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Oto otwierasz mały zbiorek piosenek rajdowych i turystycznych,
śpiewanych w całej Polsce. Mam nadzieję, że odtąd będzie on dla ciebie
najmilszym towarzyszem włóczęgi, a echo będzie niosło te piosenki znad
ognisk, gdzieś w góry, lasy i nad jeziora.
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BANDA
Precz smutki, niech zginą, wspomnienia niechaj płyną, A E
obsiądźmy ogień wkoło, z piosenką wesołą.
E E7 A
Uśmiechnij się jasno, a wszystkie troski zgasną
AE
Podajmy sobie ręce, w piosence, w piosence.
E E7 A
Bo w naszej ferajnie przyjęte jest,
AD
zabawić się fajnie i śpiewać fest.
DA
I zawsze mamy chęć na szał,
AE
byleby śpiew wesoło brzmiał
E E7 A
Bando, bando, rozstania nadszedł już czas, A D A E
bando, bando, na zawsze złączyłaś nas,
E E7 A
bando, bando, bez ciebie smutno i źle.
ADAD
Pożegnania to nie dla nas, o nie
E E7 A
wkrótce znów spotkamy się.
AEA
Na żal nas nie bierzcie, bo dosyć smutków w mieście,
niech żyje nasza banda, a reszta - karramba.
Nam smutków nie trzeba, gdy w górze błękit nieba,
a gwiazdy wstęgą siną nad głową nam płyną.
Bo w naszej ferajnie przyjęte jest:
zabawić się fajnie i śpiewać fest.
Bo właśnie w tym jest cała rzecz,
że wszystkie smutki idą precz.
Jesień, jesień na polach rozwiesza mgły.
Wrzesień, wrzesień, kasztany sypie jak łzy.
Zaśpiewał ptak wtulony w słoneczny krąg,
jakiś motyw gra cichutko - cyt, cyt,
cyt - posłuchaj - tak, to on.

SENTYMENT
Czy słyszysz ma luba tych listków szemranie,
czy czujesz tę woń kalafonii?
Czy czujesz ma luba, w seledyn dziergana,
te cudne bzy Macedonii?
Czy czujesz ma luba, w seledyn dziergana,
te cudne bzy Macedonii?
Serce do serca na fest się przywala,
a ręka nie pyta o ślub.
Słowik pod krzaczkiem robotę odwala,
dyszlem szarpany ptak w dziób.
Kocham cię na czczo, pod włos i znienacka,
i całą od A aż po D.
Wpadłaś mi w oko, jak śliwka do placka,
całuj, nie pytaj się gdzie.
Życie doprawdy, już jest takie głupie,
że rani samotnych najbardziej.
Lecz kiedy serca trzymają się w kupie,
to mają wszystko w pogardzie.
Życie jest piękne - tak jest i tak będzie,
lecz trzeba umieć je brać,
a najpiękniejsza w życiu jest miłość,
grunt to sentyment, psia mać.

C G7
G7 C /C7
FC
G7 C /C7
FC
G7 C

PUSZCZA NIEPOŁOMICKA
Przez Niepołomicką Puszczę
A
szła studentów cała chmara,
E
gdy spotkali jakąś babkę,
E7
to ją tak pytali zaraz:
DA
R. Czy pani puszcza się ta podoba,
AE
niech pani sekret ten nam wyznać chce. E7 A
Czy pani puszcza się ta podoba,
DA
Tak trochę, to na pewno - założę się. D E E7 A
Babka na to zapytanie
czerwieniła się lub bladła
i od razu widać było,
że studencka wiara zgadła.
Nawet w prostych ludziach puszczy
tkwi też dobre wychowanie.
Chłopi orkę przerywali,
by uprzejmie pytać panie:
Pewna letniczka z Krakowa
często do puszczy chodziła
i choć twarz znudzoną miała,
ludność przekonana była:
Raz przyjechał mąż letniczki,
wdzięków małżonki spragniony,
gdy dowiedział się o wszystkim,
groźnie zawołał do żony:

MIASTECZKO NAMIOTÓW
Królestwa komarów - to tu,
e A7 e
pod prąd tu płyniemy, pod wiatr.
e A7 e
A namiot kochany nasz dom,
ae
jak łódź wierna płynie od lat.
H7 e
Odnajdziesz tam rejsów tych ślad
e A7 e
i pieśni przebrzmiałej już ton.
e A7 e
R. Znów flaga na maszt,
a
już płyną wśród gwiazd
e
wędrowne namioty przez las. H7 e E7 | bis
W plecaku ma każdy sto miast
i nowe zapory stu rzek,
A nurt ich pogania nam czas
i nowy przed nami znów brzeg.
Za tobą komary jak cień,
o listy się pytasz przez sen.
Gdy lubisz ryzyko, to jedź,
choć tylko z brezentu masz dach.
Gitarę pod rękę swą weź,
a komfort to znajdzie się w snach.
I sekret naftowych stu lamp
u progu powita cię bram.
Aż przyjdzie namiotów raz zmierzch,
w muzeum postawi je ktoś
i o nas zaśpiewa tę pieśń,
imiona powtórzy czyjś głos.
Lecz w tłumie tych naszych stu miast
nie znajdziesz mój miły już nas.

ANIELE MÓJ
A gdy wejdę na szczyt Kaukazu,
D A7
jak boski wyrok zażąda,
AD
może zginę tam od razu
D7 G
i nie będę cię oglądał.
A7 D
R. Aniele mój, aniele mój. D A7 D
Może Turek szablą krzywą
niewinne serce skaleczy.
Na myśl samą łzy popłyną,
że cię nie zobaczę więcej.
A gdy będę już powracał,
powiedz miła, gdzie cię szukać.
W którą stronę krok mam zwracać
i do których drzwi zapukać.
Będę pukać regularnie,
a jak nikt się nie odezwie,
z rewolweru do drzwi palnę,
może strzałem drzwi oberwę.
Gdy cię spotkam, o broń Boże,
z jakimś innym, obcym draniem,
zimnym trupem go położę,
tobie sprawię tęgie lanie.
Potem zginę z własnej ręki,
a ty będziesz żyć dopiero
lecz pamiętaj - za me męki
do piekła pójdziesz cholero.

SPÓDNICZKA
Dziś zapomniałaś tu do mnie przyjść,
choć ja tak czekałem z wielką nadzieją w sercu.
I spoglądałem w pustą uliczkę,
może zobaczę twoją spódniczkę,
lecz ty nie przyszłaś - pozostał w sercu żal.
Patrz, już zapłonął gwiazd bladych sznur,
wiatr ucichł i skonał w objęciach sennej nocy.
Proszę cię, błagam, przyjdź tu nazajutrz,
ja będę czekał z białą konwalią,
dobranoc miła, miej najpiękniejsze sny.
Gdy powiedziałaś - mam tego dość,
to serce me łkało, jak nigdy dotąd jeszcze.
Choć tak kochałem, choć tak prosiłem zostań tu ze mną choć jedną chwilę lecz ty odeszłaś jak ten cudowny sen.

adaE
adGCE
FG
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PRAWO I PIĘŚĆ
Ze świata czterech stron,
dCd
z jarzębinowych dróg,
dCd
gdzie las spalony, wiatr zmęczony, d
deszcz i chłód.
Gd
Gdzie nie zebrany plon,
d
gdzie poczerniały głóg,
Gd
wstaje dzień.
Cd
Słońce przytuli nas do swych rąk
dCd
i spójrz - ziemia ciężka od krwi
dGd
znowu urodzi nam zboża łan - złoty kurz. d C d C d
Przyjmą kobiety nas pod swój dach d C d
i spójrz - będą śmiać się przez łzy. d G d
Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już: d C d C F A7
R. Za dzień, za dwa, d C
za noc, za trzy, C F
choć nie dziś. A7 d
Za noc, za dzień d C
doczekasz się, C F
wstanie świt. A7 d
Chleby upieką się w piecach nam
i spójrz: tam gdzie tylko był dym,
kwiatem zabliźni się wojny ślad, barwą róż.
Dzieci urodzą się nowe nam,
i spójrz - będą śmiać się, że my
znów wspominamy ten podły czas, porę burz.
R.

WESELE NA WSI
Do kościoła jechał wóz,
ślubną parę on tam wiózł,
no a w innych wozach któż by,
jak nie swaty i nie drużby.
Już na górze organ grzmi,
płoną wszystkie świece i
płonie młody, bo ma tremę,
gdy prowadzi młodą z trenem.
Sunie też ze świekrą teść,
potem drużbów par ze sześć,
druhnom zbiera się na płacze,
kościelnemu zaś na tacę.
Idą wolno stąpając,
a tam czeka na nich ksiądz,
więc już koniec, już przepadło,
zaraz stułą zwiąże stadło.
Gdy przy księdzu ujrzał ich
organista - zaraz ścichł,
a pytanie ksiądz zadaje,
czy też siebie chcą nawzajem.
Młody mówi - tak, że chce.
Potem panna młoda, że,
że chce również, lecz innego
i wskazuje drużbę swego.

AE
EA
AD
EA
DA
EA
DA
EA

Rzadki fakt to bądź co bądź,
więc aż się przeżegnał ksiądz.
Organista też się stropił:
miast Te Deum - requiem kropił.
Więc przed kościół wypadł teść,
a za teściem cała wieś.
I choć nie w weselnej sali,
też się wszyscy nakrapiali.
Potem było tam MO
oraz pogotowie, bo
już tradycja u nas taka:
był ślub, nie był, lecz jest draka.

I TO I OWO
Pewnej niedzieli dość czasu miałem,
C
a więc do parku ja się wybrałem.
GC
Pospacerować sobie to zdrowo,
FC
przy tym zobaczyć i to i owo.
GC
R. I to i owo i tu i tam,
FC
a co zobaczę, nie powiem wam.
GC
Ledwie do parku przywędrowałem,
wnet lube dziewczę zaraz poznałem.
Z początku miała minę surową,
lecz ja jej rzekłem i to i owo.
R. I to i owo i tu i tam, a co jej rzekłem,
nie powiem wam.
A ja jej rzekłem: luba dzieweczko,
chodź, usiądziemy sobie nad rzeczką.
I popłyniemy łodzią sportową,
przy tym zobaczysz i to i owo.
R.I to i owo i tu i tam, a co zobaczysz,
nie powiem wam.
Ledwie dzieweczka do łodzi wsiadła,
ruszyłem wiosłem, ona wypadła.
W górę nóżkami, a na dół głową,
przy tym ujrzałem i to i owo.
R.I to i owo i tu i tam, a co ujrzałem,
nie powiem wam.

A że ja byłem chłopak morowy,
więc wyciągnąłem dzieweczkę z wody.
Wszystko jej zmokło, daję wam słowo,
nawet jej zmokło i to i owo.
R.I to i owo i tu i tam, a co jej zmokło,
nie powiem wam.
A że ja byłem chłopak morowy,
więc zażądałem od niej nagrody.
Wszystko mi dała, daję wam słowo,
nawet mi dała i to i owo.
R.I to i owo i tu i tam, a co mi dała,
nie powiem wam.

KABALERO
Wesoły ci ja kabalero
AE
w kieszeni mam płótno i zero.
EA
Czerwony mam nos, błyszczący mam włos, D A
na głowie słomiane sombrero.
EA
Kochała się we mnie Agata,
a była bardzo pękata.
I gruba jak słoń i żarła jak koń,
w dodatku była garbata.
Kochała się we mnie Cecylia,
waniała jak stara wanilia.
I w nocy i w dzień: ty ze mną się żeń,
bom jest złamana jak lilia.
Kochała się we mnie Ksenora,
łaziła za mną jak zmora.
I w nocy i w dzień: ty ze mną się żeń tak mi mawiała co dzień.
Ja lubię tłuste kobiety,
pryskajcie chude szkielety.
Gdzie noga, gdzie biust, tam jest mój gust,
o ludzie, ratunku, o rety.

GDAŃSKA WIOSNA
Dziwne myśli mnie czasem nachodzą.
GD
Takie dziwne, a nawet żałosne.
DG
Lecz mijają, gdy wiatr mnie owieje,
CG
lekki wietrzyk - zefirek na wiosnę.
DG
Dziwna wiosna ta gdańska, studencka jak podlotek, płochliwa, niestała.
Ale za to ze wszystkich najmilsza,
ale za to najbardziej kochana.
R. Ale zawsze po deszczu jest słońce,
GD
w życiu wszystko się kończy najlepiej.
DG
Można westchnąć - mój Boże,
CG
przecież mogło być gorzej.
G
A że nie jest, to także jest szczęście.
Można czasem naprawdę rozpaczać,
w życiu wszystko jest smutne ogromnie.
Gdy odchodzi dziewczyna,
to jej nie chciej zatrzymać.
Niech odejdzie, ty wkrótce zapomnisz.
Wiele dziewcząt mnie w świecie kochało,
ale pech - nieraz bywa inaczej.
Nieraz było pogodnie i biało,
nieraz strach było iść gdzieś na spacer.
Wiele dni przeminęło samotnych,
a miesiące zamieniły się w lata.
Nieraz było wesoło i durno,
nieraz smutek po sercu kołatał.

GD
DG
CG
Dg

DG
GD
DG
C
G
DG

LODKA
Panie Włodek, panie Włodek,
czy pan nie wie, czy pan nie wie, gdzie wychodek
Bo ja chodzę sobie tu i tam
i w kaloszach pełno mam.

C
C G7
G7
G7 C

R. A wszystkiemu winna Lodka,
bo zabrała z sobą klucze od wychodka.
A ja chodzę sobie tu i tam
i w kaloszach pełno mam.

C
C G7
G7
G7 C

Panie Janie, spójrz pan w lewo,
tam na lewo na tej górze stoi drzewo.
A pod drzewem stoi wielka kadź,
do tej kadzi możesz uchacha.
Do widzenia ciocia Lodka,
niepotrzebne są już klucze od wychodka,
bo ja chodzę sobie tu i tam
i w kaloszach pełno mam.

RIO DE JANEIRO
Siwy koń mnie niesie po prerii, po lesie, C
a ja sobie śpiewam piosnkę tą.
GC
Siwy koń mnie niesie po prerii, po lesie, C
a ja sobie śpiewam piosnkę tą.
G C /C7
R. Rio de Janeiro, ahoj kabalero,
FC
najpiękniejszy miesiąc to maj, maj, maj, G7 C C7
Rio de Janeiro, ahoj kabalero,
FC
najpiękniejszy miesiąc to maj.
G7 C
Ja na siwym koniu odjadę dziś z domu,
a do ciebie nie powrócę już.
Żegnaj moja mała, samaś tego chciała,
ja nic na to nie poradzę już.
Żegnaj de Janerio, żegnaj kabalero,
ja nic na to nie poradzę już.

MINGELE I MAINGELE
Maingele ma cudne włosy,
d
niby noce dwie.
A7 d
Mingele chciałby je pieścić,
d
Maingele mówi - nie.
A7 d
R. Bo Mingele Maingele kocha,
gd
a Maingele Mingele nie.
g F / A7
Dlatego Mingele smutny
d
i rozpacz serce rwie.
A7 d
Maingele ma cudne oczy,
niby gwiazdy dwie.
Mingele chciałby w nie patrzeć,
Maingele mówi - nie.
Maingele ma piękne usta,
niby wiśnie dwie.
Mingele chciałby je całować,
Maingele mówi - nie.
Maingele ma cudne biodra,
Mingele pragnie je.
Maingele wciąż nie pozwala,
Maingele mówi - nie.
Maingele ma siwe włosy,
Maingele teraz chce.
Maingele Mingele kocha,
a Mingele Maingele nie.
R. Bo Maingele Mingele kocha,
a Mingele Maingele nie.
Dlatego Maingele smutna
i rozpacz serce rwie.

BO
Ze wszystkich stron Polski na rajdowy zew
przybyli studenci, niosąc z sobą śpiew.
Rzuć książki, notatki, w góry bracie wal,
zapomnisz na szlaku, co smutek i żal.
R.Bo plecak, pogoda,
dziewczyna, przyroda,
góry, czy też woda,
to rajdowy czar.

a
da
Ea
Ea

ad
da
aE
a |bis

Choć plecak nieść musisz i gotujesz sam,
choć czasem deszcz pada, wesoło jest nam.
Wieczorem przy ogniu, gdy spotkamy się,
piosenka rajdowa znów rozlegnie się.
Rajd ten się już kończy, tu poznałem cię,
po trudach włóczęgi nie zapomnisz mnie.
Nie smuć się dziewczyno, otrzyj z oczu łzę,
na szlaku gdzieś w górach znów spotkamy się.

CHOĆ BIEDY DWIE
Choć biedy dwie, nasza wszak młodość jest, C
weselmy się, bo to życia jest treść.
dGC
Choć często źle i choć pusty nasz trzos,
to wierzę, że wnet poprawi się los.

C
d G C C7

Bo do nas, młodych włóczęgów,
cały należy szeroki świat,

F
FC

A każdy spotkany łazik,byle morowy,
zawsze nam brat.

F
C

Więc bywaj zdrów, w świat ruszamy dziś znów, C
spotkamy się tam gdzie zachodzi nów.
d G7 C

BALLADA STUDENCKA
W akademiku gnieżdżą się jak mogą
i nigdy nie drżą przed dziekańską togą.
Nie unikają pochlajów pokusy, rzadkie lewusy.

d A7
d A7
E7 A7 d

W podartych butach chodzić wciąż musimy,
i czystych koszul nigdy nie nosimy,
bo nim dojdziemy do szewca, lub pralni, utkniem w piwialni.
Wydatków mnóstwo na studenta czeka,
nocami męczy biednego człowieka.
A już najwięcej pochłania o dziwo - wódka i piwo.

Urozmaicić życie jakoś trzeba,
abyśmy żywcem nie poszli do nieba
wiec wydajemy trochę oprócz wódki na prostytutki.
Takie wydatki sporą ilość forsy
chłoną, więc każdy czy lepszy, czy gorszy,
czem prędzej woła jak na wielką trwogę o zapomogę.
Nadeszły znowu bardzo ciężkie czasy,
bo w dziekanacie wciąż same ...
a każdy student - czy lepszy, czy gorszy, wciąż nie ma forsy.
A kiedy przyjdzie czas na egzaminy,
znów przybierają naukowe miny.
Po egzaminach - wyblakli jak trupy, znów dali ....

CYSORZ
Cysorz to ma klawe życie, oraz wyżywienie klawe,
Przede wszystkim już o świcie dają mu do łóżka kawę.
A do kawy jajecznicę, a gdy już podeżre zdrowo,
to przynoszą mu w lektyce bardzo fajną cysarzową.

aDa
aDa
CdCd
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Słychać werble i fanfary, prezentują broń ułani.
Posuń że się trochę stary - mówi najjaśniejsza pani.
Potem ruch się robi w izbach, cysorz z łóżka wstaje letko.
Siada sobie w złoty zycbad, złotą goli się żyletką.
Wesolutki, ogolony, rześko czując się i zdrowo,
wkłada ciepłe kalesony i koszulkę flanelową.
A tu przyjemności same, a tu niespodzianek wiele
przynoszą mu Panoramę, WTK i Karuzelę.
Filipinkę i Sportowca i skrapiają perfumami,
i może grać w salonowca z marszałkiem i ministrami.
Salonowiec - sport to miły, lecz cysarska pupa tabu.
On może ich z całej siły, a oni go muszą słabo.
Po zabawie złota cytra gra prześliczną melodyjkę.
Cysorz bierze z szafy litra i odbija berłem szyjkę.
Sam popije, starej niańce da pociągnąć dla ochoty,
a kiedy już jest na bańce, to wyczynia różne psoty.
Ot - teściową otruć każe, albo zaszlachtować stryjca,
dobrze, dobrze być cysorzem, choć to świnia i krwiopijca.

KARAWANIARZE
Bo my jesteśmy karawaniarze
i w naszym fachu amatorzy starzy,
a gdy ktoś umrze, my mu zagramy
i zaśpiewamy naszą pieśń.
R. Nie pomoże już nic
nic się nie zmieni.
Nie pomoże już nic,
tak musi być.
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I naszym hasłem jest sursum corda
i niechaj zginie każda krzywa morda.
A jak już zginie, my jej zagramy
i zaśpiewamy naszą pieśń.
Niech pan przewodnik będzie tak grzeczny
i sam się uda na spoczynek wieczny.
A jak się uda, my mu zagramy
i zaśpiewamy naszą pieśń.

W BIESZCZADACH
Chcesz do reszty obrzydzić swe życie,
bierzesz plecak i ruszasz na rajd. | x 2
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R. Bo w Bieszczadach pod bukami, o hej, o hej D A
być włóczęgą, to fajne życie jest.
E E7 A

Gdy już znudzi cię zbyt długa droga,
rzucasz szlaczek i walisz na skrót.
A gdy w lesie już ciemność zapada,
bierzesz śpiwór i włazisz pod krzak.
R. Bo w Bieszczadach pod bukami, o hej, o hej
sny mieć piękne, to fajne życie jest.

PEDRO
Czarno włosy Pedro na lokomotywę wsiadł,
a
puścił parę i hamulce sprawdził jeszcze raz.
a E7
Żona mu na drogę dała kur pieczonych sześć,
E7
bo Pedro na lokomotywie lubił kury jeść.
E7 a
R. Daleka jest droga do Rio, daleka jest droga do Rio,
a E7
Przez lasy i góry dziękuję za kury, adio, adio, adio.
d a E E7 a
Jeden gwizdek, drugi gwizdek, potem jeszcze trzy.
Wszystkie okna już otwarte i zamknięte drzwi.
Pociąg ruszył i po szynach jak szalony mknie,
a Pedro na lokomotywie pierwszą kurę je.
Ktoś w przedziale na gitarze habanerę gra,
a za oknem mignął kaktus, potem jeszcze dwa.
Pod kaktusem siedzi małpa i wygrzewa się,
a Pedro na lokomotywie drugą kurę je.
Manuela jedzie z mężem, który mocno śpi,
a przystojny don Paulo siedzi vis a vis.
Co za oczy ma to bydlę - jak latarnie dwie,
a Pedro na lokomotywie trzecią kurę je.
Jeden tunel, drugi tunel, potem jeszcze dwa,
don Paulo już na ustach ślad pomadki ma.
Manueli mąż się zbudził i przygląda się,
a Pedro na lokomotywie czwartą kurę je.
Tam za lasem płynie rzeczka, a na rzeczce łódź,
a parowóz wkoło dymi, parę wkoło czuć.
Już od iskier sucha trawa zapaliła się,
a Pedro na lokomotywie piątą kurę je.
A za lasem płynie rzeka, na tej rzece most,
a za mostem białych domów zatrzęsienie wprost.
Pociąg wtoczył się na stację wtedy akurat,
gdy Pedro na lokomotywie szóstą kurę jadł.
Daleka jest … Przez lasy i góry dziękuję za kury, adio, adio, adio.

CEL
Wędrował człowiek całe dnie,
D
i nocą sypiał byle gdzie.
D H7
I na przód, na przód ciągle szedł,
GA
celem mu była jedna rzecz.
eAD
Gdy ktoś o cel zapytał go,
to wtedy odpowiadał – szczęście.
I na przód, na przód ciągle szedł,
celem mu była jedna rzecz.
Ze skał urwistych strumień bił,
Gg
to rozkosz w upał wodę pić,
D
lecz dojścia bronił skalny brzeg,
E7
spragniony człowiek dalej szedł.
eA
Ciężar owocu jabłoń giął,
owoc się prosił , by go zjeść,
lecz ciągle stróż ogrodu strzegł,
zgłodniały człowiek dalej szedł.
Spotkał dziewczynę, razem szli,
aż doszli do rozstajnych dróg.
Dziewczyna z innym poszła precz,
samotny człowiek dalej szedł.
U kresu sił na pomysł wpadł,
by zapisywać biedę swą,
lecz stracił wątek, zgubił sens,
pełen nadziei dalej szedł.
Celem mu była jedna rzecz,
pełen nadziei dalej szedł.
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MARY I JOHN
Przybył z prerii do miasta, A
żeby leczyć odciski.
Mary stała przy barze,
nalewała mu whisky.
Spojrzał na nią i westchnął, A
jej wypadło coś z rąk,
a po mieście rozeszło się w krąg:
R. O, Mary i John,
jak oni się kochają.
Nie ma w całym Ohio
pary jak Mary i John.

A
DA
E7 A
E7 A

Gdy ją drugi raz ujrzał,
chwytał konia na lasso.
Mary stała przy barze,
jadła bułkę z kiełbasą.
On powiedział smacznego,
ona jemu oh sure
i już wszyscy wiedzieli ma mur:

E7
E7
A
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Były tańce w niedzielę,
no i tak się złożyło,
że na tańcach ni Mary
ani Johna nie było.
Mary miała zajęcie,
a odciski miał John,
a po mieście ze wszystkich szło stron:
John musiał wyjeżdżać,
więc napoił mustanga,
jeszcze fajkę zakurzył
i odśpiewał dwa tanga.
Jeszcze wstąpił do szynku,
jeszcze wypił swój rum,
no a w mieście dopiero był szum:
John powrócił na prerię
i nie myślał o Mary.
Mary za mąż wnet wyszła,
dziś już córki ma cztery.
Najdziwniejsze, że im to
ani przeszło przez myśl,
a w piosenkach się śpiewa do dziś:

KRÓWKI
Latem w mieście gorąco i zapachy też,
CG
obowiązki, podatki i w ogóle źle.
GC
Człowiek chciałby wypocząć i opalić się, C F
więc pakuje manatki i jedzie na wieś.
GC
R. Ojrari, oj rarida ….
CGCGC
Chodzą krówki po łące, no i trawkę żrą,
ale wkrótce na pewno oddadzą nam ją.
To się zbiera na kupki i kładzie u drzwi,
na tym rośnie cebulka, którą jemy my.
Usiadł Maciek pod krową, no bo młodym był
i pociągnął za dójki z calusieńkich sił.
Choćby ciągnął rok cały, mleka ani łyk,
bo to nie była krowa, ale to był byk.
Spotkał malarz raz chłopa i rzecze mu tak:
że ma grecki profil i że pędzla wart.
Ale chłop nie zrozumiał, co malarz gadał
i na wszelki wypadek raz mu w gębę dał.

PRZYŚPIEWKI RZESZOWSKIE
Jakem jechał do Rzeszowa, A
diabeł babę stawił
E7
posadził ja na kowadle,
E7
młotem w tyłek walił.
E7 A
R. I jo se też musioł, bo mi się porusoł, A E7 A
hej mości panowie, kapelusz na głowie. A E7 A
Jakem chodził do kowala,
uczyłem się dymać.
Kowal siadał przy kowadle,
jo musioł mu trzymać.
Idę jo se do stodoły
i młócę i młócę.
Co na jedną stronę przyrżnę,
na drugą przerzucę.
Jakem chodził do mej lubej,
siadałem na ławie,
a ta luba, jak to luba,
poszturchiwała mnie.
A ona se do stodoły,
a ja se do żyta.
Ja se myślał, że to panna,
a to już kobita.
A wy tej naszej młodzieży
nie dziwta się ludzie.
Jak se chłopak nie spróbuje,
do ślubu nie pójdzie.

PTAKI
Gdy byłem młody powiem wam,
zły bardzo byłem o to,
że kiedy w górze lata ptak,
my chodzimy piechotą.
R.
Bo my jesteśmy takie ptaki,
które nie dbają o to,
że kiedy w górze lata ptak,
my chodzimy piechotą.
Gdy góry zobaczyłem raz,
te ścieżki aż do nieba,
to pomyślałem sobie tak –
tego mi właśnie trzeba.
A teraz kiedy jestem tam,
wysoko, aż na szczycie,
spoglądam z góry jak ten ptak,
jak słonko na błękicie.
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JAK TO PIĘKNIE …
Jak to pięknie tańcować,
kiej muzyczka graje,
jeszcze piękniej miłować,
kiej mi dziołcha przaje.

G D7
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Jak to pięknie miłować,
kiej mi dziołcha przaje.
Jeszcze piękniej popijać,
kiej gorzałki staje.

Bo gorzałka fajno jest,
całą nockę pić ją fest.
Jedną nockę za drugą
gorzałkę popijano.

ŁANY
Było to nocą, w porze żniw,
gdy śliczny jest łan pszenny.
W księżyca jasny blask, wśród żniw
wybrałem się do Annie.
Niepostrzeżenie mijał czas,
aż się zgodziła wdzięcznie,
gdy poprosiłem tylko raz odprowadź mnie przez jęczmień.
Błękitne niebo, ucichł wiatr
i księżyc opromieniał,
a jam ją chętną, zgodną kładł,
wśród łanów, wśród jęczmienia.
Wiedziałem – miłość łączy nas
z pierwszego już wejrzenia,
więc całowałem raz po raz
wśród łanów, wśród jęczmienia.
Pszeniczny łan i łan jęczmienia
prześlicznie się zieleni,
noc szczęsną, nie do zapomnienia
spędziłem z moja Annie.
Pszeniczny łan i łan jęczmienia
prześlicznie się zieleni,
szczęsne to miejsce było ot,
wśród łanów, wśród jęczmienia.
La la la la la …..
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ZŁOTA KARETA
Na łące, przy gościńcu, którym od lat dziesięciu
FC
nikt nie przechodził, pies ani złodziej.
gCF
Pasterz gra na fujarce i jak to zwykle w bajce,
FC
śni, że z daleka złocista kareta gościńcem mknie.
g C F F7
R. Choć nie zawsze jest złoto w papierkach,
F7 B
bo nie dają mi złota za śpiew.
FB
Jednak kiedyś złocista kareta
G7 C
także zjawi się na drodze mej.
G7 C
Wracając do bajeczki, ten co to pasł owieczki,
G7 C
stał przy gościńcu, karety wciąż nie mógł doczekać się. g C F
Boso po białej rosie, fujarkę wziął i poszedł
na miejskich brukach karety szukać.
W mieście tym sto kamienic z oknami nadobnemi,
a w każdym oknie piosenkę moją ktoś usłyszeć chce.
Znam wszystkie już balkony, rynny i maszkarony.
Cień na podwórkach, latarnie w zaułkach i każda sień.
Czy tędy nie jechała kareta bodaj mała.
Moja tęsknota – kareta złota.
Mijają tak jesienie, kończy się me marzenie,
bo na tym świecie o mojej karecie nie słyszał nikt.
I sam się teraz śmieję, że miałem tę nadzieję,
dziś wiem niestety, że złotej karety nie znajdę już.

ANDZIA
Stoi Andzia w ogrodzie,
po kolana we wodzie.
Stoi Andzia w ogrodzie, w ogrodzie,
po kolana we wodzie.
Tam się chłopcy kąpali
i na Andzię wołali.
Chodźże Andziu, chodź sama,
do stodoły, do siana.
A cóż ja bym robiła,
mamcia by mnie wybiła.
Ale Andzia zgrzeszyła,
z chłopcami się puściła.
Nie minęło pół roku,
Andzia czuje coś w boku.
Nie minęły dwa lata,
mały pyta – gdzie tata.
Niech się mały nie smuci,
tata z rajdu powróci.

C
D7 G
CG
GC

MUZYKANCI
Muzykanci tak pięknie grali
i na panienki się oglądali.
Panienka oczkami mruga,
jak nie jedna, to zaraz druga.
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R. Hej, hej, hej muzykanci,
patrzcie na muzykę
a nie na panienki.
Panienki wszystkie są piękne,
lecz najpiękniejsza będzie moja.
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Jedna ma czarne włosy,
a druga to blondynka.
Trzecia ma czarne oczy
i nóżki też zgrabne ma.

NAD SANEM
Gdy tylko ciebie poznałem,
cichutko szeptałaś mi,
ale ja nie dowierzałem,
że skończą się nasze dni,

aE
Ea
aE
Ea

Że wkrótce się rozstaniemy,
samotna zostaniesz ty,
a z szczęścia, któreśmy mieli,
zostaną nam tylko łzy.

A7 d
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Samotny stoję na Sanem
i patrzę na drugi brzeg.
Wiatr goni chmury nad ranem,
a w oczy prószy mi śnieg.
Jak smutno stać nad tą wodą,
co rozdzieliła kraj nasz.
I chociaż jesteś tak blisko,
do ciebie nie puszcza straż.

NO I JESZCZE COŚ
Za lasem, za borem dziewczynka mieszkała, G D7
czerwone usteczka, zgrabne nóżki miała.
D7 G
R. No i jeszcze coś , ale o tym sza,
jedną małą rzecz, tra la la la la.

GCG
G D7 G

On mieszkał w DS-ie, było mu wygodnie,
miał czarne wąsiki i z welwetu spodnie.
Kiedyś na zabawie ona go poznała,
gdy się pokochali, całusa mu dała.
Teraz dziewczę płacze, no i jest w rozterce,
bo chłopak niecnota rozkrwawił jej serce.
Nie płacz dziewczę, nie płacz, porzuć szlochy, dąsy,
weź brzytwę do ręki, i utnij mu wąsy.

WIECZORNICA
Dziś wieczornica ma odbyć się,
Każdemu z nas, nie wyłączając mnie,
doczekać trudno się.
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R. Bo będą fajne dziewczyny, tak jak maliny,
wdzięku uosobienie.
Gdy z nimi spotkasz się, zrozumiesz, że
nie mylę się, nie mylę się, nie mylę się.
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Gdy masz zmartwienie, przyjdź do nas, przyjdź.
Pobawisz się i zrozumiesz, że
piosenka dręczy cię.
Już po piosence, skończyła się.
I każdy z nas zrozumiał, że
piosenka fajna jest.

TANIE DRANIE
R. My jesteśmy tanie dranie,
CG
dranie tanie niesłychanie.
GC
Nie potrzeba mnożyć zdań,
FC
by powiedzieć, czym dla pań
FC
i dla panów tani drań.
FGC
Za świństewka drobne proszę,
C
pan i pani płaci grosze.
GC
I za świństwa większej skali
G
budżet panu nie nawali.
GC
Stosujemy zniżek system
E
za abonamencik świństew.
H7 E
Kto rąk nie chce kalać – zań
D
je pokala tani drań.
DG
Zakopanie trupa w porcie,
zakrwawione myszy w torcie.
Uwiedzenie córki w poście,
uczynienie dziurki w moście.
Zanurzenie wuja w stawie,
osaczenie pary w trawie.
Usuwanie zbędnych pań
wykonuje tani drań.
Dokuczanie radiem z góry,
wymuszanie przez tortury.
Usypianie extra proszkiem,
uduszenie przez pończoszkę.
Obrzydzanie cynaderką,
usuwanie śladów ścierką,
całą listę takich dań
oferuje tani drań.

TRZCINY
Hej rosną trzciny, hej zielone,
EA
zielone rosną trzciny.
EA
Najmilej chwile te spędzone,
EA
co spędzasz u dziewczyny.
EA
Wciąż wszędzie troski, to nie żart
E
każdego dnia, godziny.
EA
Cóż żywot człeka byłby wart,
E
hej gdyby nie dziewczyny.
EA
Niech za pieniądzem goni świat,
E
niech pieniądz przed nim bieży.
EA
A choć mu wreszcie w ręce wpadł, E
to serca nie ucieszy.
EA
Lecz ja chcę mieć – gdy przyjdzie zmrok
w ramionach me kochanie.
A furda trosk człowieczych niech,
a świat niech na łbie stanie.
Hej rosną trzciny …
A wam roztropnym czego śmiech,
z was zwykłe ośle syny.
Najmędrszy na tym świecie człek
miłował wszak dziewczyny.
Natura klnie się, że ten cud
jej majstersztyk jedyny:
na mężu rękę ćwicząc wprzód,
stworzyła nam dziewczyny.
Hej rosną trzciny …

ŚWIĘCI
Z wielkim żalem, z wielkim wstydem,
z płaczem szli na ziemię święci.
Szli na ziemię, bo już w niebie,
w niebie byli niepotrzebni.
I Dionizy i Gerwazy
i Merkury, święty Krzysztof,
nawet święty Atanazy
i święty Eugeniusz z Myszką.
Na-nana-na-na-nanana! Aha-ha-ha!
Na-nana-na-na-nanana! Oho-ho-ho!
Na-nana-na-na-nanana! Aha-ha!
Na-nana-na-na-nanana! Aaa!
Szedł Wenery, oraz Józef,
stary święty betlejemski.
Grając dumkę na harmonii
szedł Kostka Napierski.
Szła Edyta i Eugeniusz,
a za nimi na ostatku
szedł nieszczęsny Szymon Słupnik
z wielkim słupem w zadku.
Na organach gra nam Idzi,
bum, bum wali w bęben Krzysztof.
A na tubie gra Dorota,
rety, na co to jej przyszło.
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Na skrzypeczkach święta Myszka,
cienko Józio na klarnecie,
a nieszczęsny Szymon Słupnik
solo gra na flecie
Czemu ciągle tak płaczecie,
ach powiedzcie żeż nam świeci.
Po co płakać, tu na ziemi
miłe życie szybko leci
Każdy tu się bawi, tańczy,
płynie czas nam tu wesoło,
można nieźle się zabawić,
tańczcie z nami wkoło.

RUTY SIUTY
Kupił sobie stado cowboy stary
A
i na prerię swoje krowy gna.
AE
Wy się paście tu, ja pojadę tam,
DA
bo w tawernie Johnny whisky ma. E E7 A
Ruty siuty, Arizona, Texas,
A
ruty siuty, Arizona ma.
AE
Wy się paście tu, ja pojadę tam,
DA
bo w tawernie Johnny whisky ma. E A
Ale krowy trawy jeść nie chciały
bo na whisky także miały chęć.
Wracaj Johnny tu, otwórz ranczo swe
i na whisky razem z nami jedź.
Wraca John i zbiera swoje panie.
Do tawerny szybko z nimi gna.
Siadaj Krasa tu, a Łaciata tam,
zaraz w wiadrze whisky podam wam.
Kiedy krowy whisky pić przestały,
do dojenia zasiadł stary John,
doi krowy swe i uśmiecha się,
zamiast mleka piwko leje się.

IDEALNY SIERŻANT
Czy nas, chłopy, diabeł niesie,
czy nas diabeł gna,
że chodzimy po tym lesie
do białego dnia.
Mundur przemókł do koszuli
w taki pieski czas.
Ech, kto rozgrzeje, kto przytuli
kto nakarmi nas.
R. Panie sierżancie, bolą nogi,
panie sierżancie, kawał drogi,
panie sierżancie, panie sierżancie,
na pierogi do kantyny czas.
Panie sierżancie, mokro w lesie,
panie sierżancie, gdzie nas niesie,
panie sierżancie, panie sierżancie,
zlitujże się raz
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Co tam żona, narzeczona,
cały pluton żon.
Tylko sierżant myśli o nas,
właśnie tylko on.
Kiedy jesteś zmordowany,
kiedy jest ci źle,
ech, przyłóż bracie go do rany,
to zagoi się.
Czasem bywa szef pyskaty,
kiedy klnie – to zdrów.
U sierżanta jak u taty:
żadnych brzydkich słów.
U sierżanta jak u mamy: śpi się i się je.
Ech, święte życie przy nim mamy,
niech kto powie nie.

KOŃ NA BIEGUNACH
Za rok, może dwa schodami na strych
a
odejdą z ołowiu żołnierze.
a E7
Przeminie jak wiatr uśmiechów twych świat, E7
kolory marzeniom odbierze.
E7 a
Za rok, może dwa schodami na strych
a
za misiem kudłatym poczłapią
ad
beztroskie twe dni i zobaczysz,
a
że jednak wspaniałym był on:
H7 E
R. Koń, z drzewa koń na biegunach,
A E7
zwykła zabawka, mała huśtawka,
E7
a rozkołysze, rozbawi.
E7 A
Koń, z drzewa koń na biegunach,
A E7
przyjaciel wiosny, uśmiech radosny,
E7
każdy powinien go mieć.
E7 A
Kłopotów masz sto i zmartwień masz sto,
codzienna to twa karuzela.
Nie lalka co łka, nie piłka co gra
codziennie twój czas ci zabiera.
Ulica szeroka, wystawa , że tu przystaniesz na chwilę zdziwiony.
Uśmiechnij się i tak zawołaj
jak wtedy, gdy na grzbiecie cię niósł.
Radosny to dzień, wspaniały, to dzień,
wracają z ołowiu żołnierze.
Ze strychu tup, tup, wrócili tu znów,
wrócili, lecz już nie do ciebie.
By ktoś, tak jak ty, radosne miał dni,
powrócił przyjaciel ten z wiosny.
Dlaczego, to każdy dziś powie,
na plecach przyniosłeś go tu.

KITTY
Pojechałem na Tahiti,
a
gdzie gorące noce są.
a E7
Tam poznałem czarną Kitty E7
i tuliłem ją.
a
R. Choć ona czarna jak noc, d G7
to ja kocham ją,
Ca
bo jest dziewczyną mą,
E7
bo jest dziewczyną mą.
E7 a /bis/
Napisz do mnie czarna Kitty,
Napisz do mnie długi list.
Czyś jest sama na Tahiti
i czyś wierną mi.
Otrzymałem list z Tahiti
pełen gorzkich skarg,
że nie zazna szczęścia z nikim
ni słodyczy warg.
Nie płacz moja mała Kitty,
nie wylewaj łez.
Ja przyjadę na Tahiti,
bo mi smutno też.
Więc wróciłem na Tahiti,
o gorący śnie,
tam kochałem czarną Kitty
poprzez wszystkie dnie.

LUFCIK
Dawniej średniowieczni rycerze,
C G7 C
w stal zakuwali żony swe,
G7 C
lecz nie wiedzieli, że chuć bierze,
CGC
w swe posiadanie damy te.
G7 C
Lecz tą metodą nic nie wskórasz,
FC
choćbyś zakładał tych pasów ze sześć,
G7 C
siedem, osiem, dziewięć.
C
Zawsze się znajdzie jakaś dziura
C G7 C
szpara, lufcik,
C
którędy będzie można wejść i wyleźć.
C G7 C
Zawsze się znajdzie jakaś dziura
C G7 C
szpara, lufcik,
C
którędy będzie można wejść.
C G7 C
Mój ojciec był to oryginał,
budował wokół domu mur,
i dom wyglądał jak kryminał,
broniąc dostępu do swych cór.
Lecz tą metodą nic nie wskórasz,
choćbyś zakładał tych pasów ze sześć.
Zawsze się znajdzie jakaś dziura
szpara, lufcik,
Którędy będzie można wejść (i wyjść).
Więc bierzcie przykład z pana Jana,
i ty za młodu też się ucz.
Wychodząc wcześnie z domu z rana,
zamykaj żonę swą na klucz.
Lecz tą metodą nic nie wskórasz,
choćbyś zakładał tych pasów ze sześć.
Zawsze się znajdzie jakaś dziura
szpara, lufcik,
Którędy będzie można wejść (i wyjść).

DRAWA
Kiedy wiosna pieści ziemię,
C
każdy staje przed problemem,
F
w jaki sposób ma być leniem
G7
i co zrobić z sobą ma.
C
Nam są obce kłopoty,
C
bo poznaliśmy kraj złoty,
F
gdzie brak deszczu oraz słoty,
G7
gdzie króluje już od lat:
FC
R. Kochana Drawa,
ze wszystkich rzek najbardziej klawa,
taka czysta i łaskawa,
że lepszego nie masz nic.
Bo to jest Drawa,
cała w rybach oraz bobrach,
sympatyczna niby kobra,
w niej nie kochać się - to wstyd.
Zamiast gnić w akademiku,
egzystencję mieć do kitu,
bilet to Czaplinka wykup
i w pociągu o tym myśl:
by używać ubikacji
podczas biegu, nie na stacji.
I że dawniej, za sanacji
nie płynęła tak jak dziś:
A gdy jesteś już w kajaku,
siedź na tyłku i potakuj,
boś turystą jest spod znaku
znanej firmy ZSP.
Wiosłuj bracie w pocie czoła
i rozglądaj się dokoła,
byś naocznie stwierdzić zdołał
fakt niepowtarzalny, że:

C
G7
F
G7 C
C
G7
F
G7 C

GACEK
Samotny, jak obłok nad szczytem,
jak orzeł, co leci do chmur.
Wędrował z podartym plecakiem,
a serce mu niosło do gór.
Włóczęgę pokochał nad wszystko,
porzucił rodzinny swój dom.
I szczęścia nie zaznał w swym życiu
wśród dalekich, nizinnych stron.
Uparcie wędruje ku graniom,
gdzie głód mu dokucza i chłód.
Gdy w domach zapala się światło,
noc gwiazdy mu ściele do stóp.
Nie tęsknij w dolinach dziewczyno,
gdy góry oglądasz przez łzy.
On wybrał samotność, włóczęgę,
a góry mu bliższe, niż ty.

AE
E7 A
AD
AEA

WATRA
Jasno płonie watra w lesie,
echo piosenkę niesie w dal
i rozlega się dokoła
pieśń cudownych, gorczańskich hal.
Wieczór do snu nas kołysze,
Kamienicy dzikiej szum,
szelest wiatru i trzask ognia,
to gorczański śpiewa bór.
W takt melodii tej zasypia
tajemnicy pełen las,
a na wierchach gdzieś roztacza
krągły księżyc srebrzysty blask.
Przy ognisku wiara siedzi
i gotuje barszczyk swój,
a kto barszczyk ten spróbuje,
ten prawdziwy, gorczański zbój.

D A7 D
D A7 D
DA
A A7 D

KUKUŁKA
Siedzi sobie kukułka na wysokim buku
i co spojrzy na ziemię, to tak sobie kuku.

E H7 E
E H7 E

R. Tirara ojrara, tirara ojrara kuku | bis, bis E H7 E
ojrara tirara oj.
E H7 E
Pierwszy raz już kukała z wysokiego buku
i co spojrzy na ziemię, to dwa razy kuku.
R.
(w refrenie śpiewamy dwa razy „kuku”,
w dalszych zwrotkach trzy, cztery itd.)

DESZCZ JESIENNY
Deszcz, jesienny deszcz
C
smutne pieśni gra,
FC
mokną na nim karabiny,
GC
hełmy kryje rdza.
GC
Nieś po błocie w dal,
FC
w zapłakany świat
FC
przemoczone pod plecakiem G C
osiemnaście lat.
GC
Gdzieś - daleko stąd,
noc zapada znów.
Jasna główka twej dziewczyny
tuli się do snu.
Może właśnie dziś
patrzy w siną mgłę
i modlitwą prosi Boga,
by zachował cię.
Deszcz, jesienny deszcz,
bębni w hełmu stal.
Idziesz młody żołnierzyku
gdzieś w nieznaną dal.
Może dobry Bóg,
da, że wrócisz zdrów.
Będziesz tulił jasna główkę
miłej swej do snu.

CZERWONE RÓŻE
W ostatni szkolny dzień
przyszło nam rozstać się.
Pamiętnik dałaś mi,
wpisałem się:

G
C
CF
GC

R. Róże czerwone są,
a filetowe bzy.
Cukier ma słodki smak,
lecz słodsza jesteś ty.

F
FC
CG
GC

Minęło wiele lat,
słyszałem – męża masz.
Wtem list przysłałaś mi,
odrzekłem tak :
Słyszę córeczkę masz,
oczy jak twoje ma.
I pewnie chłopiec jej
wpisuje tak:

MAMA CIAO
Obudziłem się wczesnym rankiem
(mama ciao, mama ciao, mama ciao,)
obudziłem się wczesnym rankiem,
a tu obóz, a tu las.
Płonie słońce i śpiewa blaskiem,
chodźcie do mnie, brak mi was.
Idę w górę, hen wyżej, wyżej,
ileż kwiatów kwitnie tam.
Dam ojczyźnie ogromny bukiet,
a z nim serce swoje dam.

Bella ciao

a
a
da
E7 a

CZEMU SMUTNE …
Czemu smutne są twoje oczy kochana ma,
C G7
przecież wieczór jest tak uroczy i kocham cię. G7 C
Ciągle marzę tylko o tobie, o tobie śnię.
C C7 F
Tobie to śpiewam piosenkę,
FC
tobie dam serce, bo kocham cię.
C G7 C
R. Woda niesie gitary ton,
cicho płynie po rosie pieśń,
zasłuchała się cała wieś w pieśni tej.
Nie ustoi spokojnie nikt,
wszyscy tańczą i klaszczą w rytm
i śpiewają wraz z nami piosenkę tę.

C G7
G7 C
C G7 C
C G7
G7 C
G7 C

A ty znikasz jak mgła błękitna, uchodzisz w dal,
tam, gdzie maki i chabry kwitną, zostaje żal.
Cicho śpiewa moja gitara, cichutko łka.
O powróć do mnie moja kochana,
niech życie nasze radość nam da.

ALLAH
Miał szare szarawary i zielony kaftan,
ae
turban wyszywany, w lazurowych haftach. a e
O Allah, miał Aladyn lampę,
lampa zgasła, wkoło ciemno już.

adae
aea

Przystąpił do sułtana na ulicy żebrak,
dobrego wychowania żebrakowi nie brak.
O salem, salem Aladynie,
niech Allah błogosławi ci.
Dał sułtan żebrakowi obfity bakszysz,
cóż ty żebraku z tym bakszyszem poczniesz.
O Allah, ja za te pieniądze
kupię sobie cztery żony, świetnie się urządzę.

EURYDYKO
O nieznajoma piękna pani,
A Gis
Twe ręce, oczy usta, włosy.
A Fis
My jeszcze wcale się nie znamy,
h E A fis
ale już mamy siebie dosyć.
H7 E
Czy to ty zbiegłaś w dół po schodach,
A Gis
gdym nagle drzwi otworzył w lęku?
A Fis
Za późno, przebacz, wielka szkoda,
h E A fis
do dziś powietrza garść mam w ręku.
H7 E
R. Eurydyko, nie czekaj na mnie,
AE
powoli o tobie zapominam.
EA
Eurydyko, życie nas łamie,
AE
od nowa się nigdy nie zaczyna.
E A7
Eurydyko, gdzieś ciebie znajdę
DA
serce z żalu podbiega do gardła
E A7
Eurydyko, nie czekaj na mnie,
DA
ja nawet nie chcę wiedzieć, czyś umarła. E A
Do jednej nie mam nienawiści,
drugiej nie kocham zaś na pewno.
A trzecia mi się czasem przyśni,
a może czwarta – wszystko jedno.
Natomiast ta mi się podoba,
a biedne serce me cóż radzi:
zaczekaj duszko moja droga,
w tę samą stronę Bóg prowadzi.
Wszak dawno były zaślubiny,
zębem rozdarta śpi poduszka,
chociaż nie miejsce to na kpiny,
bez żalu dziś wychodzę z łóżka.
O nieznajome i niczyje,
po umarłych snach wesołe wdowy.
Gdy wam się zdaje, że pies wyje,
to właśnie mój słyszycie skowyt.

CHRYZANTEMY
Przyleciał do mnie za kraty a
mały przyjaciel skrzydlaty. d
Spojrzał na nędzne me szaty, d
ze smutkiem odleciał w dal. E7 a
R. Chryzantemy złociste,
ad
w kryształowym wazonie
da
stoją na fortepianie,
a E7
kojąc smutek i żal.
E a |bis
Za nią stoją sikacze,
bo nie można inaczej
bo pieniędzy nie starczy
na Cacao Choix
Jedną ja w życiu kochałem,
jednej ja serce oddałem.
Przez nią przestępcą się stałem,
bo tak już chciał życia los.
A ona ze mnie się śmieje
i za innymi szaleje,
co w moim sercu się dzieje,
wie tylko partia i rząd.
Od dziś ja w miłość nie wierzę,
bo miłość to dzikie zwierzę,
ona ci wszystko zabierze,
zostawi dziecko i smród.

WALCZYK PRZY OGNISKU
Laj, Laj, Laj, Laj, Laj, Laj,
Laj, Laj, Laj, Laj, Laj, Laj,
Laj, Laj, Laj, Laj, Laj, Laj, Laj
Nim senna noc chwyci nas mocno
w pierścień swych uścisków.
Ustami w pąk śpiewajmy w krąg
walczyka przy ognisku.
Walczyku nieś ożywczą treść
nucącym optymistom.
Lżej krąży krew, gdy płynie śpiew
walczyka przy ognisku.
Tam upadł rząd, tam panią blond
ktoś wywiózł w dwóch walizkach.
A tutaj bór, spokój i chór
i walczyk przy ognisku.
Magister plótł, aż zasnął lud
w tej mowy wodotrysku.
Tam chrap i świst, a tutaj gwizd
walczyka przy ognisku.
Panienkę pan kocha nad stan,
a ona go dla zysku.
Tam smutny fakt, a tutaj takt
walczyka przy ognisku.
Chłop chłopa w łeb, stosując cep
zaprawił na klepisku.
Tam tryska krew, tu tryska śpiew
walczyka przy ognisku.

G
D
AD
D
D A7
A7
A7 D
D
D7 G
GD
A7 D
Za człekiem człek w ogonku legł
po lepszy kęs dla pysków.
A tutaj luz i wielki wóz
i walczyk przy ognisku.
Kłębi się świat, gnębi cię brat
na ludzkim targowisku.
A tu wśród gór, strumyk ciur, ciur
i walczyk przy ognisku.
Naręcza trosk nieśmy na stos
i niech się pali wszystko.
Nie żebyś spał – los tobie dał
walczyka przy ognisku.
Więc zanim noc ześle nam koc
z cudowną odaliską,
my usta w pąk i nieśmy w krąg
walczyka przy ognisku.

ZAKLĘCIA
Weź trochę gwiazd i ziół,
aC
zamieszaj pół na pół.
aC
Wrzuć pióra kruków trzech
da
na zeszłoroczny mech. d E
Spal wszystko w ogniu złym, a C
spleć w długi warkocz dym,
aC
płomień w kokardę zwiąż,
da
chłopak będzie kochał wciąż. d E
R. Ho, ho, ho, hej, hej, hej,
a
naj, naj, naj, ła, ła, ła,
d
laj, laj, laj, he, he, he,
E
to miro da horo łe.
a
Krakanie czarnych wron
zbierz z pięciu świata stron.
Podlewaj siedem lat,
aż czarny z nich wyrośnie kwiat.
A potem zerwij go
i przez wieczorów sto
w blasku księżyca susz,
chłopak nie odejdzie już.
Gdy chłopak odszedł już,
nie słuchaj moich wróżb.
Los widać diabła wart,
brak szczęścia w talii kart.
A jeśli pieniądz dasz,
gdy wiatr ci smagnie w twarz,
miej wszystkie smutki gdzieś
i tę piosenkę weź.

WIOSNA
Wiosną świat się zmienia,
G G7 C
słońce blaski śle.
G D7
Chciałbym patrzeć w niebo, G G7 C
widzieć oczy twe
G D7 G
Gdy idziemy znów aleją,
G7 C
to drzewa się kłaniają.
CG
Pod twe stopy pada liść,
G D7
mały i zielony liść.
D7 G
Czy pamiętasz zeszłą wiosnę G7 C
i to co mi mówiłaś?
CG
Powtórz miła słowa te:
G D7
ja kocham cię.
D7 G
Popatrz, dzień już minął,
niebo pełne gwiazd.
Księżyc niebem płynie,
podpatruje nas.
Widzisz, księżyc zakochany,
może on też kocha nas,
na spotkanie spieszy się,
pewnie też całować chce.
Czy pamiętasz zeszłą wiosnę
i to co mi mówiłaś?
Powtórz miła słowa te:
ja kocham cię.

RAJD STUDENCKI
(po każdym wierszu śpiewamy:
… rajd studencki nam się udał)
Że pogoda dopisała,
cieszy się ferajna cała.
Wiara góry zobaczyła,
płuca sobie przewietrzyła.

aE
Ea
aE
Ea

R. Laj, laj, laj …

EaEa

Chociaż trudne były trasy,
chociaż brak było kiełbasy,
a na obiad była kasza
to studencka dola nasza.
Na wsiach nie było wychodka,
taka nasza dola słodka.
Szło się za to za stodołę,
wypinało ciało gołe.
Kierownictwo się troszczyło,
żeby nam tu dobrze było.
Bo gdzie człowiek słońce znajdzie,
jak nie na studenckim rajdzie.

PIENIĄŻKI
Pieniążki kto ma, ten lata samolotem,
a kto pieniążków nie ma, ten jedzie autostopem.
R. A nam wszystko jedno, my mamy cały świat,
bo student bez pieniędzy jest zuch i chwat.
Pieniążki kto ma, ten jedzie autobusem,
a kto pieniążków nie ma, ten goni za nim kłusem.
Pieniążki kto ma, ten jedzie do Wieliczki,
a kto pieniążków nie ma, ten palcem do solniczki.
Pieniążki kto ma, ten jedzie do haremu,
a kto pieniążków nie ma, ten sobie tak samemu.
Pieniążki kto ma, na małpy w ZOO zerka,
a kto pieniążków nie ma, ten zerka do lusterka.
Pieniążki kto ma, ten idzie do Cristalu,
a kto pieniążków nie ma, jest na studenckim balu.
Pieniążki kto ma, ten sypia pod pierzynką,
a kto pieniążków nie ma, otula się dziewczynką.
Pieniążki kto ma, ten ma szerokie plecy,
a kto pieniążków nie ma, wywalą go dla hecy.
Pieniążki kto ma, ten płaci i funduje,
a kto pieniążków nie ma, ten zawsze konsumuje.
Pieniążki kto ma, ten grywa na gitarze,
a kto pieniążków nie ma, ten gwiżdże na fujarze.
Pieniążki kto ma, ten jedzie do Bombaju,
a kto pieniążków nie ma, ten pozostaje w kraju.
Pieniążki kto ma, ten jada czekoladę,
a kto pieniążków nie ma, ten wcina marmoladę.

AE
EA
DA
EA

NIEBOSZCZYK
Ksiądz się pomodlił za zbawienie duszy,
kondukt galowy, płaczą ciotki dwie.
Tylko nieboszczyk gdzieś się zawieruszył,
że mu się jeszcze takich figlów chce.

gd
A7 d
gd
A7 d

R. Pusty karawan, zgasły cztery świece,
Konie parskają, tupią tup, tup, tup.
Krewni złożyli już składkę na stypę,
na lokatora czeka świeży grób,
ach jaki piękny grób.
(parlando)

gd
A7 d
gd
A7 d

A on na plaży czuł się całkiem dobrze,
potem do baru na kielicha wpadł.
Co mi tam pogrzeb, ja na własny pogrzeb
mogę się spóźnić i dwadzieścia lat.

MONIEK PRZEPIÓRKO
Pamiętam na Polnej maleńkie podwórko,
tam piękna Balbina mieszkała jak róża.
Kochankiem Balbiny był Moniek Przepiórko,
więc Mońka Balbina kochała i już.
A Moniek Przepiórko wciąż siedzi na schodach
i marzy o różach i dziwnych przygodach.
Kwitną kwiaty, aromaty,
gdzieś w oddali słońce pali.
Dzikie lasy, ananasy,
góry, lasy, hej o hej.
Raz piękna Balbina miłości pragnęła,
podeszła do Mońka ubrawszy się w koc.
Ach Mońku, mój Mońku cichutko szeptała,
ach Mońku, mój Mońku, ty moim dziś bądź.
Minęło lat wiele, jak szybko czas leci,
zmieniali się ludzie i zmienił się świat.
Balbina jest matką sześciorga już dzieci,
siódmego ma męża, kochanków ma w bród.

e H7
e H7
eG
a H7
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PIWNICZKA
Gdy mnie smutek trapi i tęsknota żre,
najchętniej bym poszedł z mymi kolegami pić.
Wracam „Pod Arkady”, każę nalać dzban.
Siądę przy stoliczku, z mymi kolegami
piosenkę zaśpiewam. Ta ra ra
Siądę przy stoliczku, z mymi kolegami
piosenkę zaśpiewam.

C G7
d G7 C G7
C C7 F
FC
G7 C C7
FC
G7 C

Piwniczko, piwniczko mała, czemuś tak smutna i zła.
Tyś moją młodość zabrała, zabierz i też światło dnia.
Pójdę ja do kawiarenki, i wypiję wina dzban.
Siądę przy stoliku z mymi kolegami
piosenkę zaśpiewam. Ta ra ra
Siądę przy stoliku z mymi kolegami
piosenkę zaśpiewam.

C G7
G7 C G7
CF
FC
G7 C C7
FC
G7 C

Dziewczyno, dziewczyno moja, do ramion przytulę cię.
Może ostatni już ranek, może ostatni już dzień.
A kiedy północ wybije, dobranoc piwniczko ma.
Dobranoc piwniczko, czas tak szybko mija,
a ja jutro wykład mam.

W PIWNICZNEJ IZBIE
W piwnicznej izbie siedzę sam
C
przy kuflu pełnym piwa,
G7 C
oczyma wodzę tu i tam,
C
a głowa mi się kiwa.
G7 C
Ja nie dbam o czerwony nos
G7 C
i o to, że wciąż tyję.
G7 C
Ja biorę kufel w ręce swe
C
i piję, i piję, i piję do dna.
G7 C
A gdyby mi ktoś wybór dał:
dziewczynę, konia trunek,
i rzekł: wybieraj sam co chcesz,
ja płacę za rachunek.
Na próżno dziewczę wdzięczy się,
i koń wyciąga szyję,
ja biorę kufel w ręce swe
i piję, i piję, i piję.
A gdy rozprawy przyjdzie czas
i stanę u stóp tronu,
pokłonię ja się Panu w pas
i powiem bez pardonu:
Rozkoszy rajskich nie chcę znać,
ni wiedzieć, gdzie się kryją.
Tylko mi Panie Boże wskaż,
gdzie Święci piwo piją.

W PUSTYM STEPIE
W pustym stepie blednie niebo zimnych gwiazd, a E
ogień gaśnie, chłodny się zakrada brzask.
Ea
Śpimy mocno, nie obudzi nikt tu nas,
aE
któż tam weźmie starą derkę, lichy pas.
Ea
R. Blednie noc, milczy step
Ca
wstaje dzień w gęstej mgle.
Ea
Dawno, dawno, ile to już będzie lat,
takim stepem po bogactwa szliśmy w świat.
Dzisiaj mamy kapelusze pełne dziur,
starą derkę, lichy pas, przetarty sznur.
Rossita powiedziała mi, że wyjdzie za mnie,
jak będę miał tysiąc pesetów.
Przez dziesięć pracowitych lat
zaoszczędziłem tylko cztery pesety.
Miałaś rację Rossito, że tylko tydzień czekałaś.
Popatrz, księżyc jak złociste peso lśni,
siedem peso mamy razem ja i ty.
Argentyna – to oznacza srebrny ląd.
Nasze srebro – to na skroniach siwy szron.

ZAKOCHANY KSIĘŻYC
Zakochany księżyc
włóczy się po niebie.
Coś go widać dręczy,
dręczy tak jak mnie.

a
aE
E
Ea

U mnie powód prosty smutno mi bez ciebie.
A księżyc? Któż go tam wie,
Też mu pewnie źle.

aA
Ad
da
Ea

Nocami błądzę sam
G
jak księżyc po niebie,
GC
Wśród gwiazd szukam ciebie C E
i tak smutno mi.
E
Zakochany księżyc
skrył się za chmurami.
Rozpłynął się jak we mgle.
Baśń skończyła się. /bis/

aA
Ad
da
Ea

ZWIERZ
Ile razy jesteśmy razem w Bieszczadach,
A E7
to zawsze nam się cosik przydarza.
E7 A
Wydarzyła nam się smutna przygoda,
A A7 D
smutna przygoda, no i już.
A E7 A
Raz idziemy z kolegą obaj wąwozem,
a wąwóz obudził w nas straszną grozę.
Przestraszony jestem i kolega też,
zza węgła wychodzi jakiś zwierz.
Był ogromny, kudłaty, zaśmiał się he, he,
on mówi – chłopaki, nie trzeba bać się.
Pożyczcie mi stówę, muszę za coś żyć,
dajcie mi stówę, nie będziem się bić.
On wziął forsę, poszedł, nie ma go do dziś.
Daliśmy mu adres, nie przysyła nic.
Napisał kartkę na kawałku kory,
wpadnijcie kiedyś do mej nory.
No więc znowu jedziemy razem w Bieszczady,
chcemy mieć stówę, no to nie ma rady.
Idziemy razem do jaskini lwa,
ja oszczep mam w ręku, kolega łuk ma.
Podkradamy się cicho i strach trzęsie nas
nagle z jaskini słychać jakiś wrzask.
To okropne bydlę coś do nas woła:
siadajcie chłopaki tu do stoła.

Mówiłem, kretynie – siedźmy lepiej w domu
teraz już koniec, więc się stary pomódl,
nasze kości odkopią za tysiąc lat,
w jaskini odnajdą mój i twój gnat.
A zwierz siedzi na pniaku i drapie się w brzuch,
i litr już na stole, a nas tylko dwóch.
Nie chcieliśmy wypić, wali łapa w stół,
resztę zapomniałem – wszystko, albo pół.
Bo ile razy jesteśmy razem w Bieszczadach,
to zawsze nam się cosik przydarza.
Bo my obaj lubimy górskie przygody,
nie zawsze wesołe, lecz pierwszej wody.

BIESZCZADY
Bieszczady, góry mych marzeń, snów,
Bieszczady, niezapomniane.
Bieszczady, ja do was wrócę znów,
o góry me ukochane.
R. Wejdę na Jasło i Krzemień,
C7 F
namiot w Ustrzykach rozbiję,
FC
zjem na śniadanie borówek,
C G7
wodą z potoku popiję.
G7 C
Potem rozpalę ognisko
C7 F
wszyscy siądziemy dokoła
FC
i znowu wkoło popłynie
C G7
nasza piosenka wesoła.
G7 C
Bieszczady, góry mych marzeń, snów,
przepiękne twe połoniny.
Bieszczady, ja do was wrócę znów,
popatrzeć na stoki Wetliny.
Wejdę na Smerek i Halicz,
namiot w Berehach rozbiję.
zjem na śniadanie borówek,
wodą z potoku popiję.
Potem rozpalę ognisko
wszyscy siądziemy dokoła
i znowu w góry popłynie
nasza piosenka wesoła.

C
FC
C
FC

KRASNALE
Za górami, za lasami, za dolinami,
CdGC
żyli byli trzej krasnale, nie górale.
CdGC
Trzech ich było, trzech z fasonem,
CFC
dwóch wesołych, jeden smutny, bo miał żonę. C d G C
A ta żona była jędza no i basta.
Miała wałek taki duży, jak do ciasta.
I tym wałkiem, kiedy chciała
swego męża krasnoludka wałkowała.
Już krasnalek taki smukły jak niteczka,
taki blady, taki cienki jak karteczka.
Żona jędza uważała, że jest gruby,
więc go jeszcze wałkowała.
Raz tak krzyczał jakby z niego pasy darto.
Przybiegliśmy zaraz razem z naszą wartą.
Niech mnie żaden nie ratuje,
krzyczy do nas –ja ją kocham, niech wałkuje.
Już krasnalek nasz niebożę w trumnie leży,
że od żony wałka zginął, nikt nie wierzy.
Gdy rodzina w krąg płakała,
żona jego jeszcze w trumnie wałkowała.

LEŚNA PIOSENKA
Jak to miło wędrować z plecakiem,
drożynami z daleka od miast,
gdy piosenką witają nas ptaki,
gdy piosenką rozdzwoni się las.

C
Cd
dG
GC

Jak to miło nocować w namiocie,
i raniutko na jasny wyjść świat,
a tu szumią wysokie paprocie
i na liściach wesoło gra wiatr.

C
Cd
dG
GC

R. Wędrujemy, wędrujemy,
C
ścieżynami zielonymi,
C
czy to słońce, czy to deszcz.
d
Wędrujemy po ojczystej naszej ziemi, F C
by ją zwiedzić wzdłuż i wszerz.
CGC
Jak to miło pod cieniem jarzębin
iść na przełaj - to w górę, to w dół.
Gęstwinę boru przeniknąć do głębi,
poznać życie owadów i pszczół.
Zbierać słodkie, pachnące jagody,
poznać kwiaty z zapachu i nazw.
Pod drzewami się uczyć przyrody,
gdy gromadą idziemy przez las.

MYŚMY CHŁOPCY
Myśmy chłopcy z miasta wolności,
nie boimy się wysokości.
Chodzę tu, chodzę tam,
o dziewczynie myśli mam.
(hej jupi, hej jupi, jupi hej)

GDG

Mam dziewczynę, niby róży kwiat
za nią oddałbym ja cały świat.
Kocham ją, ona mnie
i całuje usta me.
Gdy me oko innego zoczy,
nie powieszę się ja z rozpaczy.
Pójdę w las, wezmę kij,
zamaluję gościa w ryj.
Mam dziewczyny, niby róże dwie,
ale jedna o drugiej nie wie.
Jedna tu, druga tam,
jak to dobrze, mówię wam.

G
GD
G G7
C

ACH DZIEWCZYNY
Wąziutką ścieżyną przez głęboki bór,
gdzie słońce się ledwie przedziera zza chmur.
Wąziutką ścieżyną przez głęboki bór,
z plecakiem rajdowym szło sześć pięknych cór.

C
GC
C
GC

R. Ach dziewczyny, skąd wy tutaj w takim lesie.
Co wy tu robicie, powiedzcie ach nam.
Rany boskie, wszystkie w szpilkach
i w spódnicach i bez spodni
i ubrane, jak na jakiś bal.

FC
GC
FC
C
GC

Wąziutką ścieżyną przez bagnisty grunt,
gdzie nogi wpadają aż do samych ud,
ciągniemy za włosy tych cór pięknych sześć,
co tata je z domu na rajd puścił gdzieś.
Nareszcie ognisko, bo noc jest tuż, tuż,
spódnice nad ogniem wieszamy i już.
Do rana nam wyschnie tych cór pięknych sześć,
a rano je w pociąg wsadzimy i cześć.
Wąziutką ścieżyną przez głęboki bór,
wróciło do taty tych sześć pięknych cór.
Na studenckim rajdzie wesoło nam jest,
na rajdzie dziewczynom zaśpiewamy fest.

HEJ CHŁOPAKI
Hej chłopaki, hej chłopaki,
upragniony nadszedł czas.
Spakujemy dziś plecaki,
Świętokrzyski czeka las.

a
E E7 a
a
E E7 a/A7

R. Lecz pamiętaj o tym bracie,
wszystkie troski zostaw w chacie,
masę żarcia weź ze sobą
i humor weź.

dG
G7 C
dE
E7 a/A7

Niech zaszumią jodły duże,
koronami tkwiące w chmurze.
Przemierzymy gołoborze
i stoki gór zielonych,
Świętokrzyskich gór.

d G7
G7 C
dE
E7 a
E E7 a

Hej chłopaki, hej chłopaki,
długa droga czeka nas.
Najwspanialsze są biwaki,
gdy się kończy jakaś z tras.
Hej chłopaki, hej chłopaki,
Bartek stary, ale chwat.
Będą śpiewać o nim żaki
przez następne tysiąc lat.

MRÓWKI
Szesnaście latek już miałem,
mama mi lalkę kupiła.
Podwiązki zobaczyć chciałem,
lecz mama nie pozwoliła.
Podwiązki zobaczyć chciałem,
lecz mama nie pozwoliła.
Poszedłem z miłą do gaju,
stawiałem wino, zakąski,
chciałem, by wytłumaczyła,
jak wyglądają podwiązki.
Na skraju cichego gaju
pasła się spokojnie krówka,
wtem miła krzyknęła głośno:
mrówka, ach mrówka, ach mrówka.
Kilka falbanek maleńkich,
staniczek wcale nie wąski,
też pamiętam dokładnie,
jak wyglądają podwiązki.
Dzisiaj mam dzieci bez liku,
żona mi robi wymówki,
pamiętasz mężu, w gaiku,
jak to szukałeś mrówki?

CG
GC
FC
GC
FC
GC

LUDOŻERCA
Jestem sobie na wpół dziki ludożerca sam,
więc pojadę do Afryki, tam kolonię mam,
kupię sobie słonia i dzikiego konia,
albo jest kolonia, albo nie ma jej.

aE
Ea
ad
Ea

R. Ajaj, Madagaskar, kraina skwarna, parna, a
Afryka na wpół dzika jest.
aE
Tam drzewa bambusowe, orzechy kokosowe, E
tam są dzikie stepy,
a
tam mi będzie lepiej,
aE
ajaj, ja lubię dziki kraj.
aEa
Domek sobie wybuduję, łaźnia musi być,
wszystkich czarnych wyszoruję – czystość musi być.
Kawiarenkę wszakże, wybuduję także,
przyjedź do mnie szwagrze na ciastka i rum.
Do murzynki się zalecam tam, na sposób swój,
bo ja lubię czarne z białym, to jest kolor mój.
Od białego tatki i od czarnej matki
będą dziatki w kratki, będę w szachy grał.

OJ DYNDA MU SIĘ …
Dwóch synów matka miała,
a jeden był rolnikiem,
a drugi zwariował,
został przewodnikiem.

E
A
E
H7

R. Oj dynda mu się dynda,
oj dynda mu się dynda,
a drugi zwariował,
został przewodnikiem.

E
A
E
H7 E

I chodził tak po górach,
dolinach i po lasach,
a ludzie powiadali:
widzicie głuptasa.
Spłakało się matczysko,
oj siwą głową kiwa,
na cóż ci góry synu,
straszny z ciebie dziwak.

CZARDASZ
Leci, huczy bystry potok wśród zielonych skał,
a
i pieśń odwieczną w szumie swoim gra.
da
W duszy człowieka dziwny staje żal,
E7 a
wielka tęsknota do hal.
E7 a
I wspomnień rój z odległych lat
ad
wiedzie go znów w czarowny świat,
GC
wśród złotych snów zakwita znów
ad
młodzieńczej wiary cudny kwiat.
a E7 a
R. A bystry potok mknie i mknie,
E7 a E
kosodrzewiny bryzga pnie,
E7 a
A bystry potok pędzi w dal
E7 a E
wśród nagich turni, urwisk, skał
E7 a
po turniach płyną zwały chmur
Gda
i groźnie sterczą szczyty gór.
Gda
Duszę porywa czardasz-szał,
G F E7 a
muzyką wiatru, gór i skał.
d a E7 a
Jeziora błękitna połyskuje toń
ad
i kwiatów halnych rozlewa się woń.
E7 a
Wiatr myśli gdzieś niesie na świata kraj,
ad
bo wicher i czardasz – to są bracia dwaj.
E7 a
Na zboczach pod chmurami dzwonią dzwonki trzód,
i lśnią się owce, niby pereł sznur,
echo rozgłośnie gra z juhaskich nut
cudowne echo gór.
A bystry potok mknie …

BIAŁY SŁOŃ
Na wielkim okręcie wszyscy są szczęśliwi, a d a
wszyscy popijają herbatkę z cytryną.
daEa
R. Biały słoń, biały słoń,
czarnemu słoniowi napluł w dłoń.

adaE
daEa

A błękitne niebo w morze się zanurza,
i świeci słońce jak cytryna duża.
Na wielkim okręcie wszyscy palą opium,
maleńkie fajeczki, które smutki topią.
A murzyni z Konga mają czarne twarze,
zaśnij synku, zaśnij, będziesz marynarzem.
Na wielkim okręcie wszyscy fajki kurzą,
w niebie kurzy komin jak cygaro duże.

ŁÓDKA
Siadaj do łódki kochana ma, a E
popłyniemy w dal.
Ea
A gdy do brzegu przybijemy, d a
opowiem ci swój żal.
Ea
R. Niech się żeni, kto bogaty a E
my turyści cierpim głód.
Ea
Wyganiają na próg chaty,
aE
ach ten biedny, biedny lud. E a
Gdyśmy tak długo płynęli,
księżyc oświetlił nas,
ja twoje usty całowałem,
był to poślednij raz.
Kiedy do brzegu przybiliśmy,
księżyc świecił wkrug
i nawet, ha – nie wiedzieliśmy,
że w krzakach czaił się wróg.
Z tych krzaków nagle padł zdradnyj strzał
i przeszył mnie na przestrzał,
i u twych stóp, takem jakem stał,
padłem i już żem nie wstał.
Niech się żeni, kto bogaty
lubo bogatym zostać chce.
A ja swoją wolność cenię
i nigdy się nie ożenię.

NA PÓŁ GODZINKI
Jaki smutek, gdy się bieda do człowieka wtrąca,
jestem chory, bo nie widzę grosza od miesiąca.
Ma sąsiadka z vis a vis dobre serce ma,
więc może pożyczy tysiączek, albo dwa.
R. Na pół godzinki, na pół godzinki,
na pół godzinki, ani więcej, ani mniej.
Na pół godzinki, na pół godzinki,
a to mi pewnie zrobi trochę lżej.

E
E
A
A H7

AE
H7 E E7
AE
H7 E

Człek samotny jak cholera włóczy się po świecie,
nie ma żony, ani dzieci, sami o tym wiecie.
Albo żonę dajcież mi, albo kopcie grób,
a może któraś z pań obecnych weźmie ze mną ślub.
W towarzystwie bez pieniędzy to jest trochę gorzej,
mój żołądek się domaga, ale już nie może.
Jedni z pieprzem, drudzy bez, z makaronem ryż,
lecz ja państwa przepraszam, bo ja muszę wyjść.

CZERWONE JAGODY
Czerwone jagody spadają do wody,
powiadają ludzie, że nie mam urody.
Choć urody nie mam, ale dobre serce,
za pana nie pójdę, byle kogo nie chcę.

dA
dAd
gd
Ad

R. Oj da dana, dana …

gdAd

Raz mi matuś rzekła – córuś moja droga
przecie masz majątek, na co ci uroda.
Majątku nie mają, lecz mają urodę,
tam się chłopcy schodzą jak po żywą wodę.
Stworzył Pan Bóg raka, żeby tyłem chodził,
stworzył i chłopaka, żeby panny zwodził.
Stworzył i kukułkę, żeby nam kukała,
stworzył i dziewczynę, by się z chłopców śmiała.
Kochaj mnie chłopaku, choć na jednym snopku,
jak snopka nie stanie, kochaj na sukmanie.
Sukmany nie stanie, kochaj na klepisku,
a jak nie potrafisz, dostaniesz po pysku.

WOJSKO
Tama się zerwała koło Ozorkowa,
domy stoją w wodzie, klęska żywiołowa.
Dorośli i dzieci kopią barykady,
woda się przelewa, nikt nie daje rady.

G D7
D7 G
ea
G D7 G

R. Więc idzie wojsko na ludności zew,
kompania naprzód, kompania śpiew.
Twarze roześmiane i mocne ramiona,
alarm odwołany - sprawa załatwiona.

C
GC
Ea
G

Trudna sytuacja we wsi Rogoziny,
wzdychają po nocach samotne dziewczyny.
Nie mają chłopaków – nie mają i basta.
Wszyscy pojechali do pracy do miasta.
R.Więc idzie wojsko na dziewczęcy zew …
Na gościnny występ do miasta Dąbrowy
przybył ze stolicy teatr objazdowy.
Wścieka się dyrektor, u aktorów trema,
wszyscy chcą zaczynać, a publiki nie ma.
Więc idzie wojsko na kultury zew …
Więc idzie wojsko na wszelaki zew,
kompania naprzód, kompania śpiew.
Z każdej sytuacji wyjdziemy obronnie,
czuwa bowiem wojsko - szkolone wszechstronnie.

ŻÓŁTE SŁONECZNIKI
Żółte słoneczniki z czarnym sercem w środku
e H7 e
grzeją się na słońcu przy złamanym płotku.
E a H7 e
R. Przyszło złote słonko, oświeciło świat,
ea
przywędrował czerwiec i na przyzbie siadł.
H7 e
Słowik w gaju skrył się, na fujarce gra
ea
czerwcowego kujawiaka.
H7 e
Modre chabry główki pochyliły w cień,
Ea
cóż to za gorący, za upalny dzień.
DG
Nawet konik polny dosyć słońca ma,
ea
i cichutko siedzi w krzakach.
H7 e
Tylko słoneczniki słońca się nie boją,
przy złamanym płotku nieruchomo stoją.
Żółte słoneczniki z czarnym sercem w środku
grzeją się na słońcu przy złamanym płotku.
Przyszło babie lato, posrebrzyło świat,
przywędrował wrzesień i na przyzbie siadł.
Lecą złote liście, wiatr w gałęziach gra
wrześniowego kujawiaka.
Czasem zimne słońce wyjrzy spoza chmur
i żałośnie spojrzy na żurawi sznur.
Czasem spadnie z nieba kryształek jak łza,
wrzesień deszczem się rozpłakał.
Żółte słoneczniki w dół się pochyliły,
pozostały tylko czarne serca w środku.

SZEROKIE POLE
Szerokie pole, śpią chaty w dole,
gwiazdy migocą, w wodzie się złocą.

aEa
aEa

R. Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń,
jak ten dzwon cudnie brzmi,
bo ten dzwon, jego ton
przypomina me sny.
bo ten dzwon, jego ton
przypomina me sny.

aEa
Ea
da
E a /A7
da
Ea

Tu brzoza biała włosy rozwiała,
a olchy błotne stoją samotne.
W dali turyści palą ognisko,
a iskry złote padają blisko.

PIOSENKA ŁAZIKÓW
Na plecy ciężki plecak weź i idź,
e
że serce ma już wiele lat, to nic.
e H7
Bo czyś jest młody, czy też staruch już, H7
wędrówki czas opętał ciebie znów.
H7 e
R. Tak iść, żeby spotkać los,
na włóczęgę, na włóczęgę.
To dla opętanych nóg
najpiękniejsza z wszystkich gier.
Gdy łazik ruszyć ma na szlak, to wiesz:
w plecaku ma busolę, mapę też,
ubranie, prowiant, kocher no i nóż,
przygody idzie szukać w świat, bo cóż.

e
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NA WOJTUSIA
Na Wojtusia z popielnika
a
iskiereczka mruga.
aE
Chodź, opowiem ci bajeczkę, E
bajka będzie długa.
Ea
Była sobie raz królewna,
pokochała grajka.
Król wyprawił im wesele
i skończona bajka.
Żyła sobie Baba Jaga,
miała chatkę z masła.
A w tej chatce same dziwy,
cyt – iskierka zgasła.
Patrzy Wojtuś, patrzy, duma,
łzą zaszły oczęta.
Czemu żeś mnie okłamała,
Wojtuś zapamięta.
Już ci nigdy nie uwierzę
iskiereczko mała.
Najpierw błyśniesz, potem zgaśniesz,
ot i bajka cała.

MAKARY
Był raz człowiek Makary,
C
łakomy nie do wiary.
FC
Czy to ryby, czy to mięso, F C
jemu aż się ręce trzęsą
FC
do każdego jedzenia.
G7 C
Jego pierwszy frasunek
wikt oraz dobry trunek.
Same ptaki wciąż by łykał,
i na wino był radykał,
nie mówiący o miodzie.
Raz, a było to w lecie,
szła wdowa, oraz dziecię.
Wdowa była miejscem chuda,
chłopak też miał cienkie uda,
czy to z ojca, czy z nędzy.
A Makar się najadłszy
Deszcz niebogość, więc moknie,
katowskim okiem patrzy,
a Makar stoi w oknie,
Idźże precz-że Makar powie,
drogi kawior cukrem słodzi,
dech ze złości sparło wdowie,
łakomości swej dogodzi,
- a bodajś pękł - zaklęła.
je słoninę z rodzynkiem.
Ledwie rzekła to hasło,
Podejdzie wdowa bliżej,
coś huknęło, coś trzasło.
językiem się obliże,
A to Makar pękł-ci wpół-ci,
chłopak też wyciąga ręce,
aż czuć było zapach żółci
z łakomości aż go skręca,
oraz siarki piekielnej.
mały chłopak, a mądry.

Niechaj was broni ręka
Widzieć jako człek pęka
Jacek Kleyff

SEN PSA
Na polu kalafiory, na całe życie dość.
Każdy kalafior spory i w każdym rośnie kość.
Więc podjem znakomicie, aż po żołądka kres,
ach piękne, piękne życie, ach piękny jestem pies.

H7 e H7 e
E7 a E7 a
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H7 e H7 e

Przechodzę do alkowy, w alkowie stoi stół.
Ma czworo nóg wołowych, wędzonych w dymie z ziół.
Więc wszystkie nogi wcinam, zostaje tylko blat,
ach mój żywocie błogi, ach piękny, piękny świat.
Po łące chodzą krówki, słownie sześćdziesiąt sześć,
podchodzę – to parówki, gorące, tylko jeść.
Parówki autentyczne, kilometrowy zwój,
och chwile niebotyczne, och piękny świecie mój.
Na wzgórku stoi lasek, a w lasku pachnie wrzos,
ten lasek też z kiełbasek i widzę wrzos to sos.
Więc cały lasek wcinam, rozlewam wrzos do waz,
ach, cudna to godzina, ach niesłychany czas.
Już jesień jest niestety, deszcz chlupie chlup, chlup, chlup,
padają z drzew – kotlety, a wszystkie do mych stóp.
Tłuszcz pryska mi na rzęsy, sztukę mięs pędzi wiatr,
wieprzowy wschodzi księżyc, zbaraniał cały świat.

SOSENKA
Płynie łódka w morskiej toni,
księżyc z dala blask swój śle,
kiedy czule mi mówiła:
mój Jasieńku, kocham cię.
R. Hej las, mówię wam,
szumi las, mówię wam,
a w lesie tym sosenka.
Spodobała mi się pełna kras
Marysia ma mileńka.
Spodobała mi się pełna kras
Marysia ma mileńka.
Czarne oczy mej dziewczyny
słodko do mnie śmiały się,
kiedy czule mi mówiła:
mój Jasieńku – całuj mnie.
Całuj mocno, całuj szczerze,
tysiąc razy, raz po raz,
może wtedy ci uwierzę,
że prawdziwa miłość w nas.

a
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FIZJOLOGICZNA POTRZEBA
Z miejsca na miejsce, z wiatrem wtór,
od Odry w pas tatrzańskich gór,
wszędzie nas pędzi, wszędzie gna
fizjologiczna potrzeba.
Nas głód nie straszy, ani znój,
bo myśmy złu wydali bój,
i z złem do walki wciąż nas gna
fizjologiczna potrzeba.
Nasza pogoda, jasny wzrok,
niechaj rozjaśnia ludziom mrok,
i niechaj innym szczęście da
fizjologiczna potrzeba.

a
dEa
ad
daEa

HEJDA PST
Kiedym jechał od Zgierza
(hejda, hejda pst)
najechałem na jeża,
(hejda, hejda pst)

H7 E
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R. Hejda pst a srula pst a,
hejda, hejda, pst,
za górami, za lasami,
hejda, hejda pst.

H7
H7
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I ległem se pod płotem,
przykryłem się kapotem.
Gdy pod płotem ległem se,
przyszedł pies, obsiusiał mnie.
Jo se myśloł, że to desc,
a to ten pieroński pies.

DZIWKI
Gdy kina Wolność neon z trudem się rozpala
aE
i na portierni słodko drzemie nocny stróż,
Ea
odciągam w bramie łyk, nie czeka na mnie nikt,
da
bo ja nikogo nie potrafię kochać już.
Ea
odciągam w bramie łyk, nie czeka na mnie nikt,
da
bo ja nikogo nie potrafię kochać już.
Ea
Dziwki po nogach całowały mnie zmysłowo,
rencistka jedna rwała dla mnie złoty ząb,
mój arogancki śmiech rozpala w żyłach krew,
gorąca młodość rozszumiała się jak dąb.
Aż raz mnie młoda zapoznała literatka,
i na hawirę willi sprowadziwszy swej,
kawiorem pasła mnie, mówiła – mój ty śnie,
będziesz mieć wszystko, tylko wiernym być mi chciej.
Sprezentowała piżam cztery jak artyście,
zimą na dechy, wiosną wiozła mnie na Krym,
chciała dać komfort wóz, ach gdyby nie ten nóż,
tym krwawym czynem nie splamiłbym nigdy się.
Siedzę na pryczy tak, jak król na imieninach,
że nie mam petów, słomę z wyra muszę ćmić.
Księżyca misa lśni, świat cały zwisa mi,
bo ja nikogo nie potrafię kochać już.
Na rajdy kiedyś z studentami ja chodziłem,
a tam w schroniskach były babki, że ho, ho.
Dziś dziwki rzucam w kąt, niech dziwka idzie won,
bo ja nikogo nie potrafię kochać już.

SAMOTNY LEŚNY KWIAT
Samotny, leśny kwiat
C
zapłakał cicho z tęsknoty
C G7
i długo płakał tak
G7
i płakał, bo był samotny.
G7 C
W swym sercu smutek miał,
CF
miłości kroplę chciał,
FC
lecz w lesie nikt go nie słyszał,
C G7
i kwiatek płakał sam.
G7 C
Nadeszła ciemna noc, na drzewie słowik zaśpiewał,
i tęskny jego głos przez miasta, wioski przeleciał.
Zaśpiewał szumny las, zaśpiewał cały świat
piosenkę, co nucił słowik, piosenkę z dawnych lat.
Piosenkę zaniósł wiatr do serca miłej dziewczyny,
co śniła pośród drzew, że dziś są jej zaręczyny.
Zbudził ją piękny śpiew i cudny wiatru wiew,
skończyło się jej marzenie, bo to był tylko sen.
Przepiękny był jej sen i czułe serce dziewczyny,
gdy nastał jasny dzień pachniały w lesie maliny.
Dziewczyna wzięła dzban i zbierać poszła tam,
gdzie kwiatek samotny płakał, gdzie kwiatek płakał sam.
Zaprzestał płakać kwiat, gdy poznał dziewczyny rękę,
zaprzestał płakać kwiat, gdy poznał miłosne serce.
Zaśpiewał w lesie ptak, zaśpiewał też nasz kwiat,
gdyż był on chłopcem z tej bajki, co miłej serce skradł.

PAN GENERAŁ
W Pikutkowie dziś sensacja,
G
wielka radość i libacja,
C
bo komendę garnizonu
D
objął żołnierz starych dat.
G
Pan generał Tramblandracki,
G
żołnierz stary, ale chwacki
C
przywiózł żonę, która ma
D
dwadzieścia lat.
G
I witała generała
oficerów, sturmfurrerów armia cała.
Pan generał kielich z winem
wznosi wzwyż:
ja dziękuję wam panowie - i my tyż
Na manewry wyjechała
z generałem armia cała,
bo za roczek na inspekcję
miał przyjechać wielki wódz.
Trenowali roczek cały,
nie szczędzono im gorzały,
więc ocenił wódz manewry
na pięć plus.
Pan generał, pan generał
ze zdziwieniem, na podwładnych
swych spoziera.
Potem kielich z winem wzniósł
wysoko wzwyż:
ja dziękuję wam panowie- i my tyż.

DG
D
A
D
DG
W Pikutkowie znów sensacja,
znowu wielka jest libacja,
bo powrócił z poligonu
pan generał z wojskiem swym.
Nagle wśród libacji owej
przyszła wieść generałowi,
że mu właśnie się urodził
pierwszy syn.
Pan generał, pan generał
ze zdziwieniem, na podwładnych
swych spoziera.
Potem kielich z winem wzniósł
wysoko wzwyż:
ja dziękuję panom za to
- nie ma za co.

PRZY KOMINKU
Stara płyta kręci się i szumi,
jest pęknięta tak jak serce me.
Serce, które kochać już nie umie,
i z tęsknoty pozdrowienia śle.

e H7 e
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R. Przy kominku, mrok zapadł.
e
Szary jak mgła.
H7
Przy kominku ktoś znaną płytę
H7
nam gra.
e
Powracają wspomnienia minionych dni,
gdy po raz pierwszy – kocham cię
szepnęłaś mi.
Patrzę na pożółkłą fotografię,
i uśmiecham się przez łzy.
I zrozumieć tego nie potrafię,
czy mnie kochasz, czy też nie.
R. Przy kominku …

Ea
e
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PRZYJECHALI DO WARSZAWY
Przyjechali do Warszawy,
przyjechali do Warszawy
lud prowincjonalny i ciekawy.
Kuma z kumą przystanęła,
co przybytek ten zawiera
i co znaczą na drzwiach zera.
To odlewnia jest metali,
bo słyszałam jak tam lali.
To jest szpital, moje panie,
bo słyszałam tam stękanie.
To redakcja jest niestety,
bo na gwoździach są gazety.
I przyszedł posterunkowy
i odezwał się w te słowy:
Wszystkie rację mata w kupie,
a ja wstąpię tu na chwilę,
żeby czas ten spędzić mile.

AE
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DZIKUS
Czy pamiętasz, jak na rajdzie raz w Bieszczadach
ADA
piękny wieczór się przy ogniu zapowiadał.
ADA
Nagle radio ktoś otwiera, ciebie bierze wprost cholera
DA
i dam głowę, żeś pomyślał wtedy tak:
E E7
R. Ach być dzikusem, pra, pra dzikusem
E E7 A
i mieć maczugę i krzepę lwa.
AE
Wziąłby człowiek zamach spory
E
zgodnie z newtonowskim wzorem,
E
że siła to m razy a.
E7 A
Ach być dzikusem, pra, pra dzikusem
maczuga moc perswazji ma,
byle tylko rozmach spory,
zgodnie z newtonowskim wzorem,
że siła to m razy a.
Czy pamiętasz jak raz nocą na zabawie
już dziewczynę usidloną miałeś prawie.
Nagle ktoś ci ją zabiera, ciebie bierze wprost cholera
i dam głowę, żeś pomyślał wtedy tak:
Czy pamiętasz epizodzik ten z kobietą,
jak szarpałeś jej sukienki barwny kreton,
nagle ktoś się przez drzwi wdziera, ciebie bierze wprost cholera
i dam głowę, żeś pomyślał wtedy tak:
Los ci ciągle wbija w tyłek nową szpilę,
co dzień prawie ktoś cię robi imbecylem.
Po co skarżyć się w gazetach i centralnych komitetach,
nie trać czasu, przecież prostsze wyjście znasz:
Zostań dzikusem …

KIEDY WEJDZIESZ MIĘDZY WRONY
Kiedy wejdziesz między wrony,
/między wrony, między wrony
musisz krakać jak i one,
/jak i one, jak i one.
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Gdy na rajd wybrałeś się,
nawet nie przypuszczaj, że
będziesz tu ponurą miną straszył bezkarnie,
bo tu jest studencka brać,
tu się trzeba bawić, śmiać,
ponuracy nich zginą marnie.

F
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Student to jest takie zwierzę,
/takie zwierzę, takie zwierzę
że z humorem wszystko bierze,
/wszystko bierze, wszystko bierze.
I kiedy okaże się,
że ktoś tam ze śmiechu pękł,
pewnie student, bo któż śmiałby się tak ofiarnie.
Bo, gdzie jest studencka brać,
tam się trzeba bawić, śmiać,
ponuracy nich zginą marnie.

DWÓCH CUDOWNYCH OCZU
Dwóch cudownych twoich oczu jestem niewolnikiem,
a F E E7 a
nie zakryją ich przede mną nawet Karpat szczyty dzikie. G G7 G7+ C E
Choćbym nawet na kraj świata pognał jak szalony, hej,
E E7 a F G a E
nie ucieknę od tych oczu, wrócę myślą do nich.
a F E E7 a
Dwóm cudownym twoim oczom poddać się musiałem,
tylko dobry Bóg to widział, ile ja cierpiałem,
moje żale słychać w górze, aż przy samym niebie,
całe noce śnię o tobie, widzę tylko ciebie.
Czas rozstania wolno płynie, jak leniwa rzeka.
Na różowy list od ciebie serce moje czeka.
Tęskniąc marzę, że z tym listem szczęście do mnie kroczy,
i że wkrótce ujrzę z bliska twe cudowne oczy.

MOJA DZIEWECZKA
Moja dzieweczka ma coś, ach coś,
o czym powiadam: daj mi, daj.
A owo coś - słodziutkie coś,
to jest mój raj, mój raj, mój raj.

CG
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Nie mówię wszakże, że ona jedna F C
na całym świecie owo coś ma,
DG
bo ma to każda - na wsi i w mieście, C
bo ma to każda i ta i ta.
GC
Lecz skąpa ma to tylko dla siebie,
a zaś rozrzutna każdemu da.
Dlatego kocham moją dzieweczkę,
bo ona dla mnie tylko to ma.
A owo coś mej słodkiej lubej
he, he – usteczka słodkie jak ulepek,
a ten, co myślał coś innego,
ten nie ma wszystkich pięciu klepek.
A ten, co myślał coś innego,
ten jest bardzo nieprzyzwoity.

GAJOWY
Przeleciała gajowemu sarenka przez drogę. D A7 D
Przeleciała gajowemu sarenka przez drogę. D A7 D
A on zmierzył i wycelił,
DG
w samo serce jej wystrzelił.
A7 D
R. A ciemna nocka winna jest,
że ona tak postąpił.
A ciemna nocka winna jest,
że on tak postąpił.

D
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Poszedł zobaczyć gajowy ubitą zwierzynę.
Patrzy, oczom swym nie wierzy, jego miła we krwi leży.
R.
Nabił odważny gajowy swą fuzję jeszcze raz.
Potem zmierzył i wycelił w samo serce sobie strzelił.
R.
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HYMN WŁÓCZĘGÓW
Jak dzwon rozlegnie się śpiew
i przyjdą na zew
włóczęgi ze wszystkich stron.

A
A
AD

Na zew i ze wsi i z miast
przybędą na złaz
przed króla włóczęgów tron.

A
A
AD

Zejdą się mężowie najprzedniejszych cnót,
a witać ich będzie cały ludzki ród.

dC
cA

Przyjdzie kto bezdomny, głodny, czy ułomny, d
komu w gębę napluł los.
Ad
My niebieskie ptaszki, bracia złodziejaszki, d
pierwsi zabierzemy głos.
Ad
R. Do nas, do nas na żebraczy sejm,
włóczykije i opryszki, hej.
Rzućcie torby w kącie, bracia urwipołcie,
a ty wiedźmo wino lej.
Wy niebieskie ptaszki, bracia złodziejaszki,
cała księżycowa brać.
Pędziwiatry, franty, brukowe amanty,
nuże, nędza wasza mać.

dg
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d
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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.
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R. 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.
Czy pamiętasz miła, jak przy ognisku
w ciemnym lesie , na polanie
spotkaliśmy się.
Las nam szumiał rzewnie,
byłaś tak blisko,
serca nasze z żarem iskier
połączyły się.

G
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POŻEGNANIA
Tak niedawno żeśmy się spotkali,
a już pożegnania nadszedł czas.
Tyle żeśmy z sobą przebywali,
że dzisiaj wspomnienia łączą nas.
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I choć w życiu przyjdą smutne chwile,
i choć w życiu przyjdą chwile złe,
my wspominać was będziemy mile,
pozdrowienia przesyłać wam swe.

CG
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R. My dziś piosenką pożegnamy was,
niech ta piosenka stale łączy nas.
Gdy usłyszycie tej melodii ton,
niech w sercach waszych radość niesie on.

aE
Ea
ad
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Życie daje nam uśmiechów tyle,
tyle szczęścia i cudownych chwil.
Trzeba wykorzystać każdą chwilę,
i zapomnieć, że istnieją łzy.
I choć smutek, żal ci serce targa,
w oku twym niech nie zabłyśnie łza.
Bo nikt nie zrozumie, co to skarga,
trzeba śmiać się, choć ci serce łka.

WALET
Hej walecie z czarnym okiem,
czemu wodzisz za mną wzrokiem.

Ea
Ea

R. Nos czerwony masz, masz,
a w kieszeni nic, nic,
ty masz podejrzany pysk.

d
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Hej walecie, hej walecie,
czemu chodzisz sam po świecie.
Czemu chodzisz z taką miną,
jakbyś stąpał wprost w kryminał.
Wiedz, że przyjdzie chwila taka,
że dostaniesz w tył kopniaka.
Wyrzucą cię kilka razy
idź poszukaj innej bazy.
Och walecie z smutną miną,
czemu chodzisz z tą dziewczyną.

WIECZOREM GDY SZLIŚMY
Wieczorem, gdy szliśmy wybrzeżem,
i morze szumiało swą pieśń,
to właśnie tu na tym spacerze
me serce zgubiło się gdzieś.
To właśnie tu na tym spacerze
me serce zgubiło się gdzieś.
Rybacy mi wczoraj mówili,
żeś ty je odnalazł wśród skał.
Mówili, żeś po nie się schylił,
widzieli, jak z sobąś je brał.
Odszedłeś ode mnie – widziałam,
o drogę pytałeś wśród skał,
a fale i mewy dwie białe
w nieznaną powiodły cię dal.
Twe słowa mi w uszach wciąż dźwięczą,
że mogłabym kochać, lecz jak.
Tak kochać, tak czule, młodzieńczo,
gdy serca, ach serca mi brak.
Mój miły, to rzecz niesłychana,
dla ciebie aż dwa mają bić,
a ja tak na śmierć zakochana,
zupełnie bez serca nam żyć.
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CHOPIN
Gdyby Chopin żył w Bostonie,
C
nieco później – o sto lat,
F
to by grał na saksofonie,
G
nie zmarnowałby się tak.
C
Grałby nokturn w rytmie woogie,
poloneza a la step,
roztańczonych ludów tłumy
krzyczą: brawo mister Fred.
Gdyby nasz Moniuszko brat
na Armstronga miejscu stał,
to potężny jego bas
szumiałby jak jodeł las.
Jontek śpiewałby Ramonę,
Halka, niby Eartha Kitt
zarabialiby mamonę,
tak jak dotąd w świecie nikt.
Gdyby żył Wincenty Pol,
to by tańczył rock and roll,
gdyby nasz Mickiewicz żył,
to by z nami wódkę pił.

Co się tyczy Beethovena,
gdyby na perkusji grał,
to by poznał Ellingtona,
i by kupę forsy miał.
Bo muzyka Beethovena,
i Chopina, Bacha też,
tylko wtedy jest coś warta,
gdy przerobić ją na jazz.

ZUZIA
Dziś drużyna nasza ustaliła, acha,
że nie będzie z chłopcami chodziła, acha,
że będziemy wierne naszej cnocie,
buziaka nie damy hołocie.

CG
GC
CF
CGC

R. Zuziu, Zuziu, daj się pocałować, acha,
Zuziu, Zuziu, czemu buzię chowasz, acha,
Zuziu, Zuziu, przecież nikt nie widzi,
dokoła jeziora i las.

CG
GC
CF
CGC

Zgrabne nóżki bez pończoszek miały, acha,
same oczka za nimi latały, acha,
choć spódniczka była modna, kusa,
hołocie nie damy całusa.
Chociaż ciągle za nami chodzili, acha,
chociaż ciasne jeansy też nosili, acha,
chociaż mieli włosy „na Tytusa”,
hołocie nie damy całusa.

MARIANNA
Wczoraj, gdym do ciebie przyszedł z rana,
by cię zbudzić ukochana z twego rannego snu.
Wczoraj nie zastałem ciebie w domu,
bo odeszłaś po kryjomu z innym na rendez-vous.
R. O Marianno, gdybyś była zakochaną,
nie spałabyś w tę noc, w tę jedną noc.

DA
AEA

Wczoraj obiecałaś mi na pewno,
że zostaniesz mą królewną na całą, długą noc.
Jutro już zastanę cię na pewno
i zostaniesz mą królewną na całą noc.
Dzisiaj, gdy już wszystko diabli wzięli,
gdy do wojska zaciągnęli, karabin dali mi,
dzisiaj mam już inną ukochaną,
karabinem nazywaną, do serca tulę ją dziś.

A
AEA
A
AEAA

JAK DOBRZE NAM
Jak dobrze nam zdobywać góry
i młodą piersią chłonąć wiatr,
prężnymi stopy deptać chmury
i palce ranić ostrzem Tatr.

dg
Ad
Dg
Ad

R. Mieć w uszach szum,
strumieni śpiew,
a w żyłach roztętnioną krew.

d
dg
Ad

Hejże hej, hejże hej,
hejże ha, hejże ha,
żyjmy więc, żyjmy więc,
póki czas, póki czas.
Bo kto wie, bo kto wie,
kiedy znów spotkamy się.

d
A
g
d
dg
Ad

Jak dobrze nam głęboką nocą
wędrować jasną wstęgą szos.
Patrzeć jak gwiazdy niebo złocą
i czekać, co przyniesie los.

DZWONY
Od starego księdza z kruchty białej (i skąd jeszcze)
z mojej wsi ja tę opowieść znam. (o kim, o czym)
O chłopaku i jego miłej (i o czym jeszcze)
i o dzwonach, które biły tam. (a co ci młodzi)

ad
E7 a
ad
E7 a

Młodzi byli, chętnie by się brali, (z jakiego powodu)
bo nie mogli wprost bez siebie żyć, (a co rodzice)
lecz rodzice im nie pozwalali, (dlaczego)
bo przy ślubie dzwony muszą bić. (a co te dzwony)
Dzwony te już dawno nie dzwoniły,
na dzwonnicy drzemiąc w sennych mgłach,
lecz pewnego dnia się obudziły,
budząc w ludziach wielki strach.
Chociaż ich pęknięte serca były, (co się stało)
czar zwyciężył złą potęgę snów. (a co miłość)
Wielka miłość głos im przywróciła, (i co z tego)
i te dzwony dzisiaj biją znów.

KRZYŻ
Stoi w polu krzyż,
zbliż się dziewczę, zbliż.
Bo ja idę na wojenkę,
przysięgę mi złożysz.

aEa
aEa
da
E a\A7

Dziewczę przybyło,
rączki złożyło
i przyklękło na kolana,
przysięgę złożyło.
Minął roczek, dwa,
już innego ma,
a o chłopcu, co mu przysięgła
dziewczę zapomina.
W lewej ręce nóż,
w prawej maszyna,
i wymierzył wprost do serduszka,
upadła dziewczyna.
Stoi w polu krzyż,
pod nim mogiła,
a w mogile śpi dziewczyna,
co chłopca zdradziła.
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GODZINA WALKI
Godzina walki już wybiła,
wróg wydał rozkaz do boju iść.
O jakże piękna jest taka chwila,
dopiero żołnierz zaczyna żyć.
Oddziały nasze się formują,
na każdym froncie jest oddział nasz.
W swe ręce całą akcję przejmuję,
i biję wroga, bo nadszedł czas.
Natarcie pięknie się rozwija,
zdobyto działa, granaty, broń.
A CKM-ów nam wciąż przybywa,
bo każdy kocha tę ciężką broń.
Warszawo, domy twe spalone
odbudujemy wysiłkiem swym.
Na domach flagi biało-czerwone,
tkwią w mej pamięci i sercu mym.

D A7
A7 D
D A7
A7 D

MOJA CIOCIA
Moja ciocia ma motocykl,
stare pudło sprzed stu lat,
jeździ na nim jak na krowie,
za kierownik rogi ma.

G
G
A
G

Przystanęła za zakrętem,
reperuje motor swój,
a wtem zbójców cała zgraja
wyszła z lasów krzycząc – stój.
Więc wyjęła rewolwery,
( najpierw dwa, a potem cztery )
(najpierw cztery, potem dwa,
hallarija, hallara ).
I nabiła rewolwery …
Wymierzyła rewolwery …
Wypaliły rewolwery …
Wyczyściła rewolwery …
Zakopała rewolwery …
Odkopali rewolwery …
I ukradli rewolwery …
I sprzedali rewolwery …
Odkupiła rewolwery …

PAŁACYK MICHLA
Pałacyk Michla, Żytnia, Wola,
bronią się chłopcy od Parasola,
choć na Tygrysy mają visy,
to warszawiaki, fajne chłopaki są tarara.
R. Czuwaj wiara i wytężaj słuch,
pręż swój młody duch,
pracując za dwóch.
Czuwaj wiara i wytężaj słuch,
pręż swój młody duch jak stal.

C7 F
C7
F
C7 F
C7 F

Każdy chłopaczek chce być ranny,
sanitariuszki - morowe panny.
A gdy się kula trafi jaka,
poprosisz pannę - da ci buziaka.
Z tyłu za linią dekowniki,
intendentura, różne umrzyki.
Gotują zupę, czarną kawę,
i tym sposobem walczą o sprawę.
Za to dowództwo jest morowe,
bo w pierwszej linii nadstawia głowę.
A najmorowszy z przełożonych
jest nasz Parasol w kółko golony.

F
C7 F
F
CF

WĘDROWAŁ KSIĘŻYC
Wędrował księżyc złoty,
Ga
napotkał ciemny las,
DG
a w lasach kulomioty,
Ga
przy kulomiotach straż.
DG
I pytał, co to znaczy,
GC
i pytał, co to jest.
CG
I ani się domyślał,
Ga
że to nasz pierwszy chrzest. D G
Możesz dalej wędrować,
tysiące mil nas dzieli.
Nie warto kul marnować,
do ciebie nikt nie strzeli.
Mamy swoje kłopoty,
nie trzeba nam twych dróg.
Niech grają kulomioty,
nad lasem czuwa Bóg.
Została gdzieś dziewczyna,
i płacze cały czas.
O nie płacz moja miła,
że chłopiec poszedł w las.
W lesie się żmija lęgnie,
groźniejsza jest od kuli.
Bo kula, gdy dosięgnie,
to każdy ból utuli.

A ON DO WOJSKA …
A on do wojska był przynależniony, C G
raz tydzień chodził w rekruty.
GC
Płaszczyk otrzymał ogólnowojskowy F C
i siedmiokilowe buty.
GC
A kiedy nas do wojska już pobrali,
wiedziałem, że to zwycięstwo.
Że nie przekroczy wróg naszych granic,
na widok nasz straci męstwo.
Gdy tak idziemy raz tydzień w mundurze,
my – kraju dzielne obrońce,
ze wszystkich okien w dole, czy w górze,
wzdychają do nas służące.
Nie straszne nam są Czang Kai Szek i USA,
jądrowe też uderzenia.
Bo każdy będzie miał, gdy głową rusza
lekarskie z wojny zwolnienie.

UMFA
W Ołomuńcu na Fischplatzu,
A
gdym na warcie, umfa, stał,
AE
wszyscy mi się, umfa, dziwowali, D A
taką, umfa, szabel miał.
EA
Wszyscy mi się, umfa, dziwowali, D A
taką, umfa, szabel miał.
EA
Co dzień rano do manierki
litr gorzały, umfam, brał,
żeby w polu, umfa, nie przemarznąć,
kiedy wicher, umfa, wiał.
Tę chusteczkę, coś mi dała,
na onuce, umfam, wziął,
żebyś sobie, umfa, nie myślała,
żem cię, umfa, w sercu miał.
Ten pierścionek, coś mi dała,
ja go nosić nie będę,
wsadzę go do, umfa, karabinu
i go, umfa, wystrzelę.
Pod Grunwaldem żeśmy byli,
pod Szlisburgiem, umfa, też.
Mieli żeśmy odnieść już zwycięstwo,
ale, umfa, padał deszcz.

Jak my poszli do ataku,
wiał przed nami, umfa, wróg,
ja dostałem, umfa, trzy medale,
ale, umfa, nie mam nóg.
Gdym się umfa z umfą umfił,
umfa z umfą było źle,
Sam cysarz mi wyraził uznanie
i poklepał, umfa, mnie.

UŁANI
Hej dziewczyno, hej niebogo,
D
jakieś wojsko idzie drogą.
GAD
Skryj się za ścianą,
GD
skryj się za ścianą,
GD
skryj się, skryj,
GA
skryj się, skryj.
AD
Ja myślałam, że to maki,
E A7
że ogniste lecą ptaki,
E A7
a to ułani, ułani, ułani,
DAD
a to ułani, ułani, ułani.
DAD
Strzeż się tego, co na przedzie,
co na karym koniu jedzie,
oficyjera, oficyjera,
strzeż się, strzeż.
Jeśli mu się wydam miła,
to się nie będę broniła,
niech mnie zabiera.
Serce weźmie, w dal pobiegnie,
potem w srogim boju legnie,
zostaniesz wdową, zostaniesz wdową,
strzeż się, strzeż.
Łez ja po im nie uronię,
własną piersią go zasłonię,
Bóg go zachowa.

MARYJANKA
Maryjanka raz o północy
CF
spotkała chłopca takiego,
FC
który miał czarne oczy.
GC
Czarne oczy, słodkie usteczka,
od pierwszej chwili poznania
pokochała go dzieweczka.
Tak go znała, listy pisała,
przyjedź o dziewiątej godzinie,
będę na cię czekała.
Janek przyszedł, wziął ją w ramiona,
ona mu rzekła nieśmiało:
Janku, jam twoja żona.
Lecz niedługo w tym szczęściu trwali,
bo kochanemu Jankowi
do wojska iść kazali.
Janek poszedł, kapralem został,
i w pierwszej chwili bojowej
trzy kule w piersi dostał.
Maryjanka, gdy list czytała,
padła na ziemię zemdlona,
Janku, jam cię kochała.

KTO CHCE BYĆ MOROWY
Kto chce być morowy
GC
i wyglądać ładnie,
GC
niechaj się zapisze
GC
do strzeleckiej armii.
GC
Bo w strzeleckiej armii
FC
chłopcy są morowe,
GC
mają wyszkolenie
GC
do boju gotowe.
GC
O szóstej pobudka,
o siódmej po kawę,
a jak nie wypijesz
wyleją pod ławę.
O siódmej trzydzieści
zbiórka drużynami
i tak do obiadu
wywijaj nogami.
O dwunastej obiad,
zupa fasolowa,
groch, kapusta, bigos,
repeta gotowa.
Od pierwszej do trzeciej
instruktor wykłada,
co to jest karabin
i z czego się składa.

Składa on się z drzewa
i kawałka blachy,
a strzelają z niego
same patałachy.
Instruktor wykłada
całe trzy godziny,
nawet nie ma kiedy
uściskać dziewczyny.

KABEWIAK
Noc ciemna i zimna i zimny wicher dmie,
a nasza kompania do boju aż się rwie.
Hej, wiwat, niech żyje dziewczyna, wino, śpiew
i młodzi kabewiacy, co rozpalają krew.
On oczy miał niebieskie i włosy jasno blond,
skąd go zapoznałaś, dziewczyno, powiedz skąd.
Tam na zabawie zapoznaliśmy się,
do niego, ach do niego, me serce aż się rwie.
Kapralem jego ojciec, sierżantem jego brat,
a on plutonowym, co serce moje skradł.
Do wojska, do wojska zabrali jego mnie,
do niego, ach do niego, me serce aż się rwie.
Widziałam jak faszyści kopali jego twarz,
ach gdzie, plutonowy karabin swój, gdzie masz.
I krew zalewała zielony jego płaszcz,
tak zginął kabewiak, jak polnej róży kwiat.
Dziewczęta wiły wianki z zielonej leszczyny,
koledzy wystrzelili po trzy magazyny.
I piękny miał pogrzeb i piękny miał ślub,
gdy go kabewiacy spuszczali w ciemny grób.

a
da
E E7 a
E E7 a
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OGNISKA
Ogniska z dala płoną już,
a
księżyca widać bladą twarz.
a A7
Na ławce chłopiec z miłą swą,
da
przedłuża wciąż rozstania czas,
E7 a
na ławce chłopiec z miłą swą,
da
przedłuża wciąż rozstania czas.
E7 a
Kej la,la, Kej la,la,la
A7 d |
Kej la,la, Kej la,la,la
G7 C a |
Kej la,la, Kej la,la,la d
E7 |
Kej la,la,la
E7 a\A7 |bis
Niebieskie oczy chłopiec ma,
płonące jak ogniska żar,
nie piękne może – no to cóż,
udane jednak ze wszech miar.
Dziś chłopcu trudno odejść stąd,
z uporem szuka czułych słów,
i tak się śmiesznie wierci wciąż,
to szepnie, potem milknie znów.
Dziewczęca z dala ścichła pieśń
o smutkach, które niesie wiatr.
Na ławce czasem westchnie ktoś,
westchnienia, to serdeczny żal.

CYGAŃSKI ROMANS
Gdy przyjdzie cichej nocy czar,
e H7
gdy księżyc w niebie lśni,
H7 e
cygański tabor wzywa nas,
Ea
na strunach skrzypiec smyczek drży. Fis H7
R. Jum dari, dari …

e H7 e a a H7 e

Cygana pokochałam ja,
rozniecił w sercu żar,
cygańska miłość w sercu trwa,
ma w sobie jakiś dziwny czar.
Choć jasny jest księżyca blask,
choć ptaków śpiewa tyle w krąg,
cień jakiś w swoich oczach masz,
gdy ręce dotykają rąk.
Ogniska płomień dawno zgasł,
w popiele skrył się żar,
lecz noc ta pozostanie w nas,
bo tkwi w niej jakiś dziwny czar.

CYGAŃSKA BALLADA
Czy słońce na niebie, czy wieczór zapada, a d a d
wędruje po świecie cygańska ballada.
aE
I śpiewa włóczęgom w dalekich dąbrowach, a C d a
jak dobrze z balladą wędrować.
E a \A7
A,a,a,a,a,a,a,a,
dGda
jak dobrze z balladą wędrować.
Ea
Usiądzie ballada przy ogniu wędrowca
i wrzuci do ognia gałązkę jałowca.
Kto raz się zachłysnął podobnym zapachem,
ten nigdy nie uśnie pod dachem.
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?
Wędruje ballada bez płaszcza i boso,
spać idzie z księżycem, a budzi się z rosą.
I doli cygańskiej na inną 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.

I poszła ballada na wieczną włóczęgę,
i śpiewa wędrowcom cygańską
piosenkę.
Wieczorem pod jednym sypiają
namiotem,
i nigdy nie przyjdą z powrotem.
A kiedy wędrowcy do miasta odjadą,
zostawią cię w lesie, cygańska ballado.
I może po roku pod starym namiotem
odnajdą balladę z powrotem.

MARZENIA
Marzenia się wloką jak mary,
jak smutno i głucho i źle.
Ja chciałbym przy dźwięku gitary
o tobie pomarzyć mój śnie.

Ge
CD
Ge
CD

I marzyłbym może o innej,
lecz widzę twą postać we mgle.
I tylko piosenka popłynie
bez celu, bez nazwy – gdzie ty.

Ge
CD
Ge
CD

Pamiętam twe oczy, kochana
i miły dziewczęcy twój śpiew.
To tobie dalekie marzenia,
tyś inna i ja już nie ten.
Być może usłyszysz raz jeszcze
tak dobrze ci znany mój głos.
Być może, że jesteś kochana,
i znowu połączy nas los.

JURKA GITARA
Razem z Jurkiem po morzu pływała,
bo on jedną na świecie ją miał.
Gdy był smutny, cichutko płakała,
gdy był wesół – głos miała jak dzwon.

C G7
G7 C
FC
G7 C

Zaczarowana była Jurka gitara,
C G7
a może on jej pół serca swego dał.
G7 C
Chociaż tak odrapana i stara,
FC
we wszystkich portach, gdzie on na niej grał. G7 C
Wszystkie morza jej pieśni śpiewały,
wszyscy milkli, gdy on na niej grał.
Za melodią wspomnienia leciały,
drżały serca mocniejsze od skał.
A potem Jurek zakochał się w dziewczynie,
i utopił w niej swój smutek i żal.
On zapomniał o morzu i winie
i o gitarze swej wiernej sprzed lat.

NINA
Wastok zariej pokryłsja,
spit tabor kacziewoj.
Nikto ljubwi nie znajet
Cyganki maładoj.

d
A7
A7
d D7

R. Ech na Nina, Nina, Nina … g d A7 d\D7 |bis
Cyganka, ech Cyganka,
gdie nocz ty prawieła.
Cyganka atwieczajet:
ja w taborie była.
Padajtie mnie gitaru,
naliejtie mnie wina,
padajtie mnie parniszku,
w kawo ja wljubljena.
Padali jej gitaru,
nalieli jej wina,
no nie dali parniszku,
w kawo da wljubljena.
Cyganie, wy Cyganie,
kowarnyje sierdca.
Wy ljubitie sławami,
a sierdcem nikagda.

CUM GALI
Siedział w barze „Pod Starym Lwem”
dgd
z czarnych oczu patrzyło źle,
dAd
lecz uśmiechnął się do mnie, rzekł
dgd
tylko tyle, cicho, cichutko:
dAdA
R. Cum gali, gali …
dAdAd
Na Zielonej ciemny miał kąt,
do bulwarów daleko stąd.
Lecz gdy śpiewał piosenkę swą,
niepotrzebne były salony.
I śpiewałam tak razem z nim,
nawet wtedy, kiedy on pił.
A on coraz piękniejszy był
i gorętsze moje kochanie.
Ale odszedł pewnego dnia,
ludzie mówią, że inną ma,
w oku nawet nie lśni mu łza,
kiedy wołam za nim w oddali.
Niech mi przyzna dziś każdy z was,
że tak w życiu bywa nie raz.
Tyle szczęścia i naraz – pas,
bo to było wszystko cum gali.
Pora kończyć, na mnie już czas,
już za chwilę nie spotkam was.
Zaśpiewajcie więc ze mną wraz
tę o szczęściu krótką piosenkę.

CYGAN
Na dancingu tańczą goście, a E
Cygan na gitarze gra.
Ea
Otwarł serce swe na oścież a E
a z ust płynie piosnka ta:
Ea
Pod niebem chciałbym spać, d
z taborem chciałbym iść,
a
lecz gościom muszę grać
E
co noc – jak dziś.
Ea
Patrzą goście na Cygana,
podziwiają jego grę,
a on szepce – ukochana,
jak ja strasznie kocham cię.
Ty odjechałaś w świat,
z tobą cygańska brać,
a ja zostałem sam
i muszę grać.
A któż go zrozumieć może,
jego smutek, jego żal.
Goście bawią się dokoła,
a on gdzieś spogląda w dal.
O łkaj, gitaro, łkaj,
płacz tak, jak płaczę ja,
serdecznym bólem łkaj,
żałośnie łkaj.

Zrozumiała płacz gitara,
zakwiliła skargę swą,
zajęczała rozżalona
i wypadła jemu rąk.
I nikt nie słyszał już
cygańskich skarg i łez,
Cygan w oddali znikł,
gitara też.

GDYBYM MIAŁ GITARĘ
Gdybym miał gitarę,
to bym na niej grał.
Opowiedziałbym o swej miłości,
którą przeżyłem sam.

a
Ea
da
Ea

R. A wszystko te czarne oczy,
gdybym ja je miał.
Za te czarne, cudne oczęta
serce, duszę bym dał.

a
Ea
da
Ea

Fajki ja nie palę,
wódki nie piję.
Jeno sam z żalu, z żalu wielkiego
ledwie co żyję.
Ludzie mówią - głupi,
po coś ty ją brał.
Po coś to dziewczę, czarne figlarne
mocno pokochał.

ZIELONE OCZY
Gdy blady świt we mgle porannej świeci,
cygańska pieśń jak ptak po niebie leci.
A pośród drzew słowika śpiew,
rozpala w żyłach naszych krew.

aE
E7 a
Ad
aEa

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

aE
E7 a
Ad
aEa

I ja, i ty i niebo rozpalone,
i ja, i ty i czyny te szalone.
Jak dobrze nam z tym sam na sam,
co wiedzie nas do szczęścia bram.
A kiedy Cygan Cygankę swą porzucił,
i odszedł w świat i nigdy już nie wrócił.
Skończona już opowieść ma,
została tylko piosnka ta.

NIEBIESKIE OCZY
Nadeszła wiosna, wonna, radosna,
nadzieją słońca upaja się świat.
I tylko w górach śnieg biały został,
to są wspomnienia minionych lat.
I co się w życiu kiedyś kochało,
teraz po nocach ciągle mi się śni.
I tylko jedno mi pozostało,
to są wspomnienia minionych dni.
R. Niebieskie oczy twe,
gdziekolwiek spojrzę,
wszędzie widzę je.
Niebieskie oczy
pełne szczęścia, pełne łez.
Niebieskie oczy twe,
kochane oczy twe,
wyśnione i rozmarzone,
w dal zapatrzone
niebieskie oczy twe.

A
A
AE
E
EA
A
D
DA
D
EA

Ah
EA
AD
AEA
Ah
EA
AD
AEA

CYGAŃSKA SKARGA
Zagraj mi piękny Cyganie,
C
zagraj mi piosnkę sprzed lat. C G7
Zagraj mi pieśń o miłości,
G7 C |
może ostatni już raz.
G7 C |bis
Pójdę ja w szeroki świat,
bo mam już dwadzieścia lat,
znajdę ja sobie dziewczynę,
która mi serce swe da.
Odda mi serce i duszę,
odda mi wszystko, co ma.
Dam jej na drogę całusa,
znów pójdę w szeroki świat.
Żegnajcie góry, doliny,
gdzie cytrusowy jest gaj,
żegnaj, ach żegnaj kochana,
ja pójdę w nieznaną dal.
Jeśli nie zginę i wrócę,
rzucę karabin i nóż,
wrócę do ciebie, jedyna
i ucałuję cię znów.
Cygan z wojenki powrócił,
Cyganki nie zastał już,
inny jej głowę zawrócił,
inny pokochał ją już.
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U BAMBUSIA
U Bambusia fajna wiara,
wcina precli, ćmi cygara.

AD
EA

R. Oj diri, diri, wirisz moj
uchaj, ruchaj, ta joj.

AE
EA

Kieliszkami się brat dzwoni,
Maniuś ciuchra na harmonii.
Aż tu wchodzi ciemna sztuka
i na sali pluskwy szuka.
A jak nas poprosi grzecznie,
upijemy się serdecznie.
Niech się dowie, że we Lwowie
są faceci honorowi.
Jak się bawić, to się bawić,
portki sprzedać, płaszcz zastawić.
Kto się z naszej wiary śmieje,
niech go nagła krew zaleje.

BOM JA CHOJRAK
O dwunastej godzinie idę ja przez Lwów, A E
upiłem się na winie, taj wpadłem na słup. E A
R. Bo mi się nic nie stało, tajoj,
A
bom ja chojrak, tajoj, jakich mało.
EA
Ale mi się nic nie stało, tajoj,
A
bom ja chojrak, tajoj, jakich mało.
EA
Tam na rogu Milicha hula jakiś drab,
a ja kułak podwijam, za cylinder chap.
R. Aż się denko załamało, tajoj, |
bom ja chojrak, tajoj, jakich mało. | bis
Wtem nadchodzi policaj i zabiera głos,
a ja kułak podwijam, policaja w nos.
R. Aż mu w oczach pociemniało, tajoj,
bom ja chojrak, tajoj, jakich mało.
Aż mu w oczach pociemniało, tajoj,
ja mu dodam, tajoj, jak mu mało.
Raz w tramwaju jechał ja, dama robi krzyk,
ktoś torebkę grachnął jej, łapać, trzymać w mig.
R. Ale jej się tak zdawało, tajoj, |
bom ja chojrak, tajoj, jakich mało. | bis
Na Kliparzu ja tuż, tuż i przez parkan hop,
i pod krzaczkiem wonnych róż przespał całą noc.
R. Ale klawo się kimało, tajoj, |
bom ja chojrak, tajoj, jakich mało. | bis

KLAWO JEST (WESELE WE LWOWIE)
Na weselu byłem raz we Lwowie, E H7
na Łyczakowie, tam klawa wiara.
H7 E
Pełno frajerów, frajerek,
E H7
grali sztajerek, lała się hara.
H7 E
Pan starosta z ciocią Mańcią wkoło
AE
prezentują cały lwowski szyk, trajlaj, laj,
A H7
cała wiara bawi się wesoło,
E H7
słychać wokoło jeden wielki ryk:
H7 E
R. Klawo jest, ta klawo jest, ta proszę siadać,
E H7
klawo jest, ta klawo jest, i nic nie gadać.
H7 E
Popatrz bracie jak ta wiara hula, acha
AE
jak Mariańcio Mańcię swą przytula, acha.
H7 E
Wypij dziś, wypij dziś, jutro nie będziesz, E H7
chyba że, chyba że powrócisz znów.
H7 E
Dziś orkiestra, dziś muzyczka, tany,
E H7
nasz ukochany niech żyje Lwów, tajoj.
H7 E
A tam w kącie jakiś frajer siedzi
z majchrem w kieszeni i szpaji szuka.
Na to Jóźko już zębami zgrzyta,
za pałkę chwyta i w łeb go stuka.
Mały krzyk i wielkie zamieszanie,
z prawa, z lewa, z przodu, z tyłu cios, trajlaj laj.
Dostał frajer bardzo tęgie lanie,
a Jóźko już na cały krzyczy głos:

TA CO PAN BUJASZ
Czy z Warszawy, czy z Poznania
C
każda panna istny cud,
G
każda skora do kochania,
G
ale Lwów to zimny lód.
C
Na nic łzy i sentymenty,
F
każda tę zasadę ma,
CF
mów lwowiance komplementy,
C
a ona ci odpowie tak:
DG
R. Ta co pan bujasz, ta ja ze Lwowa,
GC
ta daj pan spokój, ja się na tym znam.
GC
Na te kawały jam za morowa,
FC
a w sprawach serca doświadczenie mam.
GD
Ta po co tracić nadmiernie słowa,
GC
jak mnie pan kochasz,
D
to pan wiesz, co zrób?
G
Ta jedź pan ze mną do mego Lwowa,
FC
zanim coś będzie,
D
najpierw weźmiem ślub. Hej siup!
GC
Jedzie pociąg druga klasa,
Gdy lwowianin się z lwowianką
w korytarzu ona, on.
przypadkowo spotka gdzieś,
Ona pożeracza klasa,
on jej mówi: ma kochanko.
a on ryżowy lord.
Ona jemu – czego chcesz.
Jak ja panienkę kocham bardzo,
Ja do mamci pójdę jutro,
niech nie śmieje pani się.
ale dziś pocałuj mnie.
Ja miłuję, ja szanuję –
On jej grucha, ona słucha,
a ona w kułak śmieje się.
a potem w kułak śmieje się.

NA KLIPAROWIE
Na Kliparowie wielki ruch
od śmiechu, bracie, boli brzuch.
Tam wielkie zbiegowisko,
Pryszcz Mańki weselisko.

AE
EA
AE
EA

Sztajerka grają niby z nut,
i tańczy Mańki Pryszczy ród,
a ty nam Jóźku świszcz –
niech żyje Mańka Pryszcz.

AE
EA
AE
EA

Wasilku, wiernie wracasz znów,
jak się masz bracie – zaraz mów.
Jak się masz pijaczyno,
ta wspomnij, ja był w kino.

AE
EA
AE
EA

Na bilet forsy dał mi Żyd,
a ty mnie mówisz, sztom był spit.
Skandalu mi nie rób,
bo ja cię wyrżnę w zub.

TA JOJ, TA JÓZKU
Ta joj mnie nazywają
gdziekolwiek zjawię się
uśmiech na ustach mają,
wesoło bawią się.
Ja tym się nie przejmuję,
Bogu dzięki jestem zdrów,
bo przecież prezentuję
kochane miasto Lwów.
Warszawa, Toruń, Łódź,
Katowice, Będzin, Słupsk,
gdziekolwiek zjawię się,
wszędzie wołają mnie:

G
GD
D
D
G
GD
D
D
D
D
D
D

R. Ta joj, ta Józku, ta dawaj pyska, G
ta co tu robisz, zaraz mów.
GD
Ta jesteś mi znajomy z bliska,
D
ja z twojej gęby widzę Lwów.
DG
Ta jak tam Gródek, ta jak Kliparów, G
czy pod ratuszem stoją lwy.
GD
Ta czy śpiewają ojra, ojra,
D
Józku, Józku, tak jak my.
DG

Pojechałem raz do Gdyni,
by zwiedzić morski port.
Marynarzy tam spotkałem,
każdy minę miał jak lord.
I tam idę przez ulicę,
a auto z całych sił
uderzyło mnie gdzieś w plecy
i ja pod autem był.
Policja, ludzie w krzyk,
ja leżę jak ten byk,
a szofer z całych sił
tak woła mnie:

BAL U WETERANÓW
Wielki bal u weteranów,
A
każdy zna tych panów,
A
bo tam co niedzieli
E
jest zabawy wieli.
A
A muzyczka za to bierze
A
czterdzieści halerzy,
A
bo się tak należy fest, a fest. E A E A
R. A muzyczka ino, ano,
A
a muzyczka rżnie,
A
a przy tej muzyczce E
goście bawią się wesoło.
A
Czy to męska, czy to damska, A
czy to jaka jest,
A
byle tylko grali fest, a fest. E A E A
Maniuśka moja Maniuśka
A
choćże ze mną rwać jabłuszka E A
Maniuśka moja Maniuśka
A
choćże ze mną rwać
EA
A tam w tyli pan Bazyli
przeprasza na chwili,
bo mu portki trzaśli
na samiuśkiej tyli.
Tu agrafka nie zachyci,
trzeba iść po nici,
bo się gołym świci fest, a fest.

A tam w tyli jakaś szarża
mocno się uskarża:
my mamy nagniotki,
niechże pan uważa.
My nie będziem mówić wieli,
tylko w mordę strzeli
to cywilne cieli fest, a fest.
O północy się zjawili
jacyś dwaj cywili,
mordy odrapane, włosy jak
badyli.
Nic nikomu nie mówili,
światła pogasili,
no i w mordę bili, fest, a fest.

UŁAN
Siedzi ułan na widecie,
A
a siodło go w tyłek gniecie, E
a szkapina, poczciwina
A
nie chce dalej iść.
EA
A szkapina, poczciwina
DA
nie chce dalej iść.
EA
Stoi, prosi, nawet błaga,
nic cholera nie pomaga
stoi, durna jak słup soli,
i nie rusza się.
Stoi ułan i flirtuje,
a śmierć nad nim przelatuje,
ale ułan, jak to ułan,
nic nie boi się.
Żegnaj miła, ruszam w drogę,
ja tu dłużej stać nie mogę.
Bądź mi wierna, bo jak wrócę,
w gębę mogę dać.
Ułan pole obserwuje,
a szkapina podskakuje.
Tam u licha, stójże z cicha,
bo germańce tuż.
Stoi ułan na okopie,
a śmierć pod nim dołki kopie.
Granat trzasnął, ułan wrzasnął,
łeba nie ma już.

Nieśli trumny przez dąbrowę,
w jednej ułan, w drugiej głowę.
Pochowali, przyklepali,
dobrze jemu tak.
Rano, gdy pobudkę grali,
ułan z trumny z głową wstali,
przyśrubował, przyklajstrował
i już głowę ma.

A nazajutrz po wieczerzy
każdy zasnął jak należy,
a nasz ułan do szuflady
zamknął łeb na klucz.
Teraz w bitwie ułan hula,
niestraszna mu żadna kula.
Bo, mój Boże, któż to może
umrzeć drugi raz.

JA CHCĘ DO MAMY
R. Ja chce do mamy, do mamy, do mamy,
a ludzie ciągle mnie pchają do bramy.
Ja chcę do mamy, do mamy, do mamy,
bo moja mama jeszcze panną jest.
Mój drogi przyjacielu,
nie daję rad zbyt wielu,
lecz nie tańcz na weselu,
bo to się skończy źle.
Bo każdy człek żonaty
ma taki los garbaty
i mebli też na raty,
a z żoną kota drze.

e
ea
ae
H7 e

e
aa
ae
H7 e

BLAJE
U państwa Blajów goście są,
bo Blaj wydaje córkę swą.

E H7
E H7

R. Aby handel szedł, aby handel szedł,
aby handel, handel szedł

E H7
E H7 E

A wujek Moryś wlazł na stół,
wygłosił mowę do ogół.
A mały Icek zrobił pic,
zaglądnął Mańce pod spódnic.
Wtem rzecz okropna stała się,
ktoś buchnął z kuchni gęsi dwie.
A mały Icek zrobił szpas,
poszedł do kuchni, puścił gaz.
A Mańka kopła Icka w dup,
a Icek leży niczym trup.
A wtem muzyczkie przestał grać,
bo młode pare poszło spać.

Do męża mówi – mężu wiesz,
ty z młodej pary przykład bierz.

Blajowa patrzy przeze drzwi,
czy młode pare słodko śpi.

I mama tanc i tata tanc
i powstał mały Blajek ganc.

NA BACIARÓWCE
Na Baciarówce szwindel, bal, A E
tam szóstki daty, ta nie żal, E A
da tam bratiarów granda,
AE
ogtierywarów banda.
EA
Tam towarzystwo istny szyk, A E
jest Nadia i Wasyli Smyk.
EA
I innych rydzków sto,
E
hej dalej, bracia, wio!
EA
R. Sensacja – dziś kino gra A E
i ucha cha i tłum się pcha
EA
i pchają się wariaty
AE
podziwiać te dramaty.
EA
Dyrektor widząc ruch,
E
z radości gładzi brzuch.
EA
Z hulanki nocnej wraca stróż,
a żona z haczkiem czeka już,
gdzieś bywał, pijaczyno,
tam bych ja sam był w kino.
Za darmo bilet dał mi Krych,
a ty powiadasz, com był pit,
Na zapytanie, ktom ja jest,
awantury mi nie rób,
ja odpowiadam, że jest fest.
bo ci wybijem zub.
Ja latem, proszu pani,
cegiełki tarabani.
Pieniądzów u mnie w bród,
kobita spija miód. Uch, uch.
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KOMU DZWONIĄ
Komu dzwonią, temu dzwonią,
mnie nie bije żaden dzwon.
Bo takiemu pijakowi
jakie życie, taki zgon, zgon, zgon ta ra ra.
Bo takiemu pijakowi
jakie życie, taki zgon.
Księdza do mnie nie wołajcie,
niech nie robi zbędnych szop.
Tylko ty mi, przyjacielu,
spirytusem głowę skrop.
W piwnicy mnie pochowajcie,
w piwnicy mi kopcie grób,
a głowę mi obracajcie
tam, gdzie jest od beczki szpunt.
W jedną rękę kielich dajcie,
w drugą rękę wina dzban.
a nad grobem zaśpiewajcie:
umarł pijak, ale pan.

aEa
ada
adaE
aEaEa
adaE
aEaEa

PIĘTNAŚCIE LAT
Minęła wiosna i całe przeszło lato,
przekwitły już jaśminy, róże, bzy,
ach Boże mój, jak smutno jest za kratą
nad losem swym wylewać gorzkie łzy.

d A7
A7 d
Dg
A7 d

Poznałem ja dziewczynę jak anioła,
marzyłem wciąż o wiecznym szczęściu swym,
dziewczyna ta jak ptaszek wciąż wesoła,
za miłość mą płaciła sercem złym.
A miłość ta zbyt długo trwać nie mogła,
bo dziewczę to zdradziło serce me,
ach Boże mój, ona mnie okłamała,
za zdradę jej przysięgam zemścić się.
Przeszedłem ja przez góry i doliny
w zamiarze tym, by zwrócić serce jej,
ach Boże mój, czekałem dwie godziny,
pod oknem jej, by ulżyć duszy swej.
Ujrzałem ją spoza firanki w oknie,
jak inny ją w ramionach tulił swych,
ach Boże mój, chwyciłem za rewolwer
i wystrzeliłem, mierząc w piersi jej.

Strzeliłem raz, by zabić ich oboje,
strzeliłem znów, by trafić w serce jej,
ach Boże mój, naraz zabiłem dwoje,
to wina jej, bo nie kochała mnie.
Piętnastu lat więzienia się nie boję,
piętnaście lat to fraszka dla mnie jest,
piętnaście lat to młode życie moje,
nad losem swym wylewam gorzkie łzy.

ZABAWA W MIECHOWIE
Zapoznałem cię w Miechowie na zabawie,
na estradzie gruby Tolo w bęben rżnął.
Gdy widziałem, jak tańczyłaś z Mańkiem tango,
oczy moje zachodziły mgłą.
E7 a
Ty zapomnij o Maniusiu Fela,
on jest szuja, nie wart ciebie, kurza twarz.
Ty mi nie truj, ty mi głowy nie zalewaj,
zapomniałaś, że przyjemność ze mną masz.
R. Zapalimy se po sporcie,
ty mnie weźmiesz pod pachę.
Ja wystąpię w tenis korcie,
bo za kogo ty mnie masz.
Wtrząśniem sobie na siekacze
duże piwko po sto gram,
doprawimy się sikaczem,
ty wiesz dobrze, że je znam.

d
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Stałaś z Mańkiem w przerwie przy bufecie,
ja poszedłem, bo żem zakochany był.
I patrzyłem tylko cały czas na ciebie,
Maniuś, szuja, tylko swoją wódkę pił.
Poprawiłem krawat, prosząc do fokstrota,
przytulałem cię do siebie z całych sił.
I szeptałem – rzuć Maniusia moja złota
bo dla ciebie, ja bym całkiem inny był.

a
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RUM HELKA
Na Wolskiej – „Pod Kogutem”
tam była zabawa,
tańczyła Helka klawa,
wybrany świata cud.
Gibane kawalery,
łobuzy i sztajery,
to wszystko z Wolskich stron
CG
śpiewają Helce w taki ton:

C
C
C
GC
C
C

R. Rum Helka, rum Helka,
tyś gruba, jak ta belka,
tyś mocna, jak ta szklanka,
masz suknię pod kolanka,
tyś jest dziewczyna fest,
trzymasz sztajerski gest.

C
C
CG
G
C
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Tasiemce powiedzieli,
że Helka jest klawa,
że z Helką jest zabawa,
więc tata zgodził się.
I Helkę sprowadzili,
w melinę staszczyli.
Tasiemka ujrzał ją
i powiedział mowę swą:

GC

ZABAWA U SZTACHETÓW
Jest zabawa u Sztachetów,
to ci było lizać palce,
każda z damów tańcowała
w czystej, koronkowej halce.
A frajerstwo też z fasonem,
czapka, buty i pokrywka.
Tylko dryndziarz, pan Antoni
nietrunkowy, ten z przeciwka.
Był odmienny w nowej szacie,
miał tużurek na zawiasach,
a cynadra dymał w miechy
i sekundę trzymał w basach.
Szła zabawa ci galancie,
spływał pot po cyferblatach,
więc płynąłeś w sztywnej myśli,
bo był wybór w parzygnatach.
Były także mamki, niańki
z mleczarniamy rany boskie
i dwie panny z towarzystwa,
co wieczorem na Czerniakowskiej
urządzały polowania,
na miłości głodnych płeciów.
Była także jedna panna.
co już miała troje dzieciów.

A
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Jednym słowem wyższa skwara
przyszła wedle wychlapania,
a z końskiego schabu były
trzy goronce aż podania.
Ten kaszankę, ów salceson,
a ja tylko świńskie ciało,
a że było trochę tłuste,
to po brodzie aż kapało.

BROŃCIA
U Brońci Wstawa jest dziś zabawa, A
bo Brońcia to dziewczyna klawa.
AE
Wszystkie cwaniaki Brońcie znają E
i każdy z nią romanse rżnie.
EA
R. O kurde bele, co za bal
AE
i nie pchaj się, i nie bądź cham.
EA
Hej, bryzg go, dwa razy w pysk go A
i w głowie dziura, i już nie szura. A E A
Jest klarnecista, jest jazzbandzista,
jest wódka słodka, jest i czysta.
I płynie walczyk figurowy,
taki morowy, i fajno jest.
Jest Stasio Baca, a Feluś maca,
czy towar kupić się opłaca.
Jest towarzystwo, że oj rany,
więc puść się Fela w tany znów.
Spirytus jedzie, dobrze się wiedzie,
jest wódka słodka, są i śledzie.
W tym wielkim tłoku ktoś Felkę z boku
Felek za dekolt wsadził graby,
i Felka guza ma na oku,
palą się baby i fajno jest.
A Bronka krzyczy – policyja!
Feluś Pecyna przez zęby splunął,
i buch go w ryja i fajno jest.
stół facetowi na łeb runął.
Wtem przez drzwi wpada glinów gromada
Feluś go zręcznie strzelił bykiem,
i rozpoczyna się serenada.
poprawił piąchą, facet wpadł pod stół.
Po całej Pradze siedzą w pace,
ferajna bawi się, że hej.

BAL NA GNOJNEJ
Nieprzespanej nocy znojnej
aE
jeszcze mam na ustach smak.
Ea
U starego Joska na ulicy Gnojnej
a
zebrał się ferajny kwiat.
Ea
Bez jedzenia i bez spania,
aE
byle było by co pić.
Ea
Antek na harmonii cicho zaiwania, a
trzeba tańczyć, trzeba żyć.
Ea
R. Harmonia z cicha na trzy czwarte rżnie, a E
ferajna tańczy, ja nie tańczę.
Ea
Z szaconkiem, bo się może skończyć źle, a d
na Gnojnej bawimy się.
Ea
Jeden z pistoletem w dłoni,
drugi z siekierą we drzwiach.
A frajer frajera pompką od rowera
zaiwania, że aż strach.
Kto znał Antka, ten czuł mojrę,
ale jeden nie znał jej.
I dlatego się naraził na dintojrę,
skończył się z przyczyny tej.
Jak latarnie ciemno świecą,
cicho gwiżdże nocny stróż.
A kat Maciejewski, tam pod szubienicą
na Antosia czeka już.

FELEK ZDANKIEWICZ
Felek Zdankiewicz był chłopak morowy,
CG
przyjechał na urlop sześciotygodniowy.
GC
R. Ojra, tariri ojra, tariri ojra
FCG
tariri raz dwa trzy
GCGC
Urlop się kończy, czas do wojska wracać,
ale Felusiowi żal koleżków rzucać.
Nie tyle koleżków, co swojej kochanki,
u której przebywał wieczory i ranki.
Połóż się Feluś, boś ty jest pijany,
połóż się Feluś, boś ty niewyspany.
Kładzie się Feluś do snu kamiennego,
a kochanka jego do biura śledczego.
Panowie agenci, szybko przybywajcie,
Felka Zdankiewicza na łóżku schwytajcie.
Panowie agenci szybko przybyli,
Felka Zdankiewicza na łóżku chwycili.
Jedzie kibitka krętą uliczką,
a koledzy Felka zdrowia, szczęścia, życzą.
Nie bój się, Feluś, my jeszcze żyjemy,
już my twoją Mańkę smykiem pociągniemy.
Już Felusiowa w grobie spoczywa,
a my na to konto gruchniem sobie piwa.

CZTERY MILE ZA WARASZWĄ
Cztery mile za Warszawą
a
Wydałem ja siostrę za mąż, d a
Wydałem ją za Hendryka
Ea
za wielkiego rozbójnika.
Ea
W wieczór wyjdzie, rano przyjdzie,
Zawsze z sobą coś przyniesie
Raz jej przyniósł damską rączkę,
A na rączce tej obrączkę.
Innym razem - dla humoru
Złoty order z radcą dworu
Dobry mąż był, każdy przyzna,
Co dzień perły i bielizna.
Aż raz przyniósł chustkie białe,
Umaczane we krwi całe.
Siostra prała i płakała
Moją chustkie poznawała.
Mężu, mężu coś ty zrobił?
Mego brata żeś mie zabił!
Żono, żono nie wydaj mnie,
Żono, żono nie wydaj mnie.
Ciemno było, deszczyk rosił
Nie wiedziałem kto mnie prosił
Ciemno było, nic nie widze
Jestem zbójcą - krótkowidzem!

Masz na rękach krew ty brata
Nie przytulę się do kata.
Masz na rękach krew ty brata,
Nie popieszcze kata brata!
Ręka zbójcy nie zadrżała
Moją siostre krew zalała
Ach ty siostry mojej kacie
Teraz kolej przyszła na cię.
Wnet z zaświata sam przybyłem
Henia drania udusiłem
Za Warszawą cztery mile
Jest mogiłka przy mogile.
Siostra leży z lewej strony
Z prawej Heniuś załatwiony
A ja w środku, ukojony,
Odpoczynek zasłużony! O le!

BYŁEM JA SYNEM …
Byłem ja synem zchańbionej panny,
E7
ojca nie znałem ja wcale.
E7 a
I zapatrzony w nurty Sekwany
ada
tak wypowiadam swe żale.
E7 a
Matką mu była ciemna ulica,
rano budziło go słońce.
Rósł na potęgę, miał piękne lica,
oczy niebieskie, marzące.
Znały go wszystkie w bloku dziewczęta,
bo chłopak był jak marzenie.
W gronie złodziejów był on lubiany,
bo miał jak sokół spojrzenie.
Miał on kochanki piękne i młode,
co mu wróżyły sny złote.
Za Czarną Mańką i Rudą Zośką
z majchrem on szedł na robotę.
Raz go skusiło jakieś licho
a za pomocą drabiny
chciałby coś ukraść i to bardzo cicho,
wdarł się do komnat hrabini.
Hrabinia piękna w puchach leżała,
swe piersi miała odkryte,
na jego widok nieco zadrżała,
widząc w nim tylko bandytę.

a

On, co przed nikim nie zaznał strachu,
obce mu były uczucia,
nie mógł odnaleźć powrotnej drogi,
upadł na ziemię bez czucia.
Hrabinia piękna, bogata i młoda
miłości była spragniona.
Wzięła pod rękę młodego bandytę
i przytuliła do łona.
Gdy nasyciła swe młode ciało
i upoiła się cała,
za jego miłość dała mu pieniądz
i palcem drzwi mu wskazała.

On, co przed nikim nie zaznał trwogi,
krew mu się w żyłach wzburzyła,
złapał hrabinię za jej bujne sploty,
hrabinia martwa runęła.
I chwiejnym krokiem zszedł on z drabiny,
w rozterce jest jego serce,
i za zabójstwo pięknej hrabini
oddał się w policji ręce.
Cela tam była ciemna i głucha,
czarne i obite ściany,
tam młody więzień wyrok wysłuchał,
na śmierć przez sąd był skazany.

U CIOCI PELAGII
U cioci Pelagii, tej grubej, tej z Pragi,
C
co tydzień we wtorek jest bal a'la wieczorek.G C
Są ciastka, herbatka, bo ciocia dzierlatka
C
ma latka i bawić się chce.
CGC
R. Ten walc, ten walc, ten walc,
co za czar, tyle par.
Kółeczko, koszyczek kręć,
mija nocka, mija dzień.
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Tam pod ścianami córeczki z mamami
szukają chłopczyka, co fika walczyka.
A chłopczyk miał chrypkę, pił wódkę przez fifkę,
bo taki już z niego był drań.
A Tosiek Szuflada cichutko się skrada,
gdzie ciastka są świeże i wódzia gdzie leży.
U celu był bliski, opróżnił pół miski,
a reszta w walizki i zwiał.

U CIOCI NA IMIENINACH
U sąsiadów na czwartaku rojno, gwarno,
jak na sylwestra ruch.
Radio i patefon gra na zmianę
tango nasze, tango ukochane.

CG
GC
CG
GC

No i wszystkie kuchty do nich dziś się garną, C G
wytężając słuch.
GC
Śpiewa gość, gdy sobie podje
GC
melodię za dwóch.
GC
U cioci na imieninach
są goście, i jest rodzina.
Więc program się rozpoczyna
do śmiechu i do łez.

CG
GC
CG
GC

Wuj Michał jest za magika,
szwagierka walczyka fika,
brat szwagra odstawia byka,
a zięć torreadorem jest.

CG
GC
CG
GC

Gość jeden na grzebieniu gra operę,
FC
drugi, niby z radia jest śpikerem.
GF
Mańka, ma dziewczyna, gwiazdę robi z kina,F C
Felek wróży z rąk i z nóg.
DG
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DOM WSCHODZĄCEGO SŁOŃCA
Słońce zaszło w dali
aCDF
i mgła się ściele do stóp.
a C E E7
Idziemy dalej, dalej tam,
aCDF
gdzie tylko ciemność i chłód. a E a
Zlane potem twarze,
zmęczony, pusty wzrok.
Szczeniacki świat naszych marzeń prysł,
zdeptany setką stóp.
Nieraz nas los doświadczył,
nieraz byliśmy na dnie,
lecz nikt się z nas nie skarżył, gdyż
nasz świat nie lubi łez.
Niewielu z nas zostało,
a resztę zetrze czas.
By wrócić – sił za mało już,
a zresztą świat przeklął nas.

ZUZANNA
Dzisiaj jestem w Alabamie
C
i na banjo idąc gram.
CG
Jutro będę w Luisjanie,
CG
no a tam najmilszą mam.
C
Kiedym ruszył w czasie suszy,
C
całą nockę padał deszcz,
CG
taki gorąc był, żem zmarzł na śmierć, C
Zuzanno, nie lej łez.
CGC
R. Och Zuzanno,
F
o nie płacz, bo już dość,
CG
idę sobie z banjo na kolanie,
C
ja, z południa gość.
GC
Zeszłej nocy miałem taki sen,
gdy wszystko było sza,
jakby hen z pagórka – żebym zdechł,
Zuzanna do mnie szła.
W buźce ma gryczany placek,
a w źrenicy wilgoć jest,
więc powiadam, że z południa brnę,
Zuzanno, nie lej łez.
Prędko będę w Nowym Orleanie,
zerknę sobie w krąg
i widokiem jej rażony runę
jak piorunem dąb.
Gdybym jej nie ujrzał, zamknę oczy,
przyjdzie na mnie kres.
A jak będę trup rzucony w grób,
Zuzanno, nie lej łez.

ŻÓŁTE PSISKO
Mój Żółty był przybłędą,
A
lecz psem całą gębą,
DA
polował na zwierzynę całe dnie.
AE
Po jakimś gończym dziadku
A
zdolności dostał w spadku
DA
i żyłkę myśliwską we krwi.
AEA
R. Wróć Żółty, noga Żółty, D A
pies musi być tam, gdzie ja. A E
Wróć Żółty, noga Żółty,
DA
nie ma takiego już psa.
AEA
Mój Żółty był łajdakiem
i to nie byle jakim,
kradł kury i kurczęta całe dnie.
Farmerzy się martwili,
złodzieja nie wykryli,
a Żółty ucztował co dzień.
Mój Żółty był myśliwym
i już do łowów przywykł,
polował na zwierzynę całe dnie.
Po jakimś gończym dziadku
zdolności dostał w spadku
i żyłkę myśliwską we krwi.

GDZIE SĄ TE KWIATY
Powiedz, gdzie te kwiaty są, C a
gdzie się pogubiły.
d G7
Powiedz, gdzie te kwiaty są, C a
co z nimi dziś.
dG
Powiedz, gdzie dziewczyny są, C a
co te kwiaty rwały z łąk,
d G7
jak to właściwie jest,
FC
jak to właściwie jest.
F G7 C
Powiedz, gdzie dziewczyny są.
Powiedz, gdzie mężczyźni są,
co dziewczęta brali z łąk.
Powiedz, gdzie mężczyźni są,
Powiedz, gdzie mężczyźni są,
co przed wojną byli w krąg.
Powiedz, gdzie żołnierze są,
Gdzie żołnierze z tamtych lat,
nad grobami wieje wiatr.
Powiedz, gdzie te groby są,
Gdzie są groby z tamtych lat,
jaki na nich rośnie kwiat.
Powiedz, gdzie te kwiaty są …

NAD YUKONEM
A gdy cię zamkną w więziennej celi, a
na nic się nie zda łza pokorna.
E7 a
Lepiej wspominać i weselej,
a
tęgi łyk Johna Barleycorna.
E7 a
Świat to jest taki wielki hotel,
gdzie Bóg jak barman każe stać.
A gdyś zmęczony, siadasz w fotel,
w fotel, z którego trudno wstać.
Złodziej, policeman cię opęta,
fałszywy sędzia cię osądzi.
Nie licz na łaskę prezydenta,
bo w Białym Domu dolar rządzi.
Koniec – to czarna lufa colta,
śmierć przyjdzie nie wiadomo skąd.
Zdradzi cię tylko jedna volta,
tysiąc woltowy puszczą prąd.
Lepiej wspominać mórz błękity,
szum Colorado, krzyki mew,
łuny płonące ponad City
i znad Yukonu mroźny wiew.

O TYM SZUMI WIATR
Ileż jeszcze szlaków
człowiek przejść ma wzdłuż,
nim powie, że mężem się stał?
Ileż gołębica przelecieć ma mórz,
nim spocznie wśród brzegów skał?
Ileż jeszcze przejść musi armatnich burz
nim padnie ostatni strzał?
R. O tym wszystkim, bracie,
szumi nam już wiatr,
o tym wszystkim szumi nam już wiatr.
Ileż potrzeba na to ludzkich ócz,
by wreszcie nieba sięgnął wzrok?
Jakże trzeba całym zamienić się w słuch,
by doszedł nas ludzki szloch?
Ileż razy jeszcze oglądać nam śmierć,
co wszystko obraca w proch?
Ileż jeszcze minie milionów lat,
nim góry woda zaniesie do mórz?
Ileż jeszcze lat czekać ma nasz brat,
nim wśród nas wolnym będzie już?
Ileż razy przyjdzie odwracać nam twarz,
że niby zła nie widzimy już?
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STARY COWBOY
Na prerię szary spływa zmrok, a
po stepach wieje wiatr.
C
Rozsiodłał konia stary cowboy, a
przy ognisku siadł.
C
Gdy płomień resztką sił się tli, a
dorzuci parę drew.
a
Wieczorne mgły
F
niosą jego śpiew.
a
R. Co mi tam wiatr, co mi tam chłód,
byleby koń – wiatronogi druh,
Byleby colt, lasso i bat,
co mi tam chłód, co mi tam wiatr.
Pamiętasz dobry koniu,
gdyś źrebakiem jeszcze był,
marzyłem sobie – kupię dom,
jak człowiek będę żył.
Pasałem bydło życie całe,
co dziś mam – czy wiesz?
Dwa colty, bat,
ciebie i tę pieśń.
Nad ranem wyganiali znów
cowboye bydło w step.
Starego pochowali,
starej szkapie kulę w łeb.
Na morzu prerii w dali, gdzieś
cowboyów znika sznur,
wiatr niesie pieśń,
nuci jeszcze chór.

Ca
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FARE THEE WELL
Słońce zaszło już, wśród wieczornych zórz, A
śpiewam sobie poly wooly doodly day.
AE
Gdy nadejdzie czas, zaśpiewajmy wraz
E
sing a poly wooly doodle day.
EA
Żegnaj mi, żegnaj mi, | bis
A
żegnaj mi na zawsze już.
AE
Od Meksyku do Nevady,
E
tam gdzie żyją koniokrady,
E
płynie piosnka wśród stepowych wzgórz. E A
R. Fare thee well, fare thee well,
fare thee well, my fairy fay.
For I’m goin’to Louisiana,
for to see Sussanna
sing a poly wooly doodle all day.
Słońce zaszło już, czuwa nocny stróż,
śpiewa sobie a poly wooly doodle day,
złodziej przyszedł też, zakradł się jak zwierz
i z uwagą słuchał piosnki tej.
Nóż se wziął, nóż se wziął,
wpół się zgiął, wpół się zgiął,
cicho płynie jak kościelna mysz.
Stróż nie przerwał tej piosenki,
lecz rewolwer wziął do ręki
i zawołał: śpiewaj ze mną też.

W SAMO POŁUDNIE
Opowiem wszystko tak jak było,
C
miał stu przyjaciół, powiem wam
CFd
i miał dziewczynę bardzo miłą.
d G7 C a
I cóż miał z tego, i cóż miał z tego, F C F C
gdy przyszła bieda, został sam.
F C G C C7
R. Wio koniu, wio koniu, pędź przed siebie, F
wio koniu, wio koniu, wstyd powiedzieć.
C
Tylu przyjaciół człek ma, lecz w biedzie,
f
w biedzie jest zawsze sam.
CGC
I przyszła banda, szli czeredą,
pukawki grzały z dachów, bram.
Strzelali w czterech do jednego
i choć miał szeryf przyjaciół szczerych,
gdy przyszła bieda został sam.
I myśmy stary też tam byli,
widzieliśmy ten cały kram,
lecz żeśmy coltów nie dobyli.
Więc co tu gadać – stąd ta ballada,
że człek jest w biedzie zawsze sam.
Opowiedziałem tak jak było,
ja także wtedy byłem tam,
a czy i wam się nie zdarzyło,
że wasz przyjaciel, że wasz przyjaciel,
gdy przyszła bieda, został sam.

DOM NA PRERII
W pobliżu mej chaty rży mustang kosmaty, A D
rosomak wyrusza na łów.
AE
Powietrze tu czyste i niebo świetliste
AD
i gniewnych nie słyszy się słów.
AED
R. Hej, w prerii mieć dom,
ADA
jeśli byłeś – powrócisz tam znów.
AE
Powietrze tu czyste i niebo świetliste
AD
i gniewnych nie słyszy się słów.
AEA
Podciągnij strzemiona, bo szałwia czerwona
rozkwitła od brzegu po brzeg.
Nad stepów purpurą głos leci ku górom
i wraca od gór jako szept.
Hej, wiatry szumiące i deszcze, i słońce,
i noce gorące od gwiazd.
Ty trawo na stepie, nie oddałbym ciebie
za żadne z pyszniących się miast.
Zapachnie kwiat dziki, zawabią kuliki,
zadudni coś – wyjdę na próg.
Popatrzę czy łania po prerii ugania,
czy kopyt doleciał mnie stuk.
Zjeżdżając z gór białych przystańcie na skałach,
gdzie znajdzie oparcie wasz koń.
I oczy przysłońcie i na horyzoncie
szukajcie, gdzie stoi mój dom.

SMUTNY COWBOY
Na siodle kołysze się John,
ponure wspomnienia ma on.
O dziewczynie z Toledo,
co nie chciała być jego,
smutny cowboy, hej jupi, jupi hej.
Na siodle kołysze się John,
ponure wspomnienia ma on.
Na rękach sygnety,
a w kieszeni ma pety,
smutny cowboy, hej jupi, jupi hej.
Na siodle kołysze się John,
ponure wspomnienia ma on.
Na głowie ma sombrero,
a w kieszeni ma zero,
smutny cowboy, hej jupi, jupi hej.
Na siodle kołysze się John,
ponure wspomnienia ma on.
On uciekł od złych ludzi,
aby miłość swą ostudzić,
smutny cowboy, hej jupi, jupi hej.

G
G D7
G D7
C
G D7 G

KUMBAYA
Kumbaya my Lord, Kumbaya.
Kumbaya my Lord, Kumbaya.
Kumbaya my Lord, Kumbaya,
a Lord Kumbaya.
Someone’s singing Lord, Kumbaya,
a Lord Kumbaya.
Someone’s laughing Lord.
Someone’s praying Lord.
Someone’s sleeping Lord.

DA
DA
AD
DA

WASHINGTON
Kiedy ongiś Jerzy Washington
A
był naszym prezydentem.
EA
Po kraju człapał zwykły koń,
A
a wóz nie miewał dętek.
EA
R. U U U U U U
ADAE
Bez radia człowiek życie wiódł
i nie znał odkurzacza.
I obcy był mu kina cud,
wciąż płakał i rozpaczał.
Nie paczkowany był wikt
przy Washingtona rządach.
Przez telewizor nigdy nikt
nikogo nie oglądał.
Niemodny był jazzowy szał,
ni radar, ni nylony.
Na niebie człowiek rakiet chciał,
a widział tylko wrony.
Lecz dziś już nie żyjemy tak,
nietrudno się przekonać.
Cudeńków wszelkich nie jest brak,
lecz brak nam Washingtona.
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BUM DIDI BUM, BUM (OJCZYZNA)
Kraina srebrnych brzóz,
żeremia bobrów,
łosi potężny ryk
wiatr niesie w dal.

aE
aE
FC
dE

R. Jezior błękit, groza skał, F C
to jest ojczyzna ma.
da
Bum didi bum, bum
aC
Bum didi bum, bum
aC
Bum didi bum, bum, bum
a G7 a
Srebrny cień lasu, słońce w dolinach,
kiedy zobaczę znów wierzchołki gór?
Może powrócę tam, zbuduję wigwam,
gdzie rzeki bystry nurt, urwisty brzeg.

BALLADA O BRYGU
Zawinął statek do Bordeaux
aea
i przywiózł zboża korców sto.
CDa
Kapitan był tam chłop na schwał,
aG
na dziobie brygu sobie stał.
CE
(la la la, na dziobie brygu sobie stał) d a e a
Trzy panie przyszły spytać go,
po czemu sprzeda zboże to.
Pozwólcie, proszę, na mój bryg,
a targu dobijemy w mig.
Skoczyła więc najmłodsza z trzech,
wtem w żagle dmuchnął wiatru wiew.
I statek zaczął fale pruć,
żeglarzu, ach, zatrzymaj, wróć.
Zatrzymaj, wróć – wołała wciąż,
burmistrzem przecież jest mój mąż.
Chociażby nawet królem był,
całować będę cię co sił.

HISZPAŃSKA GITARA
Pośród palm, pośród wysp,
ea
gdzieś nad brzegiem laguny,
ea
gdzie toń sinych wód cicho lśni,
e H7 e
donna tańczy z seniorem hiszpańską romancę,
DGDGED
ich piosenka z daleka już brzmi.
e H7 e
Z cichych wód wstaje cień,
a
to się kończy już dzień,
e
noc czarowna się zbliża znad pola.
H7
Senior bierze do ręki gitarę i gra,
eaea
echo niesie dźwięki gdzieś w dal.
e H7 E
A gdy gra gitara piosenkę
E
słodkich, tęsknych słów,
H7 E
starczy mi do szczęścia twa ręka, E
szept twych czułych słów.
H7 E
Ust szkarłatnych lekkie muśniecie, A
jedna cicha łza,
AE
gdy wśród palm hiszpańska gitara cis
o miłości łka.
Fis7 H7
A gdy gra gitara piosenkę
EAE
słodkich, tęsknych słów,
H7 E
starczy mi do szczęścia twa ręka,
Ea
szept twych czułych słów.
E H7 E H7 E
Noc zapada wśród fal aksamitna jak sen,
gwiazdy płoną na niebie i drżą,
senior wszedł razem z donną do barki
i razem o szczęściu swym śnią.
Z głębi idzie już chłód,
księżyc wstaje znad wód,
gwiazdy w górze i gwiazdy na dnie.
Senior gra swojej donnie piosenkę miłości,
pieśń ginie daleko we mgle.

DE PASSA CUBA
De passa Cuba pożegnania,
dziś statek w naszym porcie jest.
Statek ze swoim kapitanem,
odpływa w południowy rejs.
R. Laj, laj, laj …

a E7
E7 a
a E7
E7 a

E7 a E7 a E7 a E7 a

Posłuchaj mała, coś ci powiem,
przyniosę ci bukiecik róż,
de passa Cuba ci zaśpiewam,
de passa Cuba jeszcze raz.
Choć ty się wzbraniasz i opierasz,
twe ręce jednak pieszczą mnie,
de passa Cuba pożegnanie,
de passa Cuba jeszcze raz.
A kiedy oni się żegnali,
uśmiech i kwiaty dałam im,
strunom gitary zapłakali,
de passa Cuba jeszcze raz.

GICZOŁY
Mama będzie mieć bachora,
C
leży w łóżku pod pierzyną,
F
siostra siedzi na nieszporach,
G
bo jest taka religijna.
DG
Czasem żal mi trochę mamy,
c
czasem łza mi z oka spływa,
cG
i tak sobie giczołami,
G
giczołami sobie kiwam.
Gc
Tata znowu siedzi w mamrze,
za kawały na Bielanach,
jego ruda cizia także,
taka para z nich dobrana.
Czy mu źle – powiedzcie sami,
żreć dostaje, odpoczywa,
i tak sobie giczołami,
giczołami sobie kiwa.
Jakiś typ w niebieskim szalu
przypiął do mnie się w sobotę,
łaził za mną tak wytrwale,
że aż zalazł na Ochotę.
Szeptał, brzęczał moniakami,
- mała, może chcesz zarobić.
A ja sobie giczołami,
giczołami kiwam sobie.
Rzekła Józka – głupiaś Maniuś,
żeś faceta odwaliła,
stałabyś się wielką panią,
gdybyś wreszcie się puściła.
Głupia Józka –patrzcie sami,
ja w salonie – tak jak w grobie
tam nie dadzą giczołami,
giczołami kiwać sobie.

Z towarzystwa moralności
dobroczynna dama wpadła,
nakazała więcej pościć,
by się ustrzec pokus diabła.
A ja na to: to u pani
ksiądz kanonik już nie bywa?
I tak sobie giczołami,
giczołami sobie kiwam.

Czasem myślę w nocnej porze,
co się mym Emilem dzieje.
Powiesili go być może,
był alfonsem i złodziejem.
Świt się czai z kogutkami
szubienica stoi krzywa,
a on sobie giczołami,
giczołami sobie kiwa.

CO JA ROBIĘ
I’m drinking Polish wodka every day.
I’m drinking Polish wodka every day.
I’m drinking Polish wodka,
I’m drinking Polish wodka,
I’m drinking Polish wodka every day.

A
A A7
A
AD
A E7 A

I’m smoking Polish Sporty every day,
I’m drinking denaturat every day.
I’m smoking moja faja every day.
I’m drinking kwaśne mleko every day.
I’m doing mała kupka every day.
I’m reading „Brzechwa dzieciom” every day.
I’m sleeping in piżama every day.
I’m loving bloody Dziunia every day.

LOLITA
Gdy zadźwięczą struny gitar e
Gdy popłynie cichy śpiew
H7
Wtedy słyszy go Lolita
H7
I przybiegnie na ten zew
H7 e
Będzie tango tańczyć z nami e
Będzie śmiać się, jak co noc e a
Gdy roztoczy swoje czary
ae
Gitary słodka moc
Fis H7
W czarnych oczach swych Lolita
e
Ma zaklęte gwiazdy dwie
H7
Ale trudno z nich wyczytać
H7
Co w jej sercu kryje się
H7 e
I czy z bliska czy z oddali
e
W biały dzień czy szary mrok
ea
Jej spojrzenie wciąż cię pali a e
I ściga cię jej wzrok
Fis H7
Lolita, czarnooka Lolita
ae
Gdy o serce ją spytasz
e H7
Rozśmieje się prosto w twarz H7 e
A potem spojrzy słodko i mile
ae
I pomyślisz przez chwilę
H7
Że dziś już serce jej masz
H7 e
I czasem bliska, a czasem taka daleka
Więc czemu czekasz, czemu w tęsknocie trwasz
Lolita, czarnooka Lolita
Gdy o serce ją spytasz
Rozśmieje się prosto w twarz

dG
Ea
ae
H7
H7 e

DOMOKRĄŻCY
R. Kto rondle ma dziur, dziur, dziurawe
rozwiążę wór, naprawię je.

EAE
E

W torbie łyżki mam,
chętnie sprzedam wam.
Są tam kropielniczki,
klamry i solniczki.

EH
EH
E
HE

Domokrążcy Oberniacy,
wędrujemy hen przez świat.
Czy tu piękna panna mieszka,
której za mąż wyjść już czas.
Popatrz piękna panieneczko,
z Oberniaka dobry mąż.
Czy nie zechcesz mnie poślubić,
będę ciebie kochał wciąż.
Na nic próby mój blacharzu,
bo masz czarną twarz i dłoń.
Może jednak się spodobam,
z czarnej ziemi dobry plon.

EA
HE
EA
HE

DOBOSZ
Szli trzej dobosze z dalekiej wojenki.
C G7
W wesołym marszu grały im bębenki.
G7 G7+
R. Ra, ra, ra, ta, ta, ta
C G7
tak grały im bębenki.
C G7 C
Najmłodszy z nich miał oczy czarne, duże,
w ustach zalotnie czarną trzymał różę.
I grał tak cudnie na swoim bębenku,
że aż królewna stanęła w okienku.
Hej doboszyku, daj mi róż purpurę,
Hej mości królu, daj mi swoją córę.
Idź do kaduka, rzekł król – jejmość srogi,
na ten marcepan waszeć za ubogi.
Hej mości królu, jam Hiszpanii synem,
mam trzy okręty, hen na morzu sinem.
W jednym są perły, w drugim złota skrzynie,
trzeci z mą miłą na morza popłynie.
Godnyś doboszu córeczki mojej ręki nie mości królu, za to teraz dzięki.
W ojczyźnie mej piękniejsze są panienki.
Bądź zdrów, wesoło zagrały bębenki.

DON KICHOT
O bolało serce Don Kichota, a E a
gdy wyśmiewała go hołota E a
i nie dawała mu żyć.
Ea
A don Pedro i don Diego
a
nazywali go lebiegą, hej.
a
Lecz on odważnym był junakiem,
pojedynkował się z wiatrakiem,
to nie wiatrak, lecz młyn.
A może nieprawda, bo pewnie i wiatrak.

Ea
AE
H7 E
da

On szukał najprościej gorącej miłości
lecz zawsze spotykał go pech.
Bo jego wybrana, gdy padł na kolana,
słuchała, patrzyła i w śmiech.

da
Ea
da
EA

W Barcelonie urągał jednej na balkonie,
AE
a w Madrycie Anicie zabrał serce jej.
EA
a w Casablance dał jedno słowo swej bogdance. A E
a w Kastylii on kochał naraz aż dwie.
EA
Lecz kiedy był nad brzegami Ebry,
Ad
miłosnej dostał febry, bo wyśmiewały go znów. a d E
W Bilbao trzynaście dziewcząt go kochało, A E
a w Kastylii on kochał naraz aż dwie.
EA
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CZTERDZIESTU CHŁOPA
Czterdziestu chłopa na umrzyka skrzyni,
- hej, ho i butelka rumu.
Piję za zdrowie, resztę czart uczyni
- hej, ho i butelka rumu.

d
d A7 d
d
dAd

R. Z całej załogi został jeden zuch,
choć wyruszyło ich czterdziestu dwóch.

A7 d
d A7 d

Trup Bellaniego sczerniały i chudy,
wisi pod Kingston, aż brzęczą łańcuchy.
Nóż dostał w grdykę Hiszpan i padł trupem,
Zeus zaśniedziały był jedynym łupem.
Jarry Smith dostał nożem po policzku,
A Billy Blood zawisnął na stryczku.

PIRACI
Czarny statek, na nim śmierci znaki,
a
trupia czaszka, dwa piszczele w skos.
A7 d
Na pokładzie same zabijaki,
da
brudne szaty i stargany włos.
H7 E
Komu widok taki się ukaże, a
ten z kostuchą zawarł ślub. A7
Bledną ludzkie twarze,
da
baczność, to korsarze,
a
to szakale morza węszą łup. H7 E
R. To okręt krwawych braci,
aEa
to symbol przemocy i łez.
ad
Szaleńcze, zejdź im z drogi,
E
gdy dopadną, to skończony dziś twój rejs. E a
To okręt krwawych braci
aEa
biada temu, kto w szpony ich wpadł.
A7 d
Lepsza śmierć z własnych rąk niż piraci
da
tylko jęk, tylko szloch słychać w krąg.
d E7 a
A po bitwie stoły pełne wina,
podział łupów aż do rana trwa,
komu w dziale przypaść ma dziewczyna,
kto z nią pierwszy czar rozkoszy poznać ma.
Zewsząd płoną pożądliwe oczy,
każdy pieścić i całować chciałby ją.
Senior, zamknij oczy,
nóż się we krwi broczy,
żegnaj ukochana, miła ma.

GDY NAD ZATOKĄ
Gdy nad zatoką wieje wiatr,
A
a słonko wstało i wyzłaca świat,
A
to klaruj bracie łajbę swą,
D
wiwat ci, co się nie boją
D
złej gawędy starych, wściekłych fal. E7 A
R. Daleka droga, daleki ląd,
E7 A
a wszystkie smutki wędrują w kąt, E7 A
za rufą wody kipi piana,
D
dymi faja kapitana,
A
szary ląd zatraca się we mgle.
E7 A
A gdy na niebie pełnym jasnych łat,
i wieje szóstka wykładając jacht,
to trzymaj bracie mocno fason,
chociażbyś musiał rzygnąć czasem,
bo taki jest ten nasz żeglarski los.
Bo rybki muszą przecież z czegoś żyć,
więc mój żeglarzu mocno w garść się chwyć,
uśmiechaj się, piosenki śpiewaj,
choć cię nagła krew zalewa,
bądź wytrwały, słonko ujrzysz znów.
A kiedy ujrzysz białą Gdynię znów,
i znów się wmieszasz w miejski gwar i tłum,
wspominać będziesz tę włóczęgę
i tęsknić będziesz na potęgę,
do słonych pocałunków morskich fal.

ZAŁOGA KRZYSZTOFA
Hej, załogo Krzysztofa, trzymaj kurs,
hartuj ramie, zwyciężaj pośród burz.
Przeciwnościom śmiej się w nos,
i za wąsy prowadź los.
To jest życie wszystkich młodych w szkole mórz.
R. Słońce nigdy nam nie zajdzie,
w śmiałych rejsach przez ten świat,
każdy z nas swój cel odnajdzie,
choćby nawet w sztorm szedł pod wiatr.
Kurs wykreślił kapitan według gwiazd,
złączył w zygzak włóczęgów z wielu miast.
I popłynie nasza pieśń,
a wiatr niesie ją hen gdzieś,
że Polacy wyszli z swych lądowych gniazd.

ae
ae
FC
FGC

CFC
CFG
C C7
F
CGC

FLISACY
Czy to w dzień, czy o zachodzie,
niesiona z pluskiem fal,
płynie nasza pieśń po wodzie,
niesiona z wichrem w dal.

A
EA
A
GA

W słońcu, czy w blasku gwiazd,
mijamy wiele miast.
Z góry, hen, gdzieś od Krakowa
wieziemy dla was plon.

DA
DA
A
EA

Choć płyniemy wciąż w szeregu
przez długie, smutne dnie,
ale każdy z nas na brzegu
zostawił serce swe.
I choć kochania żal,
płyniemy ciągle w dal.
Ale każdy wróci zdrowy
do swej niebogi znów.

KORSARZE
Drżą palmy wysmukłe, księżyca lśni blask, a d
a w dali, gdzieś, łkają gitary.
E7 a
Hawajska melodia upaja dziś nas,
da|
hawajski w niej urok i czary.
E7 a |bis
Synowie mórz bliskich i nieznanych mórz,
spalone od wichrów ich twarze.
Za pasem złowrogo zatknięty tkwi nóż –
ci ludzie, to właśnie korsarze.
Żywiołem ich wino, kobiety i nóż,
szum wiatru na wantach i linach.
Że pokład jest twardy, to bajka, to cóż,
lecz miękkie ma ciało dziewczyna.
Dziś ta – jutro inna kochanka i port
i inni otoczą nas ludzie.
Więc całuj mnie mocno, niech krew płynie z ust,
w ramionach twych spocznę po trudzie.
A potem szczęk noża, jęk cichy i szept,
i śmierć cię utuli w ramionach.
Hawajską melodię zanuci ci wiatr
i fala poniesie spieniona.

WARAHA
Gdy słoneczko na zachodzie
przegląda się w cichej wodzie,
rybaku – wiosła złóż
i na brzeg wracaj już.
Waraha, waraha, hej.
Żegnaj miła moja łódko,
rozstajemy się na krótko.
Zarzucę znowu sieć
nim ranek zacznie dnieć.
Waraha, waraha, hej.

G D7
D7 G
GC
CG
G D7 G

CZARNA NATASZA
Ciemna była noc
nad daleką siną wodą,
słychać tęskny śpiew,
czarna Nataszo, dla ciebie.

A
AE
E
EADA

R. Czarna Nataszo, ahoj,
A
słodka ty nasza, ahoj.
AE
Dla ciebie serce me, dla ciebie E
Czarna Nataszo, dla ciebie. E A D A
Ciemna była noc,
cicho grała bałałajka.
Żadna z gwiazdeczek
już nie świeciła dla ciebie.

BIAŁE ŻAGLE
Białe żagle pożegnały naszą młodość,
d A7
hen, w dalekim, rozedrganym gdzieś tropiku. A7 d
Pożegnały naszą miłą, bujną przeszłość,
d A7
pożegnały nas salwami krążowników.
A7 d
R. Białe żagle, białe żagle
dg
śnieżnobiałe jak sukienka mej dziewczyny. C F
Odpłynęły, znikły żagle
d A7
jak wspomnienia mej młodości,
A7
białe żagle.
d
Białe żagle, wróćcie gdzieś zza oceanów
i przynieście białą mewę w górnej rei.
Pod żaglami wypiliśmy wina dzbany,
no a teraz do dziewczyny powracamy.

CHŁOPCY, AHOJ
Chłopcy, ahoj, niebieskie morze jest, C F C
a wiatr na wantach piosenkę gra,
FC
a żagle są tak białe.
CGC
Chłopcy, ahoj, niebieskie morze lśni,
rozpala pokład słoneczny żar,
obwisły żagle białe.
Chłopcy, ahoj, ściemniała morska toń,
sztorm zrywa liny i łamie ster
i targa żagle białe.
Chłopcy, ahoj, niebieskie oczy jej
żegnając statek, co płynął w dal,
widziały żagle białe.

POD ŻAGLAMI ZAWISZY
Pod żaglami Zawiszy
życie płynie jak w bajce,
czy to w sztormie, czy w ciszy,
czy w noc ciemną, dzień jasny.
Chociaż grot ma dwa refy,
fala pokład zalewa,
a załoga Zawiszy
czuje wtedy, że pływa.
Białe żagle na masztach
jest to widok mocarny,
w sercu radość i siła,
to Zawisza nasz Czarny.
Więc popłyńmy raz jeszcze
w tę dal siną bez końca,
aby użyć swobody,
wiatru, morza i słońca.

C
CF
FC
GC

C
CF
FC
GC

WESOŁY ŻEGLARZ
Płynie łódź moja wzburzonym morzem,
brzegu nie widać, wiatr w żagle wieje.
Inny by pewnie już stracił głowę,
ja się tylko śmieję.
R. Hej, bo wesoły uśmiech
w czas burzy jest pogodą.
Uśmiech ku brzegom wiedzie
rozgniewaną wodą.

d
C
d
Cd

Żagiel mój burzę niejedną przetrwał,
nieraz nad głową wiatr kłębił chmury.
Bardziej o fajkę dbam, by nie zgasła,
niż o własna skórę.

d
C
d
Cd
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WOŁAJĄ MNIE POLA
Wołają mnie pola, wołają mnie stepy
i wiatr niesie kwiatów woń.
I noc drżeniem gwiazd z daleka mnie woła,
już rży osiodłany mój koń.

a
a
da
E7 a

Hej hej hej hej hej hej hej hej hej hej
hej hej hej hej hej hej hej hej hej hej
już rży osiodłany mój koń.

aCda
ada
E7 a

Na próżno dziewczyno uśmiechasz się do mnie,
na próżno wyciągasz swą dłoń.
Step wzywa mnie pieśnią uroczą i silną,
już rży osiodłany mój koń.
Nabrzmiało chmurami nad stepami niebo,
daleko, daleko mój dom.
Już rwie się ma dusza stęskniona do niego,
powraca zmęczony mój koń.

TECZE WODA
Tecze woda kałamutna,
myła moja, czoho smutna?
Ja ne smutna łem serdyta,
bo ja znoczi buła byta.
Była mene mamka znoczi,
za Iwanka czorni oczi.
Szczej kazała, bude byty,
szczob Iwanka ne lubyty.
Mamko moja sołodeńka,
i ty buła mołodeńka,
ty chodyła tak za niańkom
Jak ja teper za Iwankom.
Ja Iwanka tak lubuju
De zijdusa, tam ciłuju
Oj Iwanku, serce moje
Nema takich, jak my dwoje
Tecze woda koło młyna
Mamko moja, ja ne wynna
Bo my taki parowani
Jak horniatka malowani.

a E E7 a
C G7 C
C G7 C
a E E7 a

PRZYLECIAŁY GĘSI
Przyleciały gęsi z dalekiego kraju, d a d a
pomąciły wodę na cichym ruczaju F C d a |bis
Wodę pomąciły, dziewczynę zabrały,
a mnie tylko smutek i stepy zostały.
Oj wodo, ty wodo, oj stepie kochany,
wam dusze kozackie najlepiej są znane.
Pokochał dziewczynę kozak – tęskni za nią,
lecz smutku nie zazna, kto w stepie zostanie.

BANDURA
Wział by ja banduru,
ta j zahrał szczo znał.
Czerez tu banduru
banduristom stał.
Czerez tu banduru
banduristom stał.

E7 a
E7 a
da
E7 a
da
E7 a

Marusia ne czuje żalu do mene
z inszymy hulaje, na mene pluje.
Marusia, Marusia, pocałuj mene
Marusine serce polubi mene.
Każut meni ludy, szczo ja udarił,
szczo bidnuju diwczynu myrno polubił.
Ach te kari oczi, szczo by ja je mał,
za ti kari, kari oczi serce ja by dał.

STUDIENTOCZKA
Studientoczka, zaria wastocznaja,
aE
pad lipaju ja ażydał tiebia.
E7 a
Sczastliwy byli my,
a A7 d
liubowali załatym Dnieprom
da
i wdychali aromat nacznoj
aE
pad sieriebrianoj łunoj.
E7 a
Ach pomnisz ty maroz i biełyj snieg,
kak radawał mienia twoj gromkij smiech
i bliesk aczej twaich,
jarkim sołncem griejet sjerdce mnie
i chatia tiepier krugom zima,
ja wsjo pomniu pra tiebia.
Pożar wajny nas razłucził z taboj,
za rodinu paszli my w smiertnyj boj,
za mirnyj trud atcow
i za sliezy naszych matieriej,
za liubimyj ukrainskij dom
i za łunu nad Dnieprom.
Prajdiot wajna, my pabiedim wraga
i wstretimsa tagda uż na wsjegda.
I wnow pad lipaju
budiem, miłaja, sidiet wdwajom,
nasłażdajas aromatami
pad sjeriebrianoj łunoj.

HRYCIO
Oj ne hody Hryciu
a
ta j na weczornyciu, E a
bo na weczornyci
a
diłki czariłnyci.
Ea
Kotraja diłczyna czornobrowaja,
ta czariłnycia sprawiedliwaja.

CG
aEa

Łuczsze buło, łuczsze buło ne hodyty,
łuczsze buło, łuczsze buło ne lubyty,
łuczsze buło, łuczsze buło ta j ne znaty
czem teper, czem teper zabuwaty.
Łuczsze buło, łuczsze buło ne hodyty,
łuczsze buło, łuczsze buło ne lubyty,
łuczsze buło, łuczsze buło ta j ne znaty
czem teper, czem teper zabuwaty.

C
G E7
a
E7 a G7
C
G E7
a
E7 a

A w nediłu rano zila zbirała,
w ponediłuk rano zilja wariła,
We wtorek rano Hrycia napowała,
a w sredu rano Hrycia pochowała.
Oj Doniu, Doniu, cosz ty narobiła,
szczo bidneho Hrycieńka na ten swit stroiła.
Oj mamo, mamo, żal maki ne znaje,
nehaj se Hrycieńko we dwi ne kochaje.

DUMKA
Grajże druhu, graj na nowo a
dziką piosnkę tę stepową.
E7
Hej, struny tak się żalą
a
ognia w nie wlej.
E7 a
Wiatr szumi hen za ścianą
d
i tęskną, urywaną
a
melodię niesie falom,
E E7
hej, tam hej.
a /A7
Grajże druhu graj bez końca,
nie zobaczysz prędko słońca,
rzuć kwiatom pożegnanie
i chacie swej.
Kwiaty zapłaczą łzami,
w stepie zostaniem sami
i żałość pozostanie,
hej, tam hej.
Cicho, pusto, głucho w stepie,
sokół skrzydłem nie zatrzepie,
zrzuć z czoła sny, marzenia,
tęsknotę zwiej.
Choć droga twa daleka,
za progiem koń twój czeka
i krzesze skry z kamienia,
hej, tam hej.

NENIU MIJ NENIU (KED MI PRISZŁA KARTA)
Ked mi priszła karta narokować,
stał ja swoho nenia prosić i błahać:
Ojż neniu mij neniu, czyń mi taku wolu:
yd za mene służyć na tu wojnu.
Ked mi priszła karta narokować,
stał ja muzykantiw prosić i błahać:
Hej wy muzykanty, zahrajte mi czardasz,
Ta j ja si pohulam ta j ostatnyj raz.
Stały muzykanty czardasz hraty,
stały mi sa slozy z oczej laty.
Nihto ne zapłacze, ni otec ni maty,
A tilko zapłacze tri dziwczaty.
A odna zapłacze, bo ja jij brat,
a druha zapłacze, bo ja jij swat,,
a tretia zapłacze, bo płakaty musi,
bo ona wid mene prsten nosi.

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

UKRAINA
Hej, tam gdzieś znad czarnej wody
a
siada na koń kozak młody,
E E7
czule żegna się z dziewczyną, a
jeszcze czulej z Ukrainą.
E E7
R. Hej, hej, hej sokoły,
C
omijajcie góry, lasy, doły.
C E E7
Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku, a
mój stepowy, skowroneczku. E E7 a
Hej, hej, hej sokoły,
C
omijajcie góry, lasy, doły.
C E E7
Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku, a
mój stepowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń E E7 a E a
Wiele dziewcząt jest na świecie,
lecz najwięcej w Ukrainie.
Tam me serce pozostanie
przy kochanej mej dziewczynie.
Ona biedna tam została,
Zazuleńka moja mała,
a ja tutaj w obcej stronie
dniem i nocą tęsknię do niej.
Żal, żal za dziewczyną,
za zieloną Ukrainą,
żal, żal, serce płacze,
już cię więcej nie zobaczę.
Wina, wina, wina dajcie,
a jak umrę, pochowajcie
na zielonej Ukrainie
przy kochanej mej dziewczynie.

REWE TA STOHNE …
Rewe ta stohne Dnipr szyrokij,
serdytyj witer zawywa,
do dołu werby hne wysoki,
horami chwyliu pidijma.
I blidyj misjac na tu poru
iz chmary de-de wyhladał
nenacze czowen w synim mori
to wyrinał, to potopał.
Szcze treti piwni ne spiwały,
nichto nihde ne homonił,
syczi w haju perekłykałys,
taj jasen raz u raz skrypił.
Iszły diłczata w pole żaty
ta naj spiwały iduczy
jak prowodżała syna maty
i jak płakała u noczi.

adE
E
aAd
daEa

CZERWONY PAS
Hej bracia opryszki, dolejcie do czary,
do ognia dorzućcie mi drew.
Nastrojcie swe gardła odgłosem fujary,
a ja wam zanucę tę pieśń:
Czerwony pas, za pasem broń,
aE
i topór, co błyszczy z dala.
EaEa
Wesoła myśl, swobodna, dłoń,
aE
to strój, to życie górala.
EaEa
R. Tam szum Prutu, Czeremoszu a
Hucułom przygrywa,
a
a wesoła kołomyjka do tańca porywa.
aEa
Dla Hucuła nie ma życia, jak na Połoninie. d a
Gdy go losy w doły rzucą,
aE
wnet z tęsknoty zginie.
Ea
Gdy świeży liść okryje buk
i Czarnohora ściemnieje.
Niech dźwięczy flet, niechaj ryczy róg,
odżyły nasze nadzieje.
Pękł rzeki grzbiet, popłynął lód,
Czeremosz szumi po skale,
niech w dobry czas kędziory trzód
weseli kąpią górale.
Połonin step na szczytach gór,
tam trawa w pas się podnosi,
tam ciasnych miedz nie ciągnie sznur,
tam żaden pan ich nie kosi.
A gdy już mróz posrebrzy las,
ładujcie ostrożnie konie.
Wy z plonem swym witajcie nas,
my z czarką podamy dłonie.

POLESIA CZAR
Pośród łąk, lasów i wód woni,
d
w ciągu pustych życia pogoni,
d
żyje posępny lud.
g6 A7 d A7
Brzęczą much roje nad bagnami,
d
skrzypnie jadący wóz czasami,
d
poprzez grząski rzeki bród.
g6 A7 d D7
Czasem ozwie się gdzieś łosia ryk, g d
albo w dzikiej puszczy głuszca krzyk, E7 A d
i znów ta cisza niezmącona,
gd
dusza ma w smutku pogrążona
d g6
wierzy w Polesia czar.
A7 d
R. Polesia czar – to dzikie knieje, moczary d A7
Polesia czar smętny to wichrów jęk.
g6 A7 d
Gdy w mroczną noc z bagien wstają opary, g A7
serce me drży, dziwny ogarnia lęk.
A7 d
I słyszę, jak w głębi wód jakaś się skarga miota, g d
serca prostota wierzy w Polesia cud. A7 d
Tam, gdzie sędziwe szumią lasy,
Polesia czar – to wierzby cicho płaczące,
kiedyś ujrzałem pełen krasy
Polesia czar – to łąk bezkresny szlak,
cudny Polesia kwiat.
i cichy lud w twardej biedzie żyjący,
Słonko jaśniejszym mi się zdało,
i wichrów szum, bo co – Polesia brak.
wszystko w krąg nas się radowało,
I słyszę, jak w którejś z kniej
śmiał się do nas cały świat.
jakiś ton, ptak zakwili,
Próżno mi o tobie, dziewczę, śnić,
w tej właśnie chwili - Polesie budzi się.
próżno w żalu i tęsknocie żyć.
Nie wrócą chwile szczęścia niewysłowione,
drzemią wspomnienia pogrążone
w mrokach poleskich kniej.

ATAMAN
Ej, ty ojcze atamanie,
e H7
Ukraina śpi w najlepsze,
H7 e
śpią sokoły na kurhanie
e H7
i stanęła woda w Dnieprze. H7 e D7
Koń już ledwie nogi wlecze, G
człek też żyje i nie żyje.
D H7
Czas nie płynie, ale ciecze, e H7
gdzieś w limanie czajka gnije. H7 e
Wyhowskiego szablą krzywą
mała bawi się dziecina,
ty Kozacze śpisz leniwo,
płacze matka Ukraina.
Skowroneczek strzepnął piórka,
gdzieś nad stepem orzeł kracze.
Rwie się pardwa i przepiórka,
a ty jeno śpisz, Kozacze.
Ech, ty ojcze atamanie,
niech przed tobą się użalę.
Jak tak dłużej pozostanie,
to chatynkę swoją spalę.
Spisę w drobne drzazgi złamię,
szablę rzucę na dno morza,
sam się skryję na kurhanie,
gdzieś na stepach Zaporoża.
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PIESJENKA WIESIOŁOWO SAŁDATA
Wazmu sziniel i wieszczmieszok, i kasku,
w zaszczitnuju akraszennuju krasku.
Udariu szag pa uliczkam garbatym,
kak prosto stać sałdatam, sałdatam.
Zabudu wsje damasznije zaboty,
nie nada ni zapłaty, ni raboty,
idu siebie, igraju awtamatam,
kak prosto być sałdatam, sałdatam.
A jesli szto nie tak – nie nasze dieło,
kak gawaritsja – rodina wielieła.
Kak sławno być ni w czom nie winawatym,
sawsjem prastym sałdatam, sałdatam.

aEa
aEa
C G C|
d E a | bis

PASZOŁ JA S DRUHOM W GORY
Paszoł ja s druhom w gory, o ho ho, o ho ho
paszoł ja s druhom w gory, o ho ho, o ho ho
paszoł ja s druhom w gory, a on riaduszkom idiot,
a on riaduszkom idiot.
Wdrug kamień pakatiłsja,
i towariszcz moj upał.
Ja podał jemu rjuku,
a on rjuku nie bierjot.
Ja nalił jemu wodki,
a on wodki nie pijot.
Ja pljunoł jemu w rożu,
on abratno nie pljujot.
Ja wyrył jemu jamu,
s wierchu kamień pridawił.
Ziemlja zasziewieliłaś,
i tawariszcz moj wstajot.
On wypiwajet wodku,
małcza w rożu mnie dajot
i dalsze w gory prijot.
Tagda ja tolka poniał,
szto tawariszcz moj szutił.

aEa
C G7 C
da
E E7 a

WAŃKA MOROZOW
Za sztoż wy Wańku-to Morozowa, e,B7
wiedź on ni w czjem nie winowat,
B7,e
Ana sama jewo marocziła,
e,B7
a on ni w czjem nie winowat.
B7,e
On w nowyj cyrk chadił w płaszczadź
i tam cirkaczku palubił.
Jemu czewo ni budź paproszcze,
a on cirkaczku paljubił.
Ona po prowołokie chadiła,
machała biełoju rukoj.
I straść Marozowa schwatiła
swajej mazolistoj rukoj.
A on szwyriał w Piekinie sotni,
jemu to było wsio rawno,
a po niemu Marusia sochniet,
i jej eto nie wsie rawno.
A on mieduzami, pitałsja,
cirkaczkie sztoby ugodić.
I sabłaznić jejo pytałsja,
sztob jej kanieczno ugodić.
Nie dumał, szto ona obmaniet,
wiedź ot ljubwi biedy nie żdziosz...
Ech Wania, Wania, szto ż ty Wania,
Ty sam pa prowałkie idziosz.

BUTY
Znów buty, buty, buty tupot nóg
a
i ptaków oszalałych czarny wiatr.
Gd
Kobiety stają u rozstajnych dróg,
da
piechocie odchodzącej patrzą w ślad. E7 a
Czy słyszysz werbel, werbel, werbel gra
Żołnierzu, żegnaj ją, przeżegnaj ją
Odchodzi pluton, tylko mgła i mgła
I tylko przeszłość nie zachodzi mgłą.
A męstwo nasze, gdzie na miły Bóg,
gdy przyjdzie wrócić na rodzinny próg.
Kobiety za pazuchę kładą je,
jak pisklę ukradzione nam we śnie.
A gdzie kobiety nasze, powiedz, gdzie,
kiedy nadejdzie wytęskniony dzień,
witają w progu nas i wiodą tam,
gdzie wszystko nasze ukradziono nam.
A nam - nie łzy, nie załamanie rąk
A my - z nadzieją w nadchodzące dni,
A pośród pól żerują stada wron,
A pośród lat echami wojna grzmi.
I znów w zaułkach buty,tupot nóg
i ptaków oszalałych czarny targ,
kobiety stają u rozstajnych dróg,
w żołnierski podgolony patrzą kark.

KRASOTKA
Zadumał ja, bratiszeczki, żenitsa (boże moj) a E7 a
paszoł żenu siebie iskać,
GC
naszoł krasotku maładuju,
Cda
gadkow pad wosiemdziesiat piać.
a E7 a
Iz wsiech krasotek łakomyj kusoczek
strajna, biezpieczna, wiesioła,
wo rtu starczit adin zuboczik,
iz nasa kapajet wada.
I wot uże idut iz zaksa gosti
wino, zakuska na stalje,
gljażu, a u majej krasotki
adna naga na kostylje.
Wam charaszo bratiszeczki smiejatsa
u was dwunogaja żena,
a u mojej odna iz miasa,
drugaja prosta – iz briewna.
Pajdut u was siemiejnyje razdory
żena was nożkoju liagniet,
nu a moja polienom zkinie,
tak wsie pieczienki atbijet.
Pajdu tak ja w chazjajstwiennyj magazyn
kupliu dwurucznuju piłu
i kak zasniet moja krasotka,
jej dzierawiaszku otpiłulju.

Ach, sztożeż ja bratiszeczki nadiełał
ach, szto ja rodnyje nadworił –
ja jej wmiesto dzierewiennej
miasnuju nogu odpilił.
Iz tej nagi sworił siebie osubczik
i stanuł ja jewo rubać
i wspominać swoju krasotku
godkow pod wosiemdziesiat piać.

WINO
Kagda by morie było z wodki,
a rieki byli iz wina,
tagda kaczaliś by na łodkie
i zapiewali do utra.
R. Tak naliwaj, brat, naliwaj
i wsjo do kapli wypiwaj
wino, wino, wino, wino
ano na radość nam dano.
Kapiernik cjełyj wiek trudiłsja,
sztob dakazać zjemli dwiżenija.
Durak, zaczem on nie napiłsja,
tagda nie byłoby samnienja.
Nu gimnazistie nużen rom
kagda idziot on na egzamien,
nu możet aszibnutsja on
szto minus plusu jest rawien.
A gimnazistkam rum nie nużen,
ani biez ruma charoszije,
im pocjełunek gariaczyj nużen
i abjasnienje ob ljubwi.

AE
E E7 A
AD
E E7 A

PECZORA
Tam w akiean, tieczat Peczora,
tam wsjudu ledianyje gory,
tam wsjo żałost, tam w diekabrie
nie charaszo zimoj w tundrie.
tam wsjo żałost, tam w diekabrie
nie charaszo zimoj w tundrie.

aC
aC
Cd
a E7 a
Cd
a E7 a

Z gitaroj zwonkoj pad pałoju
sjedoj bradiaga chodit tam
igrajet z czuwstwom barkarolu
tiulieniam głuchym i marżam.
Tam w sniegach utieplajut izbu,
tam wsjo pakryto sinoj mgłoju
i brodit tam agromnyj prizrak
z wielikoj ryżoj baradoju.
Tam w dal zasnieżennych paliej,
niemudrienno tam atliczatsa,
i niet nam daże tapaliej,
pad czom że z dziewuszkoj wstrieczatsa.
O ła, ła, ła, bieżyt alień,
o ła, ła, ła, lieżyt tiulień.
O ła, ła, gibniet czeławiek,
priszlitie dienieg na pabieg.

SAŁDAT BUMAŻNYJ
(PIESJENKA O BUMAŻNAM SAŁDATIE)
Adin sałdat na swietie żył, a
krasiwyj i atważnyj,
a E7
no on igruszkaj dietskaj był, E7
wiedź był sałdat bumażnyj. E7 a
On pieriediełać mir chatieł, a
sztob był sczastliwym każdyj, a E7
a sam na nitoczkie wisjeł,
E7
wiedź był sałdat bumażnyj. E7 a
On był by rad w agoń i w dym
za was pagibnuć dważdy,
no patieszaliś my nad nim,
wiedź był sałdat bumażnyj.
Nie dawierali wy jemu
swaich sjekrietaw ważnych,
a paczemu, a patamu,
szto był sałdat bumażnyj.
A on sudźbu swaju klania,
nie tichoj żizni zażdał
i wsjo prasił: -agnia, agnia –
zabyw szto on bumażnyj.
W ogoń, nu szto ż, idi – idiosz
i on szagnuł adnażdy.
I tam sgarieł on ni za grosz
wiedź był sałdat bumażnyj.

KRÓL
A kiedy na państwa ościenne wyruszał nasz król, C
królowa na drogę sucharów mu wór ususzyła.
GC
I dziury na szatach królewskich starannie zaszyła, C7 F
i w dwóch zawiniątkach wręczyła machorkę i sól. F C G C
A kiedy się żegnał i zamku przekroczyć miał próg,
objęła go czule i łzę uroniła rzęsistą.
A dajże im w kość, po okrzyknie cię lud pacyfistą,
i zabierz im słodkie pierniczki, bo przecież to wróg.
Pod wodzą kaprala oddziały czekają aż dwa,
trzech smutnych żołnierzy i tyluż żołnierzy wesołych.
Rzekł król: furda prasa i radio i cztery żywioły,
zwycięstwo nas czeka i w ogóle, chłopcy, hura!
Ruszyły oddziały, marszowa zagrała wnet pieśń.
Król rozkaz do wojska wysyła z podróży odgórny.
Wesołych żołnierzy dać kazał do intendentury,
a smutnych żołnierzy zostawił w piechocie i cześć.
No proszę, słoneczko zwycięstwa już błyska zza chmur
trzech smutnych żołnierzy spisano co prawda na manko,
a kapral moralny pion tracąc ożenił się z branką,
lecz łupem królewskim ogromny pierniczków padł wór.
Więc grzmijcie orkiestry, niech serca uderzą w ich rytm.
Niech smutek żałosny radosnej nam piersi nie gniecie,
cóż smutnym żołnierzom po życiu na wesołym świecie,
a słodkich pierniczków dla wszystkich nie starczy i tak.

PIEŚNIA O PIECHOCIE
Prastitie piechotie,
a
szto tak nierazumna bywajet ana,
a A7
wsjegda my uchodim,
d
kagda nad ziemlioju buszujet wiesna. d E7
I szagam niewiernym,
A7
pa liesjenkie szatkoj spasjenija niet
A7 G C a
lisz biełyje wierby
d
kak biełyje sjostry, gladjat tiebie w sljed. a E7 F
Lisz biełyje werby
d
kak biełyje sjostry, gladjat tiebie w sljed. a E7 a
Nie wiertie pagodie,
kagda zatiażnyje dażdi ana ljot,
nie wiertie piechotie,
kagda ona brawyje piesni pajot.
Nie wiertie, nie wiertie,
kagda po sadam zakriczat saławi:
u żizni sa smiertiu
jeszczjo nie akonczeny sczjoty swai.
Nas wrjemia ucziła –
żiwi pa-priwalnamu, dwier atworia.
Tawariszcz mużczina,
a wsjo że zamancziwa dołżność twaja:
wsiegda ty w pachodie,
i tolka adno atrywajet od sna –
czewo ż my uchodim,
kagda nad ziemloju buszujet wiesna.
Kuda ż my uchodim,
kagda nad ziemloju buszujet wiesna.

PIESJENKA O LIOŃKIE KARALIOWIE
Wa dwarie, gdie każdyj wieczer wsjo igrała radioła, h D
gdie pary tancewali, pylja,
AD
rebiata uważali oczeń Lońku Karaliowa
eAD
i priswoili jemu zwanije karalia.
e Fis h
Był Karol kak karol , wsiemoguszcz i jeśli drugu D h D
staniet chudo i waabszcze nie pawieziot,
AD
on pratianiet jemu swaju carstwiennuju ruku,
eAD
swaju carstwiernuju ruku, - i spasjot.
e Fis h
No adnażdy, kagda „miesserszmity” kak warony
razarwali na rasswietie tiszinu.
Nasz Karol, kak karol, on kiepczonku kak karonu
nabiekreń i paszoł na wajnu.
Wnow igrajet radioła, snowa sołnce w zenitie,
da niekamu apłakać jewo żyzń,
potomu, szto tot Karol był adin – (uż izwinitie),
karaliewoj nie uspieł abzawiestis.
No kuda by ja ni szoł, pusć kakaja ni zabota,
(po diełam ili tak, paguljat).
Wsio mnie czudzitsa, szto wot za bliżajszym pawarotam
Karalia pawstrieczaju apiać.
Patamu szto na wajnie, choć i prawda, strieliajut,
nie dlia Lońki syraja ziemlia,
patamu, szto (winowat), no ja Maskwy nie priedstawlaju
bies takowa, kak on karalia.

ŻAK ANDRIEJ
Żak Andriej, urażeniec Pariża
H7 E
pieriejechał w drugije kraja.
H7 E
Żak Andriej pieriebrałsja w pobliże H7 E
k łucziczarnym francuskim marjam. H7 E
On idziot po szikarnomu pljażu,
Dis gis
a wakrug krasata, krasata,
Fis H7
tu leże, tu leże de włajaże,
H7 E
tra ta ta ta ta ta ta tra ta ta.
H7 E
On wnikaje w żenskie sagriety
nikuda i nigdie nie chulił.
On błondinok ljubił i brunietok,
a szatinok on toże ljubił.
Kągda sołnce za skałami leżit
i k ustam primikajut usta.
tu leże, tu leże de włajaże,
tra ta ta ta ta ta ta tra ta ta.
Żak Andriej koncził żizń oczeń prosta,
on radnoju żenoj był ubit.
I za eto agromnowo resta
jeno pamiatnik – widisz – stait.
On stait wyzwyższajut nad pljażom,
a na bronzie napisano tak:
tu leże, tu leże de włajaże,
tra ta ta ta ta ta ta tra ta ta.
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U DUNAJU SZIROKEHO
(NIE PIJ JANO)
U Dunaju szirokeho,
gdie huzari masziruju
spotkala mila mileho
i tak wolala do nieho.
R.Spotkala mila mileho,
i tak wolala do nieho.

a G a G7
CdCd
CdCd
a E7 a G7
CdCd
a E7 a

Nie pij Jano nie pij wodu,
Woda ti je len na szkodu,
raczej ti sa napij wina,
to je lepsza medicina.
Preczo ti sa za mnou wlaczisz,
ked mnie ani nie opaczisz
ani weczer, ani rano,
aki ti si hlupi Jano.

JANOWA ŻENA
Janowa żena nieuzdrawena,
Jano jej, Jano jej nieweri.

A E7 A D
A E7 A E7 A

R. Wstań żenka hore, srdieczko moje, A E7 A D
Wszak tiebe, wszak tiebe nie boli. A E7 A E A
Janowu żenu do truhli kladu,
Jano jej, Jano jej nieweri.
Janowu żenu do hrobu kladu,
Jano jej, Jano jej nieweri.
Janowu żenu uż pochowali,
Jano jej, Jano jej uweril.
Hore sa prasnuł, do neba wrasknuł
daj Boże, daj, Boże, daj druhou.

W HODONINIE
W Hodoninie za wojaczka mnia brali,
moje wlasi na kratuczko strihali.
Moje wlasi hej, na kolenka padali.
Moja mamka, aj frairka plakali.
Moje wlasi hej, na kolenka padali.
Moja mamka, aj frairka plakali.
Nie placzże mi, moja mila mamiczka,
ja uskoczim, ked poleti guliczka,
ja uskoczim hej, ked poleti guliczka, |
nie placzże mi, moja mila mamiczka. | bis

DEAD
DEAD
DGDEA
DEAD
DGDEA
DEAD

TOKAJ
Co wieczora tokaj piłem
moja ty, miła ty dzieweczko ma.
I do rana się bawiłem
moja ty, miła ty dzieweczko ma.
I choć w głowie tęgo zaszumiało,
serce się do ciebie rwało,
moja ty, miła ty dzieweczko ma.

ada
a E7 a
a d G7
C H7 E7
a d G7
G7 C E
a E7 a

Wczoraj znowu tokaj piłem,
moja ty, miła ty dzieweczko ma.
Aż do rana się bawiłem
moja ty, miła ty dzieweczko ma.
Choć się głowa jak len w polu chwieje
do świtania wytrzeźwieję,
moja ty, miła ty dzieweczko ma.
Potem pójdę ja do ciebie,
moja ty, miła ty dzieweczko ma,
a ty przyjmiesz mnie do siebie,
moja ty, miła ty dzieweczko ma.
I choć z ust mych zapachnie ci wino,
pocałujesz mnie dziewczyno,
moja ty, miła ty dzieweczko ma.

HELPA
Ech ta Helpa, ech ta Helpa, a d a d
to je pikne mesto,
a E7 a
a w tej Helpie, a w tej Helpie a d a d
je chlopakow dwesto.
a E7 a
Kielo je sto, telo je sto,
aGda
nie po mojej woli, tarara
d E7
len za jednim, len za jednim a d a d
srdieczko ma boli.
a E7 a
Za Janiczkom, za Petriczkom
krok by nie zrobila,
za Juriczkom szuchaiczkom,
Dunaj by zbrodila.
Dunaj, Dunaj, Dunaj, Dunaj,
aj to szire pole, tarara
len za jednim, len za jednim
potieszenie moje.

NE MELEM
Ne melem, ne melem,
A
ne melem, ne melem,
A
zabrała nam woda młyn.
E A | bis
Zabrała nam wszystkie młyny D A
i maszyny i turbiny,
EA
ne melem, ne melem,
A
ne melem, ne melem,
A
zabrała nam woda młyn.
EA
Ne pijem, ne pijem,
ne pijem, ne pijem,
zabrali nam piwowar.
Zabrali nam wszystkie piwa,
ofensywa niemożliwa,
ne pijem …
Ne lejem, ne lejem,
ne lejem, ne lejem,
zabrali nam pisuar.
Zakręcili wszystkie kurki,
i zatkali wszystkie dziurki
ne lejem …
Uż melem, uż melem … itd.

KED SOM WISZIEL NA HORU
(BARBORICZKA)
Ked som wisziel na horu
A
(ajaj, bum, bum, bum)
A E7
uwidiel som Barboru
E7
(ajaj bum, bum bum, bum.) E7
R. Ripcum, pipcum, bolszim kripcum,
a trawiczka zelena,
ripcum, pipcum, bolszim kripcum,
aż powisze kolena.
Barboriczko, czo tam masz,
czo predo mnou ukriwasz.
Mam ja czernu leliju,
prijde weczer, dam ti ju.
Prisziel weczer, dala mu
mokrou stirkou cez hlawu.
Uż ja tiebe aj ne dam,
ked ti nie wiesz gde ju mam.

A
A E7
E7
E7 A

ZACHODI SLNIECZKO
Zachodi slnieczko
d
za wisoke hori,
dgd
uż mnie moja mila, ja hoj, ja hej, d g d A7
dwere ne otwori.
A7 d
Dwere ne otwori,
ani okieneczko,
coby potieszila, ja hoj, ja hej,
to moje srdieczko.
To moje srdieczko
z kamenia, zo skali,
nie budie plakalo ja hoj, ja hej,
kiebi je kresali.

CZI ŻE SU TO KONIE
Czi że su to konie we dwore, we dwore,
żaden szuchaj nemi nie ore, nie ore,
czi że by to boli, moje su
uż ma do mej milej donesu,
uż ma do mej milej donesu.

aEa
da
da
Ea
Ea

Na kopeczku stala, plakala, plakala,
Jezu, Jezu Maria – wolala,wolala
Jezu, Jezu Maria, Kriste Pane,
budie li to chlapec lebo ne,
budie li to chlapec lebo ne.
Budie li to chlapec, budie szwec, budie szwec,
budie robić ciżmy pre tanec, pre tanec.
Budie li to cerka – Jezu Maria,
budie li frairka ako ja,
budie li frairka ako ja.

ESZTIE WINKO NIEWIKISLO
Esztie winko niewikislo,
chlapci, pijme ho.
Esztie winko niewikislo,
chlapci, pijme ho,
chlapci, pijme ho,
chlapci, pijme ho,
chlapci, pijme ho
aż do rana, aż do rana,
aż do rana bieleho.
Esztie diełcza niewirastlo,
chlapci, bierme ho,
Esztie diełcza niewirastlo,
chlapci, bierme ho,
chlapci, bierme ho,
chlapci, bierme ho,
chlapci, bierme ho
budieme s nim tancowati
aż do rana bieleho.

A
A E7
A
A E7
A E7
A E7
A E7
E7
E7 A

CESTA ZARUBANA (SOBOTIENKA IDIE)
Sobotienka idie, coże ma je po niej,
sobotienka idie, coże ma je po niej,
cesta zarubana, cesta zarubana,
cesta zarubana k frajereczkie mojej.
Nie tak zarubana, ako je zaciata,
nie tak zarubana, ako je zaciata,
uż je moja mila, uż je moja mila,
uż je moja mila u Turka zajata.
U Turka zajata, u welkeho pana,
u Turka zajata, u welkeho pana,
preczo ju zajali, preczo ju zajali,
preczo ju zajali lebo bola szwarna.

CFC
CFC
CGFC|
C G F C |bis

KATERINA
Na tu swatu Katerinu, katerinsku nedielu,
zwerbowali szuhaiczka na wojnu,
zwerbowali szuhaiczka na wojnu.

EAE
EAE
AE

Sama kralowna, sama kralowna
ceduliczku psala, ceduliczku psala,
abi szuhajka, abi szuhajka
na wojnu dostala, na wojnu dostala.

E
AHAE
E
AHE

R. Czo bogaj, nie bogaj, czari nie bogaj,
Czo bogaj, nie bogaj, czari nie bogaj,
Czo bogaj, nie bogaj, czari nie bogaj,
bogaj, bogaj, bogaj, bogaj czari nie bogaj.

EH
HE
EH
HE

Preczo stie ma zwerbowali, zwerbowali w nedielu,
preczo stie to nienehali na stredu,
preczo stie to nienehali na stredu.
Sama kralowna, sama kralowna
ceduliczku psala, ceduliczku psala,
abi szuhajka, abi szuhajka
z wojni w dom dostala, z wojni w dom dostala.

DOBRU NOC
Dobru noc, ma mila, dobru noc,
niech ti je sam Pan Boh na pomoc.

e a H7 e
e a H7 e

Dobru noc, dobre spij
niech sa ti sniwaju sladke sny.

e H7 e
e a H7 e

RASUTEC (ROZSUTEC)
Na Orawie, na Orawie seju bob,
Takie struki ako ruki heja hop,
Esztie som sa newispal pane,
esztie som sa newispal.

G h D7 h D7
G h D7 h D7
GAh
GAh

Do hriadki ma zakopali,
po zadku ma witreskali,
tak ma Pan Boh potrestal,
tak ma Pan Boh potrestal.

G
G
G D7 G
G D7 G

Rasutec, Rasutec, to je wielka skala, G
zaplać mi suhajku czom sa s tiebou spala, A D7 G
zaplać mi suhajku czom sa s tiebou spala. A D7 G
Uż som ti zaplatil, sztiristo na stole,
mohlas si si zebrać, wszak to boli twoje.
Nieżente sa chlapcy, mate na to czasu,
niech sa stare baby pod Rasutcem pasu.
Rasutec, Rasutec, to je wielka skala,
niejedna rzyc panska na tiebe sedala.

ECH STUDENCI
Czy to w Koluszkach, czy to pod Żywcem, a
czy w PeGeeRze, czy na odkrywce,
d
zawsze się znajdą jakieś parszywce.
E E7 E E7
R. Bo pomiędzy bogobojnym ludem,
a niech cholera to pokręci,
zawsze się znajdzie jakiś student,
ech studenci.
Czy to w Zamościu, czy to w Bydgoszczy,
wszystkie świętości taki to oszczy,
za nic ma ojca, za nic proboszczy.
Najpierw był Pułtusk, potem Sodoma,
święte obrazy wynosił z doma,
a na ich miejsce wieszał bohomaz.
Po wsiach, miasteczkach słychać lamenty,
co druga dziewka nosi brzuch wzdęty,
a wszystko, panie, bez te studenty.

a
a
d
Ea

MURKA
W gorodje Odessie, w tiomnom pierieułkie
grasowała banda szulieriej.
Grasowała banda, wmiestie s nimi Murka,
ona oczeń krasiwa była.

aEa
FE
ad
a Ea

R. Murka, moja Murka, Murka daragaja,
zdrastwuj moja Murka i praszczaj.
Ty zaszuchariła wsiu melinu naszu,
i za eto finkoj połuczaj.

aEa
FE
ad
aEa

My wyszli na dieło, nam pić zachatieło,
my zaszli w partowyj riestoran,
tam sidieła Murka wmistie s ligaczami,
jej s karmana wystawał nagan.
Razwie tiebie, Murka, płocho było s nami,
nie chwatiło dzienieg, borożła.
Zaczem ty robotać poszła s ligaczami,
ty poszła robotać na cze-ka.
Ransze ty kuriła cigariety Trojki,
a tiepier nie nużen i tabak.
Ranzsze ty ljubiła wypić s nami wodku,
a tiepier nie nużen i kaniak.

MALCZISZKA
Kagda ja był malcziszkoj,
a
nasił ja briuki w kljosz,
da
sałomiennuju szljapu,
da
w karmanie fińskij noż.
Ea
Mać ma była aktrisoj
atiec był kapitan
siestrica gimnazistkoj
a ja był chuligan.
Mać moju ja zariezał,
atca ja zastrielił,
siestricu gimnazistku
w ubornoj utopił.
Mać ma leżit w balnicy,
atiec w syroj ziemlje,
siestrica gimnazistka
kupajetsa w gawnie.
Da muzyczka igrajet,
da barabany bjut,
a mnie kak chuligana
na katorgu wiedut.
Siżu ja za reszotkoj
i dumaju o tom,
kak tjotju Akulinu
zaprawit kirpiczom.
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