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1. zamiast gawędy...

podstawówce nie cierpiałem lekcji śpiewu, szumnie nazywanego 
wychowaniem muzycznym. Gdy na początku przygody 
z Reytanem, jesienią 1977, zapisałem się do Jedynki, nie 
przypuszczałem ani przez chwilę, że spotka mnie w harcerstwie 
także wychowanie muzyczne – takie, które przeżyłem znacznie 
głębiej, niż mógłbym się kiedykolwiek wcześniej spodziewać.

Jednym z najważniejszych śladów mojej pamięci o pierwszym roku spędzonym w Jedynce 
są niezliczone wspomnienia konkretnych kominków i ognisk – małych, kilkuosobowych, 
z wyjazdowych biwaków mojego pierwszego zastępu; większych w drużynie, a czasem 
wspólnych z dziewczętami z „Żab” czy „Leona”; codziennych „Kubusiowych” śpiewanek 
z zimowiska; dużych szczepowych kominków po Święcie Reaktywowania i Święcie Chusty, 
magii pierwszego Święta Pamięci, późnowiosennych ognisk gdzieś nad Pilicą i wreszcie 
całego obozu letniego.

Teksty i muzyka, muzyka i teksty, polskie, rosyjskie, słowackie, angielskie, stopniowo 
ogarniające młodą pamięć i wyobraźnię; natrętne melodyjki pogwizdywane za dnia 
i w nocy wśród mazurskich lasów, w pociągach, na biwakach, na „stopie”, czasem z nutą 
zadumy, czasem zawadiackiej radości, żartu, uśmiechu, czasem gniewu i buntu, czasem 
wspomnienia odległej przeszłości, ale nade wszystko z nutą przyjaźni.

Bardzo wyraźnie z mojego pierwszego Jedynkowego lata pamiętam poolimpijskie 
ognisko. We shall overcome z kolejnymi linijkami podawanymi przez Jurka Wiśniewskiego, 
a może przez Witka Ferensa, niosło się późno w nocy nad wodami Tejsowa, zagubionego 
w lasach małego jeziora koło Gantu, a świat zakurzonych miast, świat pań z Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Świeckiej, przyjeżdżających do nas na wizytację, i dyrektora 
Olszewskiego pacyfikującego Reytana, świat różnych pierwszych sekretarzy z Mokotowa 
i mazurskich powiatów był co najmniej przez chwilę nieskończenie daleko, poza naszą 
przyjaźnią, do której nie miał wstępu. Pamiętam spokój i pewność tamtych słów, głęboką 
i podskórną wiarę, że „kto się na związek targnie nasz, najsroższej nie uniknie kary”, że 
czeka nas zawsze jakieś „przy innym ogniu, w inną noc” i że „bratnie słowo”, połączone 
z uściskiem rąk, nie jest czczą obietnicą.

A potem, przez kolejnych siedem czy osiem lat, było... tak samo. Przychodziły kolejne 
teksty i melodie, dobre – jak przecież wiadomo – na wszystko, na każdy nastrój i uczucie. 
Piosenki wojskowe i harcerskie, piosenki łemkowskie, przekłady tekstów Pete’a Seegera, 
„Salon Niezależnych”, Kleyff, Kaczmarski z Gintrowskim, lawina innych. Ślad tego 
odnajduję na kartkach Jedynkowego śpiewnika; skromne wersy zwrotek wywołują u mnie 
– niegdysiejszego ucznia, który śpiewu serdecznie nie cierpiał – żywe wspomnienia 
melodii, z obrazami i dźwiękiem, ale nade wszystko trwałą pamięć konkretnych chwil, dni 
i lat przeżytych wśród przyjaciół.

Może więc i Wam przyjdzie znaleźć na tych kartkach cząstkę własnych wspomnień, 
zaklętych nie tylko w głowie, ale też w słowach i w muzyce.

Paweł Strzelecki
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2. Wszystko, co nasze (Hymn Harcerski)
 Sł. Ignacy Kozielewski i Olga Drohanowska, motyw: „Na barykady”) 
Jako hymn harcerski uznawane są tylko pierwsza zwrotka wraz z refrenem.

Wszystko, co nasze Polsce oddamy.
W niej tylko życie, więc idziem żyć.
Świty się bielą, otwórzmy bramy.
Hasło wydane: Wstań, w słońce idź!
 

Ramię pręż! Słabość krusz!
Ducha tęż. Ojczyźnie miłej służ.
Na jej zew
W bój, czy w trud
Pójdziem wraz, harcerzy polskich ród,
Harcerzy polskich ród.

 
 Urojeń chwile, skrzydła motyle
Odrzućmy precz, jako pusty żart.
Usilna praca niech nas wzbogaca
A każdy z nas niech zdobędzie hart

Ramię pręż...

Czynem bogaci, myślą skrzydlaci,
Z płomiennych serc więc uczyńmy grot.
Naprzód wytrwale, śmiało, zuchwale
W podniebne szlaki skierujmy lot.

Ramię pręż...

Po ziemi naszej roześlem harcerzy,
Pobudka zabrzmi : Zbudź się, prawdzie sluż.
I wszystko wstanie, w krąg się rozszermierzy,
By Matkę Polskę chronić od burz.

Ramię pręż...
 

Historia pieśni
W jednym z pierwszych numerów „Skauta” zamieszczono wiersz Ignacego Kozielewskiego 
„Wszystko co nasze”. Wzruszona do głębi treścią tego wiersza Olga Drahonowska 
(późniejsza żona Andrzeja Małkowskiego) dostosowała wiersz do popularnej pieśni 
socjalistów „Na barykady ludu roboczy” i dopisała słowa refrenu. Pięśń zyskała sobie 
ogromną popularność wśród ówczesnych skautów. W 1918 r. uznano ją za hymn harcerski. 
(MG)
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3. Płonie ognisko i szumią knieje
Płonie ognisko i szumią knieje,
Drużynowy jest wśród nas.
Opowiada starodawne dzieje,
Bohaterski wskrzesza czas.

O rycerstwie spod kresowych stanic
O obrońcach naszych polskich (my: wschodnich) granic
A ponad nami wiatr szumny wieje
I dębowy huczy las
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4. Kulomioty
Wędrował księżyc złoty,
Napotkał ciemny las.
A w lesie kulomioty.
Przy kulomiotach straż.

/I pyta: skąd tu przyszli?
I pyta: kto to jest?
I ani się domyślił,
Że to nasz pierwszy chrzest. /bis

Możesz dalej wędrować,
Tysiące mil nas dzieli.
Nie trzeba kul marnować,
Do ciebie nikt nie strzeli.

/Mamy swoje kłopoty,
Nie trzeba nam twych trwóg.
Niech grają kulomioty.
Za lasem czyha wróg. /bis

Została gdzieś dziewczyna 
I płacze cały czas.
O, nie płacz moja jedyna,
Że chłopiec poszedł w las.

/Ma luba bądź spokojna 
I okaż mi, żeś dzielna.
Nie taka straszna wojna,
Nie każda kula celna. /bis

5. Idą skauci łez doliną
Idą skauci łez doliną
Nocką głuchą, nocką siną
Raz, dwa, trzy.

Hej, druhowie, gdzie idziecie,
Czego szukacie po świecie?
Raz, dwa, trzy.

My idziemy w zórz świtanie
Tam, gdzie polskie słychać granie
Raz, dwa, trzy.

Ramię w ramię , druhu miły
W pełni mocy, w pełni siły
Raz, dwa, trzy.

Siła nasza w sercach będzie,
Nią zwyciężym wroga wszędzie.
Raz, dwa, trzy.

Już przez burze i zawieje
Lepsza przyszłość Polsce dnieje
Raz, dwa, trzy.
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6. Ruszaj w drogę
Ruszaj w drogę,
Harcerska drużyno
Borem, lasem, gościńcem i szosą.
Na kraj świata, 
Ku górom, dolinom
Same nogi radośnie nas niosą.

Śpiewa z nami cały swiat
Kłosy w polu, drzewa w lesie
I wesoły leśny wiatr 
Coraz dalej piosnkę niesie,
Coraz dalej piosnkę niesie w świat.

U wrót lasu,
Gdzie zorza się pali,
Rozbijemy zielone namioty
Z leśnej księgi 
Będziemy czytali 
Szumy sosen i ptaków świergoty

Śpiewa z nami cały swiat...

7. Sadźmy róże 
Wiersz Seweryna Goszczyńskiego. Jedna 
z naszych najważniejszych piosenek, śpiewana 
przy wszystkich uroczystych okazjach, ale 
także przy ognisku i podczas kominków

Sadźmy róże, sadźmy róże,
Długo jeszcze temu światu
/Szumieć będą śnieżne burze?
Sadźmy je przyszłemu latu. /bis

My, wygnańcy stron rodzinnych, 
Może już nie ujrzym kwiatu,
/Ale sadźmy je dla innych,
Szczęśliwszemu sadźmy światu. /bis

Jakże los nasz piękny, wzniosły!
Gdzie idziemy – ciernie, głogi,
/Gdzieśmy przeszli róże wzrosły,
Więc nie schodźmy z naszej drogi. /bis

Idźmy, szczepmy, gdy to znuży,
Świat wiecznego odpocznienia
/Da nam milszy kwiat od róży –
Łzy wdzięczności i wspomnienia. /bis
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8. 10 w skali Beauforta
Kołysał nas zachodni wiatr,
Brzeg gdzieś za rufą został.
I nagle ktoś jak papier zbladł:
Sztorm idzie, panie bosman!

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

Z zasłony ołowianych chmur
Ulewa spadła nagle.
Rzucało nami w górę, w dół,
I fala zmyła żagle.

A bosman tylko zapiął płaszcz
I zaklął: – Ech, do czorta!
Nie daję łajbie żadnych szans!
Dziesięć w skali Beauforta! – Hej!

O pokład znów uderzył deszcz
I padał już do rana.
Piekielnie ciężki to był rejs,
Szczególnie dla bosmana.

A bosman tylko zapiął płaszcz
I zaklął: – Ech, do czorta!
Przedziwne czasem sny się ma!
Dziesięć w skali Beauforta!
Dziesięć w skali Beauforta!
Dziesięć w skali Beauforta!
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9. 16 ton
Ktoś mówił mi, że z gliny lepił nas Pan,
A nędzarz składa się z mięśni i z krwi.
I z mięśni, i z krwi, i z jarzma na kark
I z pary rąk, pary mocnych rąk.

Co dzień 16 ton
I cóż z tego masz?
Tylko w długi leziesz, słabniesz,
Nędza bruździ ci w twarz.
O Panie, nie zwij, nie mogę już iść,
Zaprzedałem duszę swą i to nie od dziś.

Urodziłem się w dzień pełen chmur.
Zaraz szuflę wziąłem w garść i jazda, szybem w dół.
16 ton przerzuciłem fest,
A sztygar tylko mruknął mi, że dobra jest.

Co dzień 16 ton...

Urodziłem się, gdy padał deszcz.
Gniew i troska oto jest życia mego treść.
Gdy spotkasz mnie, lepiej z drogi mej zejdź,
Bo obok mnie często krąży śmierć. 

Co dzień 16 ton...
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10. 900 mil
Tyle już minęło dni,
Czas wysuszył z oczu łzy,
Żaden list nie czeka na mnie już.

Gdyby pociąg szybciej biegł,
Byłbym w domu jeszcze dziś,
Jeszcze 900 mil, tam gdzie mój dom.

Pociąg, który wiezie mnie,
Ma wagonów chyba sto,
Stukot kół już słychać na sto mil   

Gdyby pociąg…

Oddam wszystko to, co mam,
Oddam wam pierścionek swój,
I walizkę swoją oddam wam.          

Gdyby pociąg…

Gdy dziewczyna powie nie,
Nie wyruszę nigdy już
Wrócę do rodzinnych swoich tron.

Gdyby pociąg…
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11. A gdy ma luba 
A gdy ma luba zdradzi mnie,
Sznur długi kupię sobie.
Zwiążę manatki, spakuję się,
Letnią wycieczkę zrobię.

A gdy ma luba zdradzi mnie,
Pójdę nad Wisły fale.
Pasjami lubię kąpać się,
A pływam doskonale.

A gdy ma luba zdradzi mnie,
Z wysokiej wieży Mariackiej
Pięknym widokom przyjrzę się
Wspaniałej ziemi Lackiej.

A gdy ma luba zdradzi mnie,
Nóż ostry kupię sobie,
Ukroję chleba pajdy dwie
I zjem ze smakiem obie

A gdy ma luba zdradzi mnie,
Z krócicy dwururkowej
Palnę na wiwat, niech każdy wie,
Żem chłopak jest morowy!

A gdy ma luba zdradzi mnie,
Strąci mnie z marzeń szczytów,
Kupię se bilet do Kalisza
I wstąpię do Jezuitów.
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12. Ajaj, Madagaskar
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.

Ajaj, Madagaskar.
Kraina czarna, skwarna.
Afryka na pół dzika jest.
Tam drzewa bambusowe, orzechy kokosowe.
Tam są dzikie stepy. Tam mi będzie lepiej.
Ajaj, ja lubię dziki kraj, ajaj.

Łaźnię sobie wybuduję. Łaźnia musi być.
Wszystkich czarnych poszoruję. Czystość musi lśnić.
Kawiarenkę wszakże wybuduję także.
Przyjedź do mnie, szwagrze. Będziemi rum pić.

Ajaj, Madagaskar...

Do murzynki się zalecam; to jest sposób mój.
Bo ja lubię czarne z białym. To jest kolor mój.
Od białego tatki i od czarnej matki
Będą dziatki w kratki, będą w szachy grać. 

Ajaj, Madagaskar...
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13. A jeśli bzy już będą 
A jeśli bzy już będą, to bzów mi przynieś kiść.
I tylko mnie nie całuj, i nie broń, nie broń iść.
Bo choć mi wrosłaś w serce, karabin w ramię wrósł,
To Ciebie z karabinem do końca będę niósł.

To wymarsz Uderzenia! I mój, i mój, i mój
W ten ranek tak słoneczny piosenka nasza brzmi.
Słowiańska ziemia miękka prowadzi nas na bój,
A Polska, gdy powstanie, to tylko z naszej krwi./ bis

A jeśli będzie lato, to zboża przynieś kłos.
Dojrzały i gorący, i złoty jak twój włos.
Bo choćby śmierć nie dała, bym wrócił kiedyś żyw,
Poniosę z Twoim kłosem słowiańskich zapach żniw.

To wymarsz Uderzenia...

A jeśli będzie jesień, to kalin pęk mi daj.
I tylko mnie nie całuj, i nie broń iść za kraj.
Bo choć mi wrosłaś w serce, karabin w ramię wrósł,
To Ciebie z karabinem do końca będę niósł.

To wymarsz Uderzenia...

Poniosę nad granicę kaliny, kłosy, bzy.
To z nich granice będą – z miłości, a nie z krwi.
Granice mieć z miłości, w żołnierskich sercach U!
Nasz kraj tam gdzieś się kończy, gdzie w piersiach braknie tchu.

To wymarsz Uderzenia...

Właściwy tytuł: Wymarsz grupy „Uderzenie” 
– słowa to wiersz Andrzeja Trzebińskiego. 
Tej piosenki, z własną melodią, nauczyła 
nas Małgosia Jędrzejowska, matura 1971, 
drużynowa Kameleona. Potem śpiewaliśmy 
ją również na ogólnie znaną melodię 
Andrzeja Kołakowskiego.
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14. A po lesie wiatr  
(Przy piwie w karczmie w Limanowej)

Przy piwie, w karczmie w Limanowej, 
Zapatrzeni w siwe mgły jesienne 
Czekaliśmy na autobusowe 
Ostatnie lata połączenie. 

Bóg przez okno złoty talar rzucił, 
Słońce na obrusie. 
Od dziewczyny w barze pożyczyłem uśmiech, 
Oddam w autobusie 

A po lesie wiatr 
Rwie na strzępy pajęczyny nić. 
A po polu wiatr 
Rozsypuje kopce siana w pył. 

Do puszystych traw się tuli, 
Skrada się do pustych ptasich gniazd. 
Po strumieniach z wodą śpiewa 
Lekkomyślny wiatr. 

Wpatrzeni w okna milczeliśmy wszyscy. 
Nikt nie przerywał nam czekania. 
Nawet gitary zacisnęły zęby. 
Wiedziały już, że nie będzie grania. 

Oczy dziewczyny szeptały: zostań! 
Czas się zatrzymał w Limanowej. 
Oddałem uśmiech, przewróciłem kufel, 
Na stole talar spał 

A po lesie wiatr...
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15. A wszystko te czarne oczy
Gdybym miał gitarę, tobym na niej grał,
Albo sam z żalu, albo sam z żalu,
Gitarą się stał,.

A wszystko te czarne oczy,
Gdybym ja je miał...
Za te czarne, cudne oczęta
Serce, duszę bym dał,

Wódki ja nie piję,
Fajka zbrzydła mi,
Tylko o tobie, dziewczyno moja,
Serce, dusza śni,

A wszystko te czarne oczy...

Ludzie mówią: Głupi,
Cóżeś uczynił?
Żeś tę dziewczynę, żeś tę jedyną 
Szczerze polubił?

A wszystko te czarne oczy...
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16. Addio pomidory 
Piosenka z Kabaretu Starszych Panów

Minął sierpień, minął wrzesień, 
Znów październik i ta jesień 
Rozpostarła melancholii mglisty woal... 
Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i skowronków,
Lecz jednego, jedynego jest mi żal.

Addio, pomidory, addio ulubione,
Słoneczka zachodzące za mój zimowy stół.
Nadchodzą znów wieczory sałatki nie jedzonej,
Tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej wpół.
To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty,
Gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ
W witaminy przebogaty.
Addio, pomidory, addio, utracone,
Przez długie, złe miesiące wasz zapach będę czuł.

Owszem, była i dziewczyna, i miłości pajęczyna,
Co oplotła drżący dwukwiat naszych ciał.
Porwał dziewczę zdrady poryw i zabrała pomidory,
Te ostatnie, com schowane przed nią miał.

Addio, pomidory, addio ulubione...
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17. Agnieszka 
Słowa i muzyka – Bułat Okudżawa, prawdziwy tytuł to Pożegnanie z Polską

Мы связаны, Агнешка, давно одной судьбою
В прощанье и в прощенье, и в смехе и в слезах:
Когда трубач над Краковом возносится с трубою –
Хватаюсь я за саблю с надеждою в глазах.
/Когда трубач над Краковом возносится с трубою 
Хватаюсь я за саблю с надеждою в глазах. /bis

Потёртые костюмы сидят на нас прилично,
И плачут наши сёстры, как Ярославны, вслед,
Когда под крик гармоник уходим мы привычно
Сражаться за свободу в свои семнадцать лет.
/Когда под крик гармоник уходим мы привычно
Сражаться за свободу в свои семнадцать лет. /bis

Прошу у вас прощенья за раннее прощанье,
За долгое молчанье, за поздние слова...
Нам время подарило пустые обещанья,
От них у нас, Агнешка, кружится голова.
/Нам время подарило пустые обещанья,
От них у нас, Агнешка, кружится голова. /bis

Над Краковом убитый трубач трубит бессменно,
Любовь его безмерна, сигнал тревоги чист.
Мы – школьники, Агнешка, и скоро перемена,
И чья-то радиола наигрывает твист.
/Мы – школьники, Агнешка, и скоро перемена,
И чья-то радиола наигрывает твист. /bis
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18. Arka
Słowa – Jacek Kaczmarski

W pełnym słońcu w środku lata, wśród łagodnych fal zieleni
Wre zapamiętała praca, stawiam łódź na suchej ziemi.
Owad w pąku drży kwitnącym, chłop po barki brodzi w życie.
Ja, pracując w dzień i w nocy, mam już burty i poszycie.

Budujcie Arkę przed potopem dobądźcie na to swych wszystkich sił!
Budujcie Arkę przed potopem, choćby tłum z waszej pracy kpił!
Ocalić trzeba, co najdroższe, a przecież tyle już tego jest!
Budujcie Arkę przed potopem, odrzućcie dziś każdy zbędny gest

Muszę taką łódź zbudować, by w niej całe życie zmieścić.
Nikt nie wierzy w moje słowa, wszyscy mają ważne wieści.
Ktoś się o majątek kłóci, albo łatwy węszy żer.
Zanim się ze snu obudzi, będę miał już maszt i ster!

Budujcie Arkę przed potopem, niech was nie mami głupców chór!
Budujcie Arkę przed potopem, słychać już grzmot burzowych chmur!
Zostawcie kłótnie swe na potem, wiarę przeczuciom dajcie raz!
Budujcie Arkę przed potopem, zanim w końcu pochłonie was!

Każdy z was jest łodzią, w której może się z potopem mierzyć
Cało wyjść z burzowej chmury, musi tylko w to uwierzyć!
Lecz w ulewie grzmot za grzmotem i za późno krzyk na trwogę!
I za późno usta z błotem wypluwają mą przestrogę!

Budujcie Arkę przed potopem, słyszę, sterując w serce fal!
Budujcie Arkę przed potopem, krzyczy ten, co się przedtem śmiał!
Budujcie Arkę przed potopem, naszych nad własnym losem łez!
Budujcie Arkę przed potopem na pierwszy i na ostatni chrzest!
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19. Azbest
(Salon Niezależnych)

On: ćwir ćwir, ćwir ćwir, ma turkaweczko, 
Ćwir ćwir, ćwir ćwir, zrobię ci dziecko!

Ona: ćwir ćwir, ćwir ćwir, a róbże, róbże! 
Ćwir ćwir, ćwir ćwir, na tej tekturze. 

On: Ta tektura się nie nadaje, 
Bo oblana i dziwnie pachnie. 

Ona: W kącie stoją w workach nasiona, 
A na workach płachta zielona. 

On: Płachta sukna prezydialnego 
Nie nie, nie nie, nie ruszaj jego. 

Ona: A na biurku segregatory, 
I kałamarz, ważne papiery. 

On: Nie zadzieraj jeszcze koszuli, 
Tu się wypisuje faktury. 

Ona: Nie chce, nie chce, na tym azbeście, 
Po azbeście echo się niesie. 

On: Chodź tu, chodź tu, nawozy sztuczne. 
Ona: Nie, nie, one są pożyteczne. 

On: ćwir ćwir, ćwir ćwir, co z nami będzie? 
W koło twardo, same narzędzia. 

Ona: ćwir ćwir, ćwir ćwir, rolnicza dola, 
Niewygodna odzież ochronna. 

On: Chodź tu, chodź tu, stoi motocykl, 
O siodełko zaraz się oprzyj. 

Ona: Brudne siodło, sterczy sprężyna, 
Jeszcze proszę nie rozpoczynać. 

On: Muszę, muszę, bardzo się spieszę, 
Bo mam zaraz zakładową wycieczkę!
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20. Ave Caesar
Słowa – Jacek Kaczmarski

Gallia est omnis divisa in partes tres
Quarum unam incolunt Belgae aliam Aquitani
Tertiam qui ipsorum lingua Celtae nostra Galli appellantur
Ave Caesar morituri te salutant!

Nad Europą twardy krok legionów grzmi
Nieunikniony wróży koniec republiki
Gniją wzgórza galijskie w pomieszanej krwi
A Juliusz Cezar pisze swoje pamiętniki

Gallia est omnis divisa in partes tres...

Pozwól, Cezarze, gdy zdobędziemy cały świat
Gwałcić, rabować, sycić wszelkie pożądania
Proste prośby żołnierzy te same są od lat
A Juliusz Cezar milcząc zabaw nie zabrania

Gallia est omnis divisa in partes tres...

Cywilizuje podbite narody nowy ład
Rosną krzyże przy drogach od Renu do Nilu
Skargą, krzykiem i płaczem rozbrzmiewa cały świat
A Juliusz Cezar ćwiczy lapidarność stylu!

Gallia est omnis divisa in partes tres...
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21. Babcia (Szoruj Babciu do kolejki...)
Słowa i muzyka – Jacek Zwoźniak

Tam w kąciku stoi wyrko niezasłane,
Jeszcze piesek smacznie chrapie na tapczanie,
A już cicho ktoś po domu chodzi w kapciach,
Po omacku się ubiera dzielna babcia.

Tato wstanie za godzinę, bo mu płacą,
Ale babcia też się musi przydać na coś.
Choć rarytas, już w tym babci siwa głowa,
By w łazience zawsze była rolka nowa.

Szoruj, babciu, do kolejki, weź koszyczek!
A uważaj, bo ruch wielki na ulicy.
Do współpracy ruszaj z handlem detalicznym,
Nie zapomnij też o maśle dietetycznym.

Siedemdziesiąt lat ma babcia i nie sarka.
To wyczyści, to pokrząta się przy garnkach.
I pomodli za pomyślność się – jak trzeba
– Daj nam, Boże, zdrowia i świeżego chleba...

Leć do sklepu, babciu, przywieźli banany!
Zabierz tamtą setkę, jest pod ręcznikami.
Jeśli Ci zabraknie, to dołożysz z renty.
Wiesz, że wnuczek musi płacić alimenty.

Szoruj, babciu, do kolejki pięć po czwartej.
Z mlekiem dzwonią już butelki – idź na wartę.
Stań w ogonku cichuteńko jak ta myszka.
Niech nie złapie Cię, serdeńko, znów zadyszka.

Babciu droga, jeśli nie ma mydła w kiosku,
Ty wymodlisz je u samej Matki Boskiej.
Ty wywalczysz świeży serek w sklepie mlecznym,
Dzięki Tobie dziadek dostał Krzyż Walecznych.

Jeśli ciężko Ci jest z nami – ruszaj z Bogiem!
Widokówkę Ci przyślemy na Dzień Kobiet.
To co z tego, że swój złoty krzyżyk sprzedasz,
Przecież sama sobie bez nas rady nie dasz...

Szoruj, babciu, po kolei, zlew i wannę,
Zostaw szynkę, jadaj kleik albo mannę,
Pierz skarpetki, kurze ścieraj, jadaj dżemy...
I broń Boże, nie umieraj, bo zginiemy!
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22. BAJKI
Choć dziwakiem zwą wokół ludzie źli
Zdziecinniały wariat, mówią mi.
Morał bajek mych nie przeraża ich,
Prawda tylko głupich w oczy kole.

Bajek mam siedem ksiąg, w każdej księdze tysiąc stron.
Zacznę dziś bajkę swą, gdy zapadnie ciemna noc.
Każda z nich ma swój czas, wybierz tylko, którą chcesz.
Na gitarze wygram bajek moich treść.

Jeśli chcesz, zacznę grać, wnet wprowadzę cię w mój świat.
Zdziecinniały świat dorosłych tak jak ja.
Gdy zapadnie ciemna noc, każda bajka ma swój kąt /koc/,
Wybierz tylko, którą chcesz

Wprowadzały mnie w mój wyśniony świat,
Pozwalały przetrwać najstraszniejsze z dni.
Choć ich tyle mam, każdej sekret znam,
Złotą czcionką zapisany życia sens.

Bajek mam siedem ksiąg, w każdej księdze tysiąc stron.
Zacznę dziś bajkę swą, gdy zapadnie ciemna noc.
Każda z nich ma swój czas, wybierz tylko, którą chcesz.
Na gitarze wygram bajek moich treść.

Jeśli chcesz, zacznę grać, wnet wprowadzę cię w mój świat.
Zdziecinniały świat dorosłych tak jak ja.
Gdy zapadnie ciemna noc, każda bajka ma swój kąt /koc/,
Wybierz tylko, którą chcesz...
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23. Bal w I A (Starych ni ma, chata wolna)
Słowa i muzyka – Zenon Laskowik

W szkole w klasie pierwszej „A”
Pani jest od rana zła,
Bo na lekcjach znowu nie ma dzisiaj 
trzech.
Nie ma Stasia, co powtarza,
Rysia, co się źle wyraża
Oraz Zdzisia, co w tej klasie... się 
postarzał
Stąd też targa panią gniew,
No bo nie wie, co im jest,
I najgorsze, że to często im się zdarza.

A tymczasem Stasio, Rysio
Oraz ten najstarszy, Zdzisio,
Namawiają się nad ważną sprawą 
w krzakach,
Bo, jak okazało się,
Jest nareszcie w końcu gdzie
Się zabawić, bo od jutra już u Stasia...

Starych ni ma, chata wolna, oj, 
będzie bal,
Oj, będzie bal, oj będzie bal
Na muzykę, tańce dzikie i pięć par,
I pięć par.

Już Gabrysia o tym wie,
Powie Zosi z drugiej „C’’,
Tamta Lidce, co całować się już umie,
Przyjdzie Danka, ta od Janka,
Co nie wierzy już w bocianka,
Wszystkie przyjdą, no bo w końcu się 
rozumie.

Starych ni ma, chata wolna, oj, 
będzie bal,
Oj, będzie bal, oj będzie bal
Na muzykę, tańce dzikie i pięć par,
I pięć par.

Gdy nazajutrz zapadł zmrok,
Wszystkie przyszły, jedna w kok,
Dwie w warkoczyk, reszta gładko 
uczesane,
Noc zaczęła się od tang,
Zdzisio z Lidką gra va banque,
Pozostałe są dopiero... oswajane...

Do północy było miło,
O rysunkach się mówiło
I o śpiewie, kto ma piątkę, a kto nie,
Tylko Rysio tam... wzrok miał mętny...
Zaczął coś o „pracach ręcznych”...
(o patyczkach, plastelinie itd.).

Potem każda z par się skryła
Wzorem starszych w kątach willi,
Zgasło światło, cisza była,
A po chwili...

Z pokoiku wyszedł Zdzisio,
Gdzie do Lidki się sposobił,
I do Stasia mówi cicho:
„Stachu...! Stachu...!”
„Co?!”
„Jak to się robi...?”
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24. Ballada o cysorzu
Słowa – Andrzej Waligurski, muzyka – Tadeusz Chyła

Cysorz to ma klawe życie
Oraz wyżywienie klawe!
Przede wszystkim już o świcie
Dają mu do łóżka kawę,

A do kawy jajecznicę,
I gdy już podeżre zdrowo,
To przynoszą mu w lektyce
Bardzo fajną cysorzową.

Słychać bębny i fanfary,
Prezentują broń ułani:
 – Posuń no 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
I świeżutki, ogolony,
Rześko czując się i zdrowo
Wkłada ciepłe kalesony
I koszulkę flanelową.

A tu przyjemności same
Oraz 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 cesarska pupa – tabu!
On ich może z całej siły,
A oni go muszą słabo...

Po obiedzie 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 wymyśla różne psoty.

Potem ciotkę otruć każe
Albo cichcem zakłuć stryjca...
Ech, dobrze, dobrze być cysorzem,
Choć to świnia i krwiopijca!



35

25. Ballada o Dzikim Zachodzie 
Słowa – Wojciech Młynarski, muzyka – Tadeusz Suchocki. 

Pamiętam, że pierwszy raz śpiewaliśmy to nad jeziorem Serwent w 1971 r..  
Nauczyła nas Małgosia Jędrzejowska

Potwierdzają to setne przykłady,
Że westerny wciąż jeszcze są w modzie,
Wysłuchajcie więc państwo ballady
O tak zwanym najdzikszym zachodzie.
Miasto było tam, jakich tysiące,
Wokół preria i skały naprzeciw,
Jak gdzie indziej, świeciło tam słońce,
Marli starcy, rodziły się dzieci.

I tym tylko od innych  
Różni się ta ballada,
Że w tym mieście gdzieś 
Na prerii krańcach
Na jednego mieszkańca  
Jeden szeryf przypadał,
Jeden szeryf na jednego 
mieszkańca.

Konsekwencje ten fakt miał ogromne,
Bo nikt w mieście za spluwę nie chwytał,
I od dawna już każdy zapomniał,
Jak wygląda prawdziwy bandyta.
Choć finanse poniekąd leżały,
Gospodarka i przemysł był na nic,
Ale każdy, czy duży, czy mały,
Czuł się w mieście bezpieczny bez granic.

Bo tym tylko od innych  
Różni się ta ballada,
Że w tym mieście gdzieś 
Na prerii krańcach
Na jednego mieszkańca  
Jeden szeryf przypadał,
Jeden szeryf na jednego 
mieszkańca.

Jeśli państwa historia ta nudzi,
To pocieszcie się tym, że nareszcie
Którejś nocy krzyk ludzi obudził:

„Bank rozbity! Bandyci są w mieście!”
Dobrzy ludzie, na próżno wołacie.
Nikt nie wstanie, za spluwę nie chwyci,
Skoro każdy świadomość zatracił,
Czym się różnią od ludzi bandyci.

A tym tylko od innych  
Różni się ta ballada,
Że w tym mieście gdzieś 
Na prerii krańcach
Na każdego mieszkańca  
Nagle strach upadł blady,
Od szeryfa po zwykłego 
mieszkańca.

Potwierdzają to setne przykłady,
Że westerny wciąż jeszcze są w modzie,
Wysłuchaliście, państwo, ballady
O tak zwanym najdzikszym zachodzie.
Miasto było tam, jakich tysiące,
Ludzkie w nim krzyżowały się drogi,
Lecz nie wszystkim świeciło tam słońce,
Bo bandyci krążyli bez trwogi.

Wyciągnijmy więc morał  
W tej balladzie ukryty,
Gdy nie grozi nam żadne riffifi,
Że czasami najtrudniej  
Jest rozpoznać bandytę,
Gdy dokoła są sami szeryfi.
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26. Ballada o jednej Wiśniewskiej
Słowa – Jerzy Jurandot, muzyka ludowa

Żyli w pałacu hrabia z hrabiną,
On zwał się Rodryg, ona Francesca,
A w drugim domku za ich meliną
Mieszkała sobie jedna Wiśniewska.

Niewinne serce miała hrabina
I takąż duszę pieską, niebieską,
A on był gałgan i straszna świnia,
Bo pitigrilił się z tą Wiśniewską.

Biedna hrabina łzami płakała,
Z ciągłej żałoby wyschła na deskę
I na kolanach męża błagała:
Odczep się, draniu, od tej Wiśniewskiej.

Próżno chodziła z hrabią na udry,
Na próżno klęła swą dolę pieską,
On ciągle ganiał do tej łachudry
I szeptał czule: „O, ty Wiśniewsko!”

Aż raz hrabina miecz zdjęła z ściany,
Zmierzyła hrabię okiem królewskim.
Siedź tu – powiada – ty, w herb drapany,
Dzisiaj nie pójdziesz do tej Wiśniewskiej.

On zaś będący pod alkoholem,
Czyli, jak mówią, zalany w pestkę,
Wyrżnął hrabinę łbem w antresolę
I dawaj, gazu! Do tej Wiśniewskiej,

Biedna hrabina padła na dywan,
Cała zalała się krwią niebieską,
A gdy poczuła, że dogorywa,
Rzekła: poczekaj, o ty, Wiśniewsko.

Potem się odbył pogrzeb wspaniały,
Hrabia nad grobem uronił łezkę,
Strasznie się martwił przez dzionek cały,
A na noc poszedł... do tej Wiśniewskiej.

Wtedy hrabina z mogiły wstała,
Wyrwała z trumny sękatą deskę,
Poszła za hrabią, na śmierć go sprała
I rozwaliła łeb tej Wiśniewskiej.

Chociaż lebiegi grzeszyli tyle
I na nich w końcu też przyszła kreska.
Dziś sobie leżą w jednej mogile:
Hrabia, hrabina i... ta Wiśniewska!
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27. Ballada o Juriju Gagarinie
Żył na Syberii major Gagarin
W chatynce z brzozy karelskiej,
Hodował żonę i córek parę,
Co oczy miały anielskie. 
Ojra, ojra...

Czasami rano żonie się zwierzał:
„Nuda tu”, mówił, „niezmierna”,
Potem przed chatkę wynosił leżak
I czytał książki Żil Werna.
Ojra, ojra...

Raz wyniósł leżak aż na pagórek,
Żeby odpocząć po pracy,
Nagle go budzą okrzyki córek:
„Tato, ach tato, Kozacy!”
Ojra, ojra...

Patrzy – faktycznie, z kopyt tętentem
Kibitka przed chatką staje,
A z niej wysiada w burce rozpiętej
Olbrzymi Kozak z nahajem.
Ojra, ojra...

Jurij w tri miga jaszczyk spakował,
Pożegnał żonę i chatę,
Potem w kibitce się zadekował
I w dal pojechał z sołdatem.
Ojra, ojra...

Długo jechali tak na trzy zmiany,
Jurij i Kozak z jamszczykiem,
Kraj Rad łopotał transparentami,
A lud ich witał okrzykiem.
Ojra, ojra...

W ciemnej ziemiance za stołem usiadł,
Do pracy zagnany z mety
Siedem instrukcji przeczytać musiał,
Cztery wypełnić ankiety.
Ojra, ojra...

Na grzbiet mu wdziali waciak kosmiczny,
Co złote miał epolety,
Stanął na baczność, zasalutował
I wsiadł do wnętrza rakiety.
Ojra, ojra...

W rękę mu dali nagan nabity,
Torbę z lornetką i mapą.
W kabinie wisiał portret Nikity
Nad pozłacaną kanapą.
Ojra, ojra...

Przyszedł sekretarz, dwóch gienierałów,
I kilku cywilów z Czeka,
Wszystko sprawdzili, zamknęli włazy
I zanitowali wieka.
Ojra, ojra...

Jakiś marszałek nacisnął pedał,
Ogień ukazał się w rurze,
Jurij się zdążył trzykroć przeżegnać
I poszybował ku górze.
Ojra, ojra...

Nad Ameryką jęki okropne
Wstrząsnęły jego uszami,
To kapitalizm lud tam katuje,
Ciskając weń dolarami.
Ojra, ojra...

Gdy nad Australią tuż przelatywał,
Widział przez lornetkę z góry,
Jak akademik Makłucho-Makłaj
Sam obrączkował kangury.
Ojra, ojra...

A nad Afryką fetor paskudny
W nos Sybiraka uderzył.
To kolonializm gnije okrutny,
„Dobrze”, powiada, „cholerze”.
Ojra, ojra...

http://www.eioba.pl/t/le%C5%BCak
http://www.eioba.pl/t/kozak
http://www.eioba.pl/t/dali
http://www.eioba.pl/t/jurij
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Nad Antarktydą widział z orbity
Pośrodku lodów krainy,
Jak komsomolcy w ciepłych walonkach
Z nudów bezczeszczą pingwiny.
Ojra, ojra...

Nad Morzem Żółtym morze Chińczyków 
W kucki po krzakach siedziało.
I nawet przy tej ważnej czynności
Czytało zbiorek dzieł Mao.
Ojra, ojra...

Zaś nad Tajwanem wychodka użył.
Zapisał, że stolec zdrowy.
A że się zbliżał koniec podróży,
Przeszedł na lot docelowy.
Ojra, ojra...

I wylądował wśród kukurydzy,
W miejscu obranym od dawna.
Wylazł z rakiety, zasalutował:
„Gdie tu kamanda jesť glawna?”
Ojra, ojra...

Wszystkich ogarnął pełny entuzjazm,
Salutowali Kozacy,
„Hurra!” krzyczała ludność spędzona
Z pobliskich obozów pracy.
Ojra, ojra...

Jakiś pop z brodą krzyczał z ambony:
„Chwała Ci, o Gagarinie!
Socjalizm sczeźnie, komunizm zgnije,
A Twoja sława nie minie”
Ojra, ojra...

I jaka szkoda, że w dzień kwietniowy,
Ciągnąc za sobą smród spalin,
Nie cały Związek wyleciał w kosmos,
A tylko jeden Gagarin...
Ojra, ojra...

http://www.eioba.pl/t/widzia%C5%82
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28. Ballada o Kniaziu Dreptaku
Słowa – Andrzej Waligórski, muzyka – Tadeusz Chyła

Kiedyś kniaź Dreptak, jeszcze w łożnicy,
Leżał przed pójściem do łaźni, pójściem do łaźni.
Aż tu przychodzą doń wojownicy
Hej, wojownicy odważni, bardzo odważni.

Zdumiał się kniaź, koszulę spuścił,
Co ją miał ściągnąć przez głowę,
 – A was – zapytał – kto tutaj wpuścił
Na te komnaty knaiziowe?

Pod nimi zasię drżą aż kolana,
Cali ze strachu się pocą, ze strachu się pocą.
 – Myśmy – rzekł jeden – przyszli do pana,
Bo w zamku straszy coś nocą, straszy coś nocą.

Straszy, oj straszy całkiem nieźle,
Chowa się w różne framugi,
Chodzi po zamku w jedwabnym gieźle,
A pysk ma okropnie długi!

Uszy ma takie wielkie jak kapcie,
A oczka całkiem maciupcie, całkiem maciupcie.
Więc, mości książę, wy to coś złapcie
Albo w ogóle coś zróbcie, albo coś zróbcie!

Tu kniaź okazał męstwo i władzę
I rzekł: – Nie martwcie się, goście,
Już ja z tą zgagą sobie poradzę,
A teraz pa! Teraz się wynoście!

A kiedy wyszli, bijąc pokłony,
Książę wyskoczył spod koca, wyskoczył spod koca
I krzyknął, wpadłszy do izby żony:
 – Ty!, Co się włóczysz po nocach?
Włóczysz po nocach,
Po nocach się włóczysz... Tyyy!!
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29. Ballada o krzyżowcu
Słowa: M.Hryniewicz

Wolniej, wolniej, wstrzymaj konia! 
Dokąd pędzisz w stal odziany? 
Pewnie tam, gdzie błyszczą w dali
Jeruzalem białe ściany. 

Pewnie myślisz, że w świątyni
Zniewolony Pan twój czeka.
Abyś przybył go ocalić,
Abyś przybył doń z daleka.

Na na naj...

Wolniej, wolniej, wstrzymaj konia.
Byłem dzisiaj w Jeruzalem,
Przemierzałem puste sale,
Pana twego nie widziałem.

Pan opuścił Święte Miasto
Przed minutą, przed godziną,
W chłodnym gaju na pustyni
Z Mahometem pije wino.

Na na naj...

Wolniej, wolniej, wstrzymaj konia.
Chcesz oblegać Jeruzalem?
Strzegą go wysokie wieże,
Strzegą go mahometanie

Pan opuścił Święte Miasto,
Na nic poświęcenie twoje.
Po co niszczyć białe wieże?
Po co ludzi niepokoić?

Na na naj...

Wolniej, wolniej, wstrzymaj konia,
Porzuć walkę niepotrzebną.
Porzuć miecz i włócznię swoją
I jedź ze mną, i jedź ze mną.

Bo, gdy szlakiem ku północy
Podążają hufce ludne,
Ja podnoszę dumnie głowę
I odjeżdżam na południe.

Na na naj...
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30. Ballada o Mickiewiczu
Słuchajcie ludzie tej opowieści, jest to opowieść prawdziwa.
Żył sobie pewien facet na Litwie, co się Mickiewicz nazywał.
Był on poetą i pisał ody mazursko-warmińskim stylem,
Nie miał pieniędzy, wiadomo – młody, lecz miał kochaną Marylę.

Ona na niego wciąż się gniewała. któż to zrozumie kobiety,
Bo kiedy nowe nylony chciała, on jej zasuwał sonety.
Ona sonety trzask do piecyka, nie trzeba mi takich darów
A potem wyszła za obszarnika powyżej trzystu hektarów.

Ale fortuna kołem się toczy i czasy się pozmieniali...
On na pomniku zaciera ręce, a ją rozparcelowali.
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31. Ballada o pułkowniku Leopoldzie Lisie-Kuli
Słowa i muzyka – Adam Kowalski

Gdy ruszał na wojenkę,
Miał siedemnaście lat.
A serce gorejące,
A lica miał jak kwiat.

Chłopięcą jeszcze duszę
I wątłe ramię miał.
Gdy w krwawej zawierusze
Szedł szukać mąk i chwał.

Lecz śmiał się śmierci w oczy,
A z trudów wszystkich kpił.
Parł naprzód, jak huragan,
I bił i bił i bił

Gdy szedł zaś w bój ostatni,
Miał lat dwadzieścia dwa.
A sławę bohatera,
A moc i dumę lwa

A wiecie wy, dzieciaki,
Kto miał tak piękny zgon?
Kto tak Ojczyźnie służył?
Czy wiecie, kto był On?

Otwórzcie złotą księgę,
Gdzie bohaterów spis.
Na czele w niej widnieje:
Pułkownik Kula-Lis. 
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32. Ballada o Świętym Mikołaju 
Słowa i muzyka – A. Wierzbicki 

W rozstrzelanej chacie rozpaliłem ogień,
Z rozwalonych pieców pieśni wyniosłem węgle.
Naciągnąłem na drzazgi gontów błękitną płachtę nieba,
Będę malował od nowa wioskę w dolinie.

/Święty Mikołaju,
Opowiedz jak tu było,
Jakie pieśni śpiewano,
Gdzie się pasły konie./ bis

A on nie chce gadać ze mną po polsku
Z wypalonych źrenic tylko deszcze płyną
Hej ślepcze, nauczę swoje dziecko po łemkowsku
Będziecie razem żebrać w malowanych wioskach…

/Święty Mikołaju ... /bis 
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33. Ballada o świńtuskach
Muzyka – Olek Grotowski, słowa – Andrzej Waligórski

Chodzem, myślem, mocny Boze,
Co to takiego być moze,
Ze starsi, co siem nie rusom,
To zaraz sobie świntusom.

Na psykład, jak psyjdzie stryjek
I jak z tatusiem wypije,
To zaras sobie do usu
Sepcom świństwa: – Su su su su...

Tatko się robi rózowy,
A stryjasek fioletowy
I się jesce hichocom
I siem bardzo mocno pocom.

A tatusiowi łysinka
Błyscy jak młodziutka świnka
I jesce majom obraski
A na nich bzytkie golaski,

Co sobie na tapcaniku
Robią rózne fiku-miku
Nie wiedząc, ze ktoś się schował
I ich obfotografował

I im porobił zblizenia,
Takie, ze ceść! Do widzenia!
Do cego to ludzie som zdolni,
Jak jus zacnom być swawolni!

A tatko te albumiki
Tsyma w ksiąsce do fizyki.
Wiecorem się na nią zuca,
Niby, ze się douca,

Ze niby bez tej lektury
To by nie mógł zdać matury,
Lec cyta tylko wiecorem,
Bo w dzień to jest derektorem!

Ale, wracając do sprawy,
To stryjasek tes jest klawy,
So patsy na mnie ukośnie
I mówi: – Basia nam rośnie!

Pamiętam, jak była malcem!
I sturka mnie psy tym palcem,
A potem sybko oddycha,
Znowu sięga po kielicha,

Powącha, do dna wychłepce
I znowu z tatusiem sepce,
Zamiast pogadać o biuze
Albo o literatuze!

Rózni ludzie som na świecie;
Na psykład – choćby ja z Mieciem!
Zyjemy od zesłej zimy,
A prose – nic nie mówimy,

No i jakoś nam leci...
A ci dorośli – jak dzieci!
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34. Ballada o trzech trubadurach
Słowa – W. Młynarski, muzyka – Marek Sart

Chcąc, by brzmiał na zamczysku śmiech,
Przed oblicze swe raz
Trubadurów przywołał trzech
Możny kniaź.

Gdy zdołają rozbawić go,
Wezmą worek dukatów ,
Jeśli się nie uda, to
Czeka ich topór kata.

Pierwszy, pierwszy przy lutni swej
Opowiedział więc, jak
W starej mieszczce zakochał się
Młody żak.

Cały dwór bawił się do łez,
Od wasala do ciury,
Lecz po chwili ucichł śmiech,
Książę siedział ponury!

I nim przebrzmiał ostatni dźwięk,
Cały dwór widział, jak
Do śpiewaka przybliżył się
Z wolna kat!

Drugi z nich się ze strachu trząsł
I choć blady był, lecz
Śpiewał w głos o rycerzu, co
Zgubił miecz.

Cały dwór bawił się do łez,
Piosnką tą rozbawiony.
Lecz po chwili ucichł śmiech,
Książę siedział znużony...

I nim przebrzmiał ostatni dźwięk,
Cały dwór widział, jak
Do śpiewaka przybliżył się
Z wolna kat.

Pobladł świec różowawy blask,
Za oknami był świt,
Gdy się kłaniał przed księciem w pas
Trzeci z nich:

„Panie – rzekł – wiem, jak zrobić to,
Abyś z nudów nie ziewał.
Najpierw głowę każ mi ściąć,
Potem będę Ci śpiewał”.

Cały dwór nagle wstrzymał dech,
A trubadur ten zaś
Złota wór dostał, bo do łez
Śmiał się kniaź...
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35. Barany 
Słowa – Wiesław Dymny, muzyka – Andrzej Nowak

Pasą się, pasą
Barany wełniane
Chmury białe
Tak jak na patelni
Na niebieskiej łące
Owieczki niedzielne
Słońce zwiastujące

Słońce, słoneczko
Rozgrzane, złociste
Chmury białe
Pasterz złotowłosy
Białą wełnę gładzi
Halą idzie bosy
Dokądś je prowadzi...

To na niebie ponad głowami
Płyną te baranki stadami.
Niedziela wstaje rosą obmyta
Jak uczesana młoda kobita.

Połoniny modre
Kiedy w słońcu stoją
Ciepłe łąki dobre
Wielka chata moja

Pasą się, pasą
Barany wełniane
Owieczki białe
Pasą się, pasą
Na halach niebieskich
Połoninach wiecznych
Hale, hale płyną...
Hale, hale giną...
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36. Berek
Słowa i muzyka – Rudi Schuberth

W naszym małym domku
Tak przytulnie i tak swojsko
Czasem w trawie coś zapiszczy
A już dookoła wojsko
Żadna nam się krzywda
Tutaj stać nie może, bo i
Rękę trzyma ktoś na pulsie
A na niej ktoś jeszcze stoi, a...

Berek to taka jest zabawa.
Serek wciąż jem, lecz to moja sprawa.
Sprawa jeżeli, to przegrana.
Trawa przez pana podeptana
Panie, wzbronione tu bieganie!
Panie, bo jeszcze co się stanie!
Panie, panie, panie!
Panie, panie, panie!
Panie!

Spokój wokół taki,
Szumią jodły na gór szczycie.
Piękne pola, na nich żyto
I radary drzemią w życie.
Ptaszki poćwierkują,
Lecąc sobie nad polami.
W naszym domku tak spokojnie,
Bo brat mieszka razem z nami, a...

Berek to taka jest zabawa...

W studni woda zimna
Woda zimna i głęboka
Ptaki lecą na południe
A mi brak jednego oka
Co tam jedno oko
Drugim widzę aż za dużo
Jutro jadę w delegację
Choć podróże mi nie służą, a...

/Berek to taka jest zabawa... /bis

Berek, serek, sprawa, trawa, panie...
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37. Beskid
A w Beskidzie rozzłocony buk...
A w Beskidzie rozzłocony buk...
Będę chodził Bukowiną z dłutem w ręku,
By w dziewczęcych twarzach uśmiech rzeźbić.
Niech nie płaczą już,
Niech się cieszą po kapliczkach moich dróg.

Beskidzie, malowany cerkiewny dach.
Beskidzie, zapach miodu w bukowych pniach.
Tutaj wracam, gdy ruda jesień
Na przełęcze swój tobół niesie.
Słucham bicia dzwonów w przedwieczorny czas.

Beskidzie, malowany wiatrami dom.
Beskidzie, tutaj słowa inaczej brzmią.
Kiedy krzyczę w jesienną ciszę,
Kiedy wiatrem szeleszczą liście,
Kiedy wolność się tuli w ciepło moich rąk,
Gdy jak źrebak się tuli do mych rąk.

A w Beskidzie zamyślony czas
A w Beskidzie zamyślony czas
Będę chodził z nim poddaszem gór
By zerwanych marzeń struny
Przywiązywać w niespokojne dłonie drzew
Niech mi grają na rozstajach moich dróg.

Beskidzie, malowany cerkiewny dach
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38. Betty Low
Sł. Andrzej Nowicki, muz. Mirosław Peszkowski

Maszty w cyklonie ociężale skrzypią,
Reje się znaczą widmami szubienic,
Na burt się kładzie ociężały kliper,
Dzikiego kursu już się nie da zmienić.

O „Betty Low”, uciekaj z cyklonu!
Jakaś mi siła szturwał z rąk wyrwała
I tylko w dali, gdzieś na horyzoncie,
Wyszczerza zęby rozwścieczona skała.

Białe grzywacze pokład w wodzie topią
I z chmur skłębionych cień posępny pada.
Śmierć w oczy patrzy struchlałej załodze,
W strzaskanych lukach czai się zagłada.

O „Betty Low”, uciekaj z cyklonu!
Jakaś mi siła szturwał z rąk wyrwała
I tylko w dali, gdzieś na horyzoncie,
Wyszczerza zęby rozwścieczona skała.

Rozdarte burty morzu się poddały,
Nadzieja tonie w sinych wód odmęcie,
Porywa kipiel na dno ślad ostatni
Po rozszarpanym w paszczy raf okręcie.

O „Betty Low”, nie ujdziesz z cyklonu,
Na nic się zdały próżne z nim zmagania.
Śmierć już nie patrzy w oczy Twej załodze,
Bo śmierć załodze oczy już zasłania.
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39. Bez tytułu (Popatrz, niebo się kłania...)
Popatrz, niebo się kłania, 
Niebo różowe,
Wiatrem sypane w kolorze,
Słońce przychodzi jak gość najlepszy,
Wiatr się umila na wietrzyk.

Jeszcze się tyle stanie,
Jeszcze się tyle zmieni,
Rosną nam nowe twarze do słońca.

Popatrz, drzewo się czesze,
Drzewo olbrzymie,
Po niebie gałęźmi pisze,
Rzeka się śmieje
Dobrą nowiną,
Wszystkie żale odpłyną.

Jeszcze się tyle stanie……
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40. Biały Słoń
Na wielkim okręcie wszyscy palą opium,
W maleńkich fajeczkach swoje troski topią.
Na małym stateczku ogorzałe twarze,
Żeglują, żeglują dzielni marynarze.

/Biały Słoń, Biały Słoń.
Czarnemu słoniowi narżną w dłoń. /bis

Na wielkim okręcie same blade twarze,
Rzygają, rzygają nawet marynarze
Zza zielonej wyspy księżyc się wynurza
I świeci na niebie cytryna duża.

/Biały Słoń, Biały Słoń.
Czarnemu słoniowi narżną w dłoń. /bis

A na Filipinach bób jest bardzo tłusty,
Manna spływa z nieba prosto w same usty.
Na wielkim okręcie wszyscy faje kurzą,
Statek pali komin, cygaro duże.

/Biały Słoń, Biały Słoń.
Czarnemu słoniowi narżną w dłoń. /bis

A na Himalajach, na górskiej przełęczy,
Biedny orangutan wielkie dziewczę męczy.
Zarzygany pokład, zarzygane cumy,
Od rzygania synku jeszcze nikt nie umarł.

/Biały Słoń, Biały Słoń.
Czarnemu słoniowi narżną w dłoń. /bis

Zaśnij synku, zaśnij, będziesz marynarzem,
Będziesz miał na dupie sprośne tatuaże.
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41. Bielinek kapustnik
Żegnajcie, mili chłopcy, nie będzie już prywatek
Nie będzie wielkich orgii ani wycieczek latem.
Ach, co ja teraz zrobię, żegnaj mi, Akademio,
Już nie będę studentem, lada dzień mnie wyleją.

Bo bielinek kapustnik zjadł ojcu całe plony,
A na dodatek jabłka wszystkie były zarobaczone.
Cały ogród tatusia, co wielki dawał dochód,
Zjadły wstrętne robaki, jak rdza zżera samochód.

Już nie zdam egzaminów, tym bardziej na komisji,
Bo żadnych załączników tatulo mi nie przyśle.
Ach, co ja teraz zrobię, trzy lata zmarnowane,
Przez te cholerne robaki lekarzem nie zostanę!

Bo bielinek kapustnik…
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42. Bieszczady
Gdzieś w dolinach wstaje mgłą wilgotny dzień.
Szczyty ogniem płoną, stoki kryje cień.
Mokre rosą trawy wypatrują dnia,
Ciepła, które pierwszy słońca promień da.

Cicho potok gada, gwarzy pośród skał,
O tym deszczu, co z góry trochę wody dał.
Świerki, zapatrzone w horyzontu kres,
Głowy pragną wysoko, jak najwyżej wznieść.

Tęczą kwiatów barwny połoniny łan,
Słońcem wypełniony jagodowy dzban.
Pachnie świeżym sianem pokos pysznych traw,
Owiec dzwoneczkami cisza niebu gra.

Cicho potok gada...

Serenadą świerszczy, kaskadami gwiazd,
Noc w zadumie kroczy, mroku ścieląc płaszcz.
Wielkim Wozem księżyc rusza na swój szlak,
Pozłocistym sierpem gasi lampy dnia.

Cicho potok gada…
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43. Bieszczadzka ciuchcia
Jedzie bieszczadzka ciuchcia.
Sypie, strzela iskrami.
Taka, co przed stu laty
Jeździła z traperami.

Bucha dym z komina, bucha dym z komina, drzewa uciekają.
Która to godzina, która to godzina, koła rytm stukają...
Wjeżdżamy w nasz zielony, romantyczny świat,
Z którym już przyjaźnimy się od lat.
Bucha dym z komina, bucha dym z komina

Jedzie bieszczadzka ciuchcia,
Stara i śmieszna troszkę.
Taką jeździł mój dziadek,
Ściągając babci pończoszkę.

Bucha dym...

Jedzie bieszczadzka ciuchcia,
Pokryta patyną czasu.
Sapie, kicha czasami
W głębi bieszczadzkich lasów.

Bucha dym...
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44. Billy Joe
Słowa i muzyka – Johnny Cash

Chłopak, zwany Billy Joe, na farmie z matką żył.
Rósł i mężniał z dnia na dzień, swej matki chlubą był.
Raz przebrał się, założył pas, przed domem czekał koń,
Wtem matka zapłakała w głos.

Joe, zostaw w domu broń swą!
Joe, nie bierz jej do miasta!
Joe, zostaw w domu broń...

On zaśmiał się, uściskał ją, powiedział: przecież wiesz,
Że stałem się mężczyzną już i strzelać umiem też!
Lecz bez potrzeby spluwy tej nie dotknie moja dłoń.
Lecz ona zapłakała w głos:

Joe zostaw w domu broń…

On wskoczył w siodło, ruszył w cwał, przy udzie colta czuł.
Do miasta jadąc, piękne sny o swej przyszłości snuł.
Niedbale wszedł do baru, choć tętniła tremą skroń
I echem wrócił matki głos:

Joe zostaw w domu broń…

Joe przełknął pierwszy whisky łyk, czując że to chrzest,
Co wreszcie udowodni mu, że już mężczyzną jest.
Głos jakiś z boku zaśmiał się, Joemu drgnęła dłoń,
Lecz znowu wrócił matki głos:

Joe zostaw w domu broń…

Lecz Joe po colta sięgnął, bo honoru bronić chciał.
Nie zdążył, tamten szybszy był i huknął w barze strzał.
Joe upadł, tłum się zebrał w krąg, ktoś rzekł: po księdza dzwoń,
A on usłyszał jeszcze głos:

Joe zostaw w domu broń…
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45. Bosman
Na pokładzie od rana ciągle słychać bosmana
Bez potrzeby on ciągle się drze.
Choćbyś ręce poranił, bosman zawsze cię zgani
I powiada: „Zrobione jest źle”.

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

Ale czasem się zdarzy, że się bosman rozmarzy,
Każdy bosman, nie-bosman, to zna;
Gdy go wtedy poprosisz, swą harmonię przynosi,
Siada w kącie na rufie i gra.

Opowiada o morzach i o wodnych przestworzach,
I o walkach, co przeżył je sam.
O dziewczętach z Bombaju, co tak mocno kochają
I całują tak mocno, że strach.

A gdy spytasz go tylko,
O czym marzył przed chwilką,
Czemu nagle zajaśniał mu wzrok?
Mówi: „W Gdyni, w Orłowie,
Będę chodził na głowie.
Tak do serca mi przypadł ten port”.

Urwał bosman tak z cicha. Aż tu nagle, u licha,
Pojaśniało coś nagle we mgle
Ujrzał bosman, jak cała Polska w blaskach wstawała
Na pokładzie okrętu RP.
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46. Bradiaga 
To także nazwa drużyny żeńskiej, która powstała po podziale Eksperymentu I’70  
na część żeńską i męską

По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах.

Бродяга к Байкалу подходит
Рыбацкую лодку берет
И грустную песню заводит,
Про Родину что-то поёт.

Бродяга Байкал переехал,
Навстречу родимая мать.
„Ах, здравствуй, ах, здравствуй, мамаша,
Здоров ли отец мой и брат?”

„Отец твой давно уж в могиле,
Землею засыпан лежит,
А брат твой давно уж в Сибири,
Давно кандалами гремит”.
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47. Bratnie słowo
Stańmy bracia wraz 
Ilu jest tu nas.
Zróbmy przyjacielskie koło
I zanućmy pieśń wesołą,
Póki mamy czas, póki mamy czas. 

Bratnie słowo sobie dajem,
Że pomagać będziem wzajem
Druh druhowi, druh...
Hasło znaj: Czuj Duch!

Bacz, by słowo sobie dane
Było zawsze dotrzymane!
Druh druhowi, druh
Hasło znaj: Czuj Duch!

Byśmy zawsze pamiętali,
Żeśmy bratnie słowo dali!
Druh druhowi, druh
Hasło znaj: Czuj Duch!

W troskach, smutkach i zmartwieniach,
W dni pogodne i w dni cienia,
W jasny dzień i w ciemną noc
Przyjaźń da ci moc!



59

48. Bukowina
Słowa i muzyka - Wojciech Bellon

W Bukowinie góry w niebie postrzępionym,
W Bukowinie rosną skrzydła świętym bukom.
Minął dzień wiatrem z hal rozdzwoniony
I nie mogę znaleźć Bukowiny,
I nie mogę znaleźć,
Chociaż gwiazdy mnie prowadzą, ciągle szukam.

W Bukowinie zarośnięte echem lasy,
W Bukowinie liść zieleni się i złoci.
Śpiewa czasem basior ciepłym basem.
I nie mogę znaleźć Bukowiny,
I nie mogę znaleźć,
Choć już szukam godzin krocie i dni krocie.

W Bukowinie deszczem z chmur opada.
Okrzyk ptasi zawieszony w niebie.
Nocka gwiezdną gadkę górom gada,
I nie mogę znaleźć Bukowiny,
I nie mogę znaleźć,
Choć mnie woła Bukowina wciąż do siebie.
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49. Był raz dobry świat
Słowa i muzyka - Jan Krzysztof Kelus

W pałacach i na poddaszach,
W celach klasztorów i więzień,
Ludzie z czołami jasnymi
Pisali książki o szczęściu.
* * *

Był raz dobry świat
Malowany na kartach ksiąg stu.
Gdzie Bóg – był jak człek,
A człek – był jak Bóg.
Wąż łeb wsadził w piach
Śmieszny gad – żaden wróg.
Twój świat – ludzki świat,
Zapomniany na kartach ksiąg stu.

Bogu oddaj boskie,
Cesarzowi – zbrojne.
Nie zabijaj w domu,
Zabijaj na wojnie.
Zapomnij o stosach,
Nie spalili Ciebie.
Władza jest od Boga,
Posłuszni są w niebie.

Był raz dobry świat
Malowany na kartach ksiąg stu...
Miał ten – który chciał,
Dał ten – który mógł.
Znikł strach – umarł kat,
Celnik, cenzor i rząd.
Był raz dobry świat
Malowany na kartach stu ksiąg...

Prędzej, prędzej, prędzej,
Dalej, dalej, dalej,
Więcej, więcej, więcej,
Nafty, węgla, stali!
Nafty, węgla, stali,
Więcej, więcej, więcej
Małych samochodów,
Wagonów z pieniędzmi.

Był raz dobry świat
Malowany na kartach ksiąg stu.
Gdzie trud – tam był śmiech,
Gdzie śmiech – tam był trud.
Kim jest – człowiek znał.
Mógł pozostać, mógł iść.
Nasz świat, nowy świat...
Może jutro, już jutro, nie dziś...

Prędzej, prędzej, prędzej!
Dalej, dalej, dalej!
Więcej, więcej, więcej!
Nafty, węgla, stali,
Nafty, węgla, stali!
Więcej, więcej, więcej!
Wszystko potrafimy,
Lecimy na Księżyc.

Był raz dobry świat
Malowany na kartach ksiąg stu.
Gdzie sens ludzkich spraw
Znał ten, który czuł,
Że świat po to jest,
Żeby człowiek w nim rósł.
Nasz świat, nowy świat,
Może dalej, gdzieś dalej, nie tu...

Prędzej, prędzej, prędzej!
Lepiej niż ten drugi!
Jutro jest przed tobą
Krzyżyk za zasługi.
Bliższy kożuch ciału,
Do siebie są ręce.
Słabszy został z tyłu,
Odpoczniesz na rencie...

Był raz...
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50. Był sobie król
Był sobie król,
Był sobie paź
I była też królewna.

/Żyli wśród róż,
Nie znali burz.
Rzecz najzupełniej pewna./ bis

Kochał ją król,
Kochał ją paź,
Kochali ją oboje.

/I ona ich 
Kochała też.
Kochali się wszyscy troje./ bis

Aż kiedyś raz
Okropna rzecz
W udziale im przypadła:

/Króla zjadł kot,
Pazia zjadł pies,
Królewnę myszka zjadła./ bis

Lecz żeby ci
Nie było żal 
Dziecino ukochana,

/Z cukru był król,
Z piernika paź,
Królewna z marcepanu./ bis
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51. Było raz siedmiu braci 
Tej piosenki nauczył nas Jurek Kijowski na zimowisku w Suchej Beskidzkiej 1969/1970. 
Śpiewaliśmy w różnych wariantach, może ktoś pamięta inaczej?

Było raz siedmiu braci,
Handlowali sierść.
Jeden nagle umarł.
Się zostało sześć.

Josek weźmie skrzypce, 
A Tojfel weźmie bas,
I od podwórki do podwórki 
jeszcze jeden raz./ bis

Było raz sześciu braci,
Handlowali rtęć.
Jeden nagle umarł.
Się zostało pięć.

Josek weźmie skrzypce, 
A Tojfel weźmie bas,
I od podwórki do podwórki 
jeszcze jeden raz./ bis

Było raz pięciu braci,
Handlowali serem.
Jeden nagle umarł.
Się zostało czterech.

Josek weźmie skrzypce, 
A Tojfel weźmie bas,
I od podwórki do podwórki 
jeszcze jeden raz./ bis

Było raz czterech braci,
Handlowali mech.
Jeden nagle umarł.
Się zostało trzech.

Josek weźmie skrzypce, 
A Tojfel weźmie bas,
I od podwórki do podwórki 
jeszcze jeden raz./ bis

Było raz trzech braci,
Handlowali puch.
Jeden nagle umarł.
Się zostało dwóch.

Josek weźmie skrzypce, 
A Tojfel weźmie bas,
I od podwórki do podwórki 
jeszcze jeden raz./ bis

Było raz dwóch braci,
Handlowali chlebem.
Jeden nagle umarł.
Się zostało jeden.

Josek weźmie skrzypce, 
A nikt nie weźmie bas,
I od podwórki do podwórki 
jeszcze jeden raz./ bis

Było raz jeden braci,
Handlował sombrero.
Jeden nagle umarł.
Się zostało zero.

Nikt nie weźmie skrzypce, 
I nikt nie weźmie bas,
I od podwórki do podwórki 
jeszcze jeden raz./ bis
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52. Bywaj dziewczę zdrowe
Bywaj dziewczę zdrowe, Ojczyzna mnie woła,
Idę za kraj walczyć wśród rodaków koła.
I choć przyjdzie ścigać jak najdalej wroga,
Nigdy nie zapomnę, jak mi jesteś droga.

Po cóż ta łza w oku, po cóż serca bicie?
Tobiem winien miłość, a Ojczyźnie życie.
Pamiętaj, żeś Polka, że to za kraj walka,
Niepodległość Polski to twoja rywalka.

Polka mnie zrodziła, z jej piersi wyssałem
Być Ojczyźnie wiernym, a kochance stałym.
I choć przyjdzie zginąć w ojczystej potrzebie,
Nie rozpaczaj, dziewczę, zobaczym się w niebie.
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53. Cenzura
Autor – Jacek Kleyff

Więc na punkty rozpisz każdy mój sen,
Zaprojektuj garnitur marzeń mych.
Rację masz, kiedy chcesz mieć w grafiku każdy wiersz,
Uzupełnij też formularz myśli złych.

Bardzo chcę, bardzo chcę, dobrze wiesz.
Powiedz tylko, jak Ci pomóc mogę w tym? 
Daj mi raz byle znak, a zobaczysz wreszcie, jak 
Z tych wykrętów zrobię prosty męski rym.

Wytycz ścieżki mych rozmyślań tuż przed snem,
Nie zapomnij nanieść uwag co do łez.
Ramy stwórz, wyznacz dni, w których upić dasz się mi 
I rozpocznij ustalanie nowych tez.

Co do stanu mojej duszy za lat pięć... 
Czy ma dotrzeć do niej wiedzy każdy fakt 
Kogo kochać, z kim się bić, z kim widywać i jak żyć? 
Nanieś wszystko zaraz skrzętnie do mych akt.

Widzisz, to są warunki konieczne,
By osiągnąć zwycięstwo bezsprzeczne.
Jeszcze czas, by wyleczyć mnie z wad,
Przecież mam dopiero trzydzieści lat...
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54. Cewka
Na zielonej łące, raz , dwa, trzy,
Pasły się zające, raz, dwa, trzy.

/Jeden mówi do drugiego:
Daj mi cewkę Malpighiego. /bis

Na zielonym dębie, raz, dwa, trzy,
Pasły się gołębie, raz, dwa, trzy

/Jeden mówi do drugiego:
Daj mi cewkę Malpighiego. /bis

Na zielonym błoniu, raz, dwa, trzy,
Siedział chłop na koniu, raz, dwa, trzy,

/Jeden mówi do drugiego:
Daj mi cewkę Malpighiego. /bis

Na zielonej trawce, raz, dwa, trzy,
Pasły się pratchawce, raz, dwa, trzy,

/Jeden mówi do drugiego:
Daj mi cewkę Malpighiego. /bis

Na zielonej ławce, raz, dwa, trzy,
Siedziały szubrawce, raz, dwa, trzy,

/Jeden mówi do drugiego:
Daj mi słowo partyjnego. /bis
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55. Chłopcy, ahoj 
Chłopcy, ahoj! 
Niebieskie morze jest
/I wiatr na wantach piosenkę gra,
A żagle są tak białe. /bis

Chłopcy, ahoj! 
Niebieskie oczy jej
/Żegnając statek, co płynął w dal,
Widziały żagle białe. /bis

Chłopcy, ahoj! 
Niebieskie morze lśni,
/Rozpala pokład słoneczny żar,
Obwisły żagle białe. /bis

/Chłopcy, ahoj! 
Ściemniała morska toń,
Sztorm zrywa liny i łamie ster,
I targa żagle białe. /bis

Chłopcy, ahoj! 
Zatonął statek nasz,
/Załoga poszła na ciemne dno,
Zniknęły żagle białe. /bis

Chłopcy, ahoj! 
Niebieskie oczy jej,
/Zalane łzami, patrzyły w dal,
Widziały tylko fale. /bis
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56. Chłopcy silni jak stal 
Parasola piosenka szturmowa.  
Słowa – Józef Szczepański ps. „Ziutek”, powstaniec warszawski, muzyka – Dymitr Pokras

Chłopcy silni jak stal,
Oczy patrzą się w dal.
Nic nie znaczy nam wojny pożoga.
Hej, sokoli nasz wzrok,
W marszu sprężysty krok
I pogarda dla śmierci i wroga.

Gotuj broń! Naprzód marsz, ku zwycięstwu!
W górę skroń! Orzeł nasz lot swój wzbił!
Chłopcy silni jak stal, oczy patrzą się w dal.
Hej, do walki nie zbraknie nam sił!

Godłem nam Biały Ptak,
A „Parasol” to znak,
Naszym hasłem piosenka szturmowa!
Pośród kul, huku dział
Oddział stoi, jak stał,
Choć poległa już chłopców połowa.

Dziś padł on, jutro ja, śmierć nie pyta.
Gotuj broń! Krew ci gra boju zew!
Chłopcy silni jak stal, oczy patrzą się w dal,
A na ustach szturmowy nasz śpiew!

A gdy miną już dni
Walki, szturmów i krwi,
Bratni legion gdy z Anglii powróci
Pójdzie wiara gromadą
Alejami, z paradą,
I tę piosnkę szturmową zanuci.

Panien rój, kwiatów rój i sztandary.
Równy krok, śmiały wzrok, bruk aż drży.
Alejami z paradą będziem szli defiladą
W wolną Polskę, co wstała z naszej krwi.
Alejami z paradą będziem szli defiladą
W wolną Polskę, co wstała z naszej krwi.
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57. Chłopcy z Albatrosa 
Na manewry do Saint Marca
Przypłynęła marynarka
Przypłynęła gdzieś z dalekich, sinych stron
A że karczma była sławna
U starego Ojca Pawła
Więc tam spieszą marynarze z „Albatros”.

I ten pierwszy, co był rudy,
I ten drugi, co był chudy, 
I ten trzeci, co namiętnie wódę chlał.
I ten czwarty, ten obdarty,
Co miał w górę nos zadarty
I co z czartem o swą duszę w kości grał.
I ten piąty, ten najmłodszy,
Co w miłości był najsłodszy,
Co oczęta jak diamęta lśniące miał...
Kocha Lili złotowłosa
Pięciu chłopców z „Albatrosa”.
Z „Albatrosa”, bo tak statek ich się zwał!

Odpłynęli chłopcy nagle.
Znikły w dali białe żagle.
Odpłynęli do dalekich, sinych stron. 
Wtem do portu ślą sygnały, 
Że „Albatros” wpadł na skały 
I zatonął wraz z załogą całą swą...

I z tym pierwszym, co był rudy,
I z tym drugim, co był chudy, 
I z tym trzecim, co namiętnie wódę chlał.
I z tym czwartym, tym obdartym,
Co miał w górę nos zadarty
I co z czartem o swą duszę w kości grał.
I z tym piątym, tym najmłodszym, 
Co w miłości był najsłodszy, 
Co oczęta jak diamęta lśniące miał...
Płacze Lili złotowłosa
Za chłopcami z „Albatrosa”.
Z „Albatrosa”, bo tak statek ich się zwał!
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58. Choć biedy dwie 
Choć biedy dwie, nasza wszak młodość jest, 
Weselmy się, bo to życia jest treść. 
Choć nieraz źle i choć pusty nasz trzos, 
Lecz wierzę, że wnet poprawi się los. 

/Bo do nas, młodych włóczęgów, 
Cały należy szeroki świat, 
A każdy spotkany łazik, byle morowy, 
To dla nas brat. 
A więc adieu, wyruszamy w świat znów, 
Szukajcie nas tam, gdzie zachodzi nów. /bis 
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59. Choroby „W”
Słowa i tekst – Wały Jagiellońskie

Na biwaku, w plecaku, na ognisku, w półmisku
Na złazie, gdzieś w bazie i na patelni w spółdzielni
Na rajdzie ktoś znajdzie, na ziemi, w kieszeni
Na wodzie i w trawie i na wiejskiej zabawie.

Choroby „W” wciąż grożą nam
Choroby „W” wciąż tu i tam (mniam, mniam)

Na Yapie ktoś złapie, na Bazunie ktoś wsunie,
A to na dowód tego, że nie boi się niczego.
Na talerzu w Sandomierzu, na szlaku w chlebaku,
Na nodze po drodze i na kaszce w menażce.

Choroby „W” wciąż grożą nam
Choroby „W” wciąż tu i tam (mniam, mniam)

Na szczycie, w kokpicie, na misce, w walizce,
Na bucie, w andrucie i na buzi u Józi.
Na gitarze, przy barze, na befsztyku, w słoiku,
Na Basi i Teresce oraz w WC na desce.

Choroby „W” wciąż grożą nam
Choroby „W” wciąż tu i tam (mniam, mniam)
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60. Chryzantemy złociste
Przyleciał do mnie na kraty
Mały gołąbek skrzydlaty,
Spojrzał na nędzne me szaty
I z żalem uleciał w dal.

Chryzantemy złociste
W kryształowym wazonie,
Stoją na fortepianie
Kojąc smutek i żal...

A wszystko, że ją poznałem,
Że ją nad życie kochałem.
Przez nią bandytą się stałem,
Przez nią zamknięto mnie tu.

Chryzantemy złociste...

A ja już w miłość nie wierzę,
Bo miłość to dzikie zwierzę.
Ona ci wszystko zabierze,
Zostawi smutek i żal

I chryzantemy złociste...

Chryzantemy złociste II
Zwrotki śpiewane „na trzy”,  
a refren „na cztery”, marszowo

Przyleciał do mnie na kraty
Mały gołąbek skrzydlaty,
Spojrzał na nędzne me szaty
I z żalem uleciał w dal...

Chryzantemy złociste
W kryształowem wazonie
Co stoją na fortepianie
Kojąc smutek i żal. 
Pa-ra-ra, pa-ra-ram...

A ja już w miłość nie wierzę
Bo miłość to dzikie zwierzę
Ona ci wszystko zabierze
Zostawi smutek i żal.

I chryzantemy złociste...
Jedną raz w życiu kochałem,
Dla niej swe serce oddałem,
Dla niej bandytą się stałem
Dziś ona nie chce mnie znać.

I chryzantemy złociste...
A ona teraz się śmieje,
Za ubekami szaleje.
A co w mem sercu się dzieje,
Wie tylko partia i rząd

I chryzantemy złociste...
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61. Chyba już czas
Zawinięte w kłębek drogi
Liczą na twój czas
Zamieniony w wielkie słońce
Dzień powoli gasł

Chyba już czas wracać do domu
W słońcu się chyli wierzbiny liść
Chyba już czas wracać do domu
W ciszy powrotów tak iść i iść

O zielonej, mokrej ziemi
Głośniej śpiewa wiatr
Jak najkrótszą drogę wybrać
Wróżę z liści kart

Chyba już czas wracać...

Światło dnia już pobłądziło
W górach i na ścieżce
Nie okryty mrokiem został
Tylko wyraz – jeszcze!

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

Chyba może na pewno
Odpowiem, a jutro pomyślę, że to nie tak.
Chyba może na pewno
Rozstrzygnąć to trudno, bo nikt chyba nie wie jak.

Forsę na pociąg, zabieramy więc, forsę na pociąg,
I gnamy na zachód okrągłe miliony zbić.
Strasznie wysoko zamierzamy dojść, za wysoko,
Lecz któż wie na pewno czy łatwiej będziemy żyć.

Chyba może...
Każde jutro jest lepsze niż
Gdziekolwiek dzisiejszy dzień
Każda chwila opóźnia tyle,
Że chce się lepiej.

Durne poglądy, uważacie, że durne poglądy,
Lecz myślę, że czasy niepewne nastały nam,
Czyś ty niemądry, zapytacie mnie – czyś ty niemądry,
A ja się zająknę i taką odpowiedź dam.

Chyba może...
Każde jutro...
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63. Cygan
Na dancingu tańczą goście, 
Cygan na gitarze gra. 
Otwarł serce swe na oścież, 
Z ust płynie piosnka ta: 

/Pod niebem chciałbym żyć, 
Z taborem chciałbym być, 
Lecz muszę tutaj grać,
Co noc, jak dziś. /bis

Patrzą goście na Cygana, 
Podziwiają jego grę. 
A on szepcze: Ukochana, 
Jak ja bardzo kocham cię!

/Tyś odjechała w świat 
Z tobą cygańska brać 
Ja pozostałem tu 
I muszę grać. /bis

Zrozumiała to gitara, 
Rozżaliła struny swe, 
Zajęczała, zapłakała, 
I wypadła jemu z rąk. 

/I nikt nie słyszał już 
Cygańskiej skargi łez. 
Cygan w ciemnościach znikł, 
Gitara też. /bis

Na dancingu tańczą goście, 
Cygan na gitarze gra. 
Otwarł serce swe na oścież, 
Z ust płynie piosnka ta: 

/Pod niebem chciałbym żyć, 
Z taborem chciałbym być, 
Lecz muszę tutaj grać, 
Co noc, jak dziś. /bis
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64. Cygańska ballada
Czy słońce na niebie, czy wieczór zapada,
Wędruje po świecie cygańska ballada.
I śpiewa wędrowcom 
W zielonych dąbrowach,
Jak dobrze z balladą wędrować.

Laj, laj,. 
Jak dobrze z balladą wędrować.

Usiądzie ballada przy ogniu wędrowca
I wrzuci do ognia gałązkę jałowca.
Kto raz się zachłysnął 
Podobnym zapachem,
Ten nigdy nie uśnie pod dachem.

Laj, laj,...
Ten nigdy nie uśnie pod dachem

Wędruje ballada bez płaszcza i boso,
Zasypia z księżycem i budzi się z rosą.
I doli cygańskiej na żadną nie zmieni – 
Melodia szerokich przestrzeni.

Laj, laj...
Melodia szerokich przestrzeni.

Niejeden próbował namówić balladę,
By poszła do miasta i wzięła posadę,
Że tam ją czekają przyjęcia i bale,
A tutaj marnuje swój talent.

Laj, laj...
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?

Laj, laj...
I któż by zaśpiewał wędrowcom ?

I poszła ballada na wieczną włóczęgę
I śpiewa wędrowcom cygańską piosenkę.
Wieczorem pod jednym sypiają namiotem
I nigdy nie przyjdą z powrotem.

Laj, laj...
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.

Laj, laj...
Odnajdą balladę z powrotem.
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65. Чапаев герой!
Koда я был мальчишкой,
Носил я брюки-клёш,
/Соломенную шляпу, 
В кормане финский нож./ bis

Ура, ypa, ypa, Чапаев герой!
За родину, за Сталинa на бой, на бой на бой! 
За мир, за мир, за мир! Победим врага! 
За матушку Россию, за белого царья! 
Эх, мать твою еб! Мы культурный народ.
Мы Германца не боимся и всегда идем вперед.

Мать моя есть артисткой,
Отец мой - капитан,
/Сестрица гимназисткой,
А я был гулиган/ bis.

Ура, ypa, ypa…

Мать мою я зарезал,
Отца я повесил, 
/Сестрицу гимназистку 
В уборной утопил./ bis

Ура, ypa, ypa…

Мать моя в темном гробе,
Oтец на потолке. 
/Сестрица гимназистка 
купается в говне./ bis

Урра, yppa, yppa…

Сижу я за решоткой 
И думаю о том, 
/Как тетю Акунину 
Ударить кирпичом./ bis

Ура, ypa, ypa…
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66. Czarny chleb
Kiedy oczy swe otwarłem,
Jakiś strach ogarnął mnie,
Łzy spłynęły mi po twarzy,
Zrozumiałem wtedy, że...

Czarny chleb, czarna kawa, 
Opętani samotnością,
Myślą swą szukają szczęścia,
Szczęścia, które jest wolnością.

Zapach murów, widok kraty,
Wietrze ponieś moją pieśń.
Pieśń wolności, pieśń rozpaczy,
Matko moja, jest mi źle.

Czarny chleb, czarna kawa, …

Czarny wiatr wieje żarem,
Miłość czemuś jest zdradliwa,
Chciałbym umrzeć, lecz nie mogę,
Chciałbym zostać, lecz na zawsze.

Czarny chleb, czarna kawa, …
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67. Czas powrotów 
Buty całkiem przemoczone,
Na nic się nie zdadzą komu.
Plecak stary, płaszcz dziurawy,
Czas powrotów, czas powrotów.

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

Resztki chleba na kolację,
Smalec z puszki przesolony,
Mama czeka w domu z plackiem,
Czas powrotów, czas powrotów.

Takie tu lasy...
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68. Czas wszystko zmienia
Słowa i muzyka - Bob Dylan, tłumaczenie – Agnieszka Osiecka

Czy rzekę w swym biegu zatrzymać się da?
Czy wiatrom zabroni ktoś chmury rozgonić?
Czy może znów odżyć liść, który raz spadł?
I czy może zatrzymać się Ziemia?

Jeśli nie, czemu czasem dziwimy się tak,
Że i w nas czas wszystko zmienia?

Więc patrzymy przed siebie, mniej ważne jest dziś
I nieważna jest przeszłość, to, co było, odeszło...
Dzień po nocy, po burzy słońce musi znów przyjść,
Łez dzisiejszych nie wolno przeceniać!

To, co wczoraj straciłeś, jutro los odda ci,
Bowiem czas, czas wszystko zmienia...

Gdy nie chce cię widzieć, zamyka ci drzwi
Jakaś ważna osoba, której tak się podoba,
Nie proś w progu, nie czekaj, nie przejmuj się tym,
Wróć do domu, nie okaż zdziwienia,

Kiedy ważna osoba zjawi się u drzwi twych,
Bowiem czas, czas wszystko zmienia...

Ojcowie i matki, jeśli trudno jest wam
Sprawiedliwie osądzić waszych dzieci poglądy,
To wspomnijcie, że z wami był też problem ten sam,
Wszystkie znały go już pokolenia.

Nie próbujcie z tym walczyć, bo daremny to plan,
Bowiem czas, czas wszystko zmienia...

Z roku na rok, niestety, nie ubywa nam lat,
Lecz przynajmniej po części się stajemy mądrzejsi.
Mało mądrych jest jednak, mało mądrych aż tak,
Żeby miało to dla nich znaczenie,

Że swą wagę utraci każdy ważny dziś fakt,
Bowiem czas, czas wszystko zmienia!
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69. Czereśnie
Słowa – Jonasz Kofta, muzyka – Tadeusz Woźniak

Przyjacielu, siądź koło mnie.
Po gałązkach biegnie płomień...
Rozpalamy znów nasz ogień,
Gdy nad nami mroki srogie.
Zaraz nadejdzie pora olśnienia,
Gdy zacznie bić serce we wnętrzu płomienia.

Kiedy serce ogniska
Ma barwę czereśni,
Wtedy ziemia jest bliska,
Wtedy śpiewa się pieśni.
Myśl kołuje jak iskra.
Nie wiesz, czy to się nie śni,
Kiedy serce ogniska ma
Barwę czereśni.

Tańczy ogień, śpiewa ogień.
Myśli dobre, słowa drogie.
Powracają, ulatują,
Żar płomienia wszystko ujął,
Póki trwa jeszcze pora olśnienia,
Póki bije serce we wnętrzu płomienia.

Kiedy serce ogniska
Ma barwę czereśni,
Wtedy ziemia jest bliska,
Wtedy śpiewa się pieśni.
Myśl kołuje jak iskra.
Nie wiesz, czy to się nie śni,
Gdy tak bije w ognisku
Serce w kształcie czereśni.
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70. Czerwona róża
Czerwona róża, biały kwiat, tarara
Czerwona róża, biały kwiat.
Wędruj, harcerzu, harcerzu, wędruj,
Wędruj, harcerzu, ze mną w świat!

A jakże ja mam wędrować, tarara,
A jakże ja mam wędrować?
Będą się ludzie, ludzie się będą,
Będą się ludzie dziwować.

A niech się ludzie dziwują, tarara,
A niech się ludzie dziwują.
Harcerz z harcerką, z harcerką harcerz,
Harcerz z harcerką wędrują.

Zawędrowali w ciemny las, tarara.
Zawędrowali w ciemny las.
Tutaj harcerzu, harcerzu tutaj,
Tutaj harcerzu, obóz nasz.

A kto nas tutaj obudzi, tarara,
A kto nas tutaj obudzi?
Kiedy daleko, daleko kiedy,
Kiedy daleko od ludzi.

Obudzi nas tu ptaszyna, tarara,
Obudzi nas tu ptaszyna.
Kiedy wybije, wybije kiedy.
Kiedy wybije godzina.

Godzina bije raz, dwa, trzy, tarara,
Godzina bija raz dwa trzy.
Wstawaj harcerzu, harcerzu wstawaj,
Wstawaj harcerzu do pracy!
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71. Czerwone maki na Entej Ulicy
Słowa – Agnieszka Osiecka, muzyka – Marek Lusztig

Ja byłam, widziałam to wzgórze, 
Byłam wtedy dorosłą dziewczyną, 
Może kiedyś tam wrócę na dłużej, 
Znów będzie piknik na Monte Cassino. 
Ale dzisiaj i wczoraj, i jutro 
Inne bitwy mi trwają w pamięci, 
Takie bitwy, po których jest smutno, 
Których rocznic się wcale nie święci.

Czerwone maki na Entej Ulicy, 
Co zamiast śniegu piły polską krew, 
To takie maki, o których się milczy, 
Gdy uczucia silniejsze są niż gniew. 
Zapytają się gdzieś uczennicy, 
Czy o tych bitwach nie święconych wie, 
I o tych makach na Entej Ulicy, 
A tamta mała odpowie wam, że nie!

Ulice, sierpniowe ulice, 
Ulice powszednie i znane, 
Wam nie chce się nowych kapliczek, 
Wy chcecie spokoju nad ranem. 
Ale teraz, gdy bitwa, to bitwa, 
Może jutro z pamięci ją wytrą, 
Po niebie już krąży rybitwa 
I nawet już maki nie kwitną.

Czerwone maki na Entej Ulicy... 
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72. Czerwony kapturek
Szła dziewczynka bardzo mała przez ciemny las.
Czerwony kapturek miała, czerwony pas,
W prawej ręce „sporta”, a za pasem colta,
Do babuni szła uderzyć sobie w gaz.

Łabudibu, łabudibu, łabudibaj,
Łabudibu, łabudibu, łabudibaj!
W prawej ręce „sporta”, a za pasem colta,
Do babuni szła uderzyć sobie w gaz.

Ptaszki sobie podśpiewują i szumi bór,
A motylki podfruwają do nieba chmur,
Słonko raźno świeci, bociek nosi dzieci,
A żubrówką się zalewa stary żubr.

Wtem zza krzaka wilk wyskoczył i krzyczy stój!
Lecz za chwilę krwią już broczy ten straszny zbój,
A dziewczynka mała broń repetowała,
Poprawiając krwią zbryzgany ludowy strój.

Z tej piosenki morał taki wynika nam:
Nie zaczepiaj nigdy w lesie samotnych dam.
Jedna taka mała sama się oddała
A ty teraz ze swym zdrowiem masz niezły kram.

(Coda:)
Mamy Wassermanna dodatni znak...

I łabudibu, łabudibu, łabudibaj
Łabudibu, łabudibu, łabudibaj
Jedna taka mała sama się oddała
A ty teraz ze swym zdrowiem masz ładny kram
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73. Czerwony pas
Czerwony pas, (czerwony pas...)
Za pasem broń (za pasem broń...)
I topór, co błyszczy z dala.
Wesoła myśl, swobodna dłoń
To strój, to życie górala.

Tam szum Prutu, Czeremoszu
Hucułom przygrywa,
A wesoła kołomyja
Do tańca porywa.
Dla Hucuła nie ma życia
Jak na połoninie.
Gdy go losy w doły rzucą
Wnet z tęsknoty ginie.

Gdy świeży liść (gdy świeży liść...)
Pokryje buk (pokryje buk...)
I Czarnohora sczernieje.
Niech dzwoni flet, niech ryczy róg,
Odżyją nasze nadzieje.

Tam szum Prutu, Czeremoszu
Hucułom przygrywa,
A wesoła kołomyja
Do tańca porywa.
Dla Hucuła nie ma życia
Jak na połoninie.
Gdy go losy w doły rzucą,
Wnet z tęsknoty ginie.
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74. Čije su te kone 
Čije su te kone we dwore, we dwore,
Žaden šuchaj nimi ne ore, ne ore,
Čije su te kone – moje su,
Už me do mej milej zanesu.

Na ganečku stala plakala, plakala
Jezu, Jezu, Maria – wolala, wolala
Jezu, Jezu, Maria, Chryste Pane,
Bude li to chlapec, lebo ne.

Bude li to chlapec, bude švec, bude švec,
Bude robit tižmy pro tanec, pro tanec,
Bude li tancerka, Jezu, Maria,
Bude li frairka a bo ja.

Čieže sú to kone ve dvore
Čieže sú to kone ve dvore, ve dvore,
žiaden šuhaj s nimi neorie, neorie.
/Čieže by to boli, moje, moje sú,
čo ma k mojej milej zanesú, zanesú. /bis

Hop, koníčky moje, do skoku, do skoku,
budem ležať milej pri boku, pri boku.
/Nebudem sa modliť otče, otče náš,
veď pôjdeme spolu na sobáš, na sobáš. /bis

Pri potôčku stála, plakala, plakala,
Jezu, Jezu, Maria, volala, volala.
/Jezu, Jezu, Maria, Jezu jemine,
bude li to chlapec, nebo ne, nebo ne. /bis

Bude li to chlapec, bude švec, bude švec,
bude on šic čižmy na tanec, na tanec.
/Bude li to devče, Jezu Mária,
bude to frajarka jako ja, jako ja. /bis

Bude li to chlapec, bude pán, bude pán,
bude on na vojne kapitan, kapitán.
/Budeli to dievča, Jezu Mária,
bude to frajarka jako ja, jako ja. /bis
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75. Daj łapę Jim  (Psu Kaczałowa)
Tekst – Sergiusz Jesienin, przełożył Władysław Broniewski

Daj łapę Jim, na szczęście łapę podaj,
Ja takiej łapy nie widziałem w życiu.
Na bezszelestną, cichą noc, w pogodę,
Chodź, poszczekamy razem przy księżycu.
Daj łapę, Jim, na szczęście łapę podaj.

Kochanie, proszę, nie liż mnie po twarzy,
Coś najprostszego zrozum ze mną przecie,
Skoro ty nie wiesz, co to życie znaczy
I jaką wartość życie ma na świecie.

Twój pan jest miły, no i znakomity,
Przyjmuje dużo gości – pańska łaska –
I każdy z nich po sierści aksamitnej
Z uśmiechem chciałby cię pogłaskać.

Ty na psi sposób diablo jesteś ładny
Z tak miłym twoim wdzięczkiem, żeś gotowy
Bez uprzedzenia i bez pytań żadnych,
Jak druh pijany, z każdym się całować.

Mój miły Jimie, pośród twoich gości
Tak wielu różnych i przeróżnych było.
Czy najsmutniejsza z nich, czy ta milcząca
Przypadkiem tu nie przychodziła?

Wiem, ona przyjdzie, ja ci za to ręczę,
A ty jej w oczy patrz, nim chwila minie,
I proszę, czule poliż ją po ręce
Za wszystko to, com był i nie był winien...
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76. Daleka jest droga do Rio
Pedro na lokomotywę bardzo szybko wsiadł.
Włączył parę i hamulec, sprawdził jeszcze raz.
Żona dała mu na drogę kur pieczonych sześć,
Bo Pedro na lokomotywie lubił kury jeść

/Daleka jest droga do Rio, daleka jest droga do Rio...
Przez lasy i góry, dziękuję za kury, adios, adios, adios./ bis

Jeden gwizdek, drugi gwizdek, potem jeszcze trzy.
Wszystkie okna już otwarte, a zamknięte drzwi.
Pociąg ruszył jak szalony i po szynach mknie,
A Pedro na lokomotywie pierwszą kurę je.

Daleka jest droga do Rio...

Ktoś w przedziale na gitarze marsza sobie gra,
A za oknem mignął kaktus, potem jeszcze dwa.
Pod kaktusem siedzi małpa i przygląda się,
A Pedro na lokomotywie drugą kurę je

Daleka jest droga do Rio...

Manuela jedzie z mężem, który mocno śpi,
A przystojny Don Paolo siedzi vis-a-vis.
Cóż za oczy ma to bydlę, jak latarnie dwie,
A Pedro na lokomotywie trzecią kurę je

Daleka jest droga do Rio...

Jeden tunel, drugi tunel, potem jeszcze dwa.
Don Paolo ślad pomadki już na ustach ma.
Manueli mąż się zbudził i przygląda się,
A Pedro na lokomotywie czwartą kurę je.

Daleka jest droga do Rio...

Tam za drogą płynie rzeka, a na rzece łódź.
A parowóz po to dymi, żeby było czuć.
Już ogniskiem sucha trawa zapaliła się,
A Pedro na lokomotywie piątą kurę je

Daleka jest droga do Rio...

Tam za lasem płynie rzeka, a na 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 droga do Rio...
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77. Deep Blue Sea
Deep Blue Sea, Baby, Deep Blue Sea
Deep Blue Sea, Baby, Deep Blue Sea
Deep Blue Sea, Baby, Deep Blue Sea
It was Willy what got drowned in the Deep Blue Sea

Dig his grave with a silver spade
Dig his grave with a silver spade
Dig his grave with a silver spade
It was Willy what got drowned in the Deep Blue Sea

Lower him down with a golden chain
Lower him down with a golden chain
Lower him down with a golden chain
It was Willy what got drowned in the Deep Blue Sea

Wrap him up with a silken shroud
Wrap him up with a silken shroud
Wrap him up with a silken shroud
It was Willy what got drowned in the Deep Blue Sea

Golden sun bring it back to me
Golden sun bring it back to me
Golden sun bring it back to me
It was Willy what got drowned in the Deep Blue Sea

Deep Blue Sea, Baby, Deep Blue Sea
Deep Blue Sea, Baby, Deep Blue Sea
Deep Blue Sea, Baby, Deep Blue Sea
It was Willy what got drowned in the Deep Blue Sea
It was Willy what got drowned in the ...Deep ...Blue ...Sea
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78. Deszcz jesienny
Słowa to wiersz Leopolda Staffa

O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,
Dżdżu krople padają i tłuką w me okno…
Jęk szklany… płacz szklany… a szyby w mgle mokną
I światła szarego blask sączy się senny…
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny…

Wieczornych snów mary powiewne, dziewicze
Na próżno czekały na słońca oblicze…
W dal poszły przez chmurną pustynię piaszczystą,
W dal ciemną, bezkresną, w dal szarą i mglistą…
Odziane w łachmany szat czarnej żałoby
Szukają ustronia na ciche swe groby,
A smutek cień kładzie na licu ich miodem…
Powolnym i długim wśród dżdżu korowodem
W dal idą na smutek i życie tułacze,
A z oczu im lecą łzy… Rozpacz tak płacze…

To w szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,
Dżdżu krople padają i tłuką w me okno…
Jęk szklany… płacz szklany… a szyby w mgle mokną
I światła szarego blask sączy się senny…
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny…

Ktoś dziś mnie opuścił w ten chmurny dzień słotny…
Kto? Nie wiem… Ktoś odszedł i jestem samotny…
Ktoś umarł… Kto? Próżno w pamięci swej grzebię…
Ktoś drogi… wszak byłem na jakimś pogrzebie…
Tak… Szczęście przyjść chciało, lecz mroków się zlękło.
Ktoś chciał mnie ukochać, lecz serce mu pękło,
Gdy poznał, że we mnie skrę roztlić chce próżno…
Zmarł nędzarz, nim ludzie go wsparli jałmużną…
Gdzieś pożar spopielił zagrodę wieśniaczą…
Spaliły się dzieci… Jak ludzie w krąg płaczą…
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To w szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,
Dżdżu krople padają i tłuką w me okno…
Jęk szklany… płacz szklany… a szyby w mgle mokną
I światła szarego blask sączy się senny…
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny…

Przez ogród mój szatan szedł smutny śmiertelnie
I zmienił go w straszną, okropną pustelnię…
Z ponurym, na piersi zwieszonym szedł czołem
I kwiaty kwitnące przysypał popiołem,
Trawniki zarzucił bryłami kamienia
I posiał szał trwogi i śmierć przerażenia…
Aż, strwożon swym dziełem, brzemieniem ołowiu
Położył się na tym kamiennym pustkowiu,
By w piersi łkające przytłumić rozpacze,
I smutków potwornych płomienne łzy płacze…

To w szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,
Dżdżu krople padają i tłuką w me okno…
Jęk szklany… płacz szklany… a szyby w mgle mokną
I światła szarego blask sączy się senny…
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny…
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79. Deszcz, jesienny deszcz
O główce dziewczyny niektórzy śpiewali jasna, niektórzy ciemna.  
Często wychodziła ciasna

Deszcz, jesienny deszcz
Smutne pieśni gra.
Mokną na nim karabiny,
Hełmy kryje rdza.
Nieś po rosie w dal,
W zapłakany świat,
Przemoczone pod plecakiem 18 lat.

Gdzieś daleko stąd
Mrok zapada już.
Jasna główka twej dziewczyny
Chyli się do snu.
Może właśnie dziś
Patrzy w nocną mgłę
I modlitwą prosi Boga,
By zachował cię.

Deszcz, jesienny deszcz
Bębni w hełmów stal.
Idziesz, młody żołnierzyku
Gdzieś w nieznaną dal.
Może dobry Bóg
Da, że wrócisz zdrów.
Będziesz tulił jasną główkę 
Miłej swej do snu.
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80. Deszczowe lato
Kiedy jest deszczowe lato,
Mokną świerszcze w mokrym sianie,
Woda szkodzi strunom skrzypiec
Więc nie w głowie im cykanie.

Lato, deszczowe lato,
Na przekór ludziom, na przekór kwiatom,
Lato, deszczowe lato,
Że nawet świerszcze nie mogą grać.

Woda schodzi z gór ścieżkami,
Wiatr gałęziom strąca krople,
Kapie błoto pod butami,
Wszystko jest zupełnie mokre.

Lato, deszczowe lato...

Dymią szczyty jak wulkany,
Mgiełka w polu, mgiełka w sadzie,
W żółtej glinie ślad wibramów,
Odciśnięty tak wyraźnie.

Lato, deszczowe lato...

Polne kwiaty mają dreszcze,
Nic nie będzie z ich zapachu,
Pod słomianym dachem szopy,
Deszcz nas dzisiaj trzymał w szachu.

Lato, deszczowe lato...

Kiedy mgła opadnie nisko,
Drzewo się za drzewem chowa,
Leśne licho z mokrą brodą,
Lubi wtedy maszerować.

Lato, deszczowe lato...
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81. Długi Bill
Bardzo szkoda mi Długiego Billa.
Od niewielu dni Długiego Billa
Nie widuje nikt, Długiego Billa.
Gdzie się podział Długi, Długi Bill?

Ano powiem wam – zgaszono świece,
Przyszedł pastor sam – zgaszono świece,
Pochowano go – zgaszono świece.
Odpoczywa Długi, Długi Bill.

Długi był Długi Bill,
Krótko żył Długi Bill,
Bo choć był zdrowy jak koń,
Nazbyt lubił krótką broń Długi Bill.

Katar miał Długi Bill.
Kichnąć chciał Długi Bill.
Huknął strzał, o rany bos!
Po coś wsadzał lufę w nos, Długi Bill.

Biedny Długi Bill
Roztargniony byłeś zbyt.
A mówiłem ci
Nie dłub w nosie, boś nie prosię.

Szkoda słów, Długi Bill,
Bywaj zdrów, Długi Bill,
Nigdy już nie powiesz mi,
Co strzeliło do łba ci, Długi Bill.
Co strzeliło do łba ci, Długi, Długi Bill.
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82. Do beskidzkich gór

Na przełęczy przysiadł wrzesień, śmieje się ukradkiem.
Skrzydłem kruka włosy czesze rozczochranym wiatrom.
Buczynie jej wargi sine maluje czerwienią,
a korale jarzębiny w bańki cerkwi leje.

Do gór, do beskidzkich gór zawracamy kroki.
Przez równin zielony mur, dolin rzecznych krocie.
Do gór, do beskidzkich gór zawracamy oczy.
By dojrzeć w buczyny pniach madonn twarze złote.

Mgły strącając po dolinach jesień wozem jedzie.
Narowione konie spina, worek chleba wiezie.
I naszym wołaniem zmęczona odchodzi.
Tylko echo wyprowadza na rozstajne drogi.

Do gór, do beskidzkich gór...
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83. Dom w górach 
W jesienną głogów czerwień,
W złotawą młodość brzozy...
Wiatr z głowy czapkę zerwie,
Pod stopy gór położy.

I zbudujemy dom bez strychów i bez piwnic,
Zapłonie lampą krąg zapachem lasów grzybnym.
Nie trzeba stawiać pieców, nie musisz okien szklić,
Więc zbudujemy dom, bo taki dom musi być.

I niebu się pokłonisz.
I wyżej wciąż bez słowa,
Na wyciągnięcie dłoni
Będziemy dom budować.

I zbudujemy dom na wszystkie świata strony
Zapłonie lampą krąg wędrowcom dniem strudzonym.
Nie trzeba stawiać pieców, nie musisz okien szklić,
Więc zbudujemy dom, bo taki dom musi być.
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84.  Do szczęścia brak mi jest ciebie, maleńka
Do szczęścia brak mi jest ciebie, maleńka.
Dlatego smutna jest moja piosenka.
Dlatego widzisz, maleńka, cały mój świat
Rozpływa się w tanga dźwiękach.
Do szczęścia brak mi jest ciebie, jedyna.
Dlatego łkają klawisze pianina,
Dlatego widzisz, jedyna, niczyja wina, że pokochałem cię.

Niczyja wina, że szczęście się skończyło
I nie powrócą słoneczne jasne dni.
Coś przypomina, że dawniej lepiej było
I dawna wiosna po nocach nam się śni.
Coś nas urzekło, coś nam uciekło.
Uciekła nasza miłość lub wcale nie było jej.
Niczyja wina, nic sobie nie wyrzucam
I ty bez winy, a sercu jakoś źle.
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85. Dobru noč 
Dobru noč, ma mila, dobru noč!
Nech ti se sam Pan Boh da pomoč,
Dobru noč, dobre spij, 
Nech sa ti sniwajut slatke sny.

Snivaj se sničečku len snivaj,
Ked stanieš sničečku veru daj,
Że ta ja milujem,
Serdečko ti moje darujem.

Dobru noč, ma mila, dobru noč!
Nech ti se sam Pan Boh da pomoč,
Dobru noč, dobre spi, 
Nech sa ti snivajut o mne sny. 
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86. Donna, Donna 
Numer popisowy Hani Kijowskiej, spisałam z Internetu,  
nie pamiętam, czy tak to Hania śpiewała.

On a waggon bound for market
There‘s a calf with a mournful eye.
High above him there’s a swallow,
Winging swiftly through the sky.

How the winds are laughing,
They laugh with all their might.
Laugh and laugh the whole day through,
And half the summer’s night.

Donna, Donna, Donna, Donna; Donna, Donna, Donna, Don.
Donna, Donna, Donna, Donna; Donna, Donna, Donna, Don.

„Stop complaining!” said the farmer,
Who told you a calf to be?
Why don‘t you have wings to fly with, 
Like the swallow so proud and free?

How the winds are laughing,
They laugh with all their might.
Laugh and laugh the whole day through,
And half the summer’s night.

Donna, Donna, Donna, Donna; Donna, Donna, Donna, Don.
Donna, Donna, Donna, Donna; Donna, Donna, Donna, Don.

Calves are easily bound and slaughtered,
Never knowing the reason why.
But whoever treasures freedom,
Like the swallow has learned to fly.

How the winds are laughing,
They laugh with all their might.
Laugh and laugh the whole day through,
And half the summer’s night.

Donna, Donna, Donna, Donna; Donna, Donna, Donna, Don.
Donna, Donna, Donna, Donna; Donna, Donna, Donna, Don.
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87. Dorota (Marsz Agrikola)
Słowa i muzyka – Jerzy Dargiel „Juda” („Marsz Agrikola”, 1943)

Kiedy drogą szła piechota,
To z uśmiechem swym Dorota
Otworzyła szerzej wrota,
W pierwszej czwórce poszła w świat.

I jak stoi gdzieś w żołnierskiej
Starodawnej tej piosence,
To dziewczęce swoje serce
W Agrikoli dała nam.

Bo Dorota roześmiana
Ma dla wszystkich jasny wzrok,
Przed Dorotą, rozkochaną
Wiara daje równy krok.

Przed Dorotą, przed Dorotą
Baczność i na prawo patrz!
A gdy skinie główką złotą,
W piekło, w ogień za nią skacz!

W Agrikoli stromą drogą,
Oko w oko stając z wrogiem,
Dziś szeregi idą młode,
By Ojczyźnie służyć krwią.

Od pomnika króla Jana
Idzie nasza wiara szara,
Śpiewa wieczór, śpiewa z rana
O Dorocie piosnkę swą.

Bo Dorota roześmiana...
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88. Droga do Woodstock
Szedłem drogą, gdy spotkałem Boże dziecię, które szło.
„Dokąd idziesz” – zapytałem – „Drogą tą?”
Powiedziało mi: „Na farmę, tam gdzie grają pop i folk,
Czas powrócić już do raju, wolnym być...”

/Jak pył gwiezdny, jak sen złoty,
My musimy wrócić tam, gdzie ogrody. /bis

„Czy ja mogę pójść tam z tobą” – zapytałem wtedy go.
Czuję w głowie taką pustkę, w oczach szkło...
Może lato to ostatnie wszystkim nam pisane jest,
Może dowiem się, kim jestem, gdzie me miejsce.

/Jak pył gwiezdny, jak sen złoty,
My musimy wrócić tam, gdzie ogrody. /bis

Gdy dotarliśmy do Woodstock, pół miliona było już,
Śpiewających i grających pośród pól.
Nocą śniłem, że źli ludzie obsiadają lufy dział,
Że szybują ponad ziemią jak motyle.

/Jak pył gwiezdny, jak sen złoty,
My musimy wrócić tam, gdzie ogrody. /bis
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89. Dumka
Dalej, druhu, graj na nowo
Tęskną piosnkę tę stepową,
Hej, struny tak się żalą,
Ognia w nie wlej!

Wiatr szumi tam za ścianą
Pieśń tęskną, urywaną.
Melodię rzuca falom...
Hej! Tam hej!

Ciemno, głucho, noc bez końca,
Nie doczekasz się już końca. 
Rzuć kwiatom pożegnanie,
Chatynce 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!

Hej, droga twa daleka,
Za progiem koń twój czeka
I krzesze skry z kamienia...
Hej! Tam hej!
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90. Dundee
Słowa - B. Choiński, Marek Dagnan. Muzyka – trad.

Brzeg wysoki jest w Dundee,
Zbiega w dół i znów się wspina.
Dobre stocznie, klipry w nich
Zgrabniuśkie jak dziewczyna.

Nie widziałeś? To Quebec.
Zbiega w dół i znów się wspina...
Nastroszony drewnem brzeg.
Ze szkockich gór dziewczyna.

Hej, hej, jak długi rejs,
Zbiega w dół i znów się wspina...
Na stromej fali grzbiet.
Ze szkockich gór dziewczyna.

Zakurzone Charleston,
Perkalowa sukienczyna,
Bawełniany czesze lok
W lusterku morza sinym.

Gdzieś na końcu mapy jest
Port, skąd nikt już nie odpłynął.
Nie wiesz, kiedy czeka Cię
Ostatni rejs do Hilo.

Hej, hej, do Hilo Bay,
Zbiega w dół i znów się wspina...
Na stromej fali grzbiet.
Ze szkockich gór dziewczyna.

I powrócisz do Dundee,
Nie na długo się zatrzymasz.
Dobre stocznie, klipry w nich,
Zgrabniuśkie jak dziewczyna.

Hej, hej, jak długi rejs,
Zbiega w dół i znów się wspina...
Na stromy fali grzbiet.
Ze szkockich gór dziewczyna.
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91. Dwie miłości 
Słowa to wiersz Jana Lechonia

Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczą główną,
Powiem ci: śmierć i miłość – obydwie zarówno.
Jednej oczu się czarnych, drugiej – modrych boję.
Te dwie są me miłości i dwie śmierci moje.

Przez niebo rozgwieżdżone, wpośród nocy czarnej,
To one pędzą wicher międzyplanetarny,
Ten wicher, co dął w ziemię, aż ludzkość wydała,
Na wieczny smutek duszy, wieczną rozkosz ciała.

Na żarnach dni się miele, dno życia się wierci,
By prawdy się najgłębszej dokopać istnienia –
I jedno wiemy tylko. I nic się nie zmienia.
Śmierć chroni od miłości, a miłość od śmierci.
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92. Dym z jałowca
Dym z jałowca łzy wyciska, 
Noc się coraz wyżej wznosi. 
Strumień drobną falą tryska, 
Czyjś głos w leśnej ciszy prosi: 

Żeby była taka noc, 
Kiedy myśli mkną do Boga. 
Żeby były takie dni, 
Że się przy Nim ciągle jest. 
Żeby był przy tobie ktoś, 
Kogo nie zniechęci Droga. 
Abyś plecak swoich win, 
Stromą ścieżką umiał nieść. 

Usiądź z nami przy ognisku, 
Płomień twarz twą zarumieni. 
Usiądziemy razem blisko, 
Wspólną myślą połączeni.

Żeby była taka noc...
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93. Dyplomata
Jacek Kaczmarski

Ребята вот ко мне то падала
Гражданин, послушайте вы меня
Расскажу я вам ребята, 
Свою дельность дипломата,
Вoт какие были там дела.

Раз пришел немецкий генерал
Й дубовым басом заорал
„Вы отдайте Украину, 
Так угодно раседину,
Так велёл вам Гитлер передать”.

Я ему ответил в oбoрот:
„Ах, курва, ебаная сука в рот”
Мы ебли Германца в жопу, 
Мы насрали на Европу,
Гитлеру мы давим обсасать.

Два дурных немецких генерапа
Решилось добратся до Урала.
Но как катюши загремели, 
Немцы на хуй полетели,
Даже целе ноги унесли.

И пришeл итальянский посёл,
Глупый хуй, моржовый как осёл,
Говорит, что Муссолини, 
Вместе с Гитлером в Берлине,
Разговор о наших землях вёл.

„Передайте господину Дуче,
Что он землю нашу хуй получит.
Есть нас двесте милионов, 
Рacпердём какo шпионов,
А потом на звалку отвезём”.

И пришел японский самурай,
Говорит: „Монголию нам отдай!
А нет, вот святой Микадо 
Землю всю от Ленинграда,
С войском самураев заберём”.

Самурай, ты блядский самурай,
Ты своему Микаду передай -
Что он кусок говна в салате, 
Хуй моржовой, он в томате,
Ты с него кондома не снимай!

Антонеску, тоже хуй гарбатый,
Решйл захватйть себе Карпаты.
Но мы однйм дубовым зрывом 
Розпиздили всех Румунов
Й така была для них заплата

Ребята вот ко мне то падала
Гражданин, послушайте вы меня
Расскажу я вам, ребята, 
Свою дельность дипломата,
Вoт какие были там дела.
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94. Dzień kolejny minął
Dzień kolejny minął,
Dzień, co nic nie przyniósł.
Jeszcze się nie skończył,
A już nowy wyrósł.

Tyle dni minęło, tyle marzeń,
Tyle ludzi przeszło, tyle zdarzeń,
Ile marzeń sennych się nie spełniło,
Tyle dobrych gwiazd ubyło.

Tyle słów powiedział,
Słów co nic nie znaczą.
Może kogoś uraził,
Czyjeś oczy płaczą.

Tyle dni minęło...

Znowu czasu mijanie,
Znowu minął dzień.
Komuś przyniósł radość,
Komuś smutek zeń.

Tyle dni minęło...
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95. Dziewczę z miasta Amsterdam
Najcwańsze dziewczę, jakie znam,
– Co gadam, dobrze zważ!
Najcwańsze dziewczę, jakie znam,
Przebywa w mieście Amsterdam.
– Nie będę się już włóczył z Tobą, skarbie mój!

Nie będę się włóczył,
Los gorzki mnie nauczył,
Że lepiej się nie włóczyć z Tobą,
Skarbie mój!

Różane liczko, jasny wzrok,
Spod czepka lśni złocisty lok.

Nie będę się włóczył,
Los gorzki mnie nauczył,
Że lepiej się nie włóczyć z Tobą,
Skarbie mój!

Objąłem ją, zwyczajna rzecz,
A ona krzyczy: „Łapska precz!”

Nie będę się włóczył,
Los gorzki mnie nauczył,
Że lepiej się nie włóczyć z Tobą,
Skarbie mój!

Więc ja ją na kolana w mig,
A ona jeszcze bardziej w krzyk.

Nie będę się włóczył,
Los gorzki mnie nauczył,
Że lepiej się nie włóczyć z Tobą,
Skarbie mój!

Przyrzekła mi nie robić psot,
I forsę (grosz mój) przepuściła w lot.

Nie będę się włóczył,
Los gorzki mnie nauczył,
Że lepiej się nie włóczyć z Tobą,
Skarbie mój!
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96. Dziś do ciebie przyjść nie mogę
Dziś do ciebie przyjść nie mogę,
Zaraz idę w nocy mrok.
Nie wyglądaj za mną oknem,
W mgle utonie próżno wzrok.

Po cóż ci, kochanie, wiedzieć,
Że do lasu idę spać.
/Dłużej tu nie mogę siedzieć,
Na mnie czeka leśna brać. /bis

Księżyc zaszedł hen za lasem.
We wsi gdzieś szczekają psy.
A nie pomyśl sobie czasem,
Że do innej tęskno mi.

Bo gdy wrócę znów do ciebie,
Może w dzień, a może w noc,
/Dobrze będzie nam jak w niebie,
Pocałunków dasz mi moc. /bis

Gdy nie wrócę, niechaj wiosną
Rolę mą zasieje brat.
Kości moje mchem porosną
I użyźnią ziemi szmat.

W pole wyjdź pewnego ranka,
Na snop żyta dłonie złóż
/I ucałuj jak kochanka.
Ja żyć będę w kłosach zbóż. /bis
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97. Early in the Morning
Tej piosenki nauczyła nas Ewa Stefańska (matura 1971, dzisiaj ma na nazwisko Komorowska) 
na zimowisku w Bukowinie Tatrzańskiej (1968/1969)

Early in the morning, just as the sun was rising
I heard a maiden singing in the valley below:
„Oh never leave me, never deceive me, 
How could you leave, a maiden like me?”

Early One Morning
Early one morning, just as the sun was rising,
I heard a maid sing in the valley below:
„Oh, don’t deceive me, oh, never leave me!
How could you use a poor maiden so?”

„Oh gay is the garland, fresh are the roses,
I’ve culled from the garden to bind on thy brow.
Oh, don’t deceive me, Oh, never leave me!
How could you use a poor maiden so?”

„Remember the vows that you made to your Mary,
Remember the bow’r where you vow’d to be true.
Oh, don’t deceive me, oh, never leave me.
How could you use a poor maiden so!”

Thus sung the poor maiden, her sorrow bewailing,
Thus sung the poor maid in the valley below:
„Oh don’t deceive me! Oh, never leave me!
How could you use a poor maiden so?
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98. Ebro (Marsz armii Ebro)
Słowa - Zofia Szleyen, muzyka - hiszpańska pieśn ludowa. Pieśń powstała w 1938 roku po 
wielkiej ofensywie Hiszpańskiej Armii Republikańskiej nad rzeką Ebro. W akcji tej brała udział 
Brygada im. J. Dąbrowskiego, która wyróżniła się szczególnym męstwem.

Raz lipcową nocą ciemną, rum bara, rum bara, rum bara ba 
Nasza armia przeszła Ebro, rum bara, rum bara, rum bara ba.
Raz lipcową nocą ciemną, aj Karmelo, aj Karmelo,
Nasza armia przeszła Ebro, aj Karmelo, aj Karmelo.

Wędrowaliśmy nocami, rum bara, rum bara, rum bara ba,
mosty nam zbombardowali, rum bara, rum bara, rum bara ba. 
Wędrowaliśmy nocami, aj Karmelo, aj Karmelo,
mosty nam zbombardowali, aj Karmelo, aj Karmelo.

Messerschmidty wytropiły, rum bara, rum bara, rum bara ba,
Bombardują z całej siły, rum bara, rum bara, rum bara ba.,
Messerschmidty wytropiły, aj Karmelo, aj Karmelo,
Bombardują z całej siły, aj Karmelo, aj Karmelo.

Ale bomba nie przestraszy, rum bara, rum bara, rum bara ba, 
Tego, co o wolność walczy, rum bara, rum bara, rum bara ba.
Ale bomba nie przestraszy, aj Karmelo, aj Karmelo,
Tego, co o wolność walczy, aj Karmelo, aj Karmelo.
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99. Ech, ta droga
Ech, ta droga tonie we mgłach.
Znowu świt i trwoga, i burzanu krzak.
Nie odgadniesz, jaki twój los.
Może w piach upadniesz jak podcięty kłos.

Ech, ta droga wciąż się dłuży
I kurzy, i chmurzy.
A dokoła szumią stepy
I kul słychać świst.

Ech, ta droga tonie we mgłach.
Znowu świt i trwoga, i burzanu krzak.
Wron krakanie ozwie się znów.
Skryty gdzieś w burzanie przyjaciela grób.

Ech, ta droga wciąż się dłuży
I kurzy, i chmurzy.
A dokoła szumią stepy
I kul słychać świst.



113

100. Fajna ferajna
Słowa – Andrzej Nowicki, muzyka trad

Szliśmy we czterech, jasny gwint! Dął przez dni szereg ostry wind.
W dymiącej chmurze dyszał port, szliśmy ponurzy jak na mord.
Fajna ferajna nas tam szła: Jim, Pat O’Kinah, Szpunt i ja.
Jeszcze się wściekał, jeszcze łkał, wiatr co chmurzyska nisko gnał

Zimno okrutnie trudno znieść, może się lepiej skryjmy gdzieś
Fajna ferajna nas tam szła: Jim, Pat O’Kinah, Szpunt i ja.
Piliśmy dużo no bo cóż, każdy przy sobie miał swój nóż
Fajna ferajna nas tam szła: Jim, Pat O’Kinah, Szpunt i ja.

Rachunek w knajpie zliczył Szpunt: funtów szterlingów cały funt.
„Zapłacić nożem” – wyrzekł Pat. I cztery noże w stołu blat!

Szynkarz się zgodził, no bo cóż, kiedy zobaczył w stole nóż
Szynkarz się zgodził noże wziął, a my poszliśmy dalej z mgłą.
Fajna ferajna nas tam szła: Jim, Pat O’Kinah, Szpunt i ja.

A gdy na statku wybuchł bunt, to na ostatku strzelał Szpunt.
Ja – wtedy szczeniak, ale już w ręce pistolet w drugiej nóż.
Fajna ferajna nas tam szła: Jim, Pat O’Kinah, Szpunt i ja.
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101. Farewell
Słońce zaszło już
Wśród stepowych wzgórz,
Śpiewam sobie polly, molly, dooly, day,
gdy nadejdzie czas, zaśpiewamy wraz,
Singa, polly, molly, dooly, day.

Farewell, farewell, farewell, farewell,
Farewell oh forewer, Ohio to Louisiana, Valance City South Indiana
Singa, polly, molly, dooly, day.
Żegnaj mi, żegnaj mi, żegnaj mi, żegnaj mi,
Żegnaj mi na zawsze już,
Od Meksyku do Nevady,
Tam gdzie żyją koniokrady,
Płynie piosnka wśród stepowych wzgórz.

Słońce zaszło już,
Czuwa nocny stróż,
Śpiewa sobie polly, molly, dooly, day.
Złodziej przyszedł też,
Skrada się jak wesz
I z uwagą słucha pieśni tej.
W pół się zgiął, w pół się zgiął,
Nóż se wziął, nóż se wziął,
Sunie cicho jak kościelna mysz,
Stróż nie przerwał swej piosenki,
Parabellum wziął do ręki
I zawołał – śpiewaj ze mną też!

Farewell...
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102. Gazeta
Zbigniew Sekulski

Wysyłam ci gazetę, która o wszystkim kłamie.
Na czołowej stronie portret diabła, 

/On zamiast duszy złote ma medale, 
Mówi „pokój”, gdy sięga do gardła.  /bis

Przeczytaj gazetę, która o wszystkim kłamie,
Przypatrz się obliczu diabła.

/Ty śpisz tam słodko w zielonej Montanie,
Tulisz piersi do jedwabnego prześcieradła. /bis

Przyślij mi struny do mojej gitary,
Tu wciąż stal „przekuwają na lemiesze”.

/Ten list będzie śpiewem, co pięć przed dwunastą
Wiatr przebudzenia niesie. /bis

Wybacz charakter pisma, maszynę mi zabrali,
Wzięli wiersze i książki, które przysłałaś mi,

/Ostatnio piszę mało – chowam w pamięci,
Gdy wcześnie rano walą do drzwi. /bis

Oto post scriptum: proszę cię, idź,
Przed Kryształową Nocą, zanim uderzy dzwon,

/Pójdź, oddaj pokłon Polarnej Zorzy
W Cavendish Vermont. /bis
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103. Gdy kina „Przyszłość” 
Mówiliśmy o tym, że śpiewamy „Gdyki”

Gdy kina „Przyszłość” 
Neon z trudem się zapala
I na portierni spać się kładzie 
Nocny stróż,

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

Dziwki po udach 
Całowały mnie zmysłowo.
Rencistka jedna 
Rwała dla mnie złoty ząb.

/Mój arogancki śmiech
Burzył im w żyłach krew.
Burzliwa młodość 
Wyszumiała się jak dąb. /bis

Aż raz mnie jedna 
Poderwała literatka
I na hawirę domu swego 
Wiodła mnie.

/Kawiorem pasła mnie,
Mówiła: „mój ty śnie!
Będziesz miał wszystko, 
Tylko wiernym być mi chciej”. /bis

Sprezentowała piżam cztery 
Jak artyście,
Zimą na deski, 
Latem wiozła mnie na Krym,

/Chciała dać komfort wóz,
Ach, gdyby nie ten mus,
Tym krwawym czynem nigdy się 
Nie splamiłbym. /bis

Czytali wyrok, 
Ja zaśmiałem się radośnie.
Sędziemu grdyka drgała 
Niczym babski biust.

/I chociaż grdyka drga, 
I choć rencistka łka,
To ja nikogo 
Nie potrafię kochać już. /bis

Siedzę na pryczy 
Tak jak król na imieninach.
Gdy zbraknie petów, 
Słomę z wyra będę ćmić.

/Księżyca misa lśni,
Świat cały zwisa mi,
Bo ja nikogo 
Nie potrafię kochać już. /bis
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104. Gdy trąbki wojennej…
Pieśń Powstańców 1863 roku 

Gdy trąbki bojowej rozlegną się surmy
I wokół rozebrzmi już broń, 
W tę ciemną noc czarną, a nawet pochmurną 
Ułani znów siądą na koń. 

Hej, hej, hej, hej! 
Hej, hej, hej, hej! 
Hej, hej, hej, hej! 
Ułani znów siądą na koń. 

Towarzysz popręgi przyciągnie o krzynę, 
Przyjaźnie uściśnie ci dłoń, 
Skinieniem pożegnasz kochaną dziewczynę, 
Roztańczy się pod tobą koń. 

Hej, hej, hej, hej! 
Hej, hej, hej, hej! 
Hej, hej, hej, hej! 
Ułani znów siądą na koń. 

I razem w ordynku pójdziem do ataku
Za Polskę i honor się bić, 
Bo taka natura jest w każdym Polaku: 
Bez wolności trudno mu żyć. 

Hej, hej, hej, hej! 
Hej, hej, hej, hej! 
Hej, hej, hej, hej! 
Ułani znów siądą na koń. 
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105. Gdy wejdę na szczyt Kaukazu
Gdy wejdę na szczyt Kaukazu,
Jak wyrok Boski zażąda,
Może zginę tam od razu – nie będę cię więcej oglądał – 
Aniele mój, aniele mój.

Może Turek szablą krzywą
Niewinne serce skaleczy.
Na myśl samą łzy mi płyną – że cię nie zobaczę więcej – 
Aniele mój, aniele mój.

A jeżeli wrócę żywy,
Powiedz miła gdzie cię szukać.
W którą stronę wzrok swój zwrócić – i do jakich drzwi zapukać – 
Aniele mój, aniele mój.

Będę stukał regularnie,
A jak nikt się nie odezwie
Z rewolweru do drzwi palnę – może strzała drzwi oberwie – 
Aniele mój, aniele mój.

A jeśli cię, nie daj Boże,
Z jakim innym spotkam draniem,
Zimnym trupem go położę – tobie sprawię tęgie lanie – 
Aniele mój, aniele mój.
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106. Gdzie ta keja
Gdyby tak ktoś przyszedł i powiedział:
 – Stary, czy masz czas?
Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz,
Amazonka, Wielka Rafa, oceany trzy,
Rejs na całość, rok, dwa lata – to powiedziałbym:

Gdzie ta keja, a przy niej ten jacht?
Gdzie ta koja wymarzona w snach?
Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat?
Gdzie ta brama na szeroki świat?

Gdzie ta keja, a przy niej ten jacht?
Gdzie ta koja wymarzona w snach?
W każdej chwili płynę w taki rejs,
Tylko gdzie to jest? No gdzie to jest?

Gdzieś na dnie wielkiej szafy leży ostry nóż,
Stare dżinsy wystrzępione impregnuje kurz,
W kompasie igła zardzewiała, lecz kierunek znam,
Biorę wór na plecy i przed siebie gnam.

Gdzie ta keja, a przy niej ten jacht...

Przeszły lata zapyziałe, rzęsą porósł staw,
A na przystani czółno stało – kolorowy paw.
Zaokrągliły się marzenia, wyjałowiał step,
Lecz ciągle marzy o załodze ten samotny łeb.

Gdzie ta keja, a przy niej ten jacht...
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107. Gdzie strumyk płynie z wolna
Gdzie strumyk płynie z wolna,
Rozsiewa zioła maj,
/Stokrotka rosła polna
A nad nią szumiał gaj./ bis

W tym gaju tak ponuro,
Że aż przeraża mnie,
/Ptaszęta za wysoko,
A mnie samotnej źle./ bis

Wtem harcerz idzie z wolna:
/”Stokrotko, witam cię,
Twój urok mnie zachwyca,
Czy chcesz być mą, czy nie?”/ bis

Stokrotka się zgodziła
I poszli w ciemny las,
/A harcerz taki gapa,
Że aż w pokrzywy wlazł./ bis

A ona, ona, ona,
Cóż biedna robić ma?
/Nad gapą pochylona
I śmieje się cha! cha! / bis
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108. GEO syn KLINA – PROLOG 
Geo syn Klina – sztuka teatralna szykowana na Dionizje nad Śpierewnikiem ‘83, wystawiona 
jednak dopiero jesienią 1983 roku w Reytanie.  
Wraz z filmem Jan Osik stanowiła szczytowe osiągnięcie artystyczne KUBUSIA PUCHATKA 
pierwszej połowy lat osiemdziesiątych

Słowa: Michał Cichy. Muzyka: Michał Cichy i Marcin Jasiak – 1 WDHy Kubuś Puchatek

W Kefirystanie zagościł głód, nie było żywić się czym.
Świat uratować od zguby mógł jedynie mądry wódz Klin.
On to uczynił świat wielkim, do rangi mocarstwa go wzniósł. 
Syn jego Geo szybko rósł, już dzieckiem przestawał być.

Właśnie się Geo ojca pyta: pozwolisz, bym ruszył w bój?
Oto chęć życia mego skryta i obowiązek to mój.
Synu, jeszcześ dziecięciem – odrzecze na to wódz Klin.
Lecz siłę w dłoniach widzę twych, więc wodzów zwołajmy w krąg

Rada wodzów była jak rząd w państwie Kefirystanie 
Gdy postanowi cokolwiek bądź, tak właśnie wkrótce się stanie.
Wodzów było zaś trzech, łącznie z Geo i starym Klinem.
Tym trzecim wodzem Gniado był. Nie wiemy, czyim był synem.
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109. Gęsi
Przyleciały gęsi
Z dalekiego kraju.
/Pomąciły wody 
Na cichym Dunaju./ bis

Wody pomąciły,
Dziewczynę zabrały.
/A mnie tylko smutek 
I stepy zostały./ bis

Oj stepy, wy stepy,
Oj stepy kochane
/Wam kozackie dusze 
Najlepiej są znane. /bis
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110. Glory, glory halleluyah! (Dalej, wesoło!)
Naprzód, wesoło, niech popłynie gromki śpiew.
Niech stutysięcznym echem zabrzmi pośród drzew.
Niech spędzi z czoła wszelki smutek, wszelki cień,
Wszak słoneczny mamy dzień.

Glory, glory, halleluyah, glory, glory halleluyah,
Glory, glory, halleluyah, when the red revolution comes.

Alternatywnie:
Tralalalalalalaala, radość w sercu się rozpala,
Tralalalalalalaala, chcemy słońca, chcemy żyć!

Harce, wycieczki, obozowych przeżyć moc.
Piosnki gorące, mknące jak kamyki z proc.
Serca złączone bratnich uczuć cudną grą
Pozdrowienia ku nam ślą.

Glory, glory, halleluyah, glory, glory halleluyah,
Glory, glory, halleluyah, when the red revolution comes.

Alternatywnie:
Tralalalalalalaala, radość w sercu się rozpala,
Tralalalalalalaala, chcemy słońca, chcemy żyć!

Wersja alternatywna:
We want Mister (tu nazwisko szczególnie 
uwielbianego polityka) hanging on the tree
We want Mister (j.w.) hanging on the tree 
We want Mister (j.w.) hanging on the tree 
When the red revolution comes!

Whisky, whisky for the workers
Whisky, whisky for the workers
Whisky, whisky for the workers
When the red revolution comes!
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111. Голубчик (Не уезжай ты, мой голубчик)
Не уезжай ты, мой голубчик,
Печально жить мне без тебя,
Дай на прощанье обещанье,
Что не забудешь ты меня.

Скажи ты мне, скажи ты мне,
Что любишь меня, что любишь меня,
Скажи ты мне, скажи ты мне,
Что любишь ты меня.

Когда порой тебя не вижу,
Грустной задумчиво брожу,
Когда речей твоих не слышу,
Мне кажется, я не живу.

Скажи ты мне, скажи ты мне,
Что любишь меня, что любишь меня,
Скажи ты мне, скажи ты мне,
Что любишь ты меня.
Скажи ты мне, скажи ты мне,
Что любишь ты меня.
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112. Gonić marzenia
Słowa i muzyka – Bułat Okudżawa

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

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

Tym, co iść nie lubią, mówię: do widzenia,
Za dni kilka może znów powrócę tu.
Idę w świat, by tam dogonić swe marzenia, 
Aby spełnić kilka moich złotych snów.

Więc z dziewczyną swą pod rękę, i z gitarą, i z piosenką,
Precz mi smutki, precz przykrości – słońce świeć,
Idę gonić, idę gonić swe marzenia
I spokoju szukać pośród starych drzew.

Tak to proste, że i gadać szkoda czasu,
Tylko plecak wziąć i iść przed siebie wprost, 
Szukać wiatru i zapachu szukać lasu,
Jak najdalej zadymionych wielkich miast.

Zrozum, bracie, tak to trzeba – łóżkiem trawa, dachem drzewa,
Z wiatrem biegać i z ptakami śpiewać w głos,
Trzeba gonić, trzeba gonić swe marzenia
A nie czekać, ile trosk przyniesie los.
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113. Góralka Halka 
Ciemna nad górami,
Świeci księżyc nad wierchami,
Drży powietrze nad smrekami...
Góral poznał Halkę swą.
Lekko wsparłszy się na sośnie,
W oczy patrzył jej miłośnie.
Popłynęły w dal donośnie
Ciche słowa piosnki tej.

Góralko Halko,
Jasny, leśny mój kwiecie,
Tobie jednej na świecie
Powiem, co to jest żal.
Choć serce kocha,
Jakaś dziwna tęsknota
Moje serce omota,
Szczęście gdzieś pryśnie w dal.

Przeszło lato hen za wody,
Inną poznał góral młody.
W księżycową noc pogody 
Góral żegnał Halkę swą.
Lekko wsparłszy się na sośnie,
W oczy patrzył jej miłośnie.
Popłynęły w dal donośnie
Ciche słowa piosnki tej.

Góralko Halko...
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114. Grosza nie mam
Słowa i muzyka – Janusz Strąkowski

Ja o drogę się nie pytam,
Bo nieważny dla mnie czas.
Nie zabłądzę, bo nie mogę,
Domu nie mam już od lat.

Grosza nie mam i nie będę
Nigdy swego domu miał,
Ale zawsze robił będę
To, co tylko będę chciał!

Jakiś drab kamieniem cisnął
Za mną jak za jakimś psem.
Dziwią wtedy się ludziska,
Że coś pewnie ukraść chcę

Grosza nie mam i nie będę...

Gdy mnie głód za gardło ściśnie,
To dwie ręce jeszcze mam.
Dziwią wtedy się ludzika,
Że na chleb zarabiam sam.

Grosza nie mam i nie będę...

Spać, pod drzewem jest wesoło!
A na szlaku każdy brat.
Piasek sypie się spod koła,
A ja wolny jak ten ptak

Grosza nie mam i nie będę...

Idź, idź, przed siebie idź!
Nikt ci drogi nie zastąpi.
O nic nie lękaj się,
Nikt ci drogi nie zastąpi.

Grosza nie mam i nie będę...
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115. Grzeczny Jan
Słowa – Mirosław Łebkowski, Stanisław Werner, muzyka – Ryszard Sielicki

We wszystkich portach znali go,
Przezwisko miał Kulawy Joe,
A był to przecież chłop na schwał
I zdrowe obie nogi miał.
Bo to jest zaszczyt dla korsarza,
Gdy samo imię już przeraża.
We wszystkich portach znali go,
Przezwisko miał, przezwisko miał, 
Przezwisko miał Kulawy Joe.

Na jednej łajbie pływał z nim
Serdeczny kamrat, Ślepy Jim.
A że niezgorsze oczy miał,
Z cholernym szczęściem w karty grał.
Bo to jest profit dla korsarza,
Gdy samo imię już przeraża.
Więc pływał Joe, a razem z nim
Serdeczny druh, serdeczny druh, 
Serdeczny druh ten Ślepy Jim.

A trzeci to był Głuchy John,
Do tamtych dwóch pasował on,
Bo choć miał przytępiony słuch,
To słyszał każdy szept za dwóch.
I żyli zgodnie przyjaciele,
A każdy z małą skazą w ciele.
Kulawy Joe i Ślepy Jim,
Za nimi John, za nimi John, 
Za nimi John szedł niby w dym.

W tawernie raz Jan suszył dzban,
A ściślej mówiąc, Grzeczny Jan.
Wtem wchodzi Joe i John, i Jim.
Do gustu Jan nie przypadł im.
Bo to jest hańba dla korsarza,
Marynarz o tak grzecznej twarzy.
Więc zaklął Joe i Jim, i John,
A każdy z nich, a każdy z nich, 
A każdy z nich na inny ton.

I mówią: „Tyś jest Grzeczny Jan,
To może z nami pójdziesz w tan?”
Więc Grzeczny Jan z uśmiechem wstał
I sfatygował kilka ciał.
Wynieśli Jima, Joe i Johna.
Dziś prawdę mówią ich imiona.
A Grzeczny Jan, że grzeczny był,
Spokojnie gin, spokojnie gin, 
Spokojnie gin ze szklanki pił.

Ten Grzeczny Jan, ten Grzeczny Jan
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116. Harcerska dola
Z miejsca na miejsce, z wiatrem wtór, 
Od Dniestru fal, tatrzańskich gór... 
Wszędzie nas pędzi, wszędzie gna 
Harcerska dola radosna. 
 

Nam trud nie straszny ani znój,
Bo myśmy złu wydali bój
I z nim do walki wciąż nas gna
Harcerska dola radosna.

 
Nasza pogoda, jasny wzrok,
Niechaj rozjaśni ludziom mrok,
Niechaj i innym szczęście da
Harcerska dola radosna.
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117. Harcerska piosenka
Przez pola, lasy i łąki, 
Wplątana w konary drzew, 
Przy ogniu, gdzieś na biwaku, 
Jak wichru wiew.
Z poranną pieśnią skowronka 
Wciąż nowy niesie nam dzień. 
Harcerska piosnka, wesoła i rozgłośna, 
Piosenka naszych gorących serc. 
 

Niechaj echem rozbrzmiewa świat, 
Kiedy śpiewa wesoły skaut. 
Zwiążemy ziemię braterskich serc płomieniem, 
Piosenką naszych zielonych lat. 

 
Na szlaku wielkiej przygody,
Co wiedzie nas poprzez świat,
Z harcerską piosnka na ustach
Nie jesteś sam.
Zanucisz ją pośród nocy,
Rano, wieczorem, za dnia...
Harcerską piosnką, wesołą i rozgłośną
Odpowie każdy spotkany skaut.
 

Niechaj echem rozbrzmiewa świat...
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118. Hej, chłopcy, bagnet na broń!
Słowa i muzyka – Krystyna Krahelska

Hej, chłopcy, bagnet na broń!
Długa droga, daleka, przed nami,
Mocne serca, a w ręku karabin,
Granaty w dłoniach i bagnet na broni.

Jasny świt się roztoczy, wiatr owieje nam oczy
I odetchnąć da płucom i rozgorzeć da krwi,
I piosenkę, jak tęczę, nad ziemią roztoczy
W równym rytmie marsza: raz, dwa, trzy!

Hej, chłopcy, bagnet na broń!
Długa droga, daleka, przed nami trud i znój,
Po zwycięstwo my, młodzi, idziemy na bój,
Granaty w dłoniach i bagnet na broni!

Ciemna noc się nad nami roziskrzyła gwiazdami,
Białe wstęgi dróg w pyle, długie noce i dni,
Nowa Polska zwycięska jest w nas i przed nami
W równym rytmie marsza: raz, dwa, trzy!

Hej, chłopcy, bagnet na broń!
Bo kto wie, czy to jutro, pojutrze, czy dziś,
Przyjdzie rozkaz, że już, że już trzeba nam iść,
Granaty w dłoniach i bagnet na broni!
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119. Hej, dziewczyno, hej, niebogo 
Słowa - Kornel Makuszyński

Hej, dziewczyno, hej, niebogo,
Jakieś wojsko pędzi drogą
Skryj się za ściany, skryj się za ściany
Skryj się, skryj! Skryj się, skryj!

Ja myślałam, że to maki
Że ogniste lecą ptaki
/A to ułani, ułani, ułani. /bis

Strzeż się tego, co na przedzie
Co na karym koniu jedzie
Oficyjera, oficyjera
Strzeż się, strzeż, strzeż się, strzeż!

Jeśli wydam mu się miła
To nie będę się broniła
Niech mnie zabiera, zabiera, zabiera!

Serce weźmie i pobiegnie
Potem w srogim boju legnie
Zostaniesz wdową, zostaniesz wdową
Strzeż się, strzeż!

Łez ja po nim nie uronię
Własną piersią go zasłonię
Bóg go zachowa, zachowa, zachowa.

Sowieci
Hej, dziewczyno, hej, niebogo,
Jakieś wojsko pędzi drogą
Schowaj zegarek, schowaj zegarek
Strzeż się, strzeż! Strzeż się, strzeż!

Ja myśłam, że to śmieci, 
Że to gówno drogą leci 
/A to Sowieci, Sowieci, Sowieci. /bis

Stzrez się tego, co na przedzie
Na skradzionym koniu jedzie
Oficyjera, niech go cholera
Strzeż się, strzeż! Strzeż się, strzeż!

Cnotę weźmie i pobiegnie, 
Potem w krwawym boju legnie...
/Zostaniesz z dzieckiem 
Radzieckiem, zdradzieckiem. . /bis
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120. Hej miłości żyj
/Poznałem ukochaną, hej miłości żyj!/ bis
Ona wprost cudowną jest, niech żyją nam król i królowa,
Ona wprost cudowną jest, a pannom na wydaniu cześć!

/W niedzielę pójdę do niej, hej miłości żyj!/ bis
I usiądę obiad jeść, niech żyją nam król i królowa,
I usiądę obiad jeść, a pannom na wydaniu cześć!

/Podała wina szklankę, hej miłości żyj!/ bis
Puste szkło rzuciłem precz, niech żyją nam król i królowa,
Puste szkło rzuciłem precz, a pannom na wydaniu cześć!

/Czyż płaczesz po tej szklance, hej miłości żyj!/ bis 
Za twe szkło zapłatę weź, niech żyją nam król i królowa, 
Za twe szkło zapłatę weź, a pannom na wydaniu cześć!

/Cóż warta wina szklanka, hej miłości żyj!/ bis 
Mówią, że wyjeżdżasz dziś, niech żyją nam król i królowa, 
Mówią, że wyjeżdżasz dziś, a pannom na wydaniu cześć!

/Wyjeżdżam dziś wieczorem, hej miłości żyj!/ bis
Lub w jutrzejszy wczesny zmierzch, niech żyją nam król i królowa,
Lub w jutrzejszy wczesny zmierzch, a pannom na wydaniu cześć!

/Lecz wrócę już w niedzielę, hej miłości żyj!/ bis 
By do ślubu ciebie wieść, niech żyją nam król i królowa, 
By do ślubu ciebie wieść, a pannom na wydaniu cześć!
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121. Hej młoty
Wały Jagiellońskie

A przed nami większe cele,
A przed nami nowy świat!
Razem, młodzi przyjaciele,
Zbudujemy nowy ład!

Do pracy rodacy, do fabryk, do roli,
Już nowe się jutro nam wykuwa powoli
Hej, młoty do roboty, niebieskie ptaki do paki
I niech wre robota, co nam wolna sobota!

W naszych rękach nasza sprawa,
W naszych rękach przyszłość mas.
Domy rosną z lewa, z prawa,
Tymi rękami rośnie tysiąc wsi i miast.

Do pracy rodacy, do fabryk, do roli,
Już nowe się jutro nam wykuwa powoli
Hej, młoty do roboty, niebieskie ptaki do paki
I niech wre robota, co nam wolna sobota!

W cegły się zamienia glina
I myśl się zamienia w czyn.
Nieśmiertelnej myśli siła
W naszych sercach mocno tkwi!

Do pracy rodacy, do fabryk, do roli,
Już nowe się jutro nam wykuwa powoli...
-O Jezu, jak powoli...
Hej, młoty do roboty, niebieskie ptaki do paki
I niech wre robota co tam wolna sobota!

I niedziela, i lany poniedziałek,
I diabli wiedzą, co jeszcze...
A przed nami te większe cele
A przed nami nowy świat
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122. Hej przyjaciele
Tam, dokąd chciałem, już nie dojdę.
Szkoda zdzierać nóg.
Już wędrówki naszej wspólnej
Nadchodzi kres.
Wy pójdziecie inną drogą,
Zostawicie mnie.
Odejdziecie, sam zostanę
Na rozstaju dróg.

Hej przyjaciele, zostańcie ze mną.
Przecież wszystko to, co miałem,
Oddałem wam.
Hej przyjaciele, choć chwilę jedną!
Znowu w życiu mi nie wyszło,
Znowu jestem sam.

Znów spóźniłem się na pociąg
I odjechał już.
Tylko mglisty jego koniec
Zamajaczył mi.
Stoję smutny na peronie,
Z tą walizką jedną.
Tak jak człowiek, który zgubił
Od domu swego klucz.

Hej przyjaciele, zostańcie ze mną...

Tam dokąd chciałem, już nie dojdę.
Szkoda zdzierać nóg.
Już wędrówki naszej wspólnej
Nadchodzi kres.
Wy pójdziecie inną drogą,
Zostawicie mnie.
Zamazanych drogowskazów
Nie odczytam już.
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123. Hej, Rullati...
Jeśliś jest smutny, czymś wielce zmartwiony,
Gdy coś cię gnębi lub czegoś ci brak.
Lepiej rozjaśnij twarz swoją uśmiechem,
Siądź razem z nami i zaśpiewaj tak.

Hej rullati rullati rullati rulla..
Rullati, rullati, rullati lei..

Życie jest krótkie jak dziecka koszulka.
Nie trzeba o nim nic więcej już rzec,
Świat opromienia wesoła piosenka,
Ona potrafi przed smutkiem cię strzec.

Hej rullati rullati rullati rulla..
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124. Hej strzelcy wraz
Hej strzelcy wraz, nad nami orzeł biały,
A przeciw nam śmiertelny stoi wróg.
Wnet z naszych strzelb piorunne zagrzmią strzały,
A lotem kul kieruje Zbawca Bóg.

Więc gotuj broń i kule bij głęboko,
O ojców grób bagnetów naostrz stal.
Na odgłos trąb twój sztuciec bierz na oko.
Hej baczność! Cel i w łeb lub serce pal!

Hej trąb, hej trąb! Strzelecka trąbko w dal
A kłuj, a rąb! I w łeb lub serce pal!
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125. Helba
Eh! ta Helba, Eh! ta Helba,
To je pikne mesto.
A w tej Helbe, a w tej Helbe,
Je chlopakow dwesto.

Kelo jesto, telo jesto,
Ne po mojej woli,
Len za jednym, len za jednym
Serdečko me koli.

Za Juričkom, za Petričkom,
Krok by ne zrobila.
Za Janičkom, šuhaičkom
Dunaj by zbrodila.

Dunaj, Dunaj, Dunaj, Dunaj, Dunaj...
Ty šyroke pole,
Len za jednym, len za jednym
Serdečko me koli.

Eh! ta Helba, Eh! ta Helba,
To je pikne mesto.
A w tej Helbe, a w tej Helbe,
Je chlopakow dwesto.

Kelo jesto, telo jesto,
Ne po mojej woli,
Len za jednym, len za jednym
Serdečko me koli.

To ta Helpa
To ta Helpa, to ta Helpa, 
to je pekné mesto
a v tej Helpe, a v tej Helpe 
švarných chlapcov je sto.

/Koho je sto, toho je sto, 
nie po mojej vóli,
len za jednym, len za jednym 
srdiečko ma boli. /bis

Za Janíčkom, za Palíčkom 
krok by něspravila,
za Ďuríčkom, za Mišíčkom 
Dunaj preskočila.

/Dunaj, Dunaj, Dunaj, Dunaj, 
aj to širé pole,
len za jedním, len za jedním, 
počešenie moje. /bis
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126. Hercegowina 
Hercegovina to je kraina
Którą musim zavojevat pro Cesari Pana.

Pro Cesari Pana, jeho Rodinu
My musimy zavojevat Hercegovinu.

Dolce na strane sznelcug odchodi,
A na horach są zakryty mahometany.

Mahometany to są pohany,
Mają brody rostyrhany, plują we dlony.

A te Turki – ne tfuj tfuj, ne tfuj tfuj – to są jak svine
Ich pan cysarz nerad vidi w Hercegovine.

Hercegovina to je kraina
Którą musim zavojevat pro Cesari Pana.

Hercegovina
Šel jsem šumným hájem, širou rovinou,
potkal jsem tam myslivečka, jak šel s mojí milou, ach jo,
potkal jsem tam myslivečka, jak šel s mojí milou, ba jo.

Už je moje milá konec lásky tý,
já musím dnes narukovat k infanterii, ach jo,
já musím dnes narukovat k infanterii, ba jo.

Infanteria, to je chlouba má,
ta musela bojovati za císaře pána, ach jo,
ta musela bojovati za císaře pána, ba jo.

Za císaře pána a jeho rodinu
museli jsme vybojovat Hercegovinu, ach jo,
museli jsme vybojovat Hercegovinu, ba jo.

Hercegovina lautr rovina,
tu musela vybojovat infanteria, ach jo,
tu musela vybojovat infanteria, ba jo.

Infanteria mnoho zkusila,
ta musela bojovati, až krev stříkala, ach jo,
ta musela bojovati, až krev stříkala, ba jo.

Támhle pod strání schnellzug uhání
a na stráni jsou schovaní mohamedáni, ach jo,
a na stráni jsou schovaní mohamedáni, ba jo.

Mohamedáni, to jsou pohani,
kalhoty maj podkasaný, plivaj do dlaní, ach jo,
kalhoty maj podkasaný, plivaj do dlaní, ba jo.

A ty Turkyně tlustý jak dýně,
císař pán je nerad vidí ve svý krajině, ach jo,
císař pán je nerad vidí ve svý krajině, ba jo.

Tuto píseň skládal jeden hoch mladý,
který se dal skrz svou holku k infanterii, ach jo,
který se dal skrz svou holku k infanteii, ba jo.
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127. Historia pewnej znajomości
Sia la la la la la, a, aaa / bis

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

Sia la la...

Szłaś przez skwer, z tyłu pies, 
„Głos Wybrzeża” w pysku niósł.
Wtedy to pierwszy raz
Uśmiechnęłaś do mnie się,
Uśmiechnęłaś do mnie się.

Sia la la...

Odtąd już dzień po dniu
Upływały razem nam.
Rano skwer, plaża lub
Molo gdy zapadał zmierzch.
Molo gdy zapadał zmierzch. 

Sia la la...

Płynął czas, letni czas,
Aż wakacji nadszedł kres.
Przyszedł dzień, w którym już
Rozstać musieliśmy się.
Rozstać musieliśmy się.

Sia la la...

Morza szum, ptaków śpiew,
Złota plaża pośród drzew.
Wszystko to w letnie dni
Przypomina ciebie mi,
Przypomina ciebie mi.
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128. Hiszpańskie dziewczyny
słowa A. Mendrygał, G. Wasilewski.

Żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny!
Żegnajcie nam dziś marzenia ze snów.
Ku brzegom angielskim już ruszać nam pora,
Lecz kiedyś na pewno wrócimy tu znów.

I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny,
W noc ciemną i złą nam będzie się śnił.
Leniwie popłyną znów rejsu godziny,
Wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił!

Niedługo ujrzymy znów w dali Cap Deadman
I Głowę Baranią sterczącą wśród wzgórz.
I statki stojące na redzie przed Plymouth,
Klarować kotwice najwyższy czas już.

A potem znów żagle na masztach rozkwitną,
Kurs szyper wyznaczy do Portland i Wight.
I znów stara łajba potoczy się ciężko
Przez fale w kierunku na Beachie Fairlie Land.

Zabłysną nam bielą skał zęby pod Dover
I znów noc w kubryku, wśród legend i bajd,
Powoli i znojnie tak płynie nam życie
Na wodach i w portach South Foreland Light...
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129. Hradec Kralove
Ciężkie duszne i upalne
Są noce sierpniowe,
Śpią już ludzie, śpi już miasto,
Śpi Hradec Kralove.

Stał mężczyzna w progu domu
I oczom nie wierzył,
W Hradcu Kralovem, w Hradcu Kralovem
Dudni krok żołnierzy.

A kobieta przerażona
Patrzy zza firanki.
W Hradcu Kralovem, w Hradcu Kralovem
Dudnią polskie tanki.

W Hradcu dni są niespokojne
I noce zatrute,
Miażdży bruki polski żołnierz
Swym podkutym butem.

Była wolność i swoboda,
Była demokracja,
W Hradcu Kralovem, w Hradcu Kralovem
Polska okupacja.

Nie z twojego to rozkazu
Grzmią buty wojskowe,
Lecz co zrobiłeś, co ty zrobiłeś
Dla Hradca Kralove?
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130. Hymn hydraulików 
Ukochana piosenka Michała Kuleszy

Parura rura rura rura....
Parura rura rura rura....
Parura rura rura rura....
Parura para....

Parura rura rura rura....
Parura rura rura rura....
Parura rura rura rura....
Parura I zlew.
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131. Hymn wieczorny
Tekst Stanisława Barańczaka z lekkimi poprawkami

Ponad głowami i ponad słowami
Ponad domami i ponad dymami
Ponad dachami ponad oddechami
Zapada noc

Nad zmaganiami i nad zmęczeniami
Nad rozkoszami i nad rozpaczami
Nad mdłymi dniami i nad złymi snami
Zapada noc

Nad drżeniem ziemi i nad drżeniem dłoni
Nad pulsem miasta i nad pulsem skroni
Nad biciem serca i nad biciem w dzwony
Zapada noc

Nad potem życia i potem agonii
Nad łzami wściekłych i łzami bezbronnych
Nad krwią kochanków 
I nad krwią zranionych
Zapada noc

I nad poddaniem się i nad niezgodą
I nad ugodą czyjąś z samym sobą
Ponad niewolą i ponad swobodą
Zapada noc

Nad gwiazdą wiatrem 
I chmurą deszczową
Nad światłem gazem i bieżącą wodą
Nad nim nade mną nad nami nad tobą
Zapada noc

Wszędzie nad stołem nad lampą 
Nad garnkiem
Nad snem nad łyżką 
Nad schylonym karkiem
Nad bielą łóżka nad bielą tej kartki
Zapada noc

I powiedz, czemu? 
I powiedz, czy wszędzie
I wciąż tak samo, i zawsze już będzie
Nad dachy fabryk, kościołów i więzień
Zapadać noc

I powiedz, powiedz nam 
Czemu ślepniemy
Czemu głuchniemy i jesteśmy niemi
Gdy czarnym gipsem 
Maskując twarze ziemi
Zapada noc

Powiedz dlaczego jej dłoń coraz cięższa
I coraz bardziej brakuje powietrza
Kiedy nad nami ciemna i zwycięska
Zapada noc

Dlaczego dławi nas, dlaczego śnimy
Oblani potem, że się nie zbudzimy
Że wiecznie będzie nad lata i zimy
Zapadać noc.

Nikt nie odpowie, nad ziemią 
Nad miastem
Nad pokojem cichym 
I ciałem swym własnym
Głuchym spokojem 
I milczącym kłamstwem
Zapada noc

Nad mdłymi dniami i nad złymi snami
Nad rozkoszami i nad rozpaczami
Nad zmaganiami i nad zmęczeniami
Zapada noc

Ponad dachami i nad oddechami
Ponad domami i ponad dymami
Ponad głowami i ponad słowami
Zapada noc, zapada noc, zapada noc
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132. Hymn włóczęgów
Słowa to fragment dramatu Bertolta Brechta Matka Courage i jej dzieci,  
tłumaczenie – Stanisław Jerzy Lec

Jak dzwon rozlegnie się śpiew
I przyjdą na zew
Włóczędzy ze wszystkich stron.

Na zew i ze wsi, i z miast
Przybędą na złaz
Przed króla żebraków tron.

Zejdą się mężowie 
Najprzedniejszych cnót
I witać ich będzie 
Cały ludzki ród.

Przyjdzie, kto bezdomny, 
Głodny czy ułomny,
Komu w gębę napluł los.
My, niebieskie ptaszki,
Bracia złodziejaszki, 
Pierwsi zabierzemy głos.

Do nas, do nas, na żebraczy sejm,
Włóczykije i opryszki – Hej!
Rzućcie torby w kącie, 
Bracia urwipołcie
A ty wiedźmo wino lej!

Hej niebieskie ptaszki, 
Bracia złodziejaszki,
Cała księżycowa brać,
Pędziwiatry, franty, brukowe amanty,
Nuże, nędzna wasza mać!

Do nas...
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133. Idą skauci łez doliną
Idą skauci łez doliną
Nocką głuchą, nocką siną
Raz, dwa, trzy.

Hej, druhowie, gdzie idziecie,
Czego szukacie po świecie?
Raz, dwa, trzy.

My idziemy w zórz świtanie
Tam, gdzie polskie słychać granie
Raz, dwa, trzy.

Ramię w ramię , druhu miły
W pełni mocy, w pełni siły
Raz, dwa, trzy.

Siła nasza w sercach będzie,
Nią zwyciężym wroga wszędzie.
Raz, dwa, trzy.

Już przez burze i zawieje
Lepsza przyszłość Polsce dnieje
Raz, dwa, trzy.
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134. Idę w góry cieszyć się życiem (Lato)
Lato z ptakami odchodzi,
Wiatr skręca liście w warkocze,
Dywanem pokrywa szlaki.
Szkarłaty wiersza na zboczach.
Przyobleka myśli w kolory,
W liści złoto, buków purpurę, 
Palę w ogniu letnie wspomnienia,
Idę wymachując kosturem.

Idę w góry cieszyć się życiem,
Oddać dłoniom halnego włosy,
W szelest liści wsłuchać się pragnę,
W odlatujących ptaków głosy.

Słony pot czuję w ustach,
Dzień spracowany ucieka,
Anioł zapala gwiazdy,
Oświetla drogę człowieka.
Już niedługo ogień rozpalę,
Na rozległej, górskiej polanie,
Już niedługo szałas przestronny
Wśród dostojnych buków powstanie.

Idę w góry cieszyć się życiem,
Oddać dłoniom halnego włosy,
W szelest liści wsłuchać się pragnę,
W odlatujących ptaków głosy.
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135. Idzie dysc
Idzie dysc, idzie dysc, idzie sikawica
Idzie dysc, idzie dysc, idzie sikawica
/Uleje, usiece, uleje, usiece, uleje, usiece
Janickowe lica. /bis

Nie lyj dyscu, nie lyj, bo cie tu nie trzeba
Nie lyj dyscu, nie lyj, bo cie tu nie trzeba
/Łobyjdź lasy góry, łobyjdź lasy góry, łobyjdź lasy góry,
Zawróć się do nieba. /bis

Nie lyj dyscu, nie lyj, bom się nie spodziała
Nie lyj dyscu, nie lyj, bom się nie spodziała
/Bom se zapasecki, bom se zapasecki, bom se zapasecki
Z chałupy nie wzięła. /bis
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136. Idzie niebo ciemną nocą
Idzie niebo ciemną nocą,
Ma w fartuszku pełno gwiazd.
Gwiazdki błyszczą i migocą,
Aż wyjrzały ptaszki z gniazd.
 

Jak wyjrzały, zobaczyły
I nie chciały dalej spać.
Kaprysiły, grymasiły,
Żeby im po jednej dać.

 
Gwiazdki nie są do zabawy.
Toż by Nocka była zła.
Oj, bo przyjdzie kot kulawy.
Cicho śpijcie, aaa!
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137. Idzie noc
Idzie noc, słońce już
Zeszło z gór, zeszło z pól, zeszło z mórz...
W cichym śnie spocznij już
Noc jest tuż, Bóg jest tuż.
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138. Idziemy w jasną
Obrzędowa piosenka  śpiewana podczas składania Przyrzeczenia Harcerskiego

Idziemy w jasną, z błękitu utkaną dal
Drogą wśród łąk, pól bezkresnych
Wśród morza szumiących fal 

Cicho, szeroko, jak okiem spojrzenia śle
Jakieś się snują marzenia
W wieczornej spowite mgle

Idziemy naprzód i ciągle pniemy się wzwyż
By dobyć szczyt ideałów:
Świetlany harcerski krzyż 



152

139. Italiano
Byli sobie Italiano,
Co grali na starym piano.

Wędrowali przez włoskie góry, ahoj, 
Włoskie miasta, ahoj, 
Włoskie wioski.
O, Italiano, Italiano makaroni, uhaha!

Była sobie ciocia Fela,
Co była gruba, jak bela.

Gotowała dla swego Toni, ahoj
Makaroni, ahoj, 
Herbatino.
O, Italiano, Italiano makaroni, uhaha!

A że Italiano byli,
Cały dzień nic nie robili.

Wędrowali przez włoskie góry, ahoj, 
Włoskie miasta, ahoj
Włoskie wioski.
O, Italiano, Italiano makaroni, uhaha!
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140. Я сижу в одиночке  
(По тундре, по железной дороге)

Ja siżu w odinoczkie – piosenka łagrowa, śpiewał ją Janusz Kijowski.  
Nie jestem pewna, czy tak śpiewaliśmy, czy trochę inaczej.

Я сижу в одиночке
И гляжу в потолочек. 
Пeред людьми виновен,
Перед совестью чист.

Предо мною икона 
И запретная зона,
A на вышке все тот же 
Надоeвший чекист.

По тундре, по широкой дороге,
Где мчится cкopый
«Воркута-Ленинград»,
Мы бежали с тобою, 
Уходя от погони,
Опасаясь тревоги 
И криков солдат.

Это было весною,
Зеленеющим маем,
Когда тундра надела
Свой весенний наряд.

Мы умчали с тобою,
Уходя от погони,
Чтоьы нас не достигнул 
Пистолетний снаряд.

Дождь нам капал на рыло
И на дуло нагана...
ВОХРа нас окружила:
«Руки кверху!» – кричат.

Но ЧК просчиталась –
Оборона прорвалась.
Кто на смерть смотрит смело,
Того пули щадят!

Мы теперь на свободе,
Мы ушли от погони,
Нас теперь не догонит
Автомата заряд.

Мы теперь на свободе,
О которой мечтали,
О которой так много
В лагерях говорят.

По тундре, по широкой по дороге,
Где мчит курьерский
«Воркута-Ленинград».
Мы бежали с тобою, 
Уходя от погони,
Опасаясь тревоги 
И лая собак.
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141. Ja się nie boję
Ja się nie boję w nocy na warcie stać,
W nocy na warcie stać, w nocy na warcie stać.
I nie rozumiem, jak inni mogą spać
W taką gwiaździstą noc.

Na niebie srebrny księżyc świeci i już błyszczy milion gwiazd,
A tu nad rzeką obóz nasz.
Moje marzenia biegną z prądem rzeki do rodzinnych stron,
A ja tu trzymam straż.

Gdzieś w krzakach siedzi ukryty leśny duch
Ukryty leśny duch, ukryty leśny duch.
Ja się nie boję, bo jestem dziewczę-zuch,
dziewczę morowy zuch.

Na niebie....

Stoję na warcie, choć czasem pada deszcz
Choć czasem pada deszcz, choć czasem pada deszcz.
Stoję uparcie, choć wszystko mokre jest
I uśmiech mokry mam.

Na niebie...
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142. Jak dobrze nam
Jak dobrze nam zdobywać góry
I młodą piersią chłonąć wiatr!
Prężnymi stopy deptać chmury
I palce ranić ostrzem Tatr.

Mieć w uszach szum strumieni śpiew,
A w żyłach roztętnioną krew.
Hejże hej, hejże ha,
Żyjmy więc póki czas.
Bo kto wie, bo kto zna,
Kiedy znowu ujrzę was.

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

Mieć w uszach szum strumieni śpiew...

Jak dobrze nam tak przy ognisku
Tęczową wstęgę marzeń snuć.
Patrzeć, jak w niebo iskra tryska
I wokół siebie przyjaźń czuć.

Mieć w uszach szum strumieni śpiew...

Jak dobrze nam po wielkich szczytach,
Wracać w doliny, w progi swe,
Przyjaciół jasne twarze witać,
O, młoda duszo, raduj się.

Mieć w oczach blask i ognia żar,
A w duszy mieć młodości czar ...
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143. Jamboree
Ze wszystkich krajów i narodów,  
Ze wszystkich świata stron i ras  
Na Jambo spływa potok młodych,  
Na Jambo młody szumi las.  

Synowie puszczy i przyrody  
Podają sobie bratnią dłoń.  
Zewsząd zeszliśmy tu na gody 
Po szczęścia i radości plon.  

O Jamboree, o Jamboree… 
Jak dobrze nam i jak radośnie!
O Jamboree, o Jamboree…
Radosnym echem niechaj przestrzeń brzmi 
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144. Jamniki
Jamniki są tłuste.
My mamy kapustę,
Żołądki są puste, 
Więc będziem go jeść.

Choć ryby w jeziorze
Tak duże jak w morzu,
Nie dla nich ten rożen...
Fryderyk – chodź tu!

Choć Frycek, chodź do nas, chodź,
Polubisz ty nas.
My damy ci kość, białą kość.
Zobaczysz, jak dobrze jest mieszkać wśród nas

Ognisko się żarzy,
Los Frycka się waży.
A nam się wciąż marzy,
Że Frycek się smaży.

Do dupy okonie,
I żaby, i słonie!
Frycka podogonie
Najsmaczniejsze jest!

Choć Frycek, chodź do nas, chodź….
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145. Javorina
Javorina, Javorina chlapcy, Javorina,
Ma mila ma modre,
Ma mila ma modre pod očima

A ked bys ty, a ked bys ty moja mila ako ina, 
Ne mialabys modre,
Ne mialabys modre pod očima.

Ale że tia, ale że tia moja mila, chapcy obimaju,
Prečo twoi očki,
Prečo twoi očki zat’mivaju
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146. Jedzie, jedzie na Kasztance
Jedzie, jedzie na Kasztance,
Siwy strzelca strój!
Hej, hej, Komendancie,
Miły wodzu mój!

Gdzie szabelka twa ze stali,
Przecież idziem w bój?
Hej, hej, Komendancie,
Miły wodzu mój!

Gdzie twój mundur generalski,
Złotem wyszywany?
Hej, hej, Komendancie,
Wodzu kochany!

Masz wierniejszych niż stal ostra
Młodych Strzelców rój…
Hej, hej, Komendancie,
Miły wodzu mój!

Nad lampasy i czerwienie 
Wolisz Strzelca strój...
Hej, hej, Komendancie,
Miły wodzu mój!

Damy Polsce wielką wolność
I wolne stany
Hej, hej, Komendancie,
Miły wodzu mój!

Pójdziem z tobą po zwycięstwo
Poprzez krew i znój! 
Hej, hej, Komendancie,
Miły wodzu mój!
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147. Jesień w górach
Lato zamknięte kluczem ptaków
Zostawia tylko swe wspomnienia.
Jesień odważnie stawia kroki,
Zaczyna mgłami dyszeć ziemia. 

A w górach nie ma już nikogo,
Niebo nas straszy niepogodą,
Lato do ciepłych stron umyka
W skłębionych chmurach i strumykach.

Na niebie mokrym od jesiennej słoty
Koczuje tabor żalu i tęsknoty,
A drzewa pogubiły liście
Na wczesne mrozu przyjście.

Wiatr tylko plącze się dokoła,
Na wrzosach pajęczyny wiesza
I zasypiają leśne zioła
Jak smutne słowa tego wiersza.
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148. Jesień idzie
słowa: Andrzej Waligórski

Raz staruszek, spacerując w lesie,
Ujrzał listek przywiędły i blady
I pomyślał: – Znowu idzie jesień,
Jesień idzie, nie ma na to rady!

I podreptał do chaty po dróżce,
I oznajmił, stanąwszy przed chatą,
Swojej żonie, tak samo staruszce:
– Jesień idzie, nie ma rady na to!

A staruszka zmartwiła się szczerze,
Zamachnęła rękami obiema:
– Musisz zacząć chodzić w pulowerze.
Jesień idzie, rady na to nie ma!

Może zrobić się chłodno już jutro
Lub pojutrze, a może za tydzień,
Trzeba będzie wyjąć z kufra futro,
Nie ma rady. Jesień, jesień idzie!

A był sierpień. Pogoda prześliczna.
Wszystko w złocie trwało i w zieleni,
Prócz staruszków nikt chyba nie myślał
O mającej nastąpić jesieni.

Ale cóż, oni żyli najdłużej.
Mieli swoje staruszkowe zasady
I wiedzieli, że prędzej czy później
Jesień przyjdzie. Nie ma na to rady.
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149. Jeszcze raz
Leonard Cohen

Czasem łapię się na tym, że się grzebię w przeszłości.
Przysięgaliśmy sobie wytrwać w naszej miłości,
Ty kochałaś powoli, ja skakałem jak pchełka.
Dziś ja jestem za cienki, a twa miłość za wielka.

Ale wiem z oczu twych, uśmiech twój mówi mi,
Że tej nocy jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz
Będzie nam fajnie przez jakiś czas.

Sam troskliwie wybrałem to wspaniałe mieszkanie.
Okna są w nim za małe, nic nie wisi na ścianie.
Jedno tylko jest łóżko, tylko jedna modlitwa:
Aż do rana się modlę, żebyś wreszcie już przyszła...

Ale wiem z oczu twych, uśmiech twój mówi mi,
Że tej nocy jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz
Będzie nam fajnie przez jakiś czas.

Lubię patrzeć, jak ona się dla mnie rozbiera,
Naga mięknie w ramionach, gdy miłość w niej wzbiera,
Całym ciałem porusza, jest odważna i piękna.
Gdybym już nie zapomniał, chciałbym o tym pamiętać.

Ale wiem z oczu twych, uśmiech twój mówi mi
Że tej nocy jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz
Będzie nam fajnie przez jakiś czas...
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150. Jędrusiowa dola
Słowa – Czesław Kalusiński, muzyka – Henryk Fajt

Idzie wojsko poprzez wieś,
Słota, błoto, siąpi deszcz.
Leje deszcz jak z cebra,
A to ci maniebra,
A to ci żołnierka fest.

Jędrusiowa dola,
Partyzancka dola,
Będzie lepiej, pociesz się!

Skwar, spiekota, upał, kurz,
Idziesz, sapiesz, ano cóż?
Lato, teraz lato,
Wygrzej dobrze gnaty -
Przyjdzie zima, będzie mróz.

Jędrusiowa dola...

Idzie wojsko poprzez wieś,
Hej, dziewczyno! Nie ciesz się!
Długo nie zabawią,
Pójdą i zostawią,
Z Jędrusiami już tak jest.

Jędrusiowa dola...
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151. Justysia
Na Justysię czekałem przy studni,
Już myślałem, że przeminął wiek.
Nagle słyszę – Justysi krok dudni
Na mosteczku, co wisiał w poprzek.
Wreszcie jesteś, Justysiu ty ma,
Moja luba, jedyna, kochana!
Popatrz, księżyc na niebo się pcha,
A ty byś wolała na sianie.

La la la – la la la
A wieczór taki upojny...
La la la – la la la
Najważniejsze, że jestem przystojny!

Na gałęzi siadł sobie ptak.
Chyba gałąź się pod nim nie złamie,
Bo by ptak ten upadł na wznak,
A ty byś wolała na słomie.

La la la – la la la
A wieczór taki upojny...
La la la – la la la
Najważniejsze, że jestem przystojny!

Ty byś chciała i ja też bym chciał
Wrócić kiedyś do naszego zadupia,
Lecz nas los na poniewierkę skazał,
Bo tak chciał, czego ryczysz, głupia...
Już nam obora spłonęła całkiem
I stodoła też razem z dachówką.
Tyś mnie jedna, jedyna, została
Holenderskiej rasy jałówko!

La la la – la la la
A wieczór taki upojny...
La la la – la la la
Najważniejsze, że jestem przystojny!
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152. Już minął dzień
Już minął dzień, idą sny z szarej mgły,
Kto z nas przywoła je? Może ty, może ja...
Już minął dzień, ile gwiazd niebo ma?
Kto z nas dosiegnie gwiazd? Może ja, może ty.

I każdy z nas aż do gwiazd będzie nieść ognia blask.
I naszą pieśń, harcerską pieśń.
Bo nasza pieśń będzie w świat z nami szła
I nikt nie zgubi jej, ani ty ani ja.

Już minął dzień, usnął wiatr, usnął ptak.
Kto wie, co czeka nas – ile dróg, ile lat?
I mniejsza z tym jaki los, jaki trud,
Gdy masz w plecaku swym kilka słów, kilka nut.

I każdy z nas aż do gwiazd będzie nieść ognia blask.
I naszą pieśń, harcerską pieśń.
Bo nasza pieśń będzie w świat z nami szła
I nikt nie zgubi jej, ani ty ani ja.
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153. Już noc, drzewa śpią, ptaki śpią
Już noc. Drzewa śpią, ptaki śpią.

Śpimy i my.
Słodka budzi się cisza 

I do snu ona nas ukołysza.
Raz, dwa, trzy, cztery, 

Raz, dwa, trzy, cztery, 
Raz, dwa, trzy, cztery, 

Łaaaaaa!!!! 
(tu był głośny wrzask, podczas gdy cała piosenka była śpiewana coraz ciszej...)
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154. Już rozpaliło się ognisko
Już rozpaliło się ognisko
Dając nam dobrej wróżby znak. 
Siedliśmy wszyscy przy nim blisko, 
Bo w całej Polsce siedzą tak.

Siedzą harcerze przy płomieniach, 
Ciepły blask ognia skupia ich. 
Wszystko, co złe, to szuka cienia,
Do światła dobro garnie się. 

Mówiłeś, druhu komendancie,
Że zaufanie do nas masz,
Że wierzysz w nasze szczere chęci,
Wszak ty harcerskie serca znasz.

Warunki tylko warunkami,
Od dawna wszak słyszymy to.
Lecz my jesteśmy harcerzami,
I zwyciężymy wszelkie zło.
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155. Karabin
Niech w księgach wiedzy szpera rabin,
Nauka to jest wymysł diabli. 
Mądrością moją jest karabin, karabin
I klinga ukochanej szabli. 

Nie dbam o szarże ni o gwiazdki,
Co kiedyś mi przystroją kołnierz. 
Wy piszcie bajki i powiastki, powiastki,
Ja biję się jak musi żołnierz.

Nie tęsknię do kawiarni gwarnych,
Gdzie mieszka banda dziwolągów.
Gardzę zapachem buduarów, buduarów,
Gdzie Ania psoci wśród szelągów.

Nie nęcą mnie zalety babin,
Kobieta zdradna – bierz ją diabli. 
Miłością moją jest karabin, karabin
I klinga ukochanej szabli.

Nie jeden wróg miał na mnie chrapkę,
A teraz jęczy w piekle na dnie.
Ze śmiercią igram w ciuciubabkę, ciuciubabkę,
Więc może wkrótce mnie dopadnie.

Niech ksiądz mnie grzebie albo rabin,
Żołnierza się nie czepią diabli.
Wy na grób połóżcie mi karabin, karabin
I klingę ukochanej szabli.
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156. Kaszka
Andrzej Waligórski

Niedobrze się robi ptaszkom, odbija się myszce:
Mamcia karmi dziecko kaszką łyżeczka po łyżce.
Karmi, nuci coś radośnie: „Jedz, jedz, ty łobuzie...”
Kaszka dziecku w buzi rośnie i wydyma buzię.

Ma już kaszki pełen brzuszek, płucka, i nereczki,
Kaszka sączy mu się z uszek i rozpycha majteczki.
Słyszy dziecię matki piosenkę i myśli figlarnie:
„Jak cię dorwę, gdy dorosnę, to cię też nakarmię...”

Zaśmiało się miłe dziecię na myśl o igraszkach.
Mamcia na to: „A więc przecie smakuje ci kaszka”.
„Dam ci jeszcze, żebyś przytył i miał pulchne policzki!!!”
Dziecko żuje, myśląc przy tym: „Ach, dajcie mi nożyczki!!!”

Wtem huknęło coś jak mina – gówniarz zwymiotował.
Porzygała się dziecina – „Zaczniemy od nowa!!!”
Kot z rozpaczy skoczył w wannę, a pies wściekł się na dworze.
Po coś stworzył kaszkę mannę, o sympatyczny Boże??!!
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157. Kiedy góral umiera
Słowai i muzyka – Paweł Kasperczyk

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

Kiedy góral umiera, to nikt nad nim nie płacze.
Siedzi, czeka, aż kostucha w okno zakołacze.
Oczy jeszcze raz podniesie wysoko do nieba,
By pożegnać góry swe, by im coś zaśpiewać.

Góry moje, wierchy moje, otwórzcie swe ramiona!
Niech na miękkim z mchu posłaniu cichuteńko skonam...
Ojcze mój, halny wietrze, powiej ku północy!
Ciepłą drżącą swoją ręką zamknij zgasłe oczy,
Bym mógł w ziemię wrosnąć, strzelić potem do słońca smreczyną 
I na zawsze szumieć już nad moją dziedziną.

Kiedy góral umiera, to dzwony mu nie grają.
Cicho wspina się do bramy góralskiego raju.
Tylko strumień po kamieniach żałobną nutę składa,
Tylko nocka chmurnooka górom opowiada.

Góry moje, wierchy moje... 

Kiedy góral już umrze, nikt nie układa baśni,
Tylko w niebie roziskrzonym mała gwiazdka gaśnie...
Ziemia twardą szorstką ręką tuli go do siebie,
By na zawsze już mógł zostać pod góralskim niebem.
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158. Kiedy tańczę (My, Cyganie)
My, Cyganie co pędzimy z wiatrem,
My, Cyganie, znamy cały świat,
My, Cyganie, wszystkim gramy,
A śpiewamy sobie tak:

Ore, ore, szabadabada, amore,
Hej, amore szabadabada,
O muriaty, o szogriaty,
Hajda trojka na mienia.

Kiedy tańczę, niebo tańczy ze mną,
Kiedy gwiżdżę, gwiżdże ze mną wiatr,
Zamknę oczy – liście więdną,
Kiedy milczę, milczy świat.

Ore, ore, szabadabada, amore...

Kiedy słucham, słucha cała ziemia,
A jak śpiewam, śpiewa każdy las,
Gdy ucichnę, wiatru nie ma,
Gdy oślepnę nie ma gwiazd.

Ore, ore, szabadabada, amore...

Bo to słońce świeci tylko dla mnie,
Bo tę ziemię zmyślam sobie sam.
Jak odejdę, będzie ciemniej,
Cały świat odbiorę wam.

Ore, ore, szabadabada, amore...

Będzie puściej, będzie ciemniej,
Cały świat odbiorę wam
Będzie ciemniej, będzie ciemniej
Całą radość wezmę wam.

Ore, ore, szabadabada, amore...

Będzie prościej, będzie jaśniej, 
całą radość damy wam,
będzie prościej, będzie jaśniej,
gdy zaśpiewa każdy z was:

Ore, ore, szabadabada, amore...
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159. Kiedym stawił się u nieba wrót
Kiedym zjawił się u nieba wrót,
Przed najwyższym się stawić kazali.
Pan zapytał mnie, jakiem swe życie wiódł.
Jak to jak? Budowałem socjalizm!

Na to rzecze Pan: Cóż w tym za treść?
Synu, jaśniej mów, drżę z ciekawości,
Budowałem świat, jak głosi wieść
Dobrobytu i sprawiedliwości.

Miałeś szczęście więc, powiada Pan,
Że poznałeś go, żeś życia w nim zaznał,
Bo ja taki świat bez nędzy i zła
Próbowałem sam stworzyć od dawna.

Nie udało się, ty zatem mów
Cóżeś zdziałał w tym świecie jak w niebie,
Ileż dobrych to uczynków i słów
Wzbogaciło twe życie i ciebie?

Lepszy znałeś świat, na pewno więc
Żyłeś mądrzej wśród szczęśliwych ludzi,
Życiem godnym, prawdziwym, co sens
Bierze wiary, że nie próżno się trudzić.

To wspaniałe tak przeżyć swe dni.
Pan raduje się, więc przerywam od razu:
Budowaliśmy socjalizm i ...
Na nic więcej nie było już czasu.
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160. Колыма
На море спускался туман
Ревела стихия морская
Стоял на пути Магадан
Столица колымского края.

Я знаю тот воинский порт 
И вид парохода угрюмый 
Как шли мы по трапу на борт 
В холодные,мрачные трюмы.

По лагере бродит пульга 
И люди там бродят как тени
Машины не ходят сюда
Порой пробегают олени.

Не жди меня мать, ни жена,
Ни вы, мололетние дети 
Знать горькую чашу до дна 
Досталось мне выпить на свете. 

Я знаю меня ты не ждёшь 
И писем моих не читаешь.
Встречать ты меня не выйдёшь,
А если выйдёшь, не узнаешь.

Будь проклята ты, Колыма 
Что райской зовёшься планетой 
Сойдёшь поневоле с ума,
Отсюда возврата уж нету.

ВАНИНСКИЙ ПОРТ
Я помню тот Ванинский порт
И вид парохода угрюмый,
Как шли мы по трапу на борт
В холодные мрачные трюмы.

На море спускался туман,
Ревела стихия морская,
Вставал впереди Магадан – 
Столица колымского края.

Не песня, а жалобный крик
Из каждой груди вырывался.
Прощай навсегда, материк,
Ревел пароход, надрывался. 

От качки стонали зэка,
Обнявшись, как родные братья,
И только порой с языка
Срывались глухие проклятья.

Будь проклята ты, Колыма,
Что названа чудной планетой.
По трапу войдешь ты туда, 
Оттуда возврата уж нету.

Пятьсот километров тайга,
Живут там лишь дикие звери.
Машины не ходят туда,
Бредут, спотыкаясь, олени.

Я знаю, меня ты не ждешь
И писем моих не читаешь.
Встречать ты меня не придешь,
А если придешь – не узнаешь.
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161. Komendant (Na polanie dogasa ognisko)
Na polanie dogasa ognisko,
W blasku ognia złociste lśnią skry,
Zapadł wieczór – poranek już blisko,
A ty śnisz płomienne sny.

Wśród zygzaków złocistych płomieni,
Co tak jasno dziś zdobią twą twarz,
Jawią ci się twe dawne marzenia
Komendancie, wodzu nasz.

Nikt ci nie dał srebrzystych szyszaków,
Taki szary i prosty masz strój,
Lecz bez srebra, bez szarż i bez znaków,
Tyś nam wodzem na życie i bój.

Będą kiedyś szyszaki w żar wklęte,
Co tak jasno dziś zdobią twą twarz,
Opowiadać o tobie legendę,
Komendancie wodzu nasz.
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162. Komu dzwonią, temu dzwonią 
Komu dzwonią, temu dzwonią, 
Mnie nie dzwoni żaden dzwon, 
/Bo takiemu pijakowi 
Jakie życie taki zgon, zgon, zgon. / bis

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

W piwnicy mnie pochowajcie, 
W piwnicy mi kopcie grób. 
/A głowę mi obracajcie 
Tam, gdzie jest od beczki szpunt, szpunt, szpunt./ bis 

W jedną rękę kielich dajcie, 
W drugą rękę wina dzban 
/A nad grobem zaśpiewajcie: 
Umarł pijak, ale pan, pan, pan./ bis
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163. Kowboj Jim
Nad prerią już wieczór zapada,
Więc pijmy za piękny ten dzień.
Tylko gdzieś tam, w oddali, 
koń wybija równy takt.
Jedzie Jimmy do dziewczyny, 
którą kocha ponad świat.

Jedzie, jedzie kowboj Jim,
Zakochany kowboj Jim,
Rozśpiewany kowboj Jim,
Cała preria śpiewa z nim.
Chodź tu do nas, kowboj Jim,
Wstrzymaj konia, kowboj Jim,
Łyknij rumu, kowboj Jim
I opowiedz nam o szczęściu swym.

Szkoda ciebie, wpadłeś, ale wiedz,
Że przyjaciół dobrych masz,
Gdy swą miłą z domu porwać chcesz,
Naszą broń i nasze konie masz.
Choćby przeszkód było sto,
Wykradniemy miłą twą.
Chcemy być na ślubie twym,
Boś ty dobry chłopak, kowboj Jim.

Nad prerią już wieczór zapada,
Więc pijmy za smutny ten dzień.
Tylko gdzieś tam w oddali 
Koń wybija smętny takt.
Wraca Jimmy od dziewczyny, 
Która z innym poszła w świat.

Wraca, wraca kowboj Jim,
Zatroskany kowboj Jim,
Zapłakany kowboj Jim
Cała preria płacze z nim.
Chodź tu do nas, kowboj Jim,
Wstrzymaj konia, kowboj Jim,
Łyknij rumu, kowboj Jim
I opowiedz nam o smutku swym.

Szkoda ciebie, wpadłeś, ale wiedz,
Że przyjaciół dobrych masz,
Gdy swą miłą z innym dorwać chcesz,
Naszą broń i nasze konie masz.
Choćby przeszkód było sto,
Odnajdziemy miłą twą.
Chcemy być na ślubie twym,
Boś ty dobry chłopak, kowboj Jim.
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164. Koziołeczek Roudoudou 
To mój wkład do śpiewnika Jedynki – przyniosłam to z dzieciństwa, kiedy słuchałam 
radiowych audycji dla przedszkolaków. Tę piosenkę śpiewała Irena Kwiatkowska.

Na szeleczkach ma majtaski
Koziołeczek Roudoudou.
A z majtasków w białe paski
Kozi ogon sterczy mu.

Jeśli taki dziwny stworek
Na swym łebku czapkę ma,
To na uszka ma otworek,
A ma przecież uszka dwa.
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165. Krajka (Na wozie) 
Chorałem dzwonków dzień rozkwita,
Jeszcze od rosy rzęsy ciężkie,
We mgle turkoce pierwsza bryka
Słońce wyrusza na włóczęgę

Drogą pylistą, drogą krętą,
Jak kolorowa panny krajka
Lato się toczy ku stodołom,
Będzie tańczyć walca.
/A ja mam swą gitarę,
Spodnie wytarte i buty stare,
Wiatry niosą mnie. /bis

Schrypnięte skrzypki stroją świerszcze,
Żuraw się wsparł o cembrowinę,
Wiele nanosi wody jeszcze,
Wielu się ludzi z niej napije

Drogą pylistą...
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166. Krajobraz po uczcie
Jacek Kaczmarski

Nie ogryźli kości, nie dopili wina,
Resztek jedzenia szuka pies pod stołem.
Na dębowym blacie obrana cytryna
I suche pestki czereśni dookoła.

Odeszli z damami o zatłuszczonych 
wargach

Do łożnic szerokich za ciężkie zasłony
Gdzie biały pudel kraj krynoliny targa
Przez panią w rumieńcach za fotel 

rzuconej.

A w stolicy koronacja się zaczyna
I król światowy pokazuje szyk.
Ale z obecnych nie wie jeszcze nikt,
Że na tortach dał napis „Wiwat 

Katarzyna”

Ksiąg nie doczytali, nie skończyli pisać,
Drukując hymny, gorące epistoły,
Jakby miały spoić pękniętych ścian rysy
Gryzące pochwały pochwalne gryzmoły.

Odeszli do zajęć sennych długotrwałych
Nad biurka za małe dla królewskich 

zaleceń,
Gdzie świtem pióra skrzypiące się łamały,
A świece świeciły, by nic nie oświecić.

A w stolicy Sejm kończy obrady
Na rękach niesiony uśmiecha się król.
Ambasadorowie nie zmieniają ról,
Wiedząc, jak blisko od chwały do zdrady.

Nie skończyli ostrzyć kos na sztorc 
stawianych,

Nie ruszyli zamków i sal pałacowych.
Nie powywieszali wszystkich zdrajców 

stanu,
W ziemię pól bitewnych powgniatane 

głowy.

Odeszli w sukmanach, kurtach 
i opończach,

Po dawnemu się męczyć nad nie swoją 
rolą.

Ktoś powiedział – wiedziałem, że to się 
tak skończy.

Na żer wyszły obce wojskowe patrole.

A król bez królestwa chodził na spacery,
Nie ze swojej kasy utrzymując dwór.
I nie wiedział jeszcze niepotrzebny chór,
Jakie, kiedy, i za co zalśnią mu ordery.

Akt abdykacji:
„Imperatorowa i państwa ościenne
Przywrócą spokojność obywatelom 

naszym,
Przeto z wolnej woli dziś rezygnujemy
Z pretensji do tronu i polskiej korony.
Nieszczęśliwie zdarzona w kraju 

insurekcja
Pogrążyła go w chaos oraz stan 

zniszczenia.
Pieczołowitość nasza na nic się nie 

przyda,
Świadczymy z całą rzetelnością Naszego 

Imienia”.

Nie ogryźli kości
Nie dopili wina
Resztek jedzenia szuka pies pod stołem
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167. Kubuś Puchatek 

Kubuś Puchatek był miś malutki.  
Sypiał przykładnie, nie pijał wódki. 
Jedną miał wadę wśród zalet tylu... 
Myślał o męskim wciąż seksapilu. 

Mruczanka, mruczanka, mruczanka... blues

Kubuś Puchatek, mała świntusia, 
Że w poniedziałek to zaraz musiał, 
Chwytał telefon, co stał pod krzaczkiem... 
Wołał Prosiaczka i żył z Prosiaczkiem. 

Mruczanka... 

Wtorek przemyślał był, skrobiąc miskę, 
W jakiej pozycji można z Tygryskiem, 
A w środę, gdy się już zdecydował... 
Schwytał Tygryska i zdeflorował .

Mruczanka... 

W czwartek miał Kubuś zdziwienie totalne, 
Gdy się spotkali już neutralnie, 
Wczoraj speszony, dzisiaj rzekł hardziej... 
„To właśnie tygrys lubi najbardziej.” 

Mruczanka... 

W piątek miał Kubuś swój kłopot z głowy: 
Los mu podsunął obiekt gotowy.
Sam Kłapouchy rzekł mu: „Kolego... 
Weź raz biednego Kłapouchego”. 

Mruczanka... 

Jak opowiadał jakiś podleco
Że z Kangurzycą miał miś co-nieco.
Lecz to są plotki złośliwych panien,
Bo nie był Kubuś erotomanem!

Mruczanka... 
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168. Kubusiowe trzy piosenki
1. Im bardziej pada śnieg

Im bardziej pada śnieg,
Bim – bom

Im bardziej prószy śnieg
Bim – bom,

Tym bardziej sypie śnieg
Bim – bom,

Jak biały puch z poduszki.

I nie wie zwierz ni człek,
Bim – bom,

Choć żyłby cały wiek,
Bim – bom

Kiedy tak pada śnieg,
Bim – bom

Jak marzną mi paluszki.

2. Jak to miło Chmurką być

Jak to miło Chmurką być,
Niebem płynąć jak po wodzie...
Mała Chmurka na dzień dobry,
Taką piosnkę śpiewa co dzień:

Jak to miło Chmurką być,
Niebem płynąć jak po wodzie...
Mała Chmurka na dzień dobry,
Taką piosnkę śpiewa co dzień: 

Jak to miło Chmurką być,
Niebem płynąć jak po wodzie...
Mała Chmurka na dzień dobry,
Taką piosnkę śpiewa co dzień:

3. To po prostu niebywałe

To po prostu niebywałe,
Pełen garnek miodu miałem,
A na garnku, tak jak drut,
Napisane było MJUT.

Garnek śliczny był nowiutki,
Kolorowe miał obwódki,
Więc ogromnie mnie to smuci,
Że mój garnek się zarzucił
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169. Kujawiak Świętokrzyski
Słowa – Jadwiga Lenartowicz „Mika”

Snują się po lesie jakieś dziwne cienie,
Trzask gałęzi, kroki, słychać koni rżenie.
Czy to sen, czy jawa, prawda to czy czary,
Dziwi się las stary.

Mówią im słowa pieśni,
Że to my – żołnierze leśni
Że to swoi, ze nie obcy,
Że to świętokrzyscy chłopcy.

I tylko dostojne, omszałe modrzewie
Wiedzą, czego żadne inne drzewo nie wie,
Pamiętają dobrze rok krwawej zamieci –
Sześćdziesiąty trzeci.

Mówią im słowa pieśni...

Śpiewają żołnierze wokoło ogniska,
Wtóruje im szumem Puszcza Świętokrzyska,
A z serc wszystkich jeden okrzyk w górę leci:
Nie zginęła! Walczy! Żyje!

Mówią im słowa pieśni...
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170. Kumbaya 
Piosenka z repertuaru Joan Bayez, śpiewała Hania Kijowska

Kumbaya, my Lord, kumbaya
Kumbaya, my Lord, kumbaya
Kumbaya, my Lord, kumbaya
Oh, Lord, kumbaya (oh, Lord, kumbaya)

Someone’s cryin’, Lord, kumbaya
Someone’s cryin’, Lord, kumbaya
Someone’s cryin’, Lord, kumbaya
Oh, Lord, kumbaya (oh, Lord, kumbaya)

Someone’s singin’, Lord, kumbaya
Someone’s singin’, Lord, kumbaya
Someone’s singin’, Lord, kumbaya
Oh, Lord, kumbaya (oh, Lord, kumbaya)

Kumbaya, my Lord, kumbaya
Kumbaya, my Lord, kumbaya
Kumbaya, my Lord, kumbaya
Oh, Lord, kumbaya (oh, Lord, kumbaya)

Kumbaya
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171. La Mar esteba serena
Dziecięca piosenka peruwiańska

La Mar esteba serena,
Serena esteba la Mar,
La Mar esteba serena,
Serena estba la Mar.

Vamos ver la luna, la luna, la luna.
Vamos ver la luna, la luna, la luna.
Vamos ver la luna, la luna, la luna.
Vamos ver la luna, la luna, la luna.



185

172. Latający Holender
Słowa i muzyka – Stanisław Staszewski

Porywa wiatr tang dźwięki i płyną w dal piosenki.
Korale lamp na wantach drżą,
Na farwaterze pian dreszcze, na motorowcach trwa jeszcze
Bal kapitański, wciąż daleko świt.
Lecz kiedy lamp skry zgasną, tam, gdzie Zodiaku drży jasność,
Samotny wrak dryfuje na West-Sud.

A na pokładzie trzy dziewczyny, trzy czarne koty i trzy psy,
I żaden więcej po załodze nie został ślad.
Potonęli marynarze, na grzywy fal spadają łzy,
Które spod ciemnych dziewczyn rzęs porywa wiatr.

Jak czarny ptak przecina ciszę, bezsilne żagle z rej wiszą.
W otwartych lukach ciemność pełznie jak wąż...
To Latający Holender, kolący niskie mgły rzędem
Strzaskanych masztów owiniętych w mrok.
Gdy skrzydło steru prąd trąca, chwieje się reja skrzypiąca,
Bulgocze w wodzie zapomniany log.

A na pokładzie trzy dziewczyny wplątane w siny welon mgły.
Ich nocne łkania oceanu głuszy szum.
Do pustych kajut razem z nimi schodzą trzy koty i trzy psy,
Tam na tęsknotę czeka w starych beczkach rum.

Ach, jak to różnie się pija... Alkohol kąsa jak żmija,
Blaszany kubek z rumem gdy dotyka warg.
A tchnieniem wiosny owieje, gdy kryształ z winem się śmieje,
Na lśniącej fali, kiedy okręt zaczyna bieg.
Więc my też pijmy i wiernie czekajmy w naszej tawernie,
Kiedy Holender Latający uderzy w brzeg.

A na pokładzie trzy dziewczyny wloką za sobą tęsknot tren,
Choć czarne koty i trzy psy już śpią jak głaz.
Tylko do dziewczyn trzech pijanych wciąż jeszcze nie przychodzi sen,
Kiedy na masztach noc rozpina parasol gwiazd.
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173. Lato pachnące miętą (Konie zielone)
Śpiewałyśmy to często na obozie nad jeziorem Kaliskim w 1972 roku

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

/Lato pachnące miętą, 
Lato koloru malin,
Lato zielonych lasów, 
Lato kukułek i czajek./ bis

Konie zielone przebiegły galopem,
Pod kopytami zwiędły letnie kwiaty.
Żaby w sadzawce wygasiły ogień
I ciemne chmury przesłoniły wiatry.
Znad brzegu stawu daleki wracałeś,
A staw zamierał w woni tataraku.
Mówiłeś do mnie daleki i obcy,
Że przeminęło chyba nasze lato.

/Lato pachnące miętą,
Lato koloru malin,
Lato zielonych lasów, 
Lato kukułek i czajek./ bis
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174. Lato, lato
Piosenka z filmu „Szatan z siódmej klasy”

Już za parę dni, za dni parę
Weźmiesz plecak swój i gitarę,
Pożegnania kilka słów,
Pitagoras bądźcie zdrów,
Do widzenia wam: canto, cantare.

Lato, lato, lato czeka,
Razem z latem czeka rzeka,
Razem z rzeką czeka las,
A tam ciągle nie ma nas.

Lato, lato nie płacz czasem,
Czekaj z rzeką, czekaj z lasem,
W lesie schowaj dla nas chłodny cień,
Przyjedziemy lada dzień.

Lato, lato mieszka w drzewach,
Lato, lato w ptakach śpiewa,
Słońcu każe odkryć twarz,
Lato, lato jak się masz.

Lato, lato, dam ci różę,
Lato, lato, zostań dłużej,
Zamiast się po krajach włóczyć stu,
Lato, lato zostań tu.
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175. Lenin (A ty maszeruj, maszeruj...)
Dziś w telewizji nie wystąpi zespół Nowi
Bo cały program poświęcony Leninowi

/A ty maszeruj, maszeruj, głośno krzycz: 
Niech żyje nam Wołodia Ilicz! / bis

Czas już zmienić nazwę tego wina.
Już nie alpaga, lecz eliksir Lenina!

A ty maszeruj...
Dziś wszystkie kwiaty, wszystkie ptaki, wszystkie drzewa,
Cała przyroda o Leninie dzisiaj śpiewa

A ty maszeruj...
Rzekła mi dziewczyna, gdy wyszliśmy z kina:
Dlaczego ty nie przypominasz mi Lenina?

A ty maszeruj...
Wczoraj wycieczka przywiozła nam trofeum:
Czerwone ucho ukradzione z mauzoleum.

A ty maszeruj...
Na ławce w parku widziałem raz kretyna,
Co do złudzenia przypominał mi Lenina.

 A ty maszeruj...
Gdy byłem mały, pytała mnie mateczka:
Dlaczego ty nie przypominasz mi Włodeczka?

A ty maszeruj...
Dziś na ulicy spotkałem murzyna,
Który z profilu przypominał mi Lenina...

A ty maszeruj...
Dziś w Poroninie żyje jeszcze taki baca,
Co Leninowi zsiadłym mlekiem leczył kaca.

A ty maszeruj...
A kiedy będziesz jeszcze w Poroninie,
To wymocz nogi w potoku przy Leninie.

A ty maszeruj...
A kiedy rano nie chce ci się podnieść dupska,
Przypomnij sobie, jak walczyła Nadia Krupska!

A ty maszeruj...
A gdy tak dalej o Leninie będziesz śpiewał,
KWMO załatwi ciebie tak jak trzeba!

A ty maszeruj...
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176. Little boxes 
Słowa i muzyka – Pete Seeger, Malvina Reynolds
Tę piosenkę przepięknie śpiewała Hania Kiliszek – Kijowska

Little boxes on the hillside,
Little boxes made of ticky tacky
Little boxes on the hillside,
Little boxes all the same.
There’s a green one and a pink one, 
And a blue one, and a yellow one
And they’re all made out of ticky tacky 
And they all look just the same.

And the people in the houses 
All went to the university
Where they were put in boxes, 
And they came out all the same.
And there’s doctors, and there’s lawyers,
And business executives,
And they’re all made out of ticky tacky 
And they all look just the same.

And they all play on the golf course 
And drink their martinis dry,
And they all have pretty children 
And the children go to school
And the children go to summer camp 
And then to the university,
Where they are put in boxes 
And they come out all the same.

And the boys go into business 
And marry and raise a family
In boxes made of ticky tacky 
And they all look just the same.
There’s a pink one and a green one 
And a blue one, and a yellow one,
And they’re all made out of ticky tacky
And they all look just the same.
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177. Łomona
W murzyńskiej wiosce Bungalow, Łomona!
Murzyni ogień znów palą, Łomona!
I synów puszczy tęskny śpiew, Łomona!
Rozlega się w konarach drzew, Łomona!

/Łomona, śpiewajmy całą noc!
Łomona, śpiewajmy całą noc! /bis

A było raz Murzynów dwóch, Łomona!
Aż nagle we drzwiach stanął duch, Łomona!
A jeden Murzyn strasznie zbladł, Łomona!
A drugi Murzyn z krzesła spadł! Łomona!

/Łomona, śpiewajmy całą noc!
Łomona, śpiewajmy całą noc! /bis

A jeden Murzyn banjo miał, Łomona!
I na tym banjo pięknie grał, Łomona!
Aż kiedyś wypił wina kadź, Łomona!
I pękł i przestał pięknie grać... Łomona!

/Łomona, śpiewajmy całą noc!
Łomona, śpiewajmy całą noc! /bis

A pewien Murzyn, czarny Bis, Łomona!
Zakochał się w angielskiej miss. Łomona!
A ona miała biały brat, Łomona!
Z Murzyna został krwawy ślad! Łomona!

/Łomona, śpiewajmy całą noc!
Łomona, śpiewajmy całą noc! /bis
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178. Lubmy się trochę
Nim się sny poetów ziszczą,
Nim się wina dzban utoczy,
Zanim szczęściem nam zabłyszczą
Umęczone nasze oczy,
Nim nas głupcy brać przestaną
Na wypranych słów taniochę,
Ludzie, gdy wstaniemy rano,
Lubmy się trochę!

Nim na czoła włożym wieńce,
Zanim przejrzą ślepe kuchnie,
Nim weźmiemy się za ręce,
Nim dokoła radość buchnie,
Nim mentora nadętego
Zajmą kalambury płoche,
Ludzie, w środku dnia szarego
Lubmy się trochę!

Nim w dziecinną się grzechotkę
Zmieni kpiarski kaduceusz,
Nim się zrobi miny słodkie
Na kolejny jubileusz,
Nim szarlotkę się upiecze
I zaprosi pannę Zochę,
Ludzie, w swojski nasz odwieczerz
Lubmy się trochę!

Pocieszajmy tym lubieniem
Skołowane nasze główki,
Nie próbujmy go zamieniać
Na zaszczyty czy złotówki,
Ty nas, drogo życia, prowadź,
A my, twym pokryci prochem,
Aby idąc, nie zwariować – 
Lubmy się trochę!
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179. Ma Warszawa w swych podziemiach
Ma Warszawa w swych podziemiach 
Rycerzy walecznych rój.
Siły jej ukryte drzemią,
Czekają hasła na bój.

/Baczność! Gdzieś w podziemiach tkwi
Los twych przyszłych dni,
Szarych Szeregów roty
Wskrzeszą świt promienny i złoty,
Gdy w bój ruszą na zew. /bis

Patrzy Polska na Warszawę,
Na bezustanny jej trud.
A w Warszawie dni są krwawe,
W podziemiach pracuje lud!

/Baczność!...

Nie załamie Pawiak ducha,
W podziemiach będziemy tkwić.
Rozwalimy nawet Szucha,
Gdy przyjdzie rozkaz się bić.

/Baczność...
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180. Madagaskarczyk
Andrzej Waligórski

Madagaskarczyk jest strasznie dziki, nie wie co to gaz i co to prąd,
Jak go nie pożre krokodyl, to i tak umrze na trąd.
Madagaskarka jest czarna i się w ogóle nie ubiera.
A wszystkie dzieci na Madagaskarze są podobne do pana Arkadego Fiedlera.

Panamczyk nie nosi panamy, bo ją uważa za banał,
Poza tym jest zawsze skrzywiony, bo tuż przed nosem ma kanał.
Gdy o wspomnienia z Panamy kobietę zapytać chcemy,
To zwykle nam odpowiada: – z Panamy? Ale z któremy?

Pigmej ma wszystko malutkie i to jest jego troską.
Do każdego Pigmeja podobno dodają bezpłatnie mikroskop.
Żony Pigmejów są przez to bardzo często bliskie szału,
A jeden Pigmej, jak zobaczył naszą Martę, to od razu dostał zawału...

Australijczyk nie słucha radia, nie pasjonuje się tangiem,
Tylko od rana do wieczora wciąż rzuca bumerangiem.
I jak się po takim rzucie nie schowa do zagajnika,
To potem w Australii odbywa się pogrzeb Australijczyka...

Bułgar to też Słowianin, choć bardziej od nas jest czarny,
Żeby mu sprawić przyjemność, jeździmy często do Warny
I każdy jakiś kożuszek stamtąd przywieźć się stara.
Żeby się Bułgar nie przegrzał, bo bardzo kochamy Bułgara!!!

Eskimos chodzi w futrach, jeździ na psie lub na foce,
Dnie tam trwają podobno pół roku, a drugie pół roku noce.
Więc noc poślubna u nich jest ponoć najdłuższa na świecie.
Ale wy się, proszę państwa, nie cieszcie, bo i tak tam nie pojedziecie!
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181. Majster Bieda
Skąd przychodził, kto go znał,
Kto mu rękę podał kiedy.
Nad rowem siadał, wyjmował chleb,
Serem przekładał i dzielił się z psem.
Tyle wszystkiego, co z sobą miał...
Majster Bieda

Czapkę z głowy ściągał, gdy
Wiatr gałęzie chylił drzewom.
Śmiał się do słońca i śpiewał do gwiazd.
Drogę bez końca, co przed nim szła,
Znal jak pięć palców, jak szeląg zły...
Majster Bieda

Nikt nie pytał, skąd się wziął,
Gdy do ognia się przysiadał.
Wtulał się w krąg ciepła jak w kożuch,
Znużony drogą wędrowiec boży.
Zasypiał długo, gapiąc się w noc...
Majster Bieda

Aż nastąpił taki rok,
Smutny rok, tak widać trzeba.
Nie przyszedł Bieda zieloną wiosną.
Miejsce, gdzie siadał, zielskiem zarosło.
I choć niejeden wytężał wzrok,
Choć lato pustym gościńcem przeszło,
Z rudymi liśćmi, jesieni schedą,
Wiatrem niesiony popłynął w przeszłość,
Wiatrem niesiony popłynął w przeszłość,
Wiatrem niesiony popłynął w przeszłość...
Majster Bieda
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182. Małe stacje wielkich kolei 
To był przebój śpiewany bardzo pięknie przez Janusza Kijowskiego  
– bez niego nie wychodziło

Te małe stacje wielkich kolei,
Nieznane niczym obce imiona.
Te małe stacje wielkich kolei
I jakiś napis, i lampa czerwona.

Nadeszła zima, a z nią ciężkie mrozy.
Już nóg nie czuję, zmarzły ramiona...
Te małe stacje wielkich kolei
I jakiś napis, i lampa czerwona.

Już trzy godziny pociąg tu stoi
I ruszyć dalej nie może.
Podobno zaspy, dlatego czerwona
Jest lampa na semaforze.

Na takiej stacji dawno już temu,
Z daleko jadąc daleko,
Widziałem dziewczynę 
W niebieskim szaliku, 
Jak piła gorące mleko...

Teraz tamtędy nigdy nie jeżdżę,
Bo mieszkam bardzo daleko,
I tylko czasem myślę sobie o niej,
Jak piła gorące mleko...

Teraz to chciałbym, żeby tu była,
Może to miałoby sens...
Jak ona śmisznie to mleko piła,
Patrząc się na mnie spod rzęs.

Może ma chłopca tamta dziewczyna?
Może wybrała się w świat?
A może po prostu jest bardzo głupia
Jak jej 17 lat?

Mam swoje sprawy, własne podróże
I nie tamtędy mi droga.
Bo ja, to, proszę państwa, lubię 
Takie ulice kolorowe i duże,
I neonowe światła na rogach!

Wcale bym nie chciał, żeby tu była,
Bo gdzież tu jest jakiś sens
Uch, jak łapczywie to mleko piła,
Gapiąc się na mnie spod rzęs...

Te małe stacje wielkich kolei,
Nieznane niczym obce imiona.
Te małe stacje wielkich kolei
I jakiś napis, i lampa... zielona!
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183. Mamma ciao 
Obudziłem się wczesnym rankiem,
Mamma ciao, mama ciao,
Mamma ciao, ciao, ciao!
Obudziłem się wczesnym rankiem,
A tu – obóz, a tu – las!

Płonie słońce i śpiewa blaskiem,
Mamma ciao, mama ciao,
Mamma ciao, ciao, ciao!
Płonie słońce i śpiewa blaskiem,
– Chodźcie do mnie, brak mi was!

Idę w góry, hen, wyżej, wyżej,
Mamma ciao, mama ciao,
Mamma ciao, ciao, ciao!
Idę w góry, hen, wyżej, wyżej,
Ileż kwiatów kwitnie tam!

Dam ojczyźnie ogromny bukiet,
Mamma ciao, mama ciao,
Mamma ciao, ciao, ciao!
Dam ojczyźnie ogromny bukiet,
I z nim serce swoje dam!
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184. Marsz Mokotowa
Nie grają nam surmy bojowe
I werble do szturmu nie warczą,
Nam przecież te noce sierpniowe
I prężne ramiona wystarczą.
Niech płynie piosenka z barykad
Wśród ulic, zaułków, ogrodów,
Z chłopcami niech idzie na wypad,
Pod rękę, przez cały Mokotów.

Ten pierwszy marsz ma dziwną moc,
Tak w piersiach gra, aż braknie tchu,
Czy słońca żar, czy w chłodną noc,
Prowadzi nas pod ogniem z luf.
Ten pierwszy marsz to właśnie zew,
Niech brzmi i trwa przy huku dział,
Batalion gdzieś rozpoczął szturm,
Spłynęła łza i pierwszy strzał!

Niech wiatr ją poniesie do miasta,
Jak żagiew płonącą i krwawą,
Niech w górze zawiśnie na gwiazdach,
Czy słyszysz, płonąca Warszawo?
Niech zabrzmi w uliczkach znajomych
W Alejach, gdzie bzy już nie kwitną,
Gdzie w twierdze zmieniły się domy,
A serca z zapału nie stygną!

Ten pierwszy marsz ma dziwną moc,
Tak w piersiach gra, aż braknie tchu,
Czy słońca żar, czy w chłodną noc,
Prowadzi nas pod ogniem z luf.
Ten pierwszy marsz niech dzień po dniu,
W poszumie drzew i w sercach drży,
Bez próżnych skarg i zbędnych słów,
To nasza krew i czyjeś łzy!
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185. Marsz zbójecki (Hej! idem w las...)
Hej! idem w las – piórko się mi migoce!
Hej! idem w las – dudni ziemia, gdy krocę!
Ka wywinem ciupazecką – krew cerwonom wytocę!
Ka obyrtnem siekierecką – krew mi spod nóg bulkoce!

Ciemniuśka noc – ogień lasem prześwieca!
Ciemniuśka noc – złe się złemu zaleca!
Na polanie popod jedle – watra w lesie się pali:
Cy się grzejom dziwozony – cy jom carci skrzesali?

„Ty mlady brat – ty sa z nami stowarzis!
Jak padnie ci – budzies cirnom ziemie gryz,
A jak padnie – talarkami, dukotami budzies siał,
Na każdy dzień freirećku – kohanećku budzies miał!”

Hej, bratowie! – ja sa ku wam zwerbuje!
Nie płaćcie mi – kohanecki leluje!
Nie płaćcie mi, siostry moje – jabłonecki bielućkie!
Nie pładze mi, matko, ojce – gołąbecki siwućkie!

Nie płaccie mi – jo se idę zbijać, kraść!
Za dak mi las – zo posłanie mokwa, chraść!
Jak mi padnie talorami – dukotami bedem siał!
A jak padnie siubienicom – budzie se mnom wiater chwiał!
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186. Marynika 
Inaczej: Typta (odmiana: śpiewamy Typtę). Tak nazywaliśmy tę piosenkę od fragmentu:  
„żeby rozsądku jakaś szczypta, ale dziwny typ ta Marynika” 
Słowa – Zdzisław Gozdawa, Wacław Stępień, muzyka – Henri Mălineanu

Kogut zapiał sobie i obudził kurki,
Konik grzebie nóżką, pusto w żłobie ma,
Słonko już wyjrzało zza różowej chmurki
Krówka ryczy głośno, zaraz mleczko da.

Marynika! Marynika!
Nawet oka nie odmyka.
Mama przez podwórko woła: 
Wstawaj córko, nie bądź leń, 
Bo już dzień, bo już dzień,
Maryniko! Maryniko!

A ona śpi i śpi, doprawdy jak na złość,
Tak może spać i spać, i nigdy nie ma dość.
Już słychać: wre robota w lesie,
Nie śpij, obudźże się
Maryniko! Maryniko! 
No, prędzej, wstawaj, już się zbudź mi,
Bo wstyd mi przed ludźmi!
No, rusz się już, 
Bo trzeba siana dać konikom
Maryniko! Maryniko!

Krówka już z obórki dawno wyszła na błoń,
Słonku jest gorąco, przeszło drogi szmat,
W sadzie chłopcy zbiegli się pod starą jabłoń,
Śmiechem i radością dźwięczy cały sad.

Marynika! Marynika!
Lecą jabłka do koszyka,
Dzisiaj nie powinno zbraknąć tu nikogo
Spośród nas, słychać więc raz po raz:
Maryniko! Maryniko!

A ona śpi i śpi, doprawdy jak na złość
Tak może spać i spać, i nigdy nie ma dość.
Co w końcu będzie z tej dziewczyny?
Przecież to są kpiny
Maryniko! Maryniko!

Już z ciebie cała śmieje wieś się.
Za robotę weź się,
Gdy rąk nam brak, 
To niech się w domu nie zamyka
Marynika! Marynika!

W święto tańczą chłopcy 
Razem z dziewczętami,
Cały tydzień tak się czeka tego dnia.
Jeśli jesteś młody, chodź i baw się z nami,
W święto jest wesoło, gdy harmonia gra.

Marynika! Marynika!
Jaka piękna ta muzyka.
A więc, gdy wieczorem tej melodii 
Zabrzmi pierwszy ton, 
Chłopców chór woła ją:
Maryniko! Maryniko!

A ona śpi i śpi, doprawdy jak na złość
Tak może spać i spać, i nigdy nie ma dość.
Żeby rozsądku jakaś szczypta
Co za dziwny typ ta
Marynika! Marynika!
W ten sposób można, jak widzicie,
Przespać całe życie.

A gdyby tak... 
Wyrzucić z siebie tego lenia,
Wszystko jest do naprawienia:
Można rano karmić kurki
Zanieść siano do obórki,
Zebrać jabłek parę koszy,
Trochę poprać, trochę poszyć,
A wieczorem iść na tany
Z jakimś chłopcem roześmianym
I radośnie, i z muzyką... (ćśśś...)

Maryniko, Maryniko
Maryniko! Maryniko!
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187. Maryjanna
Wczoraj obiecałaś mi na pewno,
Że zostaniesz mą królewną,
Królewną z mego snu.
Wczoraj obiecałaś mi być wierna
I w miłości swej niezmienna
Po długi życia kres.

/O, Maryjanno, gdybyś była zakochaną
Nie spałabyś w tę noc, w tę jedną noc... /bis

Dzisiaj, gdym do ciebie przyszedł z rana,
By cię zbudzić, ukochana,
Z twego rannego snu,
Dzisiaj, nie zastałem ciebie w domu,
Boś uciekła po kryjomu,
Z innym na randez vous.

/O, Maryjanno, gdybyś była zakochaną
Nie spałabyś w tę noc, w tę jedną noc... /bis
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188. Maszynista
/Maszynista, maszynista 
Tę melodie sobie śwista, 
A wtóruje mu piskliwy 
Świst i gwizd lokomotywy./ bis 

Jadę z daleka, jadę z daleka 
Dom coraz bliżej, w domu ktoś czeka. 
Choć nieraz późno, światło się pali, 
Będą z kolacja na mnie czekali. 

Maszynista, maszynista… 

Wspominam podróż bardzo przyjemnie, 
Dzieci słuchają wpatrzone we mnie. 
Ale na stacji lokomotywa 
Już niecierpliwie gwizdem przyzywa.

Maszynista, maszynista…



202

189. Matczyne ręce
Pamiętasz, kiedyś się u kolan matki
Papierowymi bawił żołnierzami,
A wiatr przez okno wpadł i zmiótł ci wojsko,
A tyś zalewał się rzewnymi łzami.
Koiły wtedy troski twe dziecięce
Matczyne ręce, matczyne ręce.

A kiedy potem byłeś już harcerzem,
Ileż to w domu było ambarasu,
Gdyś się wybierał na nocną wyprawę
W daleką podróż do bliskiego lasu.
Gładziły wtedy włosy twe chłopięce
Matczyne ręce, matczyne ręce.

Więc gdy na urlop przyjedziesz, żołnierzu
Jako dojrzały dziś już człowiek czynu,
A matka ręce wyciągnie do ciebie,
Przytul je mocno do ust swoich, synu.
Ze czcią najwyższą ucałuj w podzięce
Matczyne ręce, matczyne ręce.
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190. Miasta 

Skarżysko Kamienna
Gdym odjeżdżał z mego miasta 
W dal bezkresną
Z piersi mojej wyrwał się ten jęk bolesny:
Żegnaj Skarżysko Kamienna, 
Żegnaj, ach żegnaj, adieu.

Kutno
Na melodię „Arrivederci Roma”:
Arrivederci, Kutno
Adieu, au revoire. 
Piękno twoich ulic mnie upaja,
Partyzantów i Pierwszego Maja,
Carissima Kutno, 
Czekaj na mnie, wrócę tu.

Sieradz
Na melodię „Que sera, sera”:
Bo gdy nadejdzie chandra zła,
To do Sieradza myśl moja gna,
Zapalam sporta, wypuszczam dym,
Myślę o mieście swym.

Ej, Sieradz, Sieradz,
Podziwiam twój główny plac,
Z siedzibą odnośnych władz,
Ej, Sieradz, Sieradz.

Widziałem Londyn, Paryż, Rzym,
Lecz do Sieradza, ech, kudy im,
Wystarczy wypić dwa albo trzy
I już cholera łzy.

Ej, Sieradz, Sieradz,
Podziwiam twój główny plac,
Z siedzibą odnośnych władz,
Ej, Sieradz, Sieradz,
I twój główny plac.

Mszczonów
Kocham miasto moje Mszczonów, 
Miasto moje, perłę powiatowych miast,
Gdzie równina Mazowiecka, 
Już od dziecka
Kocham miasto moje Mszczonów, 
Miasto Mszczonów. ,
Perłę powiatowych miast,
Perłę miast, Rzeczkę Bystrą 
I to na rynku mleczne bistro
I Ochotniczą, i Ochotniczą, 
I Ochotniczą Straż.

Lądek Zdrój
Cóż ukoi system Twój 
Jak nie Lądek! 
Tylko Lądek Zdrój!

Milanówek
Na melodię „Bella, bella donna”:
Mila, mila, mila, Milanówek 
Z elektryczną trakcją. 
Każdy go odwiedza 
Z niesłychaną satysfakcją.

To jest twórczość rodzima 1 WDH złożona 
z wielu znanych melodii, do których nasi 
koledzy napisali słowa o miastach, które 
odwiedzali podczas obozów i biwaków. 
Oczywiście nie pamiętam wszystkiego – 
powstało to jeszcze przed moim przyjściem 
do drużyny. Piszę to, co zapamiętałam. 
Może ktoś ze starszych Kolegów zechce 
podzielić się wiedzą i dopisać brakujące 
fragmenty...
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191. Milicja
Jacek Zwoźniak

Kiedy rano jadę zerówką,
Wiszę na stopniach, tak dla kondycji.
Czasem bierze mnie ktoś na słówko:
Ach, któż to taki? To pan z milicji!
Bo przecież mi nogę mógł obciąć zły tramwaj
Albo coś wyżej - więc płacę ja mandat.

Ach, któż to, ach któż to tak o mnie dba?
Milicja, milicja!
Któż pożyteczną wskazówkę mi da?
Milicja, milicja!
Gdy pijak nabrudzi, któż za złe mu ma?
Milicja, Wrocław i ja!

Kiedyś siostra wracała nocą,
Bo siostra robi na drugą zmianę,
Chciał chuligan wziąć ją przemocą,
By dać swym chuciom pofolgowanie.
Milicja czuwała! Do dziś tym się szczycę,
Że mimo trzydziestki mam siostrę dziewicę...

Ach któż to, ach któż to o siostrę dba?
Milicja, milicja!
Któż cześć mojej siostry na sercu swym ma?
Milicja, milicja!
Gdy zgwałci ktoś kogoś, któż szkołę mu da?
Milicja, Wrocław i ja!

Tato wódki wcale nie pija,
Ponieważ głowy nie ma on mocnej.
I kiedy wypił troszeczkę u stryja,
Któż wtedy tacie załatwił nocleg?
Rachunek był duży, lecz tacie na rękę
Tak mógł się przeziębić lub rozbić Syrenkę

Niebieskie tramwaje po szynach mkną,
Wrocławskie tramwaje.
Niebieskie mundury - któż nosi to?
Poznajesz? - poznaję!
Są w całej Polsce, od gór aż do morza,
Jako te chabry pośród łanów zboża.
Czterdzieści lat z hakiem, a jeszcze lat sto
Niech żyje, niech żyje MO!
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192. Modlitwa harcerska
O Panie Boże, Ojcze nasz,
W opiece Swej nas miej.
Harcerskich serc Ty drgnienia znasz,
Nam pomóc zawsze chciej...

Wszak Ciebie i Ojczyznę
Miłując, chcemy żyć!
Harcerskim prawom życia, dnia,
Wiernymi zawsze być.

O, daj nam zdrowie dusz i ciał,
Swym światłem zanurz noc.
I daj nam hart tatrzańskich skał,
I twórczą wzbudź w nas moc.

Wszak Ciebie i Ojczyznę
Miłując, chcemy żyć!
Harcerskim prawom życia, dnia,
Wiernymi zawsze być.

Na szczytach górskich czy wśród łąk,
W dolinach bystrych rzek,
Szukamy śladów Twoich rąk,
By życie z Tobą wieść.

Wszak Ciebie i Ojczyznę
Miłując, chcemy żyć!
Harcerskim prawom życia, dnia,
Wiernymi zawsze być.

Przed nami jest otwarty świat,
Za nami tyle dróg...
Chodź wiele ścieżek kusi nas,
Lecz dla nas tylko Bóg!

Wszak Ciebie i Ojczyznę
Miłując, chcemy żyć!
Harcerskim prawom życia, dnia,
Wiernymi zawsze być.
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193. Молитва (Modlitwa) 
(Булат Окуджава)

Пока Земля еще вертится,
Пока еще ярок свет,
Господи, дай же ты каждому,
Чего у него нет:
Мудрому дай голову,
Трусливому дай коня,
Дай счастливому денег...
И не забудь про меня.

Пока земля еще вертится,
Господи, твоя власть! 
Дай рвущемуся к власти
Навластвоваться всласть,
Дай передышку щедрому
Хоть до исхода дня,
Каину дай раскаяние...
И не забудь про меня.

Я знаю: ты все умеешь,
Я верую в мудрость твою,
Как верит солдат убитый,
Что он проживает в раю,
Как верит каждое ухо
Тихим речам твоим,
Как веруем и мы сами,
Не ведая, что творим!

Господи, мой боже,
Зеленоглазый мой!
Пока Земля еще вертится,
И это ей странно самой,
Пока ей еще хватает
Времени и огня,
Дай же ты всем понемногу..
И не забудь про меня.
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194. Modlitwa o wschodzie słońca
Jacek Kaczmarski

Każdy Twój wyrok przyjmę twardy,
Przed mocą Twoją się ukorzę...
Ale chroń mnie, Panie, od pogardy!
Przed nienawiścią strzeż mnie, Boże!

Wszak Tyś jest niezmierzone dobro,
Którego nie wyrażą słowa,
Więc mnie od nienawiści obroń
I od pogardy mnie zachowaj!

Co postanowisz, niech się ziści,
Niechaj się wola Twoja stanie.
Ale zbaw mnie od nienawiści
I ocal mnie od pogardy Panie...
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195. Moja mała
Słowa – Tadeusz Gajcy

Moja mała, do widzenia już,
Jeszcze raz buzi daj, 
A wywalczę ci kraj,
Wielki kraj pełen zbóż.
Po powrocie ofiaruję ci,
W mej manierce ten cud,
Rybkę ze słonych wód,
Lub korale z mej krwi.

Moja mała otrzyj łzy,
Będę listy pisał ci,
O wojence nie myśl źle,
Moja mała, moja mała,
Mój ty śnie.

Po powrocie dam ci, jeszcze dam,
Śniegu z wysokich gór,
Wiatru z zielonych pól,
Szybek z nieznanych miast.
Więc bogata będziesz, że aż strach
Ja przy tobie jak król,
W domku drobnym jak ul,
Będę śpiewał ci tak:

Moja mała otrzyj łzy…
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196. Morskie opowieści
Kiedy rum zaszumi w głowie,
Cały świat nabiera treści,
Wtedy chętniej słucha człowiek
Morskich opowieści. 

Kto chce, ten niechaj słucha,
Kto nie chce, niech nie słucha,
Jak balsam są dla ucha
Morskie opowieści.

Hej, ha! Kolejkę nalej!
Hej, ha! Kielichy wznieśmy!
To zrobi doskonale
Morskim opowieściom.

Łajba to jest morski statek,
Sztorm to wiatr, co dmucha z gestem,
Cierpi kraj na niedostatek
Morskich opowieści.

Hej, ha! Kolejkę nalej...

Pływał raz marynarz, który
Żywił się wyłącznie pieprzem,
Sypał pieprz do konfitury
I do zupy mlecznej.

Hej, ha! Kolejkę nalej...

Może ktoś się będzie zżymał
Mówiąc, że to zdrożne wieści,
Ale to jest właśnie klimat
Morskich opowieści.

Kto chce, ten niechaj wierzy,
Kto nie chce, niech nie wierzy
Nam na tym nie zależy,
Więc wypijmy jeszcze.
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197. Motyl (Jak ślad słońca na piasku...)
Jak ślad słońca na piasku,
Na dziecięcym obrazku,
W sercu zjawia się lekko,
Jakby tańczyć miał wiek.

Motyl łaski niezwykłej,
Z wysłuchanej modlitwy,
Z słów serdecznej piosenki,
Bóg go wyjął i jest.

Jak piękny sen, jak sen
Rozwija skrzydła złote,
I każdy dzień nim zjawi się,
Napełnia swoim lotem.

Świat pełen pięknych barw,
Jak kolorowa gra,
To piękny lot więc nie płosz go,
Niech jak najdłużej trwa.
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198. Motyl
Słowa i muzyka – Karel Kryl

Pod czerwonymi jarzębinami
Zaginął motyl między karabinami.
Zdeptał go butem dowódca tyłów
I zginął motyl tak jak nasza miłość.
I zginął motyl tak jak nasza miłość.

Na brzegu rzeki kwitnie powój, kwitnie mak
Mówili „pomoc” - przyszli jak burza i grad.
Nad cichą ziemią warczą nietoperze
A naród niemy zatłukli żołnierze.
A naród niemy zatłukli żołnierze.

Na niebie księżyc niby kołacz, niby chleb
Kupię butelkę rumu, za rogiem jest sklep.
Ty będziesz spędzać noce z swym frajerem
Ja będę śpiewał, spity, z oficerem.
Ja będę śpiewał, spity, z oficerem.

Jeřabiny
Pod tmavočervenými jeřabinami
zahynul motýl mezi karabinami,
zástupce pro týl šlápl na běláska,
zahynul motýl jako naše láska,
zahynul motýl jako naše láska.

Na břehu řeky roste tráva ostřice,
prý přišli včas, však vtrhli jako vichřice,
nad tichou zemí vrčí netopýři
a národ němý tlučou oficíři,
a národ němý tlučou oficíři.

Na nebi měsíc jako koláč s tvarohem,
koupím si láhev rumu v krčmě za rohem,
budeš se líbat v noci s cizím pánem,
já budu zpívat zpitý s kapitánem,
já budu zpívat zpitý s kapitánem.
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199. Morze, nasze morze
sł./muz. Adam Kowalski

Chociaż każdy z nas jest młody
Lecz go starym wilkiem zwą
My strażnicy polskiej wody
Marynarze polscy są.

Morze nasze morze
Będziem ciebie wiernie strzec
Mamy rozkaz cię utrzymać
Albo na dnie, na dnie twoim lec
Albo na dnie z honorem lec.

Żadna siła, żadna burza
Nie odbierze Gdyni nam
Własna flota choć nie duża
Wiernie strzeże portu bram.
Wiatru, morza i słońca.
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200. Mury
sł. Jacek Kaczmarski, muz. Lluis Llach

On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt
On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt
Świec tysiące palili mu, znad głów unosił się dym
Śpiewał, że czas, by runął mur...
Oni śpiewali wraz z nim 

/Wyrwij murom zęby krat
Zerwij kajdany, połam bat
A mury runą, runą, runą
I pogrzebią stary świat! /bis

Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia, bez słów,
Niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i dusz
Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał
I ciążył łańcuch, zwlekał świt...
On wciąż śpiewał i grał

/Wyrwij murom zęby krat...

Aż zobaczyli ilu ich, poczuli siłę i czas,
I z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast
Zwalali pomniki i rwali bruk - „Ten z nami! Ten przeciw nam!
Kto sam, ten nasz największy wróg!”
A śpiewak także był sam.

Patrzył na równy tłumów marsz,
Milczał wsłuchany w kroków huk,
A mury rosły, rosły, rosły;
Łańcuch kołysał się u nóg...

Patrzy na równy tłumów marsz,
Milczy wsłuchany w kroków huk,
A mury rosną, rosną, rosną;
Łańcuch kołysze się u nóg...
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201. Muszka plujka
Wały Jagiellońskie

Muszka plujka i żuczek gnojarek
Stanowili dość dobraną parę.
Ona była plujka, a on zwykły żuk
i żyli szczęśliwie, choć mu brakło nóg.

Muszka plujka i żuczek gnojarek
Co dzień rano wokół krowiej kupki odprawiali bale.
Ona była plujka, a on nie miał wujka,
A na dodatek jeszcze nie miał nóg ten żuk.

Muszka plujka i gnojarek żuczek...
Ona była wierna, on miał jeszcze parę innych suczek.
Miłosnej euforii szybko mijał czas,
Lecz to trwało krótko, bo zabił ich gaz.

Taka to historia, smutna, lecz prawdziwa.
Ona była plujka, on był stary dziwak.
Lecz skąd gaz, pytacie, cień się plujki błąka...
Tak! To słoń zawinił, bo drań puścił bąka!
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202. My są chłopcy z Placu Wolności
My są chłopcy z Placu Wolności.
Nie boimy się wysokości.

/Chodzę tu, chodzę tam,
O dziewczynie myśli mam,
Hej, jupi, jupi, jupi hej!/ bis

Mam ja dziewczę niby róży kwiat.
Oddałbym ja za nią cały świat.

/Kocham ją, ona mnie 
I całuje usta me,
Hej, jupi, jupi, jupi hej! /bis

A gdy cała nasza wioska śpi,
Moja luba przy gitarze śni.

/O kowbojach, o lasach, 
O Meksyku, o hej!
Hej, jupi, jupi, jupi hej! /bis

Gdy jej wzrok innego zobaczy,
Nie powieszę się ja z rozpaczy.

Pójdę w las, wezmę kij
I zaprawię gościa w ryj!
Hej, jupi, jupi jupi hej!
Pójdę w las, wezmę głaz 
I zaprawię jeszcze raz...
Hej, jupi, jupi, jupi hej!
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203. My, Pierwsza Brygada
Legiony to żołnierska nuta,
Legiony to straceńców los.
Legiony to rycerska buta
Legiony to ofiarny stos.

My, Pierwsza Brygada
Strzelecka gromada,
Na stos rzuciliśmy
Nasz życia los, na stos, na stos.

Mówili, żeśmy stumanieni
Nie wierząc w to, że chcieć to móc.
Trwaliśmy tak osamotnieni,
A z nami był nasz dzielny Wódz.

My, Pierwsza Brygada...

Nie trzeba nam od was uznania,
Ni waszych serc, ni waszych słów.
Skończyły się dni kołatania
Do waszych kies, do tępych głów.

My, Pierwsza Brygada...

Widziała wszak Warszawa chwile,
Gdy naszych garść straceńców szła.
Rzucili nam: „germanofile!”,
Do naszych serc spłynęła łza.

My, Pierwsza Brygada...

(Alternatywny refren)

My, Batalion Trzeci,
Piłsudskiego dzieci,
Na stos rzuciliśmy
Nasz życia los, na stos, na stos.
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204. Na czwartym piętrze studencik żył
Na czwartym piętrze studencik żył.
Czy znacie wy życie studenta, 
/Co mało jadał, dużo pił,
No i uwodził dziewczęta? /bis

A w suterynie mieszkał stróż. (czasem śpiewaliśmy: mieszkał struź...)
Czy znacie wy życie stróża? (czasem śpiewaliśmy: życie struzia...)
/Co dzień ze schodów zamiatał kurz,
No i pilnował podwórza. (czasem śpiewaliśmy: jak pies pilnował...) /bis

16 lat skończyła już 
Prześliczna córeczka stróża.
/Nie upilnował córeczki stróż.
Musiał pilnować podwórza. /bis

I poszła z nim w szeroki świat,
A była piękna jak róża.
/Nie upilnował córeczki stróż.
Musiał pilnować podwórza. /bis

Na sali wykładów wielki ruch.
To słynny profesor wszechnicy
/Demonstruje z czaszek dwóch
Pijaka i ulicznicy. /bis

I na podstawie własnych tez,
Nie wiedząc, czym się posłuża,
/Kolejno czaszki brał do rąk
To swej dziewicy, to stróża. /bis
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205. Na kolejowym szlaku 
Słowa - Barbara Kopcińska-Węgrzyn

1840 był rok,
Gdy pomyślałem: czas zrobić ten krok!
Gdy pomyślałem: czas ruszyć się,
By przeżyć coś na szlaku.

Fi la li lu li lula hej
Fi la li lu li lula hej
Fi la li lu li lula hej
Na kolejowym szlaku.

A w 1842 wiedziałem już,
Że cholernie to lubię,
Wiedziałem już, że pokochałem
To podłe życie na szlaku.

Fi la li lu li...

A w 1843 poznałem
Moją dziewczynę Betty.
Poznałem jasnowłosą Betty.
Poznałem ją na szlaku.

Fi la li lu li...

A w 1844 zagrałem z nią
W otwarte karty
I powiedziałem jej, że tramp
Samotnie żyć musi na szlaku.

Fi la li lu li...

Nieważne, który to będzie rok,
Gdy zechcesz w końcu zrobić ten krok.
Gdy zechcesz w końcu ruszyć się.
By przeżyć coś na szlaku..

Fi la li lu li...

Nieważne, ile mieć będziesz lat,
Gdy znudzi Ci się Twój spokojny świat.
Gdy zechcesz mocno po męsku żyć.
A tak się żyje na szlaku.

Fi la li lu li...
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206. Na poduszkach moich dłoni
Słowa i muzyka – Waldemar Chyliński, śpiewała Elżbieta Adamiak

Ja przed deszczem w dłonie schowam,
Ja cię w słońcu ukołyszę
Tak, byś była tylko moja,
Tak spokojnie, tak najciszej ucałuję.

W dłoni ciepłej cię ogrzeję,
W palce swoje cię ubiorę.
Będziesz miała moje dłonie
Tak ciche, tak spokojem zamyślone

Na poduszkach moich dłoni
Usta możesz tulić senne.
Popatrz, to nasza miłość,
Tak ciepło, tak wiosennie malowana.
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207. Na Wojtusia z popielnika
Na Wojtusia z popielnika
Iskiereczka mruga.
„Chodź, opowiem ci bajeczkę,
Bajka będzie długa.

Była sobie Baba Jaga,
Miała chatkę z masła.
A w tej chatce same dziwy…”
Cyt, iskierka zgasła.

„Była sobie cud-królewna
Pokochała grajka.
Król wyprawił im wesele
I skończona bajka…”

Patrzy Wojtuś, patrzy długo,
Mgłą zaszły oczęta.
„Czemu żeś mnie oszukała,
Wojtuś zapamięta”.
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208. Nazwą zdrajcą
Nazwą zdrajcą lub warchołem,
Lecz ja nie dbam wcale o to.
Dla czerwonej burżuazji
Pracować będę z ochotą
I będę na żyznej ziemi
Sadził huty miast ziemniaków,
Może z tej surówki szarej
Zrobi ktoś młot na ciemniaków.

I będę poszerzał tory,
By sprawniejszy stał się eksport.
Może po nich hen, daleko,
Czerwone pluskwy uciekną.
Kiedy każą szukać rezerw,
Pójdę w pierwszej kolejności.
Może wreszcie się wyczerpie
Ta rezerwa cierpliwości!
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209. Ne melem
/Ne melem, ne melem, ne melem, ne melem,
Zabrala nam woda młyn./ bis
Zabrali nam wszystkie kola i maszyny, i turbiny.
Ne melem, ne melem, ne melem, ne melem,
Zabrala nam woda młyn.

/Ne pijem, ne pijem, ne pijem, ne pijem,
Zabrali nam piwowar./ bis
Zabrali nam wszystkie piwa, nemożliwa ofensywa.
Ne pijem, ne pijem, ne pijem, ne pijem,
Zabrali nam piwowar.

/Ne lejem, ne lejem, ne lejem, ne lejem,
Zabrali nam pisuar. /bis
Zabrali nam wszystkie rurki, zakręcili wszystkie kurki.
Ne lejem, ne lejem, ne lejem, ne lejem,
Zabrali nam pisuar.

/Uż melem, uż melem, uż melem, uż melem
Oddala nam woda młyn./ bis
Oddali nam wszystkie kola i maszyny i turbiny.
Uż melem, uż melem, uż melem, uż melem
Oddala nam woda młyn.

/Uż pijem, uż pijem, uż pijem, uż pijem,
Oddali nam piwowar./ bis
Oddali nam wszystkie piwa. Uż możliwa ofensywa 
Uż pijem, uż pijem, uż pijem, uż pijem,
Oddali nam piwowar.

/Uż lejem, uż lejem, uż lejem, uż lejem,
Oddali nam pisuar./ bis
Oddali nam wszystkie rurki, odkręcili wszystkie kurki.
Uż lejem, uż lejem, uż lejem, uż lejem,
Oddali nam pisuar.

/Ne palem, ne palem, ne palem, ne palem,
Zabrali nam monopol. /bis
Zabrali nam wsytkie pety,
Wsytkie fajki, cigarety,
Ne palem...
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210. Nic do powiedzenia
Słowa i muzyka – Lech Makowiecki

Pytam Pana, proszę Pana,
skąd te słowa, w oczach błysk…
Kto tak piękną mowę pisał?
I ten cytat z czyich ust?

Ja poczekam, proszę Pana,
Pan pozbiera myśli w mig!
Proszę tylko czoło otrzeć,
I z karafki wody łyk.

Tak już jest – od wielu, wielu lat,
Od lat wielu nic się nie zmienia,
Bo najwięcej mówią właśnie Ci,
Co nie mają nic do powiedzenia.

Pytam Pana, proszę Pana,
Po cóż kartki numerować?
Wszak nie ważna jest kolejność,
Najważniejsze dziś są słowa!

I choć nie brakuje tekstu
W chwilach „od wielkiego dzwonu”
Czasem lepiej jest posłuchać
Zwykłej próby mikrofonu..

Tak już jest – od wielu, wielu lat...

Pytam Pana, proszę Pana,
Krzyczę poprzez grzmot oklasków!
Pan – ze swego podwyższenia
Widzi tylko same blaski!

Myślę czasem – a więc jestem
Wątpliwości wkładam w słowa
Czy ja tylko sam się bawię?
Czy też się śmiejemy obaj?

Tak już jest – od wielu, wielu lat...
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211. Nie bój się synku wojny
Gdy boski Cezar legiony swe ustawiał
I krwawe walki z barbarzyńcami wznawiał,
W chacie słowiańskiej matka do dziecka swego
Śpiewała piosnkę (my wiemy dziś dlaczego)

Nie bój się synku, nie bój się synku wojny
Bo przecież czuwa ludowy organ zbrojny

Zawsze, gdy w Wiśle Germanie ręce myli
I z tymczasowych swych zwycięstw się cieszyli,
Pod wiejską strzechą Lach tulił dziecko swe
I jak patefon powtarzał słowa te:

Nie bój…

Gdy na odległym, jakże nam Bliskim Wschodzie
Żyd wzgórza Golan zajmie w butnym pochodzie,
Babka Arabka, wiodąc uchodźców pochód,
Zanuci piosnkę, którą zna cały zachód:

Nie bój …

Dziś malec słyszy i w telewizji widzi,
Że zimna wojna wciąż z pacyfistów szydzi,
Ale na lekcjach polskiego i obrony
Nauczą chłopca wesołej piosnki onej:

Nie bój…
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212. Nie chodź tam
Słowa i muzyka – Jerzy Reiser

Tak smutno patrzysz przez otwarte okno,
Już się latarnie w mieście zapalają
I nic nie mówisz, patrzysz tylko w dół,
Nie chodź tam, gdzie uliczny, obcy tłum.

Usiądź tu obok mnie w fotelu,
Słonecznikowe pestki gryź,
A ja piosenkę ci zanucę,
Tę, której słuchać chciałabyś.
Nie strącaj z biurka kałamarza,
Nie zrywaj z kalendarza dni,
Jeśli nie lubisz tej piosenki,
Inną, ładniejszą zagram ci.

Zasnęło słońce gdzieś za antenami,
Wyłażą koty z piwnic i śmietników,
Zadzwonił tramwaj – już ostatni kurs –
Nie chodź tam, puste place, zniknął tłum.

Usiądź tu obok mnie w fotelu...

A kiedy przyjdziesz do mnie znów pojutrze,
Popatrzysz smutno przez okno otwarte,
Wsłuchasz się w miasta przedwieczorny szum,
Powiem ci – nie chodź tam, gdzie obcy tłum.

Siądziesz tu obok mnie w fotelu,
Słonecznikowe pestki gryźć,
A ja piosenkę ci zanucę,
Tę, której słuchać chciałabyś.
Może kałamarz strącisz z biurka,
Lub z kalendarza zerwiesz dzień,
Może już lubisz tę piosenkę,
A może nawet lubisz mnie.



226

213. Nie oddamy Chinom Związku Radzieckiego
na melodię Pamelo, żegnaj tercetu Egzotycznego

Nie oddamy Chinom Związku Radzieckiego,
Nie oddamy Pekinowi Kraju Rad!
Zdrawstwuj, Wania, jakby przyszło co do czego,
My czuwamy, wy możecie słodko spać...

Za tym stepem wielkim państwo jest ogromne,
Żółty człowiek tam nachalnie szczerzy kły,
W noc bezsenną ulepili wielką bombę,
By czerwonym na jej widok ciekły łzy...

Nikt nie zrobi z Moskwy pólka ryżowego
I nie będzie nikt na Kremlu sake chlał,
Więc, Rosjanie, już nie uczcie się chińskiego,
Polski język w zupełności starczy wam!

Za tym stepem...

Z Kosygina już nie zrobi nikt balona,
Breżniewowi nikt nie będzie w gębę plwać!
Hej, Rosjanie, przecież z wami jest Korona,
My czuwamy, wy możecie słodko spać!

Za tym stepem...



227

214. Nie przychodź ty mała na świat (Córka poety)
Słowa i muzyka – Jacek Zwoźniak

Poeta ma pióro i stół, i szklankę i półkę z książkami,
We czwartek wypija pół, no a w piątek jest niewyspany.
Napisze kolejny swój wiersz i posiedzi, i w uchu pogrzebie.
Czasami chce mu się, no, wiesz, a czasami to chce mu się ciebie.

Nie przychodź ty, mała, na świat i nie daj się zrobić przypadkiem.
Poecie łatwiej, to fakt, zbałamucić twą przyszłą matkę.
Gdy tata przeczyta jej wiersz i gdy zrobi się juz amoroso,
Kobieta puch marny, chcesz – bierz, i w końcu mu „tak” powie prozą.

Gdy już będziesz, to dowiesz się wnet, że poetą się trzeba urodzić.
Że kobieta, wino i śpiew, to jest to, co za tatą wciąż chodzi.
I wyjaśni ci tata jak trzeba, że poeci to nie ludzie obleśni.
Że poezją żyć można bez chleba, a jak trzeba, to on z piersi i z pieśni.

Nie przychodź ty, mała, na świat... Tata wyśnił cię już poematem.
Masz już imię i urodę jak kwiat, chociaż szyszka to także jest kwiatek.
Gdy nocą zapłaczesz, bo chcesz, nie utuli cię tata pierzynką.
Powie tylko, że on to jest wieszcz, a ty bachor przeklęty, dziewczynko.

Położy cię tata w łóżeczku z krateczką byś nie wypadła,
A sam pójdzie z jakąś laleczką, z jaką – byś nie odgadła.
Widziałaś, szedł przez podwórko z nową – nigdy tą samą
Co nigdy nie powie ci „córko”, a ty nigdy nie powiesz jej „mamo”.

Nie przychodź ty, mała, na świat, bo prócz wiersza cóż może dać tata,
A kiedy już skończysz 5 lat, to zobaczysz, że nudna twa chata.
Że smutno, że głodno, że kurz, i nie kupi ci tata lizaka,
Powie tylko: Sylwio, no cóż, tyś nie taka być miała, nie taka...

Nie przychodź ty, mała, na świat, to nie nazwie cię tata bachorem.
W końcu tata ci zawsze był rad, aleś przyszła bardzo nie w porę.
Nie będziesz kochaną Urszulką w tatowej poezji grajdołku.
Więc nie tęsknij za ziemską koszulką i zostań tam w gronie aniołków...
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215. Nie rozdziobią
Słowa – Edward Stachura, muzyka – Krzysztof Myszkowski 

Nie rozdziobią nas kruki
Ni wrony, ani nic!
Nie rozszarpią na sztuki
Poezji wściekłe kły!

Ruszaj się, Bruno, idziemy na piwo;
Niechybnie brakuje tam nas!
Od stania w miejscu niejeden już zginął,
Niejeden zginął już kwiat!

Nie omami nas forsa
Ni sławy pusty dźwięk!
Inną ścigamy postać:
Realnej zjawy tren!

Ruszaj się, Bruno, idziemy na piwo...

Nie zdechniemy tak szybko,
Jak sobie roi śmierć!
Ziemia dla nas za płytka,
Fruniemy w górę gdzieś!

/Ruszaj się, Bruno, idziemy na piwo... / bis
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216. Niech tam góry chwalą...
Niech tam góry chwalą,
Niech tam watry palą,
Niech im w smrekach śpiewa wiatr.

A ja będę chodził po dolinach,
Będę chodził po nizinach
I nie spojrzę nawet w stronę Tatr.

Niech tam z gór Ci wiosną
Krokusy przyniosą
Albo jakiś inny kwiat.

A ja będę...

Niech tam Cię zatrzyma
W jego chacie zima
Niech Wam śnieg przysłoni świat.

A ja będę...

A ja będę chodził po dolinach
Będę chodził po nizinach
Tylko czasem spojrzę w stronę Tatr.



230

217. Niech żyje wojna
Szwagierkolaska

Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat,
Więc biorą w świat młodzieży od wielu, wielu lat.
A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew,
W salonach chudych Wanków wesoło słychać śpiew

Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie!
Wojna, pieniążki sypią się,
Wroga bij w imię Boga!

Za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe.
Dyrektor w gabinecie kolację smaczną pcha,
Wesoły jest, bo przecież waleczną armię ma.
A gdy robociarz marny w okopach będzie gnił,
On grubą forsę zgarnie i brzuch mu będzie tył.

Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie!
Wojna, pieniążki sypią się,
Wroga bij w imię Boga

Za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe,
Na placu Piłsudskiego trębacze w trąby dmą.
Tam wódz państwa polskiego przyjmuje armię swą,
A gdy ktoś kwiatki głupie na grobie złoży Twym,
To ty, nieznany trupie, zaśpiewaj razem z nim:

Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie!
Wojna, pieniążki sypią się,
Wroga bij w imię Boga

Za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe.
Po śmierci Ci wykopią wygodny, wspólny grób.
Wygodnie jest tam, chłopie, co krok to inny trup.
A gdy Cię uczuć fala w miłosny wpędzi szał,
To z siostrą ze szpitala zabitą będziesz spał...

Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie!
Wojna, pieniążki sypią się,
Wroga bij w imię Boga
Za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe...
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218. Nigdy z królami nie będziem w aliansach 
To oczywiście Pieśń konfederatów Słowackiego; (w latach 80. dyrekcja szkoły udzieliła nam 
reprymendy , że śpiewamy kościelne pieśni; zwróciłyśmy im uwagę, że to przecież jeden 
z polskich wieszczów popełnił m.in. tę pieśń w Księdzu Marku..., a jednym z wicedyrektorów 
była polonistka...) 

Nigdy z królami nie będziem w aljansach,
Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi;
Bo u Chrystusa my na ordynansach 
Słudzy Maryi!

Więc choć się spęka świat, i zadrży słońce,
Chociaż się chmury i morza nasrożą;
Choćby na smokach wojska latające,
Nas nie zatrwożą.

Bóg naszych ojców i dziś jest nad nami!
Więc nie dopuści upaść żadnej klęsce;
Wszak póki On był z naszymi ojcami,
Byli zwycięzce!

Więc nie wpadniemy w żadną wilczą jamę,
Nie uklękniemy przed mocarzy władzą;
Wiedząc, że nawet grobowce nas same
Bogu oddadzą.

Ze skowronkami wstaliśmy do pracy,
I spać pójdziemy o wieczornej zorzy;
Ale w grobowcach my jeszcze żołdacy
I hufiec boży.

Bo kto zaufał Chrystusowi Panu,
I szedł na święte kraju werbowanie,
Ten, de profundis, z ciemnego kurhanu,
Na trąbę wstanie.

Bóg jest ucieczką i obroną naszą!
Póki on z nami całe piekła pękną!
Ani ogniste smoki nas ustraszą,
Ani ulękną.

Nie złamie nas głód, ni żaden frasunek,
Ani zhołdują żadne świata hołdy:
Bo na Chrystusa my poszli werbunek,
Na jego żołdy.
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219. Noc czerwcowa
Kiedy noc się w powietrzu zaczyna,
Wtedy noc jest jak młoda dziewczyna,
Wszystko cieszy ją i wszystko śmieszy,
Wszystko chciałaby w ręce brać.
Diabeł dużo jej daje w podarku,
Gwiazd fałszywych z gwiezdnego jarmarku,
Noc te gwiazdy do uszu przymierza,
I z gwiazdami chciałaby spać.

Ja jestem noc czerwcowa, 
Królowa jaśminowa,
Zapatrzcie się w moje ręce,
Wsłuchajcie się w śpiewny chód.

Ale zanim dur gwiezdny ją oplótł,
Idzie krokiem tanecznym przez ogród,
Do ogrodu przez senną ulicę,
Dzwonią nocy ciężkie zausznice.
I po każdym tanecznym obrocie
Szmaragdami błyszczą kołki w płocie,
Wreszcie do nas pod same okna
I tak tańczy i śpiewa nam: 

Ja jestem noc czerwcowa...
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220. Noc listopadowa
Słowa to wiersz Jerzego Harasymowicza

Wokół góry, góry i góry
I całe moje życie w górach.
Ileż piękniej drozdy leśne śpiewają
Niż śpiewak płatny na chórach.

Wokół lasy, lasy i wiatr
I całe moje życie w wiatru świstach,
Wszyscy, których kocham, wita was
Modrzewia ikona złocista.

Jak łasiczki ścieżka w śniegach,
Droga życia była kręta,
Dzisiaj z lasów zeszła na mnie
Młodych jodeł zieleń święta.

Wokół lasy, lasy i wiatr...

Nie ludzką ręką malowany
Jest wielki smutek duszy mojej,
Lecz nawet złockiej ikonie
Ja nigdy nic nie powiem.

Wokół lasy, lasy i wiatr...

Ważne są tylko kopuły pieśni,
Które na górze wysokiej zostaną,
Nikt nie szuka inicjałów cieśli,
Gdy cieśle dom postawią.

Wokół lasy, lasy i wiatr...

Przyjaciele, którzy jemiołę czcicie
Dobrze, że idziecie światem,
Wkrótce jodełkę zieloną spalicie
By darzyła was ciepłym latem.

Wokół lasy, lasy i wiatr...
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221. Noe
Raz Noe, Noe, Noe, Noe świętym był
I chadzał wciąż za Panem,
A wody, wody, wody, wody to się bał,
A wino pijał dzbanem.

I za to go miłował Pan
I strzegł wszelkiej przygodzie
/A gdy potopu, – topu, – topu nadszedł czas
Nie dał mu zginąć w wodzie. /bis

Przez dni 40 padał deszcz,
Pan ziemię wodą raził.
/A Noe, Noe, Noe, Noe wino pił,
Spod beczki nie wyłaził./ bis

Raz Noe, Noe, Noe urżnął się
I poszedł spać do arki,
Ale mu, –le mu, – le mu, – le mu było źle,
Bo przebrał wina miarkę.

I przyszedł Cham, i zaśmiał się,
Że Noe jest urżnięty.
/Za to go, to go, to go, to go przeklął Pan
I odtąd Cham przeklęty. /bis

Z powiastki tej to morał ten 
Wynika dla młodzieży,
/Że pijak, pijak, pijak, pijak świętym jest
I śmiać się nie należy. /bis

Z powiastki tej też morał ten
Wynika dla narodu,
/Że kto z pijaka, – jaka, – jaka śmieje się,
Ten jest chamskiego rodu. /bis

Z historii tej moralny sens
Wynika dla młodzieży,
/Że kto z pijaka, – jaka, – jaka sobie drwi,
Ten do nas nie należy. /bis

Z piosenki tej moralny sens
Wynika dla studenta,
/Że kto z pijaka, – jaka, – jaka śmieje się,
Ten „morda” jest przeklęta. /bis
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222. NOVA BELA
Słowacka piosenka ze Spiszu i Orawy, przywieziona zimą 1983 r. do Jedynki z Jurgowa  
przez Maćka Kowalczyka.

V Novej Belej je široke pole
Po ňom chodi potešene moje
Po ňom chodi duša moja
Ej potešene moje

Po ňom chodi ručky zalamuje
Kto ma milu, nech si ju šanuje
Kto ma milu, najmilejšu
Ej, nech si ju šanuje

Mal som milu, ale ne šanoval
Prišel druchy, ten mi ju odobral
Prišel šuchaj od Jurgova
Ej, ten mi ju odobral

Javor, javor, zeleneho listia
Ženil by sa, ale ne mam štiastia
Ženil by sa  z Jurgoviankou
Ej, ale ne mam štiastia
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223. O człeku Makarym
Słowa i muzyka - Jacek Kleyff

Był se raz człek Makary
Łakomy nie do wiary
Gdy przyszedł do niego bliźni
Nie powiedział: „Naści, liźnij”
Tylko chował w kanapę

Raz, a było to w lecie,
Szła se gdowa i dziecię
Gdowa była miejscem chuda
Dzieciak też miał cienkie uda
Musi z ojca czy z nędzy...

Deszcz, biedactwo więc moknie
A Makar siedzi w oknie
Obżartości swej dogodzi
Drogi kawior cukrem słodzi
I słoninę z rodzynkiem
Je

Podejdzie gdowa bliży
Językiem się obliży
Dzieciak też wyciąga rękę
Z japetyku aż się trzęsie
Drobiazg tyli a mądry...

A Makar się najadłszy
Gębę sobie otarłszy
„Odejdźże precz!” tak im powie
Dech ze złości sparło gdowie
„A bodaj byś pękł!” wyrzekła
Mu

Ledwie padło to hasło
Coś huknęło, coś prasło
Musiał pęknąć gdziesik w pół ci
Bo to było zapach żółci
Oraz siarki piekielnej...

Niechaj was broni ręka
Widzieć jako człek pęka
Nie opisze, nie opowie!
Jakie straszne to, Panowie!
Dajcie na pocieszenie...
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224.  O jednym Franciszku Pestce  
i urzędzie skarbowym

Słowa – Jerzy Jurandot

Żył sobie jeden Franciszek Pestka, 
Żył sobie w szczęściu, rozkoszy, 
I był w skarbowym urzędzie winien 
1379 złotych i 50 groszy.

Najpierw był winien 500 i coś tam
I nie zapłacił w terminie, 
Doszły procenty, kary i koszta
I coraz więcej był winien.

Raz wrócił do dom Franciszek Pestka 
I jeszcze nie zdjął kaloszy, 
Kiedy z urzędu przyszła powiestka 
Na 1879 złotych i 50 groszy.

Franciszek Pestka łez poczuł żądzę
I w bólu schylił swą postać,
Skądże, ach, skądże wziąć miał pieniądze,
Kiedy ich nie miał skąd dostać?

Gdy topił roapacz na dnie kieliszka, 
Przyszedł komornik do niego: 
– Zapłać – do Pestki rzekł on Franciszka 
– 1879 i pół złotego.

Hej, biały konik, hej, grzebie nóżką 
Tam na (podwórzu przy ścianie, 
Wezmę ci szafę, wezmę ci łóżko, 
Czajmik i nowe ubranie.

Franciszek Pestka rwał włosy z głowy. 
I z bólu nie mógł stać równo, 
Ale że to był urząd skarbowy, 
Co to pomogło mu? – Wcale.

Wzięli mu szafę, radio i stolik, 
I otomanę, tę z wałkiem, 
Wzięli i resztę, choć był katolik, 
Za 1879 złotych z kawałkiem.

Franciszek Pestka tak gryzł się w sobie, 
Że w końcu na śmierć się zagryzł, 
I pochowali go w ciemnym grobie, 
Gdzie rośnie lipa i agryst.

Od tamtej chwili w urzędzie naszym 
Coś się po nocach panoszy...
Franciszka Pestki dusza tam straszy 
Za 1879 złotych i 50 groszy...

Opublikowano w 
Jerzy Jurandot: Dzieje Śmiechu
ISKRY • Warszawa • 1965
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225. O, polski lesie
O, polski lesie, dlaczego tak kochamy ciebie?
Bo w twoim gąszczu czujemy się jak w niebie.
Pod twoim skrzydłem bezpiecznie na Krzyżaków swą szykujemy broń.
A z głębi lasu, z naszych szałasów,
Pieśń zemsty płynie w dal.

Przyjdzie kiedyś odwetu czas.
Przyjdzie, w wir walki porwie nas.
Wtedy będą nam steny grały,
Będą się serca rwały,
Wtedy porzucim las. 
Wolności zabłyśnie nam jutrzenka,
Popłynie w dal piosenka
W szeroki świat.

Gdy wróg usłyszy potężnej pieśni naszej słowa,
Niech wie, że pieśń ta to serc i duszy naszej mowa.
Że cekaemy, co w głębi lasu z dawna na nas czekają już,
Wnet nam zagrają, wolność nam dając, nastanie pokój już.

Przyjdzie kiedyś odwetu czas...
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226. Obława
Skulony w jakiejś ciemnej jamie smaczniem sobie spał,
I spały małe wilczki dwa – zupełnie ślepe jeszcze...
Wtem stary wilk przewodnik, co życie dobrze znał,
Łeb podniósł, warknął groźnie, że aż mną szarpnęły dreszcze.
Poczułem nagle wokół siebie nienawistną woń.
Woń, która tłumi wszelki spokój, zrywa wszystkie sny,
Z daleka ktoś gdzieś krzyknął krótki rozkaz – Goń!
I z czterech stron wypadły na nas cztery gończe psy!

Obława! Obława! Na młode wilki obława!
Na te dzikie, zapalczywe, w gęstym lesie wychowane!
Krąg śniegu wydeptany! W tym kręgu plama krwawa!
Ciała wilcze kłami gończych psów szarpane!

Ten, który na mnie rzucił się, niewiele szczęścia miał,
Bo wpadł prosto mi na kły i krew trysnęła z rany.
Gdym teraz – ile w łapach sił – przed siebie prosto gnał,
Ujrzałem małe wilczki dwa na strzępy rozszarpane!
Zginęły ślepe, ufne tak, puszyste kłębki dwa,
Bezradne na tym świecie złym, nie wiedząc, kto je zdławił...
I zginie także stary wilk, choć życie dobrze zna,
Bo z trzema na raz walczy psami i trzech ran na raz krwawi.

Obława! Obława! Na młode wilki obława!..

Wypadłem na otwartą przestrzeń, pianę z pyska tocząc,
Lecz tutaj także ze wszech stron – zła mnie otacza woń!
A myśliwemu, co mnie dojrzał, już się śmieją oczy!
O ręka pewna, niezawodna, podnosi w górę broń!
Rzucam się w bok, na oślep gnam, aż ziemia spod łap tryska!
I wtedy pada pierwszy strzał, co kark mi rozszarpuje,
Wciąż pędzę, słyszę, jak on klnie, i krew mi płynie z pyska
On strzela po raz drugi! Lecz teraz już pudłuje!

Obława! Obława! Na młode wilki obława!...

Wyrwałem się z obławy tej, schowałem w jakiś las,
Lecz ile szczęścia miałem w tym, to każdy chyba przyzna!
Leżałem w śniegu, jak nieżywy, długi, długi czas,
Po strzale zaś na zawsze mi została krwawa blizna!
Lecz nie skończyła się obława i nie śpią gończe psy.
I giną ciągle wilki młode na całym wielkim świecie,
Nie dajcie z siebie zedrzeć skór! Brońcie się i wy!
O bracia wilcy! Brońcie się, nim wszyscy wyginiecie!!!

Obława! Obława! Na młode wilki obława!...
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227. Obozowe tango
Obozowe tango, śpiewam dla Ciebie,
Wiatr je niesie, las kołysze,
Do snu wiedzie nas.
Śpij, moja kochana, i czekaj na mnie,
Może, gdy się obóz skończy,
Znów spotkamy się.

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.
Wiatr nam szumiał rzewnie,
Byłaś tak blisko,
Serca nasze żarem iskier
Połączyły się.

I choć nas dzieli...
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228. Офицерский вальс
To był przebój w wykonaniu Janusza Kijowskiego. Chyba tylko on zna cały tekst.  
Tytuł oryginalny utworu śpiewanego przez Leonida Utiosowa – Случайный Вальс  
Музыка М. Фрадкина, Слова Е. Долматовского. Слова и музыка – 1943

Ночь так тиха,
Спят облака,
И лежит у меня на ладони
Незнакомая ваша рука.
После тревог
Спит городок.
Я услышал мелодию вальса
И сюда заглянул на часок.

Хоть я с вами совсем не знаком
И далёко отсюда мой дом,
Я как будто бы снова
Возле дома родного...
В этом зале пустом
Мы танцуем вдвоем,
Так скажите хоть слово,
Сам не знаю, о чем.

Будем кружить,
Будем дружить.
Танцевать я совсем разучился
И прошу вас меня извинить.
Утро зовет
Снова в поход...
Покидая ваш маленький город,
Я пройду мимо ваших ворот.

Хоть я с вами совсем не знаком...
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229. O, mój rozmarynie… 
O mój rozmarynie, rozwijaj się
O mój rozmarynie rozwijaj się
/Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej
Zapytam się. /bis

A jak mi odpowie: nie kocham cie,
A jak mi odpowie: nie kocham cię,
/Ułani werbują, strzelcy maszerują
Zaciągnę się. /bis

Dadzą mi buciki z ostrogami
Dadzą mi buciki z ostrogami
/I siwy kabacik i siwy kabacik
Z wyłogami. /bis

Dadzą mi konika cisawego
Dadzą mi konika cisawego
/I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę
Do boku mego. /bis

Dadzą mi manierkę z gorzałczyną
Dadzą mi manierkę z gorzałczyną
A żebym nie tęsknił, a żebym nie tęsknił
Za dziewczyną. 2x

Powiodą z okopów na bagnety
Powiodą z okopów na bagnety
/Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie ucałuje
Ale nie ty... /bis
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230. O, mój ojcze atamanie
O, mój ojcze atamanie,
Ukraina śpi w najlepsze.
I wiatr ucichł na kurhanie,
I stanęła woda w Dnieprze.

A koń ledwie nogi wlecze,
A człek żyje, a nie żyje.
Czas nie płynie, ale ciecze.
Gdzieś w limanie czajka gnije.

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.

O, mój ojcze atamanie,
Niech przed tobą się użalę,
Gdy tak dłużej pozostanie,
To chatynkę swoją spalę.

Lancę w drobne drzazgi złamię,
Szablę rzucę na dno morza,
Sam się skryję na kurhanie
Gdzieś na stepach Zaporoża.
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231. Od Turbacza wieje wiatr
Od Turbacza wieje wiatr,
Niesie nam tę wieść,
Że tej nocy szczyty gór
Pokrył biały śnieg.

A w dolinach piękna jesień,
Złote liście lecą z drzew,
Od Turbacza wieje wiatr,
Niesie nam tę wieść.

Zima białym płaszczem swym
Już okryła Tatry,
Mgła zabrała słońcu blask,
Wieją zimne wiatry.

A w dolinach piękna jesień...

Hej dziewczyno, nie smuć się
W ten jesienny czas,
Chociaż raz uśmiechnij się,
Przywróć oczom blask.

A w dolinach piękna jesień...
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232. Ogniska już dogasa blask
Ogniska już dogasa blask,
Braterski splećmy krąg,
W wieczornej ciszy, w blasku gwiazd
Ostatni uścisk rąk.

Za nami jasnych godzin moc
I moc młodzieńczych snów.
Przy innym ogniu, w inną noc
Do zobaczenia znów.

Nie zgaśnie tej przyjaźni blask,
Co połączyła nas.
Nie pozwolimy, by ją starł
Nieubłagany czas.

Kto raz przyjaźni poznał moc,
Nie będzie tracił słów.
Przy innym ogniu, w inną noc
Do zobaczenia znów.
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233. Oj, ne chody, Hrycju
Oj ne chody, Hrycju, ta’j na weczornyci,
Bo na weczornycjach diwky-czariwnyci!
Kotraja diwczyna czorni browy maje,
To taja diwczyna usi czary znaje.

U nediłju rano ziłljaczko kopała,
A u ponediłok popołoskała.
Pryjszow wiwtorok – ziłljaczko zwaryła,
A w seredu rano Hrycja otrujiła.

Jak pryjszow czetwer – ta wże Hryc’ pomer
Pryjszła p’jatnycja – pochowały Hrycja.
A w subotu rano maty doczku była:
„Oj naszczo’ż ty, donju, Hrycja otrujiła?

„Oj mamo, mamo, Hryc’ żałju ne maje,
Naszczo ż Hryc’, mamo, razom dwoch kochaje!
Nechaj że ne bude ni tij, ni meni,
Nechaj dostanet’sja Hryc’ syrij zemli!”

„Oce ż tobi, Hrycju, ja tak izrobyła,
Szczo czerez tebe mene maty była!
Oce ż tobi, Hrycju, za teje zapłata –
Iz czotyr’och doszczok dubowaja chata!”



247

234. Ojciec Rafał (Piosenka dla Rafała Urbana)
Edward Stachura

Założe z każdym się, Ojcze Rafale,
O piwo, wódkę, krew, życie zuchwałe,
Że sobie jesteś teraz w Śląskim raju
Doradcą ogrodnika w boskim gaju.

Usynowiłeś mnie, włóczęgę,
Niech ci tam więcej przestrzennie będzie,
Tu, w tym Meksyku, w Monterrey,
Nostalgia mi za tobą wykrzywiła gębę,
Płaczę, jak bóbr, lecz ty się śmiej!

Wspominam nasze dni, Ojcze Rafale,
Etymologie, śpiew i bumstararę,
I śliczną a prześliczną kompaniję,
Herbatę z rumem oraz Potiszilem.

Mówiłeś do mnie: Ed, kiedy ja umrę,
To ty już dobrze wiesz, jaką mi trumnę,
I rakiem zajechała tratwo-sanna,
Powiozła tam cię, gdzie się kłania ściana.

Założe z każdym się, Ojcze Rafale,
O piwo, wódkę, krew, życie zuchwałe,
Że hucznie z Potęgową tam balujesz,
Pośrodku sadów tam, w niebieskiej tancbudzie.

Usynowiłeś mnie, włóczęgę,
Niech ci tam więcej przestrzennie będzie,
Tu, w tym Meksyku, w Monterrey,
Nostalgia mi za tobą wykrzywiła gębę,
Płaczę, jak bóbr, lecz ty się śmiej!
Lecz ty się śmiej!
Lecz ty się śmiej!
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235. Opuszczamy krypę
Słowa – B. Choiński, Marek Dagnan 

Cholerne czasy, podły zysk!
 – Opuszczamy krypę!

Złamane pensa pół na pysk.
 – Czas opuścić krypę!

Nasz Stary kocha kiwać nas.
 – Opuszczamy krypę!

Nie lubi płacić – kurza twarz!
 – Czas opuścić krypę!

Nie będziesz, Jasiu, więcej pluł
 – Opuszczamy krypę!

Budyniem, w którym pływał szczur.
 – Czas opuścić krypę!

Bóg na golasa stworzył nas,
 – Opuszczamy krypę!

Więc skąd pretensje, Jasiu, masz?
 – Czas opuścić krypę!

Po Bogu pierwszym po to jest,
 – Opuszczamy krypę!

Ażeby Cię oskubał fest.
 – Czas opuścić krypę!

Więc żegnaj, Jasiu, go i won!
 – Opuszczamy krypę!

I spływaj, Stary, na Cape Horn!
 – Czas opuścić krypę!
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236. Orawa
Z mego okna widać chmury
Na skalistych grzędach,
Przetrę szybę ciepłą dłonią,
Razem z nimi siędę
I będą mi grały wiatry
W zaklętych kolebach.
Noc smrekami się roztańczy
Po niebach, po niebach

Orawo, wiatrem malowany dach,
Ciupagami wysrebrzony na bukowych pniach.
Orawo, wiatrem malowany dom,
Gdzie zbójnickie śpiewogrania
Po kolebach śpią.

Z mego okna widać potok,
Doliną, doliną,
Dumnych smreków las szeroki,
Mgły w kosodrzewinach,
I będą mi grały wiatry 
Na organach turni,
Moje życie tylko w górach,
Nad dachami równin.

Orawo...
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237. Ostatni mazur
Jeszcze jeden mazur dzisiaj,
Choć poranek świta.
Czy pozwoli panna Krysia?
Młody ułan pyta.

I tak długo błaga, prosi,
Boć to w polskiej ziemi,
/W pierwszą parę ją unosi
A sto par za niemi. /bis

On jej czule szepce w uszko,
Ostrogami dzwoni,
W pannie tłucze się serduszko
I liczko się płoni.

Cyt, serduszko, nie płoń liczka,
Bo ułan niestały,
/O pół mili wre potyczka,
Słychać pierwsze strzały. /bis

Słychać strzały, głos pobudki,
Dalej, na koń, hurra!
Lube dziewczę, porzuć smutki,
Zatańczym mazura.

Jeszcze jeden krąg dokoła,
Jeden uścisk bratni,
/Trąbka budzi, na koń woła,
Mazur to ostatni! /bis
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238. Otwarte okna  
(zwane też Przeciąg)

Sł/ muz Jerzy Dargiel

Z fabryk na pola, ze wsi do miast,
Wszędzie, gdzie troski i smutki,
Rwie się do słońca, rwie się do gwiazd
Sygnał harcerskiej pobudki.

/Otwarte okna w szeroki świat
Otwarte oczy młode,
Otwarte serca, każdy nam brat,
Radość niesiemy, swobodę. /bis

Idziemy z szarych lechickich pól
Przez wielkie świata równiny.
Pieśnią koimy najcięższy ból,
Pieśnią radości i siły.

/Otwarte okna w szeroki świat
Otwarte oczy młode,
Otwarte serca, każdy nam brat,
Radość niesiemy, swobodę. /bis
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239. Pałacyk Michla
Pałacyk Michla, Żytnia, Wola,
Bronią się chłopcy spod „Parasola”,
Choć na „tygrysy” mają visy,
To warszawiaki, fajne urwisy są! 

Czuwaj wiaro i wytężaj słuch,
Pręż swój młody duch, pracując za dwóch.
Czuwaj wiaro i wytężaj słuch,
Pręż swój młody duch jak stal!

Każdy chłopaczek chce być ranny...
Sanitariuszki – morowe panny,
A gdy cię kula trafi jaka,
Poprosisz pannę – da ci buziaka w nos! 

Czuwaj wiaro i wytężaj słuch...

Z tyłu za linią dekowniki,
Intendentura, różne umrzyki,
Gotują zupę, czarną kawę 
I tym sposobem walczą za sprawę – hej! 

Czuwaj wiaro i wytężaj słuch...

Za to dowództwo jest morowe,
Bo w pierwszej linii nadstawia głowę,
A najmorowszy z przełożonych,
To jest nasz „Miecio” w kółko golony – hej! 

Czuwaj wiaro i wytężaj słuch...

Wiara się bije, wiara śpiewa,
Szkopy się złoszczą, krew ich zalewa,
Różnych sposobów się imają,
Co chwilę „szafę” nam posuwają – hej!

Czuwaj wiaro i wytężaj słuch...

Lecz na nic „szafy” i granaty,
Za każdym razem dostają baty
I co dzień się przybliża chwila,
Że zwyciężymy! I do cywila – hej!

Czuwaj wiaro i wytężaj słuch... 
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240. Pat Garrett
Dwa oblicza mają ludzie wstrętni,
A za nimi stoją zawsze strzelby,
Czy bez asów można w grze zwyciężyć?
Billy! 
Chcesz, czy nie chcesz, musisz grać!

Biznesmeni są tobą zmęczeni,
Więc Pata Garetta wynajęli,
A ty źle się czujesz, bo poluje
Na ciebie dawny przyjaciel twój.

Podobno Pat Garett jest na tropie,
Ty śpij więc z otwartym jednym okiem,
Byle szelest może zagrzmieć grzmotem,
Grzmotem z lufy, gdy pociągnie spust.

Biznesmeni z Toach chcą, byś odszedł,
Garettowi zapłacili dobrze,
Nie bierz tego zbyt poważnie, chłopcze,
Że cię ściga dawny kumpel twój.

W nocy zostań dzisiaj na hacjendzie,
Zagraj w karty, może znajdziesz 
szczęście,
Oni chcą, byś w butach zginął nędznie,
Billy, tak daleko jest twój dom.

Spotkasz jakąś słodziutką panienkę,
Co powiedzie cię w ciemność za rękę,
I nauczy czegoś cię zapewne,
Billy, twa ucieczka długo trwa.

Poprzez rzekę mierzą rewolwery,
W okrążeniu chce cię zamknąć szeryf,
Płatnych zbirów wokół od cholery,
Wolność twoja, Billy, drażni ich.

Śpiew cygański będzie w twym finale,
W Tullarosa albo jeszcze dalej,
W sumie to wypadnie doskonale.
Billy, ich jest tylu, a ty sam.

Dwa oblicza mają ludzie wstrętni,
A za nimi stoją zawsze strzelby,
Kogo w tej rozgrywce śmierć zwycięży,
Billy! 
Chcesz, czy nie chcesz, musisz grać!

Zdejmijcie ze mnie znak szeryfa,
Nie mogę go już dłużej nosić,
Robi się ciemno, nic nie widać,
Czuję, że pukam do nieba wrót,
Puk, puk, puk do nieba wrót.
Puk, puk puk do nieba wrót.
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241. Парень молодой 
Ехали цыгане,
C ярмарки домой, домой 
Они задержалися 
Под яблонкой густой

Эх загулял, загулял, загулял 
Парень молодой, молодой.
В красной рубашоночке,
Хорошенький такой.

Потерял я улицу, 
Потерял я дом свой родной. 
Потерял я девушку, 
В которую влюблён.

Эх загулял, загулял...

Нашёл я улицу,
Нашёл я дом свой родной.
Нашёл я девушку,
В которую влюблён.

Эх загулял, загулял...

Ехали, ехали, 
Встретили девчат.
Начал с ними говорить 
Молодой смелчак.

Эх загулял, загулял...
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242. Pejzaże Haraysmowiczowskie
Wolna Grupa Bukowina

Kiedy stałem w przedświcie, a Synaj
Prawdę głosił przez trąby wiatru
Zasmreczyły się chmur igliwiem
Bure świerki o góry wsparte

I na niebie byłem ja jeden
Plotąc pieśni w warkocze bukowe
I schodziłem na ziemię za kwestą
Przez skrzydlącą się bramę Lackowej

I był Beskid, i były słowa
Zanurzone po pępki w cerkwi baniach
Rozłożyście złotych
Smagających się wiatrem do krwi

Moje myśli biegały końmi
Po niebieskich mokrych połoninach
I modliłem się złożywszy dłonie
Do gór, do Madonny brunatnolicej

A gdy serce kroplami tęsknoty
Jęło spadać na góry sine
Czarodziejskim kwiatem paproci
Rozgwieździła się Bukowina

I był Beskid, i były słowa...



256

243. Pesymiści
My jesteśmy pesymiści. 
Naszym hasłem dąb bez liści.

Źle było, źle będzie
W Polsce, zawsze i wszędzie
Oprócz nas wszyscy są w błędzie.

Przeżyliśmy już faszystów,
Przeżyjemy komunistów.

Źle było...

Przeżyliśmy potop szwedzki,
Przeżyjemy i radziecki.

Źle było...

Przeżyliśmy już sanację,
Przeżyjemy demokrację.

Źle było...
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244. Piechur
Skończyło się lato, czas trudów i ćwiczeń.
Witają żołnierzy śródmiejskie ulice.
Piechurze, piechurze, powiedz, dlaczego
I zieleń, i kwiaty wędrują w szeregu?

Nie darmo w polu, nie darmo w polu służbę pełnię.
Nieraz cekaem, nieraz cekaem bił w olszynie.
Dlatego zieleń mam przy hełmie, dlatego zieleń mam przy hełmie.
Dlatego kwiat przy karabinie, dlatego – binie.

Popatrzcie tylko, popatrzcie tylko na kolegów.
Czy mało odznak, czy mało odznak jest przypiętych?
Dlatego właśnie dziś w szeregu, dlatego właśnie dziś w szeregu
Dowódca idzie uśmiechnięty, dowódca śnięty.

Bo radość mieszka, bo radość mieszka w miejskich murach.
Bo tyle wiernych, bo tyle wiernych serc uderza.
Dlatego kwiaty dla piechura, dlatego kwiaty dla piechura.
Dlatego uśmiech dla żołnierza, dlatego jeża.
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245. Pielgrzym
Ma pod stopami cierń kamienia,
A ponad głową łachman nieba,
Pielgrzymią torbę na ramieniu,
A w niej spleśniałą pajdę chleba.
Wiodą go kręte drogi leśne,
Strumień obmywa twarde stopy,
Uśmiecha się do siebie we śnie,
Drzemiąc pod dachem wiejskiej szopy

Cóż ci po wędrowaniu, młody posępny człowieku?
Gdzie cię do licha niesie, co widzisz na brzegu?
Spójrz, na tafli otoku Twe podarte łachmany,
Gdzie, człowieku, cóż ci po wędrowaniu?

A kiedy rankiem w przyodziewek
Okrywał wątłe swe ramiona,
Ptaki budziły go swym śpiewem,
Wstawał i dalej szedł przez pola.
Nie zwykł ludzkiego trzymać wzroku
I mówił niewyraźne słowa,
Nie mógł dotrzymać jemu kroku
Niejeden, który to próbował.

Cóż ci po wędrowaniu…
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246. Pierwsza Kadrowa (Kadrówka)
Raduje się serce, raduje się dusza,
Gdy Pierwsza Kadrowa na wojenkę rusza.

Oj da, oj da dana, kompanio kochana,
Nie masz to jak Pierwsza, nie! nie! nie! 

Chociaż do Kijowa mamy długą drogę,
Przecież jednak dojdziem, byle by iść w nogę.

Oj da, oj da dana....itd

Gdy Moskal, psia wiara, drogę nam zastąpi,
Kulek z mannlichera nikt mu nie poskąpi.

Oj da, oj da dana....itd

Kiedy wybijemy po drodze Moskali,
Ładne warszawianki będziem całowali.

Oj da, oj da dana....itd

Chociaż w butach dziury i na portkach łaty,
To Pierwsza Kadrowa pójdzie na armaty.

Oj da, oj da dana....itd

A gdy się szczęśliwie zakończy powstanie
To Pierwsza Kadrowa gwardyją zostanie.

Oj da, oj da dana....itd



260

247. Pieski małe dwa 
Pieski małe dwa poszły raz do lasu,
Narobily tam strasznego hałasu.
Hałas robić źle – każdy piesek o tym wie.

Si bon, si bon tralalalalalala
Si bon, si bon tralalalalalala

Pieski małe dwa chciały przejść się chwilkę.
Nie wiedziały jak, przeszły jedną milkę
I znalazły coś, taką dużą białą kość.

Si bon, si bon tralalalalalala
Si bon, si bon tralalalalalala

Pieski małe dwa chciały przejść przez rzeczkę.
Nie wiedziały jak, znalazły kładeczkę
I choć była zła, przeszły po niej pieski dwa.

Si bon, si bon tralalalalalala
Si bon, si bon tralalalalalala

Pieski małe dwa poszły więc na łąkę.
Znalazły tam czerwoną biedronkę.
A biedronka ta dużo czarnych kropek ma

Si bon, si bon tralalalalalala
Si bon, si bon tralalalalalala

Pieski małe dwa bardzo się zdziwiły
O biedronkę tę omal się nie biły,
Bo każdy z nich chciał, żeby ją dla siebie miał.

Si bon, si bon tralalalalalala
Si bon, si bon tralalalalalala

Kiedy weszli w gąszcz, to się okazało,
Że to zwykły chrząszcz. Dwóch piesków się dało
Nabrać na jej wdzięk, z dwóch serc słychać cichy jęk.

Si bon, si bon tralalalalalala
Si bon, si bon tralalalalalala

Pieski małe dwa wróciły do domu,
O przygodzie swej nie mówiąc nikomu.
Wlazły w budę swą, teraz sobie smacznie śpią

Si bon, si bon tralalalalalala
Si bon, si bon tralalalalalala
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248. Piękne życie prowadzą kowboje
Piękne życie prowadzą kowboje,
A ich miłość jest piękna jak kwiat.
/Rzucam lasso i serce jest moje.
Biorę dziewczynę i idę w świat. /bis

Może kochasz mnie, piękna dziewczyno.
Może los złączy gdzieś serca dwa.
/Wiatr upaja jak szampan i wino.
Dzika miłość po stepie nas gna. /bis

A gdy powiesz: „nie kocham cię więcej”,
Wezmę lasso i powieszę się.
/W blasku ognia, wśród Indian okrzyków
Ciało moje na stosie spali się. /bis
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249. Piętnastu chłopa 
Piętnastu chłopa na umrzyka skrzyni,
Jo-ho-ho i butelka rumu!

Tylko piętnastu, bo resztę diabli wzięli,
Jo-ho-ho i butelka rumu!

Tom Evry dostał nożem po policzku,
Jo-ho-ho i butelka rumu!

A monsieur Tessain zadyndał na stryczku,
Jo-ho-ho i butelka rumu!

Nóż dostał w grdykę Francuz i padł trupem,
Jo-ho-ho i butelka rumu!

Grosz zaśniedziały był ich całym łupem,
Jo-ho-ho i butelka rumu!

Trup Bellamy’ego sczerniały i suchy
Jo-ho-ho I butelka rumu!

Wisi pod Kingston aż brzęczą łańcuchy
Jo-ho-ho i butelka rumu!
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250. Pinokio
Słowa - M. Sieniawski, muzyka - P. Gintrowski

Bardzo śmiesznie jest umierać,
Kiedy żyć byś chciał,
Nosić miano Olivera,
Kiedy jesteś Brown.

Jak zabawnie chcieć i nie móc
Lub nie chcieć i móc.
Dziś Romulus – jutro Remus,
Jutro trup – dziś wódz.

Chciałbyś lecieć za widnokrąg,
Miasto ci się śni.
Czemu żyć chcesz, Pinokio,
W korowodzie złych dni.

Bardzo śmiesznie wstawać rano,
Kiedy spać byś chciał.
I z twarzyczką zapłakaną
Wychodzić na raut

Jak zabawnie myśleć o czymś,
Kiedy braknie słów.
Prosto z pełni w sen wyskoczyć,
W roześmiany nów.

Chciałbyś słońca, musisz moknąć,
Myśląc: w to mi graj!
Nie umieraj, Pinokio,
Jeszcze jedną noc trwaj.
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251. Piosenka kolorowa
Chodzą słuchy, że w większości Niebiesko – Czarni , ale jednak chyba Skaldowie w filmie 
Mocne Uderzenie z roku1966

Piosenka, której nie ma,
Szara jest jak świt.
Nic nie ma, ledwie temat,
Rym jakiś, jakiś rytm.
Nieśmiała, nieforemna,
Szara tak jak nocy brzeg,
Gdy świt z ptaków snem miesza się...

A potem jest zielona,
Jakby rzucił ktoś
Zielone winogrona
W zielonej nocy dno
Już struna uderzona
Nutki ślad, daleko stąd
To jest ten ton, ten właśnie ton.

A potem przyjdą słowa
I to będzie już
Piosenka kolorowa
Z kwitnącą burzą róż
Dziewczyna w pełni lata, 
Która zna urodę swą
bo tych kilka słów to jest już to.

Piosenka już gotowa.
Można już ją grać,
W gitary struny schować
Lub swej dziewczynie dać
Piosenka kolorowa,
Taki jest jej cały świat.
Świat, co wciąż ma tak mało lat,
Świat, co wciąż ma tak mało lat
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252. Piosenka koniokrada
Gdy zmrok zapada, Hiszpan gromada
Wokół ogniska nieci.
Iskry strzelają, gitary łkają,
Piosenka w prerię leci.

Ajajajaj, piosenka z gór Nevada.
Mój ojciec tam kowbojem był,
Miał syna koniokrada.
Ajajajaj, spędzajcie z gór swe stada,
Gdy usłyszycie z dala, o hej,
Piosenkę koniokrada.

Piękna Rosita szalem spowita
Wokół ogniska się skrada.
My w nią wpatrzeni jak urzeczeni
Śpiewamy pieśń Nevada.

Ajajajaj...

Gdy zmrok zapadnie, nikt nie odgadnie,
Co się za skałą kryje.
A to koniokrad lasso szykuje
Na konia smukłą szyję.

Ajajajaj...
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253. Песенка o cолдатских cапогах
Булат Окуджава (1957)

Вы слышите, грохочут сапоги,
и птицы ошалелые летят,
и женщины глядят из-под руки,
вы поняли, куда они глядят.

Вы слышите, грохочет барабан,
солдат, прощайся с ней, прощайся с ней.
Уходит взвод в туман – в туман – в туман,
а прошлое ясней, ясней, ясней.

А где же наше мужество, солдат,
когда мы возвращаемся назад?
Его, наверно, женщины крадут,
и, как птенца, за пазуху кладут.

А где же наши женщины, дружок,
когда вступаем мы на свой порог?
Они встречают нас и вводят в дом,
а в нашем доме пахнет воровством.

А мы рукой на прошлое – вранье!
А мы с надеждой в будущее – свет!
А по полям жиреет воронье,
а по пятам война грохочет вслед.

И снова переулком – сапоги,
и птицы ошалелые летят,
и женщины глядят из-под руки,
в затылки наши круглые глядят.
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254. Piosenka na Nowy Rok
Nasza Basia Kochana 
Słowa i muzyka – Jerzy Filar

Siedzę, kiedy słońce lśni,
Będę siedział, gdy zapadnie noc.
Czekam nowych, lepszych dni,
Kiedy stary z nowym wznoszą toast.

Siedzę sobie, grzeję kości,
Sam na sam ze samotnością.
I nie czekam wcale gości,
W purpurowej filiżance piję wino.

/Nic do marzeń, nic do żalu,
Kiedy stary z nowym wnoszą toast. /bis

Siedzę sobie, grzeję kości
Sam na sam ze samotnością.
I nie czekam wcale gości,
W purpurowej filiżance czekam wiosny.

/Nic do marzeń, nic do żalu,
Kiedy stary z nowym wnoszą toast. /bis
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255. Письмо Андрея
Вот за окном чудесная погода, 
На небе блестит месяц золотой. 
/А мне сидеть ещё четыре года... 
Ойойойой, как хочется домой! /bis

Вот недавно попал я в слабосилку.
Всё от того, что ты не шлёшь посылку. 
Я не хочу того, что пожернее, 
Пришли хоть чёрных, чёрных сухарей! 

Зайди к соседу моему Егорке, 
Он на свободе мне должен 6 рублей. 
На три рубля купи ты мне махорки, 
На остальные чёрных сухарей. 

Но не сиди с Егоркой до полночи, 
А то Егорка обнять тебя захочет 
Аколь обнима ты меня не забывай 
И сухарей по-чаще присылай.

Пишу письмо, целую тебя в лобик.
Не забывай, што я живу как бобик...
Привет из дальних лагерей
Для всех товарищей-друзей.
Целую крепко, крепко
Ваш Андрей!
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256. Płomienie
Już późno, niebo oddycha,
Już noc niewiadoma i cicha,
Już pora rozpalić ognisko,
Nie wiedzieć, gdzie gwiazda, gdzie iskra.

Płomienie, płomienie,
Czerwone okruszyny słońca,
Płomienie, płomienie,
Czekamy, aż wypalą się do końca.
Płomienie, płomienie, płomienie,
Na twarzach został ślad gorąca.
Płomienie, płomienie,
Co nigdy nie wypalą się do końca.

Już późno, makiem zasiało,
Już noc twarz odkrywa swą białą,
Nad żarem popiołów motyle,
Lecz jeszcze popatrzmy przez chwilę.

Płomienie, płomienie...
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257. Płonie ognisko w lesie
Płonie ognisko w lesie,
Wiatr smętną piosnkę niesie.
Przy ogniu zaś drużyna
Gawędę rozpoczyna.

Czuj, czuj, czuwaj, czuj, czuj, czuwaj,
Rozlega się dokoła.
Czuj, czuj, czuwaj, czuj, czuj, czuwaj,
Najstarszy druh zawoła.

Przestańcie się już bawić
I czas swój marnotrawić.
Niech każdy z nas się szczerze
Do pracy swej zabierze.

Czuj, czuj, czuwaj...
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258. Pod sztokfiszem
Słowa – Halina Stefanowska, muzyka trad.

Świat nabił nas w butelkę,
Za naszą poniewierkę,
Za pieski los i pieski, pieski wikt.
Dziś dymią wszystkie czuby,
Dziś śpiewa cały kubryk:
 – Panieneczki, otwierajcie drzwi!

„Pod Sztokfiszem” parę dni,
Brzuch jak beczka – w beczce gin.
Nim na morze wypłyniemy, znów na morze,
To jeszcze mała nalej mi,
Bo jutro będzie gorzej,
Jeśli się do jutra będzie żyć! Pić! Tyć!

Choć stale porty zmieniasz, Jednaka wszędzie cena:
Gorzałki łyk jest droższy niż Twój łeb!
Masz długi w czarciej kasie,
Więc nalej, póki da się,
Z pełną szklanką biedę swoją klep!

„Pod Sztokfiszem” parę dni,
Brzuch jak beczka – w beczce gin.
Nim na morze wypłyniemy, znów na morze,
To jeszcze mała nalej mi,
Bo jutro będzie gorzej,
Gdy nas porwie czart na mały drink!
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259. Pod żaglami „Zawiszy” 
Pod żaglami „Zawiszy”
Życie płynie jak w bajce,
Czy to w sztormie, czy w ciszy,
Czy w noc ciemną, dzień jasny.

Kiedy grot ma dwa refy,
Fala pokład zalewa,
To załoga „Zawiszy”
Czuje wtedy, że pływa.

Więc popłyńmy raz jeszcze
W tę dal siną bez końca,
Aby użyć swobody
Wiatru, morza i słońca.

Białe żagle na masztach
To jest widok mocarny,
W sercu radość i siła,
To „Zawisza” nasz „Czarny”.
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260. Połoniny niebieskie
Gdy nie zostanie po mnie nic,
Oprócz pożółkłych fotografii,
Błękitny mnie przywita świat,
W miejscu, co nie ma go na mapie.

A kiedy sypną na mnie piach,
Gdy mnie okryją cztery deski,
To pójdę tam, gdzie wiedzie szlak,
Na połoniny, na niebieskie.

Podwiezie mnie błękitny wóz,
Ciągnięty przez błękitne konie.
Przez świat błękitny będzie wiózł,
Aż zaniebieszczy w dali błonie.

Od zmartwień wolny i od trosk,
Pójdę wygrzewać się na trawie,
A czasem, gdy mi przyjdzie chęć,
Z góry na ziemię się pogapię.

Popatrzę, jak wśród smukłych malw,
Wiatr w przedwieczornej ciszy kona,
Trochę mi tylko będzie żal,
Że trawa u was tak zielona.
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261. Port to jest poezja
Słowa – Halina Stefanowska, muzyka – Krzysztof Klenczon

Port to jest poezja rumu i koniaku,
Port to jest poezja westchnień czułych żon.
Wyobraźnia chodzi z ręką na temblaku,
dla obieżyświatów port to dobry dom.

Hej, Johnny Walker, dla bezdomnych dom.
Hej, Johnny Walker, dla bezdomnych dom.

Port to są spotkania kumpli, co przed laty
uwierzyli w ziemi czarodziejski kształt...
Za marzenia głupie tu się bierze baty,
Któż mógł wiedzieć, że tak mały jest ten świat

Hej, Johnny Walker, mały jest ten świat.
Hej, Johnny Walker, mały jest ten świat.

Port to są zaklęcia starych kapitanów,
którzy chcą wyruszyć w jeszcze jeden rejs...
Tu żaglowce stare giną na wygnaniu,
Wystrzępione wiatrem aż po drzewce rej

Hej, Johnny Walker, aż po drzewce rej
Hej, Johnny Walker, aż po drzewce rej
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262. Pożegnanie gór
Śpiewała Małgosia Jędrzejowska

Słońca dysk zaginął gdzieś w konarach,
Na polanę spłynął szary mrok,
Smętnie zadzwoniła gdzieś gitara,
W ciemnej ciszy czyjś zamiera krok.

Przy ognisku wędrowców gromada.
W blasku iskier zamarł cieni krąg,
Wysłuchując starych opowiadań,
Zasłyszanych gdzieś daleko stąd.

Pięciolinią wyznaczonym szlakiem
Błądzi zapomniany, niemy cień.
O swych troskach smętnie zadumany
Żegna świątek odchodzący dzień.

Znika w dali kalejdoskop twarzy,
Zgasłych ognisk dym już sięga chmur.
Pomyśl, ile niespełnionych marzeń
Łączy z sobą pożegnanie gór.

Już nie zginą góry z moich wspomnień
Oczy ikon nieprzebyty szlak
Szumu jodeł nie da się zapomnieć
Będziesz do nich wracał w swoich snach.
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263. Praszczur
Z ogromnych swych łusek obłaził był jaszczur,
A mamut się wspinał na morwę,
Gdy z ciemnej jaskini ciemrawy nasz praszczur
Wyszedłszy, powiedział: – O w mordę!
A echo poniosło wśród skrzypów jak masztów,
Paproci wysokich jak wiecha;
I zdziwił się praszczur, i zdumiał sie praszczur,
Że nic nie przechodzi bez echa...

I śmiały się szympanse,
I chichotały w głos:
Naiwni będą zawsze,
Naiwnych nigdy dość.

Trylobit zakwilił pomiędzy gałęzie,
Diplodok baobab rozwalał,
Gdy praszczur pokraśniał na ciele i gębie,
I szepnął w ekstazie: – O, lala...
Owładnął nim dreszczyk podobny do kaszlu,
Kobietę gdy ujrzał w swych sidłach;
I zdziwił się praszczur, i zdumiał sie praszczur,
I stwierdził: – Ni pies to, ni wydra...

I śmiały się szympanse,
I chichotały w głos:
Naiwni będą zawsze,
Naiwnych nigdy dość.

A potem nastały uciechy i tryle,
Praszczurzył się praszczur z praszczurką,
Aż ta go zdradziła z przyjezdnym gorylem
I śmiało się całe podwórko...
 – Kosmaty syneczku, pan praszczur to tatuś – 
Praszczurka kłamała wybornie.
I zdziwił się praszczur, rzekomy nasz praszczur,
Że tak się fałszuje historię...

I śmiały się szympanse,
I chichotały w głos:
Naiwni będą zawsze,
Naiwnych nigdy...
Dość!



277

264. Przedszkole
Słowa i muzyka – Jacek Kaczmarski (1974)

W przedszkolu naszym nie jest źle, zabawek mamy tutaj w bród,
Po całych dniach bawimy się w coraz to inny trud.
Pani nam przypatruje się, pilnuje, gdzie zabawy kres.
W przedszkolu naszym nie jest źle, kiedy się grzecznym jest.

Bo jeśli nie - zaraz po pupach, po pupach, po pupach biją nas
I krzyczą - patrz szcze-, patrz szczeniaku, gdzieś ty wlazł!
Albo po łapach, po łapach, po łapach trzepią i
W kącie się łyka łzy...

Za oknem tyle świata lśni, do szyby więc przyciskam nos,
Wszystkim zachwycałbym się, gdy-, gdyby nie Pani głos,
Bo mamy w pociąg bawić się, Pani nas ciągnie tam i tu
I chyba sama nie wie gdzie, powtarza tylko: czu-czu-czu...

My za nią, przewracając się i na zakrętach lecąc w bok
Patrzymy, jak się pociąg rwie, krzyczymy czu-czu, gubiąc krok.
A pani ciągle biega i za nią już tylko jeden, dwu
Bo reszta pod ścianami tkwi i leżąc, krzyczy: czu-czu-czu!

Pani się zatrzymuje zła, pierwszego z brzegu łapie i
Tym pierwszym zwykle bywam ja, bo jestem krnąbrny oraz zły.
Więc zaraz da mi po pupie, po pupie, po pupie zbije mnie,
Krzycząc - czemu szcze-, czemu szczeniaku nie bawisz się?

A ja z pociągu z pociągu wypadłem tylko i
W kącie połykam łzy,
Lecz nic nie mówię, cóż to da? Coś tylko we mnie w środku drży
W kąciku siedzę cicho-sza, myślę, że smutno mi...

Lecz z czasem minie też i to, w przedszkolu naszym tak już jest,
Że zapomina tu się zło, tu troskom szybki kres!
Więc znów bawimy wszyscy się, pod czujnym okiem Pani, i
W przedszkolu naszym nie jest źle! (szczególnie, gdy się śpi!)
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265. Przemijanie
 Dzień kolejny minął, 
Dzień, co nic nie przyniósł. 
Jeszcze się nie skończył, 
A nowy już wyrósł. 
 

Tyle dni minęło, tyle marzeń – jak sen, 
Tylu ludzi przeszło, tyle zdarzeń – kto wie, 
Tyle marzeń sennych się nie spełniło,
Tyle dobrych gwiazd ubyło. 

 
Tyle słów powiedział,
Słów, co nic nie znaczą.
Może kogoś uraził,
Czyjeś oczy płaczą.
 

Tyle dni minęło…
 
Znowu czasu mijanie,
Znowu minął dzień.
Komu przyniósł radość,
Komu smutek zeń?
 

Tyle dni minęło…
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266. Przez zieloną wieś 
Przez zielony bór
Idzie sobie knur,
Idzie sobie knur.
Łup, łup,łupu cupu
Idzie knur do punktu skupu
Patryjota knur.

Przez zieloną wieś
Idzie sobie gęś,
Idzie sobie gęś.
Gę, gę, gęgu, gęgu
Idzie gęś do punktu lęgu.
Patryjotka gęś.

Przez zielony gąszcz
Pełznie sobie wąż. (śpiewało się także „wąszcz”)
Pełznie sobie wąż.
Ślizg, ślizg, ślizgu, ślizgu,
Pełznie wąż do socjalizmu.
Patryjota wąż.

Przez zielony bór
Wraca sobie knur,
Wraca sobie knur.
Oddał skórę, oddał kości
Dla ojczyzny swej z miłości.
Patryjota knur.

Przez zieloną wieś
Wraca sobie gęś.
Wraca sobie gęś.
Dała jaja, dała pierze
Dla ojczyzny swej w ofierze,
Patryjotka gęś.

Przez zielony gąszcz
Wraca sobie wąż,
Wraca sobie wąż.
Ślizg, ślizg, ślizgu, śligzu,
Wraca wąż od socjalizmu,
Zmądrzał głupi wąż.
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267. Przyjaciół nikt nie będzie mi wybierał 
Słowa – Andrzej Garczarek 

Przyjaciół nikt nie będzie mi wybierał, 
Wrogów poszukam sobie sam. 
Dlaczego, kurwa mać, bez przerwy 
Poucza ktoś, w co wierzyć mam?

Niech się gazeta Neues Deustchland 
Wstrzyma z wstępniakiem o pomocy. 
Bo tu są ludzie, którzy jeszcze 
Budzą się z krzykiem w środku nocy. 

Zaiste, wierny to przyjaciel, 
Wszak znów pucuje śniedź pomników. 
Na wieczną chwałę i pamiątkę 
Pruskich kaprali, Fryderyków.

Przyjaciół nikt nie będzie mi wybierał, 
Wrogów poszukam sobie sam. 
Dlaczego, kurwa mać, bez przerwy 
Poucza ktoś, w co wierzyć mam?

Jakim Wy prawem o wolności 
Głosicie, bracia, w Rudym Pravie?
Wszak to od waszej nie ostatni 
Zwariował pisarz Ota Pavel... 

Przebacz mi smutna Bratysławo, 
Hradcu Kralowy, Zlata Praho. 
Za śmierć jaskółki tamtej wiosny 
I polskie tanki nad Wełtawą. 

Przyjaciół nikt nie będzie mi wybierał, 
Wrogów poszukam sobie sam. 
Dlaczego, kurwa mać, bez przerwy 
Poucza ktoś, w co wierzyć mam?
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268. Przy ognisku
Płomień strzela już z ogniska, czyś z daleka jest, czy z bliska,
Usiądź z nami przy tym ogniu, swoje dłonie, serce ogrzej.
Ta piosenka rozweseli nawet twarz najbardziej chmurną,
Bo na całym świecie nie ma takiej wiary jak nasz turnus.

Przy ognisku, przy ognisku, tak siedzimy sobie wszyscy,
Giną troski i zmartwienia, bo ognisko wszystko zmienia.

Pan kierownik jest tu z nami i choć złości się czasami,
To wybacza różne psoty, bo jest z niego chłopak złoty.
A szefowa naszej stołówki, fajna babka jest i kwita,
Lecz się często denerwuje, gdy się ktoś czepia.

Przy ognisku, przy ognisku...

Nasz kaowiec, pan Mieczysław, wciąż wycieczki nam załatwia,
Uwielbiają go kobiety, bo przystojny jest niestety.
Gdy w świetlicy pani Basia daje książki oraz szachy,
Każdy facet czuje feler, że już nie jest kawalerem.

Przy ognisku, przy ognisku...

Już niedługo powrócimy do swych domów i swej pracy,
Ale każdy z rozrzewnieniem będzie wspominał nasze wczasy.
Gdy po roku się spotkamy na turnusie przy ognisku,
To znów razem zaśpiewamy tę piosenkę satyryczną.

Przy ognisku, przy ognisku, łatwiej się wybacza wszystko,
Nawet tę satyrę ostrą zaśpiewaną prosto w oczy.
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269. Przyjedź, Mamo, na przysięgę
Śpiewali to Pucie w 1972 r. na poligonie w Wesołej,  
w trakcie tzw. „Manewrów Techniczno-Obronnych Chorągwi Warszawskiej”,  
wzbudzając niejaką konsternację...

Przyjedź, mamo, na przysięgę,
Zaproszenie wysłał szef.
/Granat urwał prawą rękę
Przyjedź, zobacz, Twoja krew. /bis

Mundur na mnie jak ulany
Rękaw już zaprasowany
Czy wierzyłaś, czy marzyłaś o tym w snach?
Wojsko mamie, proszę mamy,
Lewą ręką bije w dach!
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270. Ptaszek
Siedzi ptaszek na gałęzi.
Postrzelili go i rzęzi.
Nie wdrapujcie się tam dzieci
I tak zaraz na dół zleci.

A, aa, aa, aaaaa…

Siedzi ptaszek, w głowie dziurka.
Pozlepiane krewką piórka.
Jedna nóżka podkurczona.
Patrzcie, patrzcie, zaraz skona!

A, aa, aa, aaaaa…

Hej myśliwi, zuchy, zuchy,
Pokochają was dziewuchy,
Bo dzięki wam już na co dzień
Równowaga jest w przyrodzie.

A, aa, aa, aaaaa…
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271. Pusto w Gorcach
Pusto w Gorcach jest jesienią,
Chociaż w dole życie wre
Tutaj, w górach, tylko buki
Złocą się wśród innych drzew.
Gdzieś w dolinę schodzą ślady,
Ktoś niedawno siano zwiózł,
Na polanie pozostawił
Trzy ostrewki, puste już...

Chodźmy wyżej, popatrzymy
W zarośniętą stawu twarz,
Może dojrzysz poprzez trzciny
Na dnie gdzieś zbójników skarb.
Już niedługo spadną śniegi,
Staw pogrążą w śnie głębokim,
Słuchaj, może w szelest liści
Wkradły się już zimy kroki.

A w szałasie jeszcze ciepło,
Jeszcze watra gdzieś się tli,
Jeszcze przecież gryzie w oczy,
Jałowcowy ostry dym.
Może tutaj spotkasz szczęście,
Co gdzieś pod gontami śpi,
Szczęście, które wspomnisz nieraz,
Jak i te jesienne dni.
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272. Ragazza `85
Jacek Zwoźniak

Ein jungen Mann von Essen Gefahren mercedesem,
Wprost z Einbahnstrasse zjechał pod twój blok,
Ty miałaś zwanzig zloty, Myślałaś tylko o „tym”,
Więc poprawiłaś zaraz golden lok.

A on był Ubermenschem przystojnym jak Hans Genscher,
Ty miałaś tylko funfzehn Jahre alt, więc byłaś kleine Fraulein,
A on był ein gross chojrak, dlaczego wtedy powiedziałaś – Halt!

In dem Zimmer zdejmowałaś potem sweter,
Bo Biusthalter z „Burdy” ci wypełniał sen,
Dein suss Mann zawołał – Donnerwetter!
Meine Madchen, das ist Tur, auf Wiedersehen!

Nie wiedział, jak cię nazwać, więc prosił – Bitte, Ausweiss!
Nie rozumiałaś, co od ciebie chciał... Myślałaś – Postaw sznapsa...
A on ci dał w Arsch klapsa I wrzasnął tylko – Du bist gute Frau!

Był z niego numer lepszy – chciał z tobą... neunundsechszig,
A ty mu durch się śmiałaś prosto w nos
I choć nie byłaś w wojsku, odrzekłaś mu po polsku:
Sehr gut, nie ze mną te numery, Kloss!

Dein suss Mann Mercedes ci nicht kaufen!
Gute Nacht nie powie ci przed snem,
Bo nad wami wisiał napis „Hier nicht rauchen!”
„Nur fur Deutsche! Hande hoch! Auf Wiedersehen!“

W efekcie Drang nach Osten, spędziłaś noc pod mostem,
a rano poszłaś schlafen do zu Haus.
Ściskając Kugelschreiber, co dał ci easy rider...
A w radiu śpiewał właśnie Mitffoch Klaus...

Ty nie będziesz moją Hildą z Altenburga!
Choćbym dzielny był jak Konrad Walenrod,
To nie wsiądziesz za nic ze mną do wartburga... o nein...
Adieu, Fraulein, meine kleine, spadaj stąd!

Albo jak Łokietek ci urządzę Płowce!
Jeszcze powiesz – Danke, mein Herr Gott!
I zatęsknisz jak dyrektor za związkowcem...
Adieu, Fraulein, meine kleine, spadaj stąd!
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273. Ragazza da Provinzia
Jacek Zwoźniak

Ragazzo da Napoli zajechał Mirafiori,
Na sam trotuar wjechał kołami.
Nosem prezent poczułaś – już taka jesteś czuła,
Że pomyślałaś o nim: „Bello mio...”

On ciemny był na twarzy, a prezent ci się marzył
Za dziesięć centów torba w Peweksie...
Ty miałaś cztery złote, on proponował hotel,
I nie musiałaś zameldować się.

Ty z nim poszłaś w ciemno, damo bez matury...
Koza ma prezencję lepszą niźli ty...
Czemu smutną minę masz i wzrok ponury?
Ciao, bambina – spadaj mała – tam są drzwi.

On miał w kieszeni paszport – sprawdziłaś, a więc znasz to,
Lecz on nie sprawdził, ile ty masz lat...
On mówił” „Bella bionda!” – a popatrz, jak wyglądasz...
Te włosy masz jak len, co w błoto wpadł...

Jak w oczy spojrzysz teraz swojego prezentera,
Co dyskotekę robi i ma styl?
Straciłaś fatyganta – chciał kupić ci trabanta...
Czy warto było za tych parę chwil?

Twój ragazzo Forda Capri ci nie kupi,
„Buonanotte!” – pewnie też nie powie ci...
Jeszcze wierzysz, że dla ciebie śpiewa Drupi...
Ciao, bambina – spadaj mała – tam są drzwi.

Poznałaś Europę, więc nie mów do mnie „kotek” –
Ja nie wiem, co Volkswagen, a co Ford,
Nie jestem tak bogaty, nie wezmę cię do chaty,
I przestań mnie nazywać „my sweet lord”.

Ty nie będziesz moją Julią Capuletti –
Inny wszak, niż ja, Romeo ci się śni...
W żadnym calu nie wyglądam jak spaghetti...
Ciao, bambina – spadaj mała – tam są drzwi.

Gdy ci pizzę stawiał, rzekł: „Prego mangiare” –
To pamiętać będziesz po kres swoich dni,
Tęskniąc za nim jak panienka za dolarem...
Ciao, bambina – spadaj mała – tam są drzwi!
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274. Reytan czyli raport ambasadora
Jacek Kaczmarski

„Wasze wieliczestwo”, na wstępie śpieszę donieść:
Akt podpisany i po naszej myśli brzmi.
Zgodnie z układem wyłom w Litwie i Koronie
Stał się dziś faktem, czemu nie zaprzeczy nikt.

Muszę tu wspomnieć jednak o gorszącej scenie,
Której wspomnienie budzi we mnie żal i wstręt,
Zwłaszcza że miała ona miejsce w polskim sejmie,
Gdy podpisanie paktów miało skończyć się.

Niejaki Rejtan, zresztą poseł z Nowogrodu,
Co w jakiś sposób jego krok tłumaczy mi,
Z szaleństwem w oczach wszerz wyciągnął się na progu
I nie chciał puścić posłów w uchylone drzwi.

Koszulę z piersi zdarł, zupełnie jak w teatrze,
Polacy – czuły naród – dali nabrać się:
Niektórzy w krzyk, że już nie mogą na to patrzeć,
Inni zdobyli się na litościwą łzę.

Tyle hałasu trudno sobie wyobrazić!
Wzniesione ręce, z głów powyrywany kłak,
Ksiądz Prymas siedział bokiem, nie widziałem twarzy,
Evidemment, nie było mu to wszystko w smak.

Poniński wezwał straż – to łajdak jakich mało,
Do dalszych spraw polecam z czystym sercem go,
Branicki twarz przy wszystkich dłońmi zakrył całą,
Szczęsny Potocki był zupełnie comme il faut.

I tylko jeden szlachcic stary wyszedł z sali,
Przewrócił krzesło i rozsypał monet stos,
A co dziwniejsze, jak mi potem powiadali,
To też Potocki, ale całkiem autre chose.
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Tak a propos, jedna z dwóch dam mi przydzielonych
Z niesmakiem odwróciła się, wołając – Fu!
Niech ekscelencja spojrzy, jaki owłosiony!
(Co było zresztą szczerą prawdą, entre nous).

Wszyscy krzyczeli, nie pojąłem ani słowa.
Autorytetu władza nie ma tu za grosz,
I bez gwarancji nadal dwór ten finansować
To może znaczyć dla nas zbyt wysoki koszt.

Tuż obok loży, gdzie wśród dam zająłem miejsce,
Szaleniec jakiś (niezamożny, sądząc z szat)
Trójbarwną wstążkę w czapce wzniósł i szablę w pięści –
Zachodnich myśli wpływu niewątpliwy ślad!

Tak, przy okazji – portret Waszej Wysokości
Tam wisi, gdzie powiesić poleciłem go,
Lecz z zachowania tam obecnych można wnosić,
Że się nie cieszy wcale należytą czcią.

Król, przykro mówić, też nie umiał się zachować,
Choć nadal jest lojalny, mogę stwierdzić to:
Wszystko, co mógł – to ręce do kieszeni schować,
Kiedy ten mnisi lis Kołłątaj judził go.

W tym zamieszaniu spadły pisma i układy.
„Zdrajcy!” krzyczano, lecz do kogo, trudno rzec.
Polityk przecież w ogóle nie zna słowa „zdrada”,
A politycznych obyczajów trzeba strzec.

Skłócony naród, król niepewny, szlachta dzika
Sympatie zmienia wraz z nastrojem raz po raz.
Rozgrywka z nimi to nie żadna polityka,
To wychowanie dzieci, biorąc rzecz en masse.

Dlatego radzę: nim ochłoną ze zdumienia
Tą drogą dalej iść, nie grozi niczym to;
Wygrać, co da się wygrać! Rzecz nie bez znaczenia,
Zanim nastąpi europejskie qui pro quo!
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275. Rudy gość na trąbie gra
Rudy gość na trąbie gra pieśń stepową,
A step, szeroki step umyka mu spod nóg,
Niebo zaś nad głową grzbiet napina swój.
Dosiadł konia rudy gość, zadął w trąbę,
A step, szeroki step na skrzydłach swych go niósł.
Koń ze złotych strun grzbiet napina swój.

Kozaki, ech junaki,
Dziewoje, ech krasiwe,
Piękne i leniwe
Śpiewają i grają tę pieśń
O miłości i dniu, który przyjdzie. 
A stada koni jak wiatr przecinają step, 
To jest raj kozaczy, to jest nasza pieśń.

Rudy step, a w stepie mgła
Srebrnolica.
I step, szeroki step.
Płacze krasawica – 
Ktoś odjechał stąd.

Kozaki, ech junaki..
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276. Rzeka
Wojciech Jarociński

Wsłuchany w twą cichą piosenkę
Wyszedłem na brzeg pierwszy raz.
Wiedziałem już rzeko, ze kocham cię rzeko
Że odtąd pójdę z tobą.

O, dobra rzeko, o mądra wodo.
Wiedziałaś gdzie stopy znużone prowadzić
Gdy sił już było brak.
Brak.

Wieże miast, łuny świateł.
Ich oczy zszarzałe nie raz.
Witały mnie pustką, żegnały milczeniem
gdym stał sie twoim nurtem
Po dziś dzień z tobą rzeko.
Gdzież począł, gdzie kres dał ci Bóg.
Ach życia mi braknie, by szlak twój przemierzyć,
by poznać twą melodię.
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277. Rzeki to idące drogi
Wieczorem, późnym wieczorem,
Panny wychodzą nad wodę.
Nad rzeką pochylają się twarze,
Coś do niej szepcą, o czymś marzą.

Rzeki to idące drogi,
A łodzie - wędrowcy tych dróg.
Dwa razy w tej samej wodzie
Nie przejrzy się człowiek, ni duch.

Trawy się wodzie kłaniają,
Odbicie swe potrącając,
I wiatrem miękko kołysane
W jego gadanie zasłuchane.

Rzeki to idące drogi...

Noc pachnie miodem i miętą,
A wianki płyną stadami,
Płyną od zmroku aż do świtu,
Płyną tak znikąd, hen donikąd.

Rzeki to idące drogi...
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278. Rzuciła mnie robota
Wczoraj wieczorem serwus rzekł mi Pan
Wczoraj wieczorem serwus rzekł mi Pan
Rzuciła mnie robota, ot i cały kram

W kieszeni dolar, dolar, może dwa
W kieszeni dolar, dolar, może dwa
Wypije ze mną drinka bieda - siostra zła

Na łbie siwe kłaki i niepewny los
Na łbie siwe kłaki i niepewny los
Jak sznur szary dzień kiedy pusty trzos

Wczoraj wieczorem serwus rzekł mi Pan
Wczoraj wieczorem serwus rzekł mi Pan
Rzuciła mnie robota, ot i cały kram
Rzuciła mnie robota, ot i cały kram
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279. Sadźmy róże 
Wiersz Seweryna Goszczyńskiego. Jedna z naszych najważniejszych piosenek, śpiewana 
przy wszystkich uroczystych okazjach, ale także przy ognisku i podczas kominków

Sadźmy róże, sadźmy róże,
Długo jeszcze temu światu
/Szumieć będą śnieżne burze?
Sadźmy je przyszłemu latu. /bis

My, wygnańcy stron rodzinnych, 
Może już nie ujrzym kwiatu,
/Ale sadźmy je dla innych,
Szczęśliwszemu sadźmy światu. /bis

Jakże los nasz piękny, wzniosły!
Gdzie idziemy – ciernie, głogi,
/Gdzieśmy przeszli róże wzrosły,
Więc nie schodźmy z naszej drogi. /bis

Idźmy, szczepmy, gdy to znuży,
Świat wiecznego odpocznienia
/Da nam milszy kwiat od róży –
Łzy wdzięczności i wspomnienia. /bis
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280. Samba sikoreczka
Jerzy Filar, Nasza Basia Kochana

Znam małą sambę, sikoreczkę mambę
Buty jej spadają kiedy tańczy.
Dała jej mamusia słodkiego cycusia
Żeby jej się śmiała do chłopców gębusia.

Na dachu i na drzewie, w chmurach czasem w niebie,
Tylko samba liczy się, z sambą można byle gdzie...
Samba Sikoreczka.

Na wysokim niebie chmurka chmurkę goni.
Popatrz se dziewczyno, jak ja będę ciebie.

Na dachu...

Na wysokim murze kochały się tchórze.
Jeden był za mały , więc go wykochały.

Na dachu…

Na wysokim dębie gruchały gołębie.
A jeden nie gruchał bo to był wiewiórek...

Na dachu…

Krakowianka jedna miała chłopca z drewna.
Całą noc nie spała drzazgi wyjmowała.

Na dachu…

W kurniku jest kura, zarosła jej dziura.
Po to jej zarosła, żeby się nie niosła

Na dachu…
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281. Sejm
Maciej Zembaty

Za górami, za lasami, był raz sobie kraik mały
Od lat wielu doświadczany najcięższymi nieszczęściami.
Kraj ten wielkie miał ambicje, licznych też obywateli,
Ale wszyscy mniej lub więcej byli w nim upośledzeni...

Najróżniejsze typy kalectw były reprezentowane,
Więc nikt rządzić prężnie krajem nie mógł, no bo nie był w stanie.
Niemniej jednak powołano tam ustawodawcze ciało.
Ciało to funkcjonowało, poświęcało się obradom.
Ława niemych, ława głuchych, było w sejmie ław niemało
A Marszałkiem został ślepy z marszałkowską białą lagą

Stuk, puk laską w podłogę, sejm, sejm wyraża zgodę
Stuk, puk laską o blat, sejm mówi: „Tak!”

Już marszałek sejmu kalek, uroczyście wszedł na salę.
Strasznie brzęczą mu medale, lecz się nie przejmuje wcale.
Maca laską krok po kroku, osiem dioptrii w każdym oku.
Okulary ma schowane, bo dziś będzie głosowane.

Stuk, puk laską w podłogę, sejm, sejm wyraża zgodę
Stuk, puk laską o blat, sejm mówi: „Tak!”

Wstaje jeden z krótszą nogą, (delegują go kulawi),
On interpelację nową izbie dzisiaj ma przedstawić,
W interesie społeczeństwa i dla dobra ogólnego
Po wnikliwej konsultacji aż do szczebla lokalnego
Z dniem trzeciego października ma dekretem prawomocnym
w trotuarach i chodnikach być co druga płyta wyższa.

Stuk, puk laską w podłogę, sejm, sejm wyraża zgodę
Stuk, puk laską o blat, sejm mówi: „Tak!”
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Patrzą ślepi zadziwieni, zaraz będą mówić niemi.
W ławach wrzawa wnet wybucha, głusi nadstawiają ucha,
Na mównicę wszedł niemowa z wnioskiem o wolności słowa.
Dyskusja się zawiązała, kiedy zabrał głos jąkała...

Stuk, puk laską w podłogę, sejm, sejm wyraża zgodę
Stuk, puk laską o blat, sejm mówi: „Tak!”

Przedstawiciel paranoi wstał, nikogo się nie boi.
Będzie chyba całkiem szczery, gdyż przy sobie ma papiery
A na głowie ma czapeczkę w lewej ręce trzyma teczkę,
A na włosach ma wstążeczkę a na ustach ma piosneczkę:
O jedności w społeczeństwie, żeby jedność była wszędzie,
Bo w jedności tylko siła, żeby tylko jedna była,
Jedna świnia, jedna krowa, jedna dupa, jedna głowa.
„Teraz będzie głosowane!”Siadł i puścił z pyska pianę.

Stuk, puk laską w podłogę, sejm, sejm wyraża zgodę
Stuk, puk laską o blat, sejm mówi: „Tak!”

Przestraszony psychopatą na estradę wbiegł marszałek
Ślepy, potknął się o paproć, oczywiście bez patrzałek.
„Kto jest za? Kto się wstrzymuje?” Maca brailem po pulpicie...
Tydzień obrad, obrad tydzień „Kto przeciw? Nie widzę!”

Stuk, puk laską w podłogę, sejm, sejm wyraża zgodę
Stuk, puk laską o blat, sejm mówi: „Tak!” 
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282. Sen Katarzyny II
Słowa i muzyka – Jacek Kaczmarski

Na smyczy trzymam filozofów Europy,
Podparłam armią marmurowe Piotra stropy,
Mam psy, sokoły, konie – kocham łów szalenie,
A wokół same zające i jelenie.
Pałace stawiam, głowy ścinam,
Kiedy mi przyjdzie na to chęć,
Mam biografów, portrecistów,
I jeszcze jedno pragnę mieć.

Stój Katarzyno! Koronę Carów
Sen taki, jak ten, może Ci z głowy zdjąć!

Kobietą jestem ponad miarę swoich czasów.
Nie bawią mnie umizgi bladych lowelasów.
Ich miękkich palców dotyk budzi obrzydzenie,
Już wolę łowić zające i jelenie.
Ze wstydu potem ten i ów
Rzekł o mnie – Niewyżyta Niemra!
I pod batogiem nago biegł
Po śniegu dookoła Kremla!

Stój Katarzyno! Koronę Carów
Sen taki, jak ten, może Ci z głowy zdjąć!

Kochanka trzeba mi takiego jak imperium,
Co by mnie brał tak jak ja daję – całą pełnią.
Co by i władcy, i poddańca był wcieleniem 
I mi zastąpił zające i jelenie.
Co by rozumiał tak jak ja
Ten głupi dwór rozdanych ról.
I pośród pochylonych głów
Dawał mi rozkosz albo ból!

Stój Katarzyno! Koronę Carów
Sen taki, jak ten, może Ci z głowy zdjąć!
Gdyby się taki kochanek kiedyś znalazł...
Wiem! Sama wiem! Kazałabym go ściąć!
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283. Serce Słowianki
Serce Słowianki nie zna łez!
Serce Słowianki twarde jest!
Gdy przyjdzie rzucić ziemię swą,
To rzuci, bo dobrze zna i kocha ją!

Różnie bywało, i tak, i nie...
Czasem się szło, choć nie wiesz, gdzie
I nawet, kiedy było źle,
Zawsze wiedziałeś, że z tobą jest...

Serce Słowianki, które wie,
Co to jest honor, jak i gdzie.
A jeśli czasem zmięknie, to
Przebacz mu, bo wiesz sam, szkoda słów.

Różnie bywało, i tak, i nie...

Serce Słowianki, polny kwiat,
Więc go jak kwiat za czapkę wsadź
I teraz możesz ruszać w świat.
Bo z sercem tym nie będziesz sam,
Lecz będziesz z nim!

Różnie bywało, i tak, i nie...

Serce Słowianki, polny kwiat
Więc go jak kwiat za czapkę wsadź...
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284. Serduszko na gumce
W ciepłych, wilgotnych ustach 
Do stołu podano miłość 
Sen we mnie i wokół mnie 
A w uszach anielski chór

Trudno jeżeli nie można inaczej 
Pozbędę się duszy i ciała 
Wyrwę wskazówki zegara z kukułką 
I będę świecił po ciemku

Przez pola wczesnojesienne 
Z łatwością sunę po ziemi 
Serduszko pachnie anyżkiem 
W palcach powietrze aż drży

Trudno jeżeli... 

Pomiędzy dobrem a Narwią 
Pomiędzy Bugiem a złem 
Serduszko noszę na gumce 
Żeby nie zgubić go gdzieś

Trudno jeżeli... 
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285. Siedzieliśmy jak w kinie
Siedzieliśmy jak w kinie, na dachu przy kominie,
A może jeszcze wyżej niż ten dach, dach, dach.
A ty mnie precz wygnałeś i tamtą pokochałeś,
To po całowałeś mnie wtedy tak?

Znalazłam cię w rynsztoku bez szelek i widoków,
Za włosy cię wywlokłam spoza krat, krat, krat.
A ty mnie precz wygnałeś i tamtą pokochałeś,
To po całowałeś mnie wtedy tak?

Kazałam cię wyczyścić, posłałam do dentysty,
Wsadziłam pół Cedetu na twój grzbiet, grzbiet, grzbiet.
A ty mnie precz wygnałeś i tamtą pokochałeś,
To po całowałeś mnie wtedy tak?

Włóczyłam cię po sklepach, bo byłeś jak Mazepa,
Samego masz obuwia z dziesięć par, par, par.
A ty mnie precz wygnałeś i tamtą pokochałeś,
To po całowałeś mnie wtedy tak?

Prosiłam godzinami, byś przestał jeść palcami,
Mówiłam co spasiba, co pardon, don, don.
A ty mnie precz wygnałeś i tamtą pokochałeś,
To po całowałeś mnie wtedy tak?

Wbijałam w łeb, jak dziecku, po rusku, po niemiecku:
Nie na to jest perfuma, byś ją pił, pił, pił.
A ty mnie precz wygnałeś i tamtą pokochałeś,
To po całowałeś mnie wtedy tak?

Przytyłeś mi, ty łotrze, bo miałeś według potrzeb,
Czy dziś obywatela na to stać, stać, stać?
A ty mnie precz wygnałeś i tamtą pokochałeś,
To po całowałeś mnie wtedy tak?

Ty jesteś kawał drania, to nie do wytrzymania,
Na diabła mi potrzebny taki chłop, chłop, chłop?
Wystawię ci rachunek za wikt i opierunek,
Za każdy pocałunek – zapłać! Albo wróć! 
Wróć...
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286. Серёжка с Малой Бронной
В полях за Вислой сонной
Лежат в земле сырой
Серёжка с Малой Бронной
И Витька с Моховой.
А где-то в людном мире
Который год подряд
Одни в пустой квартире
Их матери не спят.

Свет лампы воспалённой
Пылает над Москвой
В окне на Малой Бронной,
В окне на Маховой.
Друзьям не встать. В округе
Без них идёт кино.
Девчонки, их подруги,
Все замужем давно.

В полях за Вислой сонной
Лежат в земле сырой
Серёжка с Малой Бронной
И Витька с Моховой.
Но помнит мир спасённый,
Мир вечный, мир живой,
Серёжку с Малой Бронной
И Витьку с Маховой.
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287. Skaucik
Czort niesie po lesie,
Skauta bez buta.
Bo skaut ubogi,
Włożył trep na nogi.

Hej, laski błyskają,
A trepeczki stukają,
Hej, wesołe jest to życie 
Skauta bez buta.
Hej, laski błyskają,
A trepeczki stukają,
Hej, wesołe jest to życie 
Skauta...

Hej, skaucie, mój skaucie,
Co masz w tym bucie?
Hej, dziury, same dziury,
Od podeszwy aż do góry.

Hej, laski…

Hej, życie jak życie,
Rozmaicie się plecie,
Raz płynie w pojedynkę,
Innym razem znów w duecie.

Hej, laski…
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288. Słoneczko
Słoneczko późno dzisiaj wstało 
I w takim bardzo złym humorze, 
Że świecić też mu się nie chciało, 
Bo mówi, że zimno na dworze.

Lecz gdy piosenkę usłyszało, 
To się tak bardzo ucieszyło, 
Zza wielkiej chmury zaraz wyszło 
I nam radośnie zaświeciło.

Słoneczko nasze, rozchmurz buzię,
Bo nie do twarzy ci w tej chmurze, 
Słoneczko nasze, rozchmurz się, 
Maszerować z tobą będzie lżej!

Słoneczko nasze rozchmurz pyska, 
Bo nie do twarzy ci w chmurzyskach, 
Słoneczko nasze, rozchmurz się, 
Maszerować z tobą będzie lżej!
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289. Słoń 
Wielkim i pięknym okrętem był „Słoń”,
Na wszystkich morzach słynął.
Minąwszy Kanał, pruł złotą toń,
Do Indyj Wschodnich płynął

A młodszy bosman, Dicky Lamb,
Podmówił żeglarską czeladź:
 – Do kroćset, dobrą rzecz radzę wam,
Krwi trochę warto przelać.

Jest nas czterdziestu trzech, każdy zuch,
Zaś kupców dziesięciu, a z nimi:
Kapitan, bosman i sztormanów dwóch
I chłopak, półgłówek Simmi.

Razem piętnastu na czterdziestu trzech,
Uciechę mieć będziem rajską.
W nocy ich zdybiem, czy kto żyw, czy zdechł,
I hul go w Zatokę Biskajską. 

Wył wicher, miotając żagle tam i sam.
Noc była tak pełna grozy,
Gdy Portugalczyk i Dicky Lamb
Związali szypra w powrozy.

Sztormana w morze Sandy Grant zmiótł,
Trzasnąwszy go mocno po kufie.
Nożami w łóżku drugi sztorman skłut,
Toż kupcy, co spali na rufie.

Kucharza zduszono wśród solonych miąs,
Lecz nikt Simmiego nie znajdzie,
Bo od tych pogróżek mózg nazbyt się wstrząsnął
Biednemu niedorajdzie.

Zaszył się kędyś w najciemniejszy kąt
Z toporem, świdrem i piłą.
I śmiał się głośno, gdy morze swój prąd
Przez otwór wyrżnięty wtoczyło.

W taki to sposób wielki „Słoń”
Na wodach biskajskich zginął.
Nie będzie więcej przez morską toń
Do Indyj Wschodnich płynął... 
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290. Słońce zaszło
Słońce zaszło hen za lasem
I zapada ciemna noc.
Młody harcerz stał na warcie
Cicho szepcząc: „dobranoc”.

Dobranoc, dobranoc,
Jaka piękna jest ta noc.
Dobranoc, dobranoc,
Śpij spokojnie, dobranoc
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291. Smak i zapach pomarańczy
Słowa - Bogdan Chorążuk, muzyka - Tadeusz Woźniak

Kto to pędzi tak przez miasto, 
Komu w tych ulicach ciasno. 
Biegnę gryząc pomarańczę, 
Ziemia pod nogami tańczy. 
Biegnę gryząc pomarańczę, 
Ziemia pod nogami tańczy. 

Da-ga-daj, da -ga-daj, da-ga-da-daj
Da-ga-daj, da -ga-daj, da-ga-da-daj

Naokoło kipi życie 
I ja mam się znakomicie. 
Wszyscy niosą oczy jasne, 
Trotuary wprost za ciasne. 
Wszyscy niosą oczy jasne, 
Trotuary wprost za ciasne. 

Da-ga-daj, da -ga-daj, da-ga-da-daj
Da-ga-daj, da -ga-daj, da-ga-da-daj

Przejmująco pachną lipy, 
Rośnie mi po cichu broda
Wieczór aż od dziewcząt kipi, 
Może czeka mnie przygoda. 
Wieczór aż od dziewcząt kipi, 
Może czeka mnie przygoda. 

Da-ga-daj, da -ga-daj, da-ga-da-daj
Da-ga-daj, da -ga-daj, da-ga-da-daj

Lubię kiedy jest sobota, 
Gdy po wszystkich już kłopotach. 
Lubię śpiewać, lubię tańczyć, 
Lubię zapach pomarańczy. 
Lubię śpiewać, lubię tańczyć, 
Lubię zapach pomarańczy. 

Da-ga-daj, da -ga-daj, da-ga-da-daj
Da-ga-daj, da -ga-daj, da-ga-da-daj
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292. Sokoły
Hej tam gdzieś znad Czarnej Wody
Siada na koń kozak młody,
Czule żegna się z dziewczyną,
Jeszcze czulej z Ukrainą. 

Hej, hej, hej, sokoły,
Omijajcie góry lasy doły,
Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku,
Mój stepowy skowroneczku.
Hej, hej, hej, sokoły,
Omijajcie góry lasy doły,
Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku,
Mój stepowy, dzwoń dzwoń, dzwoń.

Wiele dziewcząt jest na świecie,
Lecz najwięcej w Ukrainie,
Tam me serce pozostało
Przy kochanej mej dziewczynie.

Hej, hej, hej, sokoły...

Ona jedna tam została,
Jaskółeczka moja mała,
 A ja tutaj w obcej stronie
 dniem i nocą tęsknię do niej.

Hej, hej, hej, sokoły...

Żal, żal, za dziewczyną,
Za zieloną Ukrainą ,
Żal, żal, serce płacze,
Już jej więcej nie zobaczę.

Hej, hej, hej, sokoły...

Wina, wina, wina dajcie,
A jak umrę – pochowajcie
Na zielonej Ukrainie,
Przy kochanej mej dziewczynie. 

Hej, hej, hej, sokoły...
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293. Солдаты группы «Центр» 
Piosenka Władimira Wysockiego, popisowy numer Janusza Kijowskiego

Солдат всегда здоров
Солдат на все готов, – 
И пыль, как из ковров,
Мы выбиваем из дорог.

И не остановиться,
И не сменить ноги, – 
Сияют наши лица,
Сверкают сапоги!

По выжженной равнине 
За метром метр –
Идут по Украине
Солдаты группы „Центр”.

На «первый-второй» рассчитайсь!
Первый-второй...
Первый, шаг вперед! – и в рай.
Первый-второй...
А каждый второй – тоже герой, – 
В рай попадет вслед за тобой.
Первый-второй, 
Первый-второй,
Первый-второй...

А перед нами все цветет,
За нами все горит.
Не надо думать – с нами тот,
Кто все за нас решит.

Веселые – не хмурые –
Вернемся по домам, – 
Невесты белокурые
Наградой будут нам!

Все впереди, а ныне –
За метром метр –
Идут по Украине
Солдаты группы «Центр».

На «первый-второй» рассчитайсь!
Первый-второй...
Первый, шаг вперед! – и в рай.
Первый-второй...
А каждый второй – тоже герой, – 
В рай попадет вслед за тобой.
Первый-второй, 
Первый-второй,
Первый-второй...

И все-то мы умеем.
Нам трусость не с руки, – 
И только не тускнеют
Солдатские штыки.

По выжженной равнине 
За метром метр –
Идут по Украине 
Солдаты группы «Центр»
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294. Sometimes I feel
/Sometimes I feel like a motherless child /x3
A long way from home, a long way from home

/Sometimes I feel like I’m almost done /x3
And a long way from home, a long way from home

/Sometimes I feel like a Motherless Child /x3
A long way from home, a long way from my home 

Believe me, Believe me, Believe me, Believe me 
Believe me, Believe me, Believe me, Believe me 
A long way from my home 

Sometimes I feel like my hopes are in vain (Oh yeah) 
Sometimes I feel like my hopes are in vain (Baby) 
Sometimes I feel like my hopes are in vain 

No way to get home (No No) 
No way to get home 
Believe me, Believe me, Believe me, Believe me 
Believe me, Believe me, Believe me, Believe me 
No way to get home 

Sometimes I feel like a Motherless Child (Yeah) 
Sometimes I feel like a Motherless Child (Won’t someone help me now) 
Sometimes I feel like I’m almost gone 

A long way from home 
A long way from my home 
Believe me, Believe me, Believe me, Believe me 
Believe me, Believe me, Believe me, Believe me 
A long way from my home 

Sometimes I feel like a Motherless Child (Tell me) 
Sometimes I feel like a Motherless Child 
Sometimes I feel like a Motherless Child 

A long way from home 
A long way from my home 
Believe me, Believe me, Believe me, Believe me 
Believe me, Believe me, Believe me, Believe me 
A long way from my home 

Believe me, Believe me, Believe me, Believe me 
A long way from my home 
Believe me, Believe me, Believe me, Believe me 
A long way from my home
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295. Stary bryg
Gdy wypływał z portu stary bryg,
Jego losów nie znał wtedy nikt.
Nikt nie wiedział o tym, że
Statkiem-widmem stanie się stary bryg.

Hej, ho! Na „Umrzyka Skrzyni”
I butelka rumu.
Hej, ho! Resztę czas uczyni
I butelka rumu.

Co z załogą zrobił stary bryg,
Tego też nie zgadnie chyba nikt.
Czy zostawił w porcie ją,
Czy na morza dnie? - Nikt nie wie gdzie.
Przepowiednia zła jest, że ho ho!
Kto go spotka - marny jego los.
Ale my nie martwmy się,
Hej! Nie martwmy się - rum jeszcze jest.

Hej, ho! Na „Umrzyka Skrzyni”
I butelka rumu.
Hej, ho! Resztę czas uczyni
I butelka rumu.
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296. Stary zasnął
Stary zasnął, stary zasnął, 
Ktoś go nożem w mordę chlasnął.
Wtedy stara powiedziała: 
„Czym ty teraz będziesz myślał?”

Bo w naszej ferajnie przyjęte jest
Zabawić się fajnie i pośmiać też.
Bo w tym jest właśnie cała rzecz,
Że wszystkie smutki idą precz.

Bando, bando, na zawsze złączyłaś nas.
Bando, bando – rozstania nadszedł już czas.
Bando, bando, bez ciebie smutno i źle.
Pożegnania to nie dla nas, o nie.
Zawsze gdzieś spotkamy się.

Na żal nas nie bierzcie, 
Bo dosyć trupów w mieście
Niech żyje nasza banda, 
A reszta – Carramba!
Nam wiele nie trzeba, 
Wystarczy skrawek nieba
I chmurki z mgiełką siną 
Po niebie co płyną...

Jesień, jesień (i lirycznie:)
La la la la la la laaa...
Wrzesień, wrzesień (i jak wyżej:)
La la la la la la laaa...
Zaśpiewał ptak ukryty w konarach drzew.
Jakiś motyl łka cichutko
Posłuchajcie, oto on:

Stary zasnął, stary zasnął, 
Ktoś go nożem w mordę chlasnął.
Wtedy stara powiedziała: 
„Czym ty teraz będziesz myślał?”
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297. Stoi ułan na widecie
Stoi ułan na widecie
Obergurt go bardzo gniecie
/A szkapina poczciwina
Nie chce dalej iść../ bis

Stoi ułan i flirtuje,
A szkapina postękuje
/Tam do licha, stękaj z cicha
Bo Moskale tuż przed nami!/ bis

Stoi ułan, medytuje,
A śmierć nad nim przelatuje
/Ale ułan, jak to ułan
Nie boi się nic./ bis

Stoi ułan na okopie
A śmierć pod nim dołki kopie
/Granat prasnął, ułan wrzasnął
Nie ma głowy już./ bis

Niosą trumny przez dąbrowę
W jednej ułan, w drugiej głowę.
/Pochowali, pogrzebali
Dobrze jemu tak./ bis

Rano, gdy pobudkę grali,
To ułana poskładali,
/Do tułowia łeb przyszyli
I już ułan jest./ bis

Teraz w bitwie ułan hula,
Niestraszna mu żadna kula,
/Bo, mój Boże, któż to może
Umrzeć drugi raz./ bis
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298. Strażniczka
Na godzinę przed świtem ciągną mnie za spódnicę:
Wstawaj, zbudź się nieszczęsna, okradli magazyn z mięsa!

Ojejej, ojeja, zamkną mnie do więzienia!
Ojejej, ojeja, zamkną mnie!

Wartownicza twa budka cała w posadach się rusza.
Palacz się pewnie rozhasał i waciak ci podkasał...

Ojejej, ojeja, zamkną mnie do więzienia!
Ojejej, ojeja, zamkną mnie!

Wartowniczko, ty tu śpisz, oddech ci się prawie tli
Pewnie znowu z palaczem wypiliście cichaczem...

Ojejej, ojeja, zamkną mnie do więzienia!
Ojejej, ojeja, zamkną mnie!

Zbudź się, zbudź się strażniczko, jam twoją jest kierowniczką.
Pomyślałam, że sprawdzę, za co bierzesz pieniądze!

Ojejej, ojeja, zamkną mnie do więzienia!
Ojejej, ojeja, zamkną mnie!

Dam ci szansę kokoto, bo tez jestem kobietą.
Przynieś z domu połć słoniny, uzupełnij magazyny!

Ojejej, ojeja, zamkną mnie do więzienia!
Ojejej, ojeja, zamkną mnie!
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299. Szafirowa romanca 
Słowa – Konstanty Ildefons Gałczyński
Piosenka śpiewana przez Grażynę Ścisłowską z 70 WDH-ek

Szafirową nitkę wieczór plącze,
Szafirowe cienie zwodzą nas,
Szafirowy, szafirowy chłopcze,
Że mnie kochasz, powiedz jeszcze raz.

Jeszcze raz w sekrecie
Szukasz moich rąk,
Jeszcze raz jak pierścień
Drży księżyca krąg,
Jeszcze raz namowy i rozmowy,
Jeszcze raz, mój chłopcze szafirowy.

Jeszcze raz w jaśminy,
Jeszcze raz pod wiatr,
Jeszcze raz popłynie
Pieśń bez słów przez świat,
Jeszcze raz powróżysz z płatków róży
I powtórzysz wszystko jeszcze raz.

Jeśli kiedyś będziesz w wielkiej biedzie,
Zagubiony w plątaninie lat,
Do altany dawnej cię powiedzie,
Zaprowadzi szafirowy ślad.

Szafirowe ptaki
Z szafirowych gwiazd,
Szafirowe szlaki
Szafirowych gwiazd,
Szafirowe noce i noc owa
Od szafiru cała szafirowa,

Szafirowe suknie,
Szafirowy cień,
W szafirowym oknie
Szafirowy dzień.
Jeśli raz pokochasz w życiu szafir,
Pójdziesz w szafir jako jedna z gwiazd.
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300. Szara piechota
Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój.
Nie noszą ni srebra, ni złota,
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój
Piechota, ta szara piechota.

Maszerują strzelcy, maszerują,
Karabiny błyszczą, szary strój.
A przed nimi drzewce salutują,
Bo za naszą Polskę idą w bój

Idą, a w słońcu kołysze się stal.
Dziewczęta zerkają zza płota...
A oczy ich dumnie utkwione są w dal,
Piechota, ta szara piechota.

Maszerują strzelcy, maszerują...

Nie grają im surmy, nie huczy im róg,
A śmierć im pod stopy się miota,
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój
Piechota, ta szara piechota

Maszerują strzelcy, maszerują...
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301. Szare Szeregi
Będziemy szli tak w Polskę Szarymi Szeregami,
I będzie Bóg nad nami, i będzie naród z nami,
I będziem szli jak hymny przez wsie, wzdłuż miast, polami,
I bedziem równać w prawo Szarymi Szeregami.

Gdy rzucą nam wyzwanie z Zachodu i ze Wschodu,
Ruszymy do pochodu, Zawisza miecz nam poda.
Zatętni ziemia stalą gąsienic pod czołgami,
Gdy iść będziemy w ogień Szarymi Szeregami.

Rozniosą się fanfary echami rozgłośnymi,
Hen, po piastowskiej ziemi skrzydłami husarskimi,
Za nami pójdzie naród, z orłami, sztandarami,
Powiedziem go szpalerem, Szarymi Szeregami.

I będziem gmach budować, w harcerskim trudnym znoju,
Otworzym w nim podwoje dla prawdy i pokoju.
I będzie Polska nowa, my będziem Polakami,
I stanie straż przed gmachem Szarymi Szeregami.

Na straży polskich granic będziemy wiecznie stać,
Szarymi Szeregami szara harcerska brać,
I bedziem trwać kamiennie wzdłuż dróg drogowskazami,
I wieść będziemy młodych Szarymi Szeregami.
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302. Szkoła Salomona Bliaga 
(wyczytałam, że to w oryginale Szkoła Salomona Szklara, ale zawsze śpiewaliśmy „Bliaga”)

Eto szkoła Salomona Bliaga,
Szkoła balnych tancew, wam goworiat.
Dwie szagi naliewo, dwie szagi naprawo,
Szag wpieriod i dwie nazad.

Kawaliry prigłaszajut damow.
Tam gdie brioszki, tam pieriod.
Dwie szagi naprawo, dwie sagi naliewo, 
Szag nazad i dwie wpieriod.

Damy prigłaszajut kawalirow.
Tam gdie gałstuk, tam pieriod.
Dwie szagi naliewo, dwie szagi naprawo,
Szag nazad i dwie wpieriod.

Kawaliry nie dierżite damow
Niże talii, wam goworiat.
Eto niepriliczno i niegigieniczno 
I niesimpaticzno, wam goworiat.

Damy nie smarkajtie w zanawieski,
Eto niepriliczno, wam goworiat.
Eto niepriliczno i niegigieniczno, 
I niesimpaticzno, wam goworiat.

Sara, Sara, nie krutitie zadom,
Eto nie propeller, wam goworiat.
Eto niepriliczno i niegigieniczno, 
I niesimpaticzno, wam goworiat.

Damy, damy, pomogitie Borie,
Pomogitie Borie, wam goworiat.
On nadiełał łużu w koridorie,
Szag wpieriod i dwie nazad.

Alik Rabinowicz, ja imieju wyjti
Ja imieju wyjti, wam goworiat.
Alik Rabinowicz, wy mnie zastupitie,
Szag wpieriod i dwie nazad.

Eto szkoła Salomona Bliaga,
Szkoła balnych tancew, wam goworiat.
Dwie szagi naliewo, dwie szagi naprawo,
Szag wpieriod i dwie nazad.

Текст песни – Леонид Агранович 

Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо, 
Шаг вперед и два назад.

Кавалеры приглашают дамов,
Там, где брошки, там перёд.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг назад и две вперед.

Дамы, не сморкайтесь в занавески,
Это неприлично, вам говорят!
Это неприлично, негигиенично,
И несимпатично, вам говорят.

Дамы, приглашайте кавалеров,
Там, где галстук, там перёд!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг назад и две вперед.

Дамы, дамы, помогите Боре,
Помогите Боре, вам говорят!
Он наделал лужу в коридоре…
Шаг вперед и две назад!

Алик Рабинович, я имею выйти,
Я имею выйти, вам говорят!
Алик Рабинович, вы мне замените,
Шаг вперед и две назад.

Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад.
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303. Szturmówka
Ej, po drogach dmie wichura,
Słota, błoto – ładny kram!
/Lecz cóż znaczy dla piechura,
Choćby nawet diabeł sam!/ bis

Bo dla naszej kompanii szturmowej
Nie ma przeszkód i nie ma złych dróg.
Kto na drodze – granatem wal w głowę!
I bywaj zdrów! I prowadź Bóg!

Na placówkach pod Tobrukiem
Wszak nie taki wietrzyk wiał:
/Pod kul deszczem, pod bomb hukiem
Przecież Polak murem stał!/ bis

Bo dla naszej kompanii szturmowej...

Chłopie, coś pół schodził świata,
Żeby Polsce wolność nieść,
/Nie ociągaj się, u kata –
Śmiało w polskie piachy leź!/ bis

Bo dla naszej kompanii szturmowej...

Były fiordy, były lody,
Morza, zorze, śniegu baśń,
/A gdy trzeba – to do wody,
A gdy trzeba – w ogień właź!/ bis

Bo dla naszej kompanii szturmowej...
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304. Swing Low
Autorzy utworu: Norman Hassan / Brian Travers / Michael Virtue / Terrence Oswald Wilson / 
Jim Brown / Ali Campbell / Robin Campbell / Earl Falconer / Charles Skarbek

Swing low, sweet chariot
Coming for to carry me home
Swing low, sweet chariot
Coming for to carry me home 
Coming for to carry me home
I looked over Jordan, what did I see
Coming for to carry me home
A band of angels coming after me
Coming for to carry me home
Swing low, sweet chariot
Coming for to carry me home
Swing low, sweet chariot
Coming for to carry me home
If you get there before I do
Coming for…

If you get there before I do
Coming for to carry me home
Tell all my friends I’m coming too
Coming for to carry me home
Swing low, sweet chariot
Coming for to carry me home
Swing low, sweet chariot
Coming for to carry me home
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305. Świnia (Przepis ludowy na świnię)
Salon Niezależnych

Bierze się żywą świnię,
Karmi gęstym pomyjem,
Od czego zwierzę tyje.
Teraz, zanim się spasie,
Można przy wolnym czasie
Ze smakiem przyglądać się.
Jeśli już świnia waży 
Mniej więcej kilogramów sto,
Trzeba zastrzelić ją z karabinu.
Teraz na pewno czekanie 
Już zakończy się.

Bierze się, póki umarła,
Spuszcza się krew świni z gardła,
Żeby śmierć do niej dotarła.
Teraz, gdy nic nie uczyni,
Można też ciało od świni
Natrzeć, by lepiej skruszało.
Jeśli powisi w sieni i się nie zazieleni,
W zależności od wielkości wnętrzności
Można do świni wpuścić zająca, 
Jeśli się zmieści.

Teraz wypchane zwierzę
Zaraz nad ogień się bierze.
Służba, na stół talerze.
Ogień świnię rozmiękcza,
Zwierzę jakby się zmniejsza,
Goście zajmują miejsca.
Bierze się na świnię stawia 
Jeszcze z cukru barana.
Trzeba ozdobić go zieleniną
By wyglądało, 
Że baran na świni się pasie.

Teraz w usta do świni
Trzeba zamieścić jabłko.
Jak się nie mieści – to jajko.
Bierze się, można dać też
Można dać w uszy dwie,
W uszy świni chorągwie.
Bierze się jeszcze z tuby
Trzeba dać napis gruby
Wkoło, wkoło barana majonezem:
„O dalszy rozwój i postęp 
Módl się za nami”.

Teraz wystarczy tylko
Świnię dobrze pokrajać,
No i zajadać, zajadać.
Należy też pamiętać,
Że dobry kawał świni
Wzmaga trawienie człowieka.
Z zeżartej świni zostają, 
Gdy goście się postarają,
Tylko baran i chorągwie dwie.
Do pomyj wrzuca się je dla świni nowej!
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306. Ta Dorotka 
Ta Dorotka, ta malusia, ta malusia
Tańcowała dokolusia, dokolusia,
Tańcowała ranną rosą, ranną rosą
I tupała nóżką bosą, nóżką bosą.

Ta Dorotka, ta malusia, ta malusia,
Tańcowała dokolusia, dokolusia,
Tańcowała i w południe, i w południe,
Kiedy słonko grzało cudnie, grzało cudnie.

Ta Dorotka, ta malusia, ta malusia,
Tańcowała dokolusia, dokolusia,
Tańcowała wieczorami, wieczorami,
Kiedy słonko za górami, za lasami…

A teraz śpi w kolebusi, w kolebusi
Na różowej swej podusi, swej podusi.
Chodzi senek koło płotka, koło płotka.
Cicho, bo tu śpi Dorotka, śpi Dorotka.
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307. Tam gdzie byłem
Tam, gdzie byłem – zielone łany
Niosły zapach skoszonej trawy.
Ponad łąką mgliste tumany
Świt przyniosły łzawy.

Po drogach, bezdrożach...
Polami i szosą,
Wędrował przed siebie, 
Gdzie oczy poniosą.

Tam, gdzie byłem – wiatraki stare
Pustą dłonią wstrzymały ziemię.
I, jak dawniej, cienie ich stare
W trawach cicho drzemią.

Po drogach, bezdrożach...

Tam, gdzie byłem, powrócę znowu
Polną drogą, wśród smukłych wieżyc.
A przed słońcem znów mnie ukryje
Cień przydrożnej wierzby.

Po drogach, bezdrożach...
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308. Tam na błoniu błyszczy kwiecie
Tam na błoniu błyszczy kwiecie,
Stoi ułan na widecie,
A dziewczyna jak malina
Niesie koszyk róż.

Stój, poczekaj, moja duszko!
Gdzie tak stąpasz drobną nóżką?
– Jam z tej chatki, rwałam kwiatki
I powracam już!

Może kryjesz wrogów tłuszczę,
Daj buziaka, to cię puszczę.
– Jam nie taka, dam buziaka;
Tylko z konia zsiądź!

Z konia zsiądę, prawo złamię,
Za to kulę w łeb dostanę.
– Jeśliś taki, mój ułanie,
Bez buziaka bądź!
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309. Tango Rzepichy 
Nauczyła nas tego Małgosia Ratz – matura 1971, ale matury z nami nie doczekała,  
wyjechała w 1969 na zawsze do Wiednia. Spotkaliśmy się z nią większą grupą po maturze 
w 1971 w Budapeszcie na campingu

Jeszcze naród się nie ochrzcił,
Jeszcze w piątki on nie pościł
Jeszcze w kniei, wśród zawiei protoplasta!
Jeszcze Wanda w Wiśle dyszy,
Jeszcze Popiel w kiszkach myszy,
A już słychać taki refren w chacie Piasta:

Rzepicho, siądź przy praprakołowrotku!
Rzepicho, prządź prawątek prapraprzodków!
Praprapramać praprapraojców prawych,
Praziarno Sprawy w praglebie sadź!
Byłby prakiep, kto dałby – miast tobie –
Praojców szczep począć innej z kobiet!
Prazmierzch pranoc zapowiada cichą,
Więc pójdź, Rzepicho, w mych ramion moc!

Postrzyżyny ziemowita,
Już wypita okowita,
Już wygasa dwór dynasty po toastach.
Jeno w bieli dwaj anieli
Przewracają się w pościeli –
Sen im z powiek spędza refren w izbie Piasta:

Rzepicho, siądź przy praprakołowrotku!...
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310. Tania
W małym sowieckim miasteczku, nad rzeką Rio Dniepr,
Na pościelonym łóżeczku śpi piękna Tania Kiepr.
Wszyscy tu znają Tatianę, cały podziwia ją wschód,
Kocha ją Sasza i Wania, i cały sowiecki lud.

Tania, Tania, dziewuszka moja adna,
Tania, Tania, kak ja lubliu tiebia,
Tania, Tania, kochaj mnie, pozwól mi żyć,
Tania, Tania, bo umrę, nim zacznę pić...

Wszyscy tu dzielne są zuchy, każdy ma kosę lub cep.
Lecą za nimi dziewuchy, lecz oni nic, tylko ta Kiepr.
A gdy ucichną traktory i kosy na przyzbie lśnią,
Każdy z nich bierze bandurę i śpiewa, bo chce mieć ją.

Tania…

Ach, gdybyś znał Tatianę, wołałbyś „Lubliu tiebia”!
Ale ja muszę cię przestrzec – może być z tego chryja.
Wszyscy tu dzielne są zuchy, każdy ma kosę lub cep,
Niejeden spadł już z traktora, niejeden zarobił w łeb.

Tania…
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311. Tawerna „Pod pijaną zgrają”
Grzegorz Bukała

Kiedy niebo do morza przytula się z płaczem
Liche sosny garbate do reszty wykrzywia,
Brzegiem nocy wędrują bezdomni tułacze
I nikt nie wie skąd idą, jaki wiatr ich przywiał.

Do tawerny „Pod Pijaną Zgrają”
Do tańczących, rozhukanych ścian
I do dziewczyn, które serca
Za złamany grosz oddają,
Nie pytając, czyś ty kiep, czy drań.

Kiedy wiatr noc pochmurną przegoni za wodę,
Gdy pół słońca, pół nieba, pół morza rozpali,
Opuszczają wędrowcy uśpioną gospodę,
Z pierwszą bryzą znikają w pomarszczonej dali.

A w tawernie „Pod Pijaną Zgrają”
Smutek spływa z okopconych ścian,
A dziewczyny z półgrosików
Amulety układają
Na kochanie, na tęsknotę i na żal.

Kiedy chandra jesienna jak mgła cię otoczy,
Kiedy wszystko postawisz na kartę przegraną,
Zamiast siedzieć bezczynnie i płakać lub psioczyć
Weź węzełek na plecy, ruszaj w świat nieznany.

Do tawerny „Pod Pijaną Zgrają”,
Do tańczących, rozhukanych ścian
I do dziewczyn, które serca
Za złamany grosz oddają
Nie pytając, czyś ty kiep czy drań.
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312. Testament (Synkowie moi...)
Słowa – Jerzy Żuławski (tytuł prawidłowy Do moich synów)

Synkowie moi, poszedłem w bój,
Jak i wasz dziadek, a ojciec mój,
Jak ojca ojciec i ojca dziad,
Co z Legionami przemierzył świat,
Szukając drogi przez krew i blizny
Do naszej wolnej Ojczyzny!

Synkowie moi, da nam to Bóg,
Że spadną wreszcie kajdany z nóg,
I nim wy męskich dojdziecie sił,
Jawą się stanie, co dziadek śnił:
Szczęściem zakwitnie krwią wieków żyzny
Łan naszej wolnej Ojczyzny!

Synkowie moi, lecz gdyby Pan
Nie dał wzejść zorzy z krwi naszych ran,
To jeszcze w waszej piersi jest krew
Na nowy świętej Wolności siew:
I wy pójdziecie pomni puścizny
Na bój dla naszej Ojczyzny!
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313. Tęcza
Za górami, za lasami,
Spadł niegdyś deszcz,
Na róży pąk srebrzystą łzą
Kropelka jedna spadła też.

Wtedy drżący promień słońca 
Wyjrzał na świat.
W kropelce tej zakochał się,
Na pąku róży przy niej siadł.

I cały drżał, i kochać chciał,
I pieścił ją, i tulił ją,
Całował ją,
Aż znikła gdzieś kropelka.

Wtedy drżący promień słońca
Zapłakał też.
Zrozumiał, że postąpił źle
I serce z żalu pękło mu.

Od tego dnia świat tęczę ma,
Gdy słońce śle promienie swe
Na deszczu mgły.
To na pamiątkę tęcza.
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314. The house of rising sun
There is a house in New Orleans,
They call it Rising Sun.
And it’s been the ruin of many a poor boy,
And God, I know I’m one.

My mother was a tailores
Sewed my new blue jeans
My father was a gamblin’ man
Down in New Orleans.

Now the only thing a gambler needs
Is a suitcase and a trunk.
And the only time he’ll be satisfied
Is when he’s down and drunk.

Oh mother tell your children
Not to do what I have done
Spend your lives in sin and misery
In the House of the Rising sun.

Well I’ve got one foot on the platform
The other foot on the train.
I’m going back to New Orleans
To wear that ball and chain.

There is a house in New Orleans,
They call it Rising Sun.
And it’s been the ruin of many a poor boy,
And God, I know I’m one
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315. Titanic
Załóż garnitur, wyczyść buty, 
Kolejny się zaczyna bankiet,
Może po plecach cię poklepią, 
Może sternika buchniesz w mankiet.
Jeden na tysiąc tyś wybrany, 
Idziesz na bal ze wspólnej kiesy,
Śpi zmordowana pracą załoga, 
Wy oblewacie wciąż sukcesy.

Bo gdy „Titanic” tonął, to też orkiestra grała,
Bo gdy „Titanic” tonął, to też był pełny szpan,
Dowódca miał do końca koszulę śnieżnobiałą,
A para szła za parą w tan.

I znowu święto, znowu wstęgi, 
Piękne fasady podparte kijem,
Lśnią kandelabry, dzwonią kielichy, 
Są pewne straty, ale my żyjem.
My idziem naprzód, my wciąż w natarciu, 
Kłopotów żadnych nic ma już,
Wlewa się woda, lecz krzyki majtków 
Skutecznie głuszy orkiestry tusz.

Bo gdy „Titanic” tonął, to też orkiestra grała...

Szklanki zsuwają się ze stołu, 
Statek przechyla się na bok,
Na kapitańskim mostku panika, 
Ster się powoli wymyka z rąk.
Dzwonnik, co dzwonić miał na trwogę, 
Ma toastami ręce zajęte,
Pasażerowie uparcie tańczą, 
Nie wiedzą, co się dzieje z okrętem.

Bo gdy „Titanic” tonął, to też orkiestra grała...
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316. Тот, кто раньше с нею был
Słowa i muzyka – Włodzimierz Wysocki, śpiewał Janusz Kijowski

В тот вечер я не пил, не пел,
Я на нее вовсю глядел,
Как смотрят дети, как смотрят дети,
Но тот, кто раньше с нею был,
Сказал мне, чтоб я уходил,
Сказал мне, чтоб я уходил,
Что мне не светит.

И тот, кто раньше с нею был, – 
Он мне грубил, он мне грозил, – 
А я все помню, я был не пьяный.
Когда-ж я уходить решил,
Она сказала: – Не спеши! –
Она сказала: – Не спеши,
Ведь слишком рано.

Но тот, кто раньше с нею был,
Меня, как видно, не забыл,
И как-то в осень, и как-то в осень –
Иду с дружком, гляжу – стоят.
Они стояли молча в ряд,
Они стояли молча в ряд,
Их было восемь.

Со мною нож, решил я: что ж,
Меня так просто не возьмешь.
Держитесь, гады! Держитесь, гады!
К чему задаром пропадать?
Ударил первым я тогда,
Ударил первым я тогда –
Так было надо.

Но тот, кто раньше с нею был,
Он эту кашу заварил
Вполне серьезно, вполне серьезно.
Мне кто-то на плечи повис,
Валюха крикнул: – Берегись! –
Валюха крикнул: – Берегись! –
Но было поздно.

За восемь бед – один ответ.
В тюрьме есть тоже лазарет,
Я там валялся, я там валялся.
Врач резал вдоль и поперек,
Он мне сказал: – Держись, браток! –
Он мне сказал: – Держись, браток! –
И я держался.

Разлука мигом пронеслась.
Она меня не дождалась,
Но я прощаю, ее прощаю.
Ее, конечно, я простил,
Того ж, кто раньше с нею был,
Того, кто раньше с нею был,
Не извиняю.

Ее, конечно, я простил,
Того ж, кто раньше с нею был,
Того, кто раньше с нею был,
Я повстречаю!
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317. Tratwa blues
Słowa – Maciej Zembaty, muzyka – trad.

Zbuduję sobie tratwę,
I spłynę rzeką w dół.
Zbuduję sobie szałas
Na prerii, pośród ziół.

Bo blues jest wtedy,
Kiedy człowiekowi jest źle.

W fotelu na biegunach
Bujałem się nie raz,
Choć ludzie mi mówili,
Że można skręcić kark.

Bo blues jest wtedy,
Kiedy człowiekowi jest źle.

W fotelu na biegunach
Bujałem się nie raz,
Lecz dzisiaj się nie bujam,
Bo dziś bujają nas.

Bo blues jest wtedy,
Kiedy człowiekowi jest źle.

Zabrałem ją na tańce,
Tańczyła z nim nie raz.
Po ślubie przysięgała:
Ten ktoś to był jej brat.

Bo blues jest wtedy,
Kiedy człowiekowi jest źle.

Przedwczoraj na mym polu
Grasował jeden chrząszcz.
Dziś trzy tysiące chrząszczy
Bawełnę zżera mą.

Bo blues jest wtedy,
Kiedy człowiekowi jest źle.

Przedwczoraj w mojej sieci
Grasował jeden śledź.
Dziś trzy tysiące śledzi
Pożera moją sieć.

Bo blues jest wtedy,
Kiedy człowiekowi jest źle.

Przedwczoraj na mym polu
Znalazłem ruski hełm.
Dziś trzy tysiące ruskich
Kartofle zżera me.

Bo blues jest wtedy,
Kiedy człowiekowi jest źle.

Przedwczoraj na mej koi
Siedziały druhny trzy.
Dziś trzy tysiące druhen
Po sądach ciąga mnie.

Bo blues jest wtedy,
Kiedy człowiekowi jest źle.

Przedwczoraj w mym namiocie
Grasowały mrówki trzy.
Dziś trzy tysiące mrówek
Dziewczynę zżera mi.

Bo blues jest wtedy,
Kiedy człowiekowi jest źle.

Przedwczoraj na mym łóżku
Chodziły pluskwy dwie.
Dziś trzy tysiące pluskiew
Po dupie gryzie mnie.

Bo blues jest wtedy,
Kiedy człowiekowi jest źle.

Kupimy skrzynkę piwa,
W kajucie będzie mrok.
Zrobimy wszystkim ludziom
Seksowny five o’clock.

Bo blues jest wtedy,
Kiedy człowiekowi jest źle.

Zbudujemy drugą Polskę,
Zbudujemy drugi Świat!
Zbudujemy drugą Polskę...
...Za trzy tysiące lat!

Bo blues jest wtedy,
Kiedy człowiekowi jest źle.
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318. Trup Johna Browna
Bardzo ważna, rytualna piosenka, śpiewana zawsze w intencji wspominania nieobecnych 

Gdy trup Johna Browna owinięty w płótno
Spuszczono w morskie, przepastne głębiny,
O, miły Boże, jak było nam smutno,
Że przyjaciela-żeglarza tracimy.

Łkaliśmy wszyscy, żegnając cię, bracie
I Billy Stravers, i gruby Orsen,
I Bert, i Baden, dwaj dobrzy kamraci,
I kuternoga, stary Trausen...

Spuszczono ciało owinięte w płótno,
Dzwon okrętowy wybił razy cztery.
Gdzie się podziałeś, marynarzu Johnie?
Gdzie się podziałeś, do jasnej cholery?

Łkaliśmy wszyscy, żegnając cię, bracie
I Billy Stravers, i gruby Orsen
I Bert i Baden, dwaj dobrzy kamraci,
I kuternoga, stary Trausen...

Księżyc zalewa pokład naszej „Mary”.
W żaglach szeleści cichy wiatru szum.
O, miły Boże, nie pomoże sherry
Na naszą boleść, ani słodki rum.

Ostatnią flaszką żegnamy cię, bracie
I Billy Stravers, i gruby Orsen
I Bert, i Baden, dwaj dobrzy kamraci,
I kuternoga, stary Trausen...

Nie martw się, bracie, jeszcze się spotkamy,
Gdy śmierć nas wezwie do swojej załogi,
Więc szykuj flaszkę na nasze spotkanie,
Gdy zawitamy bandą w piekieł progi.

I wtedy znowu spotkamy się, bracie,
I Billy Stravers, i gruby Orsen
I Bert, i Baden, dwaj dobrzy kamraci,
I kuternoga, stary Trausen...
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319. Trzy krasnoludki
Na zamku gwarno jest, jest dużo wódki,
Przy stole siedzą trzy krasnoludki.
A na kominku, gdzie ogień płonie,
Piękna królewna ogrzewa dłonie.

Przyjechał do niej raz królewicz młody,
O pięknej twarzy, pięknej urody.
Ona się zaraz zarumieniła.
O takim właśnie po nocach śniła.

Królewicz młody był i jakby ożył,
Na pięknym liczku całusa złożył.
A potem długo ze sobą żyli
I kielich szczęścia razem wypili.

Na zamku ciemno już, już nie ma wódki,
Za stołem leżą trzy krasnoludki.
I tylko księżyc, ten nocny stróż,
A na kominku wygasło już.
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320. Trzy miłości
Sł / muz Bułat Okudżawa

Pierwsza miłość z wiatrem gna, z niepokoju drży.
Druga miłość życie zna i z tej pierwszej drwi.

/A ta trzecia, jak tchórz, w drzwiach przekręca klucz
I walizkę ma spakowaną już. /bis

Pierwsza wojna – pal ją sześć, to już tyle lat...
Druga wojna – jeszcze dziś, winnych szuka świat,

/A tej trzeciej co che przerwać nasze dni,
Winny będziesz ty, winna będziesz ty. /bis

Pierwsze kłamstwo – myślisz: ech, zażartował ktoś.
Drugie kłamstwo – gorzki śmiech, śmiechu nigdy dość.

/A to trzecie, gdy już przejdzie przez twój próg,
Bardziej rani cię, niż na wojnie wróg. /bis

Песенка о моей жизни
Булат Окуджава

А как первая любовь – она сердце жжет.
А вторая любовь – она к первой льнет.
/А как третья любовь – ключ дрожит в замке,
Ключ дрожит в замке, чемодан в руке./Bis

А как первая война – да ничья вина.
А вторая война – чья-нибудь вина.
/А как третья война – лишь моя вина,
А моя вина – она всем видна./bis

А как первый обман – да на заре туман.
А второй обман – закачался пьян.
/А как третий обман – он ночи черней,
Он ночи черней, он войны страшней./Bis
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321. Ty kazala w ponedilok
Ty kazala v ponedilok
pidem razom po barvinok
Ya pryishov tebe nema,
Pidmanula, pidvela.

Ty’zh mene pidmanula,
Ty’zh mene pidvela,
Ty’zh mene molodoho
Z uma-rozuma zvela.

Ty kazala u vivtorok
Potsiluyesh raziv sorok
Ya pryishov tebe nema,
Pidmanula, pidvela.

Ty’zh mene pidmanula...

Ty kazala u seredu
Pidem razom po cheredu
Ya pryishov tebe nema,
Pidmanula, pidvela.

Ty’zh mene pidmanula...

Ty kazala u chetver
Pidem razom na kontsert
Ya pryishov tebe nema,
Pidmanula, pidvela.

Ty’zh mene pidmanula...

Ty kazala u piatnytsyu
Pidem razom po sunytsi
Ya pryishov tebe nema,
Pidmanula, pidvela.

Ty’zh mene pidmanula...

Ty kazala u subotu
Pidem razom na robotu
Ya pryishov tebe nema,
Pidmanula, pidvela.

Ty’zh mene pidmanula...

Ty kazala u nedilyu
Pidem razom na vesillya
Ya pryishov tebe nema,
Pidmanula, pidvela.

Ty’zh mene pidmanula...
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322. Tylko mi ciebie brak
Wały Jagiellońskie

Dziś na ścianie wydrapałem łyżką twoje inicjały
I kotwicę już łykałem, bo wspomnienia spać nie dały.
Obudziłem się wymięty, cały mokry i zmęczony,
Dzielą nas krat grube pręty, czuję miękkość warg spragnionych.

I tylko mi ciebie brak w tym więźniu,
I tylko mi ciebie brak, ciebie tu...

Czy pamiętasz te gorące noce nasze nieprzespane,
te miłością pałające słowa nam tak dobrze znane.
kaloryfer nie zastąpi ud gorących pożądania,
kiedy to się wreszcie skończy - znowu dzisiaj nic ze spania.

I tylko mi ciebie brak w tym więźniu,
I tylko mi ciebie brak, ciebie tu...

Błyszczą sznyty na mych rękach, już na dworze całkiem ciemno,
Gdzieś na pryczy sąsiad stęka - kiedy będziesz razem ze mną?
Kiedy wątłe twe paluszki pogładzą me tatuaże,
Kiedy szczupłe twoje nóżki oplotą mnie, żądne wrażeń?

I tylko mi ciebie brak w tym więźniu,
I tylko mi ciebie brak, ciebie tu...

Znowu paczkę dziś dostałem zawiązaną twoją ręką,
Całą noc gorzko płakałem, wszystko we mnie zmiękło, pękło.
W paczce były chleb, kiełbasa, papierosy, puszka mleka,
A na kartce napisane słowa trzy - „ja kocham, czekam”.

I tylko mi ciebie brak w tym więźniu,
I tylko mi ciebie brak, ciebie tu...
Oj, Stefan jak mi Ciebie brak w tym więźniu,
I tylko mi ciebie brak, ciebie tu... 
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323. Ułani, ułani
Ułani, ułani,
Malowane dzieci
Niejedna panienka
Za wami poleci.

Hej, hej, ułani,
Malowane dzieci
Niejedna panienka
Za wami poleci.

Niejedna panienka
I niejedna wdowa
Za wami, ułani,
Polecieć gotowa.

Hej, hej ułani…

Nie ma takiej wioski,
Ani takiej chatki,
Żeby nie kochały
Ułana mężatki.

Hej, hej ułani…

Nie ma takiej chatki
Ani przybudówki,
Żeby nie kochały
Ułana Żydówki.

Hej, hej ułani...

Babcia umierała,
Jeszcze się pytała:
Czy na tamtym świecie
Ułani będziecie?

Hej, hej ułani…
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324. Urodziłem się na raz
Zespół Reprezentacyjny

Urodziłem się na raz,
A na dwa dorosłem już,
Na trzy miałem swoją panią,
A na cztery wziąłem ślub,
Wziąłem ślub z miłością swą.

Powiedz, miła, skąd przychodzisz,
Chciałbym poznać życie twe
Jeśli nie masz swej miłości,
Ja obrońcą twym być chcę.

Urodziłem się na raz,...

Gdy na wojnę odchodziłem,
Dwa-m całusy na wiatr słał,
Jeden – matce przeznaczony,
Drugi-m całus tobie dał.

Urodziłem się na raz ..
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325. W czasie deszczu dzieci się nudzą 
Piosenka z Kabaretu Starszych Panów 

W czasie deszczu dzieci się nudzą, 
To ogólnie znana rzecz.
Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się,
Ale strasznie nudzą się w deszcz.
Milusińscy...

Do flaszeczek złapią muszek, 
Wypuszczają puch z poduszek,
Żyletkami krając je 
I śpiewając słowa te:

W czasie deszczu dzieci się 
nudzą...

Nie pogardzą nawet gratką, 
By drzemiącym dopiec dziadkom
Podpalając brody im 
Wraz z refrenem cichym tym:

W czasie deszczu dzieci się 
nudzą...

Czasem nawet cała chatka 
Zajmie się od brody dziadka.
A choć ją ugasi straż, 
Czy to stąd nie płynie aż, że

W czasie deszczu dzieci się 
nudzą...

Tutaj trzeba by zalecić 
W czasie deszczu nie mieć dzieci.
A jeżeli one są, 
To uważać strasznie bo:

W czasie deszczu dzieci się 
nudzą...
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326. W góry miły bracie
Andrzej Waligórski

W góry, w góry miły bracie! 
Tam swoboda czeka na cię.
W góry, w góry miły bracie! 
Tam swoboda czeka na cię.
W góry, w góry miły bracie! 
Tam swoboda czeka na cię.

Pisał kiedyś Pol Wincenty...
Miast spokojnie czekać renty,
Przez to hasło pana Pola
Jakże ciężka nasza dola.
Kto żyw w mieście, w polu, w lesie,
Uporczywie w górę pnie się.

I tak sobie właśnie śpiewa

W góry, w góry miły bracie...

O, jednego tam widzicie:
Właśnie wylazł, siadł na szczycie
I wyciągnął wielki hebel
I wygładził sobie szczebel.
Po czym dalejże ze szczytu
Zrzucać stosy akt, monitów.
Tu uchwała, a tam bilans
Bo co ni ma, jak se wylazł

W góry, w góry miły bracie...

Lecz jak szczur na wieżę w Pizie
Już następny za nim lizie.
Nagle wszystko poszło gazem,
Buchnął krzyk: „Hej! Chłopy, razem!”
I już tam, gdzie tkwił ten piewnik,
Całkiem nowy wlazł „taternik”.
Ale hola, nie na długo,
Już tam w dole słychać: „Luuu go!”

W góry, w góry miły bracie...

I tak przez te głupie rymy
W górę, w górę się uczymy,
Zamiast popracować w dole,
Zrobić krzesło, zorać pole.
Nie, nie dla nas stąd korzyści.
Każdy będzie w chmurach błądził
Boźwa, kurwa, alpiniści!
Ale nas ten Pol urządził...

W góry, w góry miły bracie...
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327. W Kwaśniewicach stanął w ogniu dom 
(Pożar w Kwaśniewicach)

Słowa – Piotr Janczerski, muzyka – Zbigniew Podgajny

/W Kwaśniewicach stanął w ogniu dom./ bis
Jedzie, jedzie straż ogniowa, trąbka gra
Sam komendant dziś prowadzi wóz...
Jadą, jadą odważni strażacy
A beczkowóz wzbija w niebo kurz ...

/Złote hełmy na ich głowach lśnią./ bis
Zgaszą ogień, oddział nową pompę ma,
Sikawkowy radę sobie da...
Przyjechali. Już są przy pożarze,
Połączyli zaraz węże dwa...

/Dzielnych zuchów ma ogniowa straż./ bis
Powracają. Trąbka znów wesoło gra.
Do remizy kilometry dwa...
Ugasiła ogień straż ogniowa
Każdy strażak dziarską minę ma...



344

328. W lesie listopadowym
Słowa – J. Harasymowicz, muzyka – A. Kociewski

Wokół góry, i góry, i góry,
I cale moje życie w górach.
Ileż piękniej drozdy leśne śpiewają
Niż śpiewak płatny na chórach.
Wokół lasy, lasy i wiatr,
I cale życie w wiatru świstach
Wszystkich, których kocham, wita was
Modrzewia ikona złocista.

Jak łasiczki ścieżka w śniegach
Droga życia była kręta.
Teraz z lasów zeszła na mnie
Młodych jodeł zieleń święta.
Nieludzką ręką malowany jest
Wielki smutek duszy mojej,
Lecz nawet złockiej ikonie
Ja nigdy nic nie powiem.

Wokół góry, i góry, i góry…

Ważne są tylko kopuły pieśni,
Które na górze wysokiej zostaną.
Nikt nie szuka inicjałów cieśli,
Gdy cieśle dom postawią.
Przyjaciele, którzy jemioły czcicie,
Dobrze że chodzicie światem.
Wkrótce jodełkę zieloną spalicie,
By darzyła was ciepłym latem.

Wokół góry, i góry, i góry…
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329. W samo południe
Opowiem wszystko tak, jak było
Miał stu przyjaciół, powiem wam,
I miał dziewczynę bardzo miłą
I cóż miał z tego, i cóż miał z tego,
Gdy przyszła bieda został sam.

Wio, koniu, wio, koniu, pędź przed siebie,
Wio, koniu, wio koniu, wstyd powiedzieć
Ilu przyjaciół człowiek ma,
Lecz w biedzie, w biedzie zawsze sam.

I przyszła banda, szli czeredą,
Pukawki grzmiały z dachów, bram,
Strzelali czterech na jednego...
I choć miał szeryf przyjaciół szczerych,
Gdy przyszła bieda został sam.

I myśmy, starzy, też tam byli
Widzieliśmy ten cały kram,
Lecz żeśmy koltów nie dobyli
I co tu gadać, stąd ta ballada,
Że człowiek w biedzie zawsze sam.

Opowiedziałem tak, jak było
I ja też wtedy byłem tam,
Lecz czy i wam się nie zdarzyło,
Że wasz przyjaciel, że wasz przyjaciel,
Gdy przyszła bieda został sam.
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330. W tak słoneczny dzień
W tak słoneczny dzień tylko w barze chłodna sień
W tak słoneczny dzień tylko w barze jest cień
W tak słoneczny dzień tylko piwo z chłodnej beczki daje Dan
Nagle padł gdzieś strzał, ktoś widocznie coś do kogoś dzisiaj miał.

Kufel pusty już odstawiłem na stół
Colta wziąłem w dłoń, drzwi otwarte na wpół
Zapraszały cię, zapraszały. Już na ciebie, Jerry, czas
Znowu padł gdzieś strzał, ktoś widocznie coś do kogoś dzisiaj miał.

Przez ulicy kurz teraz idę już sam.
Wszyscy ludzie się pochowali do bram.
Pochowali się, wszyscy boją się Jerrego, czyli mnie,
Znowu cicho jest, gdzieś daleko przez ulicę przebiegł pies.

Ja nie lubię krwi, nawet głupio jest mi.
Ja nie lubię krwi i niedobrze mi.
Oj niedobrze mi, kiedy strzelam komuś w głowę raz po raz,
Lecz oddaję strzał, bo widocznie ktoś mi za to forsę dał.

Cicho szczęknął klucz, lekko pchnąłem drzwi
W jego oczach strach, bardzo przykro jest mi
Bardzo przykro mi, powiedziałem, naciskając colta spust
Wiem, że jestem cham, ale z tego dziś na wódkę forsę mam.

Pierwsza kula mu roztrzaskała nos,
druga kula, cóż, poszła prosto pod włos
Trzecia kula, cóż, na podłogę prysnął z czaszki ciepły mózg...
Teraz muszę pić, bo z widokiem tym niełatwo w oczach żyć.

Wśród żyjących nikt nie zagraża mi,
Z drogi nawet mi umykają psy.
Umykają psy, wszyscy boją się Jerrego, czyli mnie
Bo mój jeden strzał już wystarczy, aby każdy dosyć miał.

To partacze są, zwykła kula lub łom
Pięścią w zęby dać, puścić z dymem czyjś dom
Nożem w plecy dźgać, mnie wystarczy prawie zawsze jeden strzał,
Bo swoje bum-bum robię zwykle przy pomocy kul dum-dum.
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331. W tawernie meksykańskiej 
Meksyk to piękny kraj,
Tam rośnie palmowy gaj.
/Tam kowboj pędzi na koniu 
Po zielonym błoniu – carramba./ bis

W tawernie meksykańskiej raz 
Siedziałem i spędzałem czas. 
/Kowboje grali w pokera, 
Przy dźwiękach bolera – carramba./ bis 

Raz kozie śmierć, nie dwa, 
Zagrałem więc i ja. 
/Ta jedna rundka, mój Boże, 
Zaszkodzić nie może – carramba./ bis 

Jack karty na stół dawał,
A był z niego drania kawał. 
/W rękawie miał cztery damy 
I krzyknął „zagramy!” – carramba./ bis 

Wtem stary Pedro wstał: 
„Nie będę z wami grał. 
/Wszak szuler jest między wami, 
Szukajcie go sami” – carramba./ bis 

Stary Pedro miał ciężką dłoń,
Uderzył Jacka prosto w skroń.
/Ten tylko zamknął powieki 
I zasnął na wieki – carramba. / bis

Na dworze zapadał zmrok,
W tawernie był niewielki tłok.
/Syn każdy walczył jak lew, 
Polała się krew – carramba. /bis

Wtem młody Johny wstał,
W kieszeni on gnata miał.
/I tylko zęby zacisnął, 
Na cyngiel nacisnął – carramba./ bis

W tawernie świtało już, 
Wtem huknął strzał i błysnął nóż. 
/Trzy trupy w kącie leżały, 
Hawajki śpiewały – carramba./ bis
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332. W piwnicznej izbie
W piwnicznej izbie siedzę sam
Nad kuflem pełnym piwa.
Oczyma wodzę tu i tam,
A głowa mi się kiwa.

Ja nie dbam o czerwony nos
I o to, że wciąż tyję.
Ja biorę kufel w ręce swe
I piję, i piję, i piję (do dna!). 

A gdyby ktoś mi wybór dał:
Dziewczynę, konia, trunek
I rzekł : wybieraj co chcesz sam
– ja płace za rachunek

Na próżno dziewczę wdzięczy się,
A koń wyciąga szyję.
Ja biorę kufel w ręce swe
I piję, i piję, i piję (do dna!).

A gdy nadejdzie sądu czas
I stanę u stóp tronu,
Pokłonię się aż po sam pas
I rzeknę bez pardonu :

Rozkoszy rajskich nie chcę znać
I wiedzieć, gdzie się kryją,
Lecz tam mnie, Panie Boże, wsadź,
Gdzie piją, gdzie piją, gdzie piją (do dna!).
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333. Walczyk przy ognisku 
Piosenka z Kabaretu Starszych Panów. Pamiętam, że z upodobaniem śpiewaliśmy to na 
zimowisku w Bukowinie Tatrzańskiej 1968/69.

Nim senna noc chwyci nas moc-
No 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.

Laj laj laj, laj laj laj
Laj laj laj, laj laj laj
Laj laj laj, laj laj laj laj

Tam upadł rząd, tam panią blond
Ktoś wywiózł w dwóch walizkach.
A tutaj gór spokój i chmur,
I walczyk u ogniska.
Mąż stanu plótł, aż zasnął lud 
W tej mowy wodotrysku
Tam chrap i świst, a tutaj gwizd
Walczyka przy ognisku.

[Gwizdanie]

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 pryska śpiew
Walczyka przy ognisku.

Laj laj laj, laj laj laj
Laj laj laj, laj laj laj
Laj laj laj, laj laj laj laj

Za człekiem człek w ogonku legł
Po lepszy kęs dla pysków.
A tutaj luz i Wielki Wóz,
I walczyk przy ognisku.
Kłębi się świat, gnębi się brat
Na ludzkim targowisku.
A tu wśród gór strumyk ciur-ciur
I walczyk przy ognisku.

Laj laj laj, laj laj laj
Laj laj laj laj
I walczyk przy ognisku
Laj laj laj, laj laj laj
Laj laj laj, laj laj laj
Laj laj laj, laj laj laj laj

Naręcza trosk rzućmy na stos
I niech się pali wszystko. 
Nie żebyś spał, los tobie dał
Walczyka i ognisko.
Więc zanim noc nam ześle koc
Z cudowną odaliską
My – usta w pąk i nućmy w krąg
Walczyka przy ognisku!

Laj laj laj, laj laj laj
Laj laj laj laj
Walczyka przy ognisku!
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334. Walecznych tysiąc
Walecznych tysiąc opuszcza Warszawę,
Przysięga klęcząc: świadkiem naszym Bóg.
Z bagnetem w ręku pójdziem w świętą sprawę, 
Śmierć naszym hasłem, niechaj zadrży wróg.
I dobosz zagrzmiał już sojusz zawarty,
Z panewką próżną idzie w bój pułk czwarty.

Wiadoma światu ta sławna Olszyna,
Gdzie nieprzyjaciel twardym murem stał.
Paszcz tysiąc zieje, rzeź krwawa się wszczyna.
Już mur zwalony, nie padł ani strzał;
Okropny postrach poniósł tłum rozżarty,
Spokojnie wrócił do Pragi pułk czwarty.

Pod Ostrołęką wróg się dumnie zrywa,
Otacza wolnych dzikiej hordy wał,
Śmierć albo życie, tu wyboru nie ma,
Z bagnetem w ręku, nie padł ani strzał.
I już dla naszych odwrót jest otwarty,
I któż to zdziałał? A był to pułk czwarty!

On to po ciężkiej i krwawej rozprawie
Jak ostry piorun, jako bitwy Pan,
Ponuro wracał ku tęsknej Warszawie,
Krew obmył w Wiśle już z przyschniętych ran.
Czerwono w morzu płynie prąd niestarty,
Krew to walecznych, przelał ją pułk czwarty.
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335. Wampirek
Andrzej Waligórski

Ledwie dmuchnął poranny zefirek,
Wylazł z norki nieduży wampirek.
Miał spiczaste dwa ząbki,
Do ssania rodzaj trąbki,
Oraz dwoje chudziutkich miał girek.

Sysu, sysu, cmok, cmok, cmok
Oraz dwoje chudziutkich miał girek.

Zaraz skrzydła jak gacek rozepnie
I śniadanie czym prędzej gdzieś chłepnie.
Tak się spieszy nieludzko,
Że aż rzęzi mu płucko,
Bo się boi, że zupka mu skrzepnie.

Sysu, sysu, cmok, cmok, cmok
Bo się boi, że zupka mu skrzepnie.

Często potem dostaje on czkawki,
Siada nagle bezradnie wśród trawki
I słychać głos biedaczka:
Znów wyssałem pijaczka...
I to jest popijawka pijawki.

Sysu, sysu, cmok, cmok, cmok
I to jest popijawka pijawki.

Nasz wampirek to smakosz i znawca,
Przy tym wcale nie żaden oprawca,
Za wyssanie kolacji 
Płaci jak w restauracji,
Chyba, że honorowy krwiodawca...

Sysu, sysu, cmok, cmok, cmok
Chyba, że honorowy krwiodawca...

Często mówi się źle o wampirze:
Że kaleczy, że wkręca się w pirze,
Lecz ty nie wierz w te plotki,
Nie wyganiaj sierotki,
Niech se czasem chudzinka poliże.
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336. Wania i Grisza
Czarne chmury nad kołchozem wiszą,
Na zebranie idzie Wania z Griszą.
Wania – kandydat do partii,
Grisza jest członkiem KC.

Lenin życie im zamienił w bajkę.
Wani dał gumowce, a Griszy kufajkę.
Wania – kandydat do partii,
Grisza jest członkiem KC.

Na zebraniu Wani mordę zbili,
Griszę szybko za drzwi wyrzucili.
Wania już nie chce do partii,
Grisza już nie jest w KC.
Czarne chmury nad kołchozem wiszą.
Do kościoła idzie Wania z Griszą...
Wania jest tam organistą,
Grisza zaś służy do mszy.
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337. Wczoraj znowu wino piłem
Wczoraj znowu wino piłem
Moja ty, miła ty dzieweczko.
I do rana się bawiłem
Moja ty, miła ty dzieweczko.

/I choć w głowie tęgo zaszumiało
Serce się do ciebie rwało
Moja ty, miła ty dzieweczko./ bis

Wczoraj znowu tokaj piłem
Moja ty, miła ty dzieweczko.
I do rana się bawiłem
Moja ty, miła ty dzieweczko.

/Choć się głowa jak kłos w polu chwieje
To do rana wytrzeźwieje
Moja ty, miła ty, dzieweczko./ bis

Potem przyjdę ja do ciebie
Moja ty, miła ty dzieweczko.
A ty przyjmiesz mnie u siebie
Moja ty, miła ty dzieweczko.

/I choć z ust mych znów poczujesz wino
Pocałujesz mnie dziewczyno,
Moja ty, miła ty dzieweczko./ bis

Dalszöveg
Vörösbort ittam az este, 
Angyalom, ragyogom, szeretem a bort.
Most is részeg vagyok tőle, 
Angyalom, ragogom, szeretem a bort.
A lábamon alig-alig állok, 
Mégis szeretnek a lányok, 
Angyalom, ragyogom, szeretem a bort.

Fölment az én rózsám Pestre, 
Angyalom, ragyogom, szeretem a bort.
Újságárus lett belőle, 
Angyalom, ragyogom, szeretem a bort.
Másnak hordja az újságot, 
Nékem a szomorúságot,
Angyalom, ragyogom, szeretem a bort.

Vörösbort ittam az este, 
Angyalom, ragyogom, szeretem a bort.
Most is részeg vagyok tőle, 
Angyalom, ragogom, szeretem a bort.
A lábamon alig-alig-alig, 
Mégis elhányok a falig,
Angyalom, ragyogom, szeretem a bort.

Azt mondják, hogy beteg vagyok, 
Angyalom, ragyogom, galambom.
Mint az égő gyertya, fogyok, 
Angyalom, ragyogom, galambom.
Beteg az én szívem tája, 
Te vagy annak patikája,
Angyalom, ragyogom, galambom.

Vörös bort ittam az este,
Angyalom, ragyogom, szeretem a bort.
Fehéret iszom reggelre,
Angyalom, ragyogom szeretem a bort.
Részegen megyek én haza,
(de)kijózanodom hajnalra,
Angyalom ragyogóm szeretem a bort.

Śpiewaliśmy tę piosenkę także w wersji 
węgierskiej. Tak nam się przynajmniej 
wydawało do czasu, gdy nasz kolega, też 
z Jedynki, Marek Sierański nauczył się 
węgierskiego studiując w Budapeszcie na 
Politechnice Budapeszteńskiej. Marek, zgłę-
biwszy ten wyszukany język, obśmiał bezli-
tośnie naszą „węgierską” wersję i od tej pory 
nie mam śmiałości jej propagować. Ale 
nasza wersja, poza wymową, tak strasznie 
nie odbiegała od oryginalnej (obok).
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338. We shall overcome
We shall overcome
We shall overcome
We shall overcome, some day

Oh, deep in my heart
I do believe
We shall overcome, some day.

We’ll walk hand in hand
We’ll walk hand in hand
We’ll walk hand in hand, some day

Oh, deep in my heart
I do believe
We shall overcome, some day.

We shall live in peace
We shall live in peace
We shall live in peace, some day

Oh, deep in my heart
I do believe
We shall overcome, some day.

We are not afraid
We are not afraid
We are not afraid, TODAY

Oh, deep in my heart
I do believe
We shall overcome, some day.

The whole wide world around
The whole wide world around
The whole wide world around some day.

Oh, deep in my heart
I do believe
We shall overcome, some day.
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339. Wędrowali szewcy
Wędrowali szewcy przez zielony las,
Nie mieli pieniędzy, ale mieli czas.

Wędrowali, rypcium, pypcium
I śpiewali, rypcium, pypcium,
Nie mieli pieniędzy, ale mieli czas.

Wędrowali boso przez zielony las.
Po co nam pieniądze, skoro mamy czas?

Wędrowali, rypcium, pypcium
I śpiewali, rypcium, pypcium,
Po co nam pieniądze, skoro mamy czas?
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340. Wędrowiec
Nie oglądaj się za siebie kiedy wstaje brzask
Ruszaj dalej w świat, nie zatrzymuj się
Sam wybierasz swoją drogę z wiatrem czy pod wiatr
Znasz tu każdy szlak, przestrzeń woła cię

Przecież wiesz, że dla ciebie każdy nowy dzień
Przecież wiesz, że dla ciebie chłodny lasu cień
Przecież wiesz, jak upalna bywa letnia noc
Przecież wiesz, że wędrowca los to jest twój los

Lśni w oddali toń jeziora, słyszysz ptaków krzyk
Tu odpoczniesz dziś i nabierzesz sił
Ale jutro znów wyruszysz na swój stary szlak
Będziesz dalej szedł tam, gdzie pędzi wiatr

Przecież wiesz, że dla ciebie każdy nowy dzień...
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341. Wielmożny kat
Autor – Karel Kryl

Gdzie zamek jest z kamienia, wśród krużganków krętych,
Kapłani przekupieni patrzą do ksiąg świętych,
A najemni żołnierze żądają błogosławieństw,
/Tam pierwszym z rycerzy jest sam Wielmożny Kat. / bis
 

Tam diabeł mszę odprawia przepasany strykiem,
Klęczące tłumy zbawia hostią z arszenikiem,
Smród siarki się unosi, opada chmurami,
/Lśni topór, który nosi Jego Wysokość Kat. / bis

 
Na chorągwi państwo ma godło z gilotyną.
Gdy macha nią hultajstwo, to wkoło czuć padliną.
Kruka czarny cień na ziemię padł.
/Ludem rządzi sam Wielmożny Kat. / bis

 
Gdy władcę z jego zbrodni piekieł król rozgrzesza,
Gdy tłuszcza na kasztanie innowierców wiesza,
To z tysiąca moździerzy grzmią dziękczynne wiwaty, 
/Wszak pierwszym z rycerzy jest sam Wielmożny Kat. / bis

 
Gdy zbrodniarz w środku rynku na ambonie staje
I miejska straż w ordynku honor mu oddaje,
Tysiąc stalowych pancerzy pieśń dziękczynną wznosi,
/Że pierwszym z rycerzy jest sam Wielmożny Kat. / bis

 
Na chorągwi państwo ma godło z gilotyną.
Gdy macha nią hultajstwo, to wkoło czuć padliną.
Kruka czarny cień na ziemię padł.
/Ludem rządzi sam Wielmożny Kat. / bis
 

I w tym to dziwnym państwie, jak mogłeś się spodziewać,
wnet zakazali pisać, zakazali śpiewać,
A było im to mało, nakazali dzieciom,
/By każde z nich klękało, kiedy przechodzi Kat. / bis
 

Z miłości diabeł szydził i po domach chodził,
Syn ojca nienawidził, i brat bratu szkodził
I tylko czarny kruk się nad krajem tym się wznosi,
Gdy w kręgu tępych głów tkwił Jego Wysokość Kat. / bis
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342. Вино
Когда бы море было с водки
И реки были из вина,
Тогда катались бы на лодке 
И запивались до утра.

Так наливай брат, наливай 
И всё до капли выпивай! 
Вино, вино, вино, вино, 
Оно на радость нам дано. 

Коперник целый век трудился, 
Чтоб доказать земли движения. 
Дурак! Чему он не напился, 
Тогда не было бы сомнения.

Но гимназисте нужен ром, 
Когда идёт он на экзамен. 
Ну может ошибиться он, 
Что минус плюсу есть равен. 

Но гимназистком ром не нужен, 
Они без рома хороши. 
Им поцелуй горячий нужен 
И объяснение в любви.

По рюмочке, по маленькой
Налий, налий, налий!
По рюмочке, по маленькой 
Чем поят лошадей.
Я не пью! – Врёшь, пьёшь!
 – Ей Богу, нет! – А Бога нет!

Так наливай студент студентке,
Студентки тоже пьют вино.
Непьющие студентки редки,
Они уж вымерли (или „за мужом”) давно!

Колумб Америку открыл,
Землю для нас совсем чужую.
Дурак! Зачем он не открыл
На нашей улице пивную?
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343. Woda brzegom podaje muszelki
Woda brzegom podaje muszelki,
Szlak słoneczny na falach się skrzy.
Popłyniemy łódeczką niewielką 
Z tej przystani szuwarow i trzcin.
Z ramionami niech zrosną się wiosła,
Pomaluje nas słońce na brąz.
Biała fala nam łódkę poniosła
Szlakiem jezior daleko stąd.

Woda rozbija słońce w złote krążki,
Woda upływa jak wakacji dni.
Szkoda, wiatr się uczepił twojej wstążki.
Woda wie, co powiedzieć chciałem ci.
Fale migocą w słońcu i szeleszczą,
Fale łagodzą brzegu żółty piach.
Stale migocą, szumią i szeleszczą.
Nie chcą do brzegu jeszcze dowieźć nas.

Gwiazdy gęste jak leśne maliny,
Nad łąkami już budzi się świt.
Dam ci okręt z masztami z bursztynu,
Dam na pewno, lecz jeszcze nie dziś.
Znów spotkamy się jutro nad wodą,
Białą falą poniesie nas prąd.
Nasza łódka i miłość, i młodość
Razem z nami odpłyną stąd.

Woda rozbija słońce w złote krążki...
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344. Za Niemen
Za Niemen hen precz,
Koń gotów i zbroja,
Dziewczyno ty moja
Uściśnij, daj miecz.

Za Niemen, za Niemen!
I po cóż za Niemen?
Nie przylgniesz tam sercem,
Cóż wabi za Niemen?
Czy kraj tam piękniejszy,
Kwiecistsza tam błoń
Czy milsze dziewoje,
Że spieszysz tam doń?

Nie spieszę do dziew,
Ja spieszę na gody
Czerwone pić miody
Niewiernych lać krew. 

Chcesz godów, zaczekaj,
Kochanie ty moje,
Ja gody wyprawię,
Nasycę, napoję.
Patrz, pierś ma otwarta,
Więc serce me weź,
Krwi mojej się napij,
Napij moich łez.

Dziewczyno stój, stój,
Twe słowa jak brzytwy,
Ja z pola, ja z bitwy
Powrócę, jam twój.

Nie wrócisz, mój luby,
Nie wrócisz już do mnie,
Twe serce odwyknie,
Twa pamięć zapomni.
Patrz, koń już opuszcza
Pastwisko i żłób
A w polu czerwonym
Niechybnie twój grób.

Wszak wielki jest Bóg,
Ja w oręż mój wierzę,
Gdzie tylko nim zmierzę,
Tam padnie zły wróg.

Gdy taka twa wola
Iść na bój, na srogi,
Ach ciężka ma dola,
Pełna jestem trwogi!
Ja łzy będę ronić
I słać Bogu modły,
By cię raczył schronić,
By wróg pierzchnął podły.
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345. Zajączek, zajączek …
Zajączek, zajączek, bez nóżek i bez rączek,
A za nim idzie kotek i niesie w ręku młotek.
Za kotkiem idzie piesek i niesie wór pinesek.
Za nimi idzie kura, co niesie kawał sznura.
I już na gałęzi zajączek cicho rzęzi.
Jucha mu cieknie z ucha,
Młotek wystaje z brzucha,
Z pomocą pinesek przybito go do desek.
Zajączek, ach zajączek – bez nóżek i bez rączek!
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346. Zaraza (Зараза)
Не гляди ты на меня в упор
Взгляда твоего я не боюсь,зараза
Надоел мне этот разговор 
И больше к нему я не вернусь 

Ну, что, что, брось, бросай 
Жалеть не стану 
Я таких как ты милион достану 
Ты же поздно, поздно или рано 
Всё равно ко мне придёшь сама! 

Кто тебя по переулкам ждал, 
От ночного хронил холода? 
Зараза!
Кто тебя по кабакам спасал 
От ударов.острого ножа?

Ну, что, что, брось, бросай... 

Если будет тяжело в пути,
Помни – хулиган тебя любил. 
Зараза!
Если будет тяжело идти, 
Помни – он тебя не позабыл.

Ну, что, что, брось, бросай... 
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347. Zbroja
Jacek Karczmarski

Dałeś mi, Panie, zbroję;
Dawny kuł płatnerz ją.
W wielu pogięta bojach,
Wielu ochrzczona krwią.
W wykutej dla giganta
Potykam się co krok,
Bo jak sumienia szantaż
Uciska lewy bok.

Lecz choć zaginął hełm i miecz,
Dla ciała żadna w niej ostoja,
To przecież w końcu ważna rzecz –
Zbroja!

Magicznych na niej rytów
Dziś nie odczyta nikt,
Ale wykuta z mitów
I wieczna jest jak mit!
Do ciała mi przywarła,
Przeszkadza żyć i spać,
A tłum się cieszy z karła,
Co chce giganta grać!

Lecz choć zaginął hełm i miecz,
Dla ciała żadna w niej ostoja,
To przecież w końcu ważna rzecz –
Zbroja!

A taka w niej powaga
Dawno zaschniętej krwi,
Że czuję jak wymaga
I każe rosnąć mi.
Być może nadaremnie
Lecz stanę w niej za stu!
Zdejmij ją, Panie, ze mnie,
Jeśli umrę podczas snu!

Bo choć zaginął hełm i miecz,
Dla ciała żadna w niej ostoja,
To w końcu życia warta rzecz –
Zbroja!

Wrzasnęli hasło – wojna!
Zbudzili hufce hord,
Zgwałcona noc spokojna
Ogląda pierwszy mord.
Goreją świeże rany,
Hańbiona płonie twarz –
Lecz nam do obrony dany
Pamięci pancerz nasz!

Więc choć za ciosem pada cios
I wróg posiłki śle w konwojach,
Nas przed upadkiem chroni wciąż –
Zbroja!

Wywlekli pudła z blachy,
Natkali kul do luf
I straszą – sami w strachu
Strzelają do ciał i słów.
Zabrońcie żyć wystrzałem!
Niech zatryumfuje gwałt!
Nad każdym wzejdzie ciałem
Pamięci żywej kształt!

Choć słońce skrył bojowy gaz
I żołdak pławi się w rozbojach,
Wciąż przed upadkiem chroni nas –
Zbroja!

Wytresowali świnie,
Kupili sobie psy
I w pustych słów świątyni
Stawiają ołtarz krwi;
Zawodzi przed bałwanem
Półślepy kapłan łgarz
I każdym nowym zdaniem
Hartuje pancerz nasz.

Choć krwią zachłysnął się nasz czas,
Choć myśli toną w paranojach,
Jak zawsze chronić będzie nas –
Zbroja!
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348. Zbuduję sobie szałas gdzieś w Bieszczadach
Zbuduję sobie szałas gdzieś w Bieszczadach
Trafić tam będzie można tylko po zajęczych śladach
Będę sobie mleko pił, do wieczora wianek wił
I będzie mi dobrze, i będzie mi źle.
Ale wiem, że nigdy nigdy zakocham się...

Zbuduję sobie rancho dzikich koni
Szybkich tak, że ich nawet wicher nie dogoni!
Będą sobie sianko gryźć, do wieczora wodę pić.
I będzie nam dobrze, i będzie nam źle
Ale wiem, że nigdy nie opuszczą mnie...

I będę żegnał drogie me Bieszczady,
Odejdę i zatrę wszystkie moje dawne ślady.
I odejdę w siną dal, chociaż trochę będzie żal
I będzie mi dobrze, i będzie mi źle
Ale wiem, że nigdy nie odkocham się.
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349. Ze stacyjki Siedmiu Smutków
To piosenka z mojego wczesnego dzieciństwa, którą przyniosłam do Drużyny.  
Dzisiaj wydaje mi się najlepszym opisem rzeczywistości...

Ze stacyjki Siedmiu Smutków
Rusza pociąg krasnoludków.
Maszynista z kozią bródką
Gwiżdże w nos cichutko.

Wyruszają na wycieczkę,
Zaczynają w drodze sprzeczkę,
Czy ma pociąg jechać z planem,
Czy może w nieznane.

Jeden woła: „Do Krakowa!”,
Drugi krzyczy: „Huta Nowa!”,
Trzeci chce wziąć kurs na Sopot,
To ci wielki kłopot.

Ten w pociągu łowi ryby,
Ten na niby zbiera grzyby.
Gdy się jeden z drugim kłócił,
Pociąg się wywrócił.
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350. Zegar (Oddam zegar…)
Słowa i muzyka – Jan Błyszczak

Oddam zegar na zawsze w dobre ręce,
Stary zegar, który po ojcu mam,
Zegar, co bije w moim sercu,
Zegar, co zęby przy mnie zjadł.

Utraciłem, oddałem prawie wszystko,
Szafę i dwa krzesła wziął nocny stróż.
Szczęście, że grabarz wziął łopatę,
Na pewno jej nie odda już.

Już mnie tutaj nic nie trzyma,
W każdej chwili mogę iść.
Jeszcze tylko zegar oddam ten,
Bo za ciężki, by go nieść

Oddam zegar w naprawdę dobre ręce,
Dobry zegar, co czasem rządzi sam.
Nie trzeba wcale go nakręcać,
Kto zechce, całkiem darmo dam.

Podpaliłem rupiecie na poddaszu,
Poszedł banknot ostatni na ten cel.
Nic nie mam, co by mnie trzymało,
Nic, tylko zegar oddać chcę.

Już mnie tutaj nic nie trzyma,
W każdej chwili mogę iść.
Jeszcze tylko zegar oddam ten,
Bo za ciężki, by go nieść.
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351. Ze świata czterech stron 
(Z filmu Prawo i pięść – tam śpiewał Edmund Fetting,  
a u nas ulubiona piosenka Krzysia Majchra)

Ze świata czterech stron, 
Z jarzębinowych dróg, 
Gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front. 
Gdzie niezebrany plon, 
Gdzie poczerniały głóg, 
Wstaje dzień. 

Słońce przytuli nas do swych rąk 
I spójrz – ziemia ciężka od krwi, 
Znowu urodzi nam zboża łan, złoty kurz. 
Przyjmą kobiety nas pod swój dach 
I spójrz – będą śmiać się przez łzy. 
Znowu do tańca ktoś zagra nam.
Może już... 

Za dzień, za dwa,
Za noc, za trzy,
Choć nie dziś.
Za noc, za dzień,
Doczekasz się,
Wstanie świt.

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...

Za dzień, za dwa...
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352. Zielona ballada 
To będzie zielona ballada
Ballada z dalekich wysp
Słuchajcie zielonej ballady,
Ballady z dalekich wysp.

Lat siedemnaście padał deszcz,
A po tych siedemnastu latach
Rozpogodziło się pół świata
I słońce było jak mandarynka.
Po morzu płyną trzy okręty,
A na okrętach marynarze.
A jeden biały był marynarz,
Co autentyczne skrzypce miał.

Trzy wyspy były, każda inna,
Trzy obok siebie Wyspy Ptasie.
Na jednej z nich żyła dziewczyna,
Ale nie wiedział nikt, na której.
I nikt nie wiedział nic na pewno,
Choć to doprawdy wszystko jedno.
Dość na tym, że dziewczyna miała,
Coś koło siedemnastu lat.

Aż nagle ktoś podpalił świat,
Ona się wtedy rozpłakała,
A świat rozrastał się w płomieniach,
To był naprawdę wielki pożar.
Nie został kamień na kamieniu,
Lądy paliły się i morza,
I drzewa, ptaki i obłoki,
I mandarynki, i kangury.

A gdy od dymu było czarno, 
To przyjechała straż pożarna,
Aby ocalić roześmianą,
Dziewczynę ogniem opętaną.
Ale nie było już dziewczyny,
Ni wyspy tej, ni wysp zielonych,
Tylko po morzu, hen, wzburzonym,
W dal trzy okręty rzędem płyną...
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353. Zielono w głowie
Zielono w głowie, pusty trzos
Niebieskich ptaków taki sobaczy los.
Codzienna zgrywa, wódki i piwa smak,
Karciana dama, król karciany
Chyba jednak czegoś jest ci brak

Bliskiego kogoś chciałbyś mieć
Tyle twojego, że możesz tego chcieć
Tylko w marzeniach pieski się zmienia świat
Kierowy walet nie pokocha
Gdzie jest ten, co szczerą miłość da

Lecz mimo wszystkich życia wad
Wciąż jesteś wesół i ze wszystkiego rad
Wiara się śmieje, ciągle się dzieje coś
Świat pełen przygód, sennych marzeń
Chyba jednak cię pokochał ktoś
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354.  Zielony Płomień  
(W dąbrowy leśnym listowiu)

Słowa – B. Choiński, M. Dagnan, muzyka – A. Kurylewicz

W dąbrowy gęstym listowiu błyska zielona skra
Trzepocze z wiatrem, jak płomień, mundur harcerski nasz.
Czapka troszeczkę na bakier, dusza rogata w niej,
Wiatr polny w uszach i ptaki w pachnących włosach drzew.

Gdzie niskie niebo usypia na rosochatych pniach,
Gdziekolwiek namiot rozpinasz, będzie kraina ta.
Zieleń o zmroku wilgotna z niebieską plamką dnia,
Cisza jak gwiazda ogromna w grzywie złocistych traw.

Tam, gdzie się kończy horyzont, leży nieznany ląd,
Ziemia jest trochę garbata, więc go nie widać stąd.
Kreską przebiega błękitną, strzępioną pasmem gór,
Żeglują ku tej granicy białe okręty chmur.

W dąbrowy gęstym listowiu błyska zielona skra,
Trzepocze płomień zielony, mundur harcerski nasz.
Czapka troszeczkę na bakier, lecz nie poprawiaj jej,
Polny za uchem masz kwiatek, duszy rogatej lżej
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355. Zuszki
My jesteśmy zuszki,
polne kwiatuszki,
mieszkamy w lasach zielonych.
Oczka mamy czarne,
buźki granatowe,
a spódniczki są zielone i seledynowe.

A kiedy dzień nadchodzi,
dzień nadchodzi,
idziemy na jagody,na jagody,
a nasze czarne serca,czarne serca
biją nam radośnie bum tarara bum.

Lubimy wycieczki, piesze wycieczki,
zwłaszcza po lasach zielonych.
Oczka mamy czarne,
buźki granatowe,
a spódniczki są zielone i seledynowe.

A kiedy dzień nadchodzi...

A kiedy przyjdzie wiosna,
wiosna radosna,
znów wyruszymy na szlaki.
Pójdzie z nami deszczyk
i polny świerszczyk.
Wiatr do tańca nam zaśpiewa
i stare wiatraki.

A kiedy dzień nadchodzi...



372

356. Zuzanna
Dzisiaj jestem w Alabamie 
I na banjo idąc gram,
A niedługo będę w Luizjanie,
Tam najdroższą mam.

Hej, Zuzanno, 
Ach nie płacz, bo już dość.
Idę sobie z banjo na kolanie,
Ja z południa gość.

Kiedym ruszył w czasie suszy 
Całą noc się mazał deszcz.
Taki gorąc był, że brak mi sił, 
Zuzanno nie lej łez.

Hej, Zuzanno...

Zeszłej nocy miałem taki sen,
Że wszystko było sza,
Jakby hen z pagórka, żebym zdechł, 
Zuzanna do mnie szła.

Hej, Zuzanno...

Gdybym jej nie ujrzał, zamknę oczy, 
Przyjdzie na mnie kres.
A jak będę trup rzucony w grób – 
Zuzanno nie lej łez.

Hej, Zuzanno...
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357. Związek przyjacielski  
(Kto się na związek targnie nasz)

Słowa i muzyka – Bułat Okudżawa. 

Kto się na związek targnie nasz,
surowej godzien będzie kary,
gdy zrobi to – za jego łeb
pękniętej nie dałbym gitary.
Ma nas na oku wiek – i wie,
gdzie w tyralierce łańcuch rzadszy...

Ujmijmy się za ręce wraz, 
Ujmijmy się za ręce wraz, 
Ujmijmy się za ręce wraz, 
bo źle stuleciu z oczu patrzy.

Nie dla nas rozgwar cudzych uczt,
wdzięk podejrzanych prawd nie dla nas,
biel piór od pochwał milsza nam,
niechby została nieskalana.
Gdy byle kiep powiada, że
sądzone nam dalekie cele,

Ujmijmy się za ręce wraz, 
Ujmijmy się za ręce wraz, 
Ujmijmy się za ręce wraz, 
Złączmy ramiona, przyjaciele.

Gdy przyjdzie dzielić cały kram,
przaśne nie skuszą nas kołacze,
nie nam uchyli raj swych bram,
za to Ofelia nas opłacze.
Dopokąd zaś nie zagrzmiał dzwon,
że czas się zbierać, czeka droga,

Ujmijmy się za ręce wraz, 
Ujmijmy się za ręce wraz, 
Ujmijmy się za ręce wraz, 
Złączmy ramiona swe, na Boga!

СТАРИННАЯ  
СТУДЕНЧЕСКАЯ ПЕСНЯ 
Музыка и стихи Булата Окуджавы

Поднявший меч на наш союз 
Достоин будет худшей кары, 
И я за жизнь его тогда 
Не дам и ломаной гитары. 
Как вожделенно жаждет век 
Нащупать брешь у нас в цепочке... 

/Возьмемся за руки, друзья, 
Возьмемся за руки, друзья, 
Чтоб не пропасть поодиночке. /bis

Среди совсем чужих пиров
И слишком ненадежных истин, 
Не дожидаясь похвалы, 
Мы перья белые почистим. 
Пока безумный наш султан 
Сулит дорогу нам к острогу, 

/Возьмемся за руки, друзья, 
Возьмемся за руки, друзья,
Возьмемся за руки, ей-богу. /bis

Когда ж придет дележки час, 
Не нас калач ржаной поманит, 
И рай настанет не для нас, 
Зато Офелия помянет. 
Пока ж не грянула пора 
Нам отправляться понемногу, 

/Возьмемся за руки, друзья, 
Возьмемся за руки, друзья, 
Возьмемся за руки, ей-богу. /bis
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358. Związek przyjacielski
Słowa i muzyka – Bułat Okudżawa, tłumaczenie Ziemowit Fedecki 
To inna wersja tej samej piosenki Okudżawy. W tym tłumaczeniu nauczył nas Janusz Kijowski

Kto się na Związek targnie nasz
Najsroższej nie uniknie kary.
Za nędzny żywot łotra nikt
Złamanej nawet nie dałby gitary.
Jakże namiętnie pragnie wiek
Wymacać w kółku naszym lukę.

Hej, przyjacielu, podaj dłoń,
Hej, przyjacielu, podaj dłoń,
Bo pojedynczo nas wytłuką.

W zgiełku zupełnie obcych spraw,
Wątpliwych prawd i bzdur wspaniałych,
Spokojnie się zaszyjmy w kąt
Strząsając brud ze skrzydeł śnieżnobiałych.
Gdy byle kiep i byle drab
Wciąż nam funduje kiszkę z grochem,

Hej, przyjacielu, podaj dłoń,
Hej, przyjacielu, podaj dłoń,
Hej, podaj dłoń, jak Boga kocham!

Gdy zbiorą się, by dzielić łup,
Nas tłusty kąsek nie upodli.
Dla nich otworem stanie raj,
Ale Ofelia za nas się pomodli.
Wędrówki nim nadejdzie kres,
Pobądźmy z sobą jeszcze trochę.

Hej, przyjacielu, podaj dłoń,
Hej, przyjacielu, podaj dłoń,
Hej, podaj dłoń, jak Boga kocham!
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Czekaj mnie, 
a wrócę zdrów
Słowa – Konstantin Simonow, 
przekład - Adam Ważyk

Czekaj mnie, a wrócę zdrów,
Tylko czekaj mnie,
Gdy przekwitną kiście bzów, 
Gdy naprószy śnieg. 
Czekaj, gdy kominek zgasł, 
Żar w popiele znikł. 
Czekaj, gdy nikogo z nas 
Już nie czeka nikt, 
Czekaj, gdy po przejściu burz 
Nie nadchodzi wieść, 
Czekaj, gdy czekania już 
Niepodobna znieść. 

Czekaj mnie, a wrócę zdrów,
I nie pytaj gwiazd, 
I nie słuchaj trzeźwych słów, 
Że zapomnieć czas. 
Niech opłacze matka, syn, 
Gdy zaginie słuch, 
Gorzkie wino w domu mym 
Niech rozleje druh. 
Za mój cichy, wieczny sen 
kielich pójdzie w krąg. 
Czekaj – i po kielich ten 
Nie wyciągaj rąk. 

Czekaj mnie, a wrócę zdrów, 
Śmierci mej na złość. 
Ten zaklaszcze, tamten znów 
Krzyknie: „Co za gość!”. 
Jak doprawdy pojąć im, 
Że we krwawej mgle 
Ty czekaniem cichym swym 
Ocaliłaś mnie. 
Ot i sekret, ot i znak, 
Co w sekrecie tkwi, 
Że umiałaś czekać tak, 
Jak nie czekał nikt.

359. Жди меня, и я вернусь
Słowa – Konstantin Simonow

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди, 
Жди, когда наводят грусть 
Желтые дожди, 
Жди, когда снега метут, 
Жди, когда жара, 
Жди, когда других не ждут, 
Позабыв вчера. 
Жди, когда из дальних мест 
Писем не придет, 
Жди, когда уж надоест 
Всем, кто вместе ждет. 

Жди меня, и я вернусь, 
Не желай добра 
Всем, кто знает наизусть, 
Что забыть пора. 
Пусть поверят сын и мать 
В то, что нет меня, 
Пусть друзья устанут ждать, 
Сядут у огня, 
Выпьют горькое вино 
На помин души... 
Жди. И с ними заодно 
Выпить не спеши. 

Жди меня, и я вернусь, 
Всем смертям назло. 
Кто не ждал меня, тот пусть 
Скажет:- Повезло.- 
Не понять не ждавшим им, 
Как среди огня 
Ожиданием своим 
Ты спасла меня. 
Как я выжил, будем знать 
Только мы с тобой,- 
Просто ты умела ждать, 
Как никто другой.
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360. Żniwna dziewczyna
Sł. Wojciech Młynarski , muz. Jerzy Abratowski

Marzyła mi się ta dziewczyna,
Jak się po pracy marzy święto,
Nade mną błękit się rozpinał,
Pachniało wrzosem i pachniało miętą...

Przybiegła do mnie, roześmiana,
Po niesprzątniętych z pola kłosach,
Przybiegła lekka i zdyszana,
I całkiem bosa, i zupełnie bosa...

Szukali jej w brygadzie żniwnej
Wszyscy działacze, wszyscy żeńce,
A ona miała oczy piwne
I burzę włosów, i nic więcej...

Mierzwił się łan jak morska fala,
Gdy południowy wiatr się zrywał,
Okrzyki żeńców cichły z dala
I były żniwa – były piękne żniwa!

Odeszła nagle ta dziewczyna,
Odeszła w dal przez łan niezżęty,
Nade mną błękit się rozpinał,
Pachniało wrzosem i pachniało miętą...

Zniknęła mi na pola skraju
W chabrach, kąkolach i lwich paszczach,
Cóż, takie rzeczy się zdarzają
Przy żniwach zwłaszcza, ach, przy żniwach zwłaszcza...

Bardzo cieszyli się w brygadzie
Wszyscy działacze, wszyscy żeńce,
A ona miała włos w nieładzie
I trochę wspomnień, i nic więcej...

Ja także będę ją wspominał,
Aż do tej chwili, gdy bez słowa
Wśród zboża zjawi się dziewczyna
Zupełnie bosa i zupełnie nowa...

Zupełnie bossa i zupełnie nowa...
Zupełnie bossa i zupełnie nowa...
Bossanova!
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361. Żuczek
Gdy drze mnie nostalgia i chandra mnie tłucze
I nuda się czai, przy ścianie sobacza, sobacza...
Na stole mym skądś pojawia się żuczek
I nóżki swe drobne rozkracza, rozkracza, rozkracza!

I łazi po gładkiej powierzchni czarniawej,
Tu kropkę postawi, a tam drobny szlaczek, swój szlaczek
I coraz to w nóżkę podrapie się w prawą
Lub wyrwie spod paszki swej kłaczek, swej kłaczek, swej kłaczek.

Ja biorę go w dłonie ostrożnie, leciutko,
Bo żuczek, to przecież  nie olbrzym gacek, brzydasek,
A potem za udkiem, wyrywam mu udko
I brzuszek mu miażdżę na placek, na placek, na placek
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362. Źródło
Salon Niezależnych

Przychodzą do mnie różni ludzie
I patrzą tak jak na raroga.
Chcą mnie wyleczyć albo pognać,
Dać aspirynę, bo gorączka.
Leczyć się nie chcę, uciekać nie chcę,
Zostaje tylko rozmowa jeszcze.
We śnie, przychodzą tu we śnie;
Z pretensją w głosie, z wymaganiem,
Proszą o jasne wyjaśnienie
Ci, co wyleczyć chcą dziś mnie.

We śnie, przychodzą tu we śnie;
Ci, co wyleczyć chcą dziś mnie.

Więc najpierw z teczką w garniturze
Zjawia się wieprzek kaznodzieja.
W uszach ogórek, w pysku jajko
 – mówi, że ja chcę Polskę sprzedać.
Podsumowuje, że niepewny
Element jest mu tutaj zbędny.
To prawda, wiary mi dziś brak
W niezbędność kompromisów pewnych,
Lecz każdy z nich jest taki względny 
I w końcu to jest problem wasz.

To prawda, wiary mi dziś brak,
I w końcu to jest problem wasz.

Gdy usłyszeli to, co śpiewam,
Dwaj patrioci zawodowi,
Zaraz pytają jezuitów 
O mój kręgosłup ideowy.
A tamci, że ja sodomita,
Pół-Żyd, półzłodziej i artysta.
Na nazwy i na znaki sram.
Nie fetysz granic mnie tu trzyma,
Lecz miejsca i w tych miejscach przyjaźń.
I w Polsce z tym nie jestem sam.

Na nazwy i na znaki sram.
I nigdy z tym nie jestem sam.

A matka, znów zmęczona matka
 – coś nas oddala od nas co dnia – 
W niepodzielności prostych uczuć
Nie można pojąć wszystkich odmian;
Zbyt wiele jak na niepokoje
Kogoś, kto przeżył tyle wojen.
Masz prawo nie rozumieć mnie,
Bo przecież wszystko się dziś zmienia,
Lecz, błagam, nie zrozum mnie źle.

Masz prawo nie rozumieć mnie,
Lecz, błagam, nie zrozum mnie źle.

I Żydzi do mnie też wychodzą,
Zmęczeni drogą i wypiekach, 
Znowu się w siebie zapędzają,
A swołocz tylko na to czeka.
Zazdroszczę im determinacji,
Bo nie tej krwi i nie tej Azji:
Dowodem na to moja krew,
Co tak jak wina dwa zmieszane,
Jasno i ciemno jak nad ranem, 
Jasny luminal lub ten śpiew.

Dowodem na to moja krew,
Łatwy luminal lub ten śpiew.

A wtedy paru kombatantów 
Wydarzeń wspólnie przeżywanych
Patrzy, czy aby sie nie zmieniam 
W pieśni tak niezdecydowanej,
Czy jeszcze wiem, co nasza sprawa,
A kto nie znami, bo nas zdradza.
„Są w świecie dziś rachunki krzywd”,
Lecz gdy tłum będzie gonił kogoś 
W strzępach munduru ślepą drogą,
To, póki co, uchylę drzwi.

Bo trwają rachunki  
Wszystkich krzywd,
Lecz, póki co, uchylam drzwi...
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Na to hipisi spod Piaseczna,
Widząc, że jestem taki hojny,
Myślą, że drzwi uchylę po to, 
By czynić miłość zamiast wojny.
Słuchajcie muzułmanie drodzy,
Hipisów krewniście ubodzy,
A tutaj krew się może lać,
Której powodów nie pojmujecie,
Bo kamizelki haftujecie,
I dziś to nie dotyczy was;

A tutaj rzecz się może stać,
I dziś to nie dotyczy was.

A wtedy staje moralista,
Co w końcu czegoś chce się trzymać.
Twierdzi, że tym, co tutaj śpiewam,
Ostatnie więzy z ludzmi zrywam,
Że brednie śnią mi się nad ranem,
Bo prawa wszystkie są spisane.
Nieważny jest zapisów staż,
Zapisy płyną już jak woda.

Jest płynność i na płynności zgoda,
Choć czasem trudniej trzymać twarz.

Gdy się felczerzy wszyscy zbiorą,
Powraca Ona, spokój niesie,
Z wszystkich wyborów ulepiona,
Tak jak to bywa tylko we śnie.
Bierze za ręke, wyprowadza
Tam, gdzie sie będe mógł dogadać.
Śni mi się przeszkód wszystkich treść,
I źródło gdzieś zgubione w chmurach,
I wielka zalesiona góra,
I strumień – stróż ukrytych przejść.

Śni mi się Bajkał wielki dziś
I strumień – znawca trzecich wyjść.
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363. III część Dziadów
Autor: A. Mickiewicz, muz. J. Satanowski (?) 

Nie dbam, jaka spadnie kara:
Mina, Sybir czy kajdany.
Zawsze, ja wierny poddany,
Pracować będę dla cara.

W minach kruszec kując młotem,
Pomyślę: ta mina szara
To żelazo - z niego potem
Zrobi ktoś topór na cara.

Gdy będę na zaludnieniu,
Pojmę córeczkę Tatara;
Może w moim pokoleniu
Zrodzi się Palen dla cara.

Gdy w kolonijach osiędę,
Ogród zorzę, grzędy skopię,
A na nich co rok siać będę
Same lny, same konopie.

Z konopi ktoś zrobi nici,
Srebrem obwita nić szara,
Może się kiedyś poszczyci,
Że będzie szarfą dla cara.

Nie dbam, jaka spadnie kara…..
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364. Bajeczki babci Pimpusiowej
Słowa – Andrzej Waligórski, muzyka – Olek Grotowski

Przyszedł gość do doktora, biada na swe zdrowie.
– Jakaś mi żaba – mówi – wyrosła na głowie.
– Umówmy się – odrzekło to zwierzę niegłupie. 
– Nie ja jemu na głowie, lecz on mnie na dupie.

Latał sobie z radarem pewien gacek młody
I po drodze omijał przeróżne przeszkody,
Lecz właśnie gdy się cieszył, że je tak omija,
Wpadłszy na jedną z przeszkód, rozbił sobie ryja.

Zrobił wilk elektrownię, lecz by prąd uzyskać,
Spalał w niej cały węgiel z kopalni od liska.
Kopalnia z elektrowni cały prąd zżerała,
Stąd brak światła i węgla. Ale system działa!

Złapał raz wróbel glizdę, glizda przerażona,
A on ją zaczął dziobać dziobem od ogona.
Dziobie ją, dziobie, dziobie, podziobał ją trocha,
A wtem glizda powiada: – Stary, mów mi Zocha!

Raz ordynarny niedźwiedź, kucnąwszy na łące,
W dość niewybredny sposób podtarł się zającem.
Zając się potem żonie chwalił po obiedzie:
– Wiesz stara, nawiązałem współpracę z niedźwiedziem!

Kiedyś pijany zając włóczył się po rżysku,
A spotkawszy niedźwiedzia, naprał go po pysku.
Niedźwiedź, wpadłszy do domu, wrzasnął: – Leokadio!
Coś się chyba zmieniło, włącz no prędko radio!

Płakał niedźwiedź przed lisem, pijąc wraz z nim wódę:
– Ty wiesz, mam czworo dzieci, ale wszystkie rude...
– Ha! – krzyknął lis obłudnie, ukrywszy twarz w dłoniach.
– Mój syn także jest rudy, ktoś nas robi w konia!

Prosiła glizda słonia raz w nietrzeźwym stanie:
– Strasznie mnie plecy swędzą, podrap mnie, kochanie.
Słoń podrapał i ryknął śmiechem jak armata:
– Stara, co się wygłupiasz, coś taka plaskata?
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365. Bajeczki babci Pimpusiowej

Złapał niedźwiedź świstaka, idąc raz pod górkę,
A pragnąc na nim świstać, chciał mu dmuchać w dziurkę.
Świstak chodu, lecz zanim schował się do chaty,
Pisnął: – Mógłbyś przynajmniej, chamie, przynieść kwiaty!

Dwie durne myszy były dumne niesłychanie,
Że je kocur zaprosił do siebie na śniadanie.
Jakoż było śniadanie; kocur dwakroć mlasnął,
Zjadł obie, ziewnął, pierdnął i z powrotem zasnął.

Spotkał kiedyś tchórz tchórza, idąc po podwórzu,
I pyta: – Ty nie w pracy? Co się stało tchórzu?
– Wziąłem pracę do domu, dyrektor się zgodził.
To rzekłszy, wszedł do domu i tam się zesmrodził.

Wyjrzała glizda z dziury i wesoło gwizda,
Wtem patrzy – z drugiej strony sterczy druga glizda.
Dalejże ją uwodzić, a ta rzecze srogo:
– Odwal się żeż kretynko, ja jestem twój ogon!

Dmuchał żabę chuligan raz, kawał świntucha.
Dmucha ją, dmucha, dmucha, dmucha, dmucha, dmucha,
Wtem bęc – z żaby królewna śliczna się wyłania!
A ten skurczybyk wcale nie przerwał dmuchania...

Raz kiedyś jurny wróbel w miłosnej euforii
Chwalił się, że zajeździ kobyłę historii,
Lecz kiedy wyładował temperament dziki,
Kobyła stwierdziła: – Chyba mam owsiki...

Udzielał raz wywiadu kotek, że jest zdrowy,
Wtem uszki mu opadły, oczki wyszły z głowy,
Pękł mu brzuch, ogon, płuca i głosowa struna,
Wreszcie zdębiał, ocipiał, zesrał się i umarł. Amen.

Zapylała raz pszczółka jakiegoś badyla,
Wtem czuje, że od tyłu też ją ktoś zapyla.
Patrzy się, a to truteń, niejaki Zenobi.
Morał: rób dobrze innym, tobie też ktoś zrobi.
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366. Bajeczki babci Pimpusiowej

Chomik, zbierając plony, do swej norki ganiał,
A obok dobry niedźwiedź chomika ochraniał.
Potem zjadł mu te plony, wytarł łapą mordę,
Wydupcył biedne zwierzę i przypiął mu order.

Raz chory niedźwiedź pierdział, budząc miłosierdzie,
A suseł mu oklaski bił po każdym pierdzie.
Czy ten suseł zwariował? – spytał dzięcioł śledzia.
Nie – śledź odparł. – To rzecznik prasowy niedźwiedzia.

Kiedyś baca krótkowidz z owieczki korzystał,
Dziwiąc się, że mu ona nie beczy, lecz śwista.
Dopiero na kolegium mu wytłumaczono
Że wyryćkał świstaka, co był po ochroną.

Walczył orzeł z sępami, aż obrósł w legendę.
Niestety, przy okazji podłapał też mendę.
Wszyscy pytają orła: – Jak walczyłeś? Świergol!
A menda w krzyk: – Spuściliśmy tym sępom wpierdol!

Wyryćkał lisek kotka na sianku przy płotku
I spytał: – Jak oceniasz ten mój wyczyn, kotku?
– Cóż – rzekł kotek. – Przez miesiąc nie będę mógł siedzieć,
Lecz gdyby nie ty, toby mnie wyryćkał niedźwiedź.

Dwa liski w jednym gnieździe mieściły się z trudem,
Więc na zewnątrz sterczały im dwie dupy rude.
Widząc to, docent Wolczew zaczął bić im brawo.
Bo myślał, że to rude to jest Rude Pravo.

Lis i wróbel, ambitni obaj przeciwnicy,
Kłócili się, kto lepiej dogodził słonicy.
Słonica, zapytana, rzekła cierpkim tonem,
Że faktycznie coś jej piszczało pod ogonem.

Spotkał królik lisicę ponętną i rudą
I powiada: – Chcesz, stara, nauczę cię dżudo?
W rezultacie ten królik płaci alimenta
Na cztery śliczne, małe, tłuste królisięta.
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367. Bajeczki babci Pimpusiowej

Wraca zając po balu w dość nietrzeźwym stanie
I patrzy, a zajęczyca z niedźwiedziem na sianie!
Skoczył zając, lecz zaraz z wściekłości ochłonął:
– Niestety – rzekł – niedźwiedzie u nas pod ochroną...

Spotkał raz pancernika pancernik wśród mięty
I pyta go: a cożeś ty taki wyrośnięty?
Na to ten duży wydał ryk okropnie gromki
I odrzekł: tażesz ja jestem pancernik Patiomkin!

Współczuły raz sąsiadki pani koliberek:
– Pani mąż to ma raczej mały kaliberek!
– Owszem – odrzekła żona, nie wstydząc się zwierzeń,
– Lecz za to na sekundę do dwustu uderzeń!
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