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Jedlicki pierwszy rajd
Dzisiaj z Wami się wybrałem

C G7 C

Na jedlicki pierwszy rajd

C7 F G7 C

Wielki plecak spakowałem
A w plecaku cały kram
Ciężko było, niech to licho
Ciężko było , że aż strach
Więc nuciłem sobie cicho
Więc nuciłem sobie tak :
Ref: Pa pa pa pa pa pa pa pa
Pa pa pa pa pa pa pa
Słońce grzeje wiatr powiewa
Piękny widok z Cyby w dół
Nawet wiatr tak jakby śpiewał
Pochwyciwszy drzewa w pół
Niesie echo hen po lesie
Niosło echo w pola, las
Milszej piosnki nie znajdziecie
Więc zaśpiewaj jeszcze raz
Pa pa pa ……
Przejście trasy rzecz niełatwa
Rzecz niełatwa sam to wiesz
Nawet wiatr nam szyki gmatwa
I przeszkadza śpiewać też
Dzień zakończył się przy GOKu
Gdzie przyjaciół była moc
Potem Wiara przy ognisku
Zaśpiewała sobie n noc
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Pa pa pa ……
Wam tez widzę się podoba
Dźwięczny refren pa pa pa
Zna go dobrze wiatr jedlicki
I przechodzień jedlicki zna
By zanucić sobie cicho
Każdy z nas ochotę ma
Czemu cicho? pal to licho
Zaśpiewajmy wszyscy wraz…
Pa pa pa……..
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10 w skali Beauforta
Kołysał nas zachodni wiatr,
Brzeg gdzieś za rufą został.
I nagle ktoś, jak papier zbladł Sztorm idzie ! Panie bosman !

ad
E7 a
da
H7 E7

A bosman tylko zapiął płaszcz
I zaklął - Ech, do czorta !
Nie daję łajbie żadnych szans
10 w skali Beauforta !
10 w skali Beauforta !

FCFC
FE7a
FGCE7a
d E7a
d E7a

Z zasłony ołowianych chmur
Ulewa nagle spada.
Rzucało nami w górę, w dół
I fala zmyła żagle.
A bosman tylko zapiął płaszcz...
O pokład znów uderzył deszcz,
I padał tak do rana.
Diabelnie ciężki to był rejs,
Szczególnie dla bosmana.
A bosman tylko zapiął płaszcz
I zaklął - Ech, do czorta !
Prawdziwe czasem sny się ma.
10 w skali Beauforta ! 10 w skali Beauforta !
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Alleluja
Tajemny akord kiedyś brzmiał
Pan cieszył się gdy Dawid grał
Ale muzyki dziś tak nikt nie czuje
Kwarta i kwinta tak to szło
Raz wyżej w dur, raz niżej w moll
Nieszczęsny król ułożył Alleluja
Alleluja,
Alleluja,
Alleluja,
Alleluja

Ge
Ge
CDG/D
GCD
eC
Dhe

C
G
C
GDG

Na wiarę nic nie chciałeś brać
Lecz sprawił to księżyca blask
Że piękność jej na zawsze Cię pobiła
Kuchenne krzesło tronem twym
Ostrzygła cię, już nie masz sił
A z gardła Ci wydarła Alleluja
Alleluja,
Alleluja,
Alleluja
Alleluja
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Ale to już było
Z wielu pieców się jadło chleb

CGC

Bo od lat przyglądam się światu

FG

Nieraz czasem rozbolał łeb

CGC

I mówili : zmiana klimatu

FG

Czasem trafił się wielki raut

ed

Albo feta proletariatu

FG

Czasem podróż najlepszym z aut

ed

Częściej szare drogi powiatu

FG

Ale to już było

FG

I nie wróci więcej

C

I choć tyle się zdarzyło

e

To do przodu wciąż wyrywa głupie serce

FC

Ale to już było
Znikło gdzieś za nami
Choć w papierach lat przybyło
To naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami
Na regale kolekcja płyt
I wywiadów pełne gazety
Za oknami kolejny świt
I w sypialni dzieci oddechy
One lecą drogą do gwiazd
Przez niebieski ocean nieba
Ale przecież za jakiś czas
Będą mogły same zaśpiewać

8

Autobiografia
Miałem dziesięć lat, gdy usłyszał o mnie świat
W mej piwnicy był nasz klub
Kumpel radio zniósł, usłyszałem "Blue Sued Shoes"
I nie mogłem w nocy spać

aC
G

Wiatr odnowy wiał, darowano reszty kar
Znów się można było śmiać
W kawiarniany gwar jak tornado jazz się wkradł
I ja też chciałem grać
Ojciec, Bóg wie gdzie, Martenowski stawiał piec
Mnie paznokieć z palca zszedł
Z gryfu został wiór, grałem milion różnych bzdur
I poznałem co to seks
Pocztówkowy szał, każdy z nas ich pięćset miał
Zamiast nowej pary jeans
A w sobotnią noc był Luksemburg, chata, szkło
Jakże się chciało żyć
Było nas trzech, w każdym z nas inna krew
Ale jeden przyświecał nam cel
Za kilka lat mieć u stóp cały świat
Wszystkiego w bród
Alpagi łyk i dyskusje po świt
Niecierpliwy w nas ciskał się duch
Ktoś dostał w nos, to popłakał się w głos
Coś działo się
Poróżniła nas, za jej Poly Raksy twarz
Każdy by się zabić dał
W pewną letnią noc gdzieś na dach wyniosłem koc
I dostałem to, com chciał
Powiedziała mi, że kłopoty mogą być
Ja jej, że egzamin mam
Odkręciła gaz, nie zapukał nikt na czas
Znów jak pies byłem sam
Stu różnych ról, czym ugasić mój ból
Nauczyło mnie życie jak nikt
W wyrku na wznak przechrapałem swój czas
Najlepszy czas
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FG
Ca
dB
F

W knajpie dla braw klezmer kazał mi grać
Takie rzeczy, że jeszcze mi wstyd
Pewnego dnia zrozumiałem, że ja
Nie umiem nic
Słuchaj mnie tam, pokonałem się sam
Oto wyśnił się wielki mój sen
Tysięczny tłum spija słowa z mych ust
Kochają mnie
W hotelu fan mówi, na taśmie mam
To jak w gardłach im rodzi się śpiew
Otwieram drzwi i nie mówię już nic
Do czterech ścian
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Ballada bieszczadzka
Mam konia z grzywą rozwianą, z podkowy błysnęła skra,
Gdy wiosną pachnie mu siano, wesoło rży cha, cha, cha.

C G7
C7 F G7 C

Mój koń, mój koń, mój koń polubił siana woń!
Mój koń, mój koń, mój koń polubił siana woń.

F C G7 C
F C G7 C

Mam szałas na połoninie piękniejszy niż w mieście dom,
Już mówią o tym w Wetlinie i dziwią się, że ho, ho.
Wśród gór, wśród gór mój dom i wiatr ze wszystkich stron!
Wśród gór, wśród gór mój dom i wiatr ze wszystkich stron!
Mam pannę w sukni niebieskiej i oczy niebieskie ma,
A mieszka pod samym Leskiem, odwiedzam ją tra, la, la.
Mój koń przez noc tam gna, a wiatr na grzywie gra.
Mój koń przez noc tam gna, a wiatr na grzywie gra.
Ja jadę do niej w ostrogach i lasso u siodła mam,
Popasa koń mój przy stogach, gdy stąpa z gór ra - ta - tam!
Mój koń, mój koń, mój druh to Bieszczad dobry duch!
Mój koń, mój koń, mój druh to Bieszczad dobry duch!
Gdy księżyc schodzi na drzewa, poświeci i zaraz wie,
Że trochę bujam, gdy śpiewam, bo panny nie mam, bo nie ...
Tak, tak, tak, tak, tak, tak, dziewczyny ciągle brak!
Tak, tak, tak, tak, tak, tak, dziewczyny ciągle brak!
Dziewczyny ciągle brak!
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Bando, bando
Precz smutki niech zginą wspomnienia niech popłyną.

CG

Obsiądźmy ogień w koło z piosenką wesołą.

GC

Uśmiechnij się jasno wnet wszystkie troski zgasną

CG

Podajmy sobie ręce w piosnce, w piosence.

GC

Bo w naszej ferajnie przyjęte jest

F

Zabawić się fajnie i śpiewać też.

C

I zawsze mamy chęć na szał

G

Byleby śpiew wesoło brzmiał.

GC

Bando, bando, rozstania nadszedł już czas

CG

Bando, bando, na zawsze złączyłaś nas.

GC

Bando, bando, bez ciebie smutno i źle

CF

Pożegnania to nie dla nas,

FC

Wkrótce znów spotkamy się.

GC

Na żal nas nie bierzcie, bo dosyć smutku w mieście
Niech żyje nasza banda, a reszta – karamba!
Nam smutków nie trzeba, gdy w górze błękit nieba
I gwiazdy z mgiełką siną nad głowami nam popłyną.
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Bardzo smutna piosenka retro
Lato było jakież szare,
I słowikom brakło tchu.
Smutnych wierszy parę,
Ktoś napisał znów.

CG7
CG7
E7 a
D G7

Smutnych wierszy nigdy dosyć,
I zranionych ciężko serc,
Nieprzespanych nocy,
Które trawi lęk.
Kap, kap, płyną łzy.
W łez kałużach ja i ty.
Wypłakane oczy i przekwitłe bzy.
Płacze z nami deszcz,
I fontanna szlocha tez,
Trochę zadziwiona skąd ma tyle łez.

C G7
C G7
CAdGCG
C G7
C G7
C A d G CGC

Nad dachami muza leci,
Muza czyli weny znak.
Czemuż wam poeci
Miodu w sercach brak.
Muza ma sukienkę krotka,
Muza skrzydła ma u rak.
Lecz wam ciągle smutno,
A mnie boli ząb.
Kap, kap, płyną łzy...
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Biały krzyż
Gdy zapłonął nagle świat,
Bezdrożami szli
Przez śpiący las.
Równym rytmem młodych serc
Niespokojne dni
Odmierzał czas.

d
a
Ea
d
a
Ea

Gdzieś pozostał ognisk dym,
Dróg przebytych kurz,
Cień siwej mgły ...
Tylko w polu biały krzyż
Nie pamięta już,
Kto pod nim śpi ...
Jak myśl sprzed lat,
Jak wspomnień ślad
Wraca dziś
Pamięć o tych, których nie ma.

dG
Ca
dG
CE

Żegnał ich wieczorny mrok,
Gdy ruszali w bój,
Gdy cichła pieśń.
Szli, by walczyć i twój dom
Wśród zielonych pól O nowy dzień.
Jak myśl sprzed lat,
Jak wspomnień ślad
Wraca dziś
Pamięć o tych, których nie ma.
Bo nie wszystkim pomógł los
Wrócić z leśnych dróg,
Gdy kwitły bzy.
W szczerym polu biały krzyż
Nie pamięta już,
Kto pod nim śpi ...
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Bieszczady
Na lenistwo nie ma rady
Nie do głowy szła nauka
Wiec wybrałem się w Bieszczady
Kowbojskiego życia szukać

CF
C
G (G fis F)
C

Hej Bieszczady, hej Bieszczady
Na Bieszczady nie ma rady
Chciałem sobie pokowboić
A tu trzeba krowy doić
Krowy doić kury macać
I widelcem gnój przewracać
Hej Bieszczady, hej Bieszczady
Na Bieszczady nie ma rady

CF
C
G (G fis F)
C
CF
C
G (G fis F)
C

Pomyślałem sobie wtedy
Ze pokocham piękna Mery
Oczywiście za mną lata
Mery co ja zwą łaciata
Hej Bieszczady ...
Gdybym to ja wcześniej wiedział
Że tak ciężko kowbojować
To bym w domu sobie siedział
I na ujocie studiował
Hej Bieszczady ..
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Była to głupia miłość
To się stało na wiosnę,
Kiedy śniegi ciemniały,
Kiedy wiatr mokrej ziemi zapach niósł.
Przyszła tak nie czekana,
Przyszła tak nieproszona,
Razem z wiosną tak przyszła pod mój próg.

C G7
C G7
C C7 d d7
d7 A7
d7 A7
FGCG

Była to głupia miłość,
Która ze mnie zakpiła,
Nieuchwytna i zwiewna niby mgła.
Czasem tkwi w zapomnieniu,
To znów drży w uniesieniu Było tak, wciąż pamiętam, było tak.

C G7
C G7
C C7 d d7
FG
Ca
FGC

Była to głupia miłość.
Dawno już się skończyła,
Czasem tylko mi tamtej wiosny żal.
Była to głupia miłość.
Była to głupia miłość.
Czemu więc tej miłości tak mi brak?

GC
A7 d
FCGC
GC
A7 d
FCG

Nieraz skoczy do oczu,
Całą prawdę wygarnie,
Krzyknie, że dłużej nie chce ze mną być.
Czasem znów, pełna skruchy,
Uśmiech ma tylko dla mnie.
Tylko Ty - wyzna cicho - tylko Ty ...
Gasły dla mnie jutrzenki,
Gasły dla mnie wieczory.
Tak mi jej brakowało po złym dniu!
I czekałem, by przyszła,
Żeby we mnie rozbłysła,
Żeby mnie we władanie wzięła znów.
Była to głupia miłość.
Dawno już się skończyła,
Czasem tylko mi tamtej wiosny żal.
Była to głupia miłość.
Była to głupia miłość.
Czemu więc tej miłości tak mi brak?
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Było w niej coś lekkiego,
Było w niej coś zwiewnego,
Była wciąż jak wiosenny, ciepły wiatr.
Pełna życia, szalona,
Pełnią wiosny natchniona.
Chciałem z nią fruwać w chmurach niby ptak
Była to głupia miłość.
Dawno już się skończyła,
Czasem tylko mi tamtej wiosny żal.
Była to głupia miłość.
Była to głupia miłość.
Czemu więc tej miłości tak mi brak?
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Chodź pomaluj mój świat
Piszesz mi w liście, że kiedy pada
Kiedy nasturcje na deszczu mokną,
Siadasz przy stole, wyjmujesz farby
I kolorowe otwierasz okno.

ad
Ga
CG
dEa

Trawy i drzewa są takie szare,
Barwę popiołu przybrały nieba
W ciszy tak smutno szepce zegarek
O czasie co mi go nie potrzeba.
Więc chodź pomaluj mój świat
Cd
Na żółto i na niebiesko.
FC
Niech na niebie stanie tęcza malowana Twoją kredką. C d F (G)
Więc chodź pomaluj mi życie
Niech świat mój się zarumieni,
Niech mi zalśni w pełnym słońcu
Kolorami całej Ziemi.

Za siódmą górą, za siódmą rzeką
Twoje sny zamieniasz na pejzaże,
Niebem się wlecze wyblakłe słońce
Oświetla ludziom wyblakłe twarze.

Więc chodź pomaluj mój świat
Na żółto i na niebiesko.
Niech na niebie stanie tęcza
Malowana Twoją kredką.
Więc chodź pomaluj mi życie
Niech świat mój się zarumieni,
Niech mi zalśni w pełnym słońcu
Kolorami całej Ziemi.
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Cicha woda
Płynął strumyk przez zielony las

aGC

A przy brzegu leżał stu kilowy głaz

d a E7 a

Płynął strumyk minął jakiś czas

aGC

Stu kilowy głaz gdzieś zginął

H7 E7

Strumyk płynie tak jak płynął

H7 E7

Cicha woda brzegi rwie

ad

W jakiś sposób kto to wie

E7 a

Nie zdążysz nawet zabezpieczyć się

ad

Bo nie zna nikt metody

H7

By się ustrzec cichej wody

E7

Cicha woda brzegi rwie

ad

nie wiesz nawet jak i gdzie

E7 a

Ma racje że tak powiem to przysłowie

ad

Cicha woda brzegi rwie

Ea

Szła dziewczyna przez zielony las
Popatrzyła na mnie tylko jeden raz
Popatrzyła minął jakiś czas
Lecz widocznie jej uroda
Była tak jak cicha woda
Cicha woda .......
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Cygańska ballada
Czy słońce na niebie, czy wieczór zapada,
Wędruje po świecie cygańska ballada.
I śpiewa harcerzom w zielonych dąbrowach,
Jak dobrze z balladą wędrować.
Usiądzie ballada przy ogniu wędrowca
I wrzuci do ognia gałązkę jałowca.
Kto raz się zachłysnął podobnym zapachem,
Ten nigdy nie uśnie pod dachem.
Wędruje ballada bez płaszcza i boso,
Zasypia z księżycem, a budzi się z rosą.
I doli cygańskiej na żadną nie zmieni
Melodia szerokich przestrzeni.
Są inne piosenki, dźwięczące jak młoty,
Wesołe melodie codziennej roboty,
A ona jest ptakiem, a ona jest wiatrem,
Cygańską tęsknotą za światem.
Niejeden próbował namówić balladę,
By poszła do miasta i wzięła posadę,
Że tam ją czekają przyjęcia i bale,
A tutaj marnuje swój talent.
Zaśmiała się lekko cygańska ballada,
Nie dla niej kariera, nie dla niej estrada,
Bo w mieście balladom jest duszno i obco,
I któż by zaśpiewał wędrowcom?
A kiedy harcerze do miasta odjadą,
Zostawią cię w lesie, cygańska ballado.
I może po roku pod starym namiotem
Odnajdą balladę z powrotem.
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adad
aE
acda
E E7 a
d G d a E E7 a

Czerwone słoneczko
====

Dawna piosenko, piosneczko mocna tyś jak kamień .

G D7 G D G

Już zachodzi czerwone słoneczko a ty zawsze z nami.
Już zachodzi czerwone słoneczko a ty zawsze z nami.

GDGCDG
GDGCDG

====
Maszerujesz z żołnierzami raz i dwa - Hej da, hej da, hej da
Maszerujesz z żołnierzami raz i dwa Hej da, derum derum da

G C e a d D7G
G7 C e a D G

Chłopcy w tym wielkim powstaniu w dziewiętnastym roczku
Szli za tobą jak za wielką panią na calutkim Śląsku
Szli za tobą jak za wielką panią na calutkim Śląsku
===
Chłopcy szli na całym Śląsku - raz i dwa Hej da, hej da, hej da
Chłopcy szli na całym Śląsku raz i dwa Hej da, derum derum da
==
Niczym dla ciebie kordony i żelazne bramy
Biły w ciebie gromy i pierony a my cię śpiewamy
Biły w ciebie gromy i pierony a my cię śpiewamy
===
A my

znowu cię śpiewamy raz i dwa Hej da, hej da, hej da

A my znowu cię śpiewamy raz i dwa Hej da, derum derum da
====
Dawna piosenko , piosneczko mocna tyś jak kamień .
Nie zagaśnie czerwone słoneczko a ty będziesz z nami -- mmmm...
Nie zagaśnie czerwone słoneczko a ty będziesz z nami - nie nie nie nie.....
Nie zagaśnie czerwone słoneczko a ty będziesz z nami
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Czerwony Pas
Czerwony pas, za pasem broń d A7
I topór co błyszczy z dala
dAd
Wesoła myśl swobodna dłoń
d A7
To strój, to życie górala
dAd
Tam szum Prutu, Czeremoszu, Hucułom przygrywa d
A wesoła kołomyjko do tańca porywa
A7 d
Dla Hucuła nie ma życia, jak na połoninie
g A A7
Gdy go losy w doły rzucą wnet z tęsknoty zginie
d A7 d
Gdy świeży liść pokryje buk
I czarna góra sczernieje
Niech dzwoni flet, niech ryczy róg
Ożyły nasze nadzieje
Ref.
Pękł rzeki brzeg, popłyną lód
Czeremosz szumi po skale
Niech w dobry czas kędziory trzód
Weseli kąpią górale
Ref.
Połonin step na szczytach gór
Tam tratwa w pas się podnosi
Niech ciągnie tam miedz ciasnych sznur
I żaden pan ich nie kosi
Ref.
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Do kołyski
Żyj z całych sił
I uśmiechaj się do ludzi

h
G h

Bo nie jesteś sam

e A h

Śpij, nocą śnij
Niech zły sen cię nigdy więcej
Nie obudzi, teraz śpij

h
G h
e A h

Niech dobry bóg
Zawsze cię za rękę trzyma
Kiedy ciemny wiatr
Porywa spokój
Siejąc smutek i zwątpienie
Pamiętaj, że

h
G h
e A h
h
G h
e A h

Jak na deszczu łza
Cały ten świat
Nie znaczy nic a nic…
Chwila, która trwa
Może być najlepszą
Z twoich chwil.

e
h
e
e
h
e

Idź własną drogą
Bo w tym cały sens istnienia
Żeby umieć żyć
Bez znieczulenia
Bez niepotrzebnych niespełnienia
Myśli złych

h
G h
e A h
h
G h
e A h

Jak na deszczu łza
Cały ten świat
Nie znaczy nic a nic...
Chwila, która trwa
Może być najlepszą z Twoich chwil...
Najlepszą z Twoich chwil

e
h
e
e
h
e

A
A G
A
A
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A
A G
A
A

Gdybym miał gitarę
Gdybym miał gitarę
To bym na niej grał
Opowiedziałbym o tej miłości
Którą przeżyłem sam

a
E a A7
da
E7 a A7

A wszystko te czarne oczy
Gdybym ja je miał
Za te czarne cudne oczęta
Serce, duszę bym dał
Fajki ja nie palę
Wódki nie piję
Ale z żalu wielkiego
Ledwo co żyję
Ludzie mówią głupi
Po co ty ją brał
Po coś to dziewczę czarne, figlarne
Mocno pokochał?
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Grosza nie mam
Ja o drogę się nie pytam

eD

Bo nie ważny dla mnie czas

eD e

Nie zabłądzę, bo nie mogę

eD

Domu nie mam już od lat

eD e

Grosza nie mam i nie będę

GD

Nigdy swego domu miał

Ge

Ale zawsze robić będę

eD

To, co tylko będę chciał

eDe

Gdy mnie głód za gardło ściśnie
To dwie ręce jeszcze mam
Dziwią wtedy się ludziska
Że na chleb zarabiam sam
Jakiś drab kamieniem cisnął
Za mną, jak za jakimś psem
Dziwią wtedy się ludziska
Że coś może ukraść chcę
Spać pod drzewem jest wesoło
A na szlaku każdy brat
Piasek sypie się pod koła
A ja wolny jak ten ptak
Idź, idź, przed siebie idź
Nikt ci drogi nie zastąpi, nie
O nic nie lękaj się
Droga sama zaprowadzi cię
25

Hawiarska koliba
Już księżyc na niebo wychodzi

C G C C7

Zapłoną dookoła ogniska

F G C C7

I wkrótce popłynie z Hawiarskiej Koliby

GCa

Melodia nam wszystkim tak bliska

d G C (C7)

Usiadła już brać rozśpiewana
Dookoła złotego ogniska
Wiatr niesie melodię z Hawiarskiej Koliby
Nad pola, nad lasy, nad urwiska
Zaniesie wiatr naszą melodię
Do domów Wołochów i Łemków
Piosenkę rajdową Hawiarskiej Koliby
Piosenkę krakowskich studentów
Już księżyc blednie na niebie
I promień słońca już błyska
Pogasły ogniska w Hawiarskiej Kolibie
Do snu kładzie się cała izba
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Hej Bieszczady jakie cudne
Błękit jeziora dokoła,
A tam w oddali gdzieś las
Słońce i przestrzeń nas woła,
Tutaj więc spędź wolny czas.

a
d a
d a
E7 a

Hej, Bieszczady - jakie cudne,
Gdzie jest taki drugi kraj.
Tu zapomnisz chwile trudne,
Tu przeżyjesz życia maj.
Do namiotu od ogniska
Trzeba wracać, pora, czas,
Już nadchodzi nocka bliska,
Hej, Bieszczady, witam was!

f d
F C
d a
E7 a

Chłopak z dziewczyną ze wzgórza
Patrzą na las w głębi wód.
Słońce się w falach zanurza,
Nadchodzi zmierzch, powiał wiatr.
Hej, Bieszczady ...
Piękna jest nasza kraina,
Domy bielutkie jak śnieg,
A nad jeziorem dziewczyna,
Chciałbym z nią przeżyć choć wiek.
Hej, Bieszczady ...
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Hej bystra woda
Hej, bystra woda, bystra wodzika
Pytało dziewce, o Janicka
Hej, lesie ciemny, lesie zielony
Ka, mój Janicek umilony

D
GAD
AD
GAD

Hej mój Janicku, miły Janicku
Ne chodź po orawskim chodnicku
Ne dość zes ty juz nagnał owiecek
Ostań psy dziewcynie kolkowiecek
Hej powiadali, hej powiadali
Hej, ze Janicka porubali
Hej porubali go Orawiany
Hej za łowiecki, za barany
Hej mówile ci miły Janicku
Ne chodź po orawskim chodnicku
Hej bo cię te orawskie juhasy
Długie uz han cekali casy
He dziwce slocha, hej dziwce płace
Uz ze Janicka ne obace
U orawskiego zamecku sciany
Lezy Janicek porąbany
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Hej tam pod lasem

Hej , tam pod lasem coś błyszczy z dala
Banda cyganów ogień rozpala

C F C A7 d
G G7 C

Ref.:
Goń stare baby, goń stare baby
Goń stare baby do lasa.
Goń stare baby, goń stare baby
Goń stare baby, goń

C
GC
C
GC

Ogniska palą, strawę gotują
Jedni śpiewają, drudzy tańcują
Co wy za jedni i gdzie idziecie
My rozproszeni po całym świecie
Cygan bez roli , Cygan bez chaty
Cygan szczęśliwy, choć niebogaty
Cygan nie sieje, Cygan nie orze
Gdzie tylko spojrzy tam jego zboże
Co wy za jedni i gdzie idziecie
My rozproszeni po całym świecie
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Hej, z góry jadą Mazury
Hej, z góry z góry jadą Mazury.

C

Jedzie Mazureczek wiezie wiezie mi wianeczek - rozmarynowy. x2

Przyjechał w nocy koło północy. Stuka puka w okieneczko
Otwórz, otwórz panieneczko, koniom wody daj.

Jakże ja mam wstać, koniom wody dać, kiedy mama zakazała
Żebym wody nie dawała, muszę się jej bać.

Mamy się nie bój, siadaj na koń mój. Pojedziemy w obce kraje
Gdzie są inne obyczaje, malowany wóz./

Przez wieś jechali, ludzie pytali: co to, co to za dziewczyna,
Co to, co to za jedyna jedzie z chłopcami.
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GC
FCGC

Historia pewnej znajomości
Sia la la la la la-a
Sia la la la la la-a

adE
a d, E

Morza szum, ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew
Wszystko to w letnie dni przypomina ciebie mi
Przypomina ciebie mi

a F a E,a
Cd
adE

Sia la la...
Szłaś przez skwer, z tyłu pies "Głos Wybrzeża" w pysku niósł
Wtedy to pierwszy raz uśmiechnęłaś do mnie się
Uśmiechnęłaś do mnie się

Sia la la...
Odtąd już, dzień po dniu upływały razem nam
Rano skwer, plaża lub molo, gdy zapadał zmierzch
Molo, gdy zapadał zmierzch
Sia la la...
Płynął czas, letni czas, aż wakacji nadszedł kres
Przyszedł dzień, w którym już rozstać musieliśmy się
Rozstać musieliśmy się
Sia la la...

Morza szum, ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew
Wszystko to w letnie dni przypomina ciebie mi
Przypomina ciebie mi
Sia la la...
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Horiłka
Ty horiłko biła, biła,
Ty horiłko biła, biła,
Ty horiłko biła, biła,
Ja by tebe łożkoj jiła.

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

a E7 a
Ty horiłko z buriaka
Robysz z mene duraka.
Ja za tebe srybro, złoto,
A ty mene buch! W bołoto.
Ja za tobom jak za paniom,
A ty mene w kałabaniu.
Ja za tebe sribniaky,
A ty mene w buriaky.
Ja za tobom aż do Lwowa,
A ty mene put' do rowa.
Ja za tobom do Warszawy,
Aty mene buh do trawy
Ty horiłko .......

32

Jak dobrze nam zdobywać góry

Jak dobrze nam zdobywać góry i młodą piersią chłonąć wiatr,

adEa

Prężnymi stopy deptać chmury i palce ranić o szczyt Tatr.

A7 d E a

Mieć w uszach szum, strumieni śpiew,

aAd

A w żyłach roztętnioną krew,

EaE

Hejże hej, hejże ha, żyjmy więc póki czas,

aEda

Bo kto wie, bo kto wie, kiedy znowu ujrzę Was.

aAdEa

Jak dobrze nam głęboką nocą wędrować jasną wstęgą szos,
Patrzeć, jak gwiazdy niebo złocą i czekać, co przyniesie los.
Mieć w uszach….
Jak dobrze nam po wielkich szczytach wracać w doliny, progi swe,
Przyjaciół jasne twarze witać, o młoda duszo, raduj się!
Mieć w uszach….
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Jest taki dzień
Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy,
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich,
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.

Niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia,
Drzewa ptakom, ptaki drzewom,
Tchnienie wiatru płatkom śniegu.

D fis G e D A
D fis G D A
D fis G e D A
D fis G e D A

GDGD
GDeA
GDGD
GDeAD

Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku,
Dzień zwykły dzień, który liczy się od zmroku.
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem,
Dzień piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze.
Niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia,
A gdy wszyscy usną wreszcie,
Noc igliwia zapach niesie.
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Jolka
Jolka Jolka pamiętasz lato ze snów
Gdy pisałaś: tak mi źle
Urwij się choćby zaraz, coś ze mną zrób
Nie zostawiaj tu samej no nie

CGa
CGa
Cgda
CGF

Żebrząc wciąż o benzynę gnałem przez noc
Silnik rzęził ostatkiem sił
Żeby być znowu w tobie, śmiać się i kląć
Wszystko było tak proste w te dni
Dziecko spało za ścianą czujne jak ptak
Niechaj Bóg wyprostuje mu sny
Powiedziałaś, że nigdy, że nigdy aż tak
Słodkie były jak krew twoje łzy
Emigrowałem z ramion twych nad ranem
Dzień mnie wyganiał, nocą znów wracałem
Dane nam było słońca zaćmienie
Następne będzie może za sto lat
Plażą szły zakonnice, a słońce w dół
Wciąż spadało nie mogąc spaść
Mąż twój w świecie za funtem odkładał funt
Na Toyote przepiękną aż strach
Mąż twój wielbił porządek i pełne szkło
Narzeczoną miał kiedyś jak sen
Z autobusem Arabów zdradziła go
Nigdy nie był już sobą, o nie
W wielkiej żyliśmy wannie i rzadko tak
Wypełzaliśmy na suchy ląd
Czarodziejka gorzałka tańczyła w nas
Meta była o dwa kroki stąd
Nie wiem ciągle, dlaczego zaczęło się tak
Czemu zgasło też nie wie nikt
Są wciąż różne koło mnie, nie budzę się sam
Ale nic nie jest proste w te dni
35

dFCdFC
dFCdFG

Jak
Jak po nocnym niebie sunące białe obłoki nad lasem
Jak na szyi wędrowca apaszka szamotana wiatrem
Jak wyciągnięte tam powyżej gwieździste ramiona wasze
A tu są nasze, a tu są nasze.
Jak suchy szloch w tę dżdżystą noc
DA
Jak winny - li - niewinny sumienia wyrzut,
GD
Że się żyje, gdy umarło tylu, tylu, tylu.
eGD
Jak suchy szloch w tą dżdżystą noc
Jak lizać rany celnie zadane
Jak lepić serce w proch potrzaskane
Jak suchy szloch w tę dżdżystą noc
Pudowy kamień, pudowy kamiń
Jak na nim stanę, on na mnie stanie
On na mnie stanie, spod niego wstaną
Jak suchy szloch w tę dżdżystą noc
Jak złota kula nad wodami
Jak świt pod spuchniętymi powiekami
Jak zorze miłe, śliczne polany
Jak słońca pierś, jak garb swój nieść
Jak do was, siostry mgławicowe, ten zawodzący śpiew
Jak biec do końca, potem odpoczniesz, potem odpoczniesz
Cudne manowce, cudne manowce, cudne, cudne manowce
Na, na, na...
Jak biec...
Jak biec...
Jak biec...
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DAGD
eGD
DAGD
eGD

Jak się masz kochanie
Piszę list - na niebie północ.
Miasto śpi - już bardzo późno.
Cicho tu i słyszę tylko
Bicie swego serca.

dCd
dCd
C
dGC

Piszę list - a to niełatwe.
Ale ty - ty umiesz zawsze
Z paru słów wyczytać więcej
To co tylko zechcesz.

dCd
dCd
C
dGCA

Jak się masz? Kochanie, jak się masz?
Powiedz mi, kiedy znowu Cię zobaczę
Jak się masz? Kochanie, jak się masz?
Powiedz mi, co zostało z naszych marzeń
Jak się masz? Kochanie, jak się masz?
Życzę Ci abyśmy byli razem już..

Piszę list - na niebie jasno.
Blady świt - już gwiazdy gasną.
Cicho tu i słyszę tylko
Bicie swego serca.
Blady świt - jak twoje ręce.
Uwierz mi - napiszę więcej
Kiedy znów do Ciebie wrócą
Wszystkie moje myśli.
Refren:
Jak się masz? Kochanie..
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De
ADA
De
ADA
De
Ad

Komu dzwonią temu dzwonią

Komu dzwonią, temu dzwonią
mnie nie dzwoni żaden dzwon
Bo takiemu pijakowi jakie życie taki zgon, zgon, zgon
jakie życie taki zgon, zgon, zgon

d A7 d
F g A7 (lub d)
F C d A7
d A7 d
d A7 d

Księdza do mnie nie wołajcie
niech nie robi żadnych szop
Spirytusem z pełnej flaszki
moje czoło bracie skrop, skrop, skrop
W piwnicy mnie pochowajcie
W piwnicy mnie kopcie grób
A głowę w tę stronę dajcie,
Gdzie do beczki będzie szpunt, szpunt, szpunt
W jedną rękę kielich dajcie,
W drugą rękę wina dzban
I nade mną zaśpiewajcie:
umarł pijak, ale pan, pan, pan

38

Krajka
Chorałem dzwonków dzień rozkwita

adE

Jeszcze od rosy rzęsy mokre

adG

We mgle turkoce pierwsza bryka

Cd

Słońce wyrusza na włóczęgę

E E7

Drogą pylistą, drogą polną
Jak kolorowa panny krajka
Słońce się wznosi nad stodołą
Będzie tańczyć walca
A ja mam swoją gitarę

d G (F g)

Spodnie wytarte i buty stare

C a (C a)

Wiatry niosą mnie

d E a (dG7CC7)

Zmoknięte świerszcze stroją skrzypce
Żuraw się wsparł o cembrowinę
Wiele nanosi wody jeszcze
Wielu się ludzi z niej napije
Drogą pylistą, drogą polną
Jak kolorowa panny krajka
Słońce się wznosi nad stodołą
Będzie tańczyć walca
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Kwiaty we włosach
e H7
Kwiaty we włosach potargał wiatr
Po co więc wracasz do tamtych lat?
Zgubionych dni nie znajdziesz już
Choć przejdziesz świat i wszerz i wzdłuż

H7 e D7 G
H7 e D7 G
a7 fis7-5 H7 e
CGCG

Kwiaty we włosach potargał wiatr
Dawno zmieniłaś swych marzeń kształt
I dzisiaj ty, i dzisiaj ja
To drogi dwie i szczęścia dwa
Więc choć z daleka wołasz mnie
Nie powiem tak, nie powiem nie
Bez wspomnień czasem łatwiej żyć
Nie wraca nic

H7 e
CGCG
H7 e
H7 e H7

Kwiaty we włosach potargał wiatr
Wyrzuć z pamięci ostatni ślad
Bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja
To drogi dwie i szczęścia dwa
Więc choć z daleka...
Kwiaty we włosach potargał wiatr
Wyrzuć z pamięci ostatni ślad
Bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja
To drogi dwie i szczęścia dwa
To drogi dwie i szczęścia dwa i szczęścia dwa
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CGCGCG

Lato z ptakami odchodzi
Lato z ptakami odchodzi

ada

Wiatr skręca liście w warkocze

daEa

Dywanem pokrywa szlaki
Szkarłaty wiesza na zboczach
Przyobleka myśli w kolory

d

W liści złoto, buków purpurę

a (A)

Palę w ogniu letnie wspomnienia

d

Idę wymachując kosturem

a E (A7)

Idę w góry cieszyć się życiem

d

Oddać dłoniom halnego włosy

a

W szelest liści wsłuchać się pragnę

E

W odlatujących ptaków głosy

a A7 / a E a

Słony smak czuję w ustach
Dzień spracowany ucieka
Anioł zapala gwiazdy
Oświetla drogę człowieka
Już niedługo rozpalę ogień
Na rozległej górskiej polanie
Już niedługo szałas zielony
Wśród dostojnych buków powstanie
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Marianna
Wczoraj tyś mi miła powiedziała

C

Cała drżąca i nieśmiała,

d

Że nocą przyjdziesz tu

GC

Wczoraj obiecałaś mi na pewno

C

Że zostaniesz mą królewną

d

Na zawsze już...

GC

O Marianno, gdybyś była zakochaną

CFG C

Nie spałabyś w tę noc, w tę jedną noc

G G7 C (F C)

Dzisiaj, gdym do Ciebie przyszedł z rana
By obudzić cię kochana
Z twgo rannego snu.
Dzisiaj nie zastałem ciebie w domu
Boś uciekła po kryjomu
Z innym na randez vous...
Teraz, kiedy wszystko diabli wzięli
Mnie do wojska zaciągnęli
Karabin dali mi.
Teraz mam już inną ukochaną
Karabinem nazywaną
Po nocach mi się śni...

42

Morskie opowieści
Niechaj drżą gitary struny
Niechaj wiatr grzywacze pieści
Niechaj znów popłyną ku nam
Morskie opowieści.

a
G
G
CEa

Hej ha kolejkę nalej, Hej ha kielichy wznieście
To zrobi doskonale Morskim opowieściom.
Kiedy rum zaszumi w głowie
Cały świat nabiera treści.
Wtedy chętnie słucha człowiek
Morskich opowieści.
Hej ha ...
Łajba to jest morski statek
Sztorm to wiatr co wieje z gestem
Cierpi kraj na niedostatek
Morskich opowieści
Pływał raz marynarz który
Czort, nie majtek, bestia taka
Sam okręcał kabestanem
I to bez handszpaka
Gdy spod Helu raz dmuchnęło
Żagle wzdęła moc nieludzka
Patrzę w koje mi przywiało
Gołą babę z Pucka
Kuchnia nasza jest wspaniała
Czterech już do morza wnieśli
Pozostałych zaś latryna
Nie może pomieścić
Pływał raz marynarz który
Żywił się wyłącznie pieprzem
Sypał pieprz do konfitury
i do zupy mlecznej
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Mr. Lenon

Żyłeś przez tyle dni
Autograf mu dałeś by
Odjechać i znów się spotkać z nim
Dosięgło cię aż pięć kul
By zadać śmiertelny ból
By zdławić głos, bo jeszcze śpiewać mógł
Mógł brzmieć, mógł ludziom radość dać
Kto wie, kto wie, co jeszcze mógłbyś grać

a
C
daE
a
C
daEF
aFa
FaGE

Milion zranionych serc
Żałobą pokryły się
Pytając kto odważył się
Twa Yoko nie będzi już
Wsłuchiwać się w sens twych słów
Od dzisiaj nie zaśpiewasz jej już nic
Lecz mit, mit Hohna wciąż trwa
Twój głoos, twój styl pozostał w wielu z nas

Johny, woła cię świat, wołam cię ja
Johny, czy taki miał być koniec twych dni
Aaaaa...
Idolu wrażliwych serc
Twój fan oddaje ci cześć
Czkając, kiedy spotkasz się
Nie płaczę, bo szkoda łez
Że świat tak okrutny jest
Zabija bezlitośnie, szerzy śmierć
Kto wie, kto wie, czy warto dalej żyć
Johny, Hohny czy mam zostać tu sam, nie
Johny, Johny czy to ma jeszcze sens
Aaaaa.....
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Muzyk nocy
Mój chłopiec zna cały świat,
Zna każdą dróżkę polną.
Z taborem nocy i gwiazd,
Wędruje jego wóz.

dg
A7 d
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A gdy muzyk nocy,
Sypnie srebrem, zadzwoni księżycem.
Tańczę z moim chłopcem,
W rytm melodii kołysze się świat.
Patrzą na mnie oczy,
Jego oczy jak płomień ogniste;
Tylko księżyc, gdzieś zza chmury,
Rozkołysał dzwonki gwiazd.
To cygański nasz tamburyn,
Każda noc, to taniec nasz.
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Lecz każdy Cygan jak ptak:
Nie schwytasz go w niewolę.
Wiatr zatrze kolejny ślad,
I zniknie tabor nasz.
A gdy muzyk nocy,
Sypnie srebrem, zadzwoni księżycem.
Żegna mnie mój chłopiec,
Bo daleki przyzywa go świat.
Już nie patrzą na mnie,
Jego oczy jak płomień ogniste.
Tylko księżyc, gdzieś zza chmury,
Rozkołysał dzwonki gwiazd.
To cygański nasz tamburyn,
Każda noc, to taniec nasz.
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My Cyganie
My, Cyganie, co pędzimy z wiatrem,

CG

My, Cyganie, znamy cały świat,

ae

My, Cyganie, wszystkim gramy,

ae

A śpiewamy sobie tak:

H7 e E

Ore, ore, szabadabada amore,

CG

Hej, amore szabadabada,

ae

O muriaty, o szagriaty,

ae

Hajda trojka na mienia.

H7 e (E)

Kiedy tańczę - niebo tańczy ze mną,
Kiedy gwiżdżę - gwiżdże ze mną wiatr,
Zamknę oczy - liście więdną,
Kiedy milknę - milczy świat.
Gdy śpiewamy - słucha cała ziemia,
Gdy śpiewamy - słucha cały świat,
Niechaj każdy z nami śpiewa,
Niech rozbrzmiewa piosnka tą:
Będzie prościej, będzie jaśniej,
Całą radość damy wam,
Będzie prościej, będzie jaśniej
Gdy zaśpiewa każdy z was:
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Nie płacz Ewka
Nie płacz Ewka, bo tu miejsca brak na twe babskie łzy C a G
Po ulicy miłość hula wiatr wśród rozbitych szyb
Patrz poeci śliczni prawdy sens roztrwonili w grach
W półlitrówkach pustych SOS wysyłają w świat
Żegnam was, już wiem

dF

Nie załatwię wszystkich pilnych spraw

CG a

Idę sam, właśnie tam

dF

Gdzie czekają mnie

C

Tam przyjaciół kilku mam od lat
Dla nich zawsze śpiewam, dla nich gram
Jeszcze raz żegnam was
Nie spotkamy się
Proza życia to przyjaźni kat, pęka cienka nić
Telewizor, meble, mały fiat, oto marzeń szczyt
Hej prorocy moi z gniewnych lat obrastacie w tłuszcz
Już was w swoje szpony dopadł szmal, zdrada płynie z ust
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Nie mogę ci wiele dać
Sto gorących słów, gdy na dworze mróz

CaC

W niewyspaną noc, jeden koc

dFCF

Solo moich ust, gitarowy blues

CaC

Kilka dróg na skrót, parę stów

dFCFG

Nie mogę ci wiele dać

F

Nie mogę ci wiele dać

dG

Bo sam niewiele mam

C A A7

Nie mogę dać wiele ci

F

Nie mogę dać wiele ci

dG

Przykro mi

CFC

Osiem znanych nut, McCartneya but
Kilka niezłych płyt, jeden kicz
Siedem chudych lat, talię zgranych kart
Południowy głód, kurz i brud
Nadgryziony wdzięk, pustej szklanki brzęk
Niespełniony sen, itp
Podzielony świat, myśli warte krat
Zaleczony lęk, weź co chcesz
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Nie zadzieraj nosa
Nie zadzieraj nosa, nie rób takiej miny
Nie udawaj Greka, zmień się lepiej, zmień!
Już za parę minut, będziesz przyjacielem
Całej naszej piątki, tylko rozchmurz się
Baw się razem z nami, jeśli masz ochotę
Na wspólną zabawę, daj namówić się
To najlepszy sposób, jeśli chcesz zapomnieć
O swoich kłopotach i zmartwieniach też
Jeśli chcesz zaśpiewać
Śpiewaj razem z nami
Teraz masz okazję
Bo dla Ciebie gramy

CD
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Baw się razem z nami, jeśli masz ochotę
Jutro odjeżdżamy, ty zostaniesz tu
Lecz nasze piosenki, łatwo zapamiętasz
Gdy zanucisz refren, powrócimy znów

CD

Jeśli chcesz zaśpiewać
Śpiewaj razem z nami
Teraz masz okazję
Bo dla Ciebie gramy
Nie zadzieraj nosa, nie rób takiej miny
Nie udawaj Greka, zmień się lepiej, zmień!
Już za parę minut, będziesz przyjacielem
Całej naszej piątki, tylko rozchmurz się
Nie zadzieraj nosa!
Śpiewaj razem z nami!
Nie zadzieraj nosa!
Baw się razem z nami!

GD
HE
Cc Ge
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GD
GD
GD
GD
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G (D7 G)

Obozowe tango
Obozowe tango śpiewam dla ciebie.
Wiatr je niesie, las kołysze do snu dziewczę me.
Śpij moja kochana i czekaj na mnie.
Może gdy się obóz skończy, znów spotkamy się.

ad
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d
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I choć nas dzieli może tysiące wiosek i mil,
Nie zapominaj razem spędzonych chwil.
Tę leśną serenadę śpiewam dla ciebie
Obozowe tango, które znów połączy nas.

G G7 C
dGC
ad
aEa

Czy pamiętasz miła jak przy ognisku
W ciemnym lesie na polanie poznaliśmy się.
Las nam szumiał rzewnie, byłaś tak blisko,
Serca nasze z żarem iskier połączyły się.
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Odpływają kawiarenki
A kiedy już przyjdzie czas,
Pełne po brzegi są kawiarenki.
Pod okna ich, pełne gwiazd,
gdzieś w zakamarki wielkich miast ciągnie nas.

ADA
E7 A
ADA
E7 A D A

Kawiarenki, kawiarenki
Małe tak, że zaledwieś wszedł, zniżasz głos aż po szept.
Mimochodem, kamień w wodę,
wpadnie coś z bardzo wielkich spraw w czarną toń małych kaw
Kawiarenki na, na, na, kawiarenki na, na, na
Z cienia w pół i ze światła w pół ty i ja, i nasz stół
Za witrażem szklanych marzeń ledwo świat
poznajemy już, choć jest tuż.
Miejsc wkoło nas coraz mniej,
już dymi z okien złotym obłokiem
I barman już woła:
"Hej ! Już kawiarenka rusza w rejs, wielki rejs"
Kawiarenki, kawiarenki
Stolik nasz w nieważkości lamp krąży tu, krąży tam.
Filiżanki - białe ptaki -lecą wprost w kolorowy dym,
płyną w nim, giną w nim.
Pan i pani zaszeptani, któż to wie, gdzie naprawdę są,
ona z nim i on z nią.
Kawiarenki, kawiarenki,
porwą gdzieś w siódme niebo aż stolik nasz.
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Ogniska już dogasa blask
Ogniska już dogasa blask,
Braterski splećmy krąg.
W wieczornej ciszy w świetle gwiazd,
Ostatni uścisk rąk

DA
DG
DA
GAD

Kto raz przyjaźni poznał moc,
Nie będzie trwonił słów.
Przy innym ogniu w inną noc,
Do zobaczenia znów
Nie zgaśnie tej przyjaźni żar,
co połączyła nas.
Nie pozwolimy by ją starł,
Nieubłagalny czas.
Za nami jasny przeżyć moc,
I moc młodzieńczych snów,
Przy innym ogniu w inną no,
Do zobaczenia znów.
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Pieśń pożegnalna
Ogniska już dogasa blask

DheACG

Braterski splećmy krąg

D D7 GC C7 F

W wieczornej ciszy, w świetle gwiazd

D h e AC d

Ostatni uścisk rąk

heD

Kto raz przyjaźni poznał moc
Nie będzie trwonić słów
Przy innym ogniu, w inną noc
Do zobaczenia znów
Nie zgaśnie tej przyjaźni żar
Co połączyła nas
Nie pozwolimy, by ją starł
Nieubłagany czas
Kto raz przyjaźni..
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FGC

Piosenka
Jest taka jedna piosenka we mnie

aeae

Zna ją, kto poznał wędrówki smak

a a7 a6 e Fis H H7

W mieście jej szukać nadaremnie
W lesie zanuci ją każdy ptak
Tyle jest nowa o ile stara
Tyle jej we mnie, co za mną jest
Niczyja jak ten wiatr w konarach
Choć czasem czuje ją wiele serc
Widzę ją, kiedy oczy zamykam

e H7 e

Słyszę ją, kiedy cisza trwa

e H7 e

Bo to jest taka moja muzyka

Gae

Co im ciszej, tym ładniej mi gra

C H7 e

Nie ma jej w wierszach, co na papierze
Spisane z wiarą w słowa prawd
W górach jej szukam, bo w liście wierzę
W drzewach jesiennych pełnych barw
I piosnką żyję, choć ułomna
Bo nie ma nutek, brak jej słów
Lecz bez niej dusza ma bezdomna
Więc szukać muszę wciąż i znów
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Piwosz

W piwnicznej izbie siedzę sam

D

Nad kuflem pełnym piwa

AD

Oczami wodzę tu i tam

D

A głowa mi się kiwa

AD

Ja nie dbam o czerwony nos

AD

Ni o to że wciąż tyję

AD

Ja biorę kufel w ręce swe

D

I piję piwo piję

AD

A gdyby mi ktoś wybór dał
Dziewczynę konia trunek
I rzekł wybieraj sobie sam
Ja płacę za rachunek
Na próżno dziewczę wdzięczy się
I koń wyciąga szyję
Ja biorę kufel w ręce swe
I piję piwo piję
A gdy już sądu przyjdzie czas
I stanę u stóp tronu
Pokłonię ja się panu w pas
I rzeknę bez pardonu
Rozkoszy rajskich nie chcę znać
Ni wiedzieć gdzie się kryją
Jedynie mnie Panie Boże wsadź
Gdzie piją piwo piją
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Płonie ognisko
Płonie ognisko i szumią knieje

d A7 d

Drużynowy jest wśród nas

g A7 d

Opowiada starodawne dzieje
Bohaterski wskrzesza czas
O rycerstwie spod kresowych stanic

FC

O obrońcach naszych polskich granic

A7 d

A ponad nami wiatr szumny wieje

d A7 d

I dębowy huczy las

g A7 d

Już do odwrotu głos trąbki wzywa
Alarmując ze wszech stron
Staje wiara w ordynku szczęśliwa
Serca biją w zgodny ton
Każda twarz się uniesieniem płoni
Każdy laskę krzepko dzierży w dłoni
A z młodzieńczej się piersi wyrywa
Pieśń potężna, pieśń jak dzwon
Zgasło ognisko i szumią drzewa
Spojrzyj weń ostatni raz
Niech ci w duszy radośnie zaśpiewa
Że na zawsze łączą nas
Wspólne troski i radości życia
Serc harcerskich zjednoczone bicia
I ta przyjaźń najszczersza prawdziwa
Co na zawsze łączy nas
56

Po ten kwiat czerwony

Żołnierz dziewczynie nie skłamie,
chociaż nie wszystko jej powie.
Żołnierz zarzuci broń na ramię,
wróci, to resztę dopowie.
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Wstęgą szos, miedzą pól złoconych,
krętą ścieżką poprzez las.
Po ten kwiat, po ten kwiat czerwony,
Skoro przyszedł na to czas.
Po ten kwiat, po ten kwiat czerwony,
Skoro przyszedł na to czas.
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Dla tych co wiernie czekają,
będą żołnierze śpiewali.
O tym, jak pięknie zakwitają,
kwiaty czerwieńsze od malin.
Wstęgą szos, miedzą pól złoconych,
krętą ścieżką poprzez las,
Po ten kwiat, po ten kwiat czerwony,
Skoro przyszedł na to czas.
Po ten kwiat, po ten kwiat czerwony,
Skoro przyszedł na to czas.
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Pożegnania

Tak niedawno żeśmy się spotkali

ad

A już pożegnania nadszedł czas

ea

Tyle żeśmy z sobą przebywali,

ad

A dziś już wspomnienia łączą nas.

e

I choć w życiu przyjdą chwile smutne
I choć przyjdą chwile złe
My wspominać was będziemy mile
Pozdrowienia wam przysyłać swe.
My dziś z piosenką pożegnamy was

a d G7

Niech ta piosenka stale łączy nas

E7 a

Gdy usłyszycie tej melodii ton

d G7

Niech w sercach waszych radość budzi on.

E7 a

Życie daje nam radości tyle
Tyle szczęścia i cudownych chwil
Trzeba wykorzystać każdą chwilę
I zapomnieć, że istnieją łzy
I choć smutek, żal ci serc targa
W oku twym niech nie błyśnie łza
Bo nikt nie zrozumie, co to skarga
Trzeba śmiać się, chociaż serce łka.
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Przez ile dróg
Przez ile dróg musi przejść każdy z nas

CFCa

By mógł człowiekiem się stać

CFG

Przez ile mórz lecieć ma biały ptak
Nim w końcu rozkruszy go czas?
Odpowie ci wiatr, wiejący przez świat
Odpowie ci bracie tylko wiatr
Przez ile lat będzie trwał górski szczyt
Nim deszcz go na mórz zniesie dno?
Przez ile ksiąg pisze się ludzki byt
Nim wolność wypisze w nim ktoś?
Przez ile lat nie odważy się nikt
Zawołać, że czas zmienić świat?
Przez ile lat ludzie giąć będą kark
Nie wiedząc, że niemo jest tuż?
Przez ile łez ile bólu i skarg
Przejść trzeba i przeszło się już?
Jak blisko śmierć musi przejść obok nas
By człowiek zrozumiał swój los?
Odpowie ci wiatr wiejący przez świat
I ty swą odpowiedź rzuć na wiatr
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Przeżyj to sam
Na życie patrzysz bez emocji
Na przekór czasom i ludziom wbrew
Gdziekolwiek jesteś, w dzień czy w nocy
Oczyma widza oglądasz grę

Cea
d d7 G G7
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Ktoś inny zmienia świat za ciebie
Nadstawia głowę, podnosi krzyk
A ty z daleka, bo tak lepiej
I w razie czego nie tracisz nic
Przeżyj to sam, przeżyj to sam
Nie zamieniaj serca w twardy głaz
Póki jeszcze serce masz

C e a d d7 G g7
C e E7 a
d d7 G G7

Widziałeś wczoraj znów w dzienniku
Zmęczonych ludzi wzburzony tłum
I jeden szczegół wzrok twój przykul
Ogromne morze ludzkich głów
A spiker cedził ostre słowa
Od których nagła wzbierała złość
I począł w tobie gniew kiełkować
Az pomyślałeś milczenia dość
Przeżyj to sam...
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Smak pomarańczy

Kto to pędzi tak przez miasto
Komu w tych ulicach ciasno
Biegnę gryząc pomarańcze
Ziemia pod stopami tańczy
Biegnę gryząc pomarańcze
Ziemia pod stopami tańczy
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Da-ga-daj, da -ga-daj, da-ga-da-daj
Da-ga-daj, da -ga-daj, da-ga-da-daj

DAD
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Naokoło kipi życie
A ja mam się znakomicie
Wszyscy niosą oczy jasne |
Trotuary wprost za ciasne | x2
Da-ga-daj ….
Przejmująco pachną lipy
Rośnie mi po cichu broda
Wieczór aż od dziewcząt kipi |
Może czeka mnie przygoda | x2
Da-ga-daj …..
Lubię, kiedy jest sobota
Gdy po wszystkich już robotach
Lubię śpiewać lubię tańczyć |
Lubię zapach pomarańczy | x2
Da-ga-daj ……

61

Szczęśliwej drogi już czas
Los cię w drogę pchnął
I ukradkiem drwiąc się śmiał
Bo nadzieję dając ci
Fałszywy klejnot dał

a
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A Ty idąc w świat
Patrzysz w klejnot ten co dnia
Chociaż rozpacz już od lat
Wyziera z jego dna
Uuuuuu...

Gd a

Na rozstaju dróg
Gdzie przydrożny Chrystus stał
Zapytałeś dokąd iść
Frasobliwą minę miał
Przystanąłeś więc
Z płaczem brzóz sprzymierzyć się
I uronić pierwszy raz
W czerwone wino łzę
Uuuuu...
Szczęśliwej drogi już czas
Mapę życia w sercu mam
Jesteś jak młody ptak
Wytrwale głuchy jest los
Na daremnie wzywasz go
Bo twój głos...głos...głos

C
G
da
C
G
d

Idziesz wiecznie sam
I już nic nie zmienia się
Poza tym, że raz jest za
Raz przed tobą twój cień
Los cię w drogę pchnął
I ukradkiem drwiąc się śmiał
Bo nadzieję dając ci
Fałszywy klejnot dał
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Szerokie pole
Szerokie pola

a

Śpią chaty w dole

Ea

Gwiazdy migocą

Ea

W wodzie się złocą

E

Dzyń dzyń dzyń

A

Jak ten dzwon cudnie brzmi

Ea

Bo ten dzwon

d

Jego ton

a

Przypomina me sny

E E7 a

Ta brzoza biała
włosy rozwiała
A olchy błotne
stoją samotne
W lesie turyści
Palą ognisko
A iskry złote
Padają nisko
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Szła dzieweczka
Szła dzieweczka do laseczka, do zielonego,
Do zielonego, do zielonego.
Napotkała myśliweczka, bardzo szwarnego,
Bardzo szwarnego, bardzo szwarnego.
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:
Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom,
Gdzie jest ta dziewczyna, co kocham ją.
Znalazłem ulicę, znalazłem dom,
Znalazłem dziewczynę co kocham ją.
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Myśliweczku, kochaneczku bardzom ci rada,
Bardzom ci rada, bardzom ci rada.
Dałabym ci chleba z masłem, alem go zjadła,
Alem go zjadła, alem go zjadła.
Gdzie jest ta ulica ... itd.
Jakżeś zjadła, tożeś zjadła, to mi się nie chwal,
To mi się nie chwal, to mi się nie chwal.
Bo jak bym cię w lesie spotkał, to bym cię zeprał,
To bym cię zeprał, to bym cię zeprał.
Gdzie jest ta ulica ... itd.
Myśliweczku bardzo szwarny, czemu oczka masz,
Czemu oczka masz, czemu oczka masz.
A ta jego kochaneczka, łezki ociera,
Łezki ociera, łezki ociera.
Gdzie jest ta ulica ... itd.
Po cóż płaczesz, lamentujesz, moja dziewczyno,
Moja dziewczyno, moja dziewczyno.
Wypłakałaś swoje oczka, nie miałaś o co,
Nie miałaś o co, nie miałaś o co.
Gdzie jest ta ulica ... itd.
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Tak bardzo się starałem

Kto za tobą w szkole ganiał do piórnika żaby wkładał
Kto? no powiedz kto?
Kto na ławce wyciął serce i podpisał głupiej Elce
Kto? no powiedz kto?
Tak bardzo się starałem
A ty teraz nie chcesz mnie
Dla ciebie tak cierpiałem
Powiedz mi dlaczego nie chcesz mnie
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G G a D7 G
Kto dla ciebie nosił brodę, spodnie w kwiatki włożył modne
Kto, no powiedz kto
Kto Tuwima wiersz przepisał, jako własne tobie wysłał
Kto, no powiedz kto
Tak bardzo się starałem
A ty teraz nie chcesz mnie
Dla ciebie tak cierpiałem
Powiedz mi dlaczego nie chcesz mnie
Ja dla ciebie byłem gotów kilo wiśni zjeść z pestkami
Ja, tylko ja
Teraz kiedy cię spotykam mówisz mi że się nie znamy
Czy to ładnie tak?

65

Ga
D7 G
Ga
D7 G

Takie ładne oczy

Ładne oczy masz, komu je dasz?
Takie ładne oczy, takie ładne oczy...

CFC
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Wśród wysokich traw głęboki staw,

CFC

Jak mnie nie pokochasz, to się w nim utopię

G7 C G7 C

W stawie zimna woda, trochę będzie szkoda,

d G7 C d G7 C

Trochę będzie szkoda, gdy utopie się w nim.

d G7 C a d G7 C

Powiedz że mi, jak odgadnąć mam,
Czy mnie będziesz chciała, czy mnie będziesz chciała
Przez zielony staw, łabędzie dwa
Grzecznie sobie płyną. Czy mnie chcesz dziewczyno?
W stawie zimna woda...
Inne oczy masz każdego dnia,
Diabeł nie odgadnie, co w nich chowasz na dnie.
Przez zielony staw przeleciał wiatr,
Po przejrzystej toni fala falę goni.
W stawie zimna woda...
Ładne oczy masz, komu je dasz?
Takie ładne oczy, takie ładne oczy... (bis)
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Tacy byliśmy jeszcze wczoraj
Znowu noc, przez palce leci czas
Zimny koc, papieros dawno zgasł
I wiem, że los nie wart nawet grosza
Więc czekam po blady świt
Na tych kilka słów: weź się w garść, wytrzyj łzy

CaG
Ca
FG
Ca d
G

Dobrze wiem, od wczoraj ze mnie drwi
Ten twój men jest tak głupi jak ty
Mówiłaś co dzień, że kochasz słowa
Rzucane jak pył na wiatr
Po co wściekłe łzy, lepiej wrócić na start
Tacy byliśmy jeszcze wczoraj
Wystarczył mały gest, wystarczył gest
Tacy sami jeszcze wczoraj
I wszystko miało sens

C
aF
F
CG

Tacy byliśmy jeszcze wczoraj
A dzisiaj tak jak sen, skończyło się
Tacy sami jeszcze wczoraj
I gdzie to wszystko jest
Ostry klin nie może wprawić w trans
Kilka win nie powiększy mych szans
Już wiem, że mogę dziś tylko czekać
Aż zniknie mi z oczu cień
Może jeszcze dziś przyjdzie ten dobry dzień
Tacy byliśmy...
Znowu noc...
...wstrzymaj łzy
Tacy byliśmy

67

Tam nad Wisłą

Tam nad Wisłą, w dolinie siedziała dziewczyna
Była piękna jak różany kwiat
Tam nad Wisłą w dolinie siedziała dziewczyna
Była piękna jak różany kwiat
Kwiaty i róże zbierała co dnia
Kwiaty i róże zbierała co dnia
Ref.:
Wiła wianki i rzucała je do falującej wody C C7 F
Wiła wianki i rzucała je do wody G C
A gdy ona nad Wisłą swe wianki wiła
Przyszedł do niej żołnierzyk młody
A gdy ona nad Wisłą swe wianki wiła
Przyszedł do niej żołnierzyk młody
Miła ach miła chodź ze mną we świat
Miła ach miła chodź ze mną we świat
Wiła wianki……
I udała się z niewiernym żołnierzykiem w świat daleki
I udała się z niewiernym we świat
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C
GC
C
GC
CFCGC
CFCGC

Tyle chciałem Ci dać

Tyle chciałem Ci dać
Deszczem kwiatów okryć Cię
Czasem porwał mnie wiatr
Chciałem siebie odnaleźć
Lecz nie ma mnie.

gD
gFB
cG
cB
BF

Tyle chciałam Ci dać
Ubrać miłość w spokój snu
Gdzieś byłeś, a ja...
Twoich dłoni szukałam i Twoich ust.
Bo ja przez Ciebie zginę
Bo ja przez Ciebie nawet nie wiem jak żyć
Sto lat niech chociaż minie
Nim spotkam Cię znów
Proszę Cię... zostaw już.

BF
B Dis F
cG
cB
BF

Wiem, że grałem nie fer
Głupie kłamstwa, czasem flirt
Nie wiedziałem, że wiesz ...
Przecież mogłaś pogadać
A tu tylko list...
Mogę zmienić swój świat
Byłeś ze mną była znów
Będę kochał Cię tak
Jak to było, gdy miałem 20 lat.
Bo ja bez Ciebie zginę
Bo ja bez Ciebie nawet nie wiem jak żyć
Sto lat być może minie
Nim spotkam Cię znów
Proszę Cię... , błagam wróć.
Przecież wiesz jak jest
Kochałam Cię ...
Wierzyłam w to co mówiłeś
Chociaż czułam dziwny lęk
Przecież wiesz jak jest
Nie, nie... innym rytmem dziś
Gra muzyka naszych serc

g
D
F
C
(C B) g D
F
C Dis
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Ukraina
Hej, tam gdzieś znad czarnej wody
Siada na koń Kozak młody
Czule żegna się z dziewczyną
Jeszcze czulej z Ukrainą
Hej, hej, hej sokoły
Omijajcie góry, lasy, pola, doły
Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku
Mój stepowy skowroneczku
Mój stepowy dzwoń, dzwoń, dzwoń

a
E
a
E a G(7)
C
E(7)
a
E G7
Ea

Ładnych dziewcząt jest nie mało
Lecz najwięcej w Ukrainie
Tam me serce pozostało
Przy kochanej mej dziewczynie
Hej, hej, hej sokoły...
Ona jedna tam została
Jaskółeczka moja, miła mała
A ja jeden w obcej stronie
Dniem i nocą tęsknię do niej
Hej, hej, hej sokoły…..
Żal, żal za dziewczyną
Za kochaną Ukrainą
Żal, żal serce płacze
Już cię więcej nie zobaczę
Hej, hej, hej sokoły….
Wina, wina, wina dajcie
A jak umrę pochowajcie
Na zielonej Ukrainie
Przy kochanej mej dziewczynie.
Hej, hej, hej sokoły…..
Wszystko, cośmy ukochali
To Rosjanie nam zabrali
Naszą piękną Ukrainę
I kochaną mą dziewczynę
Hej, hej, hej sokoły…..
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Upływa szybko życie
Upływa szybko życie, jak potok płynie czas,

DeAD

Za rok, za dzień, za chwilę, razem nie będzie nas. } bis

D G A7 D

I nasze młode lata popłyną szybko w dal,
A w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal. } bis
O jeszcze młodość nasza, jakże szczęśliwi my,
O niech przynajmniej teraz nie płyną gorzkie łzy. } bis
Choć pamięć o nas zginie już za niedługi czas,
Niech piosnka w dal popłynie, póki jesteśmy wraz. } bis
A jeśli losów koło złączy zerwaną nić,
będziemy znów pospołu śpiewać i marzyć, śnić. } bis
Powstaną nowe rzeki i setki nowych gwiazd,
Za rok, za dzień, za chwilę razem nie będzie nas. } bis
A w swej pamięci wiernej wzięliśmy w obcy świat
Kochane, jasne twarze przyjaciół z dawnych lat. } bis
Już nadszedł koniec szkoły, nam u rozstajnych dróg,
Idącym w świat z otuchą niech błogosławi Bóg! } bis
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Wehikuł czasu

Pamiętam dobrze ideał swój,
Marzeniami żyłem jak król.
Siódma rano - to dla mnie noc,
Pracować nie chciałem, włóczyłem się.
Za to do "puszki" zamykano mnie,
Za to zwykle zamykano mnie
Po knajpach grywałem za piwko i chleb
Na szyciu blues'a tak mijał mi dzień

A E fis D
AEDA

Tylko nocą do klubu "PULS"
Jam Session do rana - tam królował blues
To już minęło, ten klimat, ten luz
Ci wspaniali ludzie nie powrócą
Nie powrócą już
Lecz we mnie zostało coś z tamtych lat
Mój mały intymny, muzyczny świat
Gdy tak wspominam ten miniony czas
Jak dobrze, że to nie poszło w las
Dużo bym dał, by przeżyć to znów
Wehikuł czasu - to byłby cud
Mam jeszcze wiarę, odmieni się los
Znów kwiatek do lufy wetknie im ktoś
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E fis D A
E fis D A
E fis D
D
D

Whisky

Mówią o mnie w mieście - co z niego za typ
Wciąż chodzi pijany, pewno nie wie co to wstyd
Brudny, niedomytek - w stajni ciągle śpi
Czego szukasz w naszym mieście
Idź do diabła - mówią ludzie pełni cnót
Ludzie pełni cnót

G C9 G C9
G C9 G C9
D
C e7 a7 D
C e7 a7 D
G C9 G C9

Chciałem kiedyś zmądrzeć, po ich stronie być
Spać w czystej pościeli, świeże mleko pić
Naprawdę chciałem zmądrzeć i po ich stronie być
Pomyślałem więc o żonie
aby stać się jednym z nich
Jednym z nich
Już miałem na oku hacjendę - wspaniałą, mówię wam
Lecz nie chciała tam zamieszkać żadna z pięknych dam
Wszystkie śmiały się wołając, wołając za mną wciąż
Bardzo ładny frak masz Billy,
ale kiepski byłby z ciebie mąż
Kiepski byłby mąż - wiedziałem
Whisky - moja żono - jednak tyś najlepszą z dam
Już mnie nie opuścisz nie, nie będę sam
Mówią - whisky to nie wszystko, można bez niej żyć
Lecz nie wiedzą o tym ludzie,
że najgorzej w życiu to To samotnym być, to samotnym być
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Windą do nieba

Mój piękny panie raz zobaczony w technicolorze
Piszę do pana ostatni list
Już mi lusterko z tym pana zdjęciem też nie pomoże
Pora mi dzisiaj do ślubu iść

CaG
FGC
GaF
CGC

Mój piękny panie ja go nie kocham taka jest prawda
Pan główną rolę gra w każdym śnie
Ale dziewczyna przez świat nie może iść całkiem sama
Taka jest prawda pan przecież wie
Już mi niosą suknię z welonem
Już cyganie czekają z muzyką
Koń do taktu zamiata ogonem
Mendelsonem stukają kopyta
Jeszcze ryżem sypną na szczęście
Gości tłum coś fałszywie odśpiewa
Złoty krążek mi wcisną na rękę
I powiozą mnie windą do nieba (x3)

FGCa
FGCa
FGCa
FGCa
FGCa
FGCa
FGCa
FGCa

Mój piękny panie z tego wszystkiego nie mogłam zasnąć
Więc nie mógł mi się pan przyśnić dziś
I tak odchodzę bez pożegnania jakby znienacka
Ktoś między nami zatrzasnął drzwi
Już mi niosą...
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W stepie szerokim

W stepie szerokim którego okiem

aCD

nawet sokolim nie zmierzysz

aCE

stań unieś głowę wsłuchaj się w słowa

ada

pieśni o małym rycerzu

aEa

Choć mały ciałem rębacz wspaniały
wyrósł na pierwsze szermierze
i wieki całe będą śpiewały
pieśni o małym rycerzu
Ty któryś w boju i ty coś w znoju
i ty co liczysz i mierzysz
stań unieś głowę wsłuchaj się w słowa
pieśni o małym rycerzu
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Zabiorę Cię właśnie tam
Zabiorę Cię...właśnie tam...
Gdzie jutra słodki smak
Zabiorę Cię...właśnie tam
Gdzie słonce dla nas wschodzi
Zabiorę Cię...właśnie tam,
Gdzie wolniej płynie czas
Zabiorę Cię...właśnie tam
Gdzie szczęściu nic nie grozi

DA
hG
DA
hG
DA
hG
DA
hG

Dość mam już pustych dni
I świąt których nie było
Między nami jest coś
Nie zaprzeczaj mi
Tyle mogę Ci dać
Solą życia jest miłość
Boisz się wielkich słów
To nie wstyd....

GD
Ah
GD
A
GD
Ah
GD
A

Zabiorę Cię...
Czekam na jeden gest
Wiara jest moją siłą
Jestem pewien, że wciąż
Potrzebujesz mnie
Dzień przemija za dniem
Znów nam siebie ubyło
Życie...zbyt krótko trwa,
Wiec zdecyduj się.....
Dość mam już pustych dni
I świąt których nie było
Między nami jest coś
Nie zaprzeczaj mi
Tyle mogę Ci dać
Solą życia jest miłość
Boisz się wielkich słów
To nie wstyd....
Zabiorę Cię...
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Zegarmistrz światła

A kiedy przyjdzie także po mnie
zegarmistrz światła purpurowy
By mi zabełtać błękit w głowie
to będę jasny i gotowy

aG
Da
CG
Da

Spłyną przeze mnie dni na przestrzał
zgasną podłogi i powietrza
Na wszystko jeszcze raz popatrzę
i pójdę nie wiem gdzie na zawsze
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