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Iwona Majda
Mirek Rak
Paweá Kotlarz

Miáego Ğpiewania!

KoĔcząc, zapraszamy na wspólne Ğpiewanki podczas organizowanych przez nas wyjazdów
górskich (i nie tylko) oraz te w siedzibie Klubu w Warszawie.

„ĝpiewnik Iwony” znajdziesz zawsze na stronie internetowej KTE Tramp http://tramp.sgh.waw.pl.
Polecamy teĪ inne nasze Ğpiewniki tam siĊ znajdujące.

Rozpowszechnianie tego Ğpiewnika (tak w wersji elektronicznej jak i papierowej) jest jak
najbardziej dozwolone, a wrĊcz zalecane (w caáoĞci i bezpáatnie).

tel. 22 3379784
e-mail: tramp@sgh.waw.pl

Klub Turystyczny Ekonomistów „Tramp”
Szkoáa Gáówna Handlowa
al. NiepodlegáoĞci 162 pok. 66
02-554 Warszawa

Pierwsza "elektroniczna" wersja Ğpiewnika powstaáa w grudniu 2001. Od tego czasu poprawiliĞmy
zauwaĪone literówki i dodaliĞmy nowe chwyty. BĊdziemy wdziĊczni za podzielenie siĊ z nami
wszelkimi uwagami na temat Ğpiewnika. Nasz adres to:

Niniejszy Ğpiewnik obejmuje zebrane przez IwonĊ piosenki najczĊĞciej pojawiające siĊ w naszym,
trampowym gronie, szczególnie w gitarowym wykonaniu Mirka. Przeznaczony jest do wydruku
obustronnego w formacie A4, tak by moĪliwe byáo póĨniejsze záoĪenie go jako ksiąĪeczki formatu
A5.

WstĊp
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Ach kiedy znowu...

Czy tak juĪ bĊdzie i bĊdzie
BoĪe mój BoĪe mój BoĪe
Zawsze i wszĊdzie w obáĊdzie
BoĪe mój wbiáeĞ we mnie wszystkie noĪe

Ni Īyü juĪ moĪna ni umrzeü
Wypáakane ázy doszczĊtnie
Oddycham ledwie i z bólem
KoĞcią mi w gardle staje powietrze

Ach kiedy znowu ruszą dla mnie dni
Noce i dni i pory roku
KrąĪyü zaczną znów jak obieg krwi
Lato jesieĔ zima wiosna
Do Boliwii droga prosta
Wiosna lato jesieĔ zima
Nic mi siĊ nie przypomina

Fis G0
hG
DCGD
Fis G0
hG
DCG
D

Aniele grudniowy...
Aniele styczniowy...
Aniele lutowy...
Aniele marcowy...

Anioá siĊ zasiedziaá
Do nastĊpnej zimy
Jest taki niebieski
A my siĊ cieszymy
Zawsze to z anioáem
RaĨniej chyba bywa
Zwáaszcza gdy za oknem
Trzyma tĊga zima

Aniele lutowy
Zimny do poáowy
ZostaĔ trochĊ z nami
JuĪ puszczają lody
Aniele marcowy
Zmiáuj siĊ nad nami
ZdąĪysz jeszcze odwiedziü
Niebieskie polany

Na aniele czapka
Z anielskim pomponem
Anioá chce odlecieü
Jeszcze przed wieczorem
Dalej jednak siedzi
TrochĊ zagadkowy
Czapki z miĊkkiej weány
Nie zdejmuje z gáowy

F
C
g
A7
d
F
g
d A7 d

Aniele grudniowy
Zimny do poáowy
ZostaĔ trochĊ z nami
Zagrzej sobie nogi
Aniele styczniowy
Zmiáuj siĊ nad nami
Jeszcze zdąĪysz poznaü
Niebieskie polany

Na odgáos kroków po schodach
Serce wciąĪ skacze do gardáa
ĩe moĪe jednak to ona
Ona to piĊkna moja zagáada

d
Cd
g
A7
d
F
g
A7 d

Na aniele czapka
Z ciepáej weány gore
Anioá z gór siĊ urwaá
Jeszcze przed wieczorem
Niosáo go Beskidem
Nosiáo po lesie
Lecz wróciá w Bieszczady
Teraz ogrzaü chce siĊ

MinĊáo wiele miesiĊcy
Ale mnie nic nie minĊáo
Czas dla mnie w miejscu przystanąá
Takie jest cháopcy
Takie jest piekáo

De
GD
De
GA
D

2. (92) Anioá zimowy
sá. A. Ziemianin
muz. K. Myszkowski

1. (99) Ach, kiedy znowu ruszą dla mnie dni
sá. E. Stachura
muz. K. Myszkowski
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a7 D7 G7+ e7
a7 D7 H7
CDG
CDh
C D H7 e
CDA

JuĪ mnie tutaj nic nie trzyma
W kaĪdej chwili mogĊ iĞü
Jeszcze tylko zegar oddam teĪ
Bo za ciĊĪki by go nieĞü

Spáyną przeze mnie dni zna przestrzaá
Zgasną podáogi i powietrza
Na wszystko jeszcze raz popatrzĊ
I pójdĊ mnie wiem gdzie na zawsze.

A kiedy przyjdzie takĪe po mnie
Zegarmistrz Ğwiata purpurowy
By mi zabeátaü báĊkit w gáowie
To bĊdĊ jasny i gotowy

148. (102) Zegarmistrz Ğwiatáa
sá. B. ChorąĪuk
muz. T. WoĨniak

JuĪ mnie tutaj nic...

Podpaliáem rupiecie na poddaszu
Poszedá banknot ostatni na cel
Nic nie mam co by mnie trzymaáo
Nic, tylko zegar oddam ten

CG
Da

e A7 e A7

Potraciáem oddaáem prawie wszystko
SzafĊ i dwa krzesáa wziąá nocny stróĪ
SzczĊĞcie, Īe grabarz wziąá áopatĊ
Na pewno jej nie odda juĪ

Oddam zegar w naprawdĊ dobre rĊce
Dobry zegar co czasem rządzi sam
Nie trzeba wcale go nakrĊcaü
Kto zechce, caákiem darmo dam

a D7 a D7
a D7 a D7
d7 G7 C7+ a7
d7 G7 E7

Oddam zegar na zawsze w dobre rĊce
Stary zegar, który po ojcu mam
Zegar co bije w moim sercu
Zegar co zĊby przy mnie zjadá

147. (55) Zegar
Jan Báyszczak
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A jak dumnie...

Chód po ziemi czáowieka co na widnokresie
Malejąc, maáo zwiewną gĊstwĊ ciaáa niesie
I w tej gĊstwie siĊ modli i gmatwa co chwila
I wyziera z tej gĊstwy w Ğwiat i na motyla

A jak dumnie...

Dal Ğwiata w Ğlepiach wróbla, spotkanie traw z
ciaáem
Szmery w studni, ja w lesie, mgáą byáeĞ? Bywaáem
Usta twoje – w alei, Ğwit pod groblą w máynie
Niebo w bramie na oĞcieĪ, zgon pszczóá w koniczynie

A jak dumnie siĊ mądrzy u ciszy podnóĪa
Jak buĔczucznie do boju z mgáą siĊ napurpurza
A jest go tak niewiele, Īe mniej niĪ niebiesko
Nic prócz táa, biaáy obáok z liliawą przekreską

BrzĊk muchy w pustym dzbanie co stoi na póáce
Smuga w oczach po znikáej za oknem jaskóáce
cieĔ rĊki na murawie, a wszystko niczyje
Ledwo siĊ zazieleni, juĪ ufa, Īe Īyje

150. (109) ZwiewnoĞü
sá. B. LeĞmian
muz. Z. StefaĔski, J. Chrząstek

WáaĞnie spadá nam z nieba w niebieskim waciaku
ĩyczy nam szczĊĞcia, kieliszek wódki wychyla na
zdrowie
Lecz kiedyĞ przyjdzie smutniejszy niĪ zwykle, a
wtedy ci powie
Zobacz Anno Ğnieg mamy we wáosach, który nie
topnieje

Zobacz Anno Ğnieg mamy przed oknem grudniowy
A h 7 A A7 D A
Anioáowie przeszli w skupieniu lecz nie po nich Ğlady
d cis7 h7 A E7
To organista páatki nosi w butach filcowych
A h 7 A A 7 D H7
To organista páatki nosi w butach filcowych
A D A h7 E7 A

149. (3) Zobacz Anno
sá. A. Ziemianin
muz. W. JarociĔski

CG
a H7
CG
a
D7
e

CGa
Ga
CGa
Ce

Z nim bĊdziesz szczĊĞliwsza,
DuĪo szczĊĞliwsza bĊdziesz z nim.
Ja, cóĪ - wáóczĊga, niespokojny duch,
Ze mną moĪna tylko
PójĞü na wrzosowisko
I zapomnieü wszystko

Jaka epoka, jaki wiek,
Jaki rok, jaki miesiąc,
jaki dzieĔ i jaka godzina
KoĔczy siĊ, a jaka zaczyna.

Ze mną moĪna tylko
W dali znikaü cicho.

Z nim bĊdziesz szczĊĞliwsza ...

Nie myĞl, Īe nie kocham
Lub Īe tylko trochĊ
Jak ciĊ kocham, nie powiem, no bo nie wypowiemTak ogromnie bardzo, jeszcze wiĊcej moĪe
I dlatego wáaĞnie Īegnaj,
Zrozum dobrze, Īegnaj

e H7
GD
CG
a H7
CG
H7

Zrozum to, co powiem,
Spróbuj to zrozumieü dobrze
Jak Īyczenia najlepsze, te urodzinowe
Albo noworoczne, jeszcze lepsze moĪe
O póánocy gdy skáadane
DrĪącym gáosem niekáamane

144. (87) Z nim bĊdziesz szczĊĞliwsza
sá. E. Stachura
muz. K. Myszkowski

64

Co widzisz jeszcze patrząc bezszelestnie
Czy niebo mruga znów w twoją stronĊ
Nie ma sygnaáów z wielkiej ciszy
A moĪe wszystko juĪ skoĔczone

Wisi teĪ dywan co lataü zapomniaá
Prezent od teĞciów – wierny pies
SierĞü mu siĊ jeĪy juĪ nie gĊsta
Rzadkim wzruszeniom szkoda áez

ad
G 7 C E7
a E7
E7 a

Zahraj mi muzyko na ciáoho smyka,
A ja ty zapáaczu, jak prodam konyka.

Zahrajte, zahrajte, huszli jaworowy,
Naj soj wytancuju noĪky szuhajowy.

Zahraj mi hudaczku na toĔku strunoczku,
Naj soj wytancuju moju frajiroczku.

Hrajut huszli, hrajut, hrajut i basujut,
A u mojich oczach syzy sia wkazujut

Zahrajte mi huszli,
zahrajte mi basy,
Naj soj wytaĔcuju
swoji máady czasy

146. (108) Zahrajte mi huszli
KtoĞ kamieĔ rzuca...

A moĪe my tutaj caákiem zapomnieni
Na ziemi naszej co kaprysem nieba
U studni jak wiadro dryfujemy
Tam gdzie niczego juĪ dawno nie ma

KtoĞ kamieĔ rzuca...

GDAD
AD
GDAD
AGD

KtoĞ kamieĔ rzuca w twoją stronĊ
SzybĊ wybija na poddaszu
I zimno nawet pod poduszką
Anioáy na poddaszu straszą

Sąsiadka mruga do mnie czĊsto
To tik co zostaá jej z maáĪeĔstwa
A mąĪ pijany suszy siĊ na sznurze
JuĪ wkrótce przyjdą znowu ĞwiĊta

Tu trzeba twardo jak ten orzech
Niech nie pomyĞlą nic sąsiedzi
Z dywanu lecą chmury kurzu
To moĪe w nim záe licho siedzi

C0 H7 e
C0 H7 e
GD
G A7

D fis G A
h h7 G A
h A G fis
GAD

3. (93) Anioáy na poddaszu
sá. A. Ziemianin
muz. K. Myszkowski
Noc siĊ wpatruje wciąĪ w twoje oczy
ĝwiatáa w nich tyle co gwiazdy napáaczą
ĝwiat ma siĊ caákiem ku jesieni
Na pamiĊü biegnie swoją trasą

Orzech starzeje siĊ po wáosku
Jest twardy – lecz jednak do zgryzienia
Zielone krople jego oczu
JuĪ maáo mają do patrzenia

145. (141) Z podwórka
sá. A. Ziemianin
muz. K. Myszkowski
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You can tell from the lines on her face
You can see that she’s been there
Probably been moved on from every place
‘Cos she didn’t fit in there

She calls out to the man on the street
He can see she’s been crying
She’s get blisters on the soles of her feet
She can’t walk but she’s trying

Oh lord is there nothing more
Anybody can do
Oh lord there must be something
You can say
It’s just another day for you
And me in paradise

Oh, think twice, ‘cos it’s another
Day for you and me in paradise
Oh, think twice, ‘cos it’s another
Day for you, you and me in paradise
e

He walks on doesn’t look back
He pretends he can’t hear her
Start to whistle as he crosses the street
Seems embarrassed to be there

She calls out to the man on the street
Sir can you help me
It’s cold and I’ve nowhere to sleep
Is there somewhere you can tell me

4. (113) Another day in paradise
Phil Collins

eD
G
D/Fis e D
G (D a7)
eD
a7 e

eDC
D
eDC
DeDC

e D a7
eD
e D a7
eD

CGCE
adaEa
d E G (a)

Chleb siĊ chlebie...

Nikt takich sáów jak miasto miastem
Nie znaá i "Ĩle siĊ dzieje" mówili
Na obraz czerniaá Czesiek razowca
Kruszaá podobnie buáce zleĪaáej
Gdy go znaleĨli na pasku z wojska
Dáuto jak wbite w bochen miaá w garĞci
I nie wie nikt co CzeĞka wziĊáo
Lecz Ğpiewa kaĪdy jak miasto miastem

Chleb siĊ chlebie...

A o porankach chlebem pachnących
Gdy pora idzie spaü na piekarza
Zaczerwienione przymykaá oczy
Czesiek i siadaá z dáutem przy stole
Ciągle te same wáosy i trochĊ
Za duĪy nos, w drzewie cierpliwym
PieĞciáy rĊce dziesiątki razy
W poranki ĞwieĪym chlebem pachnące

CGea
Che
CGea
C
DAeh
GDAGD

ĝwiĊty Mikoáaju
opowiedz jak to byáo
Jakie pieĞni Ğpiewano
Gdzie siĊ pasáy konie

Chleb siĊ chlebie, chleb siĊ chlebie
Bo nad chleb byü moĪe co
Chleb siĊ chlebie, chleb siĊ chlebie
Niech ci nigdy nie zabraknie
DroĪdĪy, wody, rąk i ziarna
Mruczaá Czesiek tak noc w noc

CdEaEa

W rozstrzelanej chacie
rozpaliáem ogieĔ
Z rozwalonych pieców
pieĞni wyniosáem wĊgle
Naciągnąáem na drzazgi gontów
báĊkitną páachtĊ nieba
BĊdĊ malowaá od nowa
wioskĊ w dolinie

GDAGD
Chleba takiego jak ten od CzeĞka
DA
Nie kupisz nigdzie, nawet w Warszawie
e G Fis h
Bo Czesiek Piekarz nie pieká, lecz tworzyá G A
Bochny, jak z mąki sáonecznej koáacze.
DA
Káaniali mu siĊ ludzie, gdy wyjrzaá przez okno
W kitlu áyknąü powietrza
A kromkĊ masáem smarując kaĪdy
Mówiá: Nad chleby ten chleb od CzeĞka

ĝwiĊty Mikoáaju...

A on nie chce gadaü ze mną po polsku
Z wypalonych Ĩrenic tylko deszcze páyną
Hej Ğlepcze! NauczĊ swoje dziecko po áemkowsku
BĊdziecie razem Īebraü w malowanych wioskach

aCdE

adEaEa

adEaEa

6. (52) Ballada o ĞwiĊtym Mikoáaju
sá. A. Wierzbicki
muz. A. Wierzbicki

5. (13) Ballada o CzeĞku Piekarzu
sá. W. Bellon
muz. W. Bellon
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cis7 H
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hE
hE
h
e
e7
DE
gis
E

Wiosna, wiosna,
wiosna, ach to ty ...

Biaáe wiatry juĪ zawiaáy,
wiosny, lata wszystkie znaki
Po niej tylko pozostaáy
przymarzniĊte dwa leĪaki
StojĊ w oknie, wypatrujĊ
nagle dzwonek u mych drzwi
Zima, zima wchodĨĪe szybciej,
ogrzej siĊ na parĊ chwil

JesieĔ, jesieĔ,
jesieĔ jak to tak

dis E

h

7

dis E

h7

Od gorąca twych páomieni zapáonĊáy liĞcie drzew
Od zieleni do czerwieni krąĪyá lata senny lew
Maáa chmurka nad jej czoáem, maáa áezka sáony smak
Pociemniaáo, poszarzaáo-jesieĔ jak to tak
JesieĔ, jesieĔ jak to tak

Lato, lato,
lato, echĪe ty

Dni mijaáy coraz dáuĪsze, coraz cieplej byáo u mnie
Coraz lĪejsze miaáa suknie, lekko páynąá wiosny
strumieĔ
Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyáem ją jak Ğpi
Bez niczego. Zrozumiaáem lato, echĪe ty
Lato, lato, lato, echĪe ty

Wiosna, wiosna,
wiosna, ach to ty

Dzisiaj rano niespodzianie
zapukaáa do mych drzwi
WczeĞniej niĪ oczekiwaáem
przyszáy te cieplejsze dni
Zdjąáem z niej zmokniĊte palto,
posadziáem vis a vis
Zapachniaáo, zajaĞniaáo,
wiosna, ach to ty
Wiosna, wiosna,
wiosna, ach to ty

141. (59) Wiosna, ach to ty
Marek Grechuta
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Yesterday, love was such an easy game to play
Now I need a place to hide away
Oh, I believe in yesterday
Mm mm mm mm mm

Why she had to go I don’t know
She wouldn’t say
I said something wrong, now I long for yesterday

Suddenly, I’m not half to man I used to be
There’s a shadow hanging over me
Oh, yesterday came suddenly

Yesterday, all my troubles seemed so far away
G fis H e
Now it looks as though they’re here to stay
CDG
Oh, I believe in yesterday.
eACG

143. (123) Yesterday
The Beatles

It’s time to go home now
And I’ve got an aching head
So I give her the car keys
And she helps me to bed
And then I tell her
As I turn out the light
I say, my darling, you were wonderful tonight
Oh, yes my darling, you were wonderful tonight

I feel wonderful because I see
The lovelight in your eyes
And the wonder of it all
Is that you just don’t realize
How much I love you

We go to a party
And everyone turns to see
This beautiful lady,
Who’s walking around with me
And then she asks me - do you feel all right
And I say yes, I feel wonderful tonight

It’s late in the evening
She’s wondering what clothes to wear
Then she puts on her makeup
And brushes her long blond hair
And then she asks me do I look all right?
And I say yes,
you look wonderful tonight

142. (126) Wonderful tonight
sá. E. Clapton
muz. E. Clapton

CDGe
CDGe
CDGe
C H7 e A7

I podreptaá do nory po ĞcieĪce
O powiedziaá stanąwszy przed chatą
Swojej Īonie lisicy Agnieszce
Wiesiek idzie nie ma rady na to

FGa

da
C
da
da
FGa
FGa
FGa
FGa

Mieszkam w wysokiej wieĪy
otoczonej fosą
Mam parasol, który chroni mnie przed nocą
Oddycham gáĊboko, stawiam piedestaáy
Jutro bĊdĊ duĪy, dzisiaj jestem maáy

Stawiam Ğwiat na gáowie do góry nogami
Na odwrót i wspak bawiĊ siĊ sáowami
Na biaáym, czarnym kreĞlĊ jakieĞ plamy
Jutro bĊdĊ duĪy, dzisiaj jestem maáy

Mieszkam w wysokiej wieĪy, ona mnie obroni
Nie walczĊ juĪ z nikim, nie walczĊ juĪ o nic
Palą siĊ na stosie moje ideaáy
Jutro bĊdĊ duĪy, dzisiaj jestem maáy

A byá sierpieĔ pogoda przeĞliczna
I tĊtniáo Īycie w zagajnikach
Oprócz lisów nikt chyba nie myĞlaá
O nadejĞciu WieĞka káusownika

Ale cóĪ one Īyáy najdáuĪej
àby na karkach miaáy nie od parady
I wiedziaáy Īe prĊdzej czy póĨniej
Wiesiek przyjdzie nie ma na to rady

ea
ea
ea
FG

aC
FG

140. (149) WieĪa radoĞci, wieĪa samotnoĞci
Sztywny Pal Azji

Staniesz oprzesz siĊ o drzewo
Sen nadejdzie nie proszony
A las woáa – palto

Zobacz...

Kto to widziaá tak po Ğniegu
W przedwieczornym mrozie biegaü
W samym tylko cienkim swetrze
W samych lekkich pantofelkach
A juĪ nogi ci siĊ plączą
Wáosy okrywają szronem
Pewnie jutro bĊdziesz znowu
Znowu przeziĊbiona

Zobacz koĔczy siĊ przedmieĞcie
Las wyrasta bezszelestnie
W pstrych wiewiórek krzątaninie
Palto, palto zaáóĪ wreszcie

ĝmiech ze ázami pomieszany
Tyle w tobie niepokoju
Znowu dziĞ na Ğnieg wybiegáaĞ
WeĨ przynajmniej palto swoje
Pyáem ĞnieĪnym przyprószona
Natychmiast mi siĊ wydaáaĞ
Taka cicha i bezbronna
W wielkim Ğwiecie taka maáa

139. (21) Wiewiórka (Palto)
sá. Z. StefaĔski
muz. Z. StefaĔski, J. StefaĔski

MoĪe zjawiü siĊ tutaj juĪ jutro
Lub pojutrze a moĪe za tydzieĔ
MoĪe nieĨle przetrzepaü nam futro
Nie na rady Wiesiek, Wiesiek idzie

ZaĞ lisica zmartwiáa siĊ szczerze
Zamachaáa áapkami obiema
Matko Boska bądĨ ostroĪny Jerzy
Wiesiek idzie rady na to nie ma

e A7 e A7
e A7 h H7
e A7 e A7
C H7 e A7

DC
GD
FC
GD

Raz staruszka báądzącego w lesie
Ujrzaá lisek przywiĊdáy i blady
O pomyĞlaá znowu idzie Wiesiek
Wiesiek idzie nie ma na to rady

138. (28) Wiesiek idzie
sá. A. Andrus
muz. A. Grotowski

PobiegnĊ w chabry nieznane
W kąkolu caáą dal zmieszczĊ
I przyjdĊ i zmartwychwstanĊ
I bĊdĊ wiedziaá raz jeszcze

Lecz motyl zniknąá szkaráatnie
PomiĊdzy mną a modrzewiem
Sny moje sny przedostatnie
Znów byáem znowu nic nie wiem

Byáem przed chwilą w bezkresie
CieĔ siĊ potykaá z mym ciaáem
To ja tak záocĊ siĊ w lesie
Wiedziaáem o czymĞ, wiedziaáem

137. (20) Wiedza
Bez Jacka
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G

SáuchaliĞmy ich z Hnatowiczem
Jak Īywy poemat Stawów
Poezją byá brzĊk ich kufli
Kosmiczny wymiar miaáy sáowa

Minister wyznaĔ witaá siĊ z Panem jak z wáasnym
bratem
A potem piĊkny toast wzniósá wytwornym araratem
Pociągnąá zdrowo anioá stróĪ i flachĊ Panu daá
A czart do gardáa nie laá nic czart siĊ tylko Ğmiaá

I wyszliĞmy z Hnatowiczem
Gdzie indziej szukaü poezji

I wyszliĞmy z Hnatowiczem
Gdzie indziej szukaü poezji

9

9

F6 C6

Co tu zostaáo z wierszy Mistrza
Cháodem powiaáo od drzwi nie domkniĊtych
I wyszliĞmy z Hnatowiczem
Gdzie indziej szukaü poezji

Lecz cháopakom od sąsiedniego stolika
Chyba z zawodówki pobliskiej
Nagle siĊ dziwnie zachciaáo
ĩeby te zgredy wyszli

Pod Ğcianą zaraz przy wejĞciu
Paląc sporty z rĊkawa
Siedli goĞcie wprost z wierszy Mistrza
Bubu Makino wypisz wymaluj

Robotnik co z roboty szedá przez drogi asfaltowe
Wyciągnąá z torby chleba póá i tyleĪ wyborowej
Pociągnąá zdrowo anioá stróĪ i flachĊ Panu daá
A czart do gardáa nie laá nic czart siĊ tylko Ğmiaá

A rano gdy ich dopadá kac w przydroĪnym wiejskim
rowie
Anioá do Pana rzecze tak mój dobry BoĪe powiedz
Czy diabeá sobie wszyá czy co Īe trzeĨwy musi byü
Pan odpowiedziaá spójrz na krainĊ czart juĪ nie musi
piü

Co tu zostaáo z wierszy Mistrza
Kiedy wyjĞü trzeba na papierosa
A bufetowa grozi gliną
Gdy ktoĞ coĞ powie gáoĞniej

Ksiądz proboszcz który wracaá z mszy prywatnym
samochodem
Zaprosiá na plebaniĊ i ugoĞciá starym miodem
Pociągnąá zdrowo anioá stróĪ i flachĊ Panu daá
A czart do gardáa nie laá nic czart siĊ tylko Ğmiaá

Wszedá dzielnicowy krokiem szeryfa
TĊpo spod dacha popatrzyá
Nie mieĞci mu siĊ w gáowie sáuĪbowej
ĩe moĪna wypiü na czczo

Co tu zostaáo z wierszy Mistrza
Klasa robotnicza fasolka z bufetu
A smak poranny piwa áapczywie
Poznają poematy w beretach

aGa
Ga

aGa

8.15 na Stawach bar
BramĊ otwiera wchodzimy tedy
Ja i Hnatowicz Jan

Jeszcze siĊ w nocy koáysze

8. (60) Bar na stawach
sá. W. Bellon
muz. W. Bellon

CGCE

aGa

Cháop gdy usáyszaá boski gáos poprosiá ich na stronĊ
I poczĊstowaá z flachy wprost wybornym samogonem
Pociągnąá zdrowo anioá stróĪ i flachĊ Panu daá
A czart do gardáa nie laá nic czart siĊ tylko Ğmiaá

Pod wieczór dobrze byáo
gdy na polu peánym zbóĪ
Z diabáem siĊ spotkaá dobry Pan
i jego anioá stróĪ
Diabeá byá zdrowy jak ten rydz
po prostu czart na schwaá
Anioá zalany w drobny mak
na nogach ledwo staá
Na nogach ledwo staá

7. (80) Ballada o trzeĨwym diable
sá. K. Daukszewicz
muz. K. Daukszewicz

7

Na gáowie...

Ech, dziewczyna piĊknie siĊ stara
Kosi pieniądz, ma jaguara
Trudno pracĊ z miáoĞcią zgodziü
Rzadziej moĪe do mnie przychodziü
Tylko pyta kryjąc rumieniec
Czemu patrzĊ jak potĊpieniec
Czemu zgrzytam, kiedy siĊ pyta czy ma áadny biust
Czemu toczĊ pianĊ z ust

Na gáowie...

Znów widzieli ją z jakimĞ cháopem
Znów wyjechaáa do St. Tropez
Znów mĊczyáa siĊ, BoĪe drogi
Znów na jachtach myáa podáogi
Tylko czemu rĊce ma biaáe
Chciaáem zapytaü, zapomniaáem
Ciaáo káoniąc skinĊáa dáonią wsparáa skroĔ o skroĔ
Znów zapadáem w nią jak w toĔ

Na gáowie...

KrzywdĊ robiĊ mojej panience
Opluü chcą ją podli zboczeĔcy
Utopiü chcą ją w morzu zawiĞci
Paranoicy, podli sadyĞci
Utaplani w brudnej rozpuĞcie
A na gĊbach faászywy uĞmiech
Byle zagnaü do swego bagna, ale wara wam
Ja ją przecieĪ lepiej znam

Ad
Ad
gd
Ad

17 Īoánierzy jednostki wojskowej 1530 Regny,
5 pracowników dróg publicznych okrĊg Rawa Maz.,
19 studentów wydziaáu InĪynierii Sanitarnej
Politechniki Krakowskiej,
Z którymi kaĪdego wieczora zasiada przy beczce
piwa
By wspólnie odĞpiewaü nową wersjĊ pieĞni „Góralu
czy ci nie Īal”

PamiĊtaá Īe miaá braci dwóch, Īe jeden mieszkaá w
Soczi i drugi w Lourdes
Ten máody miaá na imiĊ Zdzich, starszemu na czeĞü
dziadka dali Kurt
Ze szkolnych lat zapamiĊtaá, Īe z ksiąĪek miaá
ulubione dwie
Z pamiĊci recytowaá „Cichy Don” i statut ZHP
Po trzeciej nocy w barze „Dryf” wyglądaá jak
targniĊty sztormem wrak
Utraciá czucie w palcach, powonienie i smak
Ale za to odzyskaá wiarĊ w siebie, odnalazá sens w
Īyciu
I zdobyá grono wiernych przyjacióá a wĞród nich:

PamiĊtaá szczyty gór Tien-Szan, kirsz rano, owieczek
stado i ogniska swąd
I MariĊ Konopnicką znaá, lecz ni cholery nie pamiĊtaá
skąd
TatuaĪ kryá jego tors i bark, miaá dáugie wáosy i
krótki kark
I dres z nadrukiem klubu MKS Podhale Nowy Targ
W plecaku miaá swój caáy Ğwiat: kamieni kilka, chleb
i wina dzban
I páytĊ kompaktową z przebojami Top One
Wspomniaá zapach ojczystych áąk, rodzinną wieĞ i
przyjacióá krąg
I znów nim targnąá páaczliwie tĊskny protest song

PamiĊtaá tylko tyle Īe dziewczyna jego miaáa wáosy
blond
G
PamiĊtaá Īe przyjechaá skądĞ lecz nie pamiĊtaá kiedy
ani skąd
GD
Urodziá siĊ ale nie wie gdzie, potrafi pisaü i modliü
siĊ
aDaD
Lecz czemu po buágarsku jeden Bóg naprawdĊ tylko
wie
aDGG
Pewnego przedpoáudnia gdy dostojnie wszedá do
restauracji „Dryf”
G
Zamówiá beczkĊ piwa, piwo i osiem piw G7 C
Usiadá, zmarszczyá krzaczastą brew, w tĊtnicach mu
zaszlochaáa krew
CCGE
A duszą targnąá páaczliwie tĊskno rzewny Ğpiew
aDGD
La, la, la...
GGaaCDGG

Ach Ci ludzie, to brudne Ğwinie
A
Co napletli o mojej dziewczynie
d
JakieĞ bzdury o jej naáogach
A
To po prostu litoĞü i trwoga
d
Tak to bywa gdy ktoĞ zazdroĞci
D
Kiedy brak mu wáasnej miáoĞci
g
Plotki páodzi, mnie nie zaszkodzi Īadne obce záo
Ad
Na mój sposób widzieü ją
Ad

Na gáowie kwietny ma wianek
W rĊku zielony badylek
A przed nią bieĪy baranek
A nad nią lata motylek

10. (81) Beczka piwa
sá. A. Andrus
muz. A. Grotowski

9. (130) Baranek
sá. S. Staszewski
muz. S. Staszewski

8
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W wielkim mieĞcie gasną Ğwiatáa
I wiadomo, Īyü nie áatwo w wielkim mieĞcie
Oto widaü nikną ludzie
Jeszcze ktoĞ przez popoáudnie przejdzie i nareszcie
Nad gáowami leci anioá
Co szczĊĞliwsze dzieci z gwiazdorami rozmawiają
Kto nie poznaá tych radoĞci
Niech spróbuje znów pokochaü kogoĞ jeszcze
proĞciej

W wielkim mieĞcie roĞnie balon
Wielkich marzeĔ które pracĊ znów gwiazdorom dają
A gwiazdorzy te marzenia
Noszą w workach po kieszeniach, czasem coĞ
sprzedają
I tramwajem jadą w ĞwiĊta
AĪ do nieba tylko po co tak daleko jechaü
Gdyby któryĞ ruszyá gáową
MoĪna by choinkĊ nocą znowu ukraĞü z lasu

By osáodziü sobie Īycie
Maáy záodziej tuĪ przed kasą kradnie kokosowy baton
Zanim zdąĪą go przyáapaü
Zje go i przestanie páakaü, bo juĪ za plecami
To policjant jak sam anioá
W samą porĊ bĊdzie mógá siĊ teraz wstawiü za nim
I przebaczy to co moĪe
I zapomni, przecieĪ inni robią jeszcze gorzej

I ja
Doczekam kiedyĞ takiej chwili
i nie mogĊ siĊ nadziwiü
ĩe ja
Doczekam tego dnia

W wielkim mieĞcie niebo jasne
A
I wiadomo, Īyü nie áatwo, w wielkim mieĞcie
DA
Oto widaü idą ludzie
Przy wystawach i o cudzie myĞlą i nareszcie
Nad gáowami anioá leci
D
Od tej pory komuĞ w Īyciu bĊdzie znacznie lepiej
EA
Kto nie poznaá tych radoĞci
A
Niech spróbuje znów pokochaü kogoĞ jeszcze
proĞciej
DA

134. (105) W wielkim mieĞcie
Raz Dwa Trzy
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PrzecieĪ wiesz...

LĞni w oddali toĔ jeziora sáyszysz ptaków krzyk
Tu odpoczniesz dziĞ i nabierzesz siá
Ale jutro znów wyruszysz na swój stary szlak
BĊdziesz dalej szedá, tam gdzie pĊdzi wiatr

PrzecieĪ wiesz, Īe dla ciebie kaĪdy nowy dzieĔ
PrzecieĪ wiesz, Īe dla ciebie cháodny lasów cieĔ
PrzecieĪ wiesz , jak upalna bywa letnia noc
PrzecieĪ wiesz, Īe wĊdrowca los, to jest twój los

Nie oglądaj siĊ za siebie kiedy wstaje Ğwit
dF
Ruszaj dalej w Ğwiat nie zatrzymuj siĊ
Cgd
Sam wybierasz dalszą drogĊ, z wiatrem czy pod wiatr
Znasz tu kaĪdy szlak, przestrzeĔ woáa ciĊ

136. (54) WĊdrowiec
sá. A. Szarek

Ludzie tak wiele spraw muszĊ zaáatwiü
A czas sobie páynie wolno - "panta rhei"
Do siebie tylko juĪ nie umiem trafiü
Kochaü, to wiĊcej siebie daü czy mniej
We wtorek w schronisku...

Szaruga niebo powoli zasnuwa
Wiatr juĪ gaáĊzie pootrząsaá z liĞci
Pod wiatr pod górĊ znowu sam zasuwam
MoĪe w schronisku spotkam kogoĞ z bliskich
We wtorek w schronisku...

We wtorek w schronisku po sezonie
ADEA
W doliny wczoraj zszedá ostatni goĞü
fis H7 E
Za oknem plucha, kubek parzy dáonie
A D cis7 fis
I tej herbaty i tych gór mam doĞü
DEA

Záotym kobiercem wymoszczone góry
ADA
JesieĔ w doliny przyszáa dziĞ nad ranem
cis D h E
Buki czerwienią zabarwiáy chmury
A D cis7 fis
Z latem siĊ záotym wáaĞnie poĪegnaáem
DEAE

135. (22) We wtorek w schronisku
sá. W. Buchcic
muz. R. Pomorski

dEa
GC
dEa
Ea

Jak áasiczki ĞcieĪką w Ğniegach
Droga Īycia byáa krĊta
Teraz z lasów zeszáa na mnie
Máodych jodeá zieleĔ ĞwiĊta
Nieludzką rĊką malowany jest
Wielki smutek duszy mojej,
Lecz nawet záockiej ikonie
Ja nigdy nic nie powiem

Wokóá góry, i góry, i góry...

WaĪne są tylko kopuáy pieĞni
Które na górze wysokiej zostaną
Nikt nie szuka inicjaáów cieĞli
Gdy cieĞle dom postawią
Przyjaciele którzy jemioáy czcicie
Dobrze Īe chodzicie Ğwiatem
Wkrótce jodeákĊ zieloną spalicie
By darzyáa was ciepáym latem.

Wokóá góry, i góry, i góry...

aEa
Ea
CG
Ea

Wokóá góry, i góry, i góry
I cale moje Īycie w górach
IleĪ piĊkniej drozdy leĞne Ğpiewają
NiĪ Ğpiewak páatny na chórach.
Wokóá lasy, lasy i wiatr
I cale Īycie w wiatru Ğwistach
Wszystkich których kocham, wita was
Modrzewia ikona záocista

132. (24) W lesie listopadowym
sá. J. Harasymowicz
muz. A. Koczewski
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W obliczu...

Pan jest dostojny i widzi uniĪonych
I juĪ z daleka poznaje ludzi pysznych
Kiedy chodzĊ poĞród utrapienia
Wyciąga rĊkĊ, od záa mnie wybawia
Jahwe dokonaá we mnie tego co rozpocząá
Bo na wieki Jego miáosierdzie
Ona nie odrzuca dzieáa rąk swoich
O Panie, o Panie nie opuszczaj mnie

W obliczu anioáów pragnĊ wielbiü CiĊ
W obliczu anioáów psalmy Ğpiewaü chcĊ
Sáawiü bĊdĊ imiĊ Twe
Za Twą wierną miáoĞü do mnie
Za Twą wierną miáoĞü do mnie
Se-la, se-la, se-la

DziĊki Ci Panie z caáego serca
Twa obietnica przewyĪszyáa Twoją sáawĊ
Gdy CiĊ wzywaáem TyĞ mi odpowiedziaá
DaáeĞ mej duszy moc i odwagĊ
O Panie chwaliü CiĊ bĊdą
Królowie caáej ziemi
Usáyszeli Twe sáowa
ĝpiewaü bĊdą o Twych drogach
Bo wiedzą jak wielka jest Twa miáoĞü

133. (43) W obliczu anioáów
Psalm 138
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Beskidzie ...

A w Beskidzie zamyĞlony czas
A w Beskidzie zamyĞlony czas
BĊdĊ chodziá z nim poddaszem gór
By zerwanych marzeĔ struny
Przewiązywaü w niespokojne dáonie drzew
Niech mi grają na rozstajach
Moich dróg

Beskidzie malowany wiadrami dom
Beskidzie tutaj sáowa inaczej brzmią
Kiedy krzyczĊ w jesienną ciszĊ
Kiedy wiatrem szeleszczą liĞcie
Kiedy wolnoĞü siĊ tuli w ciepáo moich rąk
Gdy jak Ĩrebak siĊ tuli do mych rąk
CDG

Beskidzie malowany cerkiewny dach
Beskidzie zapach miodu
w bukowych pniach
Tutaj wracam gdy ruda jesieĔ
Na przeáĊcze swój tobóá niesie
Sáucham bicia dzwonów
w przedwieczorny czas

A w Beskidzie rozzáocony buk
A w Beskidzie rozzáocony buk
BĊdĊ chodziá Bukowiną
Z dáutem w rĊku
By w dziewczĊcych twarzach
UĞmiech rzeĨbiü niech nie páaczą juĪ
Niech siĊ cieszą po kapliczkach
Moich dróg

11. (37) Beskid
sá. A. Wierzbicki
muz. A. Wierzbicki

9

ĩyją ludzie, asfalt depczą
Nikt nie krzyknie, kaĪdy szepce
Drzwi zamkniĊte, zaklepany krąg
Tylko czasem kropla z oczu
Po policzku w dóá siĊ stoczy
I to dziwne drĪenie rąk

Páyną ludzie miastem szarzy
Pozbawieni záudzeĔ marzeĔ
Omijają wciąĪ gáówny nurt
Kryją siĊ w swych norach krecich
I Ğniü nawet o karecie
Co lĞni záotem - nie potrafią juĪ

CG
CG
CGD
CG

A tam w mech odziany kamieĔ
Tam zaduma w wiatru graniu
Tam powietrze ma inny smak
Porzuü kroków rytm na bruku
Spróbuj - znajdziesz,
jeĞli szukaü zechcesz
Nowy Ğwiat, wáasny Ğwiat

CGC
GD

GD
eh
CGD
GD
eh
CGD

Chodzą ulicami ludzie
Maj przechodzą, lipiec, grudzieĔ
Zagubieni wĞród ulic bram
PrzemarzniĊte grzeją dáonie
DokądĞ pĊdzą, za czymĞ gonią
I budują wciąĪ domki z kart

12. (14) Bez sáów
sá. W. Bellon
muz. W. Bellon

f c f G c C7
fcfGC

Gis Es
fc
g Es f G

I ty wáaĞnie ty bĊdziesz moją damą
I ty tylko ty, bĊdziesz moją panią

BĊdą ci graáy skrzypce lipowe
BĊdą Ğpiewaáy jarzĊbinowe
Drzewa, liĞcie, ptaki wszystkie

I ty wáaĞnie ty...

BĊdziesz miaáa imiĊ, jak wiosenna róĪa
BĊdziesz miaáa miáoĞü jak jesienna burza

BĊdą ci graáy nocą sierpniową
Wiatry strojone barwą sáoĔca
BĊdą Ğpiewaáy, Ğpiewaáy bez koĔca

I ty wáaĞnie ty...

BĊdĊ z tobą taĔczyü
Bajki opowiadaü
SáoĔce z pomaraĔczy
W twoje dáonie skáadaü

Anioáy są takie ciche
Zwáaszcza te w Bieszczadach
Gdy spotkasz takiego w górach
Wiele z nim nie pogadasz
NajwyĪej na ucho ci powie
Gdy bĊdzie w dobrym humorze
ĩe skrzydáa nosi w plecaku
Nawet przy dobrej pogodzie

CGCG
CGCG
CGCG
C G C C7

BĊdziesz zbieraü kwiaty
BĊdziesz siĊ uĞmiechaü
BĊdziesz liczyü gwiazdy
BĊdziesz na mnie czekaü

Anioáy bieszczadzkie...

Anioáy są wiecznie ulotne
Zwáaszcza te w Bieszczadach
Nas teĪ czasami nosi
Po ich anielskich Ğladach
One nam pozwalają
I skrzydáem wskazują drogĊ
I wtedy w nas siĊ zapala
Wieczny bieszczadzki ogieĔ

Anioáy bieszczadzkie...

Anioáy są caákiem samotne
Zwáaszcza te w Bieszczadach
W kapliczkach zimą drzemią
Choü moĪe im nie wypada
Czasem taki anioá samotny
Zapomni dokąd ma lecieü
I wtedy caáe Bieszczady
Mają szaloną uciechĊ

Anioáy bieszczadzkie
Bieszczadzkie anioáy
DuĪo w was radoĞci
I dobrej pogody
Bieszczadzkie anioáy
Anioáy bieszczadzkie
Gdy skrzydáem ciĊ dotkną
JuĪ jesteĞ ich bratem

Anioáy są caáe zielone
Zwáaszcza te w Bieszczadach
àatwo w trawie siĊ kryją
I w opuszczonych sadach
W zielone grają ukradkiem
Nawet karty mają zielone
Zielone mają pojĊcie
A nawet zielony kielonek

14. (91) Bieszczadzkie anioáy
sá. A. Ziemianin
muz. K. Myszkowski

13. (29) BĊdziesz moją panią
sá. M. Grechuta
muz. M. Grechuta
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CG
a
C
Ga
CG
a
C
Ga

a
G
a
e
CG
CF
CG
aea

Nasz plecak prawie gotów juĪ
Na bagnach nie ma kry
Przy torach piĊkne panny stoją
A w oczach báyszczą ázy
Szef grupy w niebo wlepia wzrok
Ruszamy lada dzieĔ
Jedziemy tam gdzie sáoĔca blask
Nie mąci nocy cieĔ

Well, shake it up, baby, now
GCD
(shake it up, baby)
Twist and shout
(twist and shout)
C'mon, c'mon, c'mon, c'mon, baby, now
(come on baby)
Come on and work it on out
(work it on out)
Well, work it on out, honey
(work it on out)
You know you look so good
(look so good)
You know you got me goin', now
(got me goin')
Just like I knew you would
(like I knew you would)
Well, shake it up, baby, now
(shake it up, baby)
Twist and shout
(twist and shout)
C'mon, c'mon, c'mon, c'mon, baby, now
(come on baby)
Come on and work it on out
(work it on out)
You know you twist your little girl
(twist, little girl)
You know you twist so fine
(twist so fine)
Come on and twist a little closer, now
(twist a little closer)
And let me know that you're mine
(let me know you're mine)
Shake it up, baby, now
(shake it up, baby)
Twist and shout
(twist and shout)
C'mon, c'mon, c'mon, c'mon, baby, now
(come on baby)
Come on and work it on out
(work it on out)
You know you twist your little girl
(twist, little girl)
You know you twist so fine
(twist so fine)
Come on and twist a little closer, now
(twist a little closer)
And let me know that you're mine
(let me know you're mine)
Well, shake it, shake it, shake it, baby, now
(shake it up baby)
Well, shake it, shake it, shake it, baby, now
(shake it up baby)
Well, shake it, shake it, shake it, baby, now
(shake it up baby)
I dla renifera juĪ ostatni to dzieĔ
Bo gáodny turysta wbija zĊby weĔ

A wiĊc...

Na szczycie stary wąchaá wiatr
LunetĊ w rĊku miaá
Z plecakiem na ramionach kaĪdy
Do drogi gotów staá
I bzyka tu i bzyka tam
Ogromna chmara wkrąg
BrzĊczyki, packi w rĊce braü
I precz krwiopijcy stąd

A wiĊc...

Hej panno moja otrzyj ázy
Nic nie zatrzyma mnie
Bo prĊdzej bagna mnie pocháoną
NiĪ ja wycofam siĊ
No nie páacz maáa wrócĊ tu
Nasz los nie taki záy
Bo da krysztaáów wór za trud
I szeĞü ognistych wód

A wiĊc krzycz o ho
OdwagĊ w sercu miej
Aranieckie bagna grząskie są
Lecz pokonamy je

131. (148) Ural 2001
sá. twórczoĞü wáasna

130. (136) Twist and shout
The Beatles
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aea
aea
aCG
Fea

ae
ae
ae
dea

A
DGA
DGA
DGA

G
FC
GC
FC

ĩebym ja siĊ uzieliá
Przekwieciá do rdzenia koĞci
I juĪ siĊ nie oddzieliá
Sáowami od twej ĞwieĪoĞci

Abym tobie i sobie
Jednym imieniem mówiá
Albo obojgu - trawa
Albo obojgu - tuwim

CFC
CFC
CFC
CFG

Trawo, trawo do kolan
PodnieĞ mi siĊ do czoáa
ĩeby myĞlom nie byáo
Ani mnie, ani pola

128. (151) Trawa
sá. J. Tuwim
muz. P. Bachorski

Na miáy Bóg...

Problemy twoje moje nasze boje, polityka
A przecieĪ kaĪdy wáos jak nasze lata policzony
Kto jest bez winy niechaj pierwszy rzuci kamieĔ
Niech rzuci
Daleko raj gdy na czáowieka siĊ zamykasz

Na miáy Bóg
ĩycie nie tylko po to jest by braü
ĩycie nie po to by bezczynnie staü
I aby Īyü, siebie samego trzeba daü

Dlaczego nie mówimy o tym co nas boli otwarcie
DA
Budowa Ğciany wokóá siebie - marna sztuka
AD
WraĪliwe sáowo, czuáy dotyk wystarczą
DA
Czasami tylko tego pragnĊ, tego szukam
DGADAD

127. (86) Tolerancja
sá. S. Sojka
muz. S. Sojka
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Gdy odbieraáem róĪy wszystko
By tobie siĊ pokáoniü nisko

Chrypliwie obok ptak zakrzyczaá
Kwiat zemdlaá, w báĊkit trysnąá Ğpiewem
Ogród siĊ zielem zakoáysaá
Ogród siĊ zakoáysaá zielem

Gdy odbieraáem róĪy Ğwiat
Ogród siĊ nawet nie poruszyá
I tylko cieĔ ksiĊĪyca zbladá
U pusto staáo siĊ po róĪy

129. (101) Tren o róĪy
WoĨniak
dCdCd

W Bukowinie deszczem z chmur opada
Okrzyk ptasi zawieszony w niebie
Nocka gwiezdną gadkĊ górom gada
I nie mogĊ znaleĨü Bukowiny
I nie mogĊ znaleĨü
Choü mnie woáa Bukowina wciąĪ do siebie

W Bukowinie zaroĞniĊte echem lasy
W Bukowinie liĞü zieleni siĊ i záoci
ĝpiewa czasem banior ciemnym basem
I nie mogĊ znaleĨü Bukowiny
I nie mogĊ znaleĨü
Choü juĪ szukam godzin krocie i dni krocie

W Bukowinie góry w niebie postrzĊpionym
a d7 e7 a7
W Bukowinie rosną skrzydáa ĞwiĊtym bukom
Minąá dzieĔ wiatrem z hal rozdzwoniony
C7+ G C7+ a7
I nie mogĊ znaleĨü Bukowiny
d7 e7 a7
I nie mogĊ znaleĨü
d7 e7 a7
ChociaĪ gwiazdy mnie prowadzą ciągle szukam
d7 a7 e7 a7

16. (1) Bukowina I
sá. W. Bellon
muz. W. Bellon

Reagge, bieszczadzkie reagge ...

Poáonin czar ma taką moc
ĩe gdy ją ujrzysz pierwszy raz
Wróciü chcesz, wróciü chcesz znów za rok
Z poranną rosą czekaü dnia

Reagge, bieszczadzkie reagge
SáoĔcem pachnące ma jagód smak
Reagge, bieszczadzkie reagge
Jak potok rwące przed siebie gna

Porannej mgáy snuje siĊ dym
Jutrzenki szaá na stokach gór
Nowy dzieĔ budzi siĊ, budzĊ siĊ
MelodiĊ dnia juĪ rosa gra

15. (53) Bieszczadzkie Reagge
sá. A. Starzec
muz. A. Starzec
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OdnaleĨü musisz - gdzie góry chmurom dáoĔ podają
Gdzie deszcz i susza gdzie lipce, paĨdzierniki, maje
Stają siĊ rokiem, wĊzáem Īycia
Twój dom bukowy zawieszony
U nieba pnia, kroplą Īywicy
BáĊkitny, záoty i zielony

Niechaj zalĞni...

Po dniach zgieákliwych, po nocach wyáoĪonych
brukiem
W zastygáym szkliwie gwiazd neonowych próĪno
szukaü
Tego, co tylko zielonoĞcią
Na palcach zaplecionych drzemie
Rozewrzyj dáonie mocniej, mocniej
Za kark chwyü sáoĔce, siĊgnij w niebo

Niechaj zalĞni Bukowina w barwie malin
C F G4 G
Niechaj zabrzmi Bukowina w wiatru szumie
C F G4 G
DzieĔ minąá, dzieĔ minąá, nadszedá wieczór
C F C C7
ĝwiece gwiazd zapaliá
F Fis G
Siadá przy ogniu pieĞĔ posáyszaá i umilká.
CdFC

DoĞü wytoczyli baĔ próĪnych przed domy kalecy
CdFC
ĩyją jak Īyli - bezwolni gáusi i Ğlepi
CdFC
Nie wspóáczuj, szkoda áez i Īalu
dGe
Bezbarwni są, bo chcą byü szarzy
dGCea
Ty wyĪej, wyĪej bądĨ i dalej
e F Fis G C
NiĪ ci co siĊ wyzbyli marzeĔ
d G G7 C

17. (6) Bukowina II
sá. W. Bellon
muz. W. Bellon

Sweet child in time you'll see the line
GGaGGa
The line that's drawn between the good and the bad
FFGGGa
See the blind man shooting at the world
Bullets flying taking toll
If you've been bad, Lord I bet you have
And you've been hit by flying lead
You'd better close your eyes and bow your head
And wait for the ricochet

19. (51) Child in Time
Deep Purple

ChcĊ...

Uuu...

DG
DG
eA
eA
hBDEGAh

Trzeba zatrzymaü siĊ na chwilĊ w morzu spraw
Popatrzeü z bliska w czyjąĞ twarz
OdnaleĨü ludzi, którzy myĞlą tak, jak ja
Przeczekaü poĞród nich, aĪ nadejdzie lepszy czas

Uuu cháopaki,
Uuu nie páaczą
Uuu cháopaki,
Uuu nie páaczą
Nie nie nie, nie nie nie

GAGA

BACH

Dh
DhA

Nie masz kaski - odpuĞü sobie
Jutro przecieĪ teĪ jest dzieĔ
MoĪe kiedyĞ ci pomogĊ
MoĪe ty nie wystawisz mnie
Ale nie bój nic - minie jakiĞ czas
Poczuj cháodny Ğwit, wszystko przejdzie ci

C C7+ F e
d7+ G
C d7+ G
C C7+ F e
d7+ G
C d7+ G

Mówisz Īycie jak cukierek
Gorzkie jest czasami
Mówisz panna zostawiáa
Kumple dawno ciĊ olali
Ale nie bój nic - minie jakiĞ czas
Poczuj cháodny Ğwit,
wszystko przejdzie ci

20. (134) Cháopaki nie páaczą
T. Love

TrochĊ nam smutniej, zima zawróciáa znów
Zamiast pierwiosnków - pada Ğnieg
Czekamy na wiosnĊ, moĪe coĞ nam speáni siĊ
PoĞród Īycia strof znajdziemy wáasny los

ChcĊ biec do ludzi
Którzy wiedzą, jak dziĞ jeszcze
MoĪna trwaü
ChcĊ mocno wierzyü
W to, Īe z gáĊbi siebie mogĊ
Jeszcze coĞ daü

DziĞ tak nam trudno wzbiü siĊ ponad szary dzieĔ
C C7+ d
Spojrzeü z obáoków na ten Ğwiat
f G C d7+ G
RóĪowe okulary zagubiáy siĊ
Z oczu znika blask, marzenia tracą ksztaát
E7 a D7 d7+ G

18. (83) ChcĊ
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Kąpią siĊ uĞmiechy
AleĪ ty oczy masz
Podaj mi szybko rĊkĊ
Czekam juĪ tyle lat

Spadają páatki kwiatów
Na minione dni
Pytasz mnie czemu wciąĪ
O karnawale Ğnisz

a
da
da
E7 a

a
CGC
C F C G C E7
a d E7 a

125. (149) TaĔczymy czakarere
sá. A. KrzysztoĔ
muz. ludowa (Ameryka Pád.)

Kozak lubyt' lulku kuryt',
Win ne lubyt' tilky duryt'.

Woda tecze bez prohonu,
ĩoániar lubyt' czuĪu Īenu.

Skrypka mertwa hoáos maje,
Serce páacze sliz ne maje.

KamiĔ roste bez korinnia,
àyczko cwyte bez nasinnia.

A diáczyna jak stojaáa,
Sim zahadok widhadaáa.

A chto lubyt' lulku kuryt',
A ne lubyt' tilky duryt'.

A szczo tecze bez prohonu,
A chto lubyt' czuĪu Īenu.

A szczo mertwe hoáos maje,
A szczo páacze sliz ne maje.

A szczo roste bez korinnia,
A szczo cwyte bez nasinnia.

Widhadajesz, moja budesz,
Ne áhadajesz, czuĪa budesz.

Ty, diáczyno, simnadcjat' lit
Widhadaj me zahadok sim.

Tam u lisi pid dubynoj,
Tam u lisi pid dubynoj,
Stojaá kozak iz diáczynoj.
Stojaá kozak iz diáczynoj.

124. (107) Tam u lisi
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MiáoĞci nasze tam są tam gdzie nie ma nas
U Boga w Ğrodku gwiazd pokochaá teĪ bym brak
I caáy staábym blask w dal
W dal, w dal, w dal, w dal

Pustkowie hen, hen zawieja mróz i biel
Zawyáem aĪ po kres czy siĊ spodziewaü Īe
A wicher w rąbki dmie: nie
Nie, nie, nie, nie

Zawieja w Michigan zapada serce w Ğnieg
GCGa
Pustkowie ciągnie siĊ wysepki Īadnej drzew
CGD
Ni domu z domu gest wejdĨ
e
WejdĨ, wejdĨ, wejdĨ, wejdĨ
CD

126. (138) Tobie albo zawieja w Michigan
sá. E. Stachura
muz. K. Myszkowski

TaĔczymy...

Czemu ....
Chowasz siĊ miáy mój
Rumiane jabáko spadáo
Za horyzont znów

.... z liĞcia spadáa
UĞmiechniĊta áza
W rĊce twojej ....
BáĊkitna wstąĪka dnia

TaĔczymy czakarere
Na to nie ma sáów
PrzestaĔ wreszcie tĊskniü
Zdarzyá ci siĊ cud

Albo tutaj postój
ZataĔczĊ tak jak sen
Albo mocno przytul
Bo amor mija mnie

ĝwiecie nasz Daj nam wiele jasnych dni!
ĝwiecie nasz Daj nam w jasnym dniu oczekiwanie!
ĝwiecie nasz Daj ugasiü ogieĔ záy!
ĝwiecie nasz Daj nam radoĞü, której tak szukamy!
ĝwiecie nasz Daj nam páomieĔ, stal i dĨwiĊk!
ĝwiecie nasz Daj otworzyü wszystkie ciĊĪkie bramy!
ĝwiecie nasz Daj pokonaü kaĪdy lĊk!
ĝwiecie nasz Daj nam radoĞü blasku i odmiany!
ĝwiecie nasz Daj nam cieĔ wysokich traw!
ĝwiecie nasz Daj zagubiü siĊ wĞród drzew poszumu!
ĝwiecie nasz -

Szukaj dróg gdzie jasny dĨwiĊk,
WĞród ogni záych co budzą lĊk,
Nie prowadĨ nas, powstrzymaj nas,
Powstrzymaj nas w pogoni...

ĝwiecie nasz - daj nam,
Daj nam wreszcie zgodĊ,
Spokój daj - zgubĊ weĨ,
Zabierz ją, odprowadĨ.

ĝwiecie nasz, Ğwiecie nasz,
ChcĊ byü z Tobą w zmowie,
Z blaskiem twym, siáą twą,
Co mi dasz - odpowiedz!

W Twoich oczach dwa ogniki,
JuĪ zwiastują, znaczą cel.

Chwytaü myĞli nagáe, jasne,
Szukaü tam, gdzie Ğwiatáa biel,
W Twoich oczach dwa ogniki,
JuĪ zwiastują, znaczą cel,

Pytaü zawsze - dokąd, dokąd?
Gdzie jest prawda, ziemi sól,
Pytaü zawsze - jak zagubiü,
Smutek wszelki, páacz i ból

122. (49) ĝwiecie nasz
sá. M. Grechuta
muz. J. K. PawluĞkiewicz
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Nie mówcie mi Īe siá jej brak
Ustaáa juĪ nie widzi nic
Ona przecieĪ wciąĪ jest na drodze tej
ChociaĪ umiera trzeci dzieĔ
Patrząc prosto tam gdzie widaü kres

Tam gdzie siĊ áączą rzeki dwie
Tam za róĪaną górą gdzieĞ
ZnaleĨli kij, sandaáy, chleb
O ona tam leĪaáa teĪ
Tak jak ptak co z nieba spadá

I poszáaĞ tak przed siebie wprost
JakbyĞ sáyszaáa jakiĞ gáos
Wokóá noc i mocny zapach traw
Nad gáową przestrzeĔ samych gwiazd
Cicha przestrzeĔ wirujących gwiazd

W dniu kiedy wyruszaáaĞ stąd
JuĪ caáa wioska poszáa spaü
ĩegnaáy ciĊ zamkniĊte drzwi
Nie poĪegnaáa Īadna áza
Tylko wiatr cichutko wiaá

123. (147) Tam gdzie kres
sá. A. KrzysztoĔ
muz. ludowa

ĝwiecie nasz, Ğwiecie nasz,
ChcĊ byü z Tobą w zmowie,
Z blaskiem twym, siáą twą,
Co mi dasz - odpowiedz!

Daj nam ciszy czarny staw!
ĝwiecie nasz Daj nam siáĊ krzyku, Ğpiewu, táumu!
ĝwiecie nasz Daj nam wiele jasnych dni!
ĝwiecie nasz Daj nam w jasnym dniu oczekiwanie!
ĝwiecie nasz Daj ugasiü ogieĔ záy!
ĝwiecie nasz...

dC
d
FCda
dCa
Cd

Czwarta nad ranem, moĪe sen przyjdzie
A (E) cis (fis)
MoĪe mnie odwiedzisz
D (E) A
Czemu ciĊ nie ma na odlegáoĞü rĊki
AE
Czemu mówimy do siebie listami
fis cis
Gdy ci to Ğpiewam u mnie peánia lata
DA
Gdy to usáyszysz bĊdzie Ğrodek zimy
DE
Czemu siĊ budzĊ o czwartej nad ranem
AE
I wáosy twoje próbujĊ ugáaskaü
fis cis
Lecz nigdzie nie ma twoich wáosów
DA
Jest tylko blada nocna lampka
DE
àysa Ğpiewaczka
fis
ĝpiewamy bluesa, bo czwarta nad ranem
Tak cicho, Īeby nie zbudziü sąsiadów
Czajnik z gwizdkiem Ğwiruje na gazie
MyĞlaáby kto, Īe rodem z Manhattanu
Czwarta nad ranem
Herbata czarna myĞli rozjaĞnia
A list twój sam siĊ czyta
ĩe moĪna go Ğpiewaü, za oknem
Mruczą bluesa topole z Krupniczej
I jeszcze straĪnik wszedá na solo
Ten z Mariackiej wieĪy
Jego trąbka jak ksiĊĪyc biegnie nad topolą
Nigdzie siĊ jej nie spieszy
JuĪ piąta, moĪe sen przyjdzie
MoĪe mnie odwiedzisz

Chyli siĊ dzieĔ do kresu
D D7+ D7 C G
Wieczorne wiadomoĞci
DCG
Doniosáy znów o sukcesach
D D7+ D7 C
Palcami na stole mierzĊ lampy krąg
GD
W popielniczce niedopaáków dym
eA
Ostatni z przyjacióá zamknąá drzwi
CG
ich Drogi róĪne od moich dróg
DC
Báądząc w oparach póásnu
G h e A7
ChcĊ spaü i zasnąü nie mogĊ
CC
Ich drogi róĪne od moich dróg
G h e A7
ChcĊ spaü i zasnąü nie mogĊ

Deszcz stary kumpel z ulicy
Choü póĨno áazi po dachach
Snują siĊ senne auta
W gumowym páaszczu nadchodzi mgáa
A wraz z nią mleczarz ziewając w gáos
KoĔczy siĊ miejska deszczowa noc
Poranne wiadomoĞci tuĪ
ChcĊ spaü i zasnąü nie mogĊ
Báądząc w oparach póásnu
ChcĊ spaü i zasnąü nie mogĊ
Poranne wiadomoĞci tuĪ
ChcĊ spaü i zasnąü nie mogĊ
Poranne wiadomoĞci tuĪ
ChcĊ spaü i zasnąü nie mogĊ

Przede mną talerz, gazety
Z Īyciem skrojonym na báocie
Ptaki stukają do okien
Na burze idzie páynie zmrok
Podobno zakrzywia siĊ przestrzeĔ czas
Czytaáem o tym w "Panoramie" raz
Ostatnie wiadomoĞci juĪ
Báądząc w oparach póásnu
ChcĊ spaü i zasnąü nie mogĊ
Ostatnie wiadomoĞci juĪ
ChcĊ spaü i zasnąü nie mogĊ

22. (143) Czarny blues o czwartej nad ranem
sá. E. Stachura
muz. K. Myszkowski

21. (5) Chyli siĊ dzieĔ do kresu
muz: W Juszczyszyn
sá: W Bellon

13

Przy caáej swej záudnoĞci...

W zgieákliwym pomieszaniu Īycia zachowaj spokój
W zgieákliwym pomieszaniu Īycia zachowaj spokój
Ze swoją duszą
Przy caáej swej záudnoĞci, znoju i rozwianych
marzeniach
Jest to piĊkny Ğwiat
Jest to piĊkny Ğwiat
Znaleziony w starym koĞciele Ğw Pawáa w Baltimore
Datowany 1692 rok.

I przyjm spokojnych co ci doradzają
Z wdziĊkiem wyrzekając siĊ spraw máodoĞci
JesteĞ dzieckiem wszechĞwiata
Nie mniej niĪ drzewa i gwiazdy
Masz prawo byü tutaj

Unikaj gáoĞnych i napastliwych
Unikaj gáoĞnych są udrĊką ducha

BądĨ sobą, zwáaszcza nie udawaj uczucia
Ani teĪ nie podchodĨ cynicznie do miáoĞci
Bo ona jest wieczna jak trawa
Bo ona jest wieczna

BĊdą dla ciebie Ĩródáem radoĞci
BądĨ ostroĪny w interesach
BądĨ ostroĪny w interesach
Na Ğwiecie bowiem peáno oszustwa

Unikaj gáoĞnych i napastliwych
Unikaj gáoĞnych są udrĊką ducha

Wypowiadaj swoją prawdĊ jasno i spokojnie
Wysáuchaj innych nawet tĊpych i nieĞwiadomych
Oni teĪ mają swoją opowieĞü
Oni teĪ mają opowieĞü

PrzechodĨ spokojnie przez haáas i poĞpiech
I pamiĊtaj jaki spokój moĪna znaleĨü w ciszy
O ile to moĪliwe bez wyrzekania siĊ siebie
BądĨ na dobrej stopie ze wszystkimi

23. (48) Dezyderata
Piwnica pod Baranami
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Dla wszystkich starczy miejsca
Pod wielkim dachem nieba
Na ziemi, której ja i ty
Nie zamienimy w bagno krwi

CGae
CGae
Ce
ae
Ce
ae

Dla wszystkich starczy miejsca
Pod wielkim dachem nieba
RozejdĨcie siĊ po drogach
Po áąkach po rozáogach
Po polach, báoniach i wygonach
W blasku sáoĔca, w cieniu chmur
RozejdĨcie siĊ po niĪu
RozejdĨcie siĊ po wyĪu
RozejdĨcie siĊ po páaskowyĪu
W blasku sáoĔca, w cieniu chmur
Ceae

FGFG
FG
ae

a
d
E
FGC
ae

IdĨ czáowieku idĨ rozpowiedz
IdĨcie wszystkie stany
Kolorowi biali czarni
IdĨcie zwáaszcza wy ludkowie
Przez na oĞcierz bramy

24. (98) Dla wszystkich starczy miejsca
sá. E. Stachura
muz. K. Myszkowski

If there's a bustle in your hedgerow, don't be alarmed
now,
It's just a spring clean for the May queen.
Yes, there are two paths you can go by, but in the
long run
There's still time to change the road you're on.
And it makes me wonder.

And it's whispered that soon if we all call the tune
Then the piper will lead us to reason.
And a new day will dawn for those who stand long
And the forests will echo with laughter.

There's a feeling I get when I look to the west,
And my spirit is crying for leaving.
In my thoughts I have seen rings of smoke through
the trees,
And the voices of those who stand looking.
Ooh, it makes me wonder,
Ooh, it really makes me wonder.

There's a sign on the wall but she wants to be sure
C D F7 a
'Cos you know sometimes words have two meanings
C D F7
In a tree by the brook, there's a songbird who sings
a Gis+
Sometimes all of our thoughts are misgiven.
a Gis+ C D F7 G a G/B a7 Dsus4 D
Ooh, it makes me wonder,
Ooh, it makes me wonder.

There's a lady who's sure all that glitters is gold
a Gis+ C D
And she's buying a stairway to heaven.
F7 G a
When she gets there she knows, if the stores are all
closed
With a word she can get what she came for.
Ooh, ooh, and she's buying a stairway to heaven.
C D F7 a C G D

120. (137) Stairway to heaven
Led Zeppelin
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CzemuĪ ono w mroku szuka treĞci
I rozgrzesza nicoĞü i zatraca kres
Jego bezmiar wszystko w sobie zmieĞci
Oprócz mego lĊku, oprócz twoich áez

Ty masz duszĊ gwiezdną i rozrzutną
Czy rozumiesz poĞpiech pomieszanych tchnieĔ
SzczĊĞcie przyszáo, czemuĪ nam tak smutno
ĩe przed jego blaskiem uchodzimy w cieĔ

CoĞ srebrnego dzieje siĊ w chmur dali
CeFC
Wicher do drzwi puka jakby przyniósá list
eFG
MyĞmy dáugo na siebie czekali
CeFC
Jakby ruch w niebiosach usáyszysz, burzy Ğwist
eFG

121. (110) SzczĊĞcie
sá. B. LeĞmian
muz. K. Myszkowski

And she's buying a stairway to heaven.

And as we wind on down the road
Our shadows taller than our soul.
There walks a lady we all know
Who shines white light and wants to show
How ev'rything still turns to gold.
And if you listen very hard
The tune will come to you at last.
When all are one and one is all
To be a rock and not to roll.

Your head is humming and it won't go, in case you
don't know,
The piper's calling you to join him,
Dear lady, can you hear the wind blow, and did you
know
Your stairway lies on the whispering wind.

Mija dzieĔ...

And in the naked light I saw
Ten thousand people maybe more
People talking without speaking
People hearing without listening
People writing songs that voices never share
And no one dare
Disturb the sound of silence

And the people bowed and prayed
To the neon god they made
And the sign flashed out its warning
In the words that it was forming
And the sign said: The words of the prophets
are written on subway walls
And tenement halls
And whisper'd in the sounds of silence

"Fools" said I "You do not know
Silence like a cancer grow
Hear my words that I might teach you
Take my arms that I might reach you"
But my words like silent raindrops fell
And echoed
In the wells of silence
hDAD
Fis h

hDAh
hDAh
eh
E7 h Fis

SprzysiĊĪeni przyjazne dáonie
Plotą w wĊzeá nad ogniem watry
I wpatrzeni w gasnący páomieĔ
Nucą pieĞni pachnące wiatrem
Nie rozplotą ni burze ni waĞnie
Tego co záączone przez ogieĔ
SáoĔce wokóá, wciąĪ jaĞniej i jaĞniej
Zakwitá kamieĔ dziĞ górskim gáogiem

In restless dreams I walked alone
Narrow streets of cobblestone
'Neath the halo of a street lamp
I turned my collar to the cold and damp
When my eyes were stabbed
by the flash of a neon light
That split the night
And touched the sound of silence

A gdy wiatr sprzysiĊĪonym
w oczy zawieje
Bliski uĞmiech w cieĔ nocy odejdzie
Bukowina opuszcza ramiona
Bukowina áeb pochyla siwy
Czas odpáywa
a z czasem smutek kona
Lecz wspomnienia pozostają Īywe

h D A Fis
hDEG
h D A Fis
hDEG
D Fis h

Mija dzieĔ koáo siĊ toczy
Marzeniami káadą siĊ cienie
I odradza siĊ kaĪdej nocy
I odradza siĊ kaĪdej nocy
SprzysiĊĪenie górskiego kamienia

118. (118) Sounds of silence
Simon&Garfunkel

CD

Hello darkness my old friend
I've come to talk with you again
Because a vision softly creeping
Left its seeds while I was sleeping
And the vision that was planted in my brain
Still remains
Within the sound of silence

hAE
G D Fis
hAE
D Fis G A
DE
DE
cis H
D Fis h

eCDG

119. (11) SprzysiĊĪeni
sá. W. Bellon
muz. W. Bellon

SprzysiĊĪeni budząc siĊ Ğwitem
Przykrywają palcami oczy
By w nich zatrzymaü
chociaĪ przez chwilĊ
Niü wysnutą z osnowy nocy
Niü co nieba barwą siĊ mieniąc
DiratisimĊ w Ğcianie kreĞli
Potem dnia zakáadają brzemiĊ
I ruszają w drogĊ ku szczĊĞciu

Jedyny Pan prawdziwy Bóg
Wszystko co mam oddajĊ Mu
On jedynym Panem jest
Szema Izrael

117. (133) Sáuchaj Izraelu
2
Tm 2,3
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dFG
aFGC
CaD
eCDG

aCGC
dACG
aCGC
aCGC

Szumek na listkach stulonych zadrĪaá
I na trawĊ siĊ gáadko zeĞlizgnąá
Wielki rumak skrzydáami strzeliá i zarĪaá
I ĞnieĪną pianą z pyska bryznąá
Dnieje

W dali
JuĪ siĊ kresa czerwona pali
Porankowi krew do gáowy wali
Kogut pieje

Dnieje
Mrok siĊ w wodzie jeziornej rozcieĔcza
ĝwieĪoĞü z gaju mglistego máodzieĔcza
Wieje

Dnieje
Noc na stopach noĞnych siĊ chwieje
I w zawrocie gwiaĨdzistej gáowy
Mdleje

26. (111) Dnieje

aeCG
dACG
aeCG

aeCG

De
De
De
De

eDe
CDCG
ae
CDe

Jak rozpoznaü ludzi których juĪ nie znamy
Jak pozbieraü myĞli z tych nie poskáadanych
Jak odnaleĨü w sobie radoĞü i nadziejĊ
Odpowiedzi szukaj czasu jest tak wiele

Jak rozpoznaü ludzi których juĪ nie znamy
Jak pozbieraü myĞli
z tych nie poskáadanych
Jak oddzieliü nagle serce od rozumu
Jak usáyszeü siebie poĞród Ğpiewu táumów

ĩe waĪne są tylko...

Pewien znany ktoĞ, kto miaá dom i sad,
Zgubiá nagle sens i w záe krĊgi wpadá
Choü majątek prysá, on nie stoczyá siĊ
Wytáumaczyü umiaá sobie wáaĞnie wtedy, Īe:

ĩe waĪne są tylko te dni,
Których jeszcze nie znamy.
WaĪnych jest kilka tych chwil,
Tych, na które czekamy.

Tyle byáo dni do utraty siá,
Do utraty tchu, tyle byáo chwil.
Gdy Īaáujesz tych, z których nie masz nic
Jedno warto znaü, jedno tylko wiedz.

25. (36) Dni, których nie znamy
sá. M. Grechuta
muz. J. K. PawluĞkiewicz
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I zbudujemy dom
Na cztery Ğwiata strony
Zapáonie lampką klon
WĊdrowcom dniem znuĪonym
Nie trzeba stawiaü pieców
Nie musisz okien szkliü
I zbudujemy dom
Bo taki dom musi byü

Od lat juĪ po kryjomu
Nawiedza nas nocami
Banalny sen o domu
I roĞnie razem z nami

I niebu siĊ pokáonisz
I wyĪej wciąĪ bez sáowa
Na ĞcieĪkach mgáą okrytych
BĊdziemy dom budowaü

I zwrócisz krok gdzie szczyty
I z kaĪdym tchem od nowa
Na wyciągniĊcie dáoni
BĊdziemy dom budowaü

I zbudujemy dom
Bez strychu i bez piwnic
Zapáonie lampką klon
W zapachu lasów grzybnych
Nie trzeba stawiaü pieców
Nie musisz okien szkliü
I zbudujemy dom
Bo taki dom musi byü

W jesienną gáogów czerwieĔ
W záotawą máodoĞü brzozy
Wiatr z gáowy czapkĊ zerwie
Pod stopą gór poáoĪy.

27. (57) Dom w górach

dG
Ca
dG
Ca
da
da
da
Ea

aC
dE
aC
dE

a
d
a
a
d
d
E
E
ada

Easy Rider...
Lecz ciągnĊáo mnie jeszcze
Do goĞcinnych wiosek
Gdzie czĊstują kaĪdego
Miodem i bigosem
Easy Rider Easy Rider

W nastĊpnym domku z ogródkiem miejski prokurator
RóĪom kolce przycinaá równo ciąá sekator
Przywitaáem siĊ grzecznie prosząc o mieszkanie
On zapytaá mnie z miejsca : -Jakie ma pan zdanie ?
SprawiedliwoĞü i prawda to jest dla mnie wszystko
Wtedy padáa odpowiedĨ - OdejdĨ ekstremisto!

Easy Rider...
Lecz ciągnĊáy mnie dalej
Wierzby malowane
I te nasze dziewczyny
àadne jak z pisanek
Easy Rider, Easy Rider

W miasteczku pierwszym zamkniĊty byá jedyny hotel
Bo personel miaá wolne wáaĞnie w tĊ sobotĊ
A w prywatnym mieszkaniu drzwi otworzyá blondyn
I zapytaá mnie z miejsca : - Jakie masz poglądy ?
SprawiedliwoĞü i prawda to jest dla mnie wszystko
Wtedy padáa odpowiedĨ : -ZjeĪdĪaj aktywisto!

Easy Rider
Przeszáo mi przez gáowĊ
Easy Rider
Gáupiec - jednym sáowem
Lecz ciągnĊáy mnie panny
Ciepáe jak poranek
Kiedy mleko skwaszone
Wnoszą mi na ganek
Easy Rider, Easy Rider

A kiedy nic juĪ nie miaáem w mieĞcie do roboty
aDaD
Bo na wiĊkszoĞü poetów skoĔczyá siĊ tu popyt
aDa
Wsiadáem w auto i rzekáem : pora mi uciekaü
d
Do tej Polski gdzie jeszcze kocha siĊ czáowieka
E
Tam gdzie rowy przydroĪne ubarwione mleczem
d
Zapraszają wĊdrowca : wstąpcie do miasteczek
HE

28. (103) Easy Rider
sá. K. Daukszewicz
muz. K. Daukszewicz
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GAD
G A D Fis
hADA
GAD

Ech muzyka, muzyka, muzyka
Spod smyka zielony kurz
Lecą gwiazdy zielone spod smyka
Damy karo bukiety róĪ

ProwadĨ muzyko za smykiem
Drzewa w niemej podziĊce
Palcami za smykiem suną
Zgrabiaáe, duĪe rĊce

Ech muzyka...

Na moĞcie stojĊ, przez liĞcie
ĝwiatáo na smyk siĊ sypie
Sáuchajcie to dziecko nuci
W czarodziejskim pudeáku skrzypiec

Ech muzyka...

UwzglĊdnijcie mizerne granie
A nie bijcie gdy wezmĊ Ĩle
JakiĞ dĨwiĊk na strunie baraniej
Na g, d, a czy e

GD
CG
CG
DGD

O dajcie mi te maáe skrzypce
MoĪe na skrzypcach tych wygram
Wiatr i pochyáą ulicĊ
I noc co taka niezwykáa

29. (23) Ech muzyka
sá. K. I. GaáczyĔski
muz. A. Drag

A kiedy minąá juĪ miesiąc w mej samotnej drodze
GdzieĞ na szlaku zatrzymaá pojazd mój wĊdrowiec
SprawiedliwoĞü i prawda - rzekáem do rodaka
I byá pierwszym co spytaá : Dobrze - ale jaka ?
I podzieliá siĊ ze mną chlebem i káopotem
To byá teĪ Easy Rider tylko na piechotĊ
Easy Rider

Easy Rider...
Lecz ci ciągnĊáo mnie jeszcze
W strony te dalekie
Gdzie tak swojsko nam pachnie
Sianem i czáowiekiem
Easy Rider, Easy Rider

Solidny dom z pruskiej cegáy siatką ogrodzony
I na bramie tabliczka : Obcym wstĊp wzbroniony
I na ganku gospodarz czerstwy jak bochenek
Wziąá przywitaá pytaniem : co najbardziej ceniĊ?
SprawiedliwoĞü i prawda to jest dla mnie wszystko
Burek, bierz miastowego, bĊdzie widowisko!
e De D
eDGCG
GCD
GCD
eDeDeD

This indecision's bugging me
If you don't want me, set me free
Exactly who'm I'm supposed to be
Don't you know which clothes even fit me?
Come on and let me know
Should I cool it or should I blow?

Should I stay or should I go now?
Should I stay or should I go now?
If I go there will be trouble
An' if I stay it will be double
So come on and let me know
Should I cool it or should I blow?

DGD
DGD
GFG
DGD
A
DGD

GGGFFFFG
DDDGGGGD
A (10x)
DDDGGGGD

DDDGGGGD

Always tease tease tease
You're happy when I'm on my knees
One day is fine, next is black
So if you want me off your back
Well come on and let me know
Should I stay or should I go?

Darling you gotta let me know
Should I stay or should I go?
If you say that you are mine
I'll be here 'til the end of time
So you got to let me know
Should I stay or should I go?

115. (135) Should I stay or should I go
The Clash

GdybyĞ ujrzeü chciaá nadwiĞlaĔski Ğwit
G
JuĪ dziĞ wyruszaj ze mną tam
ae
Zobaczysz jak przywita piĊknie nas
CHCG
Warszawski dzieĔ
CGCGFDFG

KiedyĞ zatrzymam czas
I na skrzydáach jak ptak
BĊdĊ leciaá co siá
Tam, gdzie moje sny
I warszawskie kolorowe dni

Mam tak samo jak Ty
Miasto moje a w nim :
NajpiĊkniejszy mój Ğwiat
NajpiĊkniejsze dni
Zostawiáem tam kolorowe sny

114. (115) Sen o Warszawie
sá. M. GaszczyĔski
muz. Cz. Niemen
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7
4

E7

AE
GDA
AE
G D d A A4 A

A h cis7 a0
h7 E7 cis7 a0
h7 E7 A A4 A

ZaproszĊ dzieĔ i noc, zaproszĊ cztery wiatry
Dla wszystkich drzwi otwarte
KtoĞ poda pierwszy ton
Zagramy na góry koncert
Buków porą pachnącą nasiąkną Ğciany grą
A zmĊczonym wĊdrownikom
Odpocząü pozwolą muzyką
Bo taki bĊdzie mój dom
Bo taki bĊdzie mój dom

Gdy gáosy usáyszĊ u drzwi
czyjekolwiek wejdĨcie poproszĊ
Jestem zbieraczem gáosów
A dom mój bardzo lubi gdy
ĝmiech Ğciany mu rozjaĞnia
I gĊdĨby lubi pieĞni
Wpadnijcie na parĊ chwil
Kiedy los was zawiedzie w te strony
Bo dom mój otworem stoi
Dla takich jak wy,
Dla takich jak wy

Szukam szukania mi trzeba
Domu gitarą i piórem
A góry nade mną jak niebo
A niebo nade mną jak góry

WiĊc puszczam oko do niej
Dobry humor dziĞ pani ma
Dobry humor dziĞ pani ma

7

DE

ĝwieca skwierczy i mruga przewrotnie

h7 E7 cis7 A 4
Tik tak; tik-tak; tik-tak

7

D E4 E
AGDE
A h7 cis7 a0
Wieczorem usiądĊ wiatr gra
A zegar na Ğcianie gwarzy
Dobrze siĊ idzie panie zegarze

7

h7 E9 cis7 A 4

A h7 cis7 A7
D E9 A A7+

Pachnący i sáoneczny

A jeĞli dom bĊdĊ miaá
to bĊdzie bukowy koniecznie

116. (2) Sielanka o domu
sá. W. Bellon
muz. W. Juszczyszyn

Should I stay or should I go now?
Should I stay or should I go now?
If I go there will be trouble
And if I stay it will be double
So you gotta let me know
Should I stay or should I go?

e
C
D
e
C
D D7
e

ĝwiĊty kurz na drodze
ĝwiĊty kij przy nodze
ĞwiĊte krople potu
ĝwiĊty kamieĔ w polu
PrzysiądĨ na nim Panie
ĞwiĊty promyk rosy
ĝwiĊte wĊdrowanie

ĝwiĊty chleb...

SáoĔce i ludny niebieski zwierzyniec
Baran, Lew, Skorpion i Ryby sferyczne
Droga mleczna, Obáok Magellana
meteory, Gwiazda Przedporanna
Saturn i Saturna dziwów wieniec
Trzy pierĞcienie i ksiĊĪyców dziewiĊü
Neptun, Pluton, Uran, Mars, Merkury, Jowisz

ĝwiĊty chleb – chleba áamanie
CDG
ĞwiĊta sól – solą witanie
CDG
ĝwiĊta cisza ĞwiĊty Ğpiew
CDe
Znojny áomot prawych serc
CD
Sáupy oczu zapatrzonych
Bicie powiek zadziwionych
ĝwiĊty ruch i drobne stopy
ĝwiĊta ĞwiĊta ĞwiĊta – ziemia co nas nosi

ehCD

ehCD

ĝwiĊty ĞwiĊty ĞwiĊty
– blask káujący oczy
ĝwiĊta ĞwiĊta ĞwiĊta
– ziemia co nas nosi

112. (96) Sanctus
sá. E. Stachura
muz. K. Myszkowski

52

I don't drink coffee I take tea my dear
eAh
I like my toast done on the side
And you can hear it in my accent when I talk
I'm an Englishman in New York

NiegdyĞ przyjaciel dobry mój
DziĞ dáugów nie oddaje
Nic záego nie zrobiáem mu
A on mnie nie poznaje

Kardynaáa...

Zjawisko dziĞ powszechne
Nie warto siĊ tym smuciü
Lepiej siĊ uĞmiechnąü
I tak sobie zanuciü

Bo z przyjacióámi czĊsto
Podobne są ukáady
Przyjaciel ciĊ roluje
Nic na to nie poradzisz

Kardynaáa...

Przyjaciel miaá trudnoĞci
Postawiáem go na nogi
On teraz mi z wdziĊcznoĞci
Przyprawiü pragnie rogi

I'm an alien
I'm a legal alien
I'm an Englishman in New York
I'm an alien
I'm a legal alien
I'm an Englishman in New York

If "manners maketh man" as someone said
Then he's the hero of the day
It takes a man to suffer ignorance and smile
Be yourself no matter what they say

Takes more than combat gear to make a man
Takes more than license for a gun
Confront your enemies, avoid them when you can
A gentleman will walk but never run

Modesty, propriety can lead to notoriety
You could end up as the only one
Gentleness, sobriety are rare in this society
At night a candle's brighter than the sun

I'm an alien
I'm a legal alien
I'm an Englishman in New York
I'm an alien
I'm a legal alien
I'm an Englishman in New York

If "manners maketh man" as someone said
Then he's the hero of the day
It takes a man to suffer ignorance and smile
Be yourself no matter what they say

I'm an alien
I'm a legal alien
I'm an Englishman in New York
I'm an alien
I'm a legal alien
I'm an Englishman in New York

Kardynaáa Richelieu
sekret wam dziĞ zdradzĊ
Od przyjacióá BoĪe strzeĪ,
z wrogami sobie poradzĊ

Raz kumpel braá na raty
Adapter radio daczĊ
A ja bĊdąc Īyrantem
Do dziĞ te raty páacĊ

See me walking down Fifth Avenue
A walking cane here at my side
I take it everywhere I walk
I'm an Englishman in New York

Innego znów za uszy
Ciągnąáem do matury
On w dyrektory ruszyá
I patrzy na mnie z góry
a
d
ae
a e d (a e a)

a
d
ad
aea

30. (119) Englishman in New York
Sting

113. (82) Sekret kardynaáa Richelieu
Czerwony Tulipan
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Zielonooki mój BoĪe
BoĪe jedyny spraw
Dopóki nam ziemia krĊci siĊ
Zdumiona obrotem spraw.
Dopóki czasu i prochu
WciąĪ jeszcze wystarcza jej
DajĪe nam wszystkim po trochu
I mnie w opiece swej miej.

Ja wiem, Īe ty wszystko moĪesz
Wierze w Twą moc i gest.
Jak wierzy Īoánierz zabity
ĩe w siódmym niebie jest.
Jak zmysá kaĪdy cháonie z wiarą
Twój ledwie sáyszalny gáos
Jak wszyscy wierzymy w Ciebie
Nie wiedząc co niesie los.

Dopóki nam ziemia kreci siĊ
O Panie, daj nam znak.
Wáadzy spragnionym uczyĔ
By wáadza im poszáa w smak.
Hojnych puĞü miedzy Īebraków
Niech siĊ poczują lĪej
Daj Kainowi skruchĊ
I mnie w opiece swej miej.

Dopóki ziemia kreci siĊ,
Dopóki jest tak czy siak
Panie ofiaruj kaĪdemu z nas
Czego mu w Īyciu brak.
MĊdrcowi darowaü gáowĊ racz
Tchórzowi daü konia chciej,
Sypnij grosza szczĊĞciarzom
I mnie w opiece swej miej.

31. (85) Francois Villon
sá. B. OkudĪawa
muz. B. OkudĪawa
ad
Ea
C A7 d
GC
A7 d
H7 E
ad
(H7) E a

Gdziekolwiek bĊdĊ
Cokolwiek siĊ stanie
Gdziekolwiek bĊdĊ
Gdziekolwiek bĊdziesz...

WciąĪ bĊdzie początek
Bo wszĊdzie są mosty
Prawdziwe jak powiertze
Ode mnie do ciebie

Gdziekolwiek bĊdziesz...

BĊdą drzewa, ulice
KtoĞ nagle zawoáa
KtoĞ do drzwi zapuka
PamiĊü przyniesie
Z kwiatem, z godziną z kolorem

Gdziekolwiek bĊdziesz
Cokolwiek siĊ stanie
BĊdą miejsca w ksiąĪkach
I miejsca przy stole
Kasztan kiedy kwitnie
Lub owoc otwiera

32. (70) Gdziekolwiek
Marek Grechuta

F

B

d
A
c
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Ge
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CD
e
CDC
DG

Chwaáa wam ptaszki Ğpiewające
Chwaáa wam ryby pluskające
Chwaáa wam zające na áące
Zakochane w biedronce
Chwaáa wam: zimy, wiosny, lata i jesienie
Chwaáa temu co bez gniewu idzie
Poprzez Ğniegi, deszcze, blaski oraz cienie
W piersi pod koszulą - caáe jego mienie
Gloria! Gloria!

Z sáoĔcem pochwalonym teraz pĊdĨmy spoáem
Na nim, na odyĔcu, galopujmy polem

Chwaáa tobie wietrze
Wieczny ty máodziku
Sieroto Ğwiata, ulubieĔcze losu
Od záego ratuj i kąkoli w zboĪu
àagodnie koáysz tych co są na morzu
Gloria! Gloria in excelsis soli!

Z sáoĔcem pochwalonym teraz pĊdĨmy razem
Na nim, na odyĔcu, galopujmy dalej

Chwaáa tobie, sáoĔce
OdyĔcu ty samotny
Co wstajesz rano z trzĊsawisk nocnych
I w góry bieĪych, w niebo sam siĊ wzbijasz
I chmury czarne biaáym káem przebijasz
I to wszystko bezkrwawo - brawo, brawo
I to wszystko záociste i nikogo nie boli
Gloria! Gloria in excelsis soli!

Chwaáa najsampierw komu
Komu gloria na wysokoĞciach ?
Chwaáa najsampierw tobie
Trawo przychylna kaĪdemu
Kraino na dóá od Edenu
Gloria! Gloria!

33. (140) Gloria
sá. E. Stachura
muz. K. Myszkowski

A iĞü przecieĪ miaáem w caákiem inną stronĊ
I marzenia...

Zobaczyáem raz wyraĨnie
Jak ucieka moje dno
A ja razem z nim
Zapadam siĊ w otcháanie
Káamstwa lepki brud
Strachem jest wolnoĞci táum
Ludzie prawi pozostają mi nieznani

eDe

CGD
Ch
eC

CGD

Ch
Ch
e
Dh
Ch
eC
e
De

Wkoáo wrogi táum
Zwartym krĊgiem prze
I szyderstwem ciska
W dumĊ tego trwania
Tarcza pĊkáa juĪ
U stóp leĪy w prochu heám
Tylko oczu blask
Od ciosów go osáania
A iĞü przecieĪ miaá
w zupeánie inną stronĊ
I marzenia dáonią gáadziü
zamiast gniew
Taki dziwny Ğwiat
Ciągle wokóá tylko zew
A my wciąĪ w póá drogi
tej nieokreĞlonej

ea
Ch
e
Dh
Ch
eC
e
De

PopĊkana na nim zbroja
I zadano wiele ran
Ledwie miecza póá
W mdlejącej trzyma dáoni
Kurz kolory skryá
A z proporca tylko strzĊp
Swym áopotem krzyczy
ĩe nie záoĪy broni

110. (72) Rycerz
sá. B. LeĞmian
muz. Z. StefaĔski, J. Chrz±stek
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O dobra rzeko...

Po dziĞ dzieĔ z tobą rzeko
GdzieĪ począá, gdzie kres daá ci Bóg
Ach Īycia mi braknie
By szlak twój przemierzyü
By poznaü twą melodiĊ

O dobra rzeko...

WieĪe miast, áuny Ğwiateá
Ich oczy zszarzaáe nie raz
Witaáy mnie pustką
ĩegnaáy milczeniem
gdym staá siĊ twoim nurtem

O dobra rzeko,
o mądra wodo
WiedziaáaĞ gdzie stopy
znuĪone prowadziü
Gdy siá juĪ byáo brak, byáo brak

Wsáuchany w twą cichą piosenkĊ
Wyszedáem nad brzeg pierwszy raz
Wiedziaáem juĪ rzeko
ĩe kocham ciĊ rzeko
ĩe odtąd pójdĊ z tobą

111. (46) Rzeka
sá. W. JarociĔski
muz. W. JarociĔski

E A2 E
A2 E gis cis E7
A
gis cis
A gis fis7 H7

E A2 E A2
E A2 gis gis7
A
gis7 cis
A gis fis7 H7

W taką podróĪ chcĊ wyruszyü
Gdy podáy nastrój i pogoda
Zostawiü ciebie, áóĪko, szafĊ
Niczego mi nie bĊdzie szkoda

PoĞlĊ dziewczynie miáoĞü do szlaków
Do gór poáonin bacowych gadek
PoĞlĊ jej czerwieĔ ze wszystkich maków
A póĨniej chyba juĪ sam przyjadĊ

La, la, la, la ...

WrócĊ, gdy zrozumiesz, juĪ po kilku latach
MoĪe wáaĞnie tutaj bĊdzie koniec Ğwiata
BĊdziesz wtedy inna, ja wciąĪ taki sam
MoĪe nam siĊ uda zacząü jeszcze raz

WrócĊ tu na pewno, gdy nadejdzie pora
ZapamiĊtaj tylko, co mówiáem wczoraj
ZapamiĊtaj tylko, Īe siĊ nie zmieniáem
MyĞlĊ, co myĞlaáem, wierzĊ, w co wierzyáem

La, la, la, la...

Dzisiaj muszĊ odejĞü, juĪ mnie nie zatrzymuj
Przez te wszystkie lata nic siĊ nie zmieniáo.
RozstawiáaĞ straĪe wokóá moich snów
Daj mi wreszcie spokój, dosyü mam juĪ sáów.

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

GDGD
G D fis G0 h G D Fis G0 Fis

MoĪe siĊ spotkamy
znów po kilku latach
MoĪe wáaĞnie tutaj lub na koĔcu Ğwiata
BĊdziesz wtedy inna, ja wciąĪ taki sam
MoĪe nam siĊ uda zacząü jeszcze raz

La, la, la, la

WsiąĞü...

Zegary staną niepotrzebne
PogubiĊ wszystkie kalendarze
W taką to podróĪ chcĊ wyruszyü
Nie wiem, czy tylko siĊ odwaĪĊ

WsiąĞü do pociągu byle jakiego
Nie dbaü o bagaĪ, nie dbaü o bilet
ĝciskając w rĊku kamyk zielony
Patrzeü, jak wszystko zostaje w tyle

PoĞlĊ dziewczynie Ğlad kóá szeroki
Co siĊ nie koĔczy i nie zaczyna
Odbity w kurzu spĊkanej drogi
Po której schodzi z gór biaáa zima

108. (144) PoĪegnanie

Uciec pociągiem od przyjacióá
Wrogów, rachunków, telefonów
Nie trzeba dáugo siĊ namyĞlaü
Wystarczy tylko wybiec z domu

PoĞlĊ dziewczynie na liĞciach buka
Promienie sáoĔca i wiatru zapach
Choü dáugo bĊdĊ po górach szukaá
NaniosĊ wreszcie je na liĞcie mapy

ĝwiatem zaczĊáa rządziü jesieĔ
Topi go w Īóáci i czerwieni
A ja tak pragnĊ, czemu – nie wiem
Uciec pociągiem od jesieni

PoĞlĊ dziewczynie torbĊ pomaraĔcz
Niechaj ich wielkie kuliste gáowy
W jej drobnych dáoniach radoĞnie taĔczą
Taniec ogniĞcie pomaraĔczowy

FCGC
GDCG
FCGC
FCGC

109. (127) Remedium
sá. M. CzapiĔska
muz. S. Krajewski

107. (4) PoĞlĊ dziewczynie
sá. W. Bellon
muz. W. Bellon
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C d7 e d7
C d7 e d7
F G E7 a
d7 G

CdC
FCd
FCd
FGFC

D
A
DA
GD
eh
G
A7

Gitara Gienka
Jest taka cienka
Po prostu - maáo ma strun
Lecz Gienek jej wierzy
Wie Īe struna pĊka
Zwáaszcza gdy cienka
I juĪ

Gitara Gienka...

Gienek nie bĊdzie
JuĪ szewcem
Bo wbiá sobie w gáowĊ gwóĨdĨ
Woli gitarĊ
Mieü za ĪonĊ
Z gitarą bierze Ğlub

DA
G
D
eh
eh
G A7

Gienek gra na gitarze
Miaá byü szewcem
Lecz mu nie wyszáo
Za oknem jesieĔ
Przybija podkówki
Chyba na przyszáoĞü

34. (94) Gáupi Gienek
sá. A. Ziemianin
muz. K. Myszkowski
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A gdy góral juĪ umrze nikt nie ukáada baĞni
Tylko w niebie roziskrzonym maáa gwiazdka gaĞnie
Ziemia twardą szorstką rĊką tuli go do siebie
By na zawsze mógá juĪ zostaü pod góralskim niebem

Kiedy góral umiera to dzwony mu nie grają
Cicho wspina siĊ pod bramy góralskiego raju
Tylko strumieĔ na kamieniach Īaáobną nutĊ skáada
Tylko nocka chmurnooka górom odpowiada

Góry moje, wierchy moje
Otwórzcie swe ramiona
Niech na miĊkkim z mchu posáaniu
CichuteĔko skonam
Ojcze mój, halny wietrze
Powiej ku póánocy
Ciepáą drĪącą swoją rĊką
Zamknij zgasáe oczy
Bym mógá w ziemiĊ wrosnąü
Strzeliü potem do sáoĔca smreczyną
I na zawsze szumieü juĪ
Nad moją dziedziną

Kiedy góral umiera, to nikt nad nim nie páacze
Siedzi, czeka, aĪ kostucha w okno zakoáacze
Oczy jeszcze raz podniesie wysoko do nieba
By poĪegnaü góry swoje, by im coĞ zaĞpiewaü

Kiedy góral umiera,
to góry z Īalu sine
Pochylają nad nim gáowy
jak nad swoim synem
Las w oddali szumi mu
odwieczną pieĞĔ bukową
A on dáugo sposobi siĊ
przed najdalszą drogą

35. (44) Góralska opowieĞü
sá. P. Kasperczyk
muz. P. Kasperczyk

A ja mam dziewczynĊ
Po sáowackiej stronie
WejdĊ na wyĪynĊ
I zawoáam do niej: Hej Hanno

I am a preacher with a message for my people
Over the world, scratching on the ground
Looking for the peace that nobody has found
I am a spokesman for a better way of living
Love is the word and it can be heard
If you are young the message can be sung
Let me hear you sing, Hallelujah
Oh tell it to the man who's power is the sermon on the
wall
Tell it to the man who says you can misjudge them all
Tell it 'till it can be heard above the wailing of the
crowd
Tell it on the field of war and hope you'll soon be
justified
There is a better way of life and it's not so hard to
find
If you live and let the people in your world speak its
mind
I am the pupil who sells his life for freedom
All over the world and it can be heard
If you are young the message can be sung
Hallelujah
e
D
e
D
eG

ZanieĞ moje sáowa
AĪ do RuĪemberku
Spytaj czy mnie chowa
W pamiĊci kuferku
Dziewczyna ma

Hej Hanno kochaj mnie...

Spáyną moje sáowa
Sáowacką Bystrzycą
A moĪe je ptaki
Na skrzydáa pochwycą
Zaniosą jej przyniosą jej

Hej Hanno usáysz mnie...

D A7 D
G A7 D
Tabadaj, tabadaj, tabada taj,
Tabadaj, tabadaj, tabada taj.

LubiĊ kiedy jest sobota
I po wszystkich juĪ káopotach
LubiĊ Ğpiewaü, lubiĊ taĔczyü
LubiĊ zapach pomaraĔczy

Przejmująco pachną lipy
RoĞnie mi po cichu broda
Wieczór aĪ od dziewcząt kipi
MoĪe spotka mnie przygoda

DA
GD
DA
GD
GD
D A7

Kto to pĊdzi tak przez miasto
Komu w tych ulicach ciasno
IdĊ gryząc pomaraĔcze
Ziemia pod nogami taĔczy
IdĊ gryząc pomaraĔcze
Ziemia pod nogami taĔczy

106. (100) PomaraĔcze
sá. T. ChorąĪuk
muz. T. WoĨniak

Przez wysokie Ğniegi
Nieruchome rzeki
Ja do ciebie woáam
Hej Hanno

Drzewa coĞ szepczą coĞ ciągle Ğpiewają
I peáno w ich szumie jest Twojej piĊknoĞci
I choü troszeczkĊ o jesieni baja
To i tak las peáen jest naszej miáoĞci

To - zataĔcz....

To - zataĔcz ...

Pod Papugami
Nawet wtedy gdy muzyki brak
Pod papugami
W kolorowe muszle gwiĪdĪe wiatr

A na ...

aGa
GFE
aGa
G
FEa

aGa
F
E
aGa
F
E

Spójrz drzewa takie są uĞmiechniĊte
A trawa oĞwiadcza siĊ kwiatom
Choü nienazwane to piĊkne przepiĊknie
Oddają siĊ wszystkim nie biorąc nic za to

To - zataĔcz ze mną na polanie
Ot tak po prostu
To - zataĔcz ze mną na polanie
Choü raz prawdziwie
ZataĔcz ze mną sobie

A na powietrznych swych huĞtawkach
Na parkietach i na mostach
Wedáug kolorów wáosów sukien
I wedáug wzrostu
Pod Papugami
Wisi lustro w którym kaĪdy ma
Most z lampionami
PromenadĊ do biaáego dnia

LiĞci zielenią zagra nam wiatr
A ĞpiewnoĞü ptaków
tylko prawdĊ powie
Choü niepojĊty ten caáy Ğwiat
Choü nam nie wszystko
chce zmieĞciü siĊ w gáowie

105. (65) Polanka
sá. Z. StefaĔski
muz. Z. StefaĔski, J. Chrząstek

Pod papugami jest szeroko niklowany bar
Nad szklaneczkami chorągiewką Īóátą Ğwieci skwar
Tu przed dziewczĊtami
Kolorowa sáodycz stoi w szkle
Wraz z papuĪkami
Chcą szczebiotaü i koáysaü siĊ

104. (114) Pod papugami
muz. M. ĝwiĊcicki
sá. B. Gaákowski, J. ChoiĔski
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Jeszcze dobra sanna
Po sáowackiej stronie
JuĪ tam moja panna
siada w cztery konie
Hej Hanno

Hej Hanno kochaj mnie
Wietrze wiej w siwej mgle

CG
aH

a
Ga

Hej Hanno usáysz mnie
Wietrze wiej w siwej mgle

Przez góry bielone
Przez lasy zielone
Ja zawoáam do niej
Hej Hanno

37. (50) Hej Hanno
T. WoĨniak

36. (78) Hallelujah
Deep Purple
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CDGC
G D G G7
CDGC
GDG

Pastelowe cienie káadzie
Zdobiąc rozczochrany las
Nocą rwie w brzemiennym sadzie
Grona sáodkich gwiazd, záotych gwiazd.

Jesienią góry są najszczersze
ĩurawim kluczem otwierają drzwi
Jesienią smutne piszĊ wiersze
Smutne piosenki Ğpiewam ci.

GDCG
hCaD
GCGhC
GDCDG

Graj nam graj, pieĞni skrzydlata
Wiosna taniec nasz niesie po lakach,
ZataĔczymy siĊ w sobie do lata
ZataĔczymy siĊ w sobie bez koĔca

Graj nam graj...

A blask, co oĞwietla me rĊce, gdy piszĊ
Nabrzmiaá potrzebą rozerwania ciszy
Przez okno wycieká, peáno go teraz, chmara wronia,
Dziobi siĊ w dziobów koĔcach, w ogonach ogoni
A pieĞĔ moja to niknie, to wraca
I nie wiem co bym zrobiá, gdybym ją utraciá

a D G G7

Po Beskidzie báądzi jesieĔ
Wypáakuje deszczu ázy
Na zgarbionych plecach niesie
Worek siwej mgáy

e
hCD
e
hCD
GD
GC
hCaD
h
aD
h
CaD

Zagram dla ciebie
na kaĪdej gitarze Ğwiata
Na ulic fletach,
na nitkach babiego lata
WyĞpiewam jak potrafiĊ
ksiĊĪyce na rozstajach
I wrzeĞnie, i stycznie, i maje
I zagubione dĨwiĊki, i barwy
na páótnach Vlamincka
I sáoĔce wĊdrujące
promienia ĞcieĪynką

Kowal w kuĨni klepie biedĊ,
Czarci wydeptują trakt
W pustej cerkwi co niedzielĊ
Rzewnie Ğpiewa wiatr, poboĪny wiatr.

Po Beskidzie báądzą ludzie
Kare konie w chmurach rĪą
ĝwiĊci paĔscy zamiast w niebie
Po kapliczkach Ğpią

GD
eh
CG
aD

103. (40) Pocztówka z Beskidów
sá. W. Jarosz
muz. W. Jarosz

102. (16) Piosenka wiosenna
sá. W. Bellon
muz. W. JarociĔski
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Hej z wieczora do rana
Hej bĊdziem siĊ miáowaü
Twój buziak czerwony
Hosadyna
Hej bĊdzie mi smakowaü

A jak mi dziĞ nie dadzą
Hej wysokiego wiana
BĊdziemy siĊ kochaü
Hosadyna
Hej z wieczora do rana

Na, na, na...

F Dis B F

A jak ciĊ juĪ dostanĊ
To ciĊ utopiĊ w Sanie
ĩebyĞ ty wiedziaáa
Hosadyna
ĩeĞ ty moje kochanie

So let it out and let it in, hey Jude, begin
You're waiting for someone to perform with
And don't you know that it's just you,
Hey Jude, you'll do
The movement you need is on your shoulder

PopáynĊ sobie morzem
Lub siĊ utopiĊ w WiĞle
ĩebyĞ ty wiedziaáa
Hosadyna
Co ja o tobie myĞlĊ

Hej szerokim goĞciĔcem
Hej jedzie wóz za wozem
Jak mi ciĊ nie dadzą
Hosadyna
PopáynĊ sobie morzem

Hej od Krakowa jadĊ
W dalekie obce strony
Bo mi nie chcieli daü
Hosadyna
Dziewczyny ulubionej

Co ja o tobie myĞlĊ
I myĞleü nie przestanĊ
Póki ciĊ dziewczyno
Hosadyna
W swe áapy nie dostanĊ

FB
A/B g7
C7
F

FC
C7 C7 F
BF
C C7 F

39. (77) Hosadyna

Hey Jude, don't let me down
You have found her, now go and get her
Remember to let her into your heart
Then you can start to make it better

And anytime you feel the pain,
Hey Jude, refrain
Don't carry the world
upon your shoulders
For well you know that it's a fool
Who plays it cool
By making his world a little colder

Hey Jude, don't be afraid
You were made to go out and get her
The minute you let her under your skin
Then you begin to make it better

Hey Jude, don't make it bad
Take a sad song and make it better
Remember to let her into your heart
Then you can start to make it better

38. (120) Hey Jude
The Beatles
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Twój duch jak wiatr...

To Ğwiatáo jest przestronną bramą
Pralasem wszystkich sáów
Speániającą siĊ wiarą
I czujĊ páonie Ğwiatáo tuĪ obok nas
Tak czujĊ Ğwiatáo páonie
I záoty deszcz, a tĊcza tĊcz nad gáową
Wystarczy tylko spojrzeü

Twój duch...
Twój duch...

JesteĞmy bólem i nikt nie dostrzega
PrzyjdĨ Panie, przyjdĨ, Marana Tha

Niebiosa z góry deszcz spuĞcie
O chmury, ĞwiĊtego zeĞlijcie
O ziemio, otwórz siĊ ziemio
Daj zbawiciela, daj

O, o, o, mój Ğwiat twój Ğwiat
Deszczu rĊkami nie zagarnĊ
O, o, o, mój Ğwiat twój Ğwiat
Istnieje to, co kochasz

[sierpieĔ 1914]

Ksiądz niech mnie grzebie, albo rabin
ĩoánierza siĊ nie czepią diabli
Wy w grób poáóĪcie mi karabin
I klingĊ ukochanej szabli.

Niejeden wróg miaá na mnie chrapkĊ
A teraz jĊczy w piekle na dnie
Ze Ğmiercią igram w ciuciubabkĊ
WiĊc moĪe wkrótce mnie dopadnie

Nie nĊcą mnie zalety babin
Kobieta zdradną, bierz ją diabli
Kochanką moją jest karabin
I klinga ukochanej szabli

Nie tĊskniĊ do kawiarni gwarnej
Gdzie mieszka banda dziwolągów
GardzĊ zapachem buduarów
Gdzie Ania psoci wĞród szezlągów.

Twój duch jak wiatr, jak wiatr
Skąd przybywa i dokąd podąĪa
Nie wie nikt, tylko Ty

Nie dbam o szarĪe ni o gwiazdki
Co kiedyĞ mi przystroją koánierz
Wy piszcie klechdy i powiastki
Ja bijĊ siĊ jak musi Īoánierz

Niech w ksiĊgach wiedzy szpera rabin
Nauka to jest wymysá diabli
MądroĞcią moją jest karabin
I klinga ukochanej szabli

Nie pnĊ siĊ do zaszczytu drabin
I generaáa biorą diabli
Podporą moją jest karabin
I klinga ukochanej szabli
da
CG
daCG

aGF
dCd
dCA
FCg
Ad

100. (56) Piosenka z szabli (Uáan)
Inskrypcja
na
szabli
malarza
Henryka
SzczygliĔskiego, uáana 2. Puáku Kawalerii Legionów
Polskich.

JesteĞmy zimnem i nikt nie okrywa
JesteĞmy pĊtami nikt nie uwalnia
JesteĞmy ázami i nikt nie osusza
PrzyjdĨ Panie, przyjdĨ, Marana Tha

Jahwe...

Jahwe...

gFBF
cdg
gFBF
cFg

O, o, o, mój Ğwiat twój Ğwiat
Niechaj spadają áuski z moich oczu
O, o, o, mój Ğwiat twój Ğwiat
Caáa twarz Twoja – páomieĔ

JesteĞmy wiatrem i nikt nas nie sáyszy
JesteĞmy ciemnoĞcią i nikt nie prowadzi
JesteĞmy zgliszczem, jesteĞmy pustynią
PrzyjdĨ Panie, przyjdĨ, Marana Tha

Jahwe, TyĞ Bogiem mym
Dusza moja pragnie z Tobą byü
Jahwe, TyĞ Bogiem mym
Ma nadzieja w miáosierdziu Twym

41. (131) Jahwe, TyĞ Bogiem mym
2 Tm 2,3

Przyszedá juĪ czas wielkiego powrotu
Do odczuwania prawd
Widzenia waĪnych sáów
I czujĊ páonie Ğwiatáo tuĪ obok nas
Tak czujĊ Ğwiatáo páonie
I záoty deszcz, a tĊcza tĊcz nad gáową
Wystarczy tylko spojrzeü

gF
cdg
gF
cdg
gFc
dg
gFc
dg

Jest inny Ğwiat,
tak wiem gdzieĞ tu
Nie za lasami tam,
po prostu on jest tu
I czujĊ páonie Ğwiatáo tuĪ obok nas
Tak czujĊ Ğwiatáo páonie
I záoty deszcz, a tĊcza tĊcz nad gáową
Wystarczy tylko spojrzeü

40. (33) Inny Ğwiat
sá. A. KrzysztoĔ
muz. ludowa z Madagaskaru
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Bledną wspomnienia i páynie rzeka
Bez koĔca i bez początku
Nasyü me oczy kolorem rosy
I drzwi mi otwórz zajączku

Bledną...

Rzeki jaszczurka w trawie siĊ wije
SáoĔce siĊ chyli zrudziaáe
Wieczną zielonoĞü zachowaü w oczach
Tak wiele pragnĊ tak maáo

Bledną...

BiegnĊ wciąĪ biegnĊ przed siebie w siebie
TĊczĊ rozgarniam rĊkami
Letnim upaáem wytrzeü do sucha
Spotniaáą wilgotną pamiĊü

Bledną kolory i páynie
Páynie rzeka po szarej áące
I páynie páynie nie realniejąc
Rzeką zielony zajączek

Mam maáo czasu tak maáo jak piachu
W dzieciĊcej garĞci nad rzeką
Zwieram powieki zatrzymaü obraz
Co z moich wspomnieĔ ucieka

101. (?) Piosenka o zajączku
sá. W. Bellon
muz. W. Bellon

GDF
CG
GDF
Ce

GFCG
DAG

I pomóĪ sáoĔcu
I pomóĪ sáoĔcu
PomóĪ sáoĔcu lĞniü

Wskocz w pudáo gitary...

AĪ ciĊ znowu noc dopadnie
(nie ĪyczĊ ci lecz róĪnie jest)
Ciemny bóg siĊ tobą zajmie
Lecz wtedy ty wywijasz siĊ

Wskocz w pudáo gitary...

Gdy ci bĊdzie jakoĞ nie tak
(nie ĪyczĊ ci lecz róĪnie jest)
Gdy ta sáynna smuga cienia
PrzypĊta siĊ przerazi ciĊ

a
C
G

aC
GD
aC
GD
FC
GD
aCG

Wskocz w pudáo gitary
I tam rozáóĪ siĊ obozem.
Skocz w pudáo gitary,
Ratunkowym ona koáem.
Przeczekaj nachalną nawaánicĊ;
WyjdĨ potem ze sáoĔcem na ulicĊ
WyjdĨ potem ze sáoĔcem na ulicĊ

Zaszumiaáy ciĊ powietrza
I ruszyáeĞ sam na szlak
Ten ostatni, ten najlepszy Przyszedá czas, Pan daá ci znak
Ten ostatni, ten najlepszy Przyszedá czas, Pan daá ci znak

Zmierzchy grają a przestrzenie
Wáasny mi podają dĨwiĊk
Takie Ğpiewy z nimi lub milczenie
W którym znika kaĪdy dawny lĊk
W takich Ğpiewach i milczeniu
W szumie ĞwiĊtych buków zginąá lĊk

Powiedz dokąd znów wĊdrujesz?
Czy daleko jest twój sad?
Hen w krainy buczynowe
Ze mną tam ukáada pieĞni wiatr
Hen w krainy buczynowe
Ze mną tam nikogo tylko wiatr

GD
eC
Gh
CD

Gdy pokáócisz siĊ z dziewczyną
(Nie ĪyczĊ ci, lecz róĪnie jest);
Nie chciej zaraz marnie ginąü;
Zaufaj mi, przekonasz siĊ:
DGD
DGD
CGD
CGD
eGD
eGD

99. (31) Piosenka dla Wojtka Bellona
sá. A. Kieáb
muz. K. Myszkowski

98. (88) Piosenka dla juniora i jego gitary
sá.: E. Stachura
muz.: K. Myszkowski
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GD
CG
a
CG

Jak biec do koĔca, potem odpoczniesz
Potem odpoczniesz, cudne manowce
Cudne manowce, cudne, cudne manowce

Jak zorze miáe Ğliczne polany
Jak sáoĔca pierĞ, jak garb swój nieĞü
Jak do was siostry mgáawicowe
Ten zawodzący Ğpiew

Jak suchy szloch w tĊ dĪdĪystą noc
Jak záota kula nad wodami
Jak Ğwit pod spuchniĊtymi powiekami

Jak suchy szloch w te dĪdĪystą noc
Pudowy kamieĔ, pudowy kamieĔ
Ja na nim stanĊ, on na mnie stanie
On na mnie stanie, spod niego wstanĊ

Jak suchy szloch w te dĪdĪystą noc
Jak lizaü rany celnie zadane
Jak lepiü serca w proch potrzaskane.

Jak suchy szloch w tĊ dĪdĪystą noc
Jak winny li niewinny sumienia wyrzut
ĩe siĊ Īyje, gdy umaráo tylu, tylu, tylu

Jak wyciągniĊte tam powyĪej
GwiaĨdziste ramiona wasze
A tu są nasze, a tu są nasze

Jak po nocnym niebie sunące
Biaáe obáoki nad lasem
Jak na szyi wĊdrowca apaszka
Szamotana wiatrem

42. (38) Jak
sá. E. Stachura
muz. K. Myszkowski
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Na wieczne wirowanie
Na bezszelestną mĊkĊ
Na gniazda nie zaznanie
Na przeklinanie piĊkna

PrzeraĪa mnie ta chwila
Która jej wolnoĞü skradáa
Jaskóáka – czarny brylant
Rzucony tu przez diabáa

Nie przetnie biaáej ciszy
Pod chmurą oáowianą
Lotu swego nie zniĪy
Nad áąki záotą plamą

Jaskóáka – znak podniebny
Jak symbol nieuchwytna
Zwabiona w cháód katedry
Chrzest Boga i modlitwa

Jaskóáka – siostra burzy
ĩaáoba fruwająca
Ponad gáowami ludzi
W których siĊ troska báąka

Jaskóáka – báyskawica
W koĞciele obumaráym
Tnie jak czarne noĪyce
LĊk, który ją ogarnia

Katedra ją záowiáa
W sklepienia sieü wysoką
Jak Ğmierü kamienna bryáa
Jak wyrok na prostokąt

Jaskóáka – czarny sztylet
Wydarty z piersi wiatru
Smutku nagáa kotwica
Z niewidzialnego jachtu

43. (34) Jaskóáka uwiĊziona
sá. K. Szemioth
muz. J. KĊpski

GD

aCe
Ga

aG
dE

Jedyne co mam...

Miaáam myĞli spokojne
Lecz ktoĞ wywoáaá w nich wojnĊ
Co mam zrobiü jak teraz Īyü
Jak teraz Īyü

Miaáam serce dla wszystkich
KtoĞ klucz do niego wymyĞliá
Co mam zrobiü bez serca jak Īyü
Bez serca jak Īyü

eDG
ae
Dae

RzeczywiĞcie tak jak ksiĊĪyc
Ludzie znają mnie tylko z jednej
Jesiennej strony.

RzeczywiĞcie ...

Nic nie mam
Tylko z daszkiem nieba zamyĞlony kaszkiet
Nie zwaĪam
Na mody byle jakie
PiszĊ poemat, piszĊ poemat
Uczuü starych drapakiem

e
Fe
e
Fe
G fis h
e G D H7

Nic nie mam
ZdmuchnĊáa mnie ta jesieĔ caákiem
Nawet nie wiem
Jak tam sprawy za lasem
Rano wstajĊ, poemat chwalĊ
BiorĊ siĊ za sáowo, jak za chleb
e

46. (32) Jesienna zaduma
sá. J Harasymowicz
muz. E Adamiak

Dokąd pĊdzisz...

Kiedy skinĊ dáonią
Nieba siĊ odsáonią
Lasy siĊ pokáonią do ziemi
Potem z Tobą, Panie,
Na wieczne tuáanie
Na dáugie rozstanie wyruszĊ

Dokąd pĊdzisz...

dG
C
a
d7
Ea
dG
Ca
d
FE

Dokąd pĊdzisz Panie
Tam gdzie wichrów granie
Po niebie, po niebie, przed siebie

UniosĊ go, ocalĊ wszĊdzie
Czy bĊdziesz przy mnie
Czy nie bĊdziesz
Talizman mój
ZamyĞleĔ nagáych twych i rzĊs
Obdarowany tobą mile
Gdy powiesz do mnie kiedyĞ „wybacz”
Przez Īycie pójdĊ
Oglądając siĊ wstecz

aCGa
CGa
da
Cea

Miaáam sáowa wáasne
KtoĞ stwierdziá, Īe zbyt ciasne
Co mam zrobiü bez sáów, jak Īyü
Bez sáów jak Īyü

Jedyne co mam...

aCGa
CGa
da
Cea

Miaáem siebie na wáasnoĞü
KtoĞ ukradá mi prywatnoĞü
Co mam zrobiü bez siebie jak Īyü
Bez siebie jak Īyü

aE a
dG
C F7+
d7 E7
d7 E7
C
(G) e a
C
G
aea

A kiedy byá maáy
a
Wiatry mu szumiaáy
Ga
Wiatry koáysaáy go do snu
CGa
Teraz gdzieĞ po Ğwiecie záote liĞcie miecie
BĊdą z nim po lesie taĔcowaáy

Hej, wiatry wiejące
Hej, wichry szumiące
W cztery Ğwiata koĔce mnie weĨcie
Ja tam za górami,
Tam za dolinami
Ja tam razem z wami zataĔczĊ

NaprawdĊ jaka jesteĞ nie wie nikt
Bo tego nie wiesz nawet sama ty
W taĔczących wokóá szarych lustrach dni
Rozbáyska twój záoty Ğmiech
Przerwany w póá czuáy gest
W pamiĊci skáadam wciąĪ
Pasjans z samych serc

aCa
aGa
dGa
ea

Jedyne co mam to záudzenia
ĩe mogĊ mieü wáasne pragnienia
Jedyne co mam to záudzenia
ĩe mogĊ je mieü

4

96. (58) PĊdziwiatr

NaprawdĊ jaka jesteĞ nie wie nikt
To prawda niepotrzebna wcale mi
Gdy nie po drodze bĊdzie razem iĞü
UniosĊ twój zapach snu
Rysunek ust, barwĊ sáów
NiedokoĔczony jasny portret twój

45. (19) Jej portret
sá. J. Kofta
muz. W. Nahorny

44. (84) Jedyne co mam
sá. M. Platte
muz. S. Brzozowski
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A jeĪeli masz ogródek
To wyjdziecie wszyscy razem
I na trawie rozĞcielicie
Stary, wysáuĪony koc
I siądziecie by podziwiaü
Najwspanialszy wynalazek
Wszystkich czasów – dobrą porĊ
Która siĊ nazywa noc

I z tą chwilą siĊ rozpocznie
Twój wspaniaáy odpoczynek
Wszystkie troski siĊ oddalą
I rozpáyną siĊ pomaáu
Przyjdą Īeby ich pogáaskaü
Stary pies i maáy synek
A za kaĪdym pogáaskaniem
BĊdziesz dalszy od zawaáu

A jeĪeli masz zmartwienia
Lub przygnĊbią ciĊ finanse
I gdy resztką siá przez miasto
BĊdziesz siĊ do domu wlec
To tam wskoczysz w stare portki
I koszulĊ tak jak w pancerz
I zasáonisz siĊ radarem
Dwóch páonących jasno Ğwiec

Pies i synek muszą umieü
PiĊknie bawiü siĊ ze sobą
I rozumieü siĊ tak dobrze
Jakby znali wspólny szyfr
Spodnie muszą staü na bacznoĞü
Kiedy je postawisz obok
ĝwiecznik musi byü gliniany
Bo Īelazny záy ma wpáyw

A jeĪeli Īyü zamierzasz
Bardzo dáugo i wygodnie
Nie mieü zmartwieĔ ni kompleksów
I w ogóle czuü siĊ zdrowo
Musisz mieü psa, synka, Ğwiecznik
I poczciwe stare spodnie
I koszulĊ flanelową
A na zimĊ flanelową

97. (35) Piesek z synkiem
Grotowski i Zwierzchowska

D
A
C
GA
D
A
C
GA

DA
CG
BF
A
DA
CG
BF
AD

CG
CG
CFGC

PejzaĪ horyzontalny
Horyzont nigdy nie banalny
Czáowiek jak Stwórca nieobliczalny

Moje myĞli biegaáy koĔmi
Po niebieskich wonnych poáoninach
I modliáem siĊ záoĪywszy dáonie
Do gór, do Madonny brunatnolicej
A gdy serce kroplami tĊsknoty
JĊáo spáywaü na góry sine
Czarodziejskim kwiatem paproci
RozgwieĨdziáa siĊ Bukowina

I byá Beskid i byáy sáowa
Zanurzone po pĊpki w cerkwi baniach
rozáoĪyĞcie záotych
smagających siĊ wiatrem do krwi

I na niebie byáem ja jeden
Plotąc pieĞni w warkocze bukowe
I schodziáem na ziemiĊ za kwestą
Przez skrzydlącą siĊ bramĊ Lackowej

Kiedy staáem w przedĞwicie, a Synaj
PrawdĊ gáosiá przez trąby wiatru
Zasmreczyáy siĊ chmury igliwiem
bure Ğwierki o góry wsparte

GCDG
GCD
D
CDG

GD
Ce
GD
eCD

94. (15) PejzaĪe harasymowiczowskie
sá. W. Bellon
muz. W. Bellon

PejzaĪ horyzontalny...

A rzecz przyciąga jak magnesem
Czasem zatĊsknisz do pierzyny
Ale przepadáeĞ juĪ z kretesem
Rzucisz to wszystko dla tej roboty
Jak dla dziewczyny

PejzaĪ horyzontalny...

Rosną budowle na ugorach
Jest tylko jutro nie ma wczoraj
Wiatr targa wierchy coraz nowe
I coraz wiĊksza trwa budowa

Kiedy przypáynie peráowa áódĨ
Jak o tym Ğpiewa serce
Ja CiĊ zawoáam na caáy gáos
Nie, nie opuszczaj mnie juĪ wiĊcej

Ga
Gda
edG
edG

RoĞnie nam pejzaĪ za pejzaĪem
Ziemia co chwila zmienia twarze
PejzaĪ zawiáy jak poemat
A temat - taki zwykáy temat

Aaa, caáy Ğwiat...

Aaa, wiem to, wiem
ĩe tą áodzią my páyniemy razem
Aaa, mówisz mi
ĩe tą áodzią my páyniemy zawsze
Aaa, mówiĊ Ci
ĩe tą áodzią my páyniemy zawsze

JesteĞ przy mnie czujĊ spokój
CzujĊ radoĞü i wytchnienie
przyszáe dni – jedna áza
Przez nią widzĊ uĞmiechniĊtą twarz
Tylko twoją uĞmiechniĊtą twarz

Aaa, caáy Ğwiat ...

Kiedy przypáynie peráowa áódĨ
Jak o tym Ğpiewa serce
Ty mnie zawoáasz na caáy gáos
Nie, nie opuszczaj mnie juĪ wiĊcej

Aaa, caáy Ğwiat
Osáaniany w naszych dáoniach páomyk

95. (76) Peráowa áódĨ
sá. A. KrzysztoĔ
muz. J. Jachman

93. (104) PejzaĪ horyzontalny
sá. W. Dymny
muz. J. K. PawluĞkiewicz
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d
E

aGF

aGF
aGF

aGFGa

aGa

eGDe
aG
DC
eGDe
aG
DCe
e

eDeD
eDG
aGDe
DCe

UsiądĨ...

Zbudziáem siĊ w czerwieni zachodu
pod starą karczmą co rynek zamyka
Zabraáa moje srebro, duszĊ i ostrogi
Zostaáo pragnienie i tĊpy gáowy ból
i pamiĊü jej sáów

UsiądĨ...

SáoĔce staáo w zenicie, biá poáudniowy Īar
A w gardle kurz przebytych dróg
Co mi tam spocznĊ chwilĊ, przecieĪ nie zaszkodzi
Do przejĞcia niedaleką drogĊ jeszcze mam
a ona kusi

UsiądĨ razem ze mną, spróbuj mego wina
Z czereĞni, wiĞni, resztek lata
Choü jesieĔ siĊ zaczyna
tyle tej jesieni jeszcze jest przed nami
ZdąĪysz wróciü o domu
nim noc zawita nad drogami
hej

Z brzĊkiem ostróg wjechaáem do miasta,
Pod jesieĔ byáo czas záotych liĞci nastaá
W kieszenie worek srebra - czas do domu
Wtem za plecami sáyszĊ gáos

47. (64) Jesienne wino
sá. A. Koczewski
muz. A. Koczewski
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CDGe
CDGe
CDGe
C H 7 e A7

I podreptaá do domu po dróĪce
I powiedziaá stanąwszy przed chatą
Swojej Īonie, tak samo staruszce
JesieĔ idzie nie ma rady na to

Ale cóĪ, oni Īyli najdáuĪej
Mieli swoje staruszkowe zasady
I wiedzieli, Īe prĊdzej czy póĨniej
JesieĔ przyjdzie nie ma rady na to

A byá sierpieĔ, pogoda przeĞliczna
Wszystko w záocie trwaáo i w zieleni
Prócz staruszków nikt chyba nie myĞlaá
O mającej nastąpiü jesieni

MoĪe zrobi siĊ cháodno juĪ jutro
Lub pojutrze, a moĪe za tydzieĔ
Trzeba bĊdzie wyjąü z kufra futro
JesieĔ idzie nie ma rady na to

A staruszka zmartwiáa siĊ szczerze
Zamachaáa rĊkami obiema
musisz zacząü chodziü w pulowerze
JesieĔ idzie nie ma rady na to

e A 7 e A7
e A7 H7
e A7 e A7
C H 7 e A7

Raz staruszek spacerując po lesie
ujrzaá listek przywiĊdáy i blady
I pomyĞlaá: znowu idzie jesieĔ
JesieĔ idzie nie ma na to rady

48. (27) JesieĔ idzie
sá. A. Waligórski
muz. A. Grotowski

h
C
h
C
h
CaD

Jest juĪ za póĨno!
Nie jest za póĨno!
Jest juĪ za póĨno!
Nie jest za póĨno!
Jest juĪ za póĨno!
Nie jest za póĨno!

JuĪ jest za póĨno...

Jeszcze zdąĪymy naszą miáoĞcią
siebie zachwyciü
Siebie zachwyciü i wszystko w krąg
Wojna to bĊdzie straszna, bo czas nas
bĊdzie chciaá zniszczyü
Lecz nam siĊ uda zachwyciü go

Jest juĪ za póĨno...

Jeszcze zdąĪymy tanio wynająü
maáą mansardĊ
Z oknem na rzekĊ lub teĪ na park
Z áoĪem szerokim, piecem wysokim,
Ğciennym zegarem
Schodziü bĊdziemy codziennie w Ğwiat

GaGC
a G a D7

A ja maty prawdu skaĪu
Szczo z kozakom spaty áaĪu

A ja maty pryznajusja
Szczo z kozakom lubujusja

Czy ne byáa, ne swaryáa
Szczo z kozakom howoryáa

Maju jeji rozpytaty
Czy ne byáa doma maty

Wykáycz meni diácza z chaty
Maju jeji szczos’ spytaty

Sowoáejko rydnyj brate
Wykáycz meni diácza z chaty

Ne kuj, ne kuj zozuáeĔko
Chaj spiwaje sowoáejko

Kris prytysnuw do serdeĔka
Zakuwaáa zozuleĔka

KamiĔ trisnuá, kozak swysnuá
Do serdeĔka kris prytysnuá

GaGC
a G a D7

Jeszcze zdąĪymy w dĪungli ludzkoĞci
siebie odnaleĨü
TĊsknoĞü zawrotna przybliĪa nas
Zbiegną siĊ wreszcie tory sieroce
naszych dwu planet
Cudnie spokrewnią siĊ ciaáa nam

50. (73) Jichaá kozak

Jichaá kozak czerez misto
Pid kopytom kamiĔ trisnuá
da-hej, hej
Pid kopytom kamiĔ trisnuá
da-hej

49. (26) Jest juĪ za póĨno
sá. E. Stachura
muz. K. Myszkowski
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C d E7 a

C d E7 a F G7

a F G7

9

D A A G 6 DA

AE
GD
AG

AG
DA

W moim zamku gdzieĞ w ogrodzie
bĊdĊ czytaá wschodnie baĞnie
zanim sáoĔce w morzu zgaĞnie,
Īeby z morza powstaü znowu
A gdy ludzie wypeánieni nienawiĞcią w jednej chwili
Zniszczą wszystko co stworzyli
wielkim ogniem z wnĊtrza ziemi
znikną lądy, zniknie morze,
nie wie nikt co bĊdzie potem
W biaáych Ğwiatach ja z powrotem
w áonie matki siĊ uáoĪĊ

GdzieĞ daleko w stu stolicach
Īyją ludzie biją w dzwony
niezliczone bataliony przyczajone na granicach
marszaákowie szklanoocy palą owce i dziewczĊta
Kto o kwiatach dziĞ pamiĊta,
Szumią gieády w gáĊbi nocy
W gáĊbi morza zabáąkany
nie chcĊ nic o ludziach sáyszeü
biaáy kolor, kolor ciszy w moim zamku biaáe Ğciany

tutaj gniazdo swe zaáoĪĊ

Oceanie sinowáosy
biaáe statki ku mnie wyĞlij
dwa kamyki moje myĞli
na otwartych dáoniach niosĊ
Daj mi miejsce w gáĊbi morza
szczyptĊ lądu, szczyptĊ skaáy
Tu zbudujĊ zamek biaáy,

90. (17) Ocean
sá. M. Hrynkiewicz
muz. M. Hrynkiewicz
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DG
DA
DG
DA
DG
DA
D

Tak nader ĞciĞle nie od dziĞ
WiąĪe siĊ Īycie i liryka
Pan by bez psa nie musiaá wyjĞü
Pies siĊ bez pana nie wysika

Wracali do domu za pan brat
SzczĊĞliwi choü niesyci jeszcze
Pies siĊ na swej rogóĪce káadá
A pan do rana pisaá wiersze

Piesek oblewaá wszelki páot
A pan opiewaá mleczną drogĊ
Im wyĪszy pan obieraá lot
Tym wyĪej pies podnosiá nogĊ

Razem co wieczór pan i pies
Pan – bo pies chciaá, a pies bo musiaá
Pan siĊ uwznioĞlaá aĪ do áez
A pies pod kaĪdym drzewkiem siusiaá

92. (117) Pan i pies
sá. J. Kulmowa
muz. P. Bachorski

A ziemia...

Z czarnego snu juĪ miasto siĊ wynurza
SáoĔce wschodzi gdzieĞ tam,
Tramwaj na przystanku zakwitá jak róĪa
Uchodzą cienie do bram.
Ciągną swoje wózki dwukóáki mleczarze
Nad dachami snują siĊ sny podlotków peáne marzeĔ

A Ziemia toczy, toczy swój garb uroczy
Toczy, toczy siĊ los
A Ziemia toczy, toczy swój garb uroczy
Toczy, toczy siĊ los
Ty co páaczesz, aĪeby Ğmiaü mógá siĊ ktoĞ
JuĪ doĞü! JuĪ doĞü! JuĪ doĞü!
OdpĊdĨ czarne myĞli, doĞü juĪ twoich áez
Niech to wszystko przepadnie we mgle
Bo nowy dzieĔ wstaje
Bo nowy dzieĔ wstaje
Nowy dzieĔ

Opadáy mgáy i miasto ze snu siĊ budzi
Górą czmycha juĪ noc
KtoĞ tam cicho czeka by ktoĞ powróciá
Do gwiazd jest bliĪej niĪ krok
Pies siĊ wáóczy popod murami bezdomny
Niesie siĊ tĊsknota czyjaĞ
Na Ğwiat cztery strony

91. (67) Opadáy mgáy
sá. E. Stachura
muz. K. Myszkowski

AEA
AEA

Ob-la-di, ob-la-da life goes on bra
La la, how the life goes on

D
AE

DA

And if you want some fun
Take ob-la-di bla-da.

Happy every after in the market place
Desmond lets the children lend a hand
Molly stays at home and does her pretty face
And in the evening she still sings it in the band

In a couple of years
they have built their home
Sweet home
With a couple of kids
running in the yard
Of Desmond and Molly Jones

Ob-la-di ...

Desmond takes a trolley, to a jeweller’s store
Buys a twenty carat golden ring
Takes it back to Molly waiting at the door
And as he gives it to her she begins to sing

AE
EA
A
D
A
EA

Desmond has a trolley
in the market place
Molly is the singer in a band
Desmond says to Molly:
“Girl I like your face”
And Molly says this
as she takes him by the hand

88. (125) Ob-la-di, ob-la-da
The Beatles

42

Gis g
fg
cf
cf

Ile listów, ile rozstaĔ
CiĊĪkich godzin w miastach wielu
I znów upór, Īeby powstaü
I znów iĞü i dojĞü do celu

U twych ramion páaszcz powisa
Krzykliwy, z leĞnego ptactwa
Dáugi przez caáy korytarz
Przez podwórze, aĪ gdzie gwiazda Wenus
A tyĞ lot i górnoĞü chmur
Blask wody i kamienia
Chciaábym oczu twoich chmurnoĞü
Ocaliü od zapomnienia

Ile w trudzie nieustannym
Wspólnych zmartwieĔ, wspólnych dąĪeĔ
Ile chlebów rozkrajanych
Pocaáunków ? Schodów ? KsiąĪek ?
Oczy twe jak piĊkne Ğwiece
A w sercu Ĩródáo promienia
WiĊc ja chciaábym twoje serce
Ocaliü od zapomnienia

cg
fcf
cf
c Es G

Ile razem dróg przebytych
Ile ĞcieĪek przedeptanych
Ile deszczów, ile Ğniegów
Wiszących nad latarniami

89. (71) Ocaliü od zapomnienia
sá. K. I. GaáczyĔski
muz. M. Grechuta
Ce
dCG
Ce
aCG

CG
CG
CF
eGa

A jeĞli zima to w Ğniegu caáa
Wiosna w miáków wiosennych áąkach
ĝpij moje myĞli nad tobą czuwają
Na parapecie za oknem

RoĞnie we mnie mgáa, jak ze studzien stu
Nie wiem, ilu trzeba ksiąg, by ją rozwiaü
Jedno wiem, Īe musze biec, póki siá mi wystarczy
Póki tylko ta nuta - mam ja w sobie
BĊdĊ koncert graü - ten na trąbki i skrzypce
Tak, by dĨwiĊki uáoĪyáy siĊ w wiersz
BĊdĊ áyĪką Ğwiatáa rozweselaü to wszystko
ĩeby w tobie zaĞpiewaáo coĞ teĪ
ĩeby w tobie zaĞpiewaáo coĞ teĪ

W koánierz wtulam twarz, chowam siĊ przed miastem
H7 e H7 e
Jego cienie Īáobią w mojej twarzy wąwóz
C G H7
Trzeszczy jak uáamek szkáa mój codzienny niepokój
CGaG
Jak wydostaü siĊ z cienia? moĪe wtedy
C G H7
Gdyby koncert graü- ten na trąbki i skrzypce
CG
Tak, by dĨwiĊki uáoĪyáy siĊ w wiersz
CG
Gdyby áyĪką Ğwiatáa rozweseliü to wszystko
CG
ĩeby we mnie zaĞpiewaáo coĞ teĪ
H7 e

52. (145) Koncert
sá. A. Kieáb
muz. K. Myszkowski

Ce
dCG
CG
CG

Niech Ci siĊ przyĞnią pory roku
Niech grają we Ğnie twoim i taĔczą
JesieĔ prĊĪąca liĞcie do lotu
Lato w upale sáonecznym

A kiedy zaĞniesz w ciepáej poĞcieli
ZmĊczone dáugim przelotem
Jak ptaki gáowy w skrzydáa wtulają
Patrząc na sen twój spokojny
G C C7+ C6 C

Zanim mi sen na oczy spáynie
Moje myĞli szybują przez lufcik
ĩeby ciĊ ujrzeü w ową chwilĊ
Gdy wáosy czeszesz przed lustrem

51. (7) Koáysanka dla Joanny I
sá. W. Bellon
muz. W. Bellon
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Marusia ...

Wona rostom, rostom neweáyczka
I szczej letami máoda
Rusa kosa, kosa do pajasa
W kosie wsticzka hoáuba

Znaju, znaju, znaju diáczynoĔku
Czym ja tebie obrazyá
Szczo ja wczera, wczera iz weczera
Kraszczoá tebie polubyá

Marusia...

Prosiá, prosiá, prosiá widereczko
Wona jomu ne daáa
Daryá, daryá s ruki persteĔ
Wona joho ne wziaáa

Wyszáa, wyszáa, wyszáa diáczynoĔka
Rano, w raĔcy wodu brat’
A za neju kozaczeĔku
Wede konia napouwat’

Marusia...

Kopaá, kopaá, kopaá kryniczeĔku
U wiszniewomu sadu
Czy ne wyjde diáczynoĔka
Rano, w raĔcy po wodu

Rozpriahajtie liudy konie
Taj liahajtie spocziwat’
A ja pidu w sad wiszniewyj
W sad kryniczeĔku kopat’

Marusia ... Raz! Dwa! Tri! Kaáyna
Cziorniawa diáczyna
W sadu jahody rwaáa

53. (-) Kopaá kryniczeĔku
adae

ADAD
HEHE
ADAD
HECD

Zapatrzeni w sáoĔcu..

Kto pierwszy byá fakirem, kto pierwszy astrologiem
Kto pierwszy zostaá królem, a kto chciaá zostaü
bogiem
Kto z gwiazdozbioru Vega patrząc na ziemiĊ zgadnie
Kto pierwszy byá czáowiekiem, kto bĊdzie nim ostatni

Kto pierwszy szedá...

Zapatrzeni w sáoĔcu, zapatrzeni w niebie
Zapatrzeni w taĔcu, zapatrzeni w siebie
WciąĪ niepewni siebie, siebie niewiadomi
Pytaü wciąĪ bĊdziemy, pytaü po kryjomu

IdĊ na drogĊ...

GoĞciniec pusty
MĊtnieje rzeka
Ni psa z kulawą nogą ni czáeka
Wróü proszĊ bardzo
ĝwiĊty Franciszku
Na ciebie tak bardzo czekam

I páyną, páyną, páyną áawicą
Hosanna cicho Ğpiewając
Te, które ponoü nie mówią
W báĊkitne áuski ich ciaáa

KiedyĞ widziano
CiĊ nad strumieniem
KazaáeĞ dáugo do ryb
Nikt ciĊ nie sáuchaá
Tak wiernie
Podniosáy áby i ogony

d
C
dAd
FC
dAd

IdĊ na drogĊ
I wypatrujĊ
Podartej twojej kapoty
Mija mnie dumna twarz biskupa
I spada pieniądz záoty

Kto pierwszy w noc bezsenną wymyĞliá wielką armiĊ
Kto zostaá bohaterem, kto Īyá i umará marnie?
Kto pierwszy zostaá panem, kto pierwszy zostaá sáugą
Kto musiaá wstawaü wczeĞnie, a kto mógá spaü za
dáugo

dAd
dAd
dFCd

Gdzie siĊ podziaáeĞ
ĝwiĊty Franciszku
Kamracie wilka, jaskóáki
W jakiej dziĞ stronie
I czyjej chacie
Szukasz schronienia, przytuáku

Kto pierwszy szedá przed siebie
Kto pierwszy cel wyznaczyá
Kto pierwszy z nas rozpoznaá
Kto wrogów, kto przyjacióá
Kto pierwszy sáawĊ wszelką
I wáoĞci swe miaá za nic
A kto nie umiaá zasnąü
Nim nie wymyĞliá granic

eC
De
CD
GD
ae
GD
eC
De

55. (74) Lament ĞwiĊtego Franciszka
sá. A. KrzysztoĔ
muz. A. KrzysztoĔ

54. (30) Korowód
sá. L. Moczulski
muz. M. Grechuta
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d
G
d
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She asked me to stay
And she told me to sit anywhere
So I looked around
And I noticed there wasn't a chair

And when I awoke
I was alone, this bird had flown.
So I lit a fire,
Isn't it good, Norwegian wood.

She told me she worked in the morning
And started to laugh.
I told her I didn't
And crawled off to sleep in the bath.

I sat on the rug
Biding my time, drinking her wine
We talked until two
And then she said, "It's time for bed".

D D/Fis
DCGD

I once had a girl
Or should I say, she once had me
She showed me her room
Isn't it good, Norwegian wood

86. (124) Norwegian wood
The Beatles
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Ponidzie wiosenne, Ponidzie leniwe
PrĊĪysz siĊ jak do sáoĔca kot
RozciągniĊte po tych polach
Lichych lasach, pstrych áozinach
Skaákach w sáoĔcu rozognionych
Nidą w áąkach roztaĔczone
Na Ponidziu wiosna trwa
Na Ponidziu

RozpuĞciáa wiosna
warkocze kwieciste
Zbarwniaáy áąki niczym kram
BĊdzie odpust pod WiĞlicą
Póki wiosna,
póki trwa

RozáoĪyáa wiosna spódnicĊ zieloną
Przykryáa báota bury báam
Pachnie ziemia ciaáem máodym
Póki wiosna, póki trwa

Polami, polami,
po miedzach, po miedzach
Po báocku skisáym w mgáĊ i wiatr
Nie za szybko, kroki drobiąc
Idzie wiosna, idzie nam
Idzie wiosna, idzie nam

87. (47) Nuta z Ponidzia
sá. W. Bellon
muz. W. Bellon

h7 E7
h7 E7
h7 E7
h7 E7
a G6 F7+ G
aGFa

aF
G C7+
d7 G C7+
h7 E7
aGeE
aFEaFE

aF
G C7+
d7 G C7+
h7 E7
a G6 F7+ G
aGeE
aFEaFE

A mrok sprzymierzeniec
Przygarnąá mi ciebie
Ciepáo – twoje rĊce
Ech, stara bacówko
Niebo w nas siĊ rodzi
PrzyjaĨĔ czy coĞ wiĊcej

I dziury w tym niebie
Wiatrem áatane
W bacówce tylko my sami
I nic nie mówimy
Tylko dotyk rĊki
By nie psuü chwil
Co przed na-a-mi

h7 H7
e7
A7 D7+
C7+ Fis7 h7 h7
e7
Fis7 h7
h7/A h7/Gis
h7/Gis Fis7 h7

h7 h7/A h7/Gis h7/Fis Cis7/F Fis4 Fis3
Dorwaáy nas deszczem
h7 h7/A
Przegoniáy wiatrem
G7+ Fis7
I zdaáy na siebie
h7 e Fis7
W przygodnym nam domu
h7 h7/A
Miejsca nie zagrzaáy
G7+
W tym górskim niby niebie
Cis7/F Fis7 h7

84. (129) Noc w bacówce
Woáosatki

Ty siĊ pochyl róĪa-bóg
ty siĊ do mnie pochyl we mnie
wytryĞniemy jak sáoĔce wytryĞnie
aaa...

Z tobą czystoĞü zachowaü to gorzej
kaĪdy lew by siĊ spaliá juĪ dawno
las popioáu z jego grzywy nic wiĊcej
aaa...

o modlitwy mnie wabisz o, wabisz
Īe báysk noĪa
w najpiĊkniejsze serce kozy
aaa...

Moje ucho ma dzban
z niego piü tylko tobie nikomu
a twój kolczyk jak ucho na dzban
aaa...

Czekam aĪ neon przytáumi
Rozmytą latarniĊ dnia
Odnajdą siĊ cienie, odnajdą siĊ cienie
I ludĨmi ulice zatáumią
Czekam na przyjĞcie dnia
Czekam na przyjĞcie dnia

Nie ĞpiĊ bo spotkaü chcĊ w mieĞcie
TĊ ciszĊ co gĊsta jak noc
Rozmawiaü z krokami, swoimi krokami
I oto idĊ miastu na przeciw
Choü wokóá cisza i noc

Zauáków lipcem sparzonych
Wyciszyü nie moĪe zmrok
Zasiedli na áawkach, zasiedli
Ludzie co twarze dniem umĊczone
Pod lipiec káadą i zmrok
Pod lipiec káadą i zmrok

W mieĞcie jak ryby tramwaje
A miasto jak studnia bez dna
A niebo jak Īuraw, a niebo jak Īuraw
Schyla siĊ nocą i Ğwitem i powstaje
Nad rybną studnią bez dna

Ty siĊ pochyl róĪa-bóg
ty siĊ do mnie pochyl i
i na ucho jak kolczyk róĪa-bóg
aaa...

ae
ae
G a.
GaGa

85. (10) Nocna piosenka o mieĞcie
sá. W. Bellon
muz. W. Bellon

83. (41) Noc albo oczekiwanie na Ğniadanie
sá. E. Stachura
muz. K. Myszkowski
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A7 F
GFC
E7 a
FC
GC
G C (a)

CG
FaG
C G G7 a
Cd
Eea

Let’s make the best of the situation
Before I finally go insane
Please don’t say we’ll never find a way
And tell me all my love’s in vain

I tried to give you consolation
When your old man had let you down
Like a fool, I fell in love with you
You turned my whole world upside down

Layla, you’ve got me on my knees
B dis Cis H Ais Ais Cis B Cis dis
Layla, I’m begging, darling please
Cis h Ais Ais
Layla, darling won’t you ease my worried mind

What’ll you do when you get lonely
da
And nobody’s waiting by your side?
d Cis Dis F
You’ve been running and hiding much too long
gCFB
You know it’s just your foolish pride
gCF

56. (112) Layla
Eric Clapton

29

W Leluchowie...

Kiedy bĊdziesz juĪ ze mną
To nikomu nie powiem
ĩe szczĊĞliwi byliĞmy
KiedyĞ w Leluchowie

W Leluchowie...

WyjedĨ ze mną do lata
PrzecieĪ jeszcze nie koniec
Schowaj trochĊ uĞmiechu
Na naszą wspólną drogĊ

W Leluchowie miáa
Zaczyna siĊ koniec Ğwiata
Tam anioá traci gáowĊ
Z brzozami siĊ brata

W Leluchowie miáa
CzereĞnie dziko krwawią
Tam granicy pilnuje caákiem
Wesoáy anioá

WyjedĨ ze mną dziĞ jeszcze
PrzecieĪ blisko jest dworzec
WyjedĨ ze mną natychmiast
Tylko to nam pomoĪe

57. (95) Leluchów
sá. A. Ziemianin
muz. K. Myszkowski

C
FC
FC
dFC

C
FC
FC
dG

dFC
dFC
dFC
dFG

fc
fc
fc
fc
b7 c f c f

I wonder how, I wonder why
Gis Dis
Yesterday you told me about the blue, blue sky
fc
And all that I can see is just another lemon tree
Cis Dis Gis
I’m turning my head up and down
Dis7
I’m turning, turning, turning, turning, turning around

Isolation is not good for me
Cf
Isolation – I don’t want to sit on a lemon tree
Dis Gis C
I’m stepping around in a desert of joy
fc
Baby anyhow I’ll get another toy
fc
And everything will happen and you wonder
b7 c f

I’m sitting here, I miss the power
I’d like to go out, taking a shower
But there’s a heavy cloud inside my head
I feel so tired, put myself to bed
Where nothing ever happens and I wonder

I wonder how, I wonder why
Gis Dis
Yesterday you told me about the blue, blue sky
fc
And all that I can see is just a yellow lemon tree
Cis Dis Gis Dis7
I’m turning my head up and down
I’m turning, turning, turning, turning, turning around
And all that I can see is just another lemon tree
Cis Gis Dis7

I’m driving around in my car
I’m driving too fast, I’m driving too far
I’d like to change my point of view
I feel so lonely I’m waiting for you
But nothing ever happens and I wonder

I’m sitting here in a boring room
It’s just another rainy sunday afternoon
I’m wasting my time, I got nothing to do
I’m hanging around, I’m waiting for you
But nothing ever happens and I wonder

58. (121) Lemon tree
Fool's Garden

30

Let it be, let it be. Yeah
There will be an answer, let it be.
Let it be, let it be, let it be, let it be.
Whisper words of wisdom: “Let it be”

I wake up to the sound of music
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom:
“Let it be”.

And when the night is cloudy,
There is still a light that shines on me,
Shine on until tomorrow.
“Let it be”.

Let it be, let it be, let it be, let it be.
Whisper words of wisdom: “Let it be”.

Let it be, let it be.
There will be an answer, let it be.

For though they may be parted there is
Still a chance that they will see
There will be an answer
Let it be.

And when the broken hearted people
Living in the world agree,
There will be an answer,
Let it be.

Let it be, let it be, let it be, let it be.
Whisper words of wisdom: “Let it be”.

And in my hour of darkness
She is standing right in front of me
Speaking words of wisdom:
“Let it be”.

When I find myself in times of trouble
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom:
“Let it be”.

59. (122) Let it be
The Beatles

And all that I can see
Cis Dis Cis Dis
Is just a yellow lemon tree
Cis Dis Dis7 Gis

eDCG
GDCG

GD
eC
GD
CG

Dla twego zdrowia Īycia bym nie skąpiá
Po twą spokojnoĞü do piekieá bym zstąpiá
Choü Ğmiaáej Īądzy nie ma w sercu mojem
Bym byá dla Ciebie zdrowiem i pokojem
I znowu sobie powtarzam pytanie
Czy to jest przyjaĨĔ - czy to jest kochanie

Daba daba...

Gdy z oczu znikniesz nie mogĊ ni razu
W myĞli twojego odnowiü obrazu
JednakĪe nieraz czujĊ mimo chĊci
ĩe on jest zawsze blisko mej pamiĊci
I znowu sobie zadajĊ pytanie
Czy to jest przyjaĨĔ - czy to jest kochanie

Daba daba...
CA
DH
GD
EaH
G
EaeD

CGCFC

Cierpiaáem nieraz, nie myĞlaáem wcale
Abym przed tobą szedá wylewaü Īale
Idąc bez celu, nie pilnując drogi
Sam nie pojmujĊ, jak w twe zajdĊ progi
I wchodząc sobie zadajĊ pytanie
Co mnie tu wiodáo, przyjaĨĔ - czy kochanie

Daba daba...

Gdy ciĊ nie widzĊ, nie wzdycham nie páaczĊ
CFC
Nie tracĊ zmysáów, kiedy ciĊ zobaczĊ
CFC
JednakĪe, gdy ciĊ dáugo nie oglądam
C
CzegoĞ mi braknie, kogoĞ widzieü Īądam
D
I tĊskniąc sobie zadajĊ pytanie
G
Czy to jest przyjaĨĔ, czy to jest kochanie
EaeD

80. (132) NiepewnoĞü
sá. A. Mickiewicz
muz. J. K. PawluĞkiewicz
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GDeCD

G
D
eC
D

DGD
GDEA
DGD
GDAD

W dali góry...

Na papierze anioáy Ğpią w przydroĪnych kapliczkach
Przy nich kwiaty i kwiatki w kolorowych doniczkach
SáoĔce Ğwieci wysoko, odpoczywa na piasku
Kolorowe jak piáka na dziecinnym obrazku

W dali góry a na nich
Las zielony, majowy
KoĞcióá z wieĪą wysoką
Rozdzwoniáy siĊ dzwony
Dzwony dzwonią i dzwonią
ĝpiew ich sáychaü z daleka
Cichnie w wąskich uliczkach
I zamiera nad rzeką

Na wyblakáym papierze malowane anioáy
DADDGA
ĝwiĊci paĔscy w pokáonach, pochylają swe gáowy
DADDAD
Dáugie wąskie uliczki giną gdzieĞ w perspektywie
DADDGA
A po niebie jak z waty, chmury páyną leniwie
DADDAD

82. (79) Nikifor

Czemu na mnie tak patrzycie
I zdziwione macie miny
CzyĞcie nigdy nie widzieli
Niewidzialnej plasteliny

Ulepiáam sobie pieska
MiĊciutkiego z czarnym pyszczkiem
Lalki KasiĊ i TereskĊ
I pistolet i siostrzyczkĊ
NamĊczyáam siĊ okropnie
Stáukáam áokieü, zbiáam szklankĊ
Mama, tata – chodĨcie do mnie
Mam tu dla was niespodziankĊ
La la la...

La la la...

Ulepiáam mamie domek
Z niewidzialnej plasteliny
Ma okienka, dwa kominy
Z niewidzialnej plasteliny
A w okienkach kwiatki bratki
Z niewidzialnej plasteliny
A dla taty krawat w kratki
Z niewidzialnej plasteliny

81. (116) Niewidzialna plastelina
sá. D. Wawiáow
muz. P. Bachorski

Ruszaj siĊ Bruno, idziemy na piwo

Nie zdechniemy tak szybko
Jak sobie roi Ğmierü
Ziemia dla nas za páytka
Fruniemy w góry gdzieĞ

Ruszaj siĊ Bruno...

Nie omami nas forsa
Ni sáawy pusty dĨwiĊk!
Inną Ğcigamy postaü:
Realnej zjawy tren!

Fis h
GDA
Fis h
GDAD

D G0 h G
Fis e A7 A4
D G0 h G
DAG

Ruszaj siĊ Bruno, idziemy na piwo
Niechybnie brakuje tam nas
Od stania w miejscu nie jeden juĪ zginąá
Niejeden zginąá juĪ kwiat

Nie rozdziobią nas kruki
Ni wrony, ani nic
Nie rozszarpią na sztuki
Poezji wĞciekáe káy

78. (69) Nie rozdziobią nas kruki
sá. E. Stachura
muz. K. Myszkowski
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7
7

6

a9 a9

a9 a9

W ĞwiĊta kolĊda, przyjĊcia raut
Porannej twarzy wytworny ksztaát
KáĊbi siĊ wczoraj, lecz ty, ty chwilo trwaj
Niezmiennie koáysz mnie

Z twarzą w ekranie w nudĊ i faász
W mydlanej pianie ulicznych plansz
W piesko niebieski, w rzuciki w krzyĪyki ten raj

Niezmiennie koáysz mnie
Bezsennie koáysz mnie
RóĪowy, tĊczowy niesiony wiatrem mknie
Lekki áabĊdzi puch, (x3)
h E A4
w nim ja.
D

Za Ğcianą pijany Ğwiat w koáo krĊci siĊ h E6 cis Fis

Bezsennie koáysz mnie

Niezmiennie koáysz mnie

6

h Fis
aE
A D7+
cis Fis

Biaáym latawcem w górĊ do gwiazd
Chmurką z dmuchawca do ptasich gniazd
MoĪe jutro, lecz dziĞ, dziĞ wszystko mam

Z monoklem w oku, w podróĪ do wód
Ze Ğpiewem opon po nitkach dróg
W salach lustrzanych po Ğwit,
blady Ğwit wielki bal

61. (61) àabĊdzi puch

W trzecich sáowach mego listu
Niech bĊdzie pochwalony krzak agrestu
Ten z ogrodu przy Ogrodowej
Który ogniem zapáonąá o zachodzie

Beskid woáa znak mi daje
wiem oto droga juĪ niedáuga
i trwa Ğwit záocąc wyĞwiechtana
jesiennym wiatrem biedna fuga

7
4

W drugich sáowach mego listu
Niech bĊdzie pochwalone domowe ognisko
Które páonĊáo przy Ogrodowej
Za to Īe niosáo Īywy ogieĔ

W pierwszych sáowach mego listu
dg
Niech bĊdzie pochwalony Jezus Chrystus
A7 d g A7 d
Ten z kapliczki przy Ogrodowej
g A7 g A7
Za to Īe niósá nam czysty páomieĔ
F g A7

Na tym koĔczĊ list do Ogrodowej
Caáe Īycie sercem pisany
I pozdrawiam kaĪdy kamieĔ
Ja wciąĪ wierny twój - Adam Ziemianin

f9 C7+
f9 C7+
hEaGF
dea

aG a

6

g C F7+ e E

a G6 F C7+
E4 E7 a G C
g C F7+ H7
e A7 d E7

60. (142) List do Ogrodowej
sá. A. Ziemianin
muz. K. Myszkowski

Do koĔca drogi swej noc zmierza
i páoną drzewa w nocnym cháodzie
czy goĞciem bĊdĊ w nim czy muszĊ
do domu swego wejĞü jak záodziej

Beskid koáysze siĊ i szumi
i chwiaü siĊ bĊdzie drĪeniem nieba
i horyzontu zmieni drogi
i umrzeü moim sáowom nie da

a sam zakwitnĊ gáogiem

zapalĊ gwiazdy w nocy gáĊbi

A jeĞli mnie dom buczyną spiĊty
tej nocy przyjmie w swoje progi

A jeĞli mnie dom buczyną spiĊty
tej nocy przyjmie w swoje progi
zapalĊ gwiazdy w nocy gáĊbi
a sam zakwitnĊ górskim gáogiem

79. (12) NiedokoĔczona jesienna fuga
sá. W. Bellon
muz. W. JarociĔski
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d
C
dCFa
dCd

WiĊc jednak musisz pójĞü
Posyáasz mi przez próg
Ulotny uĞmiech twój
Madame
Lecz bĊdĊ czekaü przyjdĨ
Gdy tylko zechcesz przyjdĨ
BĊdziemy razem Īyü

NieĞmiaáo sunie brzask
Zatrzymaü chciaábym czas
Inaczej jest
Czas musi biec
GdzieĞ w dali zapiaá kur
Niemodny wdziewasz strój
JuĪ stoisz w drzwiach
Jak dziwny ptak

WiĊc bardzo proszĊ wejdĨ
Tu siadaj rozgoĞü siĊ
I zdradĨ mi
Kim tyĞ jest madame
Albo nie zdradzaj mi
Lepiej nie mówmy nic
Lepiej nie mówmy nic

Nikt nie zna ĞcieĪek gwiazd
WybraĔcem kto wĞród nas
Zapukaá ktoĞ
To do mnie goĞü
Wáóczyáem siĊ jak cieĔ
Czekaáem na ten dzieĔ
JuĪ stoisz w drzwiach
Jak dziwny ptak

63. (39) Madame
sá. E. Stachura
muz. K. Myszkowski

àąki czy was odnajdĊ...

FG
ea
d
FC

FG
ea

aG
ea
d
CG

Zapytam taty, zapytam mamy
Zapytam wichrów co w drzewach graáy
Zapytam rzeki co wartko páynie
WĞród skalistych wzgórz

àąki gdzie was odnajdĊ
àąki gdzie was odnajdĊ
àąki gdzie was odnajdĊ
Gdy nastanie Ğwit

62. (75) àąki, czy was odnajdĊ
sá. A. KrzysztoĔ
muz. ludowa z Bretanii

Dáugo w nocy stukają klawisze
Nocna lampka páonie do Ğwitu
Szkoda ciszy Maestro Bezdomny
Szkoda ciszy

Z pejzaĪu wyszáy stare wiatraki
Z pieczątką grzesznych Don Kichoci
A myĞmy przeszli do wspóáczesnych
A myĞmy przeszli

Zechciej sáuchaü za oknem zgrzyta
Masowej pieĞni ton wesoáy
Smutek proszĊ znika bezboleĞnie
Smutek proszĊ

To wszystko napisane w ksiĊgach
Mamy nawet wiernych proroków
WiĊc do przodu maestro bezdomny
WiĊc do przodu

DziĞ juĪ takich wierszy nie drukują
KaĪdy dĨwiga osobną chandrĊ
Pan nie wierzy a jednak to prawda
Pan nie wierzy

Dáugo w nocy stukają klawisze
Nocna lampka páonie do Ğwitu
Co pan pisze maestro bezdomny
Co pan pisze

64. (62) Maestro bezdomny
sá.: M Pacuáa
muz.: W Bellon

D
G
AGD
AGD

h
D
G fis e
AG

D D6 D
G
AGDA
D
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AĪ nastąpiá taki rok
Smutny rok tak widaü trzeba
Nie przyszedá Bieda zieloną wiosną
Miejsce gdzie siadaá zielskiem zarosáo
I choü nie jeden wytĊĪaá wzrok,
Choü lato pustym goĞciĔcem przeszáo,
Rudymi liĞümi jesieni scheda
Wiatrem niesiony odpáynąá w przeszáoĞü
Wiatrem niesiony odpáynąá w przeszáoĞü
Wiatrem niesiony odpáynąá w przeszáoĞü
Majster Bieda.

Nikt nie pytaá skąd siĊ wziąá
Gdy do ognia siĊ przysiadaá
Wtulaá siĊ w krąg ciepáa jak koĪuch
ZnuĪony drogą wĊdrowiec BoĪy
Zasypiaá dáugo gapiąc siĊ w mrok
Majster Bieda

CzapkĊ z gáowy Ğciągaá gdy
Wiatr gaáĊzie chyliá drzewom
ĝmiaá siĊ do sáoĔca i Ğpiewaá do gwiazd
DrogĊ bez koĔca co przed nim száa
Znal jak piec palców jak szeląg záy
Majster Bieda

Skąd przychodziá, kto go znal,
Kto mu rĊkĊ podaá kiedy,
Nad rowem siadaá, wyjmowaá chleb,
Serem przekáadaá i dzieliá siĊ z psem
Tyle wszystkiego co z sobą miaá
Majster Bieda

65. (9) Majster Bieda
sá. W. Bellon
muz. W. Bellon

CF
C C7 F G
CG
ea
GF
GF
GF
GF
GF
GF
C

CF
dG
CG
ea
dFed
GC
FedGC

flet: DAGAFFGAGFEDCD

BĊdziemy smuciü siĊ starannie
BĊdziemy szaleü nienagannie
BĊdziemy naprzód niesáychanie
Ku polanie

Nie brookliĔski most
Lecz na drugą stronĊ
Gáową przebiü siĊ
Przez obáĊdu los
To jest dopiero coĞ

PrzeraĪający jak
Ozdoba Ğwiata
Co w malignie bredzi
Jest obáĊd czáowieczy

Nie brookliĔski most
Ale przemieniü
W jasny, nowy dzieĔ
Najsmutniejszą noc
To jest dopiero coĞ

Rozdzierający jak
Tygrysa pazur
Antylopy plecy
Jest smutek czáowieczy

76. (90) Nie brookliĔski most
sá. E. Stachura
muz. K. Myszkowski

Cd
Cd
Cd
Cd
Cd

d
C
d
Cd
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FGC

Ca

FGC

Ca

Nie liczĊ...

ZuĪytych sáów przesypywaniem
Gubieniem dróg i odnajdowaniem
Odmierzam czas nie uĪywając dat
Bez godzin i bez kalendarzy
DáugoĞcią dni i zmiennoĞcią zdarzeĔ
Odmierzam czas nie uĪywając dat

Nie liczĊ godzin i lat
a
To Īycie mija nie ja
d
BliĪej gwiazd, bliĪej dna
jestem wciąĪ taki sam
CF
WciąĪ ten sam
G
Nie liczĊ godzin i lat, to Īycie mija nie ja
W schyáku dni, w morzu dat jestem wciąĪ taki sam
WciąĪ ten sam

Wschodami gwiazd i zachodami
odmierzam czas
LiĞci kolorami odmierzam czas
nie uĪywając dat
Czekaniem na niespodziewane
straconych szans
RozpamiĊtywanie odmierzam czas
nie uĪywając dat

77. (128) Nie liczĊ
sá. M. Dagnan
muz. A. RybiĔski

ZwieĞü ciĊ ...

Czy zdanie okrągáe wypowiesz
Czy ksiĊgĊ mądrą napiszesz
BĊdziesz zawsze mieü w gáowie
TĊ samą pustkĊ i ciszĊ
Zaufaj tylko warg splotom
Beákotom niezrozumiaáym
Gestom w próĪni zawisáym
Niedoskonaáym.

dea

daeg

aGCde

aGCGC

d d3 D

Czasem moĪe chciaábyĞ
Oderwaü siĊ od Ğciany
Ale jedno skrzydáo
GwóĨdĨ ci przedziurawiá
WiĊc zostajesz z nami
Na wieki wieków amen

Walą serca, krwawią stopy
GoĔmy wiatr

NajczĊĞciej moĪna ...

DE
fis D
AD
a7 h 7 A A 4

NajczĊĞciej moĪna spotkaü ciĊ
Nad przepaĞcią lukrowaną
Gdy przez dziurawą káadkĊ
Przeprowadzasz dwoje dzieci

Rodzi siĊ ogieĔ wieczny, rodzi siĊ pieĞĔ
Przegraü, wygraü, kochaü, gardziü
Ponad cieniem blask, rodzi siĊ nie jak niemoc
Rodzi siĊ tak

Beznadziejne są nadzieje
Wiara, lĊk i Īal
StaroĪytnoĞü, nowoĪytnoĞü
A za dalą dal

AD
EA
D
A E E7
fis D A E
D E A A4

Na twarzy twej rumieĔce
JakbyĞ byá uduchowiony
Przez gruĨlicĊ páuc,
A dobroü twą nieziemską
Zamykasz na niebieski klucz
Zamykasz na niebieski klucz

a7 a6
e
aD
ea
eaD
Ge
a7
a6 e
a7 a6 G
Cea

MiĊdzy nami zawstydzenie
Piekące pod powiekami
Nie pozwól mi wróciü na ziemiĊ
A tkliwoĞü dáoni twoich
Niech cháodzi na czole mym znamiĊ Kaina
ĝwitu siĊ bojĊ
MiĊdzy nami
Korytarz myĞli áączący
Sny kolorowe
Spójrz oto wita nas sáoĔce
Spójrz oto wita nas sáoĔce
Spójrz oto wita nas sáoĔce
WejdĨmy w dzieĔ nowy

CEaD
DGe

a7 a6
e
a7 a6
G
eGe
Cea
H7
eCDe

dB
Ca
BC
g

f7+ G
C7+
f7+
G
f7+

MiĊdzy nami dalekie morza
Grające w muszlach
Wypisane na korze
Wiersze i gusáa
MiĊdzy nami ciepáe blisko nocy
RozciągniĊte na odlegáoĞü dáoni
Jestem w tobie – broczysz oddechem
Szeptem skonaá páomieĔ

69. (8) MiĊdzy nami
sá. W. Bellon
muz. W. Bellon

67. (139) Makatka z anioáem
sá. A. Ziemianin
muz. K. Myszkowski

Ten siĊ dĨwiga, ten siĊ garbi
W plecach stoi nóĪ
SáoĔce wschodzi i zachodzi
Nie przeszkodzi mu

flet: DEFDEFEFECDDDDED Cis
BABGFGAGAFBAGFEDF/BAGFEDD

Rodzi siĊ Īycie nowe, rodzi siĊ Ğmierü
Czáowiek stoi ponad wodą
Wáasną zgáĊbia toĔ, rodzi siĊ páacz i lament
Rodzi siĊ moc

Buk rozáoĪysty rĊce zaciera
Zima juĪ w drodze
I coĞ tam szepcze o czymĞ cichutko
Nuci po drodze
RĊce splecione...

RĊce splecione i z mgáy obrączki
Jak dáonie buków
Kolor zabraáaĞ barwy oddajesz
W krakaniu kruków

W mgáĊ otuleni idą górami
Mali ludkowie
Gdzie ich mgáa niesie
Wieczór prowadzi
Nikt nie odpowie

Mali ludkowie we mgle koáyszą
Maáe marzenia
I toną rĊce i tonie serce
W mgle rozmarzenia
RĊce splecione...

WiĊc káóci siĊ w niej
ĝwiatáo dzienne z nocnym
Jak dobre stare wino
Z cierpkim octem

dCd
BA
gCAB
gAd

68. (18) Mali ludkowie
sá. J. Boisse
muz. A. Karasek

Nikt nie wie czy jej siĊ to Ğniáo
Gdy byáa peánia ksiĊĪyca
Czy tylko z drzewa w ogrodzie
Gruszki szaleĔstwa ktoĞ strąca

FC
GC
FC
Ga

Mówią, Īe od niej ucieká
Na Īelaznym kogucie
Kogut zapiaá na odlotne
I nikt go wiĊcej nie spotkaá

Wychodzi do kaĪdego pociągu
Z Īóátym uĞmiechem nadziei
Liczy wagony dobrego i záego
Od zimy do póĨnej jesieni

66. (89) Makatka szalona
sá. A. Ziemianin
muz. K. Myszkowski
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Suną chmury, grzmią pioruny
Oto pada deszcz
PĊtla czasu siĊ rozwija’
I do gardáa lgnie

Co to bĊdzie, jak to bĊdzie
Nie wiadomo nic
Kto juĪ za kim cicho tĊskni
Nie wiadomo nic

CeF
G
CeFG
e

Rodzi siĊ ziemi kula, rodzi siĊ Ğwiat
Bezimiennymi wstają z muáu
Idzie w górĊ las, rodzi siĊ wąĪ i robak
Rodzi siĊ ptak

ZwieĞü ciĊ moĪe
ciągnący ulicami táum,
Wódka w parku wypita
albo zachód sáoĔca
Lecz pamiĊtaj:
naprawdĊ nie dzieje siĊ nic
I nie stanie siĊ nic –
aĪ do koĔca

aGC
ea
CG
a

Oto pierwsze padáy sáowa
Oto staáo siĊ
KaĪda rzecz ma raz początek
Czy kto chce czy nie

Czy zdanie okrągáe wypowiesz
Czy ksiĊgĊ mądrą napiszesz
BĊdziesz zawsze mieü w gáowie
TĊ samą pustkĊ i ciszĊ
Sáowo to zimny powiew
Nagáego wiatru w przestworze
MoĪe orzeĨwi ciĊ, ale donikąd
DojĞü nie pomoĪe

e
gd
a
gd

75. (68) Narodziny Ğwiata
sá. E. Stachura
muz. K. Myszkowski

74. (25) NaprawdĊ nie dzieje siĊ nic
sá. M. Zabáocki
muz. G. Turnau
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Na báĊkicie jest polana
Dwa obáoki to hosanna
Jeden cháopak, drugi panna

g7
d
g7
dCd

Hej, Panie BoĪe, coĞ wielkim
Gazdą nad gazdami
Po coĞ mi daá taką skrzypkĊ
Co jeno tumani i mami

I niechaj pomnĊ w mym Īyciu,
Czy bliskim, czy teĪ dalekim
ĩem czáowiek jest przede wszystkim
I niczym wiĊcej jak czáowiek
Spraw w koĔcu, by przy tej kapliczce
Obok tej wiejskiej drogi
KlĊkaá i grywaá na skrzypkach
WĊdrowny grajek ubogi

Spraw to, Īebym na zawsze
Umiaá dziĊkowaü Ci Panie
ĩe sobie rzĊpolĊ jak mogĊ
ĩe dajĊ Ci na co mnie stanie
A jeszcze bardziej chroĔ mnie
I od najmniejszej zawiĞci
ĩe są na Ğwiecie grajkowie
Peáni szumniejszych myĞli

GA
D D7
G A D D7

Powiedz mi, powiedz
Powiedz co byĞ chciaáa
Cuda ja czyniĊ, cuda moja maáa
Martwe zamieniam w Īywe,
Zgasáe w páonącą grzywĊ,
Powiedz mi, co byĞ chciaáa.

dC
Cd
dC
Cd
dC
Cd
dC
Cd

Przy maáej wiejskiej kapliczce
Stojącej wedle drogi,
Ukląká rzĊpoląc na skrzypkach
WĊdrowny grajek ubogi.
Od czasu do czasu grający
BezzĊbne otwieraá wargi
To przekomarzaá siĊ z Bogiem
To znowu siĊ korzyá bez skargi

Powiedz mi, powiedz
Powiedz co byĞ chciaáa
Cuda ja czyniĊ, cuda moja maáa
ChĊü masz na lody moĪe
Albo na máode zboĪe
Wszystko dla ciebie zrobiĊ
Mój ty maáy, wielki BoĪe

JeĞli chcesz, jeĞli
Chcesz jeszcze wiĊcej
WezmĊ ciĊ, wezmĊ ciĊ ja na rĊce
W góry uniosĊ dzikie
ZastĊp latawców skrzyknĊ
JeĞli chcesz jeszcze wyĪej

DG
DA
DGDA
eA
D D7
G A D D7

71. (66) Na báĊkicie jest polana
sá. E. Stachura
muz. S. Zygmunt

70. (42) Modlitwa wĊdrownego grajka
sá. J. Kasprowicz
muz. A. Mróz
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Zabraw Boh staroho
Ne daw moáodoho
PomoĪy my Pane BoĪe
Widdaj choü staroho

WiĨmy z dida duszu
Ta - j powiĞ na hruszu
Szczoby starym znaty
Jak moáodu braty

Ja dida czestuju
Czestuwaty muszu
PomoĪy my, Pane BoĪe
WiĨmy z dida duszu

Jak nia widdawaáy
To my tak kazaáy
Abys moja doniu
Dida czestuwaáa

Ja sobi dumaáa
Cháopcia moáodoho
A mene widdaáy
Za dida staroho

Na potoczku-m praáa
Na werboczku-m káaáa
PomoĪy my Pane BoĪe
Szczom sobi dumaáa
Szczom sobi dumaáa

72. (106) Na potoczku-m praáa
a
E E7
a E7
Ea
E7 a
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Gdy mówiĊ Meksyk...

Najeli, Najeli...

Wojna w powietrzu
Wisiaáa juĪ prawie
Lecz Īoádakowi
Bardziej wisiaáy medale
Powoli tequilĊ
Jak sáoĔce sączyáem
A wiatr na piasku pisaá
WciąĪ twe boskie imiĊ

Gdy siĊ uĞmiechasz
To laguna Ğpiewa
A kiedy taĔczysz
Meksyk w ogniu staje
Rosyjski generaá
Kiedy ciĊ zobaczyá
SzklankĊ wódki haustem
Wypiá przy barze

Gdy mówiĊ Meksyk
To jesteĞ ty Najeli
Gdy myĞlĊ Cancun
Najpierw ty siĊ zjawiasz
Do Tulum przybywasz
Na morskich palach
Córko wodza Majów
A moĪe córo bogów

73. (97) Najeli
sá. A. Ziemianin
muz. K. Myszkowski
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