry, morze, lasów woń.
Wszędzie cię przygoda czeka
I podaje swoją dłoń.
Pożegnania przyszła pora.
I tak będzie czegoś brak.
Aż cię chwyci coś za serce
I wyruszysz znów na szlak.

163.

Javorina, chlapci, Javorina

Javorina, chlapci Javorina.,

2x

Má milá má modré,
Má milá ma modré pod očima.

D
G
D, A, D

{bis}

Kebys bola moja milá ako iná, 2x
Nemala bys modré,
Nemala bys modré pod očima.
Ale že si panna nepoctivá,

{bis}
2x

Preto ty máš modré,
Preto ty máš modré pod očima.
Ale že ťa chlapci radi majú,

{bis}
2x

Oni ti to modré,
Oni ti to modré natrhajú.

164.

{bis}

Jeden świat

Kiedy w piątek słońce świeci,
Serce mi do góry wzlata,
Że w sobotę wezmę plecak,
W podróż do mojego świata.

C, d
G7, C
C, d
G7, C

Refr. Bo ja mam tylko jeden świat,
Słońce, góry, pola, wiatr,
I nic mnie więcej nie obchodzi,
Bom turystą się urodził.
Dla mnie w mieście jest za ciasno
Wśród pojazdów, kurzu, spalin.
Ja w zieloną pędzę ciszę,
Pełną słodkich dzikich malin.
Refr. …
Myślę leżąc pośród kwiatów,
Czy w jęczmienia żółtym łanie,
Czy przypadkiem za pół wieku
Coś z tym światem się nie stanie.
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d
G7, C
d
G7, C

Refr. Chciałbym, żeby ten mój świat
Przetrwał jeszcze tysiąc lat,
Żeby mogły nasze dzieci
Z tego świata też się cieszyć.
Muzyka: J. Strąkowski
Słowa: J. Strąkowski
Wykonawca: J. Strąkowski

165.

Jejku, jejku
Ref.: Jejku, jejku, no mówię wam,
Jaki rejs za sobą mam.
Stary, zardzewiały, śmierdzący wrak
Na pół roku zastąpił mi świat.

W cuchnącej norze rzuciłem wór,
A tu myk mi spod nóg szczur.
Kuk w mesie rzekł: "Oto obiad twój",
A na stole karakanów rój.
Nawet jeden, co miał biały wąs,
Tylko za mną chodził, wciąż.
Właził mi do piwa i w szufladzie spał,
I tam z żoną dzieci miał.

a, e, a, d
a, e, a, e
a, e, a, d
a, e, a, e, / a, e

a, e, a, e
a, e, a, e
a, e, a, e
a, e, a, e
C, G, C, d
a, e, a, e
a, e, a, d
a, e, a, e

Ref.: ...
W "piwnicy" rzężąc resztką sił,
Zlany ropą silnik w zęzach gnił.
Bił tam z grubej rury księżycowy zdrój,
Nawet Chief mechanik podstawiał słój,
Mówiąc: "Gdyby nawet pękł tu wał,
To ja dalej będę sobie gnał."

a, e, a, e
a, e, a, e
a, d,
a, e, G
C, G, C, d
a, e, a, e

Ref.: ..
Stary w porcie kupił kaset sto,
Same gołe baby, chłopy, no i... wiecie co.
Potem cichcem to puszczał i czerwony miał łeb,
I wszyscy mówili, że Stary się wściekł.
Nocą gonił bajkoka, by mu czyścił buty,
Ale za to miał nasikane do zupy.

a, e, a, e
a, e, a, e
a, C, d, d
C, C, e, G
C, G, C, d
a, e, G

Ref.: ...
Już po jakimś czasie, gdzieś po stu trzydziestu dniach,
Na środku oceanu zaryliśmy w piach.
Ściągała nas Yellow Submarine,
A była to kubańska Zatoka Świń
I były tam manewry NATO, statków tłok,
A nasz jednemu łubudu w bok!
I była nota w ONZ,
Bo Stary znów czerwony miał łeb.

a, e, a, e
a, e, a, e
a, d,
C, C, G, G
C, G, C, d
A, G, G
a, e, a, d
a, G, G
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Ref.: ...
W zaniedbanej radiostacji stół zielony stał,
Na nim radzik nic nie robił, tylko w karty grał.
I nie myty, nie golony, no... nie lubił pić,
Ogrywał nas wszystkich do gołej rzyci.
A kiedy nazbierał naszych dolców wór,
W pewnym porcie zwiał jak szczur.

a, e, a, e
a, e, a, e
a, d
a, G, G
C, G, C, d
C, e, a, e

Ref.: …
Już w powrotnej drodze przyszła wielka mgła,
A nasz Stary tym kaloszem "całą naprzód" gna.
I kiedy wiatr tę mgłę zwiał,
W Hamburgu przy kei nasz statek stał.
To Stary uknuł ten chytry plan,
Poleciał ćwiczyć na Repeerbahn.
A ja, spokojny stary dzwon,
Koleją wróciłem do rodzinnych stron.

a, e, a, e
a,e, a, e
a, d,
a, e, e
C, G, C, d
a, e, e
a, e, a, d
a, e

Ref.: ...

166.

Jesienią, jesienią

Już na klucze ptaków zamyka się lato,
Umilkł śpiew ich w sośnie.
Już porudział wrzesień, idzie dobra jesień,
Więc człowiek odpocznie.

h, e
F, h
h, e
F, h

Refr. Jesienią, jesienią sady się czerwienią
Już chłody na czatach.
Jesienią, jesienią panny się rumienią,
Na wspomnienie lata.

G, D, G, D
h, Fis, h
G, D, G, D
h, Fis, h

Pożegnanie Wigrom, koniec letnim i grom
Życiu nad stan latek.
Znajomości płoche, może żal ich trochę,
Zapiszmy na straty.
Refr. Trzeba oddać chlebak, pospłacać co trzeba,
Zwinąć namiot wspomnień.
Zasypać ognisko z tą ułudną iskrą,
Z której miał być płomień.

167.

Jesienna włóczęga (Włóczęga)

Kiedy wieczór podejdzie pod okno
I gdy trawa już zjesiennieje,
Zabierz wtedy swoją samotność
Wiatr ją w górach wśród smreków rozwieje.
Dym z ogniska omota cię wokół,
Z nim, jak flisak po Wiśle popłyniesz.
On ci drogę uprzędzie z obłoków,
I odnajdzie gdzieś twoją dziewczynę.
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a, d
a, E7, a
d
a, E7, a
G, a
G7, C, E7
a, d
a, E7, a

Refr. Więc na wędrówkę, na włóczęgę,
Pośród sosen, mchu i skał,
Wszelkich smutków się pozbędziesz
Choćbyś ich najwięcej miał.
A na wiosnę, gdy kra ruszy,
Znów powrócisz na swój szlak,
Bo włóczęga to ma w duszy,
Że mu wciąż wędrówek brak

G7, C, a
d, E, a
d, a
E7,a (A7) {bis}

{bis}

Popatrz jesień ogarnia znów ziemię,
Babie lato na drzewach się skrzy.
Słońce gubi wśród liści promienie,
Nawet wicher wśród głazów już śpi.
A tam w górach wysoko, wysoko,
Czerwienieją dębowe żołędzie.
Nie wiadomo, jak długo i dokąd
Towarzyszyć ta piosnka ci będzie.
Refr. …

168.

Jesień w Gorcach

Zżółkła trawa na stokach Turbacza,
Umilkły echa pasterskich dzwonków.
W ciszy, która zaległa na zboczach,
Dźwięczy głucho echo naszych kroków.

A, D, A, E
A, D, A, E
fis, D
H7, E

Refr. Pożółkłe liście szeleszczące pod stopami...
Buki z wiatrem tracące swą ozdobę,
Jesień w Gorcach, mglistą górską jesień
Rozjasnił słońca blady promień.

A, A7, d
G, C
E, F ( a, A)
a, E, a, E (a, E, a)

Szybkim marszem wyruszasz na szczyty,
Mijasz hale, wymarłe szałasy.
Watry, w których wygasł już ogień,
I płonące czerwienią lasy.
Refr. …
Nie zwabią cię czarne borówki,
Ani kwiaty pachnące w dolinach.
Lecz zatrzymasz się by zobaczyć,
Krople rosy na pajęczynach.
Refr. …

169.

Jesień w górach

Lato zamknięte kluczem ptaków
Zostawia tylko swe wspomnienia.
Jesień odważnie stawia kroki,
Zaczyna mgłami dyszeć ziemia.

a, d
G7, C
d, a
H7, E, E7
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Refr. A w górach nie ma już nikogo,(tylko my)
Niebo nas straszy niepogodą.
Lato do ciepłych stron umyka,
W skłębionych chmurach i strumykach.

a, d
G, C
d, a
H7, E, E7

Na niebie mokrym od jesiennej słoty
Koczuje tabor żalu i tęsknoty.
A drzewa pogubiły liście,
Na wczesne mrozu przyjście.
Refr. …
Wiatr tylko plącze się dokoła,
Na zboczach pajęczyny wiesza.
I zasypiają leśne zioła,
Jak smutne słowa tego wiersza.
Refr. …
Muzyka: Andrzej Mróz
Słowa: A.K.Torbus, Sieciera, M. Turowska
Wykonawca:

170.

Jezioro

Tam gdzie najtęższej sośnie upić się czasem zdarzy,
Gdzie wiatr, jak winem z morza jodem dmie.
Gdzie wierzba nad strumykiem rozgrzane chłodząc stopy
Północ bez trudu dojrzy w biały dzień.
Rzeźbiarz zamorski, sławny przemierzał kiedyś lata.
Wilgotnych butów znaczył każdy krok
Zakatarzonym marszem do domu swego wracał
Zgubił cudownych luster sto.
Refr. W najpiękniejszym spośród luster
Zanurzyłem dzbany puste,
Zanim słońce cicho wzeszło na pogodę .
Dzbany młodość dopijały
W świat odbity, w świat wspaniały,
Wrysowałem swe oblicze młode.
Kiedyś już późnym latem na liście jesień spadła.
I po swojemu splotła wystrój dnia,
Jak dzikich kaczek stado z odlotem się wstrzymała,
By w lustrze się przeglądnąć jeszcze raz.
I każdy kto przechodził, u lustra mego stawał,
Rumieńcem barw wytaczał obraz swój.
I tylko zima biała odbicia nie znalazła.
Znalazła chłodnych powiek lód.
Refr. …
Muzyka: J. Błyszczak
Słowa: J. Błyszczak
Wykonawca: autor
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C, d, G, C
a, d . G, d
C, d, G, C
a, d . G, d
C, a, d, G
C, a , d, G
F, C, d, C
d, C, d, C
G
a, E
F, C, E
a, G
C, a
d, G, a

{bis}

171.

Jožin z bažin

Jedu takhle tábořit škodou sto na Oravu.
Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
Řádí tam to strašidlo, vystupuje z bažin,
Žere hlavně Pražáky, jmenuje se Jožin.

e, H7, e
H7, E
D, G7, D7, G, H7
e, H7, e, D7

Ref. 1: Jožin z bažin močálem se plíží,
Jožin z bažin k vesnici se blíží,
Jožin z bažin už si zuby brousí,
Jožin z bažin kouše, saje, rdousí.
Na Jožina z bažin, koho by to napadlo,
Platí jen a pouze práškovací letadlo.

G, Gdim, D7
G
Gdim, D7
G
C, G, D, G
C, G, D, G, H7

Projížděl jsem dědinou cestou na Vizovice.
Přivítal mě předseda, řek mi u slivovice:
"Živého či mrtvého Jožina kdo přivede,
Tomu já dám za ženu dceru a půl JZD."
Ref.: 1...
Říkám: "Dej mi předsedo letadlo a prášek,
Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček."
Předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl,
Na Jožina z letadla prášek pěkně klesl.
Ref. 2: Jožin z bažin už je celý bílý,
Jožin z bažin z močálu ven pílí,
Jožin z bažin dostal se na kámen,
Jožin z bažin tady je s ním amen.
Jožina jsem dohnal, už ho držím, johohó,
Dobré každé lóvé, prodám já ho do ZOO.
Wykonawca: Ivan Mládek i Banjo

172.

Julia i Romeo

Julio, moja nieznana, moja daleka.
Julio, dokąd daremnie na ciebie czekam.
Julio, moja Julio.
Julie, tyle ich czeka na całym świecie.
Julie może znajdziecie, może znajdziecie.
Julie nasze Julie.

G, a, C
G, C, a
G, a
G, C
G, a
G, a

Refr.: W jakiej jesteś świata stronie,
Gdzieś w Weronie na balkonie.
Może jesteś całkiem blisko,
Może mieszkasz gdzieś nad Wisłą.
Nasza miłość to nie napisane dzieło.
Daj mi jakiś znak, bo czekam - twój Romeo.
Jeszcze pora, jeszcze nic się nie zaczęło,
Nie musicie być, jak Julia i Romeo.

G, a
C, G
a
C, G
a
C, G
a
C, G
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Julio, jesienne ścieżki w liści ulewie.
Julio, gdzie twoje miasto, tego nikt nie wie.
Julio, moja Julio.

Julie, tyle ich czeka na całym świecie
Julie, może znajdziecie, może znajdziecie
Julie, wasze Julie
Refr.: …........
Jeszcze niebo się nad wami nie zamknęło
Nie musicie być jak Julia i Romeo
na, na,na...
Wykonawca: W. Masłyk + (Partita?)

173.

Jutro popłyniemy daleko
Refr. Jutro popłyniemy daleko.
Jeszcze dalej niż te obłoki
Pokłonimy się nowym brzegom.
Odkryjemy nowe zatoki.

Starym borom nowe damy imię.
Nowe ptaki znajdziemy i wody.

E, H7, E
H7, E

Posłuchamy, jak bije olbrzymie
Zielone serce przyrody.

A, Cis
Fis. H7. E

E, H7
A, E
H7
A, E, H7

{bis}

Refr....
Nowe ryby znajdziemy w jeziorach.
Nowe gwiazdy złowimy na niebie.

E, H7, E
H7, E

Popłyniemy daleko, daleko,
Jak najdalej, jak najdalej przed siebie.

A, Cis
Fis, H7, E {bis}

Refr. …
Muzyka: E. Wang
Słowa: K. I. Gałczyński

174.

Już czas rozpocząć rajd

Plecak mam już spakowany.
Już na dworzec pędzić czas.
Zaraz Kraków pożegnamy
I ruszymy w górski świat
Refr. Już czas rozpocząć rajd
Gdy las zaprasza nas.
A pośród smreków halny wiatr
Zagradza nam drogę do Tatr..
Szum potoków, serca bicie
I księżyca srebrny blask.
Piękne jest włóczęgi życie,
Lecz do domu wracać czas.
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{bis}

Refr. …
Lecz tęsknota za przygodą
Już spokoju nie da nam.
Znów pójdziemy polną drogą,
A las śpiewać będzie tak:
Refr. …

175.

Kabaretowa

Pewien urzędnik z urzędu
E, H7
Nie przyszedł dzisiaj do pracy.
E
Chciał w ten sposób zaprotestować
A
Przeciwko niskiej płacy.
E, H7, E
Laj,la, laj, la, laj, la,ja, laj, la
A
Przeciwko niskiej płacy.
E, H7, E
A co za friko będzie w tym
bezpieczeństwie służył, głupich nie ma.
A pewien kelner z Kristalu,
Nie chciał wydać reszty ze stówki.
Chciał w ten sposób zaprotestować
Przeciw spadkowi złotówki – na pysk.
Laj,la, laj,...
Zaś pewien złodziej – włamywacz,
Nic nie ukradł w PD-cie.
Chciał w ten sposób zaprotestować
Przeciw powszechnej tandecie
(na całym bożym świecie).
Laj,la, laj,...
Zaś pewien piekarz – biały,
Gwoździe zapiekał w kajzerkach.
Chciał w ten sposób zaprotestować
Przeciwko rządom Gierka
Laj,la, laj,...
(no nie lubię staruszka, no Boniek jeden)
A pewna pani spod baru,
Przestała się lekko prowadzić.
I wcale nie w ramach solidarności
Ino z powodu starości.
Laj,la, laj,...(no nielubiane staruszki).

176.

Kałakolczik

Adnazwuczna griemit kalakolczik
I daroga pylitsja sliogka
I unyla pa rownamu polju,
Razliwajetsja piesn jamszczika

A
D
A
E, A, A7, D

{bis}
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Stolka czuwstwa w toj piesnie unylaj,
Stolko grustwi w napiewie radnom,
Szto w grudi majej hladnaj, astylaj,
Razgarjelosja serdcie agniom.

{bis}

I pripomnil ja noczi drugije
I padnyje palja i liesa
I na oczi dawno uz suchije
Nabiezala kak iskra sljeza.

{bis}

Adnazwuczna griemit kalakolczik
I daroga pylitsja sliogka
I zamolk moj jamszczik a daroga
Prieda mnoj dalieka, dalieka.

{bis}

Wykonawca: Czesław Niemen & Niebiesko – Czarni

177.

Kareta złota

Na łące przy gościńcu,
D
Którym od lat dziesięciu
A
Nikt nie przechodził
Pies ani złodziej.
D
Pasterz gra na fujarce
I jak to zwykle w bajce
A
Śnił, że z daleka
Złocista kareta gościńcem mknie. D, A, D
Refr. Czy tędy nie jechała
Kareta moja mała,
Moja tęsknota,
Kareta złota.
Boso po rannej rosie
Fujarkę wziął i poszedł
Na miejskich brukach
Karety szukać.
Znam wszystkie już balkony,
Rynny i maszkarony.
Cienie w podwórkach,
Latarnie w zaułkach i każdy kąt.
Refr. …
Mijają już jesienie,
Nie spełnią się marzenia,
Bo na tym świecie
O złotej karecie nie słyszał nikt.
Refr. …
Wykonawca: Adam Chrola

120

D
A
D

{bis}

178.

Karlik

Kiej zabawa się skończyła,
C
Każdy do swej Emmy szoł.
G7
Pierwszy Karlik, drugi Zeflik, trzeci jo. C
A pod płotem już wszystko poszło w ruch.
Kochoł Karlik, kochoł Zeflik, kochoł jo.

C7, F, C
G7, C

{bis}

Nie minęły trzy kwartały
Przyszło pismo z sądu okręgowego.
Dostoł Karlik, dostoł Zeflik, dostoł jo.
Bo my wszyscy trzej mieli dupny pech;
Mioł go Karlik, mioł go Zeflik, mioł go jo.

{bis}

Kiej zabawa się skonczyła,
Każdy do swej izby szoł.
Pierwszy Karlik, drugi Zeflik, trzeci jo.
Teroz każdy mo, co w pieluchy sro;
Mo go Karlik, mo go Zefliok, mom go jo.
Kaźdy kocho to, co w pieluchy sro;
Kocho Karlik, kocho Zeflik, kochom jo.

179.

Kateřina

Neďaleko od Trenčína,
Býva krásna Kateřina.

C
G7, C

{bis}

Refr. Černé oči má,
To musí byt má milá,
Takú frajárečku já chcem,
Čo má méno Kateřina.
My sme chlapci od dědiny,
Milujeme Kateřiny.

C, G7
C
G7, C

{bis}

{bis}

Refr. ...
Takú frajárku sem dostal,
Jako by ju sám čert poslal.

{bis}

Refr. Černé oči má,
To je teraz má milá ,
Takú frajárečku já mam,
Co má méno Kateřina.
My sme chlapci od Popradu,
Milujeme len odzadu.

{bis}

Refr. ...
My sme chlapci od Zvolena,
Mamy vajca po kolena.

{bis}

Refr. ...
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My sme chlapci od Cieszyna,
Milujemy liter vina.

{bis}

Refr. ...

180.

Kiedy w duszy czuję pustkę

Kiedy słońce złoci rankiem, na listowiu krople rosy,
Kiedy wiatr, jak miłe dziewczę burzy ręką twoje włosy.
Kiedy w duszy czuję pustkę, pozostawiam gdzieś ulice.
Szukam wonnej ściany lasu, rzucam w zieleń swe źrenice.

a, d, G7, C, E7
a, d, G7, C, E7
A, A7, d, a
E7, a,
{bis}

Kiedy w miastach pot się leje, gdy kamienie są gorące,
Kwiaty blade ze zmęczenia tulą wątłe ręce drżące.
Kiedy czerwień puchnie w oczach, ołów spada na powieki,
Szukam miejsca gdzie się można napić dłonią z chłodnej rzeki.
Gdy jesienią dym ogniska ponad polem się unosi,
Mgły całować chcę namiętnie i do tańca je poprosić.
Gdy napotkam na swej drodze dziką różę rozognioną,
Wiem, ze szczęście odnalazłem gdzie jesienne kwiaty płoną.
Muzyka: Jacek Rutkowski (na motywach ludowych)
Słowa: Adam Cichocki
Wykonawca: EFEMERYDY – Poznań

181.

Kiedy wejdziesz między wrony

Kiedy wejdziesz (między wrony 3x)
Musisz krakać, (jak i one 3x).
Gdy na rajd wybrałeś się,
Nawet nie przypuszczaj, że
Będziesz tu ponurą miną straszył bezkarnie.
Bo tu jest studencka brać
Tu się trzeba bawić śmiać.
Ponuracy niech zgina marnie.

a, E, a
E, a
F
C
G7, C
d
a
E, a

Student to jest (takie zwierzę 3x),
Że z humorem (wszystko bierze 3x).
I kiedy okażę się,
Że ktoś tam ze śmiechu pękł.
Pewnie student, bo któż śmiałby się tak ofiarnie.
Bo gdzie jest studencka brać
Tam się trzeba bawić śmiać.
Ponuracy niech zgina marnie.
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182.

Kierowcy małych ciężarówek

Jadę raz wozem marki „Żuk”
I słyszę ciągle jakowyś stuk.
Mówię kierowcy: bracie stań.
Ale ten drań, mówię wam drań;
W nos mi się śmieje.

G, D,
C, G
D, C, D, e, G

Jedziemy dalej; na szosie koń.
Będzie karambol, Boże nas chroń.
Ciągnę kierowcę za mankiet – stój!
Ale ten zbój, mówię wam zbój;
Ciągle się śmieje.
Na wsi wchodzimy do knajpy wraz.
Wołam kelnera: dajcie raz zraz.
Dwa razy rzecze kierowca
I pół literka, bo mi się ckni;
I wciąż się śmieje.
Jedziemy dalej wężykiem już.
Cholera drzewo, drzewo tuż, tuż.
Skręcaj pan w lewo, już skuty czkam,
Ale ten drań, mówię wam drań;
W nos mi się śmieje.
Ocknąłem się gdzieś w rowie tym
I wyplułem nos kierowcy by
Zapytać go, dlaczego on
Ciągle się śmiał , gdy winien kląć;
Ciągle się śmiał.
Bracie on rzecze; ja teraz mam rączkę
Gdzie nóżka powinna stać.
Lecz proszę cię zważ na mój stan,
Gdy śpiewać będę ostatni raz;
Ciągle się śmiejąc.
Kierowcy małych ciężarówek
Zawsze się śmieją, zamiast kląć.
Bo lepsze jest małe niźli za duże,
Gdy bezpośrednio za rzecz się wziąć;
Ciągle się śmiejąc.

183.

Колокольчик

Однозвучно гремит колокольчик,
И дорога пылится слегка,

G
C

И уныло по ровному полю
Заливается песнь ямщика.

G
D, G, (G7)

{bis}
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Столько чувства в той песне yнылой,
Столько грусти в напеве родном,
Что в груди моей, хладной, остылой,
Разгорелося сердце огнём.

{bis}

И припомнил я ночи другие,
И родные поля и леса,
И на очи, давно уж сухие,
Набежала, как искра, слеза.

{bis}

Однозвучно гремит колокольчик,
И дорога пылится слегка,
И замолк мой ямщик, а дорога
Предо мной далека, далека!

{bis}

Wykonawca: Czesław Niemen & Niebiesko - Czarni

184.

Kołysanka

W ogródku cichutko, choć to jeszcze wcześnie,
Wzdychały, płakały kwitnące czereśnie.

C, G
C, G

Refr. Słowiku, muzyku, w czereśniach nad gankiem
Tiurlikaj, ciurlikaj, śpiewaj kołysankę,
Kołysankę.
Lulajże, lulajże mój maleńki
Utulą cię do snu moje piosenki.
Refr. ...
Lulajże, lulajże moje kochanie.
Utuli cię do snu me kołysanie.
Refr. ...
Muzyka: Elżbieta Adamiak
Słowa: Elżbieta Adamiak
Wykonawca: Elżbieta Adamiak

185.

Komu dzwonią

Komu dzwonią, temu dzwonią.
Mnie nie dzwoni żaden dzwon.
Bo takiemu pijakowi,
Jakie życie taki zgon.

a, E7, a
d, a
d, a, E7
a, E

W piwnicy mnie pochowajcie,
W piwnicy mi kopcie grób.
A głowę mi odwracajcie,
Tam gdzie jest od beczki szpunt.
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{bis}

{bis}

C, G
C, d, C, d, G,
C, G7, C

Księdza do mnie nie wołajcie,
Niech nie robi zbędnych szop.
Tylko ty mi przyjacielu
Spirytusem głowę skrop.

{bis}

W jedną rękę kielich dajcie,
W drugą ręke wina dzban.
A nad grobem zaśpiewajcie,
Umarł pijak ale pan, pan pan.

186.

{bis}

Koniczynka

A oto numer jeden ona
Znowu ma swój nowy Eden.
Przeleć mnie w tej koniczynie
Jeszcze raz.

C
G
C

Refr. Jak ja to lubię
Przeleć mnie w tej koniczynie 2x
Jeszcze raz.

C7, F, C, G7
C

A oto numer dwa,
Ona już ze szczęścia łka
Przeleć mnie …..
Refr. ...
A oto numer trzy,
Ona już ze szczęścia drży
Refr. ...
A oto numer cztery
Rób to szybciej do cholery.
Przeleć mnie …..
Refr. ...
A oto numer pięć
Ona znów ma na to chęć.
Przeleć mnie …..
Refr. ...
A oto numer sześć,
Jak nie możesz no to cześć.
Przeleć mnie …..
Refr. ...
A oto numer siedem,
Ona ma już nowy Eden.
Przeleć mnie …..
Refr. ...
A oto numer osiem,
Kulturalnie, nie jak prosię.
Przeleć mnie …..
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Refr. ...
A oto numer dziewięć,
Jak to chęci można nie mieć.
Przeleć mnie …..
Refr. ...
A oto numer dziesięć,
Bądź ostrożny, będzie dziecię.
Przeleć mnie …..
Refr. ...
A oto numer jedenasty,
W koniczynę a nie w chwasty.
Przeleć mnie …..
Refr. ...
Teraz numer tuzinkowy,
Nie przepuszczę, nie ma mowy.
Przeleć mnie …..
Refr. ...
Teraz numer jest trzynaście,
Zróbmy jeszcze kilkanaście.
Przeleć mnie …..
Refr. ...
Gdy skończyły się numery
A mam dzieci od cholery.
Przeleć mnie ….
Refr. ...

187.

Konik na biegunach

Za rok może dwa, schodami na strych
Odejdą z ołowiu żołnierze.
Przeminie, jak wiatr uśmiechów tych świat
Kolory marzeniom odbierze.
Za rok może dwa, schodami na strych
Za misiem kudłatym poczłapią
Beztroskie twe dni zobaczysz,
Że jednak wspaniały był on.

a
E
E7
a
A7, d
a
E

Refr. Konik z drewna koń na biegunach
Zwykła zabawka, mała huśtawka
A rozkołysze, rozbawi.
Konik, zwykły koń na biegunach
Przyjaciel wiosny, uśmiech radosny,
Każdy powinien go mieć.
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a, E
E7
a
E
E7
a

Kłopotów masz sto i zmartwień masz sto,
Codzienna to twa karuzela.
Nie lalka co łka, nie piłka co gra
Bez reszty twój czas ci zabiera.
Ulica szeroka – wystawa to tu,
Przystaniesz na chwilkę zdziwiony.
Uśmiechnij się tak i zawołaj;
Jak wtedy gdy na grzbiecie cię niósł.
Refr. ...
Radosny to dzień, wspaniały to dzień;
Wracają z ołowiu żołnierze.
Ze strychu tup, tup wracają tu znów.
Wracają, lecz nie już do ciebie.
By ktoś tak, jak ty radosne miał dni.
Powrócił przyjaciel ten z wiosny
Dlaczego to każdy dziś powie:
Na plecach przyniosłeś go tu.
Refr. ...
Muzyka: J. Dybek
Słowa: F. Serwatka
Wykonawca: Duet STELA

188.

Копал. копал

Копал, kопал криныченку
Недиленку лви.
Любил козак дилчинонку
Лубят не соби.

d
А7, d
А7, d, С7

Рефр.: Ой жал, жал
Мэнэ буде визмит
Йириилуды визмить
И луды моя нэ буде.

F
С
d
А7, d, (С7)

А уже с моей крыныченкы
Орлы воду пиют.
А вже мою дилчынонку
До шлубу ведуту.
Рефр.: …
Одим веде за ручонку.
Драгы за рукав.
Третыт стоит нирко плаче
Лубил. та не взяло.
Рефр.: …

127

189.

Королева

Жила была на свете королева.
Но иногда забыв про короля.
Она смотрела вправо чаще влево
И напевала нежно.

a, d, G7, C
d, G7, C
d, a, d
a, E, a

Рефр. Ла. ла ла ла ….
Она ведь тоже только женщщина –
Супруга короля.

a, d, G7, C, d, G7, C
d, a
E, a

Чужой корольей душу растревожил
Живым огнём ей сердце обожчло.
Он был другого цвета ну так что-же
В любви порой — и чёрное дело.
Рефр. Ла. Ла ла ла ….
Лишьоб одном – о нём. она мечтала
В пылу сражения думала об нём.
И ничево вокруг не замечала
А он внезапно сделал ход ронём.
Рефр. Ла. Ла ла ла ….
Ну а король с печальной усмешку
Следил за легкомысленной женой
И вскоре он ублёкся юнной пешкой
Простой и верной пешкой проходной.
Рефр. Ла. Ла ла ла ….
Пусть у людей бываеть всё иначе
У шахмат жизнь превратностей полна
И королева нынче горко плачет
Она одна. на совсем одна.
Рефр. Ла. Ла ла ла ….
Она ведь тоже только женщщина –
Супруга короля..
Ла. Ла ла ла ….
Так не забудтье про историю
Супруги короля

190.

Kot czyścioszek

Kot czyścioszek wymył nosek,
Wymył sobie uszki.
A w łazience woda chluszcze
Kąpią się dziewuszki.

d, a
E, a
d, a
E, a

Refr. Ej raz jeszczio raz, jeszczio mnowo, mnowo raz
Ej raz jeszczio raz, jeszczio mnowo, mnowo raz.
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d, a, E, a, A7

A dziewuszki, chociaż ładne
Kąpią się samotne.
Więc je przyszli rozweselić,
Dwa chłopczyki psotne.
Refr. …
Namydlili mydłem gąbki,
Wymyli cycuszki.
Ach wymyli rajcowne pupcie
I różowe brzuszki.
Refr. …
Wytarli je ręczniczkami
Całując usteczka.
Potem wzięli je na rączki,
Nieśli do łóżeczka.
Refr. …
Wypocząwszy, rozpoczęli
Igraszki miłośne:
Cyc – jabłuszko, udko, pupcia
I chwili rozkoszne.
Refr. …
Kot czyścioszek wymył nosek,
Wymył sobie uszki.
A w łazience nic nie słychać
Smacznie śpią dziewuszki.
Refr. …

191.

Kowboj romantyczny

Preria tętni gdzieś w oddali.
Na mustangu kowboj jedzie.
Rytm wybija kopytami
Uśmiechnięty koń na przedzie.
Leciał kowboj w noc bez trwogi
Każdy cenił go krytycznie;
Co za kowboj – proste nogi,
A był kowboj – romantyczny.

G, C
G, D
G, C
G, D, G
C, G
D, G
C,G
D

Kowboj kochał piękną Mary,
Co w saloonie w karty grała.
Nie miał z nim kłopotów szeryf,
Więc go Mary nie kochała.
Chociaż dla niej pisał pieśni,
Słowa i podkład muzyczny,
Że się miłość ucielelśni,
Marzył w sposób romantyczny.
A w saloonie wciąż rozróby.
Mary całkiem wykochana,
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Że ją kocha Jimmy Gruby,
O tym wie cała Montana.
By Jimm'emu zadać boba,
Wpadł na pomysł poetyczny;
W łeb wypalić z coltów obu
W sposób nieco romantyczny.
Rano rześki our's znajomy
Kupił sobie colty owe.
Strzały ćwiczył przez dwie doby.
Tak, że trafił .... raz na dobę.
Potem przyszedł do Jimmy'ego,
Wyjął broń, a dzień był śliczny.
Pastor rzekł nam dnia trzeciego:
„o taki był zdolny ten śp. kowboj
tylko, że trochę za bardzo romantyczny”.

192.

Krakowianka

Jestem sobie krakowianka. – faj, duli faj duli faj
Mam fartuszek po kolanka. – faj, duli faj duli faj

2x

A spódniczkę jeszcze wyżej, – faj, duli faj duli faj
Żeby chłopcom było bliżej. – faj, duli faj duli faj
Kiedy idę do kościoła – faj, duli faj duli faj
Mam chłopaków dookoła. – faj, duli faj duli faj

Z trzecim pójdę w krakowiaka – faj, duli faj duli faj
A czwartemu dam buziaka. – faj, duli faj duli faj
Z piątym pójdę rwać jabłuszka, – faj, duli faj duli faj
A z tym szóstym spać do łóżka. – faj, duli faj duli faj
Z siódmym pójdę do kawiarni – faj, duli faj duli faj
A z tym ósmym do sypialni. – faj, duli faj duli faj
Ludzie mówią, że ja mała- faj duli, faj duli, faj.
A ja chłopcom bym dawała – faj duli, faj duli, faj.
Jestem sobie krakowianka – faj, duli faj duli faj
Mam fartuszek, nie mam wianka. – faj, duli faj duli faj

Krasnoludek przez ogródek

Ożenił się pewien ciura
C
Co nie wiedział, gdzie jest dziura. G
Całą noc babę obracał,
A tej dziury nie namacał.
G7,
Sziaba daba daba da …
C, G7, C, G7, C
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2x

2x

Na jednego zerknę oczkiem, – faj, duli faj duli faj
A drugiego trącę boczkiem. – faj, duli faj duli faj

193.

C, C7, F
C, G7, C, C7

2x

Całą noc babę obracał,
A tej dziury nie namacał.
Bo ta baba tak dla pucu,
miała dziurę, ale w płucu.
Sziaba daba daba da …
Asfaltową szosą gładka,
Szło do rzeźni cieląt stado.
A za nimi szło dziewczęcie
I o dziwo też na rżnięcie.
Sziaba daba daba da …
Nauczyciel w wiejskiej szkole
Raz powiedział; ja pier...lę.
A te dzieci, te malutkie,
Zapytały: „Z jakim skutkiem?"
Sziaba daba daba da …
Nauczyciel w wiejskiej szkole
Raz powiedział; ja pier...lę.
A ta jedna w biodrach szersza,
Powiedziała: będę pierwsza.
Sziaba daba daba da …
Pelikan to takie ptaszę
Co opuszcza strony nasze.
Czemu lecisz w obce strony,
Pelikanie pier ...lony?
Sziaba daba daba da …
Zakonnicę spytał papież,
Czemu się po dupie drapiesz.
Mendy, mendy o mój patre,
Co ja się tej dupy natrę.
Sziaba daba daba da …
Weź dzięcioła, drzewo łupie
Podnieś kieckę, wypnij dupę.
Zanim miną trzy pacierze
Wszystkie mendy ci wybierze.
Sziaba daba daba da …
Na kapuście złote liście.
Nie daj dupy komuniście.
Jak się partia o tym dowie,
To ci dupę upaństwowi.
Sziaba daba daba da …
Nie śpij babo z komunistą
Jeśli chcesz mieć pościel czystą.
Komunista - bydle wraże
Ma pazury na fujarze.
Sziaba daba daba da …

131

Nie wychodzę dziś z chałupy,
Bo mi wleciał bąk do dupy.
Lata, lata, pobrzękuje
Dupę mi rozkalibruje.
Sziaba daba daba da …
Poprzez pola, przez trawniki,
Zap...la myszka Mickey.
Za nią kaczor Donald człapie;
Czekaj k...wo, niech cię złapię.
Sziaba daba daba da …
Na gałęzi usiadł szpak
Szpak to bardzo piękny ptak
Nie wyliczył paraboli
I na ziemię się sp....ił.
Sziaba daba daba da …
Do biedronki przyszedł żuk
W okieneczko stuk-puk-puk
Powiedziała mu biedronka
Od…. się, mam już bąka.
Sziaba daba daba da …
Pełznie pająk po futrynie
Dokąd idziesz sk….nie?
Wlazł na sufit bo się nie bał,
Zrobił kroka i się zjebał.
Sziaba daba daba da …
Wąską ścieżką przez ogródek
Popierdala krasnoludek
Czego szukasz mój malutki ?
Szukam wódki, k…wa wódki.
Sziaba daba daba da …
Idzie pająk po futrynie
Dokąd idziesz sk…nie ?
Zapi…lić muchę końską
Bo wk….wiła mnie niewąsko.
Sziaba daba daba da …
Krętą ścieżką koło sracza
Popierdala cień Apacza
Dokąd pędzisz wojowniku ?
Idę siku, k..wa siku !
Sziaba daba daba da …
Idę sobie raz przez wieś
Jakaś ku…wa mówi „ cześć”
A ja do niej mówię krotko
Od…dol się prostytutko.
Sziaba daba daba da …
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Idę drugi raz przez wieś
Znów ta k..wa mówi „cześć”
Jak nie zdejmę z nogi trep
Jak nie przy…dolę w łeb.
Sziaba daba daba da …
Raz ugryzła misia pszczoła
Ach ty k….wo, miś zawoła
Za me męki za me bóle
Rozp…dolę wszystkie ule.
Sziaba daba daba da …
Mały Jasio siedzi w kącie
I rączkami męczy prącie
To się wznosi, to opada
Jakaż piękna to zabawa.
Sziaba daba daba da …
Idzie Ola do przedszkola
Za nią Ala zap…dala
A za Alą cała klasa
Ciągnie Józia za kutasa.
Sziaba daba daba da …
Jaś z wrażenia wylał zupę
Ktoś mu wsadził chuja w dupę
W rękę dostał kawał ciasta
A to Józio – pederasta
Sziaba daba daba da …
Nasz kochany Jasiu drogi
Rozstaw teraz szerzej nogi
Niechaj nasza cała klasa
Poobciąga ci ku..tasa
Sziaba daba daba da …
Podskoczyła do pułapu
I cyckami chlapu, chlapu
Podskoczyła, zaśmiała się
Chciała pierdnąć, zesrała się
Sziaba daba daba da …
Pijanego szypra z kutra
Raz ponura myśl męczyła
Myślał biedak, że ma trypla,
A to była zwykła kiła.
Sziaba daba daba da …
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194.

Krówki

Latem w mieście gorąco i zapachy też;
Obowiązki, podatki i w ogóle źle.
Człowiek chciałby wypocząć i opalić się,
Więc pakuje manatki i jedzie na wieś.

C, G7
C
C, G7
C

Refr. Oj rari oj rarida, oj rari ra, oj rari oj rarida .... C, G7, C....
Chodzą krówki po łące, no i trawkę żrą,
Ale wkrótce na pewno oddadzą nam ją.
To się zbiera na kupki i kładzie u drzwi.
Na tym rośnie cebulka, którą jemy my.
Refr. …
Usiadł (dowolne imię 2-u sylabowe) pod krową,
A że głodny był, więc pociągnął za dójki z calusieńkich sił.
Choćby ciągnął rok cały, mleka ani łyk,
Bo to nie była krowa, ale to był byk.
Refr. …
Usiadł (imię) pod kozą,
A że głodny był, więc pociągnął za dójki z calusieńkich sił.
Choćby ciągnął rok cały, mleka ani kap,
Bo to nie była koza, ale to był cap.
Refr. …
Spotkał malarz raz chłopa,
No i rzecze tak: że ma grecki profil i że pędzla wart.
Ale chłop nie zrozumiał, co malarz gadał,
Więc na wszelki wypadek raz mu w mordę dał.
Refr. …
Usiadł (imię) pod pchełką,
A że głodny był, więc pociągnął za dujki z calusieńkich sił.
Choćby ciągnął rok cały, mleka ile chcesz,
Bo to nie była pchełka, ale była wesz.
Refr. …

195.

Krywań

Krywaniu, Krywaniu wysoki.
Płyną, lecą nad tobom obłoki.

e, G, H7, e
G, H7, e

Tak sie tocy moja myśl, jak one;
Myśli moje, myśli niespełnione.

D, G, a, e
a, H7, e
{bis}

Krywaniu, Krywaniu wysoki.
Lecą, płyną pod tobom potoki.
Tak sie tocom moje łzy, jak one;
Hej łzy moje, łzy nie zapłacone.
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{bis}

Krywaniu, Krywaniu wysoki.
Idzie od cie szum wiatrów głęboki.
A mojemu bedze zol, w kochaniu.
Hej Krywaniu, wysoki Krywaniu

{bis}

Hej Krywaniu wysoki.

196.

Kto pokochał

Kto pokochał wąską ścieżkę pośród złotych pól,
Morskie fale, górskie szczyty , cichy bór.
Kto pokochał te wędrówki przez szeroki świat,
Ten zaśpiewa razem z nami właśnie tak:

C, F, d
G7, C
C, F, d
G7, C

Refr. Drzewa, ptaki nam śpiewają,
Góry echem powtarzają,
Jaki piękny i ciekawy polski kraj.

C
G7
d, G7, d, G7, C

{bis}

Gdy twe narty w miękkim śniegu ślad znaczyły
I we włosach twej dziewczyny igrał wiatr..
Kiedyś zjeżdżał krętym śmigiem w cień doliny,
To zaśpiewasz razem z nami właśnie tak:
Refr. …
Gdyś pokochał te wędrówki jasną nocą
Migocące w toni jezior światła gwiazd.
Pajęczyny przetykane srebrną rosą
To zaśpiewasz razem z nami właśnie tak:
Refr. …
Muzyka i słowa: Andrzej Mróz
Wykonawca: Andrzej Mróz + Kociołki

197.

Kula
Refr. Moja ty babo ukochana,
Ty nie daj Boże śnisz się nocą.
Włos dęba stoi mi do rana,
Nogi z miłości mi się pocą, ach jak pocą.
U nogi jesteś mi kulą,
Kroku bez ciebie ja nie zrobię.
Fatalnie się szło babulo,
A kysz, a kysz – idź sobie.

A kiedy odejść byś chciała,
Ja będę wlec się za tobą.
Bo przecież ty jesteś kulą,
A ja tą skutą osobą.

a
d
a
E
a
d
a
E

A
d
a
E

Refr. …
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Kiedyś chciałem na piwko,
Zjadłem, skacałem; daj fula!
I nagle drzwi się rozwarły
I wtacza sie moja kula.
Refr. …
Kiedyś wieczorem, blask księżyca
Oświetlił jasno włosy twe.
I spoglądając w kuli lica;
Spostrzegłem nagle, że ... zakulałem się... za daleko.
Refr. …

198.

Kura

Wrzasnęła kura: Mam już dość! Od dziś ogłaszam wielki post,
Wypinam się, zamykam sklep, chromolę tę monokulturę.
Przestaję znosić tyle jaj, od dziś o siebie tylko dbam,
A jeśli chcą przekraczać plan, niech sobie znajdą inną kurę.

a, C
E, a

Refr. Kiedy kura mówi: Nie! Rewolucja niech żyje!

a, E, a

Niech wyzyskują kogo chcą, by se zbudować nowy dom,
Ja ich dobrobyt w dupie mam, ja się nie będę dla nich trudzić.
Ja z damy, owszem, nie mam nic, dziewiczy mi nie znany wstyd,
Lecz w tej niewoli nie chcę tkwić, Ja się dla planu nie chcę kurwić!
Refr. …
Nie chcę być wzorem pełnym cnót, najlepszą z wszystkich nośnych kur,
Ja telewizji zamknę dziób, żem rekordzistką w województwie.
Dyplomem mogą mamić mnie, zarzucać eksportową sieć.
Ja mam swój honor i swą cześć, nie dam dyplomem się ogłupić.
Refr. …

199.

Kwiaty, kwiaty

To, że kocham wiedziałem na pewno.
I że inne się dla mnie nie liczą,
Gdy ją wtedy ujrzałem tak zwiewną
Szła z bukietem ogromnym ulicą.

C
G,
G7
C

Refr. Kwiaty, kwiaty, kwiaty, kwiaty
C7, F, C
Wonne fiołki, astry roześmiane,
Dumne róże, pastewne słoneczniki
Kwiaty, kwiaty
G7, C
Była śliczna w swej zwiewnej sukience,
Gdy nerwowo pieściła ustami.
Moje kwiaty, nie chciała nic więcej,
Więc ją co dzień witałem kwiatami.
Refr. …
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{bis}

{bis}

Kosze kwiatów znosiłem więc dla niej,
Chryzantemy, żonkile i róże.
Dnia pewnego mi rzekła: kochanie
One nie muszą być piękne, lecz duże.
Refr. …
Dziwną kwiaty darzyła miłością
I pragnęła ich co raz to więcej,
Bo je jadła, tak, jadła po prostu,
Nawet mirty żałobne i wieńce.
Refr. …

200.

Lato (Konie zielone)

Konie zielone przebiegły galopem
d, g, d
I spod ich kopyt wytrysnęły kwiaty.
A7, d
Żaby w sadzawce rozpaliły ogień, g, d
Na niebie księżyc pozapalał gwiazdy.
A7, d
Nad brzegiem stawu wsłuchany w krzyk czajek,
Owiany mocną wonią tataraku.
Patrzyłeś na gwiazdy, na samym dnie stawu,
Mówiłeś do mnie, że przemija lato.

g, d
g, d
g, d
A7, g, A7, d, D7

Refr.: Lato pachnące miętą, lato koloru malin
Lato zielonych lasów, lato kukułek i czajek.

d, g, C, C7, F
g, d, A7, d, D7

{bis}

Konie zielone przebiegły galopem,
Pod kopytami zwiędły letnie kwiaty.
Żaby w sadzawce wygasiły ogień
I ciemne chmury przysłoniły gwiazdy.
Znad brzegu stawu daleki wracałeś,
A staw zamierał w woni tataraku.
Mówiłeś do mnie daleki i obcy,
Że przeminęło chyba nasze lato.
Refr. …
Refr. na bis Lato pachnące pietą,
Lato koloru spalin,
Lato zielonych wędlin,
Lato kukułek i innych pierdułek.
Muzyka: Andrzej Mróz
Słowa: Anna Szaleńcowa
Wykonawca: Andrzej Mróz

201.

Lato z ptakami odchodzi
lub

Lato z ptakami odchodzi,
Wiatr skręca liście w warkocze.
Dywanem okrywa szlaki,
Szkarłaty wiesza na zboczach.

e, G, D, G
D, G, C, H7
e, G, D, G
D, G, H7, e

a, C, d, C
d, C, a, E7
a, C, d, C
d, C, E7, a
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Przyobleka myśli w kolory,
Liści złoto, buków purpurę.
Palę w ogniu letnie wspomnienia.
Idę, wymachując kosturem.

D, a, D
E, a, E
D, a, D
E, a, E

G, d, G
C, d, a
G, d, G
C, d, a

Refr.: Idę w górach cieszyć się życiem,
a, C, a, H7
Oddać dłoniom halnego włosy.
G, C
W szelest liści wsłuchać się pragnę, a, H7
W odlatujących ptaków głosy.
G, H7, e
Słony pot czuję w ustach,
Dzień spracowany ucieka.
Anioł zapala gwiazdy,
Oświetla drogę człowieka.
Już niedługo rozpalę ogień
Na rozległej górskiej polanie.
Już niedługo szałas przytulny,
Wśród dostojnych buków powstanie.
Refr. …
Muzyka: Adam Cichocki
Słowa: Jacek Rutkowski.
Wykonawca: EFEMERYDY – Poznań

202.

Ludzie dbają o siebie (Co za czasy)
Refr. Ludzie dbają o siebie, ludzie dbają o siebie,
Ludzie dbają o siebie stale.
Uważają na siebie i chuchają na siebie,
Noszą cieple skarpety i szale.

Zażywają mikstury, wybierając się w góry,
By oddychać pełnymi płucami.
Zabijają kurczaki, przyrządzają przysmaki
I wzmacniają swój wątły organizm.

A, E
D, A
A, E
D, A

A, E
D, A
A, E
D, A

Refr. ...
A tu lata mijają, a ci ludzie wciąż dbają;
Góry, chmury, mikstury, etc.
Lecz rzecz dziwna, tym nie mniej, choć to nie brzmi przyjemnie
Coraz gdzieś, jakiś człowiek umiera.
Refr. ...
Inni wzrokiem go mierzą, patrzą, ale nie wierzą,
Czasem, któryś z nich westchnie – o rany!
Szepczą do siebie w sieniach: Józek popatrz na Henia
Toć nieboszczyk, a jaki zadbany.
Refr. ...
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d, G. d, E7
C, a
d, E7
a, E7, a

A potem po pogrzebie znów jest słońce na niebie.
Ten sam cykl widać znów w świetle słońca;
Ludzie dbają o siebie, ludzie dbają o siebie,
Ludzie dbają o siebie do końca.
Refr. ...
\Muzyka: Olek Grotowski
Słowa: Andrzej Waligórski

203.

Lustra

Tam gdzie najtęższej sośnie, upić się czasem zdarzy.
Gdy wiatr, jak winem z morza jodem dmie.
Gdzie wierzba nad strumieniem, rozgrzane chłodząc stopy.
Północ bez trudu dojrzy w ładny dzień.
Rzeźbiarz zamorski sławny przemierzał kiedyś lata,
Wilgotnych butów znaczył każdy krok.
Zakatarzonym marszem do domu swego wracał,
Kupił cudownych luster sto.
Refr. W najpiękniejszym spośród luster
Zanurzyłem dzbany puste
Zanim słońce cicho wzeszło na pogodę.
Dzbany młodość dopijały,
W świat odbity, świat wspaniały
Wrysowałem swe oblicze młode.

a, d, G, C, a
d, G, d
d, G, C, a
d, E7, a
d, G, C, a
d, G, E7
d, G, C, a
d, G, a
C, G
a, G
F, C, E7
d, G
C, a
d, G, a

Kiedyś już późnym latem na liście jesień spadła.
I po swojemu splotła wystrój dnia.
Jak dzikich kaczek stado z odlotem się wstrzymała,
By w lustrze się przeglądnąć jeszcze raz.
I każdy kto przechodził u lustra mego stawał
Rumieńcem barw wytaczał obraz swój.
I tylko zima biała odbicia nie znalazła.
Znalazła chłodnych powiek lód.
Refr. …

204.

Łódki

Siedzi w niebie siwy anioł,
Ostry ma scyzoryk
I tak sobie w ciszy struga,
Struga łódki z kory.
I sam nie pamięta
Ile to już lat
Wystrugane z kory łódki
puszcza anioł w świat.

ea
H7 e
ea
DG
aa
ae
ea
H7 e
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W łódce miejsca nie za wiele,
Ot, dla jednej duszy,
Co ją z ziemi do anioła
lódka przewieźć musi.
Lecz gdy miłość wielka
Trudno rozstać się,
W jednej łódce hen do nieba
Płyną dusze dwie.
I nam może też już anioł
Takie łódki struga.
Gdy je puści niech ich droga
Do nas będzie długa.
I niech błądzą w chmurach
Cieszy każdy dzień,
Nim z błękitu spłynie ku nam
Małej łódki cień.
Siedzi w niebie siwy anioł,
Ostry ma scyzoryk
I tak sobie w ciszy struga,
Struga łódki z kory.
I sam nie pamięta
Ile to już lat
Wystrugane z kory łódki
Puszcza anioł w świat.
W łódce miejsca nie za wiele,
Ot, dla jednej duszy,
Co ją z ziemi do anioła
łódka przewieźć musi.
Lecz gdy miłość wielka
Trudno rozstać się,
W jednej łódce hen do nieba
Płyną dusze dwie.
I nam może też już anioł
Takie łódki struga.
Gdy je puści niech ich droga
Do nas będzie długa.
I niech błądzą w chmurach
Cieszy każdy dzień,
Nim z błękitu spłynie ku nam
Małej łódki cień.

205.

Madagaskarczyk

Madagaskarczyk jest strasznie dziki, nie wie, co to gaz i co to prąd;
Jak go nie pożre krokodyl, to i tak umrze na trąd.
Madagaskarka jest całkiem czarna i się w ogóle nie ubiera.
Większość dzieci na Madagaskaru jest podobna do pana Arkadego Fiedlera.
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Pigmej ma wszystko malutkie i to jego jest troską;
Do każdego Pigmeja podobno dodają bezpłatnie mikroskop.
Żony Pigmejów są przez to doi często bliskie szału.
A jeden Pigmej, jak zobaczył naszą Kaśkę, to od razu dostał
Australijczyk nie słucha radia, nie pasjonuje się tangiem,
Tylko w kangury i strusie rzuca wciąg bumerangiem.
Jak się po takim rzucie nie schowa do zagajnika,
To potem w Australii odbywa się pogrzeb Australijczyka.
Bułgar to też Słowianin, choć bardziej od nas czarny;
Żeby mu zrobić przyjemność, jeździmy często do Warny.
I każdy jakiś kożuszek stamtąd się przywieźć stara,
Żeby się Bułgar nie przegrzał, bo bardzo kochamy Bułgara.
Panamczyk nie nosi panamy, bo ją uważa za banał,
Poza tym jest stale skrzywiony, bo tuż pod nosem ma kanał.
Gdy o wspomnienia z Panamy kobietę zapytać pragniemy,
Zazwyczaj nam odpowiada: „z panamy? Ale z któremy?”
Eskimos chodzi w futrach, jeździ na psie lub na foce;
Dnie tam trwają podobno pół roku, a drugie pół roku noce.
Więc noc poślubna u nich bywa najdłuższa na świecie,
wy się nie cieszcie, bo i tak tam nie pojedziecie.

206.

Majster bieda

Skąd przychodził, kto go znał?
Kto mu rękę podał kiedy?
Nad rowem siadał, wyjmował chleb,
Serem przekładał i dzielił się z psem.
Tyle wszystkiego, co z sobą miał Majster Bieda.

C. F
C, C7, F, G
C, G
e, a
G, F, e D
G, C (F, C, d, G, C)

Czapkę z głowy ściągał, gdy
Wiatr gałęzie chylił drzewom.
Śmiał się do słońca i śpiewał do gwiazd,
Drogę bez końca, co przed nim szła
Znał jak pięć palców, jak szeląg zły Majster Bieda.
Nikt nie pytał skąd się wziął,
Gdy do ognia się przysiadał.
Wtulał się w krąg ciepła jak w kożuch
Znużony drogą wędrowiec boży.
Zasypiał długo gapiąc się w noc Majster Bieda.
Aż nastąpił taki rok,
Smutny rok – tak widać trzeba,
Nie przyszedł Bieda zieloną wiosną,
Miejsce, gdzie siadał zielskiem zarosło.
I choć niejeden wytężał wzrok,
Choć lato pustym gościńcem przeszło,
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Z rudymi liśćmi jesieni schedą
Wiatrem niesiony popłynął w przeszłość,
Wiatrem niesiony popłynął w przeszłość,
Wiatrem niesiony popłynął w przeszłość Majster Bieda.
Muzyka: W. Bellon
Słowa: W. Bellon
Wykonawca: Wolna Grupa Bukowina

207.

Mám ja hrušku (Milovanie)

Mám ja hrušku a nič na nej,
Mám frajerku, čo ma po nej,

a, C
a, C

Ja ju ľúbim, ona mňa nie,
Aké je to milovanie, aká je to láska?

F, C
G, C, E, a {bis}

Mám ja orech a nič na ňom,
Mám frajera, čo ma po ňom,
Ja ho ľúbim a on ma nie,
Aké je to milovanie, aká je to láska?

{bis}

Mal som milú, už ma nechce,
Nech ju za to Pán Boh stresce,
Nie tak veľmi, len tak málo,
Aby sa jej nič nestalo, holubienke mojej.

208.

{bis}

Marianna (Wczoraj obiecałaś)

Wczoraj obiecałaś mi na pewno,
Że zostaniesz mą królewną, królewną mego snu.
Wczoraj obiecałaś mi być wierną
I w miłości swej niezmienną po długi życia kres.

C
G, C, G7
G7, C

Refr. O Maryjanno, gdybyś była zakochaną,
Nie spałabyś w tę noc, w tę jedną noc.
Dzisiaj, gdym do ciebie przyszedł z rana,
By cię zbudzić, ukochana, z twego rannego snu.
Dzisiaj nie zastałem ciebie w domu,
Boś uciekła po kryjomu z innym na rendez-vous.
Refr. ...
Teraz, gdy już wszystko diabli wzięli,
Gdy do wojska zaciągnęli, karabin dali mi.
Teraz mam już inną ukochaną,
Karabinem nazywaną, którą przytulam wciąż.
Refr. …
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C7, F, C
G, C

{bis}

209.

Marsz, marsz Polonia

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy,
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

a
E7, a
E7, a

Refr. Marsz, marsz Polonia.
Marsz, dzielny narodzie.
Odpoczniemy po swej pracy
W ojczystej zagrodzie.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Refr. …
Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany:
„Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany”.
Refr. …
Już was żegnam niskie strzechy,
Ojców naszych chatki,
Już was żegnam bez powrotu
Ojcowie i matki.
Refr. …
Już was żegnam bracia, siostry,
Krewni, przyjaciele,
Póki w ręki miecz jest ostry,
Nie zginie nas wiele.
Refr. …
Kiedy zabrzmi trąbka nasza,
Pocwałują konie,
Poprowadzi nas dowódca
Na ojczyste błonie.
Refr. …
Łączmy ramię do ramienia,
Bracia Galicjanie,
Gdy uderzym wszyscy razem,
Polska z martwych wstanie.
Refr. …

C
G, C, E7
a
E7, a

{bis}

{bis}

{bis}

{bis}

{bis}

{bis}

{bis}

A gdy nieprzyjaciół naszych
Dumą poskromimy,
Jeśli w zgodzie żyć będziemy
Nigdy nie zginiemy.
Refr. …

{bis}
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210.

Maryna

Widziołem Marynę roz we młynie,
Widziołem Marynę roz we młynie.
Jak lazła do góry po drabinie,
Jak lazła do góry po drabinie.
Hej Maryna!

C, G7, C
F, G
C, G7
F, G, G7, C

I widać jej było kawał nogi,
I widać jej było kawał nogi.
Ło jakie grubaśne, Boże drogi,
Ło jakie grubaśne, Boże drogi.
Hej Maryna do mnie!
I widać jej było kawał uda,
I widać jej było kawał uda.
A wyżej to były same cuda,
A wyżej to były same cuda.
Hej same cuda!
Więc którejś niedzieli się jej pytam,
Więc którejś niedzieli się jej pytam.
Czy chciałaby zostać mą kobitą,
Czy chciałaby zostać mą kobitą?
Moją kobitą!
A ona mi na to: chuderlaku,
A ona mi na to: chuderlaku.
Weź sznura i powieś się na haku,
Weź sznura i powieś się na haku.
Ja na haku, ojej!
I wzięła se chłopa jak wilczura,
I wzięła se chłopa jak wilczura.
Po roku zrobiła z niego szczura,
Po drugim została tylko skóra.
Została tylko skóra!
Z piosenki wynika morał taki,
Z piosenki wynika morał taki.
Nie bierzcie se grubych bab chłopaki,
Nie bierzcie se grubych bab chłopaki.
Nie bierzcie se grubych bab chłopaki!
Wykonawca: Big Dance

211.

Mazury

Błękit jeziora dokoła,
A tam w oddali gdzieś las.
Słońce i przestrzeń nas woła,
Tutaj więc spędź wolny czas.

a
d, a
d, a
E7, a

Refr. Hej, Mazury, jak wy cudne,
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a, d,

Gdzie jest taki drugi kraj!
Tu zapomnisz chwile trudne,
Tu przeżyjesz życia maj.
Do namiotu od ogniska
Trzeba wracać, pora, czas.
Już nadchodzi nocka bliska,
Hej, Mazury witam was.

F, C
d, a
E7, a

Chłopak z dziewczyną ze wzgórza
Patrzą na las w głębi wód.
Słońce się w falach zanurza,
Nadchodzi zmierzch, powiał wiatr..
Refr. ...
Piękna jest nasza kraina,
Domki bielutkie jak śnieg.
A nad jeziorem dziewczyna,
Chciałbyś z nią przeżyć choć wiek.
Refr. …

212.

Miłość

Ona: Słońce, słońce w ramionach,
Czy twego ciała kryształ pełen.
Owoców białych, gdzie zdrój zielony tryska,
Gdzie oczy miękkie w mroku
Tak pół mnie, a pół Bogu.

D, fis
D7, G
e, A, D
e
G, D

{bis}

Refr.: Twych kroków korowody
D, fis
W urojonych alejach twe odbicie.
D7, G
U wody, jak w pragnieniach,w nadziejach
e, A, D
Twoje usta u źródeł to syte, to znów głodne. e, G, D
I twój śmiech i płakanie,
e
Nie odpłynie – zostanie.
G, D
Uniosę je, przeniosę,
Jak ramionami głosem.
W czas daleki wysoko, w obcowanie obłokom
Tak pół mnie , a pół tobie.

D, e
A, D
D7, G
D

{bis}

Muzyka: Janusz Lipiński
Słowa: K. K. Baczyński
Wykonawca: Boom

213.

Modlitwa wędrownego grajka

Przy małej wiejskiej kapliczce
Stojącej wedle drogi.
Ukląkł, rzępoląc na skrzypcach,
Wędrowny grajek ubogi,

d, C
d
C
d
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Od czasu do czasu grający
Bezzębne otwierał wargi,
To przekomarzał się z Bogiem,
To znowu się korzył bez skargi.
Refr. Hej, Panie Boże, coś wielkim
Gazdą nad gazdami,
Po coś mi dał taką skrzypkę,
Co jeno tumani i mami.

g7
d
g7
d, C, d

Spraw to, ażebym na zawsze
Umiał dziękować ci, Panie,
Że sobie rzępolę jak mogę,
Że daję ci, na co mnie stać.
A jeszcze bardziej chroń mnie
I od najmniejszych zawiści,
Że są na świecie grajkowie
W pełni szumniejszych liści.
Refr. ...
I niechaj pomnę w mym życiu,
Czy bliskim, czy też dalekim,
Żem człowiek jest przede wszystkim.
I niczym więcej jak człekiem.
Spraw w końcu, by przy tej kapliczce
Obok tej wiejskiej drogi
Klękał i grywał na skrzypcach:
„Wędrowny grajek ubogi”.
Refr. ...
Muzyka: Andrzej Mróz
Słowa: Jan Kasprowicz
Wykonanie: Andrzej Mróz

214.

Moja wolności

Moja wolności, a tak chroniłem cię,
Najdroższy mój talizman.
Moja wolności, ty nauczyłaś mnie
Odchodzić, jak mężczyzna.

a, d
G, C
a, d
E, a

Byle skąd byle gdzie wciąż oddalał się kres
Tej wędrówki przez czas.
Tej wędrówki po nic, jeszcze z tobą dzień być.
W oczy wiatr, to twój znak.
Moja wolności, ja byłem cały twój
W moim samotnym gniewie.
Moja wolności błazeński kładłem strój,
By się nie wyrzec ciebie.
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C, F, C
E, a
a, C, F
E, a

{bis}

Gonił mnie ludzki śmiech, głupców złość, że z nich kpię
W mej wędrówce przez czas.
Ja wiedziałem w czym rzecz, moja wolność mnie zna,
Moja wolność ma mnie.
Moja wolności, kochałem siostrę twą.
Na imię jej samotność.
Moja wolności rzucałem każdy lont,
Gdy tylko ktoś cię dotknął.
Z prostych dróg zawsze w bok, twoją ścieżką gdzieś w mrok.
Gdzie już wiem, nie ma nic.
Tylko płonący krzew, tylko gorycz i gniew,
Ale byłaś tam ty.
Moja wolności, zdradziłem podle cię,
W wygodnej siedzę celi.
Jaki to wstyd, ty sama dobrze wiesz,
Ale już na mnie nie licz.
Wiem to już, stanę tu, mam tu swój dach i stół.
Inna tu ze mną jest.
Kocham ja, ona mnie, grube drzwi, mocny mur,
Sam oddałem jej klucz.
Moja wolności żegnaj, moja miłości witaj.

215.

a, d, G, C

Morskie opowieści

Kiedy rum zaszumi w głowie
Cały świat nabiera treści
Wtedy chętnie słucha człowiek,
Morskich opowieści.

a
d
a
E, a

Refr.: Hej, ha kolejkę nalej,
Hej , ha kielichy wznieśmy!
Bo to zrobi doskonale
Morskim opowieściom.

d
a
E, a

Łajba to jest morski statek
Sztorm to wiatry co wieje z gestem.
Cierpi kraj na niedostatek
Morskich opowieści.
Refr. …
Pływał raz marynarz, który
Żywił się wyłącznie pieprzem.
Sypał pieprze do konfitury
I do zupy mlecznej.
Refr. …
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Był na „Lwowie” młodszy majtek
Czort – Rasputin, bestia taka,
Że obracał kabestanem
I to bez handszpacha.
Refr. …
Jak pod Helem raz dmuchnęło,
Żagle zdarła moc nadludzka.
Patrzę – w koję mi przywiało
Nagą babę z Pucka.
Refr. …
Od Falklandów – śmy płynęli,
Doskonale brała ryba.
Mogłeś wędką wtedy łapać
Nawet wieloryba.
Refr. …
Rudy Joe, kiedy popił
Robił bardzo głupie miny,
Albo skakał też do wody
I gonił rekiny.
Refr. …
I choć rekin twarda sztuka,
Ale Joe w wielkiej złości,
Łapał gada od ogona
I mu łamał kości.
Refr. …
Niechaj drżą gitary struny
Niechaj wiatr grzywacze pieści,
Niechaj znów popłyna ku wam
Morskie opowieści.
Refr. …
Może ktoś się będzie zżymać
Mówiąc, że to zdrożne wieści,
Ale to jest właśnie klimat
Morskich opowieści.
Refr. …
Kto chce, to niechaj wierzy
Kto nie chce, niech nie wierzy.
Nam na tym nie zależy
Więc wypijmy jeszcze.
Refr. …
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Pij bracie, pij na zdrowie
Jutro ci się humor przyda
Spirytus ci nie zaszkodzi
Sztorm idzie – wyrzygasz.
Refr. …

216

Morze, moje morze

Hej, me Bałtyckie Morze,
Wdzięczny Ci jestem bardzo,
Toś Ty mnie wychowało,
Toś Ty mnie wychowało,
Szkołęś mi dało twardą.

a, E, a
C, G, C
d, G, C, d
d, G, C d
A, E, a, (a7)

{bis}

Szkołęś mi dało twardą,
Uczyłoś łodzią pływać,
Żagle pięknie cerować,
Żagle pięknie cerować,
Codziennie pokład zmywać.

{bis}

Codziennie pokład zmywać
Od soli i od kurzy,
Mosiądze wyglansować,
Mosiądze wyglansować,
W ciszy, czy w czasie burzy.

{bis}

W ciszy, czy w czasie burzy,
Trzeba przy pracy śpiewać,
Bo kiedy śpiewu nie ma,
Bo kiedy śpiewu nie ma,
Neptun się będzie gniewać.

{bis}

Neptun się będzie gniewać
I klątwę brzydką rzuci,
Wpakuje na mieliznę,
Wpakuje na mieliznę,
Albo nam łódź wywróci.

{bis}

Albo nam łódź wywróci
I krzyknie - "Hej partacze!
Nakarmię wami rybki,
Nakarmię wami rybki,
Nikt po was nie zapłacze!"

{bis}
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Nikt po nas nie zapłacze,
Nikt nam nie dopomoże,
Za wszystkie miłe rady,
Za wszystkie miłe rady,
Dziękuję Tobie Morze.

{bis}

Hej, Morze, moje Morze,
Wdzięczny Ci jestem bardzo,
Toś Ty mnie wychowało,
Toś Ty mnie wychowało,
Szkołęś mi dało twardą

.{bis}

Muzyka: Jan Wzdra
Słowa: Jacn Wydra

217.

Mój chłopak wypiękniał w górach

Spałam w słodkim zamyśleniu
Na miodowej łące.
Wiatr się bawił cienką trawką,
Wiatr poganiał słońce.

a, e
a, D, G
a, D, F, G
D, F, G

Przebudzona ciepłym rankiem,
Zjadłam pomarańczę.
Zobaczyłam, jak przy skale,
Wszyscy chłopcy tańczą.
Refr.: Mój chłopak wypiękniał w górach,
Chociaż słońca unikał.
Nocą marzył o szczęściu,
Mój chłopak z miną grzesznika.
Wieczór chłodem zatroskany,
Przykrył łąkę mrokiem.
Szukam mądrych słów codziennie,
Nad cichym potokiem.
Woda zmywa ślad zmęczenia,
Myśli się radują.
Ktoś na parę krótkich godzin,
Moją rękę ujął.
Refr. …
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G, C, H7 e
C, D, H7, e
D, G, B, C
G, C, D

218.

Mój przyjacielu

(Dam gitarę dam samochód żony nie dam, nie)
Mój przyjacielu byłeś mi naprawdę bliski.
d, A7, d
Mój przyjacielu wiedz że byłeś mi jak brat.
F, C, F
Dałem ci wiarę, dałem ci spokój,
g, d
Dałem gitarę dałem samochód
g, d
I dach nad głową, a do sypialni wszedłeś sam. A7, d
Mój przyjacielu przyprowadziłem cię z ulicy.
Nakarmiłem i odziałem cię jak brat.
Dałem ci wiarę dałem ci spokój,
Dałem gitarę dałem samochód
Żony nie dałem, żonę wziąłeś sobie sam.
(Dam gitarę, dam samochód, żony nie dam już)
Refr. Teraz pijesz wino, pijesz aż do dna.
Późna już godzina, próżno czekasz dnia.
Chciałbyś się rozpłynąć, uciec gdzie się da.
Proszę zostań na noc, przyjaźń swoje prawa ma.
Teraz pijesz wino pijesz aż do dna
Późna już godzina próżno czekasz dnia
Chciałbyś się rozpłynąć uciec gdzie się da
Może spać spokojnie, kto przyjaźni prawa zna.

C, F
C, F
C, F
A7, d

Mój przyjacielu, jak wyrazić to co czuję.
Jak wytłumaczyć, czym jest dla mnie przyjaźń twa.
Dałem ci wiarę, dałem ci spokój
Dałem gitarę, dałem samochód
Żony nie dałem, żonę wziąłeś sobie sam
Mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski
Mój przyjacielu wiesz, że byłeś mi jak brat
Dałem ci wiarę, dałem ci spokój
Dałem gitarę, dałem samochód
Żony nie dałem, żonę wziąłeś sobie sam
(Dam gitarę, dam samochód, żony nie dam już)
Refr. ...
(Dam gitarę, dam samochód, żony nie dam już)
Wykonawca: Krzysztof Krawczyk & Goran Bre

219.

Mrówki

Kiedy szesnaście lat miałem,
Mamcia mi lalkę kupiła.

C, G7
C, C7

Podwiązki oglądać chciałem,
Lecz mamcia nie pozwoliła.

F, C
G7, C /C7/ {bis}
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Poszedłem z miłą do lasu,
Szeptałem jej miłe słówka,
A ona mi na to rzekła:
„Mrówka, ach mrówka, ach mrówka”.

{bis}

Zacząłem tej mrówki szukać,
Lecz jej tam nigdzie nie było.
Znalazłem gniazdko bocianie,
Aż mi się lepiej zrobiło.

{bis}

I odkąd jestem żonaty,
Żona mi robi wymówki.
„Pamiętasz stary hultaju,
Jak wybierałeś mi mrówki?”

220.

{bis}

Murka

Gdzieś w kieleckim lesie banda grasowała,
Nieuchwytna od szeregu lat.
Z policyjnych obław wychodziła cało,
Nie ponosząc przy tym żadnych strat.

a, E, E7, a
A7, d, a, E
d, a,
E, a, A7
{bis} (E, a)

Nocą kiedy miasto cicho zasypiało,
Banda pruła zamki wielkich kas.
I na karawany napadała śmiało,
Z łupem uciekając w ciemny las.
W bandzie była Murka, dziewczę czarnookie,
Nie wiadomo skąd ją przywiał wiatr.
Lecz banda czuwała nad jej każdym krokiem,
W bandzie żyła od najmłodszych lat.
Kiedyś przy sobocie na kieliszek wina,
Do gospody weszliśmy we trzech.
Tam tańczyła Murka, przy dźwiękach pianina,
Wokół Murki było słychać śpiew.
Gdy nas zobaczyła zbladła i zadrżała,
Uśmiech z twarzy jej zaraz znikł.
Wszystko było jasne, Murka nas zdradziła,
Przy stoliku Murki siedział szpieg.
Błysnął w ręku nagan, rozległ się strzał głuchy,
Murka się zwaliła głową w dół.
Uderzając głową mocno o podłogę,
Krew trysnęła z ust jej aż na stół.
Żegnaj mała Murko, policyjna suko.
Zdradę zapłaciłaś życiem swym.
Banda nie przebacza, kula jest zapłatą,
A więc żegnaj Murko, kula w łeb.
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Gdzieś w kieleckim lesie jest mogiła mała,
Usypana wśród liściastych drzew.
Tam swą małą Murkę banda pochowała,
A po Murce został tylko śpiew.
Wykonawca: Stasiek Wielanek

221.

Mury

On natchniony i młody był d, A7, d
Ich nie policzyłby nikt.
A7
On im dodawał pieśnią sił. d, A, d
Śpiewał, że blisko już świt. A7, d
Świec tysiące palili mu
Znad głów unosił się dym
Śpiewał, że czas, by runął mur
Oni śpiewali wraz z nim.
Refr. Wyrwij murom zęby krat.
Zerwij kajdany, połam bat.
A mury runą, runą, runą
I pogrzebią stary świat!

A7, d
A7, d
g, d
A7, d

{bis}

Wkrótce na pamięć znali pieśń
I sama melodia, bez słów,
Niosła ze sobą starą treść,
Dreszcze na wskroś serc i głów.
Śpiewali więc, klaskali w rytm,
Jak wystrzał poklask ich brzmiał.
I ciążył łańcuch, zwlekał świt...
On wciąż śpiewał i grał...
Refr. ...
Aż zobaczyli ilu ich,
Poczuli siłę i czas,
I z pieśnią, że już blisko świt,
Szli ulicami miast.
Zwalali pomniki i rwali bruk,
Ten z nami ten przeciw nam.
Kto sam, ten nasz najgorszy wróg,
A śpiewak także był sam.
Refr. Patrzył na równy tłumów marsz,
Milczał, wsłuchany w kroków huk.
A mury rosły, rosły, rosły.
Łańcuch kołysał się u nóg.
Muzyka: L.Llach Grande
Słowa: Jacek Kaczmarski
Wykonawca: Jacek Kaczmarski

153

222.

My Cyganie

My Cyganie co pędzimy z wiatrem,
My Cyganie znamy cały świat.
My Cyganie wszystkim gramy,
A śpiewamy sobie tak:

F, C, a
d, a
d, a
E7, a, A7

Refr. Ore, ore szabadabada amore,
Hej amore szabadabada.
O muriaty, o szagriaty,
Hajda trojka na mienia.

F, C, a
d, a
d, a
H7, E7, a, A7 /E7, a, E7, a/ {bis}

Kiedy tańczę, niebo tańczy razem ze mną.
Kiedy gwiżdżę, gwiżdże ze mną wiatr.
Zamknę oczy, liście więdną.
Kiedy milknę, milczy świat.
Refr. ...
Gdy śpiewamy, śpiewa z nami cała ziemia.
Gdy śpiewamy, słucha cały świat.
Niechaj każdy z nami śpiewa,
Niech rozbrzmiewa piosnka ta.
Refr. ...
Będzie prościej, będzie jaśniej,
Całą radość damy wszystkim wam.
Będzie prościej, będzie jaśniej,
Gdy zaśpiewa każdy z was.
Refr. ...
Wykonawca: Don Vasyl & Roma

223.

Nadejdzie kiedyś

Nadejdzie kiedyś taki dzień, la, laj...
Że znów na rajdzie spotkasz mnie. la, laj...
A wieczorem przy ognisku,
Kiedy iskra goni iskrę –
Krąg przyjaciół będzie śpiewał pieśni swe.

a,d, E7, a
d, E7, a
A7
d, a
E7, a

Refr. I popłyną znane nutki, znane słowa
Stary tramp pod mostem umrze n-ty raz
Zginie także Stach marynarz młody
Próżno luba czeka go we łzach.
Nadejdzie kiedyś taki dzień,
Że znów zapragniesz namiot nieść.
Gdy plecakiem objuczony
Do polany się dowleczesz
Krąg przyjaciół będzie śpiewał pieśni swe.

154

F, G, C
F, G, C, E7
a, A7, d
a, E7, a

Refr. O Cyganki dziwnych oczach i o lesie,
Że na reglu i że jakiś smutek, żal.
Jak pięćdziesiąt temu lat czy więcej,
Znów legendę niesie górom wiatr.

224.

Na kolejowym szlaku

Tysiąc osiemset czterdziesty był rok,
Gdy pomyślałem – czas zrobić ten krok.
Gdy pomyślałem – czas ruszyć się,
By przeżyć coś na szlaku,

e
D
e
A, D, e

Refr. Fi laj li luli lula hej, fi laj li luli lula hej,
Fi laj li luli lula hej, na kolejowym szlaku.
(może być: 2x) fula mi nalej, fula lej
fula mi nalej, fula lej na kolejowym szlaku.)

e, D
e, A, D, e

A w tysiąc osiemset czterdziestym drugim
Wiedziałem już, że cholernie to lubię.
Wiedziałem już, że pokochałem,
To podłe życie na szlaku.
Refr. ...
A w tysiąc osiemset czterdziestym trzecim
Poznałem moją dziewczynę – Betty.
Poznałem jasnowłosą Betty.
Poznałem ją na szlaku.
Refr. ...
A w tysiąc osiemset czterdziestym czwartym
Zagrałem z nią w otwarte karty
I powiedziałem jej, że tramp
Samotnie żyć musi na szlaku.
Refr. ...
Nieważne, który to będzie rok,
Gdy zechcesz w końcu zrobić ten krok,
Gdy zechcesz w końcu ruszyć się,
By przeżyć coś na szlaku.
Refr. ...
Nieważne, ile mieć będziesz lat,
Gdy znudzi cię twój spokojny świat.
Gdy zechcesz mocno, po męsku żyć,
A tak się żyje na szlaku.
Fi laj li luli...
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225.

Na Kráľovej holi

Na Kráľovej holi stojí strom zelený,
Na Kráľovej holi stojí strom zelený,

a, E, a
C,G, C

Vrch má naklonený, vrch má naklonený, vrch má naklonený,
K tej slovenskej zemi.

d, a
E,a {bis}

Odkážte, odpíšte tej mojej materi,
Odkážte, odpíšte tej mojej materi.
Že mi svadba stojí, že mi svadba stojí, že mi svadba stojí
Na Kráľovej holi.

{bis}

Odkážte, odpíšte mojim kamarátom,
Odkážte, odpíšte mojim kamarátom.
Že už viac nepôjdem, že už viac nepôjdem, e už viac nepôjdem
Na fraj za dievčaťom.

{bis}

Horička, horička varuj si Janička,
Horička, horička varuj si Janička.
By ho ne zabila, by ho ne zabila, by ho ne zabila,
Zolota jedkička.

{bis}

Na nebi hviezdičky, to moje družičky,
Na nebi hviezdičky, to moje družičky,
A guľa z kanóna, a guľa z kanóna, a guľa z kanóna,
To je žena moja.

226.

{bis}

Na Suszcziowkie

Na Suszcziowkie jest nasz staryj dom – laj, la, laj,
Gdie ze Stiopkoj my w dwaju żiwiom.
Dla niejo ja piesenki pajut – ładu, ładu
Spi małysz – ja bajuszki baju.

e, H7, e
a, e
a, e
H7, e, E7 {bis}

Ty nie bojas etot dożd idiet – laj, la, laj
Nasza mama jeszczie nie praliet.
Patomu apiat s taboj w dwajom – ładu, ładu
Piesniu naszu grustnuju pajut.

{bis}

Ekolt nie znajet, eto ty – laj, la, laj
Szto bywajet żołtyje kity.
Szto bywajet biełyje słany
Z kazaczkoj bolszoj wieliczieny.

{bis}

Szto bywajet smiertaja trawa – laj, la, laj
Szto bywajet grubyje sława.
Ja tiebie od nich wybieraju – ładu, ładu
Spi małysz – ja bajuszki baju.

156

{bis}

227.

Nasza piosenka

Czy to dźwięki fletu zaczarowanego,
C, d
Czy trele słowika w bzie kwitnącym,
G7, C
Czy w zaklętą gitarę smutki czyjeś schwytane, C, C7, F, G7
Czy to śpiew skowronka lecącego w słońce? d, G7, C
A może poszum wiatru w zielonych sosnach, C, d
A może szklanym głosem deszcz dzwoniący, G7, C
A może liści szepty, traw rozmowy,
C7, F, d
A może w stare drzewa grom bijący?
G7, C
Refr. Nie, to nasza piosenka, hen, jak ptak uleciała.
C, F, G, C, F, G
Jak las szumi nam cicho i jak deszcz dźwięcznie dzwoni. C, a, d, G7
Ona umie wyrazić, mowę wichrów wśród turni,
C, F, G, C, F, G
Dzwonek owiec na hali, skwarne słońce w południe.
C, a, d, G7
Ona umie wyśpiewać piękno gór, lasów, życie,
C, F, G, C, F, G
Ona umie pokazać cuda chmur na błękicie.
C, a, d, G7, C
Czy pamiętasz szałas skryty wśród jałowca,
Szary dym ogniska, co dogasa.
Dźwięki starej gitary, smutki czyjeś niosące,
Którym odpowiada ciche echo w lasach.
Bo w piosence naszej szumią zielone oczy
I woda gra w kociołku gotująca.
I słyszysz głosy ptaków, szmer potoku
To nasza symfonia wędrująca.
Refr. …
Wykonawca: Andrzej Mróz + Kociołki

228.

Nepij, Jano

Nepij, Jano, nepij vodu, voda je ti len na škodu,
Napij sa ty radšej vína, to je dobrá medecína.

d, A, d, F, d
F, d, g, A, d, F

{bis}

Prečo sa ty za mnú vláčíš, keď ma ani něopáčíš
Ani večer, ani ráno ať už si ty sprostý Jano.

{bis}

Svobodnému není dobre, oženit sa není dobre
Lebo žena ťažké jarmo, musíš uživit nadarmo.

{bis}

Pěknú ženu nechcem míti, lebo je s ňú ťažké žíti
Keby mně ju druhý lúbil, co by som já smutný robil.

{bis}

229.

Ne pijem

Ne pijem (4x), zabrali nam pivovar.
Zabrali nam vsytkie piva.
Ofensyva nemożliva.
Ne pijem (4x), zabrali nam pivovar.

C, G7, C
F, C
G7, C
G7, C

{bis}
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Ne palem (4x), zabrali nam monopol.
{bis}
Zabrali nam vsytkie pety, vsytkie fajki, cigarety
Ne palem (4x), zabrali nam monopol.
Ne lejem (4x), zabrali nam pisuar.
{bis}
Zabrali nam vsytkie dziurki, zakrutili vsytkie kurki
Ne lejem (4x), zabrali nam pisuar.
Ne melem (4x) zabrała nam woda młyn.
{bis}
Zabrała nam vsytkie tryby i maszyny, i turbiny.
Ne melem (4x) zabrała nam woda młyn.
Uż pijem (4x), oddali nam pivovar.
Oddali nam vsytkie piva,
Ofensyva jest możliva.

{bis}

Uż pijem (4x), oddali nam pivovar.
Uż palem ….
Uż lejem ….
Uż melem ….

230.

Nie bier se dzioucha..

Z tamtej strony rzyki,
Śpiewają słowiki.

C, G7
C, C7

Nie bier se dzioucha górnika,
Bo to pieron dziki.

F, C
G7, C

Górnika, niy chciała,
Górnika dostała.
Na trzeci dzień po wiesielu
Hełmiskiem dostała.

{bis}

Z tamtej strony rzyki
Śpiewają słowiki.
Dostała dzioucha górnika
Choć to pieron dziki.

231.

{bis}

Niebieskie oczy

Nadeszła wiosna wonna, radosna,
Nadzieją życia upaja się świat.
I tylko w górach śnieg biały został,
To są wspomnienia minionych lat.
To co się w życiu kiedyś kochało,
Teraz po nocach to wciąż mi się śni.
I tylko jedno mi pozostało,
To są wspomnienia minionych dni.
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{bis}
{bis}
{bis}

C, G7
C
C7, F
C, G7, C

{bis}

Refr. Niebieskie oczy twe,
Gdziekolwiek spojrzę, wszędzie widzę je.
Niebieskie oczy pełne szczęścia, pełne łez.
Niebieskie oczy twe, kochane oczy twe,
Stęsknione i rozmarzone,
W dal zapatrzone, niebieskie oczy twe.

C
G7
C
C7, F
C
G7, C

Lata mijają, sny powracają,
Z każdą godziną przybywa rok.
Rozkoszne lata gdzieś odpływają,
Co bezpowrotne, to istny szok.
Ta blondyneczka niebieskooka,
Ta delikatna roślinka ma.
Jak wiele ona dała mi szczęścia,
W mojej pamięci wciąż ona trwa.

232.

Nie chodź tam

Tak smutno patrzysz przez otwarte okno.
Już się latarnie w mieście zapalają.
I nic nie mówisz, patrzysz tylko w dół.
Nie chodź tam, gdzie uliczny obcy tłum.

a, e7
a, e7
a, F, G
C, F9 G, C

Refr. Usiądź tu obok mnie w fotelu,
Słonecznikowe pestki gryź.
A ja piosenkę ci zanucę tę,
Którą słuchać chciałabyś.
Nie zrzucaj z biurka kałamarza,
Nie zrywaj z kalendarza dni.
Jeśli nie lubisz tej piosenki
Inną, ładniejszą zagram ci.

C, F9, G, C
F9, G, C
F9, G, C
F9, G, C
C, F9, G, C
F9, G, C
F9, C, a
F9, G, C

Zasnęło słońce gdzieś za antenami.
Wyłażą koty z piwnic i śmietników.
Zadzwonił tramwaj – już ostatni kurs.
Nie chodź tam, puste place, zniknął tłum
Refr. ...
A kiedy przyjdziesz do mnie znów pojutrze.
Popatrzysz smutno przez okno otwarte.
Wsłuchasz się w miasta przedwieczorny szum.
Powiem ci: Nie chodź tam, gdzie obcy tłum.
Refr. Siądziesz tu obok mnie w fotelu,
Słonecznikowe pestki gryźć.
A ja piosenkę ci zanucę tę,
Której słuchać chciałabyś.
Może kałamarz strącisz z biurka
Lub z kalendarza zerwiesz dzień
Może już lubisz te piosenkę
A może nawet lubisz mnie.
Muzyka i słowa: J. Reiser
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233.

Niech żyje bal!

Życie kochany, trwa tyle co taniec
Fandango, bolero, bibop,
Manna, hosanna, różaniec i szaniec
I jazda i basta i stop!
Bal to najdłuższy, na jaki nas proszą,
Nie grają na bis, chociaż żal.
Zanim więc serca upadłość ogłoszą,
Na bal, marsz na bal!

a
E, E7
a
C
G7
F
C, E, E7

Szalejcie aorty, gdy idę na korty,
Roboto ty w rękach się pal!
Miasta nieczułe mijajcie jak porty,
Bo życie, bo życie to bal.
Bufet jak bufet, jest zaopatrzony,
Zależy, czy tu, czy gdzieś tam.
Tańcz, póki żyjesz i śmiej się do żony,
I pij zdrowie dam!
Refr. Niech żyje bal,
Bo to życie to bal jest nad bale.
Niech żyje bal,
Drugi raz nie zaproszą nas wcale.
Orkiestra gra,
Jeszcze tańczą i drzwi są otwarte.
Dzień warty dnia,
A to życie zachodu jest warte.

a
E
a
E
a

Chłopo-robotnik i boa grzechotnik,
Z niebytu wynurza się fal.
Widzi swą mamę i tatę i żonkę,
I rusza, wyrusza na bal.
Sucha kostucha ta miss wykidajło
Wyłączy nam prąd w środku dnia.
Pchajmy więc taczki obłędu, jak Byron,
Bo raz mamy bal.
Wykonawca: Maryla Rodowicz

234.

Niech żyje wolność

Miała matka syna, syna jedynego.
Chciała go wychować na pana wielkiego.
Refr. Niech żyje wolność, wolność i swoboda
Niech żyje zabawa i dziewczyna młoda.
Tak go wychowała, wypielęgnowała,
Że do poprawczaka oddać go musiała.
Refr. ...
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d, A, d
A, d, D7
g, d
A, d, D7

{bis}

Gdy go zabierali, muzyczka mu grała.
Ludziska się śmiali, dziewczyna płakała.
Refr. ...
Ludzie, ludzie, ludzie czemu się dziwicie,
Zabierają chłopca mi na całe życie.
Refr. ...

235.

Nie ma dziewczyny

Nie ma dziewczyny na moim tapczanie.
Choć tapczan olbrzymi, lecz cóż to za spanie.
Ręka błądzi wkoło, w okrutnej niemocy.
Pot zrasza me czoło, wśród nocy, wśród nocy.

a, d
G7, C, E
a, d
E, a, E

Nie czułem ironii, pechowiec meblowy,
Gdy tapicer pytał o rozmiar i model.
Podwójny rzecz jasna, na mocnych sprężynach.
Pan wie; od tapczanu się wszystko zaczyna.
Zajmuje to bydlę połowę pokoju,
Wnoszone na piętro w mozole i znoju.
Futrynę wyjąłem, by wnieść tego grata;
O losie okrutny, straszne figle płatasz.
Nie ma dziewczyny na moim tapczanie.
Choć tapczan olbrzymi, ja śpię na dywanie.
Gdzie się kończy tapczan, zaczyna się klęska;
Ogólna niemożność: niemęska, niemęska.
Nie ma dziewczyny na moim tapczanie.
Choć tapczan olbrzymi, ja śpię na dywanie.
Niedługo się skończy ta passa pechowa,
Wyrzucę i zacznę od nowa, od nowa.
Nie ma tapczanu i ... znów są dziewczyny,
Ze starej kozetki wyłażą sprężyny.
Kto siądzie narzeka, lecz mnie już nie zdziwi;
Ogólna złośliwość rzeczy martwych i żywych.

236.

Nie oddamy...

Nie oddamy Wilna
Nie oddamy miasta Wilna.
Jedna armia silna,
Druga armia silna
I wrócimy znów do Wilna.
Nie oddamy Wołgi
Nie oddamy rzeki Wołgi.
Przyjdą nasze czołgi
I wrócimy znów do Wołgi.

(2x)

C
G7
C

(2x),
(2x)
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Nie oddamy Omska (2x).
Nie oddamy miasta Omska.
Przyjdą nasze wojska (2x)
I wrócimy znów do Omska.
Nie oddamy Jang-cy
(2x).
Nie oddamy rzeki Jang-cy.
Pomogą Wietnamcy
(2x),
I wrócimy znów nad Jang-cy.
Nie oddamy Lwowa
Nie oddamy Ruskim Lwowa.
Jedna atomowa,
druga atomowa
I wrócimy znów do Lwowa.

237.

(2x),

Niepotrzebne są mi

Niepotrzebne są mi twoje żale i łzy
Dość mam już twej fałszywej miłości.
Niepotrzebna jest mi twoja miłość i ty.
Gdy odejdziesz, tak będzie najprościej.

d
A7, d
A7, d, D7

Refr. Dość mi już nakłamałaś, dziką komedię grałaś,
Raz juz z mej miłości zadrwiłaś.
Wszystko, co między nami było
Wszystko się już skończyło.
To był mój kaprys, moja gra.

g, d
A7, d, D7
g
d
A7, d, D

Będziesz za mną tęskniła długie noce i dnie.
Choćbyś nie wiem, jak chciała, nie odnajdziesz już mnie.
Nie powróci ta chwila, która złączyła nas.
Będziesz za mną tęskniła, niejeden raz.
Refr. ...

238.

Nie rozdziobią nas kruki ...

Nie rozdziobią nas kruki,
Ni wrony, ani nic!
Nie rozszarpią na sztuki
Poezji wściekłe kły!

d, C, F
C, d
C, F
C, d

Refr. Ruszaj się Bruno, idziemy na piwo;
Niechybnie brakuje tam nas!
Od stania w miejscu nie jeden już zginął,
Niejeden zginął już kwiat!
Nie omami nas forsa
Ni sławy pusty dźwięk!
Inną ścigamy postać:
Realnej zjawy tren!
Refr. ...
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F, C
B, F
C
d, A(d)

{bis}

Nie zdechniemy tak szybko,
Jak sobie roi śmierć!
Ziemia dla nas za płytka,
Fruniemy w góry gdzieś!
Refr. Ruszaj się Bruno
Niejeden zginął już świat!

{w bisie}

Muzyka: K. Myszkowski
Słowa: E. Stachura
Wykonawca: SDM

239.

Nie zabieraj mi strun

Mogę Panie Ci oddać
Jeśli o to poprosisz.
Wszystkie moje zmartwienia,
Smutek, troski i ból.
Mogę nawet Ci oddać,
Jeśli tego zażądasz,
Całą moja fortunę,
Ale nie bierz mi strun.

G, a
C, G
a
C, G
a
C, G
a
C, G

Refr. Nie zabieraj mi strun
Zostaw mi moją gitarę,
Sześć mych strun wystarczy mi
Za cały świat.

G, a
C, G
a
C, G {bis}

A gdy kiedyś poczuję,
Że porzucić czas wszystko.
I z gitarą przystanę U raju wrót.
Święty Piotrze – tak powiem:
Wiele w życiu zgrzeszyłem.
Zabierz mi za to wszystko,
Ale nie bierz mi strun.
Refr. …

240.

Ni - na

Wostok zariej pokryłsja
Spit tabor kacziewoj.
Nikto lubwi nie znajet
Cyganki maładoj.

a
E
a. E, a, A7

Refr.: Ech na ni-na, ni-na, ni-na 4x

d, a, E, a. E, a

{bis}

Cyganka, ty cyganka
Gdie noczju prowieła?
Cyganka otwieczała
Ja w taborie była.
Refr.: ...

{bis}
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Padajtie mnie gitaru,
Naliejtie mnie wina,
Podajtie mnie malcziszka
W kawo tak wliubljena.
Refr.: ..

{bis}

Padali jej gitaru,
Naljeli jej wina,
No nie dali malcziszka
W kawo tak wliubljena.
Refr.: …

{bis}

Malcziszki wy malcziszki
Kowarnyje sierdca.
Wy ljubitie słowami
A sierdcam nikagda
Refr.: …

241.

{bis}

Ни - на

Спросили мы цыганку
Где ночку провела
Цыганка отвечает:
"Я в таборе была".

a
E
a, E, a, A7

Refr.: Ех на Ни-на, Ни-на, Ни-на {4x} d, a, E, a, E, a
Подайте мне гитару,
Налейте мне вина,
Найдите мне мальчишку В которого влюблена.
Refr.: …
Подали ей гитару,
Налели ей вина,
Но не нашли мальчишку В которого влюблена.
Refr.: …
Мальчишки вы мальчишки,
Холодные сердца,
Вы любите душою,
А сердцем никогда.
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242.

Nivea krem

Cóż z tego, że ja kocham cię,
Skoro ty w mnie nie kochasz się.
Przeczucie złe wciąż dręczy mnie,
Że ty we mnie nie kochasz się.

a, d, a
E7, a
d
E7, a

Refr. Uwiądł kwiat, który niosłem ci.
Cały świat wraz ze mną roni łzy.
Gorzki smak zawitał w usta mych jamie
I aksamit warg mych spierzchł.

E7, a
d, a
d, a
E7, a

A ona mi zamyka drzwi,
Uparcie drwi, bo nie wie czy,
Nie pójdę by swe otrzeć łzy,
Bo inna mi nie zamknie drzwi.
Refr. ...
Więc dość już z tem, ten smutny tren,
Niech inny pan jej dzisiaj śle.
Ja jedno wiem, ja jedno znam,
Ja jedno wiem: NIVEA KREM.
Refr. ...

243.

Noe

Nasz praszczur Noe, Noe, Noe świętym był
I chodził wciąż przed panem.
Jak ognia, ognia, ognia, tak się wody bał,
A wino pija dzbanem!
I za to go miłował Pan,
I w każdej strzegł przygodzie.
A gdy potopu topu, topu nadszedł czas
Nie dał mu zginąć w wodzie.

a, E7
a
E7
a
d, a
E7, a
E7
a

Przez dni 40 - dzieści, dzieści padał deszcz.
Pan wodą ziemię raził.
Przez dni 40 Noe, Noe, Noe pił
Spod beczki nie wyłaził.
Aż raz się strąbił praszczur nasz,
Przebrawszy trochę miarki.
Zrobiło mu się jakoś, jakoś, jakoś tak
I poszedł spać do arki.
I przyszedł Cham i zaczął drwić,
Że Noe jest urżnięty.
I za to Chama, Chama, Chama przeklął Pan
I Cham do Dziś przeklęty.
Z piosenki tej moralny sens
Tak, jak na dłoni leży,
Że świętym jest pijacki stan
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I śmiać się nie należy.
Z historii tej moralny sens
Wynika dla narodu,
Że kto z pijaka, jaka, jaka śmieje się
Ten jest z chamskiego rodu.

244.

Obława

Skulony w jakiejś ciemnej jamie smaczniem sobie spał
I spały młode wilczki dwa zupełnie ślepe jeszcze.
Wtem stary wilk przewodnik, co życie dobrze znał
Łeb podniósł, warknął groźnie, aż mną szarpnęły dreszcze.
Poczułem nagle wokół siebie nienawistną woń –
Woń, która tłumi wszelki spokój, zrywa wszelkie sny.
Z daleka ktoś gdzieś krzyknął nagle krótki rozkaz – Goń !
I z czterech stron wypadły na nas cztery gończe psy.

a, C, G, C
F, E
a, C, G, C
F, E
a, F, E, a
F, E
a, F, E, a
F, E7

Ref.: Obława ! Obława ! Na młode wilki obława !
Te dzikie, zapalczywe, w gęstym lesie wychowane !
Krąg w śniegu wydeptany ! W tym kręgu plama krwawa !
Ciała wilcze kłami gończych psów szarpane !
Ten który rzucił na mnie się niewiele szczęścia miał,
Bo wypadł prosto mi na kły i krew trysnęła z rany.
Gdym teraz, ile w łapach sił, przed siebie prosto rwał,
Ujrzałem młode wilczki dwa na strzępy rozszarpane.
Zginęły ślepe, ufne tak puszyste kłębki dwa,
Bezradne na tym świecie złym, nie wiedząc kto je zdławił.
I zginie także stary wilk, choć życie dobrze zna,
Bo z trzema naraz walczy psami i z trzech ran naraz krwawi.
Refr. ...
Wypadłem na otwartą przestrzeń pianę z pyska tocząc,
Lecz tutaj też ze wszystkich stron zła mnie otacza woń.
A myśliwemu, co mnie dojrzał już się śmieją oczy
I ręka pewna, niezawodna podnosi w górę broń.
Rzucam się w bok, na oślep gnam, aż ziemia spod łap tryska.
I wtedy pada pierwszy strzał, co kark mi rozszarpuje.
Wciąż pędzę, słyszę jak on klnie i krew mi płynie z pyska.
On strzela po raz drugi ! Lecz teraz już pudłuje.
Refr. ...
Wyrwałem się z obławy tej, schowałem w jakiś las.
Lecz ile szczęścia miałem w tym, to każdy chyba przyzna.
Leżałem w śniegu jak nieżywy długi, długi czas,
Po strzale zaś na zawsze mi została krwawa blizna.
Lecz nie skończyła się obława i nie śpią gończe psy
I giną ciągle wilki młode na całym wielkim świecie.
Nie dajcie z siebie zedrzeć skór ! Brońcie się i wy !
O bracia wilcy, brońcie się nim wszyscy wyginiecie !
Refr. ...
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a, C, G, C
F, E
a, C, G, C
F, E, a

245.

Obozowe tango

Obozowe tango śpiewam dla ciebie,
Wiatr je niesie, las kołysze; do snu dziewczę me.
Śpij moja kochana i czekaj na mnie,
Może gdy się obóz skończy znów spotkamy się.

a, A7, d
a, E, a
A7, d
a, E7, a

Refr. I choć nas dzieli może tysiące wiosek i mil,
Nie zapominaj, razem spędzonych chwil.
Tę leśną serenadę, śpiewam dla ciebie
Obozowe tango, które znów połączy nas.

A7, G7, C, a
d, a
E, a, A7, d
a, E, a

Czy pamiętasz miła, jak przy ognisku
W ciemnym lesie na polanie spotkaliśmy się.
Las nam szumiał cicho, byłaś tak blisko;
Serca nasze z żarem iskier połączyły się.
Refr. ...

246.

Obroń mnie, Panie

Każdy Twój wyrok przyjmę twardy,
Przed mocą Twoją się ukorzę.
Ale chroń mnie Panie od pogardy
Od nienawiści strzeż mnie Boże.

D, G, D, G
D, A, D, G
D, G, D, G
D, A, D, G

Wszak Tyś jest niezmierzone dobro,
Którego nie wyrażą słowa.
Więc mnie od nienawiści obroń
I od pogardy mnie zachowaj.
Refr. Co postanowisz, niech się ziści,
Niechaj się wola Twoja stanie.
Ale zbaw mnie od nienawiści,
Ocal mnie od pogardy Panie.

G, D, G, D, G
D, A, D, G
D, G
D, A, D, G {bis}

Wykonawca: P. Gintrowski

247.

Oczekiwanie (Opadły mgły)

Opadły mgły i miasto ze snu się budzi,
Górą czmycha już noc.
Ktoś tam cicho czeka, by ktoś powrócił.
Do gwiazd jest bliżej niż krok.
Pies się włóczy popod murami bezdomny.
Niesie się tęsknota czyjaś,
Na świata cztery strony.

D, G
D, A
D, G
D, A
D, G
D, A
D

Refr. A ziemia toczy, toczy swój garb uroczy
Toczy, toczy się los.

D, G
D, A

{bis}
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Ty co płaczesz, ażeby śmiać mógł się ktoś
Już dość, już dość, już dość.
Odpędź czarne myśli, dość już twoich łez.
Niech to wszystko przepadnie we mgle.

D, G
D, A
D, G
D, A

Bo nowy dzień wstaje, bo nowy dzień wstaje, D, G
Nowy dzień.
D, A
Z dusznego snu już miasto się wynurza,
Słońce wschodzi gdzieś tam.
Tramwaj na przystanku zakwitł jak róża,
Uchodzą cienie do bram.
Ciągną swoje wózki-dwukółki mleczarze
Nad dachami snują się sny
Podlotków pełne marzeń.
Refr. A ziemia...
Ty co płaczesz, ażeby śmiać mógł się ktoś,
Już dość! Już dość! Już dość!
Odpędź czarne myśli, porzuć błędny wzrok,
Niech to wszystko zabierze już noc.
Bo nowy...
Muzyka: K. Myszkowski
Słowa: E. Stachura
Wykonawca: SDM

248.

Oczi cziornyje

Oczi cziornyje, oczi dziwnyje,
Oczi strasnyje i priekrasnyje.
Kak lublu ja was, kak bajus ja was..
Ja uwidieł was, och, w niecharoszij czias.
Lararira, lalalala, lalalala, lalalala,
Pacałuj mienia mmm garaczyj agnia,
Patom ja tiebia, patom ty mienia.
Patom snowa ty, patom snowa ja,
patom wmiestie my razcałujemsia.
Lararira, ….
Oczi cziornyje, oczi dziwnyje,
oczi strasnyje i priekrasnyje...
Kak lublu ja was, kak bajus ja was...
Palubił was nawsiegda!
Wykonawca: Violetta Villas
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d
A7, d
g, d
A7, d

{bis}
A7, d...

3x

249.

Odepchłaś mnie

Kto tak cierpi, jak ja,
C
Kto złamany los ma
G7
Kto wygląda, jak łach,
Proszę spojrzeć – słów brak.
C
(.... o tu mi się przeciera... – mówiony tekst)
To się stało przez ciebie,
C7, F
Chociaż miałaś, jak w niebie.
C
Nie wzruszyły cię łzy,
G7
Coś zrobiła, ach ty.
C
Refr. Odepchłaś mnie, tego ci nigdy nie wybaczę.
Odepchłaś mnie i śmiejesz się kiedy ja płaczę.
Odepchłaś mnie, tak się nie robi nawet z psem
Ode – pchłaś mnie.

G, G7
C
C7, F
G7, C

Bo ja byłem mało męski,
Bo życiowe miałem klęski – (półsierota),
Bo śniadanka ci robiłem –
U nóg twoich byłem pyłem, byłem pyłem, wszystko jedno.
Zapytajcie mojej matki – (mamo!),
Wyszywałem jej makatki – (takie, jak: gotuj zdrowo, nie żartuję,
potem z tobą poflirtuję – tekst mówiony)
Więc przyczyna gdzie? Cóżem zrobił ci, że?
Refr. Odepchłaś mnie, już niepotrzebne ci me ciało.
Odepchłaś mnie, nie wiem co cię w nim rozśmieszało.
Odepchłaś mnie, nie robiąc nadziei ani krzty.
Ode – ach ty!
Odepchłaś mnie, jak się odpycha kogoś w przejściu,
Odepchłaś mnnie – zupełnie, jak w tłoku przy wejsciu.
Odepchłas mnie, nie dotykając ręką..
(Bach! – przepraszam chyba serce mi pękło)
Muzyka i słowa: z audycji radiowej: „60 minut/h”

250.

Odpowie ci wiatr

Jak wiele dróg musi przejść każdy z nas,
By móc człowiekiem się stać.
Przez ile mórz lecieć ma biały ptak,
Nim w końcu opadnie na piach.
Przez ile lat będzie trwać kanion ten,
Nim w końcu rozkruszy go wiatr.
Odpowie ci wiatr, co wieje przez świat,
Odpowie ci bracie tylko wiatr.

C, F, C, a
C, F, G
C, F, C, a
C, F, G
C, F, C, a
C, F, G
F, G, C, a
F, G, C

Przez ile lat przetrwa ten góry szczyt,
Nim deszcz go na mórz zniesie dno.
Przez ile ksiąg pisze się ludzki byt,
Nim wolność w nim wpisze ktoś.
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Przez ile lat nie odważy się nikt,
Zawołać, że czas zmienić świat.
Odpowie ci wiatr, co wieje przez świat,
Odpowie ci bracie tylko wiatr.
Przez ile lat ludzie giąć będą kark,
Nie wiedząc, że niebo jest tuż.
Przez ile łez ile, bólu i skarg,
Przejść trzeba i przeszło się już.
Jak blisko śmierć musi przejść obok nas,
By człowiek zrozumiał swój los.
Odpowie ci wiatr, co wieje przez świat,
I tą swą odpowiedź rzuć na wiatr.
Muzyka: Bob Dylan
Słowa: Bob Dylan – przełożył Andrzej Bianusz
Wykonawca: Bob Dylan

251.

Od Turbacza

Od Turbacza wieje wiatr,
Niesie nam te wieść,
Że tej nocy szczyty gór
Okrył biały śnieg.

d
A, d
A, d

Refr. A w dolinach piękna jesień
Złote liście lecą z drzew.
Od Turbacza wieje wiatr,
Niesie nam te wieść.

d, g
D, A
d
A, d

Zima białym płaszczem swym,
Już okryła Tatry.
Mgła zabrała słońcu blask,
Wieją zimne wiatry.
Refr. ...
Niesie zimy wiew.
Hej dziewczyno nie smuć się,
W ten jesienny czas.
Chociaż raz uśmiechnij się,
Przywróć oczom blask.
Refr. To nic, że na szczytach zima
A w dolinach jesień już,
Uśmiech twój przemieni wszystko
Wiosna w sercu wróci znów.
laj, lalalaj, lalalalaj,lalalalaj
d, g, d, A, D7
lalalala, lajlalalaj, lalajlaj
d, g, A, d
Muzyka, słowa, wykonawca: Andrzej Mróz
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{bis}

252.

Ogniska (Kej lala, kej lalala)

Ogniska w dali płoną już,
Księżyca widać bladą twarz.

a, E, a
A7, d

Na ławce chłopiec z miłą swą
Przedłuża wciąż rozstania czas.

a
E, a, A7

{bis}

Kej, la, la, kej, la, la, la, kej, la, la, kej, la, la, la,

a, A7, d, a, E, a, A7

Niebieskie oczy chłopiec ma,
Płonące jak ogniska żar.
Nie piękne może, no to cóż,
Kochane jednak ze wszech miar.

{bis}

Kej, la, la...
Dziś chłopcu trudno odejść stąd.
Z uporem szuka czułych słów.
I tak się śmiesznie wierci wciąż,
Coś szepnie, potem milknie znów.

{bis}

Kej, la, la...
Dziewczęca w dali ścichła pieśń;
O smutkach, które niesie wiatr,
Na ławce czasem westchnie ktoś,
Westchnienie, to serdeczny żal.

{bis}

Kej, la, la....
Dziewczyna była nieduża,
Dziewczyna piękna, jak róża,
O nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie,
Nie oddam serca dziewczynie.
Kej, la, la..
Pogasłych ognisk leci dym
I księżyc się za liście skrył;
Chłopiec dziewczyny miłej swej,
Pożegnać jednak nie miał sił.

253.

Ojciec Rafał

Założę z każdym się, Ojcze Rafale,
O piwo, wódkę, krew, życie zuchwałe,
Że sobie jesteś teraz w Śląskim raju,
Doradcą ogrodnika w boskim gaju.

C, a
F, G, C, a
F, G, C, a
F, G, C, a

Refr. Usynowiłeś mnie, włóczęgę.
Niech ci tam więc przestrzennie będzie.
Tu, w tym Meksyku, w Monterrey,
Nostalgia mi za Tobą wykrzywiła gębę,
Płaczę jak bóbr, lecz ty się śmiej!
Lecz ty – się śmiej! Lecz ty – się śmiej!

F, G, C, a
F, G, C, a
F, G, C, a
F, G, C, a
F, G, C, a
F, G, C, a
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Wspominam nasze dni, Ojcze Rafale,
Etymologię, śpiew i bumstararę,
I liczną a prześliczną kompaniję,
Herbatę z rumem oraz Potiszilem.
Refr. …
Mówiłeś do mnie: Ed, kiedy ja umrę,
To ty już dobrze wiesz, jaką mi trumnę,
I rankiem zajechała tratwo-sanna,
Powiozła ciebie tam, gdzie się kłania ściana.
Refr. …
Założę z każdym się, Ojcze Rafale,
O piwo, wódkę, krew, życie zuchwałe,
Że hucznie z Potęgową tam balujesz,
Pośrodku sadów tam, w niebieskiej tancbudzie.
Refr. …
Wykonawca: SDM

254.

Ojczyzna

Kraina srebrnych brzóz,
Żeremia bobrów,
Łosi potężny ryk
Wiatr niesie w dal.

d, F
d, F
B, F
g, A

Refr. Jezior błękit, groza skał,
To jest ojczyzna ma,
bum di di bum bum.

d, F
g, d
d, F

Srebrna toń lasów,
Słońce w dolinach,
Kiedy zobaczę znów
Wierzchołki gór?
Refr. …
Może powrócę tam,
Zbuduję wigwam,
Gdzie rzeki bystry nurt,
Urwisty brzeg.
Refr. …

255.

O Panie
Refr. O panie wezwij mnie, ja chcę już iść
W niebie, piekle – byle dalej,
Bo już ciężko mi.

Jeśliś Panem jest, to mnie wysłuchaj
Jeśliś Panem jest, to teraz
Ty wysłuchaj mnie.
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C, F, C, F
C, F, C, F
d, G, C, G

C, F, C, F, G, F, C, F
C, F, C, F,
d, G, C, G

Refr. …
Ilem wylał łez, starczyło by na rzekę,
Jak przyjmujesz psa .. gdy wierny
Panie przyjmij mnie.
Refr. …
Całe życie coś w świat gnało mnie.
Dziś gdy kres już mój nadchodzi,
Mój nadchodzi kres.
Refr. …
Ilem przebył dróg, niech zliczy kto zostaje.
Jeślim wart choć grosz, to teraz
Ty wysłuchaj mnie.
Refr. …
Słowa: J. Łuczak
Wykonawca: J. Łuczak

256.

O piechocie

Wybaczcie piechocie,
Że tak nierozumna czasami, bez tchu...
My zawsze w pochodzie
Gdy wiosna nad ziemią szaleje od bzów.
Jak długo tak można?
Bezdroża, mokradła, i błoto, i piach,

a
A7
d
a, E
A7
G7, C, a

I wierzba przydrożna
Jak siostra pobladła, zostaje we łzach.

d
a, E, F /a / {bis}

Nie wierzcie pogodzie,
Gdy deszcze trzydniowe zaciągnie wśród drzew.
Nie wierzcie piechocie,
Gdy w pieśni bojowej odwaga i gniew.
Nie wierzcie, nie wierzcie,
Gdy w sadach słowiki zakrzyczą, co sił.
Wy jeszcze nie wiecie,
Co komu pisane i kto będzie żył.

{bis}

Uczyłaś Ojczyzno,
Że żyć trzeba umieć i słyszeć twój głos.
Kolego, mężczyzno...
A jednak niezgorszy przypada ci los.
My zawsze w pochodzie
I tylko to jedno nas budzi ze snu:
Dlaczego w pochodzie,
Gdy wiosna nad ziemią szaleje od bzu?
Dlaczego w odwrocie,
Gdy wiosna nad ziemią szaleje od bzu?
Wykonawca: Bułat Okudżawa – Paweł Orkisz
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257.

Orawa (Z mego okna)

Z mego okna widać chmury na skalistych grzędach
Przetrę szybę ciepłą dłonią, razem z nimi siędę.
I będą mi grały wiatry na organach turni.
Kiedy pójdę zbójnikować nad dachami równin.

a, C, d, E
a, C, F, E
F, C, d, E
a, C, d, E, a

Z mego okna widać potok – doliną, doliną.
Dumnych smreków las szeroki, mgły w kosodrzewinach.
I będą mi grały wiatry w zaklętych kolebach.
Noc krzesanym się zatańczy po niebach, po niebach.
Refr. Orawo – wiatrem malowany dach.
Ciupagami wysrebrzony na smrekowych pniach.
Orawo – Wiatrem malowany dom.
Gdzie zbójnickie śpiewogranie po kolebach śpią.
Z mego okna widać chmury na skalistych grzędach.
Przetrę szybę ciepłą dłonią, razem z nimi siędę.
I będą mi grały wiatry na organach turni.
Moje życie tylko w górach – nad dachami równin.
Refr. …
Muzyka: A. Wierzbicki
Słowa: A Wierzbicki

258.

Orawa II

Orawa, Orawa,
Na Orawie ława,
Ktoryndy chodziyli, (2x)
Orawcy do prawa.

C
G7
C
F, G, C

{bis}

Orawa, Orawa,
Wysokie stawiańce.
Ktoryndy chodziyli, (2x)
Chłopcy na barańce.

{bis}

Z zameczku w Orawie,
Chłopcy spoziyrajom;
Czy sie pod Tatrami
Bucki rozwijajom.

(2x)
{bis}

Dziewcontko orawskie,
Podź ze mną na pańskie,
Pod orawski zomek,
Sadzić majeronek.
Nie pójdem, nie pójdem
Z tego Piekielnika.
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(2x)
{bis}

F, C, d, E
C, G, H7, E
F, C, d, E
F, E7

Pokiel nie wychowom
Syna rozbójnika.

(2x)
{bis}

Orawa sie zyni,
Biere sobie Liptów,
A jo bez Orawe,
do Liptowa cup cup.

(2x)
{bis}

Chłopcy Orawiany
Nie lubiom roboty,
Wolą do słonecka,
Poleżeć pod płotym.

(2x)
{bis}

Popod Babiom Górom
Chodzom dwa wilcoski,
Wypatrujom panny,
(2x)
Co mo zgrabne nozki.

{bis}

Orawianko miło,
Dziewcontecko śwarne,
Hip z góry do dziury,
A jo cie dopadne.

(2x)
{bis}

Dziywcyno z Orawy
Kożuch mos dziurawy
Połóż się na ławie
Jo ci go naprawie.

(2x)
{bis}

Dziywcyno z Orawy
Napij się dziś piwka.
Bedze tobie łatwiej
(2x)
Dawać chłopcom pyska.

{bis}

Muzyka: ludowa
Słowa: A . Wierzbicki
Wykonawca: Zbóje

259.

Osiemnaście wiosenek

Osiemnaście wiosenek miała.
Oczy niebieskie, blond włosy,
Marianką się nazwała.
Oczy niebieskie, blond włosy,
Marianką się nazwała.

C, G7
F, C
G7, C, C7,
F, C
G7, C

Marianka raz o północy
Spotkała chłopca takiego,
Który miał czarne oczy.
Spotkała chłopca takiego,
Który miał czarne oczy.

175

Czarne miał oczy, słodkie usteczka
Od pierwszej chwili wejrzenia
Kochała go dzieweczka.
Od pierwszej chwili wejrzenia
Kochała go dzieweczka.
Jam go kochała, listy pisała
Przyjdź na dziewiątą na randkę,
Ja będę cię czekała.
Przyjdź na dziewiątą na randkę,
Ja będę cię czekała.
Janek przyszedł
Wziął ją w ramiona,
Ona mu czule szepnęła
Janku ja twoja żona.
Ona mu czule szepnęła
Janku ja twoja żona.
Ale w tym szczęściu
Długo nie trwali,
Bo kochanemu Jankowi
Do wojska iść kazali.
Bo kochanemu Jankowi
Do wojska iść kazali.
Janek poszedł, kapralem został
Za to, że dzielnie wojował
Trzy kule w pierś swą dostał.
Za to, że dzielnie wojował
Trzy kule w pierś swą dostał.
Marianka, gdy wieść dostała
Padła na ziemię zemdlona,
Janku jam cię kochała.
Padła na ziemię zemdlona,
Janku jam cię kochała.
Muzyka:
Słowa:
Wykonawca: Elita Góralska

260.

Ostatni studencki rajd

Jeszcze w uszach mi dźwięczy
Twa ostatnia odpowiedź.
Potem krótkie to słowo „magister”,
A już biegniesz do domu,
Rzucasz w kąt książki swoje
I na dworzec podążasz najszybciej.

a
d
G7
C, E, E7

Refr. Ostatni studencki rajd, kiedy dyplom
Magistra masz w kieszeni.
Ostatni studencki rajd
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a, d, G7
E, a
d

I nie możesz już nic odmienić.
Gwizd pociągu i stukot kół.
Śmiech wesoły towarzyszący z gór.

G7, C
d, a
d, a

Popłynęła piosenka, abyś długo pamiętał
Ostatni studencki rajd.

d, a
E, a, A7

{bis}

Potem jedziesz daleko.
Wracasz późno wieczorem.
Dom, rodzina najczęstsze twe słowa.
Lecz uparcie, jak refren
Wraca w naszych marzeniach,
By raz jeszcze tak przeżyć od nowa.
Refr. Ostatni studencki rajd, kiedy dyplom
Magistra był w kieszeni.
Ostatni studencki rajd
I nie mogłeś już nic odmienić.
Gwizd pociągu i stukot kół.
Śmiech wesoły towarzyszący z gór.
Popłynęła piosenka, i na zawsze pamiętasz
Ostatni studencki rajd.

{bis}

Muzyka:AnnaSzaleńcowa +Andrzej Mróz
Słowa: Anna Szaleńcowa
Wykonawca: autorzy

261.

Ostatni trolejbus (Północny trolejbus)

A kiedy nie sposób już płynąć pod prąd.
Nie sposób już wyrwać się z matni.

a, E, a
A7, d, a, A7

Niebieski trolejbus zabierze cię stąd stąd,
Trolejbus ostatni.

d, a
E7, a, A7 /a/

{bis}

Mój promie północny, żeglujesz przez noc.
I nie dbasz: głęboko czy płytko,
Gdy zbierasz nas wszystkich – idących na dno
Z bulwarów rozbitków.

{bis}

Ach, otwórz podwoje: przechodzień czy gość
Ja wiem, że tonącym śród nocy.
Ktoś z twych pasażerów, z załogi twej ktoś,
Udzieli pomocy.

{bis}

Jam z nimi już nieraz uchodził od klęsk.
Jam ramię ich czuł przy ramieniu...
A jednak naprawdę w milczeniu jest sens.
Jest dobroć – w milczeniu.

{bis}
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Ucieczko przegranych, gościnny twój próg,
A Moskwa, jak rzeka wezbrana.
I ból co od rana pod skronią się tłukł –
Ustaje – do rana.
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Pacyfik – Cholerny sztorm

Kiedy szliśmy przez Pacyfik
Way hay roluj go
Zwiało nam z pokładu skrzynki
Taki był cholerny sztorm

D
D, A
D
A, D

Refr.: Hej znowu zmyło coś
Z nikn ął w morzu jaki ś gość
Hej policz który tam
Jaki znowu zmyło kram
Kiedy szliśmy przez Pacyfik
Way hay roluj go
Zwiało nam z pokładu skrzynki
Pełne śledzia i sardynki
Taki był cholerny sztorm.
Refr.: …
Kiedy szliśmy przez ….
….Pełne śledzia i sardynki
Kosze krabów beczk ę sera
Taki był cholerny sztorm.
Refr.: …
Kiedy szliśmy przez ….
Kosze krabów beczkę sera
Kalesony oficera
Taki był cholerny sztorm.
Refr.: …
Kiedy szliśmy przez ….
…..Kalesony oficera
Sieć jeżowców jedn ą żabę
Taki był cholerny sztorm.
Refr.: …
Kiedy szliśmy przez ….
...Sieć jeżowców jedn ą żabę
Kapitańską zmyło babę
Taki był cholerny sztorm.
Refr.: …
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{bis}

D, G
D, A
D, G
A, D

Kiedy szliśmy przez ….
... Kapitańską zmyło babę
Beczki rumu nam nie zwiało
Taki był cholerny sztorm.
Refr.: …
Kiedy szliśmy przez ….
...Beczki rumu nam nie zwiało
Pół załogi j ą trzymało
Taki był cholerny sztorm.
Refr.: Hej znowu zmyło coś
Znikn ął w morzu jakiś gość
Postawcie wina dzban
Opowiemy dalej wam.
Muzyka: Sławomir Klupś
Słowa: Sławomir Klupś
Wykonawca: Sławomir Klupś

263.

Pan generał

W Pikutkowie dziś sensacja,
Wielka radość i libacja,
Bo komendę garnizonu
Objął żołnierz dawnych lat:
Pan generał Tramtadracki,
Żołnierz stary, ale chwacki
Przywiózł żonę,
Która ma dwadzieścia lat.

A, A7
D
E7
A
A7
D
E7
A

Refr. I witała generała
Oficerów, sztabsfurerów, armia cała,
Pan generał kielich z winem
Podniósł wzwyż i powiedział:
„Ja dzińkuji wam, panowie!” – „I my tyż!”

E7, A
E7, A
E7, A

Na manewry wyjechała
Z generałem armia cała,
Bo za roczek na inspekcję
Miał przyjechać wielki wódz.
Trenowali roczek cały,
Nie szczędzono im gorzały
I ocenił wódz manewry na pięć plus.
Refr. Pan generał, pan generał
Ze zdziwieniem na podwładnych swych spozierał,
Potem kielich z winem
Uniósł wzwyż nad tacą i powiedział:
„Ja dzińkuji wam, panowie!” – „I my tyż!”
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W Pikutkowie znów sensacja,
Wielka radość i libacja,
Bo powrócił z poligonu,
Pan jenerał z wojskiem swym.
Nagle wśród libacji owej
Przyszła wieść generałowi:
Że mu właśnie się urodził pierwszy syn.
Refr. Pan generał, pan generał
Na podwładnych podejrzliwie swych spoziera.
Potem pełny kielich uniósł ponad tacą i powiedział:
„Ja dzińkuji wam, panowie!” – „Ni ma za co”!

264.

Panna Walercia

Panno Walerciu, kupię ci,
Kupię ci fiata na stare lata,
Panno Walerciu, kupię ci.

(2x)

C, G7
F, C
G, G7, C

Refr. O, bella, bella, bella Mari,
Bella Mari, bella Mari.
O, bella, bella, bella Mari,
Bella Mari, Mari.
Panno Walerciu czarną masz,
(2x)
Czarną masz wstążkę u kapelusza,
Panno Walerciu, czarną masz.
Refr. …
Panno Walerciu dajesz mi,
Całować ręce ale nic więcej,
Panno Walerciu, dajesz mi.

(2x)

Refr. …
Panno Walerciu, kupię ci,
(2x)
Kupię ci gruszek, zaboli brzuszek.
Panno Walerciu, kupię ci.
Refr. …
Panno Walerciu, kupię ci,
Kupię ci wózek, co zgrzebał Józek
Panno Walerciu, kupię ci.

(2x)

Refr. …
Panno Walerciu takie masz,
Takie masz cyce, jak rękawice,
Panno Walerciu, takie masz.

(2x)

Refr. …
Panno Walerciu, kupię ci,
Kupię ci wkładkę do biustonosza.
Panno Walerciu, kupię ci.
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(2x)

G7
C
G7
C

Refr. …
Panno Walerciu, rośnie ci,
Rośnie ci kępka, poniżej pępka,
Panno Walerciu, rośnie ci.

(2x)

Refr. …
Panno Walerciu włożę ci,
Złotą obrączkę na twoją rączkę,
Panno Walerciu, włożę ci.

(2x)

Refr. …
Panno Walerciu wsadzę ci,
Wsadzę ci piórko do kapelusza.
Panno Walerciu wsadzę ci.

(2x)

Refr. …
Panno Walerciu, ciasną masz,
Złotą obrączkę na lewej rączce,
Panno Walerciu ciasną masz.

(2x)

Refr. …
Panno Walerciu czarną masz,
(2x)
Wstążeczkę z pluszu przy kapeluszu
Panno Walerciu czarną masz.
Refr. …
Panno Walerciu ruszaj się,
Ruszaj się w tańcu, nie przy różańcu
Panno Walerciu ruszaj się.

(2x)

Refr. …
Panno Walerciu sypnę ci,
Dwa duże strzały i jeden mały
Panno Walerciu sypnę ci.

(2x)

Refr. …
Panno Walerciu czarną masz,
Czarną masz szyję bo się nie myjesz
Panno Walerciu czarną masz.

(2x)

Refr. …

265.

Papirove boty

Až obuju si rano černe papirove boty
Až i moja stara pochopi že nejdu do roboty
Až vyjde dluhy pruvod smutečnich hostu
Na Slezsku Ostravu od Sikorova mostu
Až to se mnu sekne
To bude pěkne pěkne fajne a pěkne
Až to se mnu definitivně sekne.

d, A7, d
F, C, F
g
d, A7
d
g, d
A7 d, A7 d, A7
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Aby všeckym bylo jasne že mě lidi měli radi
Ať je gulaš silny baby smutne muzika ať ladi
Bo jak sem nesnašel šlendryjan ve vyrobě
Nebudu ho trpěť ani co sem v hrobě
To bude pěkne pěkne fajne a pěkne
Až to se mnu definitivně sekne.
S někerym to seka že až neviš co se robi
Jestli pomohla by deka nebo teplo mlade roby
Kdybych si moh vybrat chtěl bych hned a honem
Ať to se mnu šlahne tajak se starym Magdonem
To bude pěkne pěkne fajne a pěkne
Až to se mnu definitivně sekne.
Jedine co nevim jestli Startku nebo Spartu
Bo bych tam nahoře v nebi nerad trhal partu
Na každy pad s sebu beru bandasku s rumem
Bo rum nemuže uškodit když pije se s rozumem
To bude pěkne pěkne fajne a pěkne
Až to se mnu definitivně sekne.
Já vím že Bože nejsi ale kdybys třeba byl tak 8
Hoď mě na cimru kde leži stary Lojza Miltag
S Lojzu chodili sme do Orlove na zakladni školu
Farali sme dolu tak už doklepem to spolu
Až to se mnu sekne pěkne to bude pěkne
Až to se mnu definitivně sekne.
Až obuju si rano černe papirove boty
Až i moja stara pochopi že nejdu do roboty
Kdybych co chtěl dělal všechno malo platne
Mohlo to byt horši nebylo to špatne
Až to se mnu sekne .
Kdybych co chtěl dělal všechno malo platne
Mohlo to byt horši nebylo to špatne
Až to se mnu
Ná na na ná na ná n.....
Wykonawca: Vladimir Nohavica

266.

Парень молодой

Ехали цыгане с ярмарки домой, да домой,
Они задержались у яблоньки густой.
Refr. Эх, загулял, загулял, загулял
Парень молодой, молодой,
В красном рубашонoчке,
Хорошенький такой.

a, E7, a, A7, d
G, C, d, E7,a, E7, a
a, E7, a
A7, d
G, C
d, E7, a, E7,a

Потерял он улицу, потерял он дом свой родной,
Потерял он девочку, в которой был влюблѐн.
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Refr. …
Вот нашѐл он улицу, вот нашѐл он дом свой родной,
Вот нашѐл он девочку, в которой был влюблѐн.
Refr. …

267.

Париж

Ты что, мой друг, свистишь?
Мешает жить Париж?
Ты посмотри, вокруг тебя тайга.
Подбрось-ка дров в огонь,
Послушай, дорогой,
Он – там, а ты – у черта на рогах.

a, e
a, e
D, G, H
a, e
a, e
D, C, H, e

Здесь, как на плас Пигаль,
Весельем надо лгать Тоскою никого не убедишь...
Монмартр у костра,
Сегодня – как вчера,
И перестань, не надо про Париж.
Немного подожди,
Потянутся дожди,
Отсюда никуда не улетишь.
Бистро здесь нет пока,
Чай – вместо коньяка...
И перестань, не надо про Париж.
Закрыла горы мгла,
Подумай о делах,
И перестань, не надо про Париж,
Ну перестань, не надо про Париж.

268.

a, e
a, e
D, C, H, e
D, C, H, e

Pasta – studenta los

Pasta jest do zębów, berło jest dla króla.
Student żyje po to, by mu cierpła skóra.
Żeby nie dosypiał, żeby nie dojadał,
Robił zaliczenia, egzaminy składał.

A
D, A
E, A
E, D

Nie zmogły go bóle, nie zmogły dziewczyny,
Ale go przemogły w sesji egzaminy.
Na próżno się trudził, na próżno marnował,
Łykał twardo wiedzę, czasu nie żałował.
Nie zmogła go nawet czysta wyborowa,
Ale go przemogła sesja poprawkowa.
Ściągi do niej pisał dniami i nocami,
Brał korepetycje – wszystko jednak na nic.

{bis}

{bis}

{bis}
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Nie zmogło go żarcie w studenckiej stołówce.
Przeżył biedak jakoś wakacyjne hufce.
Ale dał mu radę egzamin końcowy,
Dziekan dał mu urlop i miał roczek z głowy.

{bis}

Wielki Boże, wielki, wielki sprawiedliwy,
Cóżem ci uczynił – student nieszczęśliwy.
Czym żem cię zasmucił, czym żem zdenerwował,
Żeś mnie sesją skarał i trosk nie żałował.

{bis}

Studenci, studenci, cześć waszej pamięci
Niech się wasze imię po wsze czasy święci.
Chociaż nie dośpimy, chociaż nie dojemy,
Tacy jacy byliśmy; jesteśmy i będziemy.

{bis}

Muzyka: Katarzyna Gaertner

269.

Печора – Peczora

Там в океан течет Печора,
Там только ледяные горы.

a, C, a
C, a

Там стужа люта в декабре,
Нехорошо зимой в тундре.

C, d
a, E, a

{bis}

С гитарой, злой и невеселый,
Худой Красновский бродит там,
Играет с чувством Баркаролу
Тюленям глупым и моржам,

{bis}

В сугробах утопают избы
Там день и ночь туман седой,
И бродит там голодный Визбор
С огромной рыжей бородой.

{bis}

Там люди холодны, как стены,
Там нету клуба, нету сцены,
Ой, ла-ла-ла, неважно дело.
Скажи, где ставить там "Отелло"?

{bis}

Там даль заснеженных полей,
Немудрено там одичать.
Там нету даже тополей,
Под чем же девушек встречать?

{bis}

Ой, ла-ла-ла, бежит олень,
Ой, ла-ла-ла, бежит тюлень,
Ой, ла-ла-ла, гибнет человек,
Пришлите денег на побег!

{bis}

Muzyka i słowa oraz wykonawca: Ада (Ариадна) Якушева
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270.

Пiдманула, пiдвела

Ти казала в понедiлок
Пiдем разом по барвiнок
Я прийшов тебе нема,
Пiдманула, пiдвела.

d
A7
d
A7, d

Refr. Ти ж мене пiдманула,
Ти ж мене пiдвела,
Ти ж мене молодого
З ума-розуму звела.

F
C
d
A7, d

{bis}

Ти казала у вiвторок
Поцiлуешь разiв сорок
Я прийшов тебе нема,
Пiдманула, пiдвела.
Refr. …

{bis}

Я казала у середу
Пiдем разом по череду
Ти прийшов мене нема,
Пiдманула, пiдвела.
Refr. Я ж тебе пiдманула,
Я ж тебе пiдвела,
Я ж тебе молодого{bis}
З ума-розуму звела.
Ти казала у четвер
Пiдем разом на концерт
Я прийшов тебе нема,
Пiдманула, пiдвела.
Refr. Ти ж мене ...,
Ти казала у пятницю
Пiдем разом до криницi
Я прийшов тебе нема,
Пiдманула, пiдвела.
Refr. Ти ж мене ….
Я казала у суботу
Пiдем разом на роботу
Ти прийшов мене нема,
Пiдманула, пiдвела.
Refr. Я ж тебе … ,
Ти казала у недiлю
Пiдем разом на весiлля
Я прийшов тебе нема,
Пiдманула, пiдвела.
Refr. Ти ж мене... ,
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271.

Pidmanuła, pidweła.

Ty kazała w ponediłok,
Pidem razom po barwinok.
Ja pryjszow, tebe nema,
Pidmanuła, pidweła.

d
A7
d
A7, d

Ref. Tyż mene pidmanuła,
Tyż mene pidweła.
Tyż mene mołodoho
Z uma rozumu zweła.
Ty kazała u wiwtorok,
Pocilujisz razy sorok.
Ja pryjszow, tebe nema,
Pidmanuła, pidweła.
Ref. ...
Ty skazala u seredu,
Pidem razom po czeredu.
Ja pryjszow, tebe ne ma,
Pidmanuła, pidweła.
Ref. ...
Ty kazała u czetwer,
Pidem razom na koncert.
Ja pryjszow, tebe nema,
Pidmanuła, pidweła.
Ref. ...
Ty kazała u piatnyciu,
Pidem razom pid kupyciu.
Ja pryjszow, tebe nema,
Pidmanuła, pidweła.
Ref. ...
Ty kazała u subotu,
Pidem razom na robotu.
Ja pryjszow, tebe nema,
Pidmanuła, pidweła.
Ref. ...
Ty kazała u nedilu,
Pidem razom na wesilla.
Ja pryjszow, tebe nema,
Pidmanuła, pidweła
Ref. Splu, splu, meni snyt’sia,
Koło mene mołodycia.
Mac, mac jij nema,
Pidmanuła, pidweła.
Ty kazała u wiwtorok,
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F
C
d
A7, d

Wsunesz ruku u rozporok.
Ja pryjszow, tebe nema,
Pidmanuła, pidweła.
Ref. ...
Ty kazała u seredu,
Ja zasunu wid peredu.
Ja pryjszow, tebe nema,
Pidmanuła, pidweła.
Ref. ...
Ty kazala szczo umresz,
Ja zrobyl dubowyj hrest.
Ja pryjszow, a ty zywa... (ja zywa)
Pidmanuła, pidweła.
Ref. ...
Ya zh tebe pidmanula,
Ya zh tebe pidwela,
Ya zh tebe molodoho,
Z uma, z rozumu zwela.
Tyz mene pidmanula,
Tyz mene pidwela, (O jo jo joj...)
Tyz mene molodoho,
Z uma, z rozumu zwela.

272.

Pieniążki

Pieniążki kto ma,
Ten jedzie do Wieliczki,
A kto pieniążków nie ma,
Ten palcem do solniczki.

C
G7
C

Refr. A nam wszystko jedno,
My mamy cały świat,
Bo student bez pieniędzy
Jest więcej wart.

C7, F
C
G7
C, G7, C

{bis}

Pieniążki kto ma,
Ten jedzie autobusem,
A kto pieniążków nie ma,
Zasuwa za nim kłusem.
Ref. ...
Pieniążki kto ma,
Ten leci samolotem,
A kto pieniążków nie ma,
Ten idzie na piechotę.
Ref. ...
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Pieniążki kto ma,
Na małpy w ZOO zerka,
A kto pieniążków nie ma,
Ten zerka do lusterka.
Ref. ...
Pieniążki kto ma,
Ten jedzie za granicę,
a kto pieniążków nie ma,
Ten zwiedza okolicę.
Ref. ...
Pieniążki kto ma,
Ten idzie do haremu.
A kto pieniążków nie ma,
Załatwia się samemu.
Ref. ...
Pieniążki kto ma,
Ten jada mandarynkę,
A kto pieniążków nie ma,
Przełyka tylko ślinkę.
Ref. ...
Pieniążki kto ma,
Ten kupi sobie fiata,
A kto pieniążków nie ma,
Na konie strzela z bata.
Ref. ...
Pieniążki kto ma,
Ten jada czekoladę,
A kto pieniążków nie ma,
Zajada marmoladę.
Ref. ...
Pieniążki kto ma,
Ten pije drogie wódki,
A kto pieniążków nie ma,
Ten pije piwo z budki.
Ref. ...
Pieniążki kto ma,
Przykrywa się pierzyną.
A kto pieniążków nie ma,
Przykrywa się dziewczyną.
Ref. ...
Pieniążki kto ma,
Ten jeździ na obozy,
A kto pieniążków nie ma,
Ten w polu pasie kozy.
Ref. ...
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Pieniążki kto ma,
Ubiera garnitury,
A kto pieniążków nie ma,
Ceruje w swetrze dziury.
Ref. ...
Pieniążki kto ma,
Ten pójdzie dziś do kina,
a kto pieniążków nie ma,
Ten stoi jak drabina.
Ref. ...
Pieniążki kto ma,
Ten jedzie do Krynicy,
A kto pieniążków nie ma,
Ten głową do miednicy.
Ref. ...
Pieniążki kto ma,
Ten jeździ na rowerze.
A kto pieniążków nie ma,
Ten palcem po papierze.
Ref. ...
Pieniążki kto ma,
Ten jedzie do Bombaju.
A kto pieniążków nie ma,
Pozostać musi w kraju.
Ref. ...
Pieniążki kto ma,
Ten kupi sobie prosię.
A kto pieniążków nie ma,
Ten dłubie palcem w nosie.
Ref. ...
Pieniążki kto ma,
Wiadomo kto to taki,
A kto pieniążków nie ma,
To reszta – my biedaki.
Ref. ...

273.

Pieski małe dwa

Pieski małe dwa chciały przejść się chwilę,
Nie wiedziały jak, przeszły całą milę
I znalazcy coś, taką dużą, białą kość!

C, a, F, G
C, a, F, G
C, a, F, G, C

Refr. Si bon, si bon, la, la, la, la, la si bon, si bon,
a, F, G
La, la, la, fa, la si bon, si bon, la, la, la, la, la si bon. C, a, F, G
Pieski małe dwa chciały przejść przez rzeczkę,
Nie wiedziały jak, zrobiły kładeczkę
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I choć była zła, przeszły po niej pieski dwa.
Ref. ...
Pieski małe dwa poszły więc na łąkę
Zobaczyły tam czerwoną biedronkę,
A biedronka ta mnóstwo czarnych kropek ma.
Ref. ...
Pieski małe dwa bardzo się zdziwiły,
O biedronkę tę omal się nie biły,
Bo każdy z nich chciał, żeby ją dla siebie miał.
Ref. ...
Kiedy weszli w gąszcz, to się okazało,
Że to zwykły chrząszcz, dwóch piesków się dało
Nabrać na jej wdzięk, z dwóch serc słychać cichy jęk.
Ref. ...
Pieski małe dwa wróciły do domu,
O przygodzie swej nie mówiąc nikomu.
Wlazły w budę swą, teraz sobie smacznie śpią.
Ref. ...
Pieski małe dwa, smacznie śpią w łóżeczku.
Dzieciom morał stąd na letnie wycieczki;
Zanim wejdziesz w gąszcz, zobacz czy tam nie jest chrząszcz.
Ref. ...

274

Pieśń gruzińska

Spulchnię ziemię na zboczu i pestkę winogron w niej złożę
A gdy winnym owocem gronowa obrodzi mi wić
Zwołam wiernych przyjaciół i serce przed nimi otworzę...
Bo doprawdy - czyż warto inaczej na ziemi tej żyć?

a, d
G7, C, E
a, d
E7, a

Cóż, czym chata bogata! Darujcie, że progi za niskie
Mówcie wprost, czy się godzi siąść przy mnie, ucztować i pić
Pan Bóg grzechy wybaczy i winy odpuści ni wszystkie...
Bo doprawdy - czyż warto inaczej na ziemi tej żyć?
W czerni swej i czerwieni zaśpiewa mi znów moja Dali
Runę w czerni i bieli do stóp je,j niech przędzie swą nić!
I o wszystkim zapomnę I umrę z miłości i żalu...
Bo doprawdy - czyż warto inaczej na ziemi tej żyć?
A gdy zmierzch się zakłębi i cienie po kątach się splotą
Niech się cisną do oczu, niech wiecznie pozwolą mi śnić
Płowy bawół i orzeł srebrzysty, i pstrąg szczerozłoty...
Bo doprawdy - czyż warto inaczej na ziemi tej żyć?
Wykonawca: Bułat Okudżawa
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C, d
G7, C,E
a, d
E7,a

275.

Pieśń pożegnalna (Szkocka ballada)

Ogniska już dogasa blask,
Braterski splećmy krąg.
W wieczornej ciszy, w świetle gwiazd;
Ostatni uścisk rąk.

D, A7
D, D7, G
D, A7
D, A7, D

Refr. Kto raz przyjaźni poznał moc,
Nie będzie trwonić słów.
Przy innym ogniu, w inną noc;
Do zobaczenia znów.

D, A7
D, D7, G
D, A7
G, A7, D

Nie zgaśnie tej przyjaźni żar,
Co połączyła nas.
Nie pozwolimy, by ją starł
Nieubłagany czas.
Ref. ...
Muzyka: stara pieśń szkocka
Słowa: J. Litwiniuk

276.

Ping – pong na łajbie

Hong Czua Long gra w ping – pong.
Czua długi jest, czyli Long.
I za pomocą długich rąk,
Dobrze się mu gra w ping – pong.
Refr. Czua żwawo sobie gra,
Chociaz to nie tajga.
Czua sobie w ping – pong gra,
Choć się kiwa łajba.
Hong Czua Long cookiem jest.
Kuka więc do garnka, gdy chce jeść.
I jak nam niesie morska wieść,
Cały Bałtyk kurcząt mógłby zjeść.
Refr. Czua żwawo kurczę je
Chociaż to nie tajga.
Czua piąte kurczę je,
Choć się kiwa łajba.
Muzyka: Kazimierz Kawulak
Słowa: Kazimierz Kawulak
Wykonawca: autor
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277.

Pinokio

Bardzo śmiesznie jest umierać,
Kiedy żyć byś chciał,

G, a
C, G

Nosić miano Oliviera
Kiedy jesteś Brown.

C, G
a, H7, e

{bis}

Jak zabawnie chcieć i nie móc
Lub nie chcieć i móc.
Dziś Romulus, jutro Remus,
Jutro trup – dziś wódz.

{bis}

Chciałbyś lecieć za widnokrąg,
Miasto ci się śni,
Czemu chcesz żyć Pinokio
W korowodzie złych dni.

{bis}

Bardzo śmiesznie wstawać rano,
Kiedy spać byś chciał
I z twarzyczką zapłakaną
Wychodzić na raut.

{bis}

Jak zabawnie myśleć o czymś,
Kiedy braknie słów,
Prosto z pełni w sen wyskoczyć,
W roześmiany nów.
Chciałbyś słońca, musisz moknąć
Myśląc: „W to mi graj”.
Nie umieraj Pinokio,
Jeszcze jedną noc trwaj.

{bis}

{bis}

Wykonawca: P. Gintrowski i J. Kaczmarski

278.

Piosenka amerykańskiego żołnierza

Zatupię podkutymi buciorami,
Automat w garść i torba z sucharami.

a, E7, a
E7, a

W ochronną barwę władza mnie ubierze,
Jak dobrze być żołnierzem, żołnierzem.

G7, C
E7, a {bis}

Zostały w domu troski i kłopoty,
Nie trzeba mi ni floty, ni roboty.
Kto ze mną na przechadzkę się wybierze,
Jak dobrze być żołnierzem, żołnierzem.

{bis}

A reszta mnie na szczęście nie obchodzi.
Ojczyzna każe, o cóż jeszcze chodzi?
To ona cały gips na siebie bierze,
Jak dobrze być żołnierzem, żołnierzem.
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{bis}

279.

Piosenka bez tytułu (Jeszcze się tyle stanie)

Popatrz, niebo skłania – niebo różowe. a, C, d, E7
Wiatrem sypane w kolorze.
F, C, E7
Słońce przychodzi, jak gość najlepszy. a, C, d, E7
Wiatr się umila na wietrzyk.
F, C, E7
Refr. Jeszcze się tyle stanie,
a
Jeszcze się tyle zmieni.
E7, a
Rosną nam nowe twarze
F, C
Do słońca.
E7 {bis}
Popatrz, drzewo się czesze, drzewo olbrzymie.
Po niebie gałęźmi pisze.
Rzeka się śmieje dobrą nowiną,
Wszystkie żale odpłyną.
Refr. …
Popatrz, świat się wciąż zmienia, świat bez koloru
Człowiek się rodzi, umiera.
Wszystko przemija, wszystko odchodzi,
Lecz pozostają wspomnienia.
Refr. …
Muzyka: A. Drąg
Słowa: W. Chyliński

280.

Piosenka cieciów

Gdy blady świt wyrywa z łózka cieciów,
Domowa pomoc po bułeczki gna.
I jak co rano warczy wóz od śmieciów,
I jak co rano do domu wracam ja.

C, G7
C

Refr. Ach te noce, te noce nieprzespane,
Z byle kim, byle gdzie, byle jak.
Ach te mordy pijane.
I ta pani co zawsze chciała spać na wznak.
(z byle kim, byle gdzie, byle jak)

C, F, C
G7, C
G7, F

Braciszek już spakował swój tornister.
Tatunio w kieszeń wsadził bułki dwie.
Do mercedesa wsiada pan minister,
A ja mam w nosie, a ja sobie śpię.
Refr. …
Fabryka huczy, wściekle warczy krosno.
Stalowy rumak orze ziemi szmat.
A w moich snach prześlicznie pachnie wiosną.
Nie ima mnie się dyrektorski strach.
Refr. …
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Tatusia kanty wykrył znów inspektor.
Braciszek w szkole wyrżnął głową w blat.
Ministra zgubił nowoczesny sektor,
A ja mam w nosie, gwiżdżę na ten świat.
Refr. …
Są jednak jeszcze litościwi ludzie,
Co się użalą nad mym udręczeniem.
I widząc, jak w moralnym żyję brudzie;
Chcąc mnie ratować dadzą zaliczenie.
Refr. …

281.
Mmmmm

Piosenka dla córki
d, a,d, a, F, C,d

Nie mam teraz czasu dla ciebie,
Nie widziała cię długo matka.
Jeszcze trochę poczekaj, dorośniesz
Opowiemy ci o tych wypadkach.

d
a
d
a

O tych dniach pełnych nadziei,
Pełnych rozmów i sporów gorących,
O tych nocach kiepsko przespanych,
Naszych sercach mocno bijących.
O tych ludziach, którzy poczuli,
Że są teraz wreszcie u siebie.
Solidarnie walczą o dzisiaj
I o jutro także dla ciebie.

F
C
d, A7, d

F
C
d
a,

Więc się nie smuć i czekaj cierpliwie,
Aż powrócisz w nasze objęcia,
W naszym domu, który nie istniał,
Bo w nim brak było prawdziwego szczęścia.
Mmm.. bo w nim brak było prawdziwego szczęścia.
Słowa: Krzysztof Kasprzyk
Muzyka: Maciej Pietrzyk
Wykonawca: Maciej Pietrzyk

282.

Piosenka „Kociołka”

Szumi bukowy las,
Woda w kociołku wre.
Księżyc na niebo wlazł,.
No i przygląda się.
Zasłuchany, jak ty
W pieśni od stepów zew.
Snuje z nami marzenia
I tajemnice rozsiewa wśród drzew.
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D, A7, D
G, D, A7
D, A7, D
E7, A7
D, A7, D
G, Fis
G, D,
A7, D, D7 {bis}

a
d
a
d, a, d, a

Płynie piosenka ta,
Słychać gitary dźwięk.
Radość, tęsknota, żal – serca splątały się.
Księżyc poszedł już spać,
Dobrej nocy mu życz.
My będziemy śpiewali,
Póki na niebie nie zjawi się świt.
Wykonawca: KOCIOŁEK – Kraków

283.

Piosenka o komarze

Komar to jest zwierze, kurwa jego mać,
Jak cie nie ujebie to nie może spać,
C
Hej, czy widzisz komara, jak mu dupa świeci
Przypierdol mu gazetą on wyżej nie poleci.

C
F
CGC

Mówi do mnie ojciec, synu nie masz racji
Komar szuka dupy do-o kopulacji. Hej czy....
Lata komar w nocy, lata komar w dzień
Ciągle widzę jego pierdolony cień. Hej czy ….
Przyleciała mucha komara dziewucha,
Lata koło brzucha, a komar ją rucha. Hej czy ….

284.

Piosenka o papierowym żołnierzu

Raz pewien żołnierz sobie żył, odważny i zawzięty.
Lecz cóż, zabawką tylko był, z kartonu był wycięty.
Choć zmieniać świat i zwalczać zło niezmiennie był gotowy.
Stał ciągle wśród zabawek, bo był tylko papierowy.

a, E
a
E
a

I w ogień gotów był, jak w dym pójść za was bez namowy.
I mieliśmy sto pociech z nim, był przecież papierowy.
I nie ujawniał przed nim sztab tajemnic swych wojskowych.
A czemu tak? A temu tak, że był on papierowy.
Wyzywał los, w pogardzie miał tchórzliwych maruderów.
I ognia! Ognia! – ciągle łkał, choć przecież był z papieru.
Niejeden wódz już w ogniu znikł, niejeden szeregowy.
I poszedł w ogień, zniknął w mig, był przecież papierowy.
Muzyka: Bułat Okudżawa
Słowa: Bułat Okudżawa
Wykonawca: Bułat Okudżawa

195

285.

Ballada o przyjacielu (I wersja tłumaczenia)

Gdy z dnia na dzień się zjawi ktoś,
Kto w zasadzie ni brat ni swat
Nie sądź z oczu i nie wróż z kart,
Co naprawdę jest wart.
Weź go w góry, do gór go wieź,
Tam uważnie nań spójrz i już
Będziesz wiedział, czy zuch twój druh
Poznasz, jaki w nim duch.

d, A7
dA7
d
g
d
A7
d
la, la, la ….d, g, d, A7, a

Jeśli chwyci go strach i ach
Gdy rozkleja się gość, ma dość,
Ani wejść, ani zejść - i cześć,
Na dół trzeba go nieść Staszcz go na dół ze skał, jak chciał
I zapomnij, że znasz tę twarz
Taki w biedzie zawiedzie też,
Nie wśród takich żyć chcesz
Jeśli sam cię wzwyż wiódł i w przód,
Nie narzekał, że mróz, że mus A gdyś odpadł ze skał, spaść miał,
Liną skórę z rąk zdarł
Jeśli trzymał rytm aż po szczyt
A na szczycie się śmiał, aż wstyd Sprawa jasna, że bez dwóch zdań
Możesz liczyć już nań
Słowa: Wladimir Wysocki
Muzyka: Wladimir Wysocki
Wykonawca: Andrzej Korycki

286.

Piosenka – potworek

Maleńka dziewczynka w króciutkiej sukience
Biegała po łące wesoło.
Dokoła pachniały złociste kaczeńce,
Śpiew ptaków rozbrzmiewał wokoło.
Promyki słoneczka w jej włosach grały
I dźwięczał hen w górze skowronek.
A maki wysmukłe na wietrze się chwiały
kielichy czerwone

D
A7, D
D
A7, D
F, D
F, A7
D, G
A, A7, D

Wtem dziewczę przystaje i patrzy z przejęciem,
Tu gniazdko uwiła ptaszyna.
A w gniazdku jest szpaczek z maleńkim pisklęciem,
Bić serce jej raźniej poczyna.
Chwyciła ścisnęła, krew z rączek się leje,
A ona namiętnie ją spija.
Szatańska wprost rozkosz z twarzyczki się zieje,
Wspaniała to dla niej jest chwila.
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Gdy zgryzła do reszty zezwłoki ptaszęce
Wtem brat jej przybiega w podskokach.
Gdy ujrzał tragedię – nóż, który miał w ręce
Wbił siostrze z wściekłością do oka.
Krzyk dziki wydała, nóż z oka wyrwała,
Z wściekłością mu żyły podcięła.
Z szatańską wściekłością do żył się przyssała,
Choć własna krew z oka płynęła.
Na łące gdzie kwitną złociste kaczeńce,
Gdzie mak się czerwienią okrywa.
Maleńka dziewczynka w króciutkiej sukience;
Z braciszkiem spoczywa – nieżywa.
Więc słuchaj dziewczynko, nauka z tej piosenki
Choć nie brzmi zbyt ona lirycznie,
Nie wkładaj na siebie zbyt krótkiej sukienki,
To może się skończyć tragicznie.
Muzyka: Grzegorz Krępski
Słowa: Grzegorz Krępski
Wykonawca: autor + Koliba

287.

Piosenka z szabli

Niech w księgach wiedzy szpera rabin.
Nauka – to jest wymysł diabli

d, C, d, C
d, C, A7

Mądrością moją jest karabin, karabin
I klinga ukochanej szabli.

F, C, g
A7, d, C, d ,C ,d

{bis}

Nie dbam o szarżę ni o gwiazdkę,
Co kiedyś przystroją mi kołnierz
Wy piszcie klechdy i powiastki, powiastki.
Ja biję się, jak musi żołnierz.

{bis}

Nie pnę się do zaszczytów drabin.
Niech generała wezmą diabli.
Podporą moją jest karabin, karabin
I klinga ukochanej szabli.

{bis}

Nie tęsknię do kawiarni gwarnej,
Gdzie mieszka banda dziwolągów.
Gardzę zapachem buduarów, buduarów
Gdzie Ania psoci wśród szezlongów.

{bis}

Niejeden wróg miał na mnie chrapkę,
A teraz jęczy w piekle na dnie.
Ze śmiercią igram w ciuciubabkę, w ciuciubabkę,
Więc może wkrótce mnie dopadnie.

{bis}

Ksiądz niech mnie grzebie albo rabin,
Żołnierza się nie czepią diabli.
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A w grób połóżcie mi karabin, karabin
I klingę ukochanej szabli.

{bis}

Muzyka: P. Orkisz
Słowa: Inskrypcja na szabli mjra H. Szczyglińskiego

288.

Piwka dajcie

Piwka dajcie nam żakom, nam żakom;
Nam studentom, biedakom, biedakom.
A jak beczka tu pęknie, tu pęknie
Zaśpiewamy wam pięknie, wam pięknie.
Laj, la, la, la,
Znów przebrała się miara, się miara.
My w stołówkach żywieni, żywieni
I miłości spragnieni, spragnieni.
A jak student nie może nie może
To mu piwko pomoże, pomoże.
Laj, la, la, la,
Znów przebrała się miara, się miara.
My w Ds-ach mieszkamy, mieszkamy,
Własnych pierzyn nie mamy, nie mamy.
A jak student skostnieje, skostnieje
To go piwko rozgrzeje, rozgrzeje.
Laj, la, la, la,
Znów przebrała się miara, się miara.
Piwko, piwko pieniące, pieniące
Ma kalorii tysiące, tysiące.
A jak piwka nie stanie, nie stanie;
To się zacznie siusianie, siusianie.
Laj, la, la, la,
Znów przebrała się miara, się miara.
Tancuj, tancuj, vykrucaj, vykrucaj.
Len mi pecku nezrucaj, nezrucaj.
Dobra pecka na zimu, na zimu.
Każdy nema per(z)inu, per(z)inu.
Laj, la, la, la,
Stoji vojak na varte, na varte,
V roztrhanom kabote, kabote,
Od većera do rana, do rana,
Rosa nanho padala, padala.
Laj, la, la, la,
Bije cigan ciganku, ciganku,
Po zelenom ziupaku, ziupaku.
Ciganecka Cigana, Cigana
Po zatylku vydlana, vydlana
Laj, la, la, la,
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C, G7
C
G7
C
G7, C, G7
G, C

Mala som ja rukavce, rukavce.
Dala som ich cigance, cigance.
Ciganećka malićka, malićka.
Priciaruj mi sinaćka, sinaćka.
Laj, la, la, la,
Kied ja budiem ciarowat, ciarowat,
Musis mi ti niećo dat, niećo dat.
Styri grosie lebo piet, lebo piet,
Budie siuchaj ako kwet, ako kwet.
Laj, la, la, la,
Tańcuj, tańcuj, okręcaj, okręcaj,
Ino pieca nie trącaj, nie trącaj,
Dobry piec jest na zimę, na zimę,
Nie każdy ma pierzynę, pierzynę.
Laj, la, la, la,
Stoi wojak na warcie, na warcie,
W przemoczonym kabacie, kabacie,
Od wieczora do rana, do rana,
Ranna rosa padała, padała.
Laj, la, la, la,

289.

Pod Babią

Już na Cyrli trawa przywiędła.
Babia Góra tonie we mgle.
Lecz nam słońca do szczęścia nie trzeba
Nam wystarczy Koliba i śpiew.
La, la, la,

d, A7, d
C, B, F
C, B, F
A7, d, A7, d
B, F, B, F, B, C, B, C //: C, A7, d

Wiosna, lato, jesień czy zima.
Żar słoneczny, czy stada chmur,
Dla nas liczą się tylko chwile,
Które spędzić możemy wśród gór.
La, la, la,
Pod Diablakiem szabat czarownic,
Na Markowych noc ciemna śpi,
Ale Stonów zawsze wesoły
Tam słoneczne są wszystkie dni.
La, la, la,
Muzyka: Kazimierz Kawulak
Słowa: Kazimierz Kawulak
Wykonawca: autor + Koliba

290.

По диким степям Забайкалья (Бродяга)

По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,

A, E
A

199

Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах.

A7, D, F
A, E, A

{bis}

Бежал из тюрьмы тёмной ночью,
В тюрьме он за правду страдал,
Идти дальше нет уже мочи,
Пред ним разливался Байкал.
Бродяга к Байкалу подходит,
Рыбацкую лодку берёт,
И грустную песню заводит,
Про родину что-то поёт.
Бродяга Байкал переехал,
Навстречу родимая мать.
– Ах, здравствуй, ах, здравствуй, мамаша
Здоров ли отец мой и брат?
– Отец твой давно уж в могиле,
Сырою землёю зарыт
А брат твой давно уж в Сибири,
Давно кандалами гремит.
Пойдѐм же, сынок мой любимый,
Туда, где родимый твой дом.
Жена по тебе там скучает,
Детишки отца ждут давно.
По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах.

{bis}

Wykonawca: Żanna Biczewska

291.

Podwiązki

Gdy byłem małym dziecięciem,
Mamcia mi lalkę kupiła. la, la, laj.
Podwiązki zobaczyć chciałem,
Lecz mama mi zabroniła. la, la, laj.

C, G
C, C7
F, C
C, G7

Więc pytam się swej mamusi,
Co to jest za tajemnica? la, la, laj.
„Niech cię nie kusi, mój synku –
Dla ciebie szkolna tablica”. la, la, laj.
Kolegom, co w szkole byli,
Stawiam przepyszne zakąski, la, la, laj.
Żeby mi wytłumaczyli,
Jak wyglądają podwiązki. la, la, laj.
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{bis}

„Dwie falbaneczki na górze,
Na dole zapinek wąski”. la, la, laj.
Teraz już dobrze rozumiem,
Jak wyglądają podwiązki! la, la, laj.
Poszedłem z lubą do gaju
Szepcząc jej czułe słóweczka. la, la, laj.
Wtem luba krzyczy: „O raju!
Mrówka, ach, mrówka, mróweczka”! la, la, laj.
Na krzyk mej lubej nieznośnej
Powstałem z miejsca nieśmiele: la, la, laj.
„Gdzie usiadł owad nieznośny”?
Szukam jej po całym ciele...la, la, laj.
Szukam ja tej mrówki wszędzie,
Lecz mrówki nigdzie nie było. la, la, laj.
Znalazłem gniazdo łabędzie –
Miło, ach, miło mi było! la, la, laj.
Teraz, gdy jestem żonaty,
Żona mi robi wymówki: la, la, laj.
„Czy ty pamiętasz, mój mężu,
Jak w gaju szukałeś mrówki”? la, la, laj.
Wykonawca: Stasiek Wielanek

292.

Polityka

(melodia z piosenki: Ech muzyka, muzyka)
Oddajcie mi tę małą POP,
A zobaczycie, jak wygram.
Zrobię na niej karierę,
Która maluczkim niezwykła.

G, D
C, G
C, G
D, G

Refr. Ech polityka, ech polityka;
G, A, D
Z idei sypie się kurz.
G, A, D, Fis
Lecą słowa z mównic, głośników,
h, A, D, A
Lenin w grobie przewraca sie już.
G, A, D
{bis}
Powoli będę się wspinał
Do szczebla sekretarza.
Nie będę się wychylał,
Nie będę się też narażał.
Refr. ...
Choćbym się później walnie
Naraził się szarym ludziskom,
Na bardziej odpowiedzialne
Przeniosą mnie stanowisko.
Refr. ...

201

293.

Polonez (Toast)

Aby zawsze stał waszeci;
W dzień czy w noc, czy w każdej porze.
Morał co mądrością świeci,
Czyń drugiemu, jak chcesz sobie.

C, G7
C
C7, F
G, C, G7, C

Byś nie gwałcił się tajemnie
W zdobywaniu skarbów cnoty,
Ale czynił to przyjemnie
Z własnej woli i ochoty.
Byś nie wracał po próżnicy
Nieświadomy własnej drogi,
Lecz jak święci podróżnicy
Zawsze pewnie stawiał kroki.
Niechaj sama się rozłoży
Droga szczęścia swoje dary,
A ty dary one spożyj
Spożywaniu strzegąc miary.
A gdy włożysz należycie
Obowiązków na się brzemię,
Pomyśl o tym całe życie
Że zły koń co idąc drzemie.
Ruszaj tedy śmiało przodem,
Siłą wszystkie rwij przeszkody.
Świeć przykładem przed narodem.
Ruszaj w drogę bracie młody.
A spuściwszy się nareszcie
Na opiekę bożej łaski,
Nie martw się zachodem słońca,
Ale patrz na wschodu blaski.
A ująwszy potem z wolna
I z ostrożna życia morał,
Dojdziesz do konkluzji takiej,
Że nikt nie miał, co też nie dał.
A otarłszy potem w końcu
Z czoła pot po trudach ziemi.
Wspomnij sobie bracie o tych
Co ci byli życzliwymi.

294.

Połoniny niebieskie

Gdy nie zostanie po mnie nic
Oprócz pożółkłych fotografii,
Błękitny mnie przywita świt
W miejscu, co nie ma go na mapie.
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CFCF
CFCG
CFCG
CFCF

A kiedy sypną na mnie piach,
Gdy mnie okryją cztery deski,
To pójdę tam, gdzie wiedzie szlak
Na połoniny, na niebieskie.
Podwiezie mnie błękitny wóz
Ciągnięty przez błękitne konie.
Przez świat błękitny będzie wiózł
Aż zaniebieszczy w dali błonie.
Od zmartwień wolny i od trosk
Pójdę wygrzewać się na trawie,
A czasem, gdy mi przyjdzie chęć,
Z góry na ziemię się pogapię.
Popatrzę jak wśród smukłych malw
Wiatr w przedwieczornej ciszy kona.
Trochę mi tylko będzie żal,
Że trawa u was tak zielona.

295.

Popiersie Lenina

Tego nie mogłem przewidzieć,
Że po słonecznej pogodzie,

d, A7, d
D7, g

Ledwom, drzwi odryglował,
Ledwom się ukryć zdołał,
Już cały świat moknął w wodzie. La, la, la

d
A7, D7

{bis}

Stanąłem mokry, zziębnięty,
W przedsionku cerkiewki starej.
W cmentarnej posiadłości
Dawno już nikt nie gościł,
Chyba, że duchy lub mary.

{bis}

Nagle ujrzałem o zgrozo,
Włos mi się jeżyć poczyna
(lub: serce łomotać poczyna).
Z ciemności się wyłania
I w moją stronę skłania,
Żywe popiersie Lenina.

{bis}

Przygodę tę miałem na rajdzie,
A fakt to przecież prawdziwy:
Że wszędzie można spotkać
Tą znakomitą postać,
Bo Lenin wiecznie jest żywy
Lenin wiecznie żywy, Lenin wiecznie żywy
Sto lat, sto lat niech żyje, żyje nam (ironicznie)

{bis}
C, G7
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296.

Powitanie gór

Witajcie kochane góry,
O witaj drogo nam rzeko.
I oto znów jestem z wami,
A byłem tak daleko.

d, g, d
C, d
C, g, d
A, d

La, laj, la, la, la, laj,
Laj, la, la, la, laj.

d, B, C, F,
d, A7, d
{bis}

Dzielili mnie od was ludzie
Wrzaskliwy rozgwar miasta.
I owa śmieszna cierpliwość,
Co z wyrzeczenia wyrasta.
La, laj ….
Oddalone to są przestrzenie,
Pustkowia, bezpłodne głusze.
Przerywa je tylko tęsknota,
Co tu wam pędzi duszę.
La, laj ….
I ona mnie wreszcie przygnała,
Że widzę was oko w oko,
Że słyszę, jak szumisz ty wodo,
Szeroko i głęboko.
La, laj ….
Tak chodzę i patrzę, i słucham.
O jakże to miło, to miło.
I śledzę, czy coś się tu może
Od kiedyś nie zmieniło.
La, laj ….
Muzyka: Kazimierz Kawulak
Słowa: Jan Kasprowicz

297.

Pożar na Tamce

Na Tamkie pod trzynastkiem ogniową straż wezwali.
Z ratusza pełnym gazem na fonie my jechali.
I pędzim przez Krakowskie, Śródmieściem zapychamy,
Na Tamkie pod 13- kie na ten czas zajeżdżamy.
Refr. A tu się pali, jak cholera 3x
Ogień wali, jak cholera
Nie wiadomo skąd.
A naród stoi i łeb zadziera 3x
Tu się pali, jak cholera
Z każdej strony swąd.
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D, A7
D,
D7, G
D, A7, D
A7, D
A7
D
A7, D
A7
D

A tam na trzecim piętrze, gość jakiś strasznie drze się.
Ratujcie bo się spalę, zajęli gacie mnie się.
Ktoś krzyknął skacz pan w siatkę – do niego strasznym głosem;
Gość skoczył, ale obok i zarył w jezdnię nosem.
Refr. …
A wtem z przeciwnej strony zajeżdża pogotowie.
Gość leży na asfalcie i ma trzy dziury w głowie.
I nagle, jak nie wrzaśnie przy ludziach bez krępacji:
„Ratujcie moją babcie zamkniętą w ubikacji.”
Refr. …
Natenczas ony Franek w zmoczonym kombinezie
Po babkę tego gościa na III piętro lezie.
Za chwilę jest z powrotem i trzyma parę kapci
I mówi do faceta, że to są resztki z babci.
Refr. …
Walczyli my z tym ogniem na Tamkie pod trzynastkiem
A pożar był widoczny nad prawie całym miastem.
Toporki byli w ruchu, ulice byli w wodzie.
Walczyli my z tym ogniem aż podziw był w narodzie.
Refr. Trzy godziny
my walczyli 3x,
Bo strażaki w takiej chwili
Bardzo dzielne są.
Wszyscyśmy się napocili
3x,
Trzy godziny my walczyli
Aż się spalił dom.

298.

Pożegnania czas

Tak niedawno żeśmy się spotkali,
A już pożegnania nadszedł czas.
Tyle żeśmy z sobą przebywali,
A dziś już wspomnienia łączą nas.

a, d
E, a
a, d
E, a

I choć w życiu przyjdą smutne chwile,
I choć w życiu przyjdą chwile złe,
My wspominać was będziemy mile
Pozdrowienia wam przesyłać swe.

a, d
E, a
a, d
E, a

Refr. My dziś z piosenką pożegnamy was,
Niech ta piosenka stale łączy nas.
Gdy usłyszycie tej melodii ton,
Niech w sercach waszych radość budzi on.

a, E
a
E
A

Życie daje nam radości tyle,
Tyle szczęścia i cudownych chwil.
Trzeba wykorzystać każdą chwilę
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I zapomnieć, że istnieją łzy.
I choć smutek, żal ci serce targa.
W oku twym niech nie zabłyśnie łza.
Bo nikt nie pamięta co to skarga,
Trzeba śmiać się chociaż serce łka.
Refr. …

(2x)

Wykonawca: Rudi Schuberth

299.

Pożegnanie gór

Słońca dysk zaginął gdzieś w konarach
Na polanę spłynął szary mrok.
Smętnie zadzwoniła gdzieś gitara.
W mrocznej ciszy czyjś zamiera krok.

a, E7, a
d, a
d, a
d, E7, a, A7

{bis}

Przy ognisku wędrowców gromada,
W blasku iskier zamarł cieni krąg.
Wysłuchując struny opowiadań
Zasłyszanych gdzieś daleko stąd.

{bis}

Pięciolinią wyznaczonym szlakiem
Błądzi zapomniany, niemy cień,
A w swych troskach smętnie zadumany
Żegna świątek odchodzący dzień.

{bis}

Znika w dali kalejdoskop twarzy,
Zgasłych ognisk dym już sięga chmur..
Pomyśl ile niespełnionych marzeń
Łączy w sobie pożegnanie gór.

{bis}

Już nie znikną góry z twoich wspomnień,
Oczy ikon, nieprzebyty szlak,
Szumu jodeł nie da się zapomnieć.
Będziesz wracał do nich w swoich snach.

{bis}

Muzyka: Mel. ukraińska

300.

Pożegnanie Liverpoolu

Żegnaj nam dostojny stary porcie,
Rzeko Mersey żegnaj nam.
Zaciągnąłem się na rejs do Kalifornii.
Byłem tam już niejeden raz.

C, C7, F, C
G7
C, C7, F, C
G7, C

Refr. A więc żegnaj mi kochana ma.
Za chwilę wypłyniemy w długi rejs.
Ile miesięcy cię nie będę widział, nie wiem sam,
Lecz pamiętać zawsze będę cię.
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C, F, C
G
C, C7, F, C
G7, C

Zaciągnąłem się na herbaciany kliper,
Dobry statek, choć sławę ma złą.
A że kapitanem jest tam stary Burgess,
Pływającym piekłem wszyscy go zwą.
Refr. ...
Z kapitanem tym płynę już nie pierwszy raz,
Znamy się od wielu, wielu lat.
Jeśliś dobrym żeglarzem – radę sobie dasz.
Jeśli nie, toś cholernie wpadł.
Refr. ...
Żegnaj nam dostojny stary porcie
Rzeko Mersey żegnaj nam. G7
Zaciągnąłem sie na rejs do Kalifornii
Gdy wrócimy, opowiemy wam.
Muzyka: “Leaving of Loverpool”
Słowa: K. Kuza + J. Rogacki

301.

Pożegnanie Polski

Pospólny los Polacy, nas z dawien z dawna zbratał.
Na dolę i niedolę, na dobro i na zło.
Gdy trębacz nad Krakowem w hejnale stromym wzlata,
Z nadzieją strzygę uchem i szabli szuka dłoń.

d, A7
g, A7, d
C7, F, Czm, C, A7
d, A7, d, g6, A7, d

Tak ładnie wyglądamy w strzępiących sie ubrankach,
Jak lament Jarosławny jest płacz matczyny – „Idź”.
Gdy siedemnastoletni, grający na organkach,
Jak zawsze wyruszamy, by się za wolność bić.
Cóż wolność? Wybrać pociąg i mieć w pogardzie konie.
Cóż wolność? Tłuc szklanice? W noc śpiewać, we dnie spać?
Natura już w kolebce wszczepiła nam ironię.
Lecz jest prawdziwsza wolność, będziemy przy niej trwać.

D7, g, D7
C, D7
F7, Fzm, F, D7, g
D7, g, C6, D7, g

Kto jeszcze pójdzie z nami, to problem oczywista.
Dowództwo kto obejmie? Kto stanie pośród ciur?
Na kogo ruszyć najpierw? I kto w zaciszną przystań?
Ukradkiem, milczkiem – wpłynie spomiędzy raf i chmur.
Gra trębacz nad Krakowem, choć poległ gry nie przerwał,
Bo wielka jego miłość, gra miastu larum. Cyt!
Agnieszko, myśmy w szkole. Za chwilę duża przerwa.
Czy słyszysz? Gdzieś za ścianą puścili twista z płyt.

d, A7,
g, A7,d
G7, F, Czm, A7
d, A7, d, A7, d

Wykonawca: Bułat Okudżawa
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302.

Pożegnanie z dziewczętami

Odeszły dziewczęta, zostały wspomnienia,
Które goni wiatr.
Odeszli koledzy, pozostał wśród jodeł
Obozowisk ślad.

d, F
g, A7
d, F
g, A7

Refr. Przy blasku ogniska, gdy dzień kończy się,
Schodzi mrok, płynie pieśń, smutna pieśń;
O dziewczętach, z którymi nie można już iść,
O piosenkach śpiewanych, płynących,
jak ogniska dym.

d, D7, g
F, A7
d, g, d, A7
d, g, d, A7, d

Wspominasz czasami dzień smutnych pożegnań,
Urok tamtych chwil.
Wspominasz przyjaciół przebytych wędrówek,
Polnej drogi pył.
Refr. ...
Muzyka: K. Szczucki
Słowa: W. Kuszpit

303.

Północny trolejbus (inna wersja „Ostatniego autobusu”)

A kiedy nie mogę opamiętać się z bied,
I wyrwać nie mogę się z matni.
Północny trolejbus przerywa swój bieg,
Trolejbus ostatni.

h, e, h
H7, e, h, H7
e, h
Fis7, h, H7

Północny trolejbus, po moście wciąż gna.
Okrężne swe trasy wciąż kreśli.
By zabrać tych wszystkich, co w rannej dziś mgle,
Porażkę ponieśli.
Północny trolejbus przystaje w sam czas,
Pędź wozie mój chłodną północą.
Współpasażerowie, żeglarze tych tras,
Przychodzą z pomocą.

{bis}

{bis}

{bis}

Ja z nimi nieraz uciekałem od bied,
Przytulam się do nich ramieniem.
Jak wiele ma w sobie tęsknoty i łez,
Milczenie, milczenie.

{bis}

Ostatni trolejbus po Moskwie wciąż gna,
A Moskwa, jak rzeka się wije.
A ból co uparcie wciąż w piersi mej drga,
Przemija, przemija.

{bis}
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304.

Późną jesienią (Pożegnanie z latem)

Późną nocą, jesieni już blisko,
Tuż przy drodze rozkwitło ognisko.

a, E, a, {bis}d, E, a {w bisie}
E, a

Spały świerki pochylone chłodem,
Podciągnąwszy kolana pod brodę.

{bis}

W krąg kobiety siedziały w milczeniu,
Wpatrywały się w barwy płomieni.

{bis}

I wszystko było normalne poza tym,
Zwykła północ, pożegnanie z latem.
I tylko czasem ptak jakiś wrzasnął;
Nie mogę zasnąć, nie mogę zasnąć.

{bis}

Tak spełniła się dziwna godzina,
Gdy coś gaśnie, a coś się zaczyna.

{bis}

Jak zgubione w polu pokosy,
Śpią żniwiarki zmarznięte od rosy.

{bis}

A ognisko już samotne zgasło,
Już idzie jasność, już idzie jasność.

305.

{bis}

{bis}

Prolog do ballad

Gdy dzień się kończy i zmrok zapada,
Wtedy przychodzi do nas ballada.
O barwnym życiu nam opowiada.
Na wszystko radę dobrą ma.

C, F, C
G, C
F, C
G, C

Refr. Więc gdy się bracie coś nie układa,
Pamiętaj zawsze, że jest ballada.
O barwnym życiu nam opowiada.
Na wszystko radę dobrą ma.

F, C
G, C
F, C
G, C

O srebrnych rzekach, kanionach rwących
I szarej prerii spalonej słońcem.
Żywicznych lasach, lasach bez końca
Ballada opowiada nam.
Refr. ...
Kraj, gdzie mieszkali pierwsi traperzy,
Gdzie łańcuch gór w niebo się szczerzy.
Przygody, które możemy przeżyć,
Ballada opisuje nam.
Refr. ...
Wędrując z nami skalistą drogą
Dalej niż oczy dosięgnąć mogą.
Śpiewa dla wszystkich i dla nikogo
O barwnym życiu śpiewa nam.
Refr. ...
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306.

Prowokator
Refr. Ja jestem pro (4x), ja jestem prowokator
Pionek historii, władzy trzon,
Co wyzwala passy moc i burzy krew.
Ja funkcjonariusz nieuchwytny,
Po cichu zjawiam się i niknę.
I widły z igły, wodę z mózgu, ludu gniew.

a, C
a
C
F, E7
F, E7
F, E7, a

To ja wyciągam ludzi na zwierzenia.
a
I ja najgłośniej zawsze w tłumie krzyczę.
C
A jeśli mi uwierzą i jeśli zawtórują,
F, E7, F, E7
To wielu z nich dość długo będzie milczeć.
F, E7, F, E
To ja wychodzę, gdy nadchodzi ciemność.
Człowieka szukam, który dzisiaj zgrzeszy.
Być może go obrażę, być może się uniesie
Bo chcę uderzyć, lecz niech on uderzy pierwszy.
Refr. ...
To ja szeptałem w uszy przed wiekami,
Że czarownice stanowią wszelkie zło.
I wystarczyło potem, by jeden wskazał palcem,
A już krzyczę i wszyscy na stos (3x).
Na moim grzebiecie Neron stawiał stopę
Ja byłem gotów na każde zawołanie.
To ja nad brzegiem Tybru nocami mordowałem,
I ja krzyczałem potem: to wszystko chrześcija ...
Refr. ...
To ja pracuję i drukuje nocą
Ulotki się rozlepi jutro w mig
I wszyscy się dowiedzą (2x),
Że taki jeden w kraju, to Żyd, to Żyd, to Żyd.
To ja pisuje artykuły w prasie,
Od których już z daleka czujesz swąd.
To wszystko jest celowe i dobrze przemyślane.
I ktoś zareaguje i popełni błąd.
Refr. …
w bisie 3 pierwsze wiersze

307.

Przemijanie

Dzień kolejny minął,
Dzień co nic nie przyniósł.
Jeszcze się nie skończył,
A nowy już wyrósł.
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a, G, a
C, G, a, e
G, a, e
C, G, a

i potem wypowiedziane słowa:
Ja, ja, to nie ja , to on.

Refr. Tyle dni minęło, tyle marzeń.
Tylu ludzi przeszło, tyle zdarzeń.
Tyle marzeń sennych się nie spełniło.
Tyle dobrych gwiazd ubyło.

C, G, a, e,
C, G, a, e
C, G, a, e
C, G, a

Tyle słów powiedział,
Słów co nic nie znaczą.
Może kogoś uraził,
Czyjeś oczy płaczą.
Refr. ...
Znów czasu mijanie,
Znowu minął dzień.
Komu przyniósł radość,
Komu smutek – wiem.
Refr. ...
Muzyka: . J. Dzierżak
Słowa: B. Nowicki

308.

Przerwa w podróży

Przy piwie w karczmie, w Limanowej
Zapatrzeni w siwe mgły jesienne
Czekaliśmy na autobusowe
Ostatnie tego lata połączenie.
Buk przez okno złoty talar rzucił
Słońce na obrusie.
Od dziewczyny przy barze pożyczyłem uśmiech,
Oddam w autobusie

a, H7
E, a
F, C
B, E7
a, d
G, G7, C
a, d
E, a

Refr. A po lesie wiatr (2x)
Rwie na strzępy pajęczyny nić.
A po polu wiatr (2x)
Rozsypuje kopce siana w pył.
Do puszystych traw się tuli,
Skrada się do pustych ptasich gniazd,
Po strumieniach z wodą śpiewa
Lekkomyślny wiatr.

H7, E7
{bis}
a
H7, E7
{bis}
a, A7
d
G, G7, C, a
d
E7, a
{bis}

Zapatrzeni w okna, milczeliśmy wszyscy,
Nikt nie przerywał nam milczenia.
Nawet gitary zacisnęły zęby,
Wiedziały – już nie będzie grania.
Oczy dziewczyn szeptały – zostań.
Czas się zatrzymał w Limanowej,
Oddałem uśmiech, przewróciłem kufel,
Na stole talar zgasł.
Refr. …
Muzyka i słowa:. A. Wierzbicki
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309.

Przyjaciele

Przyjaciele, nie o to nam szło.
Tyle kwiatów zabrała nam śmierć.
Tyle pragnień przepadło wśród łez.
Może przyjdzie odwagi znowu czas,
By rzec nie – moi drodzy to nie to.

C, G7, C
C7, F, C, G
C, C7, F
C, G
F, C

To nie to przyjaciele – nie to.
Słowa sławy co dławią nam głos.
Sprawiedliwość na nowo wśród ran,
A brawami się huczy co dnia.
Prawdy są mimo słów, mimo prawd.
To nie to przyjaciele – nie to.
Teraz trzeba zaczekać rzekną nam.
Zaczekamy na pewno o tak.
Nie spoczniemy w czekaniu na ów dzień,
Gdy nie będzie trzeba rzec – to nie to.
To nie to przyjaciele – nie to.
(i dalej, jak w zwrotce pierwszej)

310.

Przyjaciół nikt nie będzie mi wybierał
Refr.: Przyjaciół nikt nie będzie mi wybierał,
Wrogów poszukam sobie sam.
Dlaczego kurwa mać bez przerwy
Poucza ktoś w co wierzyć mam.

Niech się gazeta Neues Deutschland
Wstrzyma wstępniakiem o pomocy,
Bo tu są ludzie, którzy jeszcze
Budzą się z krzykiem w środku nocy.

e, D
e, D
a
G, D

Zaiste wierny to przyjaciel,
Wszak znów pucuje śnieg z pomników.
Na wieczną chwałę i pamiątkę
Pruskich kaprali, Fryderyków.

e, D
e, D
a
G, D

Refr. : …
Jakim wy prawem o wolności
Głosicie bracia w Rudym Pravie.
Wszak to od waszej – nie ostatni
Zwariował pisarz Ota Pavel.
Przebacz mi smutna Bratysławo,
Hradcu Kralovy, zlata Praho
Za śmierć jaskółki tamtej wiosny,
Za polskie tanki nad Wełtawą.
Wykonawca: Andrzej Garczarek

212

G, D
e, D
a
G, D

311.

Pszczółka

Siadła pszczółka na jabłoni i otrząsała kwiat. A, E
Czemu żeś mi moja miła zawiązała ten świat. A, D, E, A {bis}
Jam ci świata nie wiązała, zawiązał ci go ksiądz.
Jam cię tylko pokochała, tyś mnie nie musiał wziąć. {bis}
Jam się pięknie ubierała, pięknie stroiłam się
A tyś myślał, żem ja ładna i to uwiodło cię.

{bis}

Murarczyku zamuruj mi moje czarne oczy,
Żeby chłopców nie patrzały ni za dnia, ni w nocy.

312.

{bis}

Pusto w Gorcach (Gorczańska jesień)

Pusto w Gorcach jest jesienią,
Chociaż w dole życie wrze.
Tutaj w górach tylko buki
Złocą się wśród innych drzew
Gdzieś w dolinę schodzą ślady,
Ktoś niedawno siano wiózł.
Na polanie pozostawił
Trzy ostrewki puste już.

d
A7, A9, d
A7, d, C
F
D7, g, A7
d
A7, d,. C (d)

Chodźmy wyżej popatrzymy
W zarośniętą stawu twarz.
Może dojrzysz poprzez trzciny
Na dnie gdzieś zbójników skarb.
Już niedługo spadną śniegi,
Staw pogrążą w śnie głębokim.
Słuchaj może w szelest liści,
Wplotły się już zimy kroki.

{bis}

{bis}

A w szałasie jeszcze ciepło,
Może watra gdzieś się tli.
Jeszcze przecież gryzie w oczy
Jałowcowy ostry dym.
Może tutaj spotkasz szczęście,
Co gdzieś pod gontami śpi.
Szczęście, które wspomnisz nieraz,
Jak i te jesienne dni.

{bis}

Muzyka: W. Gawlik
Słowa: G. Giermek
Wykonawca: Andrzej Mróz + Kociołki
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313.

Puszkin

Co było nie wróci
I szaty rozdzierać na próżno
Cóż każda epoka
Ma własny obyczaj i ład.

a
E7, a
C
G7, C, A7

Refr. A przecież mi żal, że tu
W drzwiach Nie pojawi się Puszkin.
Tak chętnie bym dziś choć na kwadrans
Na koniak z nim wpadł.
Dziś już nie musimy
Piechotą wlec się na spotkanie.
I tyle jest aut,
I rakiety unoszą nas w dal.
Refr. A przecież mi żal, że po
Moskwie nie suną już sanie.
I nie ma już sań i nie będzie
Już nigdy – a żal.

{bis}

Przyjmuję pojętny
Mój wiek, mego stwórcę i mistrza,
Ten trzeźwy mój wiek
Doświadczony mój wiek pragnę czcić.
Refr. A przecież mi żal, że jak
Dawniej śnią nam się bożyszcza
I jakoś tak jest,
Że gotowiśmy czołem im bić.

{bis}

No cóż nie na darmo
Zwycięstwem nasz szlak się uświetni.
I wszystko już jest:
Cicha przystań, non iron i wikt.
Refr. A przecież mi żal, że pod
Naszym zwycięstwem niejednym,
Górują cokoły,
Na których nie stoi już nikt.
{bis}
Co było nie wróci,
Wychodzę wieczorem na spacer.
I nagle spojrzałem
Na Arbat – i ach! cóż za gość!
Refr. Rżą konie u sań,
Aleksander Siergiejewicz przechadza się.
Ach głowę bym dał,
Że już jutro wydarzy się coś.
{bis}
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d,
G7, C, a
E7
a, A7 (a)

{bis}

314.

Pytała się pani

Pij, pij, pij bracie, pij
Na starość torba i kij.
Pij, pij, pij bracie, pij
Na starość torba i kij.

C
G7
C

Wczoraj grałem w sześćdziesiąt sześć
A dzisiaj nie mam co jeść.
Pytała się pani pewnego doktora
Czy lepiej dać z rana, czy lepiej z wieczora?
„Z wieczora dobrze dać, by się dobrze spało,
A rano poprawić, by się pamiętało”.

F, C
G7, C, C7 {bis}
C, G7
C
G7
C

Refr. Wszystkie rybki śpią w jeziorze, ciurajla, ciurajla, la.
Nasza pani spać nie może ciurajla, ciurajla, la.
A ty stary nie kręć gitary! ciurajla, ciurajla, la
Nie zawracaj kontra pary! ciurajla, ciurajla, la.

C, G7
C
C7, F
C, G7, C

Pytała się pani koleżanek wokół
Czy lepiej dać w domu, czy lepiej na boku?
„Mężowi trzeba dać na tydzień chociaż raz.
Na boku poprawić, choć raz na jakiś czas”.
Refr. ...
Pytała sie pani pewnej swej znajomej,
Czy lepiej za złote, czy też za zielone?
„Za złote słusznie dać, by nawis trochę znieść.
Za dolce poprawić, by lepszy żywot wieźć”.
Refr. ...
Pytała się pani wysokich działaczy
Czy lepiej przed plenum, czy potem, na daczy?
„Przed plenum słusznie dać, by się dobrze spało.
Na daczy poprawić, by się opłacało”.
Refr. …

315.

Pytania syna poety

Na, na, na, na, na
Ja – poeta i łachmyta,
Milczę, kiedy syn mnie pyta:
Drogi ojcze, ile trzeba,
Wydać na bochenek chleba,
I czy można, proszę taty,
Taki chleb kupić na raty?

D, A, h, Fis, G, D, A
D, A
fis, G, D, A
D, A,
fis, G, D, A
fis, G, D, A
fis, h
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Ja – poeta i łachmyta
Milczę, kiedy syn mnie pyta:
Czy to prawda, mój ty stary,
Że na przykład taki Paryż,
Ma na każdym większym płocie,
Rozlepione bezrobocie?
Na, na, na, na, na
Ja – poeta i łachmyta.
Milczę, kiedy syn mnie pyta,
Czy sportowa, ostra miłość
Wpływa zgubnie na otyłość,
Czy „love story” diabła warte,
Musi skończyć się bękartem?
Ja – poeta i łachmyta,
Milczę, kiedy syn mnie pyta,
Co jest lepsze w życiu tato:
Skończyć studia – czy łopatą,
Wrzucać węgiel do kopalni,
Lub wyżymać mózgi w pralni? - Milczę.
Przestań pytać, bo już nocka,
Zamknij oczy, possij smoczka.
Chcesz? To zmienię ci pieluszkę
I pomodlę się nad łóżkiem,
Za obrońców naszych granic,
Za Rejtana i kochanie,
Za najwyższą ludzką rację:
Za umiłowaną Patrię.
(4x)
Na, na, na, na, na...

D, A
fis, G, D, A
D, A
fis, G, D, A
fis, G, D, A
fis, G, D, A
fis, G, D, A
fis, h

Słowa: Andrzej Janeczko
Wykonawca: Trzeci oddech kaczuchy

316.

Ragazza da provinzia

Ragazzo da Napoli zajechał „mirafiori”,
Na sam trotuar wjechał kołami.
Nosem prezent poczułaś, już taka jesteś czuła,
Że pomyślałaś o nim: bell'ami.
On ciemny był na twarzy,
A prezent ci się marzył:
Za dziesięć centów torba w Pewexie.
Ty miałaś cztery złote,
On proponował hotel
I nie musiałaś zameldować się.

C, a, C, a
C, B , d, G
d, G, d, G
d, G, C, G

C, a
C, a
C, B, d, G
d, G
d, G
d, G, C, C7

Refr. Ty z nim poszłaś w ciemno, damo bez matury,
Koza ma prezencję lepszą, niźli ty.
Czemu smutną minę masz i wzrok ponury?
Ciao, bambina! Spadaj, mała, tam są drzwi!
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F, G, C, C7
F, G, C, C7
F, G, C, a
d, G, C, G7

On miał w kieszeni paszport,
Sprawdziłaś, a więc znasz to,
Lecz on nie sprawdził, ile ty masz lat.
On mówił: bella bionda,
A popatrz, jak wyglądasz?
Te włosy masz, jak len, co w błoto wpadł.
Jak w oczy spojrzysz teraz
Swojego prezentera,
Co dyskotekę robi i ma styl?
Straciłaś fatyganta,
Chciał kupić ci „trabanta”,
Czy warto było za tych parę chwil?
Refr. Twój ragazzo forda Capri ci nie kupi,
Buona notte pewnie też nie powie ci...
Jeszcze wierzysz, że dla ciebie śpiewa Druppi.
Ciao, bambina! Spadaj, mała, tam są drzwi!
Poznałaś Europę,
Więc nie mów do mnie: kotek,
Ja nie wiem, co volkswagen, a co ford...
Nie jestem tak bogaty,
Nie wezmę cię do chaty
I przestań mnie nazywać: my sweet lord.
Refr. Ty nie będziesz moją Julią Capuletti,
Inny wszak, niż ja, Romeo ci się śni...
W żadnym calu nie wyglądam,
Jak spaghetti, o nie!
Ciao, bambina! Spadaj, mała, tam są drzwi!
Gdy ci pizzę stawiał, rzekł: prego, mangiare,
To pamiętać będziesz po kres swoich dni,
Tęskniąc za nim, jak złotówka za dolarem...
Ciao, bambina! Spadaj mała, tam są drzwi!
Muzyka: zespół Druppi
Słowa: Jacek Zwoźniak
Wykonawca: Jacek Zwoźniak

317.

Rajdowa dziewczyna

Nikt nie wie dlaczego i jaka jest tego przyczyna,
W Zagórzu na stacji zjawiła się jakaś dziewczyna.
Rynsztunek jej składał się tylko z niewielkiej siateczki.
W siateczce tej miała na zmianę wyjściowe majteczki.

A, E
A
E
A

Refr. Palula, paloma, jak cudnie melodia ta płynie
Palula, paloma o naszej rajdowej dziewczynie.

E, A
D, E, A

{bis}
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Dziewczyna nieśmiało objęła Bieszczady spojrzeniem,
Lecz zaraz strach prysnął, bo czekał przewodnik – marzenie.
Dziewczyno choć z nami zawołał przewodnik wesoło,
Choć nie masz plecaka, lecz popatrz, jak pięknie jest wkoło.
Refr. ...

{bis}

Gdy piwo wypiła spojrzała na brać roześmianą,
Niegłupi to pomysł, ja z wami na rajdzie zostanę.
A nocleg wypadał w hotelu pod nazwą "stodoła"
I sianko pachniało i chłopców gromada ją woła.
Refr. ...

{bis}

Jej łono zadrżało na myśl tę kuszącą i rzadką,
Niegłupi to pomysł na rajdzie tym zostać mężatką.
Gdy rajd się zakończył wieczorny zapadł już zmrok,
Przyrzekła dziewczyna w Bieszczady powrócić za rok.
Refr. ...

318.

{bis}

Rajdowa wiara

Kiedy zbrzydną ci nauki,
Wszystkie książki rzucasz w kąt.
Już czekają klony, buki
I na szlaku przygód moc.

a, d
a
E7
a

Refr. Nie ma jak rajdowa wiara,
Nie ma jak rajdowy śpiew.
Wrażeń czeka co niemiara;
Świergot ptaków i szum drzew.
Do plecaka kładziesz spodnie
I menażki bierzesz dwie.
Żeby było ci wygodnie
To dwa koce bierzesz też.
Refr. ...
Już na dworcu czeka wiara,
Słychać już rajdowy śpiew.
Pobrzękuje gdzieś gitara.
Wiara w pociąg – a my nie.
Refr. ...
Kiedy przyszli my do Zenka,
Każdy plecak zrzucił z plec.
Cisnęliśmy je pod łóżko;
A na stole leżał śledź.
Refr. ...
Wszyscy siedli my przy stole.
Kto palący ten zapalił.
Zenek poobgryzał kapsle
I my razem zaśpiewali.
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a, A7, d
a
E, E7
a

319.

Rio Bravo

Wieczór już i noc blisko,
Księżyc wszedł dawno już.
Tylko noc i ognisko
I ta piosnka, ta jedyna, którą znam.

C, F
C, F
C, F
C, F, C

Wokół mrok, to noc przecież.
Światła krąg od ognia.
Pełna gwiazd jest madonna.
Tylko moja gwiazda dawno zgasła już.
Świta znów, dzień nadchodzi.
Co przyniesie, co mi da?
Nad Teksasem słońce wschodzi,
Wstaje wiatr i wstaje nowy dzień

320.

Rota

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród.
Nie damy pogrześć mowy,
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy.
Nie damy, by nas gnębił wróg.
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

a, E7, a
a, C, G
C, G, a, E, F
d E E7
a E7 a
d
E7, a

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,
Ni dzieci nam germanił,
Orężny wstanie hufiec nasz,
Duch będzie nam hetmanił.
Pójdziem, gdy zagrzmi złoty róg.
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Nie damy miana Polski zgnieść,
Nie pójdziem żywo w trumnę.
Na imię Polski, na jej cześć
Podnosim czoła dumne.
Odzyska ziemię dziadów wnuk.
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy ducha,
Aż się rozpadnie w proch i pył
Krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg.
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!
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321.

Розпрягайте,хлопці,коні

Розпрягайте,хлопці,коні
Та лягайте спочивать,
А я піду в сад зелений,
В сад криниченьку копать.
Refr.: Маруся раз,два,три
Калина-чорнявая дівчина,
В саду ягоду рвала -2р.
Копав,копав кринеченьку
У зеленому саду
Чи не вийде дівчинонька
Рано-вранці по воду?
Refr.: ...
Вийшла,вийшла дівчинонька
Рано-вранці воду брать
А за нею козаченько
Веде коня напувать.
Refr.: …
Знаю,знаю дівчинонько,
Чим я тебе огорчив
Що я вчора ізвечора
Кращу тебе полюбив
Refr.:
Вона ростом невеличка,
Ще й годами молода,
Руса коса до пояса
В косі лєнта голуба.
Refr.: ...

322.

Rudy gość

Rudy gość na trąbie gra pieśń stepową,
A step, szeroki step, umyka mu spod nóg,
Niebo zaś nad głową grzbiet napina swój.

a, G, a
d, G, C, A7, d
a, F, e, a

Dosiadł konia rudy gość, zabrał trąbę,
A step, szeroki step, na skrzydłach go niósł,
Koń ze złotych strun grzbiet napina swój.
Refr. Kozaki, ech junaki,
Dziewoje, ech krasiwe,
Piękne i leniwe,
Śpiewają i grają swą pieśń;
O miłości i o dniu, który przyjdzie
A stada koni jak wiatr przecinają step,
To jest raj kozaczy, to jest nasza pieśń.
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d, a
F, a
d, a
d, a
d, e, a
d, G, C, A, d
a, F, e, a

Rudy step, a w stepie mgła srebrnolica.
I step, szeroki step, już umilkł trąby głos,
Płacze krasawica – ktoś odjechał stąd.
Refr. ...

323.

Ruty – siuty

Kupił sobie stado kowboj stary
I na prerię swoje krowy gna:
„Wy się paście tu, ja pojadę tam,
Bo w tawernie Johnny whisky ma.”

C
G
F, G
G, C

Refr. Ruty – siuty, Arizona, Texas,
Ruty siuty Arizona aaa;
Wy się paście tu, ja pojadę tam,
Bo w tawernie Johnny whisky ma.

G
F, G
G, C

Ale krowy trawy jeść nie chciały,
Bo na whisky także miały chęć.
Wracaj, Johnny, tu, otwórz rancho swe
I na whisky razem z nami jedź.
Refr. …
Wracaj, Johnny, tu, otwórz rancho swe
I na whisky razem z nami jedź.
Wraca Johnny, zbiera swoje panie,
Do tawerny razem z nimi gna.
Siadaj, krasa, tu, a łaciata tam,
Zaraz w wiadrach whisky podam wam.
Refr. …
Siadaj, krasa, tu, a łaciata tam,
Zaraz w wiadrach whisky podam wam.
A gdy krowy whisky pić przestały,
Do dojenia zasiadł stary John;
Doi krowy swe i uśmiecha się;
Zamiast mleka piwko leje się.
Refr. …
Doi krowy swe i uśmiecha się;
Zamiast mleka piwko leje się.

324.

Rzeka

Wsłuchany w twą cichą piosenkę
Wyszedłem na brzeg pierwszy raz.
Wiedziałem już rzeko, że kocham cię rzeko,
Że odtąd pójdę z tobą.

D, G7+, D, G7+
D, G, fis7
G, fis7, h
G, fis7, e, A7
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Refr. O, dobra rzeko, o mądra wodo.
D, G7+, D, G7+, D, fis7, D, D7
Wiedziałaś gdzie stopy znużone prowadzić, G, fis7, h
Gdy sił już było brak, brak.
G, fis7, e, A7, D,
Wieże miast, łuny świateł,
Ich oczy zszarzałe nie raz
Witały mnie pustką, żegnały milczeniem
Gdym stał się twoim nurtem.
Refr. …
Po dziś dzień z tobą – rzeko
Gdzieś począł, gdzie kres dał ci Bóg.
Ach życia mi braknie, by szlak twój przemierzyć,
By poznać twą melodię.
Refr. …
Muzyka: W. Jarociński
Słowa: W. Jarociński
Wykonawca: Wolna Grupa Bukowina

325.

Rzeki to idące drogi

Wieczorem, późnym wieczorem
Panny wychodzą nad wodę.
Nad rzeką pochylają twarze,
Coś do niej szepcą o czymś marzą.

C, G, C
C, F, G
F, C
F, a7, D, G

Refr. Rzeki, to idące drogi,
A łodzie – wędrowcy tych dróg.
Dwa razy w tej samej wodzie
Nie przejrzy się człowiek ni duch.
Trawy się wodzie kłaniają
Odbicie swe potrącając...
I wiatrem miękko kołysane,
W jego gadanie zasłuchane.
Refr. …

326.

przy bisie: D, e, A, G, A, D

Samotnie stoję nad Sanem

Raz kiedy ciebie poznałem,
Mówiłaś to właśnie mi.
Ale ja wierzyć nie chciałem,
Że skończą się nasze dni.
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{bis}

{bis}

Noc pachnie miodem i miętą,
A wianki płyną stadami.
Płyną od zmierzchu aż do świtu,
Płyną tak znikąd, hen donikąd.
Refr. …

C
d
G
F, G, C

a, E
a
E
a

Że wkrótce się rozstaniemy
Samotna zostaniesz ty.
A z szczęścia, któreśmy mieli
Zostaną nam tylko łzy.

A7, d
a
E
a, A7 {bis}

Samotnie stoję nad Sanem
I patrzę na drugi brzeg.
Wiatr goni chmury nad ranem,
A w oczy prószy mi śnieg.
Jak smutno stać nad tą wodą,
Co rozdzieliła kraj nasz.
I chociaż jesteś tak blisko,
Do ciebie nie puszcza straż.

327.

{bis}

Sandor (Węgierska kapela)

U Sandora, u Cygana, wre zabawa, aż do rana;
Wziął dziś ślub, świat cały ma u stóp.
Grał na cudzych weseliskach.
Dziś ma własną żonę blisko.
Razem z nią prowadzi bandę swą.
Rozwalili chatę całą, więc na dworze robią bal.
Choćby miasto całe spało
Pieśń ich płynie w dal.

d, g, d, g
d, A7, d, g, A7
d, g,
d, g
d, A7, d, g, A7, d
C, C7, F, C, C7, F
E, a
E (a,g,f,e – na strunie E6)

Refr. Idzie muzyczka, to Sandor swą kapelą
I wszyscy się weselą, gdy Czardasza gra nasz zuch.
Smutek wnet znika, gdy skrzypce ma pod pachą,
Z tokajem pełną flachą wokół siebie robi ruch.
Serce omal nie wyskoczy każdej z pięknych dam,
Kiedy spojrzy w jego oczy
Czarne, jak on sam.

C, C7, F
E
a, (a,g,f,e – na strunie E6)

Refr. Idzie muzyczka, to Sandor swą kapelą
I wszyscy się weselą, ej bo Sandor to nasz zuch.
Smutek wnet znika, gdy skrzypce ma pod pachą,
Z tokajem pełną flachą wokół siebie robi ruch.

328.

d, g, d
g, d, A7, d
g, d
g, d, A7, d

d, g, d
g, d, A7, d
g, d
g, d, A7, d

Scena

Cehla v ruke, cehla v scene
čujce ludze co še dzeje
Cehlu k cehle lepic budzem
Kým še zrúci čekac budzem.

a
D, a

Refr.: Hej ludze, staviam sebe dom
Hej ludze, bývac budzem v ňom.

D, a
C, G, a

Cehla v ruke, cehla v scene
čujce ludze co še dzeje
Ocec s mamkoou dom staviaju
Na nas dzeci čas nemaju.
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Refr. Hej ludze, stavia ocec dom
Hej ludze, s nami bývac budze v ňom.
Muzyka: Pink Floyd

329.

Sen Koliby

Gdy srebrny księżyc wstaje,
Błyszczący pośród gwiazd.
Księżniczka z kraju marzeń
W swój świat zawiedzie nas.
Opowie nam historię,
O której szumi wiatr,
O której wiedzą jodły
I nie zapomni czas.
La, laj, lalalalaj

(C, G7, C) C, C7, F
G, C
a, d
G7, C

G7, C, C7
F, G, C, a, d, G7, C, C7{bis – po każdej zwrotce)

Już ciemna noc zapadła,
Uśpiła skalną grań,
Gdy z pobliskiego boru
Przypłynął watry blask.
To strudzeni wędrowcy,
Błądzący pośród gwiazd,
Szukali gdzieś schronienia
Kolibę dał im las.
Wędrowcze, gdyś zmęczony,
Gdy nogom brak już sił,
Koliba cię przygarnie,
Ugości blaskiem swym.
Zapomnisz o kłopotach,
Zmartwienia niczym są.
Gdy siądziesz wraz z Kolibą,
Zanucisz razem z nią.
Laj, la la...
Muzyka i słowa: Kazimierz Kawulak
Wykonawca: autor + Koliba

330.

Sentymenty

Czy słyszysz ma luba tych listków szemranie, C, G
Czy czujesz tę woń kalafonii?
F, C
Czy czujesz ma luba w seledyn dziergana,
Te cudne bzy Macedonii?

F, C
G, G7, C, C7

Serce do serca na fest się przywala,
A ręka nie pyta o ślub.
Słowik pod krzaczkiem robotę odwala,
Dyszlem szarpany ptak w dziób.
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{bis}

{bis}

Kocham cie na czczo, pod włos i znienacka.
Całą od A aż do D.
Wpadłaś mi w oko, jak śliwka do placka;
Całuj nie pytaj się gdzie.

{bis}

Życie doprawdy jest już takie głupie,
Że rani najbardziej samotnych.
Lecz kiedy serca trzymają się w kupie,
To maja wszystko w .. pogardzie.

{bis}

Życie jest piękne, tak jest i tak będzie.
Lecz trzeba umieć je brać.
A najpiękniejsza w tym życiu jest miłość.
Grunt to sentyment … psia mać.

331.

{bis}

Serca dwa

Tak zawsze razem, razem we dwoje,
Spędzamy miło czas.
Dla nas nieważne ile już czasu,
Czy zdjęcia pokrył kurz,
Tylko do życia potrzebne jest serce,
Jeżeli wciąż je masz,
Nie licząc godzin, nie licząc minut,
Śpiewajmy razem tak:

C,
F, G
F, G, C
F, G
F, G, C

Refr.: Serca dwa, serduszka małe dwa, C,
Ze sobą już są tyle lat,
Niech piosenka ta płynie w dal.
Serca dwa, serduszka małe dwa,
Ze sobą już są tyle lat,
A życie niech wciąż bawi nas.

F
G, C
F
G, C

Choć teraz niewiele zostało czasu,
W miłości tylko raj.
Gwiazdy na niebie, choć jaśniej nam świecą,
Odchodzą rankiem w dal.
Wszystko przemija, a czas szybko płynie,
Zostały serca dwa,
Nie licząc godzin, nie licząc minut,
Śpiewajmy razem tak:

Refr.: Serca dwa,
Muzyka: B.C.Ludke
Słowa: M.Jędrowski
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332.

Serce me

Była noc grudniowa
Prószył drobny śnieg.
W chatce przy kominku
Brzmiał donośny śpiew.

a, E7, a
d, G, C
d, a
E7, H7, E7

Wtedy zobaczyłem ciebie
I zadrżało serce me.
Zawirował mi świat cały
Pewnie zakochałem się.

a, d, G, C
a, d, H7, E7
a, d, G, C
a, d, E7, a

Urok gór podziałał,
Złączył dusze dwie.
Szczęście zawitało,
Jak w cudownym śnie.
W twoje oczy wciąż patrzyłem,
Ciągle drżało serce me.
I wirował nam świat cały,
Przecież ja kochałem cię.
Nadszedł czas rozstania.
Zamarł ognia blask.
Smutno szumią drzewa,
Bo nie widzą nas.
Może kiedyś się spotkamy.
Znowu zadrży serce me.
Zawiruje nam świat cały,
Pewnie znów pokocham cię.
laj, la la la la laj laj

a, d, G7, C

(na melodię „Serce me zadrżało”)
d, a, E, E7, a)

Muzyka: Kazimierz Kawulak
Słowa: Kazimierz Kawulak
Wykonawca: autor + Koliba

333.

Serce me zadrżało

W lesie, na trasie
Zobaczyłem ciebie
Twoje czarne włosy
Na bezchmurnym niebie.

a
F, G
C, G
H7, E, E7

Refr. Serce me zadrżało,
Zawirował świat,
Cóż ja wtedy miałem:
Osiemnaście lat.
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a, d
G, G7, C
d, a
F, E, /E, a/ {bis}

Szum drzew kołysząc
Czarę życia słodził,
Byliśmy szczęśliwi,
Zakochani, młodzi.
Refr. …
Dwa dni i nocka,
Ciemna jak atrament.
Potem łzy rozstania,
Żłobią słoną ranę.
Refr. …
Słowa: Jerzy Filar

334.

Serce Słowianki

Serce Słowianki nie zna łez.
Serce Słowianki twarde jest.
Gdy przyjdzie rzucić ziemię swą,
To rzuci, bo dobrze zna i kocha ją.

a, E7, a
A7,d
E7, a
d, E7, a

Refr. Różnie bywało, tak i nie.
Czasem się szło,
Choć nie wiesz gdzie.
I nawet kiedy było źle
Zawsze wiedziałeś,
Ze z tobą jest:
Serce Słowianki, które wie,
Co to jest honor, jak i gdzie.
A jeśli czasem zmięknie to,
Przebacz mu – pomyśl sam: szkoda słów.
Refr. …
Serce Słowianki – polny kwiat,
Więc go, jak kwiat za czapkę wsadź.
I teraz możesz ruszać w świat,
Że z sercem tym nie będziesz sam, będziesz z nim

335.

Sierpień

Stanęły pod mym oknem, jak wiejscy muzykanci
Gwiazdy – zielonooki sierpień po sadzie tańczył.
Księżycem całowany sad się rozrzewniał.
Lekki był i cygański taniec sierpnia.
Refr. Łzy co nam z oczu zlecą
Ziemi o nas powiedzą
Chodźmy w drogę,
Łzy w drodze obeschną.

G, D, H7, e
C, G, D, G
D, H7, e
C, G, D, G
G, D
H7, e
C
G, D
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Łzy nie przynoszą ujmy
A my w tę noc wędrujemy
Roziskrzoną, rozśpiewaną, bezkresną.

G, D
H7, e
C, G, D, G, D, G

Stanęły pod mym oknem, jak wiejscy muzykanci
Gwiazdy – zielonooki sierpień po sadzie tańczył.
Wraz złocistość w korze drzew drżała.
To sen ją płoszył, ludzie mrużyli, noc otwierała oczy.

336.

Skalna świątynia

Patrzę, jak słońce chyli promienie,
Ziemi się kłania razem z chmurami.

e, H7, e, D
e, H7, e, D, D7

Powiewem wiatru, skalna świątynia
Śle ludziom zew przestrzeni.

G, C, G, C
e, H7, e, E {bis} e, H7, e {bis}

Zasnuta smutkiem, zakryta łzami,
Które krętymi chodzą ścieżkami.
Niezrozumiałe i niepotrzebne,
Były i pozostaną.
Tam tańczą wichry w diabelskim tańcu.
Tam w blasku słońca, czy w mgle zasłonie.

{bis}

Kończą się czasem ludzkie marzenia:
Radość, miłość, złudzenie.

{bis}

Wykonawca: Wacław Masłyk

337.

Słońce niech wschodzi

Oj nie czekaj aż czyn wielki spełnić będziesz mógł,
Aby rzesze za twym blaskiem szły.
Lecz odważnie krocz po każdej z twych codziennych dróg;
Słońce niech wschodzi tam gdzie ty.
Refr. Słońce niech wschodzi tam gdzie ty,
Ktoś przez ciebie drogę znajdzie
Poprzez ciemne mgły
Słońce niech wschodzi tam gdzie ty.

(2x) G7, C
C7
F
G, G7, C

Dla zdolności twojej wszędzie znajdziesz pracy dość.
Nie trać czasu na bezpłodne sny.
Twym zadaniem tępić będzie wszędzie fałsz i zło;
Słońce niech wschodzi tam gdzie ty.
Refr. …
Gdy wokoło siebie widzisz smutnych twarzy rój,
Niech nie gaszą twych zapałów sny.
Choćby jedno tylko serce rozgrzał uśmiech twój;
Słońce niech wschodzi tam gdzie ty.
Refr. …
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C, G7
C
C7, F
G7, C

{bis}

338.

Smak pożegnań

Odchodzi czas ostatnich nocnych zwid.
Ostatni raz rozżarzył niebo świt.
Ostatni tramwaj bezruch ulic tnie.
Ostatni złych okoliczności zbieg.

d, g
C, C7, F
d, D7, g
C, F, A7

Jak szary cień po kątach pełznie zmrok,
Drży każdy sprzęt, gdy nań kierujesz wzrok.
I co ci da, gdy przyjdzie krawędź dnia?,
Czy chcesz dobry uśmiech, czy zły kwiat.?
Refr. Gorzki jest smak pożegnań,
I niedobrych pora rozstań.
Spójrz, księżyc odjeżdża,
Szare me palto, szare horyzonty.

d, g
C, C7, F
d, D7, g
d, A7, d
g, d
C, A7, d
g, d
A7

Nadejdą dni, jak szare serca gwiazd.
Zamknięte drzwi niejeden skrzypną raz.
Na pewno, ktoś da ci nowy los,
Lecz, które z nich przypomni znany głos.
Które z nocy stu do twoich przyjdzie ust,
Której z nich do siebie wręczysz klucz.
Która doceni twój wspaniały gest.
Może nawet tak nie będzie, lecz…
Refr. …
Cóż możesz wiedzieć o porywach serc.
Znów ci zasypia błogo każdy nerw.
Jak zwierzę jesteś czekające w śnie,
Na nieznany, niewiadomy dzień.

339.

Cмуглянка

Как-то летом на рассвете
Заглянул в соседний сад,
Там смуглянка-молдаванка
Собирает виноград.
Я краснею, я бледнею,
Захотелось вдруг сказать:
„Bcтанем над рекою
Зорьки летние встречать”

d
A7
d
D7, g
A7, d
g6, d, A7, d

Припев: Раскудрявый клен зеленый, лист резной, D7, g
Я влюбленный и смущенный пред тобой, C7, F
Клен зеленый, да клен кудрявый,
A7, d
Да раскудрявый, резной!
g, E7, A7 [: g6, d, A7, d, A7:]
А смуглянка-молдаванка
Отвечала парню в лад:
„Партизанский молдаванский
Собираем мы отряд.
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Нынче рано партизаны
Дом покинули родной,–
Ждет тебя дорога
К партизанам в лес густой”.
Припев:
Раскудрявый клен зеленый, лист резной,
Здесь у клена мы расстанемся с тобой!
Клен зеленый, да клен кудрявый,
Да раскудрявый, резной!
И смуглянка-молдаванка
По тропинке в лес ушла.
В том обиду я увидел,
Что с собой не позвала.
О смуглянке-молдаванке
Часто думал по ночам...
Вдруг свою смуглянку
Я в отряде повстречал!
Припев:
Раскудрявый клен зеленый, лист резной,
Здравствуй, парень, мой хороший, мой
Клен зеленый, да клен кудрявый,
Да раскудрявый. резной!

340.

Smutny sen

Możesz iść dokąd cię poniesie wzrok,
Możesz mieć najróżniejszych przygód sto,
Możesz pójść i nie wrócić nigdy już.
Znaleźć gdzieś wśród zielonych wzgórz
Taki kąt, jak tu.

d, A7
d
D, D7, g
C, C7,F
A, A7

Może gdzieś tam ktoś
Przy ognisku da ci siąść.
Poda chleb i uśmiechnie miło się
Ale już nie odnajdziesz więcej jej;
Może we śnie, tylko w śnie, smutnym śnie.

d
A7
d
D, D7, g
F, A, A7, d

Możesz świat cały obejść jeśli chcesz
Wzdłuż i wszerz, lecz pamiętaj o tym, że:
Taki sam będzie zawsze każdy dzień.
Obraz jej czy to w noc, czy w dzień
Z tobą wciąż, jak cień.
Będzie szedł krok w krok
Rankiem i w wieczorny zmrok.
W każdy świt towarzyszyć będzie ci;
Smutny sen, wieczny życia twego cień,
Nawet we śnie, tak jak w tym smutnym śnie. {bis}
La, la, la, la
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341.

Sosenka

Płynie łódka w morskiej toni,
Księżyc z dala blask swój śle.
Kiedyś czule mi mówiła,
Mój Jasieńku, kocham cię.

a, d
E7, a
d
E7, a

Refr. Hej las mówię wam
Szumi las mówię wam.
A w lesie tym sosenka.
Spodobała mi się pełna kras
Marysia ma mileńka.
Spodobała mi się
Marysia ma mileńka.

d
a
E7, a
d, a
E7, a
d, a
E7, a

Czarne oczy mej dziewczyny,
Słodko do mnie śmiały się.
Kiedy czule mi mówiła:
Mój Jasieńku całuj mnie.
Refr. …
Całuj mocno, całuj szczerze,
Tysiąc razy, raz po raz.
Może wtedy Ci uwierzę,
Że prawdziwa miłość w nas.
Refr. …

342.

Spacer po Krakowie (Krakowski spacer)

Zasnęło miasto, puste ulice.
Usnęły planty, śpią Sukiennice.
Gwiazdy nad nami i księżyc lśni.
Dobrze iść wtedy, gdy miasto śpi.

D, e
A7, D
D7, G, D
A7, D, D7

{bis}

W ciszy miasteczka pośród uliczek,
Słyszysz głos kroków i serca bicie.
Gwiazdy nad nami i księżyc lśni.
Piękny jest spacer, gdy Kraków śpi.

{bis}

Muzyka i :słowa Andrzej Mróz
Wykonawca: autor

343.

Sposób na nudę

Bywają takie dni,
Że w domu jest ci za ciasno.
Garnitur ciąży ci,
Myślami mkniesz za miasto.

B, C, C7
F, d
B, F
C7, F (fis,fis,e,e,d,h,c – palcówka)
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Refr. Nie martw się forsy brakiem.
Nie uważaj na głos żony.
Obładuj się plecakiem.
Ruszaj w świat znajomy.

C, C7
F
B, F
C, F

{bis}

Nikną już w lasu ścianie
Rozgrzane miejskie mury.
Na twoje powitanie
Słońce się chowa za chmury.
Refr. …
To nic, że z butów błysku
Już nic nie pozostało.
Wieczorny blask ogniska,
Zapali gwiazd niemało.
Refr. …
I znowu jesteś w mieście,
I znowu jest za ciasno.
Fizycznie jesteś w biurze
Myślami mkniesz za miasto.
Refr. …

344.

Starych nie ma

W szkole w klasie „1a”, pani jest od rana zła,
Bo na lekcjach znowu nie ma dzisiaj trzech.
Nie ma Stasia, co powtarza, Rysia, co się źle wyraża
Oraz Zdzisia, co w tej klasie się postarzał.
Stąd targa panią gniew, no bo nie wie co im jest.
I najgorsze, że to często im się zdarza.
A tymczasem Stasio, Rysio, oraz ten najstarszy Zdzisio,
Naradzają się nad ważną sprawą w krzakach.
Bo jak okazało się jest nareszcie, w końcu gdzieś
Się zabawić, bo od jutra już u Stasia:

d,
A7
d
g, d, g, d
g, A7
D
A7
D

Refr. Starych nie ma, chata wolna;
Łe będzie bal, łe będzie bal, łe będzie bal.
Fest muzyka, tańce dzikie i pięć lal, i pięć lal.
Już Gabrysia o tym wie,
Powie Zosi z „IIc",
Tamta Lidce, co całować się już umie.
Przyjdzie Danka ta od Janka,
Co nie wierzy już w bocianka.
Wszystkie przyjdą, no bo w końcu się rozumie:
Refr. ..
Gdy nazajutrz zapadł zmrok,
Wszystkie przyszły: jedna w kok
Dwie w warkoczyk, reszta gładko uczesane.
Noc zaczęła się od tang,
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A, D
G, D, A, D {bis}

Zdzisio z Lidką gra va bank
Pozostałe są dopiero oswajane.
Do północy było miło, o rysunkach się mówiło
I o śpiewie – kto ma piątkę, a kto nie.
Tylko Rysio wzrok miał mętny,
Rzeżąc coś o pracach ręcznych,
O patyczkach plastelinie, itd.
Potem każda z par się skryła,
Wzorem starszych w kątach willi.
Zgasło światło, cisza była, a po chwili:
Z pokoiku wyszedł Zdzisiu,
Gdzie do Lidki się sposobił.
I do Stasia mówi cicho:
Stachu! Stachu! Co? „Jak to się robi”!?
Refr. …
Muzyka: Zenon Laskowik
Słowa: Zenon Laskowik
Wykonawca: Zenon Laskowik

345

Struna za struną

Nie kazała mi przysięgać
d
Na kolanach, że nie zdradzę,
a
Dotąd zawsze tego chciała, teraz nie. C, G7, C, /A7
Tylko tajemniczym szeptem
d
Rozkazała coś gitarze
a
I odchodząc rzekła: "...No to - trzymaj się."
H7, E7, E, a /E7,a/
Ref: Struna za struną wciąż się rwie,
Już pękła "H", a wcześniej "E".
Pewnie klasyczna wada fabryczna,
Albo korozja mi je żre.

Fis Fis7/h
Fis Fis7/h H7
eh
Cis7 Fis7 h Fis h

Minął tydzień i już porcik,
Bar i piwo słodko niańczy,
Ech, Hiszpance jakiejś dałem porwać się.
A wieczorem przy kolacji,
Chłopcy śpiewać chcą, potańczyć,
Ja gitarę biorę, patrzę - pękła struna "G".
Ref: ...
A w Lizbonie prosi Zdzichu,
Że turystkę spotkał - Szwedkę,
Ale ta ze sobą koleżankę ma.
Trudno - idę - przecież w biedzie,
Żeglarz kumpla nie zawiedzie,
Gdy wróciłem pękła cicho struna "H".
Ref: ...
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No i wreszcie w Neapolu
Były tańce i dziewczyny,
Tam żeglarzy lubią, tam się o nas dba.
A gdy rano powróciłem,
To nie mogłem dojść przyczyny,
Czemu pękły obie "E" i "D", i "A".
Ref:
Cały czas w powrotnej drodze
Zakładałem nowe struny,
Lecz pękały - jakże dziwny to przypadek.
A tak chciałem móc na powitanie,
Zagrać i zaśpiewać mojej żonie
Ulubioną jej lambadę.
Ref:
Staję w drzwiach, zaczynam śpiewać,
A to, co się później stało,
Było gorsze niźli sztorm, czy salmonella.
Teraz drapiąc się po gipsie,
Dam wam radę taką małą,
Nie śpiewajcie nigdy żonom a cappella.

346.

Studencik

Kochał się młody studencik
W cudownym tworze natury.
Bo wdziękiem wszystkich on nęci
A imię jego brzmi ..góry.
Laj, laj, laj...
Sprzęt turystyczny kupował
I przewodniki też zbierał.
Na temat gór dyskutował
I wciąż się do nich wybierał.
Laj, laj, laj...
I w każdą wolną chwileczkę
Chłopak swój plecak pakował.
I małą górską wycieczkę
Już sobie organizował.
Laj, laj, laj...
Lecz miłość ta nieszczęśliwa
Tragicznie się zakończyła.
Bo góry kochanka tkliwa
Na zawsze go usidliła.
Laj, laj, laj...
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Student pogardził uczelnią
I naukową też pracą.
Osiadł na stałe gdzieś w górach
I został wspaniałym bacą.
Laj, laj, laj...

347.

Studentka

Studentko ma, dziś niepotrzebna łza,
Spotykam cie prawie każdego dnia.
Szczęśliwa jesteś dziś,
Każda chwila teraz cieszy cię.
Każdy dzień przynosi wrażeń moc,
Długo marzysz w każdą noc.

a, E
A
A7, d
a
E
a, A7

{bis}

Ach wspomnij dziś wiosenny cudny dzień.
Na górski rajd wybrałem z tobą się.
Kwiecisty polny szlak
Gdzieś w nieznane stale ciągnął nas.
Po bezdrożach wśród zielonych traw,
W modrzewiowy młody las.
Lecz życie tak, wszystko układa źle.
Tak przykro mi, lecz muszę żegnać cię.
Przeminął studiów czas,
Moc radosnych i beztroskich chwil.
Z żalem dziś opuszczam miasto twe,
Potem adres przyślę ci.
Ach wspomnij dziś puszysty biały śnieg,
Gdy pierwszy raz spotkałem z tobą się.
I chociaż wiem, że już
Nie powtórzą nam się tamte dni.
Choć minęło dzisiaj tyle lat
Znów za tobą tęskno mi.

{bis}

{bis}

{bis}

Muzyka: na melodię Studientoczki

348.

Студенточка

Студенточка, заря восточная,
Под липою я ожидал тебя.
Счастливы были мы,
Наслаждаясь поцелуями
И, вдыхая аромат ночной,
Любовался я тобой.

a, E
A
A7, d
a
E
a, A7

{bis}

Но вот пришли: мороз и белый снег.
И радует меня твой звонкий смех,
И блеск очей твоих
Ярким солнцем греет сердце мне
Но, пока еще зима вокруг –
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Мысли все летят к тебе.

{bis}

Пожар войны нас разлучил с тобой.
За Родину ушел я в смертный бой
За мирный труд отцов
И за счастье наших матерей
За родимый украинский дом
И за липу над Днепром.

{bis}

Но верю я – мы разобьем врага!
И встретимся с тобою навсегда.
И вновь под липою
Будем, милая, сидеть вдвоем
И, вдыхая аромат ночной
И целоваться под луной.

349.

{bis}

Suliko

Gdzie rozkwita kwiat, róży kwiat
Na gałązce siadł lotny ptak.

G
D, G

Zadrżał wśród listowia purpurowy pąk. C, D, C, G
Czemu serce drży Suliko?
C, G, D, G

{bis}

Jedzie wrony koń spoza wzgórz,
Jeździec zbliża się, wchodzi w próg.
Spragnionemu dajże wody, wyjdź przed dom.
Czemu kryjesz się Suliko?

{bis}

Pięknie pachnie chleb, pachnie miód
Proszę napij się, ucisz głód.
Ale nadaremnie ściga mnie twój wzrok
Inna jesteś już Suliko.

{bis}

Wiłam z przędzy nić, długą nić.
Z nici powstał szal, zwiewny szal.
Szal do przędzy nie podobny nic a nic
I ty jesteś już nie ten sam.
Pobladł jeździec i ruszył w cwał.
W locie zerwał, kwiat, róży kwiat
Zdrada rani serce, kolec rani dłoń
Zapłakała w głos Suliko
Bo umiera miłość kiedy stargasz ją
Mówi stara pieśń - Suliko.
Muzyka tradycyjna
Słowa: W. Sieradzka
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{bis}

350.

Szeroki świat

Szeroki świat, szeroki świat.
Lecz na nim radości mało.
I poszło serce, a za nim w ślad
Gdzieś szczęście się podziało.

a
d, a
d, a
E, a, A7

I poszedł hen wesoły śmiech,
I wszystko smutek głuszy.
Choć miłowanie to nie grzech,
A ciąży tak na duszy.
Powrócę kiedyś do mych chat,
Tym cichym, ciepłym latem.
Szeroki świat, szeroki świat,
Lecz tyś mi tylko światem.

351.

{bis} E, a

{bis}

{bis}

Szewc i 7 dyktatorów

Daleko na świecie żył kiedyś dyktator
Co gnębił i więził, i sadzał za kratę.
Żołnierzy miał wiernych, samochód pancerny.
Stosunki miał liczne, dyplomatyczne.
I trudził się wielce, lecz sławę miał za to.
A robił tam buty, a robił tam buty,
Nikomu nieznany szewc pewien.
Miał sklep obuwniczy na rogu ulicy
I pijał czasami w niedzielę.

a, E7
E, a
d, a, E, a
C, G7
C, a, E, a
a, C
G7, C
d, a
E7, a

Refr. A życie sobie płynie, Jak gdyby nigdy nic
W przyrodzie nic nie ginie,

a, d, a, E, a.
a, E, a

Raz szewc się rozgniewał, wśród nocy wstał ciemnej,
I bombę podłożył pod auto pancerne.
Huknęło, błysnęło i tak się zaczęło.
A z blaskiem różowym dyktator był nowy.
Miał nowy samochód i wojsko znów wierne.
A szewc robił bomby, a szewc robił bomby
Na buty już czasu miał mało.
I myślał, że pora już bez dyktatora,
Lecz wielu ich jeszcze zostało.
Refr. …
Dyktator był trzeci, co w misję swą wierzył
Miał trzy pary butów na dwustu żołnierzy.
A potem był czwarty, miał wdzięk nieodparty,
I w tym sensie mowę miał piąty nad grobem.
A potem był szósty, gdy piąty już nie żył.
A szewc robi bomby, a szewc robi bomby.
I dniami je robi i nocą.
A gdzieś na ulicy przemawia z mównicy,
Kolejny dyktator już boso.
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352.

Szła noc

Szła noc przez dym i ogień
Szła noc do kresu dnia.
Partyzant wyruszył na drogę
Poszedł tam gdzie noc i mgła.

a, d, a
a, G7, C
d
a, E, a

Szła noc przez las i pole,
Od Tatr po Gdańsk i Hel.
Łączyła nas wspólna niedola,
Wspólny marsz, i trud, i cel.
Tu las był naszym mieszkaniem,
Tu las był domem nam.
A gdy śmierć zaczęła swój taniec,
Śpiewał ptak, a las nam grał.
Szedł rok i rok odchodził,
I szła za nocą noc.
Lecz nikt nie żałuje tych godzin,
Które nam wziął zły nasz los.
Wstał dzień i świt zabłysnął,
I noc odeszła w mrok.
I trwa, jak wtedy nad Wisłą,
Wspólny rytm i serc, i rąk.
A dzień wśród nas pozostawał,
Już nie oddamy dnia.
Choć droga jest trudna, a nie prosta,
Idź nią i ty tak, jak ja.

353.

Szparka sekretarka

Beze mnie byłbyś zbytkiem łaski,
Duchowo całkiem nie zebranym,
Niepewnym, jak ruchome piaski,
Chudym jak klatka na bociany.
To ja, to ja, to ja,
Przyłbica twoja i ostoja,
Ja jestem czujna, ja jestem zwarta,
Ja jestem szparka, ja sekretarka,

C
G
d, G7
C, G7
C
G
G7
a a a! C, G7

Refr. Gdy twoje córy gryzą pazury
Gdy twoje żony piłują szpony
Twoi rodzice trwonią krwawice,
Stroszą na głowie swoje sitowie twoi synowie.
To ja zatwierdzam twoje premie,
Ja trzynastkami łatam kieszeń,
Z drogi usuwam ci kamienie,
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C
F
G7
C {bis}

Oraczem jestem i lemieszem.
Ja jestem twoją krową mleczną,
Temida jestem w każdych sporach,
Ja jestem władzą ostateczną,
Bo tu już nie ma dyrektora.
Refr. …
Gdy ci się nadto w głowie kręci,
Albo moralnie stoisz marnie,
Spędzają sen gipsowi święci,
Kto im wygarnie ordynarnie?
To ja, to ja, to ja,
Przyłbica twoja i ostoja,
Choć zalatana, nieubłagana,
Dajcie mi gana, będzie nagana.
Refr. …
To ja, to ja, to ja,
Przyłbica twoja i ostoja,
Ja jestem czujna, ja jestem zwarta,
Ja jestem szparka, ja sekretarka.
Wykonawca: Maryla Rodowicz

354.

Szumi jawor

Szumi jawor szumi i szumi osika.
Nigdy nie zaginie górolsko muzyka.
Górolsko muzyka i górolski grani,
Nigdy nie zaginie w Beskidach śpiywani.

C, G7
C
G
C, G7, C

Jak zaszumią smreki na wysoki skale,
To zaroz tańcują beskidzcy górale
Jak zaszumią jedle na wysoki hali.
To jakby śpiywani beskidzkich górali.
Mało nam, mało nam do szczęścia potrzeba,
Byle była praca i kawałek chleba.
Byle nasze góry i nasze doliny,
Pełne były śpiewu i śwarnej dziewczyny

355.

Šumi, šumi more

Šumi, šumi more,
Čto li usebi krije.
Dali če ote tvalovi
Serču na nosi ktobije

C
F,
F, C
G7, C

{bis}

Refr.: O more, kano nas nose toje stuje
O more čtoli nas nema i olume

C, G7
C
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O more kalje su nosa lebledava
O leci, leci Saba
To sutra viečer staba.
O leci, leci Saba
Čto domnje idziesz ti.

G7
C
G7
C
G7, C7

Šumi, šumi more
Čto li usebi krije
Dali če ote tvalovi
Serču na nosi ktobije

{bis}

Refr.: O more čto znače nose keri pride
O more čto znače ljeta i zime
O more čto dose luba i kune.
O leci, leci Saba
Čto sutra viečer staba
O leci, leci Saba
Čto domnje idziesz ti.
O more - /šumi, šumi more 3x/
Wykonawca: Trubadurzy z Dubrownika

356.

Ścieżka

Ścieżka wśród ciemnych lasów,
Jak życia meander kręci,
Wiedzie nas na rozstaje
Dokąd idziecie studenci.

d, E7, a
F, G, C
E7, a
d, E7, a

Refr. Pożółkłe liście szeleszczą,
Drzew szpaler ciągnie się niemy.
A my przez życia wertepy
Wędrujemy, wciąż wędrujemy.
Weź na drogę manierkę,
W której woda się zbiera.
Więcej tobie pomoże
Niż tysiąc słów przyjaciela.
Refr. ...
Plecak z kocem na wierzchu
Nieraz borykał się z losem.
To nic, że ciąży ołowiem
Na szlaku szczęście w nim niosę.
Refr. …
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F, G
C, G
F, G
C, E, a

Ludzie nikną w ciemnościach,
Noc już zapadła głucha.
Tylko gdzieś przy ognisku
Wiatr się w piosence zasłuchał
Refr. …

357.

Ślub

Jaki był ślub proszę państwa, jak ludzie płakali.
Jaki był ślub; od gromnicy się welon zapalił.
Jaki był ślub; pełne było prezbiterium i nawa.
Jaki był ślub; proboszcz komżę zostawił i nawiał.

a, d
G, C
d, F
E7

Refr. A mówiłem nie pijcie przed weselem
a, E7,a
A prosiłem, przynajmniej nie za wiele.
A7, d
Wszyscy schlaliście mordy, macie więc teraz kobrę,
a
Macie kobrę w niedzielę, w kościele.
F E7 (F, E, a)
Niby ślub proszę państwa, a w środku istne piekło.
Jaki był ślub; przy okazji krwi trochę pociekło.
Jaki był ślub; panna młoda krzyczała: gdzie woda?
Jaki był ślub: w końcu straż przyjechała a ...szkoda.
Refr. …
Wtem obraz znikł, wkoło dym, kobiet płacz i krzyk dzieci.
Rozróba w mig, wnet na łeb spod ołtarza ktoś leci.
W dzień biały – noc, ławki walą się z głuchym łomotem.
Skąd wziął się koc; młoda druhna straciła wnet cnotę.
Refr. …

358.

Świeć się, świeć

Wracamy z roboty, do domu ciepłego.
Czekajcie dziewczyny, czekajcie kobiety
Na swego miłego.
Zaświećcie się słońca pod ziemią, na ziemi.
Gdy nasi wracają, gdy nasi wracają,
Do domu zmęczeni.

C, G7, C, C7, F, C
G, F, C
G7, C

Refr. Świeć się świeć, lampko świeć,
Poprzez mgłę, poprzez dym
Każda z was czeka nas
W oknie swym.
I podłogi już lśnią i odświętny jest dom.
Tyle słońca, miłości jest w nim.

C7, F
C
G7
C, C7
F, C
F, C, G7

W niedzielę, w niedzielę pójdziemy parami.
By spojrzeć na świat, by widzieć, jak ptak,
Lecieć z obłokami.
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Każemy se piwa, niech złotem pociecze.
Wypijmy je, niech pieni się
Srebrzystym powietrzem.
Refr. …
Ja spojrzę na ciebie, ty na mnie popatrzysz.
Nikt większej miłości, nikt większej wierności,
Więcej nie zobaczy.

{bis}

Refr. …

359.

Ta joj Józku

„Ta joj” mni nazywaju, dzie tylku zjawi si,
Uśmich na ustach maju tam, dzie zuboczu mni.
A si tym ni przyjmuji, Bogu dzienki jestym zdrów,
Sam si tyż dobrzy czuji, ży rypryzyntuji Lwów.
Katuwicy, Poznań, Puck, Warszawa, Wilnu, Łuck,
Dzie tylku zjawi si, tam wszysku do mni mkni.

C, G
G7, C
G7
C
G7
C

Refr. „Ta-joj” Jóźku, nie rób hecy, co tu robisz, zara mów,
Widzy, ży masz tengi plecy, z gemby widać cały Lwów.
Zamarstynów i Kliparów, tam dzie wiary naszy ćma,
Pozdrów lwoskich tyż batiarów, takich Jóźków, jak i ja
Pujichałym raz du Gdańska, aby zwiedzić stary gród,
Mina u mni wielkupańska, nu i zamaszysty chód.
Z tretuaru sobi schodzy, wtem auto z całych sił
Trunciłu mnie pu drodzy, jam już pud autym był.
Ja leżym, jak ten byk, pulicja, ludzi w krzyk,
A szofyr do mni hula i tak krzyczy w mig
Refr. „Ta joj” Jóźku, ta daj pyska, co tu robisz, zara mów,
Niech przypatrzym ci si z bliska, z gemby widać cały Lwów.
Jak tam Rynyk? Czy Ratusz stoji? Przed Ratuszym czy so lwy?
Czy śpiwaju toi roi, ta joj Jóźku, tak jak ty?”
Du Gdyni pujichałym, aby zwiedzić polski port,
Marynarzy tam widziałym, każdy miny miał jak lord.
Chwytali mni pud rami, zdumiałym wnet jak Grek,
I krzyczu: „Jóźku, z nami zwiedzisz Afryki brzeg.
W Afrycy tam wśróun, gdy morza ucich szum,
„Ta joj” – Murzynów wrzeszczał do mni cały tłum
Refr.:„Ta joj” Jóźku, hau duju du, gud baj mister, jak si masz?
Dziś zabawim si byz trudu, ty nam lwoski kuplet dasz.
Za to damy ci banany i Murzynki pienknych ras,
Wienc si puszczaj w dziki tany, „ta joj” Jóźku, bodajś trzas!
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G
C
G
C

360.

Takie tango

Na sali wielkiej i błyszczącej,
d, C
Tak jak nocne Buenos Aires,
d, C
Które nie chce spać,
B, A, d
Orkiestra stroi instrumenty,
d, C
Daje znak i zaraz zacznie,
d, C
Nowe tango grać .
B, A, d
Siedzimy obok obojętni,
d, C
Wobec siebie jak turyści,
d, C
Wystukując rytm.
B, A, d
Nie będzie tanga między nami,
d, C
Choćby nawet cud się ziścił,
d, C
Nie pomoże nic.
B, A, d
Chociaż płyną ostre nuty w żyłach płonie krew,
Nigdy żadne z nas do tańca nie poderwie się
Ref. Bo do tanga trzeba dwojga,
Zgodnych ciał i chętnych serc,
Bo do tanga trzeba dwojga,
Tak ten świat złożony jest.

g, F, C
g, F, C
d, A, d, C
d, A, d
d, A, d, C
d, A, C

Zaleje w końcu Buenos Aires,
Noc tak gęsta jak atrament,
A gdy przyjdzie brzask,
Co było w naszych sercach kiedyś,
Kiedyś jak świecący diament,
Cały straci blask,
I choć będą znowu grali,
Bóg to jeden wie,
Nigdy razem na tej Sali,
Nie spotkamy się.
Ref. Bo do tanga trzeba dwojga...
Muzyka: R. Lipko
Słowa: A. Mogielnicki
Wykonawca: Budka Suflera

361.

Tamara

Ty mnie nie kochasz, ja to wiem,
Stąd smutek mój wynika.
Zdradziłaś lube dziewczę mnie,
Wybrałaś pułkownika.
On w Jablonex-e kupuje ci,
W ramionach ciebie kacza.
I jak do kotka mówi ci, ci, ci
Tak u niego dacza.

a, E7
A7, d
a
E
a
E
a

I ta choliera zabrał cię
Do domika z ogródkiem.
Z podporucznikiem bratem swym
Zamknęli cię na kłódkę.
Znaczit – we dwóch cię będą brać
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Razjeżdżać co niedzieli,
A ja w agreście będę stać
I chyba się zastrzelę.
U mnie riwolwer przecież jest,
Ty o tym wiesz Tamara.
I pozwoleństwo także jest,
To znaczy, że się staram.
Pod okno przyjdę kiedyś twe
W żółcienkim swym kastiumie
By regularnie straszyć cię
Najlepiej tak, jak umiem.
Laj, lalalajla...

362.

Tam gdzie byłem

Tam gdzie byłem – zielone łany
Niosły zapach skoszonej trawy.
Ponad łąką mgliste tumany
Świt przyniosły łzawy.

C, a, d, G7
C, a, d, G7
C, e, d, G7
C, G7, C, C7

Refr. Po drogach, bezdrożach, polami i szosą
Wędrować przed siebie, gdzie oczy poniosą.

F, C, C7
F, G7

Tam gdzie byłem – wiatraki stare
Pustą dłonią wstrzymywały ziemię.
I jak dawniej – cienie ich szare
W trawach cicho drzemią.
Refr. …
Tam gdzie byłem – powrócę znowu,
Polną drogą wśród smukłych wieżyc.
A przed słońcem znów mnie ukryje
Cień przydrożnej wierzby.
Muzyka: A. Perzyński
Słowa: H. Bylka

363.

Tango combrowe

Dziś w sali wielkiej i błyszczącej,
Tak, jak w każdy babski comber żadna nie chce spać.
Lisica rządzi zgromadzeniem i da znak, że zaraz zaczną
Nowe tango grać.
Siedzimy tutaj rozbawione,
Sącząc z kufli złoty trunek, wyśpiewując pieśń.
Nie zatańczymy tanga same choć ogarnia nas frasunek,
Nie pomoże nic.
Chociaż płyną ostre nuty, w żyłach płonie krew,
Teraz żadna z nas do tanga nie poderwie się.
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d, C
d, C, B, A, d
d, C, d, C
B, A, d
d, C
d, C, B, A, d
d, C, d, C
B, A, d
g, F, C
g, F, C

Refr. Bo do tanga trzeba Gwarków
Choć ich brak, to nie jest źle.
Bo do tanga trzeba dwojga,
Każda z nas to dobrze wie.

d, A, d, C
d, A, d
d, A, d, C
d, A, C

Przybędą lekko podchmieleni,
Roześmiani i weseli do wybranek swych.
Co będzie w naszych sercach wtedy kiedy wreszcie zobaczymy
Gwarków tych u drzwi.
Całować będą nasze dłonie
I czarować uśmiechami licząc na nasz gest,
Więc pozwolimy się porywać żeby sobie przypomnieli,
Jak to w tangu jest.
Znów popłyną takty tanga, szybciej w żyłach krew
Przytulone do swych gwarków rozmarzymy się.
Refr. Do miłości trzeba dwojga,
Czystych serc i lgnących ciał
Do miłości trzeba dwojga
I wpadniemy razem w szał.
Muzyka: R. Lipko (na melodię „Bo do tańca trzeba dwojga”)

364.

Tango Zawoi

Spójrz śnieg przykrył już wokół nas,
Świata cztery strony.
Znów wzywa czas białych snów,
I urok chwil minionych.
Gdy stałeś wzruszony
Na widok potęgi gór.
Gdy chciałeś rękoma odgarnąć zasłonę
Chmur znad szczytów.

a, d, G7
C, d, a, E
a, d, G7
a, D7 A7, E7
F
C, C7
F, C
C7

Refr. Gdy w górach szukałeś ostoi
Gdy dźwięczał rytm tanga Zawoi,
Gdy srebrny wirował świat wokół nas.
Za oknem noc ciemna i zamieć,
Dwa cienie błądzące na ścianie.
Pragnienie, by gestem zatrzymać czas.

d
a
E7, a, A7
d
a
E7, a, E7

Więc chodź, aby znów dotknąć słońca
Tu przy nieboskłonie.
By z szczytów gór patrzeć, jak świat
Cały w śniegu tonie.
Tam gdzie wśród drzew bieli,
Zastygłych powiedzie szlak.
Tam gdzie swej bezcennej wolności
Znów poczujesz smak gdzie kiedyś:
Refr. Niepewny szukałeś ostoi,
Gdzie dźwięczał rytm tanga Zawoi,
Gdzie srebrny wirował świat wokół nas.
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By przeżyć noc w górach i zamieć,
Dwa cienie błądzące na ścianie.
Pragnienie, by gestem zatrzymać czas.
Muzyka: Anna Białas
Słowa: Anna Białas
Wykonawca: autorka + Koliba

365

Tatry

Rytm serca zagłusza potoków szmer,
To rosa ze skalnych ścian, jak sznur
Pereł spienionych głazów strumienie
Porywa bystra woda kamienie.

a, E, a
d, G7, C
d, G7, d, G7
C, d

Refr. Hej, hej, hej – noc zapada głucha,
Wiatr w gałęziach świerków słucha.
Hej, hej, hej – jodły wy tak śpicie
Przyjdzie halny, to się obudzicie.

C, G7,C, d
C
G7,C

Zadziorne szczyty z pierzastych gór,
To turni dzikich gniazda chmur.
Zębate piargi – gotycki trakt,
Siekierą olbrzymów ciosany świat.
Refr. …
Na hali zapach skoszonej trawy
I baca stado gna z murawy.
Szałasów rządek o zielonym
Aksamicie z krokusów wiosennych.
Refr. …
Oczy poniosą drogą nad reglami,
Tą ścieżką do szczytów z grani.
Z morza nasz pięciodniowy szlak
leśnych dolin gitary dźwięk.
Refr. …
Muzyka i słowa: Wiesław Jurzykowski
Wykonawca: AMFIBOLE – Gdańsk

366.

Tawerna „Pod pijaną zgrają”

Kiedy niebo do morza przytula się z płaczem,
Liche sosny garbate do reszty wykrzywia,
Brzegiem nocy wędrują bezdomni tułacze.
I nikt nie wie skąd idą, jaki wiatr ich przywiał.

C, E, a, F
C, G, d, G
C, E7, a, F
C, F, G, C

Refr. Do tawerny „Pod pijaną zgrają”,
Do tańczących, rozhukanych ścian,
I do dziewczyn, które serca za złamany grosz oddają,
Nie pytając, czy kto kiep, czy drań.
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F, G, C, a
F, G, C, a
F, G, C, A7
F, G, C.

Kiedy wiatry noc chmurną przegonią za wodę,
Gdy pół-słońce pół nieba, pół morza rozpali
Opuszczają wędrowcy uśpioną gospodę,
Z pierwszą bryzą znikają w pomarszczonej dali.
Refr. A w tawernie „Pod pijaną zgrają”
Spływa smutek z okopconych ścian,
A dziewczyny z półgrosików Amulety układają,
Na kochanie, na tęsknotę i na żal.
Kiedy chandra jesienna, jak mgła cię otoczy,
Kiedy wszystko postawisz na kartę przegraną
Zamiast siedzieć bezczynnie i płakać lub psioczyć
Weź węzełek na plecy, ruszaj w świat, w nieznane.
Refr. Do tawerny „Pod pijaną zgrają”,
Do tańczących, rozhukanych ścian,
I do dziewczyn, które serca za złamany grosz oddają,
Nie pytając, czy kto kiep, czy drań.
Muzyka i słowa: G. Bukała
Wykonawca: G. Bukała

367.

Tecze woda kałamutna – łemkowka

Tecze woda kałamutna,
Myła moja, czoho-s smutna?
|Ja ne smutna, lem serdyta,
Bo ja wczore buła byta.

a
C, G7, C
G7,C
E, a

{bis}

Była mene mamka znoczi
Za Jwankowi czorni oczi,
Szcze-j kazała bude byty,
Szczo-b Iwanka ne lubyty.
Mamko moja sołodeńka,
Jak ty buła mołodeńka,
Ty chodyła tak za niańkom
Jak ja teper za Iwankom.
Tobi łehsze buło, maty,
Miż swoimy wybyraty:
Ty wyjszła za moho niańka,
Ja lublu czużoho Jwanka.
A ja Jwanka tak lubuju,
De zijdus’ia – tam ciłuju,
Oj, Iwanke, serce moje,
Nema takych, jak my dwoje.
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Tecze woda koło młyna,
Mamko moja, ja ne wynna,
Bo my taki parowani,
Jak horniatka malowani.

368.

Těšínská

Kdybych se narodil před sto lety
V tomhle městě.
U Larischů na zahradě trhal bych květy
Své nevěstě.
Moje nevěsta by byla dcera ševcova
Z domu Kamińskich odněkud ze Lvova
Kochał bych ją i pieśćił
Chyba lat dwieśćie.

a, d, F
E7, a
a, d
E7, a
C
F, C
d
F, E7, a

Bydleli bychom na Sachsenbergu
V domě u žida Kohna
Nejhezčí ze všech těšínských šperků
Byla by ona
Mluvila by polsky a trochu česky
Pár slov německy a smála by se hezky
Jednou za sto let zázrak se koná
Zázrak se koná
Kdybych se narodil před sto lety
Byl bych vazačem knih
U Prohazků dělal bych od pěti do pěti
A 7 zlatek za to bral bych
Měl bych krásnou ženu a tři děti
Zdraví bych měl a bylo by mi kolem třiceti
Celý dlouhý život před sebou
Celé krásné dvacáté století
Kdybych se narodil před sto lety
V jinačí době
U Larischů na zahradě trhal bych květy
Má lásko tobě
Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru
Slunce by zvedalo hraniční závoru
A z oken voněl by
Sváteční oběd
Večer by zněla od Mojzese
Melodie dávnověká
Bylo by léto tisíc devět set deset
Za domem by tekla řeka
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d, F, E7, a
F
d, F, E7, a

Vidím to jako dnes šťastného sebe
Żenu a děti a těšínské nebe
Ještě že člověk nikdy neví
Co ho čeká.
Wykonawca: Jaromir Nohavica

369.

Těšínská (tłumaczenie)

Gdybym się urodził przed stu laty
W moim grodzie.
U Lariszów dla mej lubej rwałbym kwiaty
W ich ogrodzie.
Moja żona byłaby starsza córką szewca
Kamińskiego, co wcześniej we Lwowie by mieszkał.
Kochałbym ją i pieścił
Chyba lat dwieście.

a, d, F
E7, a
a, d
E7, a
C
F, C
d
F, E7, a

d, F, E7, a
F
d, F, E7, a

Mieszkalibyśmy na Sachsenbergu,
W kamienicy Żyda Kohna,
Najpiękniejszą z wszystkich cieszyńską perłą
Byłaby ona.
Mówiąc - mieszałaby czeski i polski,
Szprechałaby czasem, a śmiech by miała boski.
Raz na sto lat cud by się dokonał,
Cud się dokonał.
Gdybym sto lat temu się narodził
Byłby ze mnie introligator.
U Prochazki bym robił po dwanaście godzin
I siedem złotych brałbym za to.
Miałbym śliczną żonę i już trzecie dziecię,
W zdrowiu żył przez trzydzieści kilka lat na tym świecie.
I całe długie życie przed sobą,
Całe piękne dwudzieste stulecie.
Gdybym się urodził przed stu laty
I z tobą spotkał.
U Lariszów w ich ogrodzie rwałbym kwiaty
Dla ciebie, słodka.
Tramwaj by jeździł pod górę za rzekę,
Słońce by wznosiło szlabanu powiekę.
A z okien snułby się zapach
Świątecznych potraw.
Wiatr wieczorami niósłby po mieście
Pieśni grane w dawnych wiekach.
Byłoby lato tysiąc dziewięćset dziesięć,
Za domem by szumiała rzeka.
Widzę tam dzisiaj nas - idących brzegiem,
Mnie, żonę, dzieci pod cieszyńskim niebem.
Może i dobrze, że człowiek nie wie,
Co go czeka.
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370.

Tiahnu vozy

Tiahnu vozy malovane širou pláňou,
Tiahnu vozy v blednom ráne cestou známou.
Trava z lesa na kolesách rosu skryva,
Pod plachtou a kučerami hlava sniva
Tiahnu vozy, jak sen tajny každe ráno,
Postoj cigan, pošepkaj mi, aky je tvoj svet.

a, E, E7
a
A7, d, C, F, G, F
G, C, E, E7
a, E, E7
a, E, a

Refr. Vašne striasažť, vietor kmasať, štipe mráz.
Laska všade, sinko zas páli nas.
Máme tuhu skrytu v pleti,
Máme duhu, ktorá svieti,
Z čiernych oči našich deti na svet naš.
Máme hriech i plač i kvety,
Máme smiech i kastanety,
Strakaty jak všetky svety je ten náš.
La, la, la.... laj,
Daj, daj, daj, daj,...

A7
d, F, G, C
E,
a
E, E7, a, G7, C
E
a, d, F
a, E, E7, a
a, d, G7, C, a, d, F, E, a

Tiahnu vozy malovane, tiahnu bránou
A ja tužim na ne sadnuť káždé ráno,
Svoje lásky, svoje tuhy nezakrývať,
Pod deravou plachtou z duhy len tak snivať.
Tiahnu vozy malovane širou pláňou,
Na tie krásne tužby plané, daj mi cigáň liek.
Refr. Dáme chmári vánok jari, dážd i mraz,
Dáme lásku, ktorá žiaru, páli nás.
Dáme tuhu skrytu v pleti,
Dáme duhu, ktorá svieti,
Z čiernych oči našich deti na svet naš.
Dáme hriech i plač i kvety,
Dáme smiech i kastanety,
Dáme všetky pestré svety aj ten náš.
La, la, la.... laj,
Daj, daj, daj, daj,...
Tiahnu vozy maľovane tiahnu bránou,
prachu cesty nebadane kliči ráno.
Zajtra snád už pôjdem s nimi v rannom luči,
Pieseň svoju ako husle rozozvučim.
Pôjdu vozy malovane širou pláňou,
A ja s nimi budem z dlane dávať ľudom liek.
Refr. Tomu vieter, tomu chrámy, tomu dážd.
Tomu lásku, ktorá páli ako mráz,
Tomu biele kastanety, tomu duhu skrytu v pleti,
Tomu duhu, ktorá svieti na svet náš.
Tomu smiech i hriech i kvety,
Tomu usmev malých deti
Strakaty jak všetky svety je ten náš.
La, la, la.... laj,
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371.

Toast

Nie pytam panią o lata
I pana nie pytam też,
Zresztą jakie to ma znaczenie?
Każdy będzie miał nowy wiek!
Najlepsze dopiero przed nami,
Świat dobry jak dobry sen,
Więc śpieszmy się z toastami,
Ten toast odmłodzi cię!

d
g
A7
d
g
A7
d

Refr. Za młodzi na sen, za starzy na grzech,
Wypijmy przy stole, by tu na dole źle nie działo się.
Za młodzi na sen, za starzy na grzech,
Wypijmy przy stole, za błędy na dole, by ich było mniej

g , A7, d
g, A7, d
g, A7, d
g, A7, d

Nie pijmy za błędy na górze,
Tam nie zmienia się nic mimo lat.
Znasz prawdę o głowie i murze?
Daj spokój, za piękny świat!
Nie dajmy się też zwariować,
A gdy jest naprawdę źle,
Pod dach przyjaciół się schowaj
I ten toast z nami wznieś:
Refr. …

Wykonawca: Ryszard Rynkowski

372.

To będzie syn

To będzie syn, narodzi nam się syn.
Już nawet wie, fabrykant zbroi go.
Już karabin syneczku mój,
I frontowy zielony strój,
Fabrykuje się dla Ciebie,
Żebyś wszystko miał na czas.

C, F, G, C
F, G, C
C7, F, G
C, C7, F, G
C7, F
C, G, C

To będzie syn, narodzi nam się syn.
Już buty mu, kazali szewcom szyć.
Już ci piszą marszową pieśń,
Żeby łatwiej było ci nieść;
Ten karabin malowany
I podkuty stalą but.
To będzie syn, narodzi mi się syn.
To będzie wróg, narodzi ci się wróg.
Kocha życie tak, jak i ty,
Lecz karabin buty i pieśń,
Fabrykują już dla niego,
Żeby wszystko miał na czas.
Wykonawca: Tadeusz Woźniak
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373.

To jest to
La, la, la, la

C, G7, C

Kiedy wyjdziesz na ulicę i dziewczyna cię zachwyca,
Mówisz : o, to jest właśnie to.
Czego szukasz od miesięcy, tego pragniesz i nic więcej,
Mówisz: o, to jest właśnie to!
Ciepłych słówek jej nie skąpisz, aż rumieniec jej wystąpi,
Mówisz: o, to jest właśnie to.
Chociaż miała chłopców dwustu, ty przypadłeś jej do gustu,
Mówisz: o, to jest właśnie to.
La, la, la, la

C, C7, F,
C, G
C, C7, F
C, G, C
C7, F, C
G
C, C7, F
C, G, C

C, G7, C

Potem długo będzie kochać, gdy ją rzucisz będzie szlochać,
Powiesz : o, to jest właśnie to.
Przecież miłość nie trwa wiecznie, więc się rozstać jest bezpiecznie,
Powiesz : o, to jest właśnie to.
Minie kilka dni rozmyślań, znajdziesz sobie nową przystań,
Powiesz : o, to jest właśnie to.
Taka się nie zdarza co dzień, taka się na wszystko godzi,
Powiesz : o, to jest właśnie to.
Muzyka: standard (Cotton fields)
Słowa: Cz. Wilczyński

374.

Tokaj

Co wieczora tokaj piłem,
Moja ty, miła ty, dzieweczko ma!
I do rana się bawiłem,
Mojaś ty, miłaś ty dzieweczko ma!

a, d, a , E7
a, E7, a, E7, a
a, G
C, H7, E, a

I choć w głowie tęgo zaszumiało,
Serce się do ciebie rwało.
Mojaś ty, miłaś ty dzieweczko ma!

G
C, a, E
a, E, a, E, a

Wczoraj znowu tokaj piłem,
Mojaś ty, miłaś ty dzieweczko ma!
I do rana się bawiłem,
Mojaś ty, miłaś ty dzieweczko ma!
Choć się głowa jak łan w polu chwieje,
Do wieczora wytrzeźwieję,
Mojaś ty, miłaś ty dzieweczko ma!
Potem przyjdę ja do ciebie,
Mojaś ty, miłaś ty dzieweczko ma!
A ty przyjmiesz mnie do siebie,
Mojaś ty, miłaś ty dzieweczko ma!
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{bis}

{bis}

I choć z ust mych zapachnie ci wino,
Pocałujesz mnie, dziewczyno,
Mojaś ty, miłaś ty, dzieweczko ma!
I choć z ust mych zapachnie ci wódką,
Pocałujesz mnie cichutko,
Mojaś ty, miłaś ty, dzieweczko ma!

375.

To-ma-sik

Popatrz, znowu będzie deszcz
I znowu powódź jest.
Kto to uczynić mógł;
Kolega, czy tez wróg.

D, G
D
G
D, A7, D

Refr. Bo wokoło, kto tak sika,
To jest mały To-ma-sika
Hej, ha, uha, ha, ha
To To-ma-sik la.

G
D, A7
D, G
D, A7, D

{bis}

A w wakacje w wolny czas,
Ciągle krew zalewa nas.
No bo wytknij tylko nos,
To przeleje cię na wskroś.
Refr. …
Ten To-ma-sik to ma sik
Wszystko nam przemoczył w mig.
I choć utniesz mu co trza,
On i tak swą bandę ma.
Refr. Bo wokoło, kto tak sika.
To jest banda To-ma-sika.
Hej, ha, uha, ha, ha
To To-ma-sik la.

{bis}

Muzyka: Kazimierz Kawulak
Słowa: Kazimierz Kawulak

376.

Tratwa blues

Zbuduję sobie tratwę
I popłynę rzeką w dół.
Zbuduję sobie szałas
Na prerii pośród ziół.

C
G7, C, C7
F
C

Refr. O! Blues jest wtedy, kiedy? d
Kiedy człowiekowi jest źle. G7, C

{bis}
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W fotelu na biegunach
Bujałem się nie raz.
Choć ludzie mi mówili,
Że mogę skręcić kark.
Refr. …
Zabrałem ją na tańce –
Tańczyła z nim nie raz.
Po ślubie przysięgała:
Ten ktoś to był jej brat
Refr. …
Przedwczoraj na mym polu
Grasował jeden chrząszcz.
Dziś trzy tysiące chrząszczy
Bawełnę zżera mą.
Refr. …
Przedwczoraj w mej zatoce
Grasował jeden śledź.
Dziś trzy tysiace śledzi,
Pożera moja sieć.
Refr. …
Wykonawca: Lilka Sobok i „Ptakla”

377.

Trojki dwie

Trojki dwie, gonią się,
Leci w noc dzwoneczków głos.
W pierwszych saniach jedziesz ty,
A pochodnie sypią skry,
Co gonitwa ta nam obojgu da.

d, a
E, a
d
a
E, a

Refr.:Ty moich sań śledzisz bieg,
I rzucasz serce na śnieg,
Żywy kwiat, żywy płomień.
Ja sercu ogrzać się dam,
I nie będzie już nam,
Trochę dobrze, trochę źle.
La la la la la laj,
La la la la la laj,....

d, a, E, a, A7, d

Wkoło śnieg - biały puch,
Niby stos czyściutkich kart.
Ktoś napisze może wiersz,
O przygodzie naszych serc,
Nim zasypie wiatr sań podwójny ślad.
Refr.: Ty moich …....
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d
a
E, a, A7
d
a
E, a

I nie będziesz już sam,
Przyjdziesz do mnie, dobrze wiem.
La la la la la laj,
La la la la la laj....
:
Wykonawca: Kolor

378.

Trzy miłości

Pierwsza miłość z wiatrem gna,
Z niepokoju drży.
Druga miłość życie zna
I z tej pierwszej drwi.
A ta trzecia, jak tchórz,
W drzwiach przekręca klucz
I walizkę ma spakowaną już.
A ta trzecia jak tchórz ,
W drzwiach przekręca klucz
I walizkę ma spakowaną już.

a
E
a
A7, d
a
E, a, A7
d
a
E, a, E, a

Pierwsza wojna, pal ją cześć,
To już tyle lat.
Druga wojna, jeszcze dziś
Winnych szuka świat.
A tej trzeciej, co chce
Przerwać nasze dni,
Winien będę ja, winien będziesz ty.
A tej trzeciej, co chce
Przerwać nasze dni,
Winien będę ja, winien będziesz ty.
Pierwsze kłamstwo, myślisz,
Ech zażartował ktoś.
Drugie kłamstwo, gorzki śmiech,
Śmiechu nigdy dość.
A to trzecie, gdy już
Przejdzie przez twój próg,
Głębiej zrani cię niż na wojnie wróg.
A to trzecie, gdy już
Przejdzie przez twój próg,
Głębiej zrani cię niż na wojnie wróg.
Muzyka: B. Okudżawa
Słowa: B. Okudżawa
Wykonawca: Paweł Orkisz

379.

Trzynaście cegieł

Niewiele mam już pieniędzy,
Niewiele mogę ci dać.
To co na wódce oszczędzę
Domek zbuduję ci z kart.

C, F, C
G7, C
C, F, C
G7, C
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Refr. Zbuduje domek z cegieł trzynastu.
Mały jak serce twe,
Cudny, jak gwiazd rój.
I kochać będę trzynaście dni i pół,
Trzynaście nocy poświęcę ci.
Minęła premia kwartalna,
W kieszeni nie mam już nic.
Sprawa to całkiem banalna,
Lecz ja już nie mam co pic.
Refr. …

380.

a, G, a
C, G, a, e
G, a, e
C, G, a

Refr. Tyle dni minęło, tyle marzeń,
Tylu ludzi przeszło, tyle zdarzeń,
Tyle marzeń sennych się spełniło,
Tyle dobrych gwiazd ubyło.
Tyle słów powiedział,
Słów co nic nie znaczą.
Może kogoś uraził,
Czyjeś oczy płaczą.
Refr. …
Znowu czasu mijanie,
Znowu minął dzień.
Komu przyniósł radość,
Komu smutek, wiem.
Refr. …

Upiorny rajd

Ciemno wszędzie, głucho wszędzie
Ram, ta, ta tup tam, ta, tam.
Co to będzie, co to będzie
Ram, ta, ta tup tam, ta, tam.
Nocą na szczyt Łysej Góry
We mgle duchy szły, hej!
To upiorów rajd ponury
Ram, ta, ta tup tam, ta, tam.
Ze wszech stron świata szły gromady
Ram, ta, ta tup tam, ta, tam.
Zakończeniem będą „Dziady”
Ram, ta, ta tup tam, ta, tam.
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C7, F, C
G7, C, C7 /C/

Tyle dni minęło

Dzień kolejny minął,
Dzień co nic nie przyniósł.
Jeszcze się nie skończył,
A nowy już wyrósł.

381.

F, C
G7
F, C

a
E, a
E, a
d
a, E
a
E, a

C, G, a, e
C, G, a, e
C, G, a, e
C, G, a

{bis}

Ku rajdowej, ku przygodzie
Przybywajcie wraz hej!
Duchy stare, duchy młode
Ram, ta, ta tup tam, ta, tam.
Różne zjawy rajd ten znęcił.
Ram, ta, ta tup tam, ta, tam.
Cichcem z niego przyszli święci
Ram, ta, ta tup tam, ta, tam.
Chudych duchów tłum się pęta
Nie wiadomo skąd hej!
To studenci na waleta
Ram, ta, ta tup tam, ta, tam.
Między nimi jacyś tacy
Ram, ta, ta tup tam, ta, tam.
Wyjątkowi ponuracy
Ram, ta, ta tup tam, ta, tam.
W ramach „Dziadów” zakończenia
Ram, ta, ta tup tam, ta, tam.
Konkurs jęków i straszenia
Ram, ta, ta tup tam, ta, tam.
Tam duch radia z duchem z prasy,
Tak straszyły, że hej!
Tak straszyły, jak dziś straszą
Ram, ta, ta tup tam, ta, tam.

382.

Upływa szybko życie

Upływa szybko życie,
Jak potok płynie czas.

C, G7
C, C7

Za rok, za dzień, za chwilę, F, G
Razem nie będzie nas.
G7, C
I nasze młode lata
Popłyną szybko w dal.

C, F, G
G7, C

A w sercu pozostanie
Tęsknota, smutek, żal.

G7
G, C

{bis}

{bis}

O, jeszcze młodość nasza,
Jakże szczęśliwi my,
O, niech przynajmniej teraz
Nie płyną gorzkie łzy.

{bis}

Choć pamięć o nas zaginie
Już za niedługi czas,
Niech piosnka w dal popłynie,
Póki jesteśmy wraz.

{bis}
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A jeśli losów koło
Złączy zerwaną nić,
Będziemy znów pospołu
Śpiewać, marzyć i śnić.

{bis}

Powstaną nowe rzeki
I setki nowych gwiazd,
Za rok, za dzień, za chwilę
Razem nie będzie nas.

{bis}

A w mej pamięci wiernej
Wzięliśmy w obcy świat
Kochane, jasne twarze
Przyjaciół z dawnych lat.

{bis}

Więc kiedy dziś stajemy,
Już u rozstaju dróg,
Idącym w świat z otuchą
Niech błogosławi Bóg!

383.

{bis}

Usiądź tu obok

Tak smutno patrzysz przez otwarte okno
Już się latarnie w mieście zapalają.
I nic nie mówisz, patrzysz tylko w dół
Nie chodź tam, gdzie uliczny obcy tłum.

a, C
a, C
d, e
C, F, G, C.

Refr. Usiądź tu obok mnie w fotelu,
Słonecznikowe pestki gryź.
A ja piosenkę ci zanucę,
Tę, której słuchać chciałabyś.
Nie strącaj z biurka kałamarza,
Nie zrywaj z kalendarza dni.
Jeśli nie lubisz tej piosenki,
Inną ładniejszą zagram ci.
Zasnęło słońce gdzieś za antenami.
Wyłażą koty z piwnic i śmietników.
Zadzwonił tramwaj ... już ostatni kurs.
Nie chodź tam; puste place, zniknął tłum.
A kiedy przyjdziesz do mnie znów pojutrze.
Popatrzysz smutno prze okno otwarte,
Wsłuchasz się w miasta przedwieczorny szum.
Powiem ci: nie chodź tam gdzie uliczny obcy tłum.
Refr. Siądziesz tu obok mnie w fotelu,
Słonecznikowe pestki gryźć.
A ja piosenkę ci zanucę,
Tę, której słuchać chciałabyś.
Może kałamarz strącisz z biurka
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C, F, G, C
F, G, C
E, a
F, G, C
F, G, C
F, G, C
E, a
F, G, C

Lub z kalendarza zerwiesz dzień.
Może już lubisz tę piosenkę,
A może nawet lubisz mnie.

384.

Uśmiechnięte dziewczyny na dworcach

Uśmiechnięte dziewczyny na dworcach
Z uśmiechem przyklejonym przez senność
Gdzieś się spieszą, gdzieś biegną i biegną
Zapatrzone w codzienną codzienność.

C, G
F, C
F, C
G

Refr. A pociąg właśnie odjeżdża
I zabiera je gdzieś niedaleko.
Gdzie jedną godzinę się jedzie,
A drugą godzinę się czeka.

C, G, C
F, G
C, F
C, G, C

Ten sam płaszcz i torebka ta sama
Ten sam bilet miesięczny co zawsze.
Nawet na peronie tym samym
I codziennie jakby trochę starszym.
Refr. ...
Czemu patrzysz dziś na mnie inaczej?
Nauczyłem się ciebie już na pamięć
Jutro cię znowu zobaczę
Nie zapytam o nic choć popatrzę.
Refr. Jak pociąg właśnie odjeżdża
I zabiera cię gdzieś niedaleko...
Gdzie jedną godzinę się jedzie,
A drugą godzinę się czeka.
Muzyka: B. Nowicki,
Słowa: B. Nowicki

385.

Uwiądł kwiat

Cóż z tego, że ja kocham cię.
Skoro ty w mnie nie kochasz się.
Przeczucie złe wciąż dręczy mnie,
Że ty we mnie nie kochasz się.

a, d, a
E, a
a, d, a
E, a

Refr. Uwiądł kwiat, który niosłem ci.
Cały świat wraz ze mną roni łzy.
Gorzki smak zawitał w ust mych jamie.
I aksamit warg mych spierzchł.

E, a
A7, d, a
d, a
E. a /E, a/

A ona mi – zamyka drzwi.
Uparcie drwi, bo nie wie czy;
Nie wyjdę by swe otrzeć łzy,
Bo inna mi .. nie zamknie drzwi.
Refr. ...
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Więc dość już z tym, ten smutny tren,
Niech inny pan jej dzisiaj śle.
Ja jedno wiem, ja jedno znam,
Ja jedno wiem „Nivea Krem”.
Refr. ...

386.

W 100-rocznicę urodzin

Przez świat obiegła tragiczna wieść,
Że w końcu wybiła godzina.

C, C7, F
G, C

Że sami sztandar musimy nieść,
Że nie ma towarzysza Lenina.

F
G, C {bis}

Geniuszem swoim ludzkość wsparł
I odarł z mitu kapitalizm.
W ręce narodu władzę dał.
Zbudował radziecki socjalizm.

{bis}

Rolnik orzący pola szmat,
Czy ślusarz przy maszynie.
Każdy radziecki człek był rad,
Kiedy myślał o Leninie.

{bis}

Nadal będziemy jego czcić,
Myśli, słowa i czyny.
Bo Lenin wiecznie musi żyć
Wśród socjalistycznej rodziny

{bis}

(Wśród każdej radzieckiej rodziny).

387.

Wakacje w Komańczy

Gdy zacznie się czerwcowy skwar,
h, e
I poza wami wreszcie ostatni z egzaminów.
A, D, Fis
Gdzieś daleko pozostawcie gwary ulic
h, e, A
Wielkich miast, gęsty dym kominów.
D, Fis
I na początku już podróży tej
G, A
Zanuć cichutko dziewczynie swej:
D
Tylko jej:
Fis
Refr. Dzisiaj jedziemy do Komańczy,
Wiatr – filut w twoich włosach tańczy.
Lokomotywa partyturę gra.
Przed nami kolejowa droga,
Bieszczady, słońce i swoboda
Żegnajcie miasta – do zobaczenia,pa
Ostatni gwizd, ostatni znak,
Znane pożegnań słowa tłumione kół stukotem.
Już za chwilę barwny pejzaż, zieleń lasów,
Łany zbóż malowane złotem.
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e
h
Fis, h, H7
e
h
Fis, h

Znów jesteś szczęśliwy, wolny, jak ptak.
Twoja dziewczyna ma we włosach kwiat, więc śpiewasz tak:
Refr. Dzisiaj jedziemy ....
….... Witajcie góry, dzień dobry wszystkim wam.
Wrześniowy chłód, winogron smak
Przypomniał, że niedługo przygoda się zakończy.
Musiał nadejść dzień odjazdu, połoniny
Żegnać czas, bieszczadzki las szumiący.
Już zawiadowca dał lizakiem znak.
Teraz w duecie śpiewacie tak, właśnie tak:

:

Refr. Dzisiaj wracamy już z Komańczy.
Wiatr – filut w twoich włosach tańczy.
Lokomotywa partyturę gra.
Przed nami kolejowa droga,
W wspomnieniach słońce i przygoda.
Do zobaczenia, na przyszły rok pa, pa{bis}
Muzyka: Anna Białas
Słowa: Anna Białas
Wykonawca: autorka + Koliba

388.

Walczyk górniczy

Górnicze skarby pod ziemią
Głęboko ukryte drzemią.
Na ścianach, filarach
Górnicza dziś wiara
Wykuwa do skarbów drogę.

C,C7
F, C, C7
F
C
G, C, C7

Jom śloński pieron spod Bytomia,
Wydobywom wongiel każdego dnia.
A tam wierchu słoneczko lśni,
Żonka się krzonto, syneczek śpi.

{bis}
C, G
C
C7, F
C, G, C

Górnicza lampa się pali,
To słonko naszej kopalni.
Z podziemnych gór węgiel
Dziś razem dobędziem
Kilofem, łomem ze stali.
Jom śloński pieron silny, jak tur,
Wydobywom wyngiel z podziemnych gór.
I tam na wierchu jest domek mój.
W nim żonka czeko, dzióbeczek mój.

389.

{bis}

{bis}

{bis}

Walczyk przy ognisku

Nim senna noc chwyci nas mocno w pierścień swych ucisków,
Ustami w pąk śpiewajmy w krąg walczyka przy ognisku.
Walczyku, nieś ożywczą treść nucącym optymistom;
Lżej krąży krew, gdy płynie śpiew walczyka przy ognisku.

C , G7
C
C7, F
C, G7, C
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Laj laj laj laj laj laj

C7, F, C, G7, C, C7

Tam upadł rząd, tam panią blond ktoś wywiózł w dwóch walizkach,
A tutaj bór, spokój i chór i walczyk przy ognisku.
Magister plótł, aż zasnął lud w tej mowy wodotrysku;
Tam chrap i świst, a tutaj gwizd walczyka przy ognisku.
Laj laj laj laj laj laj
Panienkę pan kocha nad stan, a ona go dla zysku;
Tam smutny fakt, a tutaj takt walczyka przy ognisku.
Chłop chłopa w łeb, stosując cep, doprawił na klepisku;
Tam tryska krew, tu tryska śpiew walczyka przy ognisku.
Laj laj laj laj laj laj
Za człekiem człek w ogonku legł po lepszy kęs dla pysków,
A tutaj luz i Wielki Wóz, i walczyk przy ognisku.
Kłębi się świat, gnębi cię brat na ludzkim targowisku,
A tu wśród gór strumyk ciur, ciur i walczyk przy ognisku.
Laj laj laj laj laj laj
Naręcza trosk nieśmy na stos i niech się pali wszystko;
Nie żebyś spał, los tobie dał walczyka przy ognisku.
Więc zanim noc ześle nam koc z cudowną odaliską,
My usta w pąk i nućmy w krąg walczyka przy ognisku.
Laj laj laj laj laj laj
Wykonawca: Kabaret Starszych Panów

390.

Wania i Grisza

Nad kołchozem czarne chmury wiszą,
Idzie Wania z pijaniutkim Griszą.

C, G7
C, C7

Wania kandydat do partii,
Grisza jest członkiem K.C.

F, C
G7, C

{bis}

Stalin życie im zamienił w bajkę,
Wania ma kalosze a Grisza kufajkę.
Wania rozróżnia litery,
Grisza zaś liczy do trzech.

{bis}

A w niedzielę, gdy nie ma zebrania,
Do kościoła idzie z Griszą Wania.
Wania jest tam organistą,{bis}
Grisza zaś służy do mszy.

{bis}

Raz na Kremlu padły wielkie słowa.
Ocieliła im się przodownica krowa.
Krowa kandydat do partii
Ciele jest członkiem KC.
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{bis}

Nad kołchozem czarne chmury wiszą,
Za kołchozem wisi Wania z Griszą.
Wania nie priniat do partii,
Griszę wylali z K.C.

{bis}

Nad kołchozem ciemne chmury były
I pioruny mocno w kołchoz biły
Zginął Wania i Grisza
Zginie Sowietskij Sojuz!

{bis}

Muzyka: Vaya Con Dios

391.

Watra

Jasno płonie watra w lesie,
Echo piosnkę niesie w dal.

C, G7, C
G7, C

I rozlega się dokoła
Pieśń cudownych gorczańskich hal.

C7, F, G
G7, C

{bis}

Wieczór do snu nas kołysze
Kamienicy dzikiej szum.
Szelest wiatru i trzask ognia,
To gorczański śpiewa bór.

{bis}

W takt melodii tej zasypia
Tajemnicy pełen las.
A na wierchach gdzieś roztacza
Krągły księżyc srebrzysty blask

.{bis}

Przy ognisku wiara siedzi
I gotuje barszczyk swój
A kto barszczyk ten spróbuje
Ten prawdziwy gorczański zbój.
/Ten testament pisze swój/ {przy bisie.
Muzyka: Andrzej Mróz
Słowa: Andrzej Mróz
Wykonawca: autor + Kociołki

392.

W górach

W górach jest wszystko co kocham
I wszystkie wiersze są w bukach.
I zawsze kiedy tam wracam
Biorą mnie klony za wnuka.

G, G7, C
D7, G
G7, C, C7
D7, G

Zawsze kiedy tam wracam
Siedzę na ławce z księżycem.
I szumią brzóz kropidła
Dalekie miasta są niczem.
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Ja się tam urodziłem w piśmie
Ja wszystko górom zapisałem czarnym.
Ja jeden znam tylko Synaj
Na lasce jałowca wsparty
I czerwień kalin jak cyrylica pisze
I na trombitach jesień głosi bór.
Że jedna jest tylko mądrość
Dzieło zdjęte z gór.

{bis}

Muzyka: Andrzej Mróz
Słowa: Jerzy Harasymowicz
Wykonawca: Andrzej Mróz + Kociołki

393.

Wichrzyciele, mąciciele

Żyłem sobie spokojnie i radośnie
W organizmie mym wszyćko ku wiośnie
Aż tu nagle ze wszyćkich stron
Słychać we wsi to łon, to łon!

d, A7
d, A7
d, A7
d, A7

Ref.: Wichrzycielu, mącicielu – ty studencie
d, g
Ty się ucz i pilnie studiuj i nic więcej
d
A łod polityki niech ci bydzie wara, wara, wara
A7
Bo inacy kara straśno kara.
d
(znaczy się dzwonka żeby nie było aluzyji politycznych)
Łociec pusco radyjo i słucho
Potym jak ci nie huknie mnie w ucho
Jak po rzyci pasem nie uderzy
Mom pokozać , pani mi nie wierzy?
Ref.: ...
Łociec nie pijom, łon Prezes GS-u
Nie wypado, kiej Dyrechtory się kłócom
A ty mi tam siedź i nie podskakuj
Jeszcze mi cie z czworty wyrzucom (wieczorowy)
Ref.: ...
( I to tako za Uralem)

394.

Widziałem orła

Dzisiaj z wiatrem ranne mgły rozwiało.
Ponad nami stanęły dostojnie,
Jak śpiący rycerze wyrwani ze snu –
Tatry zbrojne w ostre skalne turnie.
Zobaczyłem Tatry ostre, jak kindżały.
Usłyszałem, jak halny tańcował,
Jak spadały z łoskotem lawiny:
Widziałem orła.
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e, H7, e
G, D, e
G, D, C, H7
e, H7, e
e, H7, e
G, D, e
G, D, C, H7
e

Refr. Wietrze wiej, a wodo tocz kamienie.
Wietrze graj w smrekowych strunach lasu.
Wodo śpiewaj w srebrzystych strumieniach.
Wietrze graj, wietrze graj na turni basach.

e, H7, e
a, D,G, H7
e, H7, e
H7, e
{bis}

Będę śpiewał z wiatrem, ze smrekami.
Potokami kamienie potoczę,
Krzesanego zatańczę z turniami.
Z orłami ulecę.
Refr. ...
Muzyka: R. Borkowski
Słowa: R. Borkowski

395.

Wierna piosneczko śląska

Wierna piosneczko śląska dobrze się z tobą szło,
Jak blask latarenki świeciłaś nam przez noc.
Wierna dziewczyno śląska, wierna jak nasza pieśń
O rozmaryjonie, o słonko czerwone, co tutaj gorzejesz.

C, G7
C
C7, F
C, G7, C,

Wierna piosneczko śląska musimy ciebie dziś,
Jak piwo posmakować, jak złote słonko pić.
Wierna dziewczyno śląska, wierna jak nasza pieśń
O rozmaryjonie, o słonko czerwone, co tutaj gorzejesz.
Refr. Niech zagra nam kapela, jak grała nam co dzień,
Niech wszyscy się weselą, niech nikt nie stara się.

C, G7, C, C7
F, C, C7
F, G

Wierna piosneczko śląska kiedy nam ciężko żyć
Będziemy twoje słowa, jak złote słonko pić.
Niech zagra nam muzyka niech rośnie nad nami,
Jak las kalinowy, jak sadek wiśniowy, gdzie my się kochamy.

{bis}

Refr. …

396.

W lesie listopadowym
Refr. Wokół góry i góry, i góry,
I całe moje życie w górach.
Ileż piękniej drozdy leśne śpiewają
Niż śpiewak płatny na chórach.
Wokół lasy, lasy i wiatr
I całe życie w wiatru świstach.
Wszyscy, których kocham wita was
Modrzewia ikona złocista.

Jak łasiczki ścieżka w śniegach,
Droga życia była kręta.
Teraz z lasów zeszła na nie,
Młodych jodeł zieleń święta.

a, E, a
E, a
C, G
E, a

d, a
d, G, C, E
d, a
E, a
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Ważne są tylko kopuły pieśni,
Które na górze wysokiej zostaną.
Nikt nie szuka inicjałów cieśli
Gdy cieśle dom postawią.
Refr. ...
Nieludzką ręką malowany jest
Wielki smutek duszy mojej
Lecz nawet złocistej ikonie
Ja nigdy nic nie powiem.
Refr. ...
Przyjaciele, którzy jemioły czcicie,
Dobrze, że chodzicie światem.
Wkrótce jodełkę zieloną spalicie,
By darzyła ciepłym latem.
Refr. ...
Słowa: J. Harasymowicz

397.

Właśnie tu

Gdy za oknami jesienny wiatr,
Gdy za oknami deszcz oraz mgła,
Gdy za oknami jesienny chłód
To najprzyjemniej, to najweselej
Jest właśnie tu:

G, C, D
G, C, D
G, h
C, D, C, D
G, A, D, D7

Refr. W kręgu przyjaciół i w blasku świec
Pozwalasz swoim myślom biec –
Tam gdzie pozostał piaszczysty brzeg,
Spieniona fala, cichy pisk mew.
Gdzie otulony w poranne mgły,
Wznosi się dumnie tatrzański szczyt.

e, D
G, D
C, h
C, D
G, h
C, D, G

Kiedy w konarach wiatr smutno gra,
Ścieżki ku szczytom zamyka mgła.
I zimna cisza trwa pośród gór
To najprzyjemniej, to najweselej
Jest właśnie tu:
Refr. ...

398.

Włodzimierz Iljicz

Dziś w telewizji nie wystąpi zespół szwedzki,
Bo na ekrany wchodzi nowy film radziecki.
Refr. A ty maszeruj, maszeruj, głośno krzycz
„Niech żyje nam Wołodia Iljicz ”!
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a
A7, d
a /A7, d, a – przy bisie/
E, a
{bis}

Dziś w telewizji nie wystąpi zespół „Novi”,
Bo cały program poświęcono Leninowi.
Refr. ...
A kiedy z rana nie chce ci się podnieść dupska,
Przypomnij sobie, jak walczyła Nadia Krupska.
Refr. ...
A w Poroninie jeszcze mieszka taki baca,
Co Leninowi kwaśnym mlekiem leczył kaca.
Refr. ...
Dziś cała Moskwa jest aż biała od polucji
Na samą myśl o wielkim wodzu rewolucji.
Refr. ...
A w Poroninie jeszcze stoją takie zydle,
Gdzie Lenin z Krupską wyprawiali różne figle.
Refr. ...
A gdy przekroczysz mauzoleum progi,
To zatkaj nos, bo Leninowi śmierdzą nogi.
Refr. ...
Dzisiaj wycieczka przywiozła nam trofeum Czerwony palec ukradziony z mauzoleum.
Refr. ...
Gdy nad twym czołem pojawi się łysina,
To nie martw się, jesteś podobny do Lenina.
Refr. ...
Wczoraj w kawiarni zapytała mnie dziewczyna:
„Dlaczego ty nie przypominasz mi Lenina”?
Refr. ...

399.

Włóczęga

Kiedy wieczór podejdzie pod okno
I gdy trawa już ciemnieje.
Zabierz wtedy swoją samotność.
Wiatr ją w górach wśród smreków rozwieje.
Dym z ogniska omota cię wokół
I jak flisak po Wiśle popłyniesz.
On ci drogę uprzędzie z obłoków
I odnajdzie gdzieś twoją dziewczynę.
Refr. Więc na wędrówkę, na włóczęgę
Pośród sosen, mchu i skał,

a, d
a, E, a
a, d
a, E, a
E, a
E, a, A7
a, d
a, E, a
E, a
E, a, A7

Wszelkich smutków się pozbędziesz
Choćbyś ich najwięcej miał.

d, a
E, a, A7

{bis}
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A na wiosnę gdy kra ruszy
Znów powrócisz na swój szlak,

E, a
E, a, A7

Bo włóczęga to ma w duszy,
Że mu wciąż wędrówki brak.

d, a
E, a, A7

{bis}

Popatrz jesień ogarnia znów ziemię.
Babie lato na drzewach się skrzy.
Słońce gubi wśród liści promienie,
Nawet wicher wśród głazów już śpi.
A tam w górach – wysoko, wysoko
Czerwienieją dębowe żołędzie.
Nie wiadomo, jak długo i dokąd
Towarzyszyć ta piosnka ci będzie.
Refr. Szlakiem pójdziesz zapomnianym,
Gdzie strumieni wartki bieg.
Pola będą ci szumiały
Póki ich nie skryje śnieg.

{bis}

A na wiosnę ….

400.

Wódz

Witali, wołali, wołali ,witali
Kwiaty, krawaty, pompa i puc.
Lakierki, szpalerki, miliony ton stali,
Wrzaski, oklaski, Pan Prezes Pan Wódz.

a
C
d
e, E, E7

Tu telewizja a tam radary!
Mieszkanie, ubranie, technika i cud,
Bankiety, zalety, brygady, sztandary,
Wrzaski, oklaski, Pan Prezes Pan Wódz.
Refr. Kwiaty dla niego, przemowy dla czerni,
Wódz a za Wodzem wierni.
Radio, on wielki przemysł i socha,
Socha w muzeum, on i dzieci,
Wiadomo, on tę dzieciarnię tak kocha,
On pośród chłopów w codziennej gazecie.
On, między swymi w górniczej siermiędze,
Oni – w strumieniu lejącej się łaski.
Sny o potędze, sny o potędze,
Kamera, oklaski, oklaski, oklaski.
Refr. Oklaski dla niego, uśmiechy dla czerni
Wódz a za wodzem wierni.
On – właśnie on, wyśpiewane z pietyzmem,
On – druga Polska i polska sprawa.
On – znaczy naród, jego- ojczyznę,
On – to Police, Łańsk i Warszawa.
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a,
C, e, a

{bis}

Ojczyzna, ojczyźnie, ojczyzną, ojczyznę,
Reklama i patos, patriotyzm i biznes.
Krawaty i kwiaty, niech nastrój nie pryska.
Chleba i igrzysk! Igrzyska, igrzyska.
Refr. Chleba dla niego, igrzyska dla czerni,
Wódz a za Wodzem wierni.

{bis}

Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? Zza węgła
Śmierdząca kaszanka nie jego dosięgła,
Podchody i kłótnie, i broń bratobójcza,
Prezencik od Wodza, od Wujcia, od Wujcia!
Kto winien? On milczy. Kto winien? Nie on!
On wzrusza się nagle w tym ciepłym lokalu!
On biedny, on chory, on biedny, on chory,
On biedny, on chory, on leży w szpitalu.
On wzrusza ramieniem, jak gdyby nic,
Wódz a za Wodzem … nic!
On wzrusza ramieniem jak gdyby nic,
Wódz a za Wodzem – pic! {W bisie – nic!)
Wykonawca: Trzeci oddech kaczuchy

401.

W piwnicznej izbie

W piwnicznej izbie siedzę sam
C
Nad kuflem pełnym piwa.
G, C
Oczyma wodzę tu i tam,
A głowa mi się kiwa.
G, C
Refr. Ja nie dbam o czerwony nos,
G, C
Ni o to, że wciąż tyję.
G, C
Lecz biorę kufel w ręce swe
I piję, i piję, i piję … do dna.
G, C {bis}
A gdyby ktoś mi wybór dał:
Dziewczynę, konia, trunek.
I rzekł: ,,wybieraj sam co chcesz”,
Ja płacę za rachunek.
Refr. Na próżno dziewczę wdzięczy się
I koń wyciąga szyję,
Ja biorę kufel w ręce swe
I piję, i piję, i piję … do dna

{bis}

A kiedy przyjdzie na mnie czas
I stanę u stóp tronu.
Pokłonię ja się Panu w pas
I powiem bez pardonu:
Refr. „Rozkoszy rajskich nie chcę znać,
Ni wiedzieć, gdzie się kryją.
Lecz ty mnie, Panie Boże wsadź,
Gdzie piją, gdzie piją, gdzie piją … do dna.”

{bis}
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402.

Wpław

Przekładanie rąk,
Nad obrazem dna.
Tam gdzie widać drugi brzeg,
Koncert życzeń zawsze trwa.

h, e, C
D, G
h, e C,
C, G, a, G

Refr. Skwar, południe, pogoda
Wspak we wodzie dwojący się las
Taka rwąca szumiąca ta woda
Taki rwący szumiący ten czas.

a7
C, E7, a7
C, d, F
C, E7, a

Nie rozwiany mit
W dali pierwszy plan.
W dwóch odbiciach drugi brzeg,
Tylko wstawić w złoto ram.
Refr. ...
Pochylony prom
Wolną drogę ma.
Trzeba wierzyć w drugi brzeg,
By przepłynąć rzekę wpław.
Refr. …

403.

Wrzesień

Wrzesień mokry od wrzosów
I czerwony od ognisk,
Otula płaszczem góry
Podobne zmierzchem do pochodni.

C, d
G7, C
C, d
G7, C

Refr. Pod oknami różowe astry
Ciepłe zboże pod dachami stodół,
Coraz niżej spadają gwiazdy
Coraz dłużej siedzimy w domu
Rzekami tratwy liści,
Potokami łódki z żołędzi,
Wrzesień rękawem wichury
Owce do zagród pędzi.
Refr. ...
Jeszcze świat do zimy nie gotów,
Jeszcze śpią w nim czerwone gusła.
Na połoninach, na skotniach do powrotu
Szykuje się zapóźniony mustang.
Refr. ...
Wykonawca: KOCIOŁEK – Kraków
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a
G
a
G, a, G

C, d
G7, C
C, d
G7, C

{bis}

404.

Wtóra Pospolita – Smutasy i Mazgaje

Coś się z narodem dzieje, niedobrego.
Nie ma za grosz poczucia humoru … ludowego.
Ja was widziałem o świcie w tramwaju
Bo powracałem luźno sobie z balu.

a, d
a, d
C, F
C, a, d, E7

Zawsze myślałem, że rano w tych tramwajach,
Jest wesoluśko, że radość was upaja,
A tu Garbary szare mary Tuchobole Zdrój.
Dlaczego? Ludu ty mój?
To wycie syren i ranne bicie w dzwony,
To najpiękniejsze odgłosy tego domu.
Przez osiem godzin wylegania
W tych pierzynach już dość
Więc skąd ta poranna złość, tym bardziej, że:

d, a
d, a
d, a
E
d, a
d, a
d
a
E

Refr. Za oknami świta, widać, że rozkwita.
a, d
Rosną domy z prawej, z lewej będą też.
a, d
Przecie to jest nasza Duma Pospolita,
C, F
A wy jakieś takie, toż to przecie grzech.
C, E, a
Przez chwilę myślałem:”Może coś się stało?”,
d
Ale to by nasze polskie radio dawno już podało.
a, d
Pisałaby prasa we wszystkich gazetach, na pierwszych stronicach,
C, F,
No bo jakaż z tego byłaby... tajemnica?
C, E, a
I tak podniecony, już nie wytrzymałem, razem z motorniczym –
d, a
Kumplem z partyzantki – tramwaj zatrzymałem.
d
I jak ten natchniony poeta Horacy.... zawołałem:
C, E
Ludzie, kochani, coście tacy smutni?
d, E
Przecie jedziecie do pracy – patrzcie!!
Refr. …
Wykonawca: Bohdan Smoleń

405.

Wybaczcie piechocie

Wybaczcie piechocie,
Że tak nierozumna, czasami bez tchu.
My zawsze w pochodzie,
Gdy wiosna nad ziemią szaleje od bzów.
Jak długo tak można:
Bezdroża, mokradła i błoto, i piach.

a
A7
d
E
E7, a
G, F, E, a

I wierzba przydrożna, jak siostra pobladła,
Zostaje we łzach.

d, a
E7, a, A7

{bis}

Nie wierzcie pogodzie,
Gdy deszcze trzydniowe zaciągnie wśród drzew.
Nie wierzcie piechocie,
Gdy w pieśni bojowej odwaga i gniew.
Nie wierzcie, nie wierzcie,
Gdy w sadach słowiki zakrzyczą co sił.
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Wy jeszcze nie wiecie,
Co komu pisane i kto będzie żył.

{bis}

Uczyłaś Ojczyzno,
Że żyć trzeba umieć i słyszeć twój głos.
Mój chłopcze – mężczyzno,
A jednak niezgorszy wypada ci los.
My zawsze w pochodzie.
I tylko to jedno nas budzi ze snu:
Dlaczego w pochodzie,
Gdy wiosna nad ziemią szaleje od bzów.
Dlaczego w odwrocie,
Gdy wiosna nad ziemią szaleje od bzów.
Muzyka: Bułat Okudżawa
Słowa: Bułat Okudżawa
Wykonawca: Bułat Okudżawa

406.

Wyznanie na wiosnę

Dla ciebie piszę piosenkę.
Przez ciebie w nocy nie spałem.
W tobie, w tobie, w tobie;
W tobie się zakochałem.

C, F, C
G, C
F, C
G7, C, G7

Refr. O mój Leninie złoty,
Wodzu czerwonej hołoty.
Tobie oddałem swe serce,
Dla ciebie to – w podzięce.
Minęła zima nareszcie,
Już wiosna i trawka już rośnie.
Dla ciebie, dla ciebie, dla ciebie
Śpiewam swą pieśń radości.
Refr. ...
Czy widzisz te sińce na twarzy?
Leninku, ja ledwie przeżyłem.
Ciebie, ciebie, ciebie
Ciebie zawzięcie broniłem.
Refr. ...
Aż ktoś mi nóż wetknął w serce,
Nie znają litości burżuje.
Do ciebie, do ciebie, do ciebie
Dusza ma ulatuje.
Refr. ...
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C, F, C, G7
C, F, C, G7
C, F, C, G
C, F, C
{bis}

407.

Za celem

Nie wie słońce, ani deszcz,laj, la, la, laj
Jaki jest przed nami cel.
Tyle ścieżek tu i tam, tu i tam,
Cel się wkrótce zjawi sam.

d, C, d
C, d
C, d
C, d

Rok ma tyle pięknych dni, laj, la, la, laj
Dostrzeganych spoza szyb.
Gdzieś przy drodze kwitnie kwiat, kwitnie kwiat,
Szybę stłucz, wejdź w jego świat.
W drodze słońca nie przysłoni żaden dach,
Podpierany jarzmem kilku martwych ścian.
W drodze ziemi smak poczujesz, pojmiesz ją,
Jak dziewczynę będziesz kochał, wracał wciąż.
Łabu di, łabudi, łabudu daj

g, a
g, a
g, a
g, a, A7
d, A7

Nie wie słońce, ani deszcz,laj, la, la, laj
Jaki jest przed nami cel.
Tyle ścieżek tu i tam, tu i tam,
Cel się wkrótce zjawi sam.
Droga cel wyznaczy ci,
A więc śmiało po niej idź.
Gdzieś na końcu drogi swej, drogi swej,
Znajdziesz upragniony cel

408.

Za císaře pána (Hercegovina)
Refr. Za císaře pána (salutovat) a jeho rodinu, 2x
Museli jsme vybojovat Hercegovinu, ba joo!
Museli jsme vybojovat Hercegovinu.

Hercegovina je lautr rovina, 2x
Tu musela vybojovat infanteria ba joo! 2x
(Mówione: za koho to vśehno bylo)

C, G7
C, C7, F, G, C
C, C7, F, G, C

C, G7
C, C7, F, G, C

Refr. ...
Infanteria to je láska má 2x
Ta musela bojovati za císaře pána ba joo! 2x
Refr. ...
Tamhle po stráni šnelzug uhání, 2x
A ve stráni jsou schováni Mohamedáni, ba joo! 2x
Refr.: …
Mohamedáni to jsou pohani 2x
Kalhoty maj roztrhaný, smrkaj do dlaní.

ba joo! 2x

Refr. ...
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A ty Turkyně tlustý jak svině 2x
Ty císař pán(salutovat) nerad vidí u svý kuchyně, ba joo! 2x
(mowa: za koho to vśehno bylo)
Refr. ...

409.

Zegar

Oddam zegar na zawsze w dobre ręce.
Stary zegar, który po ojcu mam.
Zegar co bije w moim sercu,
Zegar co zęby przy mnie zjadł.

a7, D, a7, G
a7, D, a7, G
d, G, e7, a7
d, G, e7

Potraciłem, oddałem prawie wszystko.
Szafę i dwa krzesła wziął nocny stróż.
Szczęście, że grabarz wziął łopatę.
Na pewno jej nie odda już.
Refr. Już mnie tutaj nic nie trzyma.
W każdej chwili mogę iść.
Jeszcze tylko zegar oddam ten,
Bo za cięż ki, by go nieść.

F, G, C, a7
F, G, C
F, G, e, a7
d, F, G6, d

Oddam zegar w naprawdę dobre ręce.
Dobry zegar co czasem rządzi sam.
Nie trzeba wcale go nakręcać.
Kto zechce, całkiem darmo dam.
Podpaliłem rupiecie na poddaszu.
Poszedł banknot ostatni na ten cel.
Nic nie mam, co by mnie trzymało,
Nic, tylko zegar oddać chcę.
Refr. ...
Muzyka: J. Błyszczak
Słowa: J. Błyszczak
Wykonawca: Mufka

410.

Zegarmistrz
(na melodię: Zegarmistrz światła purpurowy)

Gdy będę jasny i gotowy:
Za gaz i światło, i telefon,
I mieszkanie, i samochód, i alimenty.
Gdy za to wszystko już uiszczę.
Gdy nic nie przyjdzie mi do głowy,
To będę sobie zegarmistrzem.
Choćby na świecie wiatr i słota,
To żyć mi się będzie świetnie.
Gdy zamiast w Ruhlach i Poliotach
Ja będę sobie grzebał w świetle.
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a, G
D, a
G
D, a
G
D, a
G
D, a

A w wolnych chwilach będę siedział,
Za piecem gdzieś u Pana Boga.
Wypiję setę, wszamam śledzia,
Aż wreszcie zgaśnie mi podłoga.
Nie koniec jednak tej zabawy,
Bo choćbym nawet siedział w swetrze,
Będę się cały trząsł z obawy,
Że jeszcze podrożeje mi powietrze.
Wtedy się zrobię purpurowy,
Jak przy rozwiązywaniu całki.
I tak, jak w Gdańsku w dzień grudniowy,
Wezmę benzynę i zapałki.
Podpalę cały świat z powrotem.
I zamiast bełtać się w błękicie
Ja za 30 i 3 złote
Zabełtam sobie łeb bełcikiem.

C, G
D, a
C, G
D, a
C, G
D, a
C, G
D, a
C, G
D, a
C, G
D, a
C, G
D, a
C, G
D, a

Czasami w jedno miejsce muszę,
Bo gdyby nie, to bym się ze ...ał.
Potem pociągam za łańcuszek,
A woda spływa, jak na przestrzał.
Bez serc i ducha przy gitarze
W kloakach czyli też w klopikach
Piosenki piszą kanalarze.
Poeci muszą zlew przetykać.
Wykonawca: Tadeusz Woźniak w oryginalnym wykonaniu

411.

Zgubione marzenia

Kiedyś, gdy byłeś mały, łódki z drzewa strugałeś
Gdzie dziś są, czy odnajdziesz je?
Może wpadły do morza, albo z wiatrem wciąż płyną,
Płyną wciąż, a ty nie wiesz gdzie.
Refr. Zagubione marzenia,
zagubione marzenia...

C, e, F, G, C, e F, G
C, e, F, G
C, e, F, G, C, e F, G
C, e, F, G

C, e, F, G ...

Kiedyś, gdy byłeś mały to podwórka śpiewały.
Gdzie dziś są, czy odnajdziesz je?
Czemu znikły zabawki, gdzie odeszli koledzy
Szukać chcesz, ale nie wiesz gdzie.
Refr. ...
Kiedyś, któregoś lata było takie ognisko,
Ciepła krąg i gitary dźwięk.
Potem przyszły jesienie, zimy ślady zostały.
Ścichła pieśń, czy odnajdziesz ją.
Refr. ...
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Weźmiesz swój stary plecak, powędrujesz do słońca.
Nocą dasz pięciolinii znak.
Znajdziesz starych dróg ślady, węgle czyjegoś ogniska
Wróci śpiew, wróci taki sam.
1. Refr.

...

Muzyka: Wojciech Jarociński
Słowa: Elżbieta Żołnierz

412.

Zielono w głowie (Niebieskie ptaki)

Zielono w głowie, pusty trzos
Niebieskich ptaków taki sobaczy los.
Codzienna zgrywa, wódki i piwa smak,
Karciana dama, król karciany,
Chyba jednak czegoś jest tu brak.

C
C7, F, C
F, C
E, a
d, a, E, a, C

Bliskiego kogoś chciałbyś mieć,
Tyle twojego, że możesz czegoś chcieć.
Tylko w marzeniach, podły się zmienia świat.
Karciana dama – nie pokocha,
Gdzie jest ta, co szczerą miłość da?
Lecz mimo wszystkich życia wad,
Ty jesteś wesół, z wszystkiego jesteś rad.
Wiara się śmieje, zawsze się dzieje coś,
Świat pełen przygód, mocnych wrażeń,
Może jednak cię pokocha ktoś.
la, laj, lalalal, laj ....
(akordy takie same, jak przy zwrotkach)

413.

Zielony szlak

La, laj, la, laj, la, la, laj, la, la, laj...

d, g, C, C7, F, g, d, A7, d, A7

Zielony szlak powiedzie nas
Przez ciemny, świerkowy las.
Gdzie szczyty gór, urwiska grań
Gdzie wieczny śnieg i wiatr.

d, g
C, C7, F
g, d
A7, d, A7

La, laj, la, laj, la, la, laj, la, la, laj...
Gdy w górach mgła przywita nas,
Schroniska gościnny dach.
Przytulny kąt dostaniesz tam,
A jutro znów na szlak.
La, laj, la, laj, la, la, laj, la, la, laj...
Zatrzymać czas, by jutro znów (już?)
Zobaczyć wierzchołki gór.
Usłyszeć znów gitary dźwięk,
Strumyka plusk wśród skał.
La, laj, la, laj, la, la, laj, la, lal, laj...
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414.

Zima

Patrz przyszła znowu nasza zima.
Srebrzy się wszystko wokół nas.
Nic to, że zieleń i świergot ptaków
Odeszły gdzieś w nieznaną dal.

a, D, a
D, a
F, G, C, a
F, G,a

Widzisz to srebro, diamentów blask.
Tak, jakby dzisiaj cały świat,
Pomyślał sobie, że przecież warto
Z szelestem nam do nóg się kłaść.
Lecz wszytko to jest tylko snem.
Złudne kolory zmienił czas.
I pryśnie bajka, choć najpiękniejsza,
Że wszystko to widzimy ty i ja.
La, laj, la, la laj la

D, a. D, a

Muzyka i słowa: z audycji radiowej: „60 minut/h”

415.

Сингарелла (Zingarella)

Сингарелла, Сингарелла,
Как глаза твои сверкают.
От чего стучит так сердце,
От чего оно так тает,
Сингарелла, Сингарелла.

e
H7
a
e
H7

Сингарелла, Сингарелла,
От чего дрожат так руки.
Видно слишком много страсти
И в крови и в сердца стукu,
Сингарелла Сингарелла.
Refr. Струны как любовь цыгана
Зазвучат хмельно и пьяно.
Лишь в объятьях атамана
Станешь от любви ты пьяной.

e, H7
e
H7
e

Знаю я не так уж молод,
Но еще могуч мой молот.
Hаковальня стонет звонко,
Коль в руках моих девчонка.
Сингарелла, Сингарелла
Под гитару в брызгах винных.
Я твое целую тело,
Страсть ползет дорогой длинной
Сингарелла, Сингарелла.
Refr. ...
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Сингарелла чер ми чавэe,
Yс мо моя туто бэла
Чую шминэ каво плачэ
Сингарелла, Сингарелла.

H7
e
H7
e

Wykonawca: Michał Szufutiński

416.

Zośka

Zośka, Zośka, Zośka izbę zamiatała,
I Ma-, i Ma-, i Macieja zawołała.
Zośka izbę zamiatała
I Macieja zawołała.

C, G7
G, C, C7
F, G
G7, C, C7 {bis}

Wy Ma-, wy Ma-, wy Macieju pomożecie,
Wszystkie, wszystkie, wszystkie izby zamieciecie.
Wy Macieju pomożecie,
Wszystkie izby zamieciecie.
Ja po-, ja po-, ja pomogę Zosiu tobie.
Aku-, aku-, akuratnie wszystko zrobię.
Ja pomogę Zosiu tobie,
Akuratnie wszystko zrobię.
Uda-, uda-, udała mi się bestyja,
Jak to, jak to, jak to zgrabnie się uwija.
Udała mi się bestyja,
Jak to zgrabnie się uwija.
Mama, mama, mama lampę zapaliła.
I Ma-, i Ma-, i Macieja zobaczyła.
Mama lampę zapaliła,
I Macieja zobaczyła.
Oj Ma-, oj Ma-, oj Macieju co robicie,
Bo mi, bo mi, bo mi Zośkę udusicie.
Oj Macieju co robicie,
Bo mi Zośkę udusicie.
Jo wom, jo wom, jo wom Zośki nie uduszę,
A com, a com, a com zaczął – skończyć muszę.
Jo wom Zośki nie uduszę,
A com zaczął – skończyć muszę.

417.

Z Východnej dievčatá (Lička)

Z Východnej dievčatá čim są umývate,
Że vy svoje líčka vždy červené máte?

D, G, A7, D

My sa umývame, každý deň do rôčka G, D, G, D
V studenej vodičke z bystrého potôčka. G, A7, D {bis}
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A ja sama prvá ja sa nemaľujem ,
Ja na svoje líčka farby nekupujem.
Keby ja na líčka farby kupovala ,
Kdeže by moja mať peňazí nabrala?

418.

{bis}

Żeby Polska

Z głębi dziejów, z krain mrocznych
Puszcz odwiecznych, pól i stepów
Nasz rodowód, nasz początek
Hen od Piasta, Kraka, Lecha.
Długi łańcuch ludzkich istnień
Połączonych myślą prostą:

C
C7, G7
F, G7
C, G7, C
G7, C

Refr.: Żeby Polska, żeby Polska
Żeby Polska była Polską.
Wtedy kiedy los nieznany
Rozsypywał nas po kątach,
Kiedy obce wiatry gnały
Obce orły na proporcach,
Przy ogniskach wybuchała
Niezmącona nuta swojska:

G7, C
G7, C
C
C7, G7
F
G7
C, G7, C
G7, C

Refr.:
Zrzucał uczeń portret cara,
Ksiądz Ściegienny wznosił modły,
Opatrywał wóz Drzymała,
Dumne wiersze pisał Norwid.
I kto szablę mógł utrzymać,
Ten formował legion, wojsko:

{bis}
C, G7, C
G7, C
F
G7
C, G7, C
G7, C

Refr.:
Matki, żony w mrocznych izbach
Wyszywały na sztandarach
Hasło: Honor i Ojczyzna.
I ruszała w pole wiara,
I ruszała wiara w pole
Od Chicago do Tobolska:
Refr.:

{bis}

{bis}
C, G7, C
G7, C
F
G7
C, G7, C
G7, C
{bis}

Muzyka i słowa: Jan Pietrzak
Wykonawca: Jan Pietrzak
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419. Z ostatniej chwili
1.

Byle dalej

Byle dalej i dalej, i dalej, i dalej, i dalej... d, G, C
Byle dalej i dalej, i dalej, i dalej, i dalej... d, G, C
W nocy na przystanku wsiadam,
W tłumie zapomnianych dłoni.
Razem z deszczem na mnie spada,
Sen wyśniony, wymarzony...

d, G
C, a
d, G
C, C7

Znowu wieczór, powrót z pracy,
W szybie cień zmęczonej twarzy
I latarni światła spacer.
Chcę inaczej żyć... Inaczej.

d, G
C, a
d, G
F

Ref.: Móc nie słuchać cudzych rad,
Byle w uszach szumiał wiatr...
Z wędrującą falą gnać,
Byle dalej...

C
d
GF
C

Nie żegnając dawnych dróg,
W żaglach sen odnaleźć mógł
Aż po brzegów zawołanie:
...Byle dalej... |

C
d
GF
C

Byle dalej i dalej, i dalej, i dalej, i dalej...
Byle dalej i dalej, i dalej, i dalej, i dalej...
Zakołysał się autobus,
Na pustkowiu drzwi otwarte.
Może złapię w kroplach deszczu,
Chwycę prawdę, że odnajdę...
W nocy sny wzburzone biją
W odchodzących burty kutrów,
u

Muzyka: Andrzej Korycki
Słowa: Jacek Chmielewski
Wykonawca: Andrzej Koryckirzonym pędząc wichrom.
Może minie czas mych smutków?
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2.

Piosenka o przyjacielu (II wersja tłumaczenia)

la, la, la, la …

d, g, d, A7, d

Jeśli druh się okazał znów
Ani brat, ani swat, a-tak
Jeśli ty nie rozeznasz w mig
Dobry on albo zły.
Z chłopcem w góry więc gnaj na grań
Samotnego nie zostaw go
Jedną liną się zwiąż i start
Poznasz tam co on wart,

d, A7
d
A7
d
g
d
A7
d

la, la, la ….d, g, d, A7, a
Jeśli chłopak w górach - nie ach,
Gdy od razu on zmiękł i pękł
Krok postąpił na śnieg - i legł
Się rozmyślił - i w bek, Obok ciebie nie brat a łach
Ty takiego nie łaj lecz gnaj
Nie dla niego i wierch i szczyt
Nie zaśpiewa o nim nikt
la, la, la ….d, g, d, A7, a
Jeśli chłopiec, nie drżał, nie mdlał,
I choć wściekł się i spiekł lecz szedł
Jednak kiedyś ty spadł ze skał
On cię trzymał i stał.
Jeśli szedł on jak zuch, jak chwat
I z górami on był za pan brat
Znaczy możesz ty wierzyć mu
Jako sobie samemu
la, la, la ….d, g, d, A7, a
Muzyka: Włodzimierz Wysocki
Słowa: Włodzimierz Wysocki
Wykonawca: Andrzej Korycki
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NOTATKI
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