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A SłOŃCE SOBIE LŚNI
Na stole nie skończony list
Nadzieja gdzieś za szafa śpi
W wazonie więdną kwiaty
Brak cukru do herbaty
A zresztą czajnik spalił się
Czarny fortepian pokrył kurz
Bo ci brakuje kilku nut
By zagrać to co było
Co w słowach się rozmyło
Choć miało istnieć tyle lat
A słonce sobie lśni, jak gdyby nigdy nic
Nie wierze w szare dni, gorzkie łzy, długie sny
I w miłości, których brak
A słońca zloty krąg, jak wyciągnięta dłon
Jak roześmiana twarz, wzywa nas jeszcze raz
Do nadziei ponad świat
Zegar popycha naprzód dzień
Ktokolwiek przyjdzie, spóźni się
Tak sobie myślisz teraz,
bo życie cie uwiera
Bo święty spokój chciałbyś mieć
Jeszcze papieros, albo dwa
I zdecydujesz tak, czy tak
Czy warto list dokończyć,
czy z ta miłością skończyć
Z tą różą, która kolce ma
A słonce sobie lśni, jak gdyby nigdy nic
Nie wierze w szare dni, gorzkie łzy, długie sny
I w miłości, których brak
A słońca zloty krąg, jak wyciągnięta dłoń
Jak roześmiana twarz, wzywa nas jeszcze raz
Do nadziei ponad świat
A słońca złoty krąg, jak wyciągnięta dłoń
Jak roześmiana twarz, wzywa nas jeszcze raz
Do nadziei ponad świat, ponad świat.

01.

ACH TY CYGANKO
Gdy blady świt we mgle porannej świeci,
Cygańska pieśń jak ptak po niebie leci,
A pośród drzew miłości śpiew
Rozpala w żyłach naszych krew.
Ach, ty Cyganko zielone oczy twe!
Ach, w słodki jasyr zabrałaś serce me!
Ach, ty Cyganko na zmysłach moich grasz!
Skąd te zielone oczy masz!
I ty i ja i niebo rozpalone...
I ja i ty i czyny te szalone...
Jak dobrze nam z tym sam na sam,
Co wiedzie nas do szczęścia bram.
Ach, ty Cyganko zielone oczy twe!
Ach, w słodki jasyr zabrałaś serce me!
Ach, ty Cyganko na zmysłach moich grasz!
Skąd te zielone oczy masz!
A kiedy Cygan Cygankę swą porzucił
I poszedł w świat i więcej już nie wrócił,
Skończona już opowieść ma Została tylko piosnka ta.
Ach, ty Cyganko zielone oczy twe!
Ach, w słodki jasyr zabrałaś serce me!
Ach, ty Cyganko na zmysłach moich grasz!
Skąd te zielone oczy masz!
02.

CHRYZANTEMY ZŁOCISTE
Chryzantemy cudne, szczerozłote
na wystawie czekały co dzień
wysyłając w przestrzeń swa tęsknotę
od poranku az po wieczorny cień.
I przyszedł ktoś tak smutnie zadumany,
co w oczach miał kryształy srebrnych lez...
I w jesienny ranek zapłakany
wyczekiwań chryzantem nadszedł czas.
Chryzantemy złociste, w kryształowym wazonie
stoją na fortepianie, kojąc smutek i zal.
Poprzez łzy srebrno mgliste, do nich wyciągam dłonie
szepcąc wciąż jedno zdanie: czemu odeszłaś w dal?
Nic mnie dzisiaj nie cieszy,
gdy skończyły się sny.
Któż me serce uleczy
i otrze z oczu łzy?
Chryzantemy złociste, uśmiechnijcie się do mnie,
może wśród dawnych wspomnień, zaginie zal...
Nic mnie dzisiaj nie cieszy,
gdy skończyły się sny.
Któż me serce uleczy
i otrze z oczu łzy?
Chryzantemy złociste, uśmiechnijcie się do mnie,
może wśród dawnych wspomnień, zaginie zal...
03.

CYGANECZKA ZOSIA
Znałem cyganeczkę Zosię
kazali mi ją poślubić
lecz me serce nie pozwala,
mojej cyganeczki lubić. x2
Na podwórzu , na podwórzu
cztery kare konie stoją
lecz ty śliczna cyganeczko
nigdy już nie będziesz moją. x2
A jak mi się znudzi wreszcie
kupię sobie konia w mieście
kupię konia i aksamit
i pojadę z cyganami. x 2
Jadę w Polskę z taborami
koniom grzywy wiatr rozwiewa
a ja jadę z cyganami
i o cyganeczce śpiewam x2
Znałem cyganeczkę Zosię
kazali mi ją poślubić
lecz me serce nie pozwala,
mojej cyganeczki lubić. x2
04.

CYT, CYT

Nocka szumiała,
nocka wołała,
ciepła nocka go
z domu wygnała.
Otwórz, dziewczę, drzwi,
matka, ojciec śpi,
ojciec, matka śpi,
otwórz, dziewczę, drzwi!
Cyt... cyt... skrzypią drzwi,
Jasiu, nie otworzę ci.
Cyt... cyt... ojciec śpi,
obudzi się, będzie zły.
Cyt... cyt... szczekną psy,
będą plotki w całej wsi.
Jasiu, nie zwlekaj,
ojciec idzie, uciekaj!

Cyt... cyt... oj! jak źle!
Przyjdź, Jasieńku, weźże mnie!
Cyt... cyt... weźże mnie,
bez kochania bardzo źle.
Cyt... cyt... nie bądź zły,
Jasiu, już otworzę ci,
chociaż skrzypią drzwi
i szczekają we wsi psy.
Cyt... cyt... oj! jak źle!
Przyjdź, Jasieńku, weźże mnie!
Cyt... cyt... weźże mnie,
bez kochania bardzo źle.

A z rana, z rana
pięknie ubrana
stoi w okienku,
jak malowana.
Stoi w okienku,
niby róży kwiat,
oczy pełne łez...
Zamknął jej się świat.
Cyt... cyt... oj! jak źle!
Przyjdź, Jasieńku, weźże mnie!
Cyt... cyt... weźże mnie,
bez kochania bardzo źle.
Cyt... cyt... nie bądź zły,
Jasiu, już otworzę ci,
chociaż skrzypią drzwi
i szczekają we wsi psy.

05.

Czerwone róże są
01. W ostatni szkolny dzień, przyszło się rozstać nam,
Pamiętnik dałeś mi, wpisałam tak...
Ref. Czerwone róże, róże są, a fioletowe bzy.
Cukier ma słodki smak, lecz słodszy jesteś ty. X 2
02. Minęło parę lat, słyszałam - żonę masz,
Wtem list przysłałeś mi, w nim czytam tak...
Ref. Czerwone róże, róże są, a fioletowe bzy.
Cukier ma słodki smak, lecz słodsza jesteś ty. X 2
03. Słyszę - córeczkę masz, oczy jak twoje ma
I teraz chłopiec jej, wpisuje tak...
Ref. Czerwone róże, róże są, a fioletowe bzy.
Cukier ma słodki smak, lecz słodsza jesteś ty. X 4

06.

CZERWONE WINO
Znają nas knajpki i koty w zaułkach
Letnia nocą lubimy włóczyć się
Zgubić nas łatwo i łatwo odszukać
Śmiech przed nami biegnie i gitary dźwięk
Już późno, a nam się wcale nie chce spać
Wysoka północ , zegarów biciem wita nas
Znów dzień przeminął, dal może mniej, niż mógłby dać
Czerwone wino, będziemy pili aż do dna
Nasze piosenki zbierane z ulicy
Maja wszystko, co nam przynosi dzień
Szczyptę radości, kropelkę goryczy
Wiele barw miłości i zawodu cień
Już późno, a nam się wcale nie chce spać
Wysoka północ , pod nogi rzuca tyle gwiazd
Znów dzień przeminął, nie wszystkim los wygrany padł
Czerwone wino, będziemy pili aż do dna
Znają nas knajpki i koty w zaułkach
Letnia nocą lubimy włóczyć się
Zgubić nas łatwo i łatwo odszukać
Śmiech przed nami biegnie i gitary dźwięk
Już późno, a nam się wcale nie chce spać
Wysoka północ, pod nogi rzuca tyle gwiazd
Znów dzień przeminął, nie wszystkim los wygrany padl
Czerwone wino, będziemy pili aż po brzask
Już późno, a nam ta noc nie daje spać
Wysoka północ, cygańską droga wiedzie nas
Znów dzień przeminął, nie wszystkim jutro szczęście da
Czerwone wino, będziemy pili aż do dna

07.

DZIECI PIREUSU
01. I znowu się zaczyna dzień,
pierwszy dzień, drugi dzień,
trzeci dzień, znów dzień bez chmur.
Na niebie jasnym wisi ptak,
pierwszy ptak, drugi ptak,
trzeci ptak, i śpiewa nam.
W podwórku dzieci bawią się:
jedno tu, drugie tam,
trzecie tez, i tańczą w krąg.
I zabaw sto zaczyna się:
teraz ty, teraz ja,
i znowu inna gra.
Ref. Jak ja to lubię,
ten dzień ogromny taki
i nieruchome ptaki
i letniej ziemi żar.
Jak ja to lubię,
ten tłum jaskrawych dzieci
i słońce, co im świeci
i letniej ziemi żar.
01. W podwórku dzieci nie ma już:
panny są, chłopcy są,
panny są, nie tańczą już.
I miłość już zaczyna się:
pierwszy raz, drugi raz,
trzeci raz i jeszcze raz.
Ref. Podaj mi szczęście,
poranku jasny taki,
daj nieruchome ptaki
i letniej ziemi żar.
Podaj mi szczęście,
niech dla nich słońce świeci,
niech cieszą się, jak dzieci,
niech im nie będzie żal.
08.

GDYBYM MIAŁ GITARĘ
Gdybym miał gitarę
To bym na niej grał
Opowiedziałbym o swej miłości
Którą przeżyłem sam.
A wszystko te czarne oczy
Gdybym ja je miał
Za te czarne, cudne oczęta
Serce, duszę bym dał.
Fajki ja nie palę
Wódki nie piję,
Ale z żalu, z żalu wielkiego
Ledwie co żyję.
A wszystko ...
Ludzie mówią głupi,
Po coś ty ją brał
Po coś to dziewczę czarne, figlarne
Mocno pokochał.
A wszystko …

09.

GŁĘBOKA STUDZIENKA
Głęboka studzienka, głęboko kopana,
a przy niej Kasieńka, jak wymalowana,
Przy studzience stała, wodę nabierała,
O swoim kochanku Jasieńku myślała.
Głęboka studzienko, czy mam do cię skoczyć,
Za moim Jasieńkiem, co ma czarne oczy.
Gdybym cię Jasieńku, w wodzie zobaczyła,
Tobym ja za tobą do wody wskoczyła.
Naprzód bym wrzuciła ten biały wianeczek,
Com sobie uwiła ze samych różyczek.
Ale ja nie wskoczę bo jest za głęboka,
Daleko jest do dna i zimna jest woda.

10.

GÓRALU CZY CI NIE ŻAL
Góralu, czy Ci nie żal
Odchodzić od stron ojczystych,
Świerkowych lasów i hal,
I tych potoków srebrzystych.
Góralu, czy ci nie żal?
Góralu, wracaj do hal!
Góralu, czy ci nie żal?
Góralu, wracaj do hal!
A góral na góry spoziera
I Łzy rękawem ociera.
I góry porzucić trzeba,
Dla chleba, Panie, dla chleba.
Góralu, ...
Góralu, wróć się do hal.
W tach zostali ojcowie.
Gdy pójdziesz od nich hen, w l
Cóż z mi będzie, ach, kto wie?
Góralu, ...
A góral jak dziecko płacze.
Może już ich nie zobaczę.
I starych porzucić trzeba
Dla chleba, Panie, dla chleba.
Góralu, ...
On zwiesił głowę i wzdycha:
Oj, dołóż moja! Rzekł z cha:
I matkę porzucić trzeba
Dla chleba, Panie, dla chleba.
Góralu, …

11.

GRAJ PIĘKNY CYGANIE
Graj piękny cyganie, piosenkę z przed lat
Z przeszłości niech wstanie, kochania świat
Graj dla mnie jedynie, jak gdyby we śnie
Melodia twa płynie, kołysząc mnie
Daj z siebie wszystko dziś, co w sercu masz
I o tym jednym myśl, ze dla mnie grasz
Nim świt blady wstanie, do nieba go wznieś
Graj piękny cyganie, miłosna pieśń
Każdy znal i kochał ja
Jak własna córkę swa
Szumiał jej cyganów śpiew
Pod namiotem z drzew
A gdy na Prymasa znak
Tańczyła wolny ptak
Usta śmiały się i drżały
Prosząc tak
Graj piękny cyganie, ...
Każdy znal i kochał ja
Jak własna córkę swa
Szumiał jej cyganów śpiew
Pod namiotem z drzew
A gdy na Prymasa znak
Tańczyła wolny ptak
Usta śmiały się i drżały
Prosząc tak
12. Graj piękny cyganie, …

HEJ BYSTRA WODA
Hej bystro woda, bystro wodzicka,
Pytało dziewczę o Janicka.
Hej lesie ciemny, wirsku zielony,
Ka mój Janicek umilony?
Hej mój Janicku, miły Janicku,
Nie chodź po orawskim chodnicku.
Hej dość ty żeś już nagnał łowiecek,
Ostań przy dziewczynie kotwiecek!
Hej, powiadali, hej powiadali,
Hej, ze Janicka porubali.
Hej porubali go Orawiany,
Hej, za łowiecki, za barany.
Hej mówiła ci miły Janicku,
Nie chodź po orawickim chodnicku,
Hej bo cię te orawskie juhasy
Długie uz hań cekali casy..
Hej dziewce slocha, hej dziewce płace:
Uz ze Janicka nie obace.
U orawskiego zamecku ściany
Leży Janicek porubany.
Hej Madziar pije, hej Madziar płaci,
Hej u Madziara płacom dzieci,
Hej płacom dzieci, hej płace żona,
Hej, że Madziara nima doma.
Hej dolom, dolom, od skalnych Tater,
Hej poświstuje halny wiater,
Hej poświstuje, hej ciska bidom,
Hej po dolinach chłopcy idom.

13.

IDZIE DYSC
Idzie dysc, idzie dysc, idzie sikawica!
Idzie dysc, idzie dysc, idzie sikawica!
Uleje, usiece, uleje, usiece,
uleje, usiece ,Janickowe lica! X 2
Nie lij, dyscu, nie lij, bo cie tu nie tseba!
Nie lij, dyscu, nie lij, bo cie tu nie tseba!
Obeńdź lasy, góry, obeńdź lasy, góry,
obeńdź lasy, góry, zawróć się do nieba! X 2
Leje dysc, leje dysc i we dnie i w nocy!
Leje dysc, leje dysc i we dnie i w nocy!
Uleje, usiece, uleje, usiece,
uleje, usiece Janickowe ocy! X 2
Nie lij, dyscu, nie lij, bom sie nie spodziała!
Nie lij, dyscu, nie lij, bom sie nie spodziała!
Bom se zapasecki, bom se zapasecki,
bom se zapasecki z chałupy nie wzieła! X 2

14.

JARZĘBINA CZERWONA
Zapadł cichy wieczór, już słychać wiatru wiew,
Gdzieś w oddali płynie, harmoonii wdzięczny śpiew,
Idę poolną dróżką, co pośród góór się pnie,
Tam, wśród jaarzębiny dwóch chłopców czeka mnie.
Jarzębino czerwona,
któremu seerce dać,
Jarzębino czerwona,
biednemu sercu radź.
Jeden dzielny tokarz, a drugi kowal zuch,
Cóż mam biedna robić, podooba mi się dwóch.
Obaj taacy mili i każdy dzieelny zuch,
Droga jaarzębino, którego wybrać mów.
Jarzębino czerwona,
któremu seerce dać,
Jarzębino czerwona,
biednemu sercu radź.
Tylko jarzębina poradzić może mi
kogo wybrać mogę, bo myyślę tyle dni.
Przeszła wioosna lato, już jesień złootem lśni,
Już się zee mnie śmieją dziewczęta z całej wsi.
Jarzębino czerwona,
któremu seerce dać,
Jarzębino czerwona,
biednemu sercu radź.
Jarzębino czerwona,
któremu seerce dać,
Jarzębino czerwona,
biednemu sercu radź.

15.

KORMORANY
Dzień gaśnie w szarej mgle.
Wiatr strąca krople z drzew
Sznur kormoranów w locie splątał się
Pożegnał ciepły dzień
Ostatni dzień w mazurskich stronach
Zmierzch z jezior żagle zdjął,
Mgieł porozpinał splot
Szmer tataraku jeszcze dobiegł nas
Już wracać czas
Noc się przebrała w czerń
To smutny lata zmierzch.
Już kormorany odleciały stąd
Poszukać ciepłych stron,
Powrócą z wiosną na jeziora.
Nikt nas nie żegna tu.
Dziś tak tu pusto już.
Mgły tylko ściga wśród sitowia wiatr
Już wracać czas.

16.

KWIATEK CZERWONY
Kocham ja kwiaty i Ciebie i słońce i ciepły wiatr
latem błękit na niebie kocham dziś cały świat
W tym małym kwiatku czerwonym
szczęście ukryte jest moje
cały mój świat wymarzony
i wszystkie uśmiechy twoje

x2

Gra gitara piosenkę płynie melodia w świat
podaj mi swoja rękę a w niej czerwony kwiat
W tym małym kwiatku czerwonym
szczęście ukryte jest moje
cały mój świat wymarzony
i wszystkie uśmiechy twoje

x2

Mały kwiatku czerwony tak mi dziś smutno i źle
mały kwiatku czerwony ty do mnie uśmiechnij się
W tym małym kwiatku czerwonym
szczęście ukryte jest moje
cały mój świat wymarzony
i wszystkie uśmiechy twoje

x2

Gra gitara piosenkę płynie melodia w świat
podaj mi swoja rękę a w niej czerwony kwiat
W tym małym kwiatku czerwonym
szczęście ukryte jest moje
cały mój świat wymarzony
i wszystkie uśmiechy twoje

x2

17.

MALA, BŁĘKITNA CHUSTECZKA
Mala, błękitna chusteczka,
ta, która nosze od lat...
Moja błękitna, mala chusteczka
mgła przesłoniła mi świat.
Moja błękitna, mala chusteczka
mgła przesłoniła mi świat.
Czy tu, czy tam,
stale przy sobie ja mam,
bo te błękitną, małą chusteczkę
tyś ofiarował mi sam,
bo te błękitną, mala chusteczkę
tyś ofiarował mi sam.
Mała, błękitna chusteczka
mokra już była od lez,
kiedyś na wojnę z mego miasteczka
odjeżdżał na świata kres,
kiedyś na wojnę z mego miasteczka
odjeżdżał na świata kres.
Czy tu, czy tam, ...
Nie trzeba wracać do wspomnień,
zal serca ukoi czas...
Naszej gorącej miłości płomień
dawno na zawsze już zgasł.
Naszej gorącej miłości płomień
dawno na zawsze już zgasł.
Czy tu, czy tam
po świecie błądzisz gdzieś sam,
a ja po tobie małą chusteczkę,
jedna pamiątkę dziś mam,
a ja po tobie mała chusteczkę,
jedną pamiątkę dziś mam.

18.

x2

MARIANNA
Wczoraj obiecałaś mi na pewno,
ze zostaniesz ma królewna,
królewną mego snu.
Wczoraj obiecałaś mi być wierna
i w miłości swej niezmienna
po długi życia kres.
O Marianno, gdybyś była zakochana,
nie spałabyś w te noc, w te jedna noc, jak dziś.
O Marianno, gdybyś była zakochana,
nie spałabyś w te noc, w te piękna noc.
Dzisiaj, gdym do ciebie przyszedł z rana,
by cie zbudzić, ukochana,
z twego rannego snu...
Dzisiaj nie zastałem ciebie w domu,
boś uciekła po kryjomu
z innym na rendez vous.
O Marianno, ...
Teraz, gdy juz wszystko diabli wzięli,
mnie do wojska zaciągnęli, karabin dali mi.
Dzisiaj mam już inna ukochana,
karabinem nazywana, po nocach mi się śni.
O Marianno, ...
19.

MIŁOŚĆ JAK WINO
Przychodzi do mnie co dzień chłopak na schwał
I smutno patrzy mi w oczy
Wiele bym dala za to żeby się śmiał
Bo mi chłopaka bardzo zal
Na świecie barwny kwiecień idzie przez park
A wieczór taki uroczy
Kwiaty od mego chłopca tule do warg
ale na inny czekam dar
Miłość jak wino uderza do głów
Niesie nam życie bez trosk i bez wad
Wchodzi do serca jak noc po złym dniu
żeby odmienić nam świat
Miłość jak wino uderza do głów
Trzeba jej pragnąć i pić aż do dna
Wiec się zakochaj i o niej mi mów
Nim ja kto inny mi da
Weselej z_przyjacielem zmieniać swój czas
Patrzeć na niebo wysokie
Na czarnym firmamencie szukać swych gwiazd
Wróżyć co w życiu czeka nas
Gdy słonko ponad laka złoty swój krąg
Schowa za białym obłokiem
To wtedy zawsze znajdę ciepło twych rak
I nasz przyjazny wspólny dom
Miłość jak wino , ...
Przychodzi do mnie co dzień chłopak na schwał
I smutno patrzy mi w oczy
Wiele bym dala za to żeby się śmiał
Bo mi chłopaka bardzo zal
Na świecie barwny kwiecień idzie przez park
A wieczór taki uroczy
Kwiaty od mego chłopca tule do warg
ale na inny czekam dar
Miłość jak wino, …

20.

Miłość jak wino , ...

Laj la laj la la la la la la la la la laj

MY CYGANIE
My cyganie co pędzimy z wiatrem
My cyganie znamy cały świat
My cyganie wszystkim gramy
A śpiewamy sobie tak:
Ore ore szabadabada
Hej amore szabadabada
O muriaty, o szogriaty
Hajda trojka na mienia.
Kiedy tańczę-niebo tańczy ze mną,
Kiedy gwiżdżę-gwiżdże w polu wiatr
Zamknę oczy-liście więdną
kiedy milknę-milczy świat.
Ore ore ...
Gdy śpiewamy-słucha cała ziemia
Gdy śpiewamy-śpiewa każdy ptak
Niechaj każdy z nami śpiewa
Niech rozbrzmiewa piosnka ta.
Ore ore ...
Kiedy słucham słucha cała ziemia
I jak śpiewam, każdy z nas
Gdy ucichnę ,wiatru nie ma
Gdy oślepnę nie ma gwiazd,
Ore ore ...
Bo to słońce świeci tylko we mnie,
Bo tę ziemię zmyślam sobie sam
Jak odejdę będzie ciemniej
Cały świat odbiorę wam.

21.

NA OPOLSKIM RYNKU
Na opolskim rynku zegar smutno bije,
tam moja blondyna ślubne wino pije,
ślubne wino pije, ze mną wypić nie chce,
ej boli mnie, boli moje biedne serce.
A u sąsiada tam kapela gra,
dziś moja miła śluby ma.
A u sąsiada tam po tańcu śpią,
gdy inny już ślubuje z nią. - x2
Na niebie wysokim jaskółki furgają,
najwięcej chłopaki blondyny kochają,
kochałem blondynę, niebieskie oczęta,
jak taką pokochasz, na zawsze pamiętasz.
A u sąsiada tam kapela gra, ... - x2
Topiłem swą żałość w piwie, wódce, winie
i nie zapomniałem o swojej blondynie,
i nie zapomniałem, zapomnieć nie mogę,
zapakuję graty i wyruszę w drogę.
A u sąsiada tam kapela gra, ... - x2
Idę sobie drogą, ludzie mnie pytają
czemu mi nad głową jaskółki furgają,
"ludzie moi mili to z takiej przyczyny,
byście nie wierzyli w wierność u blondyny".
A u sąsiada tam kapela gra, ... - x2

22.

NIC MIŁOŚCI NIE POKONA
Dwoje było nas pośród życia dróg,
Świat był pełen łask, a wiódł nas Bóg.
To był piękny czas, los dał co mógł,
Pogodny dom, bliską dłoń.
Dziecka śmiech, radosne dnie,
I nadzieja z nami szła.
Gdzie są tamte dni kolorowe tak,
Co zostało z nich, gdzie jest ten świat.
Już obeschły łzy, a pamięć trwa,
I dobry Pan niesie nam
Wiary łud, że wrócisz tu,
I powróci dawny czas.
Nic miłości nie pokona trwamy tylko dla niej,
Choć nadziei rwie się nić.
Chociaż puste są ramiona żyje wierna pamięć,
I Ty będziesz dla mnie żyć.
Dobry Bóg nam śle z nieba swoich gwiazd,
Tę nadziei skrę, co tli się w nas.
Przez świat idę z nią tam, gdzie chce los,
Bo kiedyś Pan zwróci nam
Tamten czas, twych oczu blask,
I pogodny świat bez trosk.
Nic miłości nie pokona trwamy tylko dla niej,
Choć nadziei rwie się nić.
Chociaż puste są ramiona żyje wierna pamięć,
I Ty będziesz dla mnie żyć.
Nic miłości nie pokona, choć niebo ciemnieje,
Wiarę w sercu trzeba mieć.
Wiem, że kiedyś wrócisz do nas, trzeba mieć nadzieję,
Co silniejsza jest niż śmierć.
23.

ODPŁYWAJĄ KAWIARENKI
A kiedy już przyjdzie czas,
pełne po brzegi są kawiarenki.
Pod okna ich, pełne gwiazd,
gdzieś w zakamarki wielkich miast ciągnie nas.
Kawiarenki, na, na, na, kawiarenki na, na, na
Małe tak, że zaledwieś wszedł,
zniżasz głos aż po szept.
Mimochodem, kamień w wodę
wpadnie coś z bardzo wielkich spraw
w czarną toń małych kaw.
Kawiarenki na, na, na, kawiarenki na, na, na
Z cienia w pół i ze światła w pół
ty i ja, i nasz stół
Za witrażem szklanych marzeń
ledwo świat poznajemy już choć jest tuż
Miejsc wkoło nas coraz mniej,
już dymi z okien złotym obłokiem
I barman już woła: "Hej!
Już kawiarenka rusza w rejs, wielki rejs"
Kawiarenki na, na, na kawiarenki na, na, na
Stolik nasz w nieważkości lamp krąży tu, krąży tam.
Filiżanki, białe ptaki
lecą wprost w kolorowy dym,
płyną w nim, giną w nim.
Pan i pani zaszeptani,
któż to wie, gdzie na prawdę są,
ona z nim i on z nią.
Kawiarenki, kawiarenki,
porwał gdzieś w siódme niebo aż stolik nasz.

24.

POSZŁA KAROLINKA
Poszła Karolinka do Gogolina
poszła Karolinka do Gogolina
a Karliczek za nią, a Karliczek za nią
z flaszeczką wina

x2

Szła do Gogolina, przed się patrzała
szła do Gogolina, przed się patrzała
ani się na swego, synka szykownego
nie obejrzała

x2

Prowadźże mnie dróżko, hen w szeroki świat
prowadźże mnie dróżko, hen w szeroki świat
znajdę tam inszego, syneczka miłego
co mi będzie rad
x2
Nie goń mnie Karliczku, czego po mnie chcesz ?
nie goń mnie Karliczku, czego po mnie chcesz ?
joch ci już pedziała, nie byda cie chciała
som to przeca wiysz
x2
Wróć się, Karolinko, bo jadą goście !
wróć się, Karolinko, bo jadą goście !
jo się już nie wróca, jo się już nie wróca
boch jest na moście
x2
Wróć się, Karolinko, czemu idziesz precz ?
wróć się, Karolinko, czemu idziesz precz ?
nie odpowiem tobie, po swojemu zrobię
to nie twoja rzecz
x2
Nie odpowiedziała,
oj, okropno rzecz !

synka odbieżała
25.

Przystań pod gwiazdami

Eleni

Jest cicha przystań pod gwiazdami,
gdzie wiatr nie wieje ludziom w twarz,
do niej w marzeniach dopływamy
to jest port zakochanych.
Jest cicha przystań pod gwiazdami,
tam każdy będzie chociaż raz,
bo gdy ten świat kochany,
on także miłość obudzi w nas,
powita nas w przystani,
gdzie się dla szczęścia zatrzymał czas.
Jest cicha przystań na tym świecie
zaklęta w kolorowym śnie,
gdzie się uśmiecha barwny kwiecień
i gdzie maj wianki plecie...
Jest cicha przystań na tym świecie,
co się najprościej szczęściem zwie,
ja wiem, ze ja znajdziecie
i już wam nigdy nie będzie źle,
jest w naszych sercach przecież
i kto z nas kochał, ten o tym wie.
Jest cicha przystań obok ciebie
i jest przy tobie taki ktoś,
choć może jeszcze o tym nie wiesz
on chce ci oddać siebie.
Jest cicha przystań obok ciebie
i do niej wiedzie marzeń most...
Ja chce ten most dziś przebiec
i droga szczęścia iść z tobą wprost
w przystani w siódmym niebie,
gdzie mieszka radość i nie ma trosk.
Ja chce ten most dziś przebiec
i droga szczęścia iść z tobą wprost
w przystani w siódmym niebie,
gdzie mieszka radość i nie ma trosk.

26.

RUDY RYDZ
Był sobie las, zielony las a w lesie jakby nigdy nic
W zielonej chustce, na jednej nóżce
Stał sobie rudy rydz
Rudy, rudy, rudy, rydz, jaka piękna sztuka
Rudy, rudy, rudy, rydz, a ja rydzów szukam
O rudy, rudy, rudy, rudy rydz, mam na rydza smaczek
Rudy, rudy, rudy, rydz, lepszy niż maślaczek
O gdyby chciał i gdyby tak, zerwać się dał, o Boże
Lecz na to rydz nie mówi nic, bo mówić wszak nie może
O rudy, rudy, rudy, rydz, tylko spuszcza oczy
Rudy, rudy, rudy, rydz, gniewa się i boczy
Rudy, rudy, rudy, rydz, boi się nożyka
Rudy, rudy, rudy, rydz, nie chce do koszyka
Przez cały czas zielony las
Coś plecie z wiatrem trzy po trzy
I nawet nie wie, że gdzieś pod drzewem
Samotny rydzyk śpi
Rudy, rudy, rudy, rydz, jaka piękna sztuka
Rudy, rudy, rudy, rydz, a ja rydzów szukam
O rudy, rudy, rudy, rudy rydz, mam na rydza smaczek
Rudy, rudy, rudy, rydz, lepszy niż maślaczek
O gdyby chciał i gdyby tak, zerwać się dał, o Boże
Lecz na to rydz nie mówi nic, bo mówić wszak nie może
O rudy, rudy, rudy, rydz, już go nie uproszę
Rudy, rudy, rudy, rydz, chyba pójdę z koszem
Rudy, rudy, rudy, rydz, próżne z nim pogwarki
No to, no to, no to nic, pójdę na pieczarki, pójdę na pieczarki
Pójdę na pieczarki...
27.

SERCE
Pytałaś, czemu w moich oczach blask,
świat pełen słońca, lśnień i barw,
dlaczego pieśń rozbrzmiewa
i radośnie dźwięcząc śpiewa
w nas promienny czas?
Dlaczego miłość otuliła nas,
tak piosnkę nuci, pachnie kwiat?
Jest jedno małe słowo,
co zmieniło w baśń tęczowa
świat, to słowo znasz:
SERCE, to najpiękniejsze słowo świata,
SERCE, najcudowniejszy w życiu skarb,
SERCE, miłości hymn, co w słonce wzlata,
to baśń skrzydlata, to szczęście i zaklęty czar.
SERCE, gorący wiecznie w piersiach ogień,
SERCE, najcudowniejszy w życiu skarb,
SERCE, to czyjeś imię takie drogie,
to szał i ogień,co niebo z ziemią splótł i zwarł.
Pytałaś, czemu w moich oczach blask,
tak piosnkę nuci, pachnie kwiat?
Jest jedno małe słowo,
co zmieniło w baśń tęczową
świat, to słowo znasz:
SERCE, to najpiękniejsze słowo świata,
SERCE, najcudowniejszy w życiu skarb,
SERCE, miłości hymn, co w słonce wzlata,
to baśń skrzydlata, to szczęście i zaklęty czar.

28.

SULIKO

01. Gdzie rozkwita kwiat, róży kwiat,
na gałązce siadł nocny ptak.
Zadrżał wśród listowia purpurowy pak,
czemu serce drzy, Suliko?
Zadrżał wśród listowia purpurowy pak,
czemu serce drzy, Suliko?
02. Jedzie wrony koń spoza wzgórz,
jeździec zbliża się, wchodzi w próg.
Spragnionemu dajże wody, wyjdź przed dom,
czemu kryjesz się, Suliko?
Spragnionemu dajże wody, wyjdź przed dom,
czemu kryjesz się, Suliko?
03. Pięknie pachnie chleb, pachnie miód,
proszę, napij się, ucisz głód,
ale nadaremnie ściga mnie twój wzrok,
inna jesteś już, Suliko.
ale nadaremnie ściga mnie twój wzrok,
inna jesteś już, Suliko.
04. Wilam z przędzy nic, długa nic,
z nici powstał szal, zwiewny szal.
Szal do przędzy niepodobny nic a nic
i ty jesteś już nie ten sam.
Szal do przędzy niepodobny nic a nic
i ty jesteś już nie ten sam.
05. Pobladł jeździec i ruszył w cwał,
w locie zerwał kwiat, róży kwiat.
Zdrada rani serce, kolec rani dłon,
zapłakała w głos Suliko.
Bo umiera miłość, kiedy stargasz ja,
mówi stara pieśń, Suliko.

29.

SZŁA DZIEWECZKA
01. Szła dzieweczka do laseczka,
Do zielonego, do zielonego, do zielonego.
Napotkała myśliweczka
Bardzo szwarnego, bardzo szwarnego,
Bardzo szwarnego.
Ref. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom,
Gdzie jest ta dziewczyna, co kocham ją.
Znalazłem ulice, znalazłem dom,
Znalazłem dziewczynę, co kocham ją.
02. Myśliweczku, kochaneczku,
Bardzom ci rada, bardzom ci rada,
Bardzom ci rada.
Dałabym ci chleba z masłem,
Alem go zjadła, Alem go zjadła, alem go zjadła.
Ref. Gdzie jest ta ulica, …
03. Jakżeś zjadła, to żeś zjadła,
To mi się nie chwal, to mi się nie chwal,
To mi się nie chwal.
Bo jakbym cię w lesie spotkał,
To bym cię zabrał, to bym cię zabrał,
To bym cię zabrał.
Ref. Gdzie jest ta ulica, ...
30.

UKRAINA 01. Hej tam gdzieś znad czarnej wody
Wsiada na koń Kozak młody
Czule żegna się z dziewczyną
Jeszcze czulej z Ukrainą
Ref. 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
02. Pięknych dziewcząt jest niemało
Lecz najwięcej w Ukrainie
Tam me serce pozostało
Przy kochanej mej dziewczynie
Ref. Hej, hej, hej, sokoły, ...
03. Ona jedna tam została
Przepióreczka moja mała
A ja tutaj w obcej stronie
Dniem i nocą tęsknię do niej
Ref. Hej, hej, hej, sokoły, ...
04. Żal, żal za dziewczyną
Za zieloną Ukrainą
Żal, żal, serce płacze
Już jej nigdy nie zobaczę
Ref. Hej, hej, hej, sokoły, ...
05. Wina, wina, wina dajcie
A jak umrę pochowajcie
Na zielonej Ukrainie
Przy kochanej mej dziewczynie
Ref. Hej, hej, hej, sokoły, …

31.

UPŁYWA SZYBKO ŻYCIE
01. Upływa szybko życie,
Jak potok płynie czas,
Za rok, za dzień, za chwilę,
Razem nie będzie nas.
x2
02. I nasze młode lata
Upłyną szybko w dal,
A w sercu pozostanie
Tęsknota, smutek, zal.

x2

03. Więc póki młode lata,
Póki wiosenne dni
Niechże przynajmniej teraz
Nie płyną gorzkie łzy.
x2
04. Choć pamięć o nas zginie,
Już za niedługi czas,
Niech piosnka w dal popłynie
Póki jesteśmy wraz.
x2

32.

05. A jeśli losów kolo,
Złączy zerwana nic,
Będziemy znów pospołu
Śpiewać i marzyc, śnic.

x2

06. Więc kiedy dziś stajemy
Już u rozstaju dróg,
Idącym w świat z otucha,
Niech błogosławi Bóg.

X2

W ZIELONYM GAJU
01. Słoneczko zaszło, czy mi zagasło,
czy mi się skryło, hen, za borem.
Ref. W zielonym gaju ptaszki śpiewają,
ptaszki śpiewają pod jaworem.
W zielonym gaju ptaszki śpiewają,
ptaszki śpiewają pod jaworem.
02. Powiedzcie gwiazdki i ty, słoneczko,
coście widzieli tam, pod borem?
Ref. W zielonym gaju ...
03. Marysia pasła, koniki pasła,
koniki pasła pod jaworem.
Ref. W zielonym gaju ...
04. Wreszcie przyjechał jej ulubiony,
jej ulubiony z wojeneczki.
Ref. W zielonym gaju ...
05. Maryś się cieszy, z radością spieszy
"Witaj, ach, witaj, Jasieńku mój!"
Ref. W zielonym gaju ...
33.

ZA GÓRAMI ZA LASAMI
01. Za górami, za lasami, za dolinami
Żyli byli trzej krasnale nie górale
Trzech ich było, trzech z fasonem
Dwóch wesołych, jeden smutny bo miał żonę
Trzech ich było, trzech z fasonem
Dwóch wesołych, jeden smutny bo miał żonę
02. A ta zona była jędza no i basta
Miała wałek taki wielki jak od ciasta
I tym walkiem, kiedy chciała
Swego męża krasnoludka wałkowała
I tym walkiem, kiedy chciała
Swego męża krasnoludka wałkowała
03. Już krasnalek taki chudy jak niteczka
Już krasnalek taki cienki jak karteczka
Ale zona uważała ze jest gruby
Więc go dalej wałkowała
Ale żona uważała ze jest gruby
Wiec go dalej wałkowała
04. Już krasnalek zwałkowany w trumnie leży
Ze od walka zony zginał, nikt nie wierzy
Gdy rodzinka w głos płakała
Zona jędza jeszcze trumnę wałkowała
Gdy rodzinka w głos płakała
Zona jędza jeszcze trumnę wałkowała
05. Za górami, za lasami, za dolinami
Żyli byli trzej krasnale nie górale
Trzech ich było, trzech z fasonem
Dwóch wesołych, jeden smutny bo miał żonę
Trzech ich było, trzech z fasonem
34. Dwóch wesołych, jeden smutny bo miał żonę

ZA KAŻDY UŚMIECH
01. Świat ma tyle barw,
są tuz obok mnie.
Weź ten piękny dar
i przez życie nieś, a wtedy
Ref. Za każdy uśmiech Twój
stubarwny lata strój znów ci dam.
Za wszystko to co wiem,
błękitny nocy cień zabierz sam.
Za kilka miłych slow,
sto kwiatów z mego snu dam ci tez
Za każda radość dnia,
mój kolorowy świat weź.
02. Przyjdź, jak wczesny świt,
przyjdź pod kwietny dom
i wśród szarych dni
zapal słońca krąg, a wtedy
Ref. Za każdy uśmiech Twój
stubarwny lata strój znów ci dam.
Za wszystko to co wiem,
błękitny nocy cień zabierz sam.
Za kilka miłych slow,
sto kwiatów z mego snu dam ci tez
Za każda radość dnia,
mój kolorowy świat weź.

X2

35.

ZACHODZI SŁONECZKO
01. Zachodzi słoneczko
Za las kalinowy
Drobny deszczyk pada
Drobny deszczyk pada
Na sadek wiśniowy

x2

02. Na sadek wiśniowy
I na rozmaryjon
Powiedz mi, dziewczyno,
Powiedz mi, dziewczyno,
Kiedy będziesz moją
x2
03. Powiedz mi, Kasieńko,
Powiedz mi na razie
Niech moje koniki,
Niech moje koniki
Nie stoją na mrozie
x2
04. Bo moje koniki
Talary kosztują
Jak jadę do ciebie,
Jak jadę do ciebie
Podkówki się psują
36.

x2

ZAGRAJ MI PIĘKNY CYGANIE
Zagraj mi piękny Cyganie,
zagraj mi piosnkę sprzed lat,
zagraj mi pieśń o miłości,
może ostatni już raz
2x
Pójdę ja w szeroki świat,
bo mam już 20 lat,
znajdę ja sobie dziewczynę,
która mi serce swe da.

2x

Odda mi serce i duszę,
odda mi wszystko co ma,
dam jej na drogę całusa,
i pójdę w szeroki świat.

2x

Żegnajcie góry, doliny,
gdzie Cyganeczki jest gaj,
żegnaj, ach żegnaj kochana,
ja pójdę w nieznany świat.

2x

Jeśli nie zginę i wrócę,
rzucę karabin i nóż,
wrócę do ciebie kochana,
i ucałuję cię znów.

2x

Cygan z wojenki powrócił,
Cyganki nie zastał już,
inny jej w głowie zawrócił.
innego kochała już.

2X
37.

To Kłobuck
sł. i muz. Andrzej Jelonek

1. Tak bliskie sercu jest miasto moje
Gdziekolwiek spojrzysz na wskroś znajome
Z Dębowej Góry podziwiać możesz
Zalew w Zakrzewie łąki w kolorze
2. Na Rynku ławka przy kamienicy
Myśli poety, szum liści w ciszy
I w Miejskim Parku siądziesz na chwilę
Słychać jak ptaki ćwierkają tryle
Ref. To Kłobuck, Kłobuck, nasz Kłobuck
Dziś w progi swe zaprasza
To Kłobuck, Kłobuck, nasz Kłobuck
Ojczyzna mała nasza
Z Kłobucka ta płynie piosenka
I radość taka wielka
To Kłobuck, Kłobuck, nasz Kłobuck
Piosenka niewielka
3. Na targu kupisz buty lakierki
Dla panny Zosi chustki sweterki
Bo dziś w Kłobucku atrakcji wiele
Turysta szlakiem jedzie rowerem
4. W Zagórzu pałac w stylu gotyckim
Kort i pływalnia jest tu dla wszystkich
Jest stara łaźnia przy Białej Okszy
Tu żaden człowiek nie jest Ci obcy
Ref. To Kłobuck, Kłobuck, nasz Kłobuck
Dziś w progi swe zaprasza
To Kłobuck, Kłobuck, nasz Kłobuck
Ojczyzna mała nasza
Z Kłobucka ta płynie piosenka
I radość taka wielka
To Kłobuck, Kłobuck, nasz Kłobuck
Piosenka niewielka

Na naszym targowisku sł. i muz. Andrzej Jelonek
1. Na naszym targowisku w środę i w sobotę
Handlują tutaj wszystkim od igły aż po młotek
Już od wczesnego ranka stragany obwieszają
Bo wszyscy chcą zarobić co towar lepszy mają.
Ref. Tak od lat na Targowej ruch i gwar
Miasto ma ładny rynek na sto dwa
Po co nam jakiś tam daleki świat
Dzisiaj Kłobuck Was pozdrawia najpiękniejsze z miast.
2. U Bigla stoi stragan z wielkimi promocjami
Płyn do naczyń ,,Prima” i Baśka z cukierkami
Choć utarg jest niewielki to towar każdy chwali
Tam słodkie są bułeczki z cukierni od ,,Uleczki”.
Ref. Tak od lat na Targowej ruch i gwar
Miasto ma ładny rynek na sto dwa
Po co nam jakiś tam daleki świat
Dzisiaj Kłobuck Was pozdrawia najpiękniejsze z miast.
3. Choć bieda szczypie w oczy to towar pierwszej klasy
Są portki i zegarki, widelce, marynarki
Handelek zawsze dobry bo lepszy od roboty
Jak dobry jesteś w pysku to masz interes złoty.
Ref. Tak od lat na Targowej ruch i gwar
Miasto ma ładny rynek na sto dwa
Po co nam jakiś tam daleki świat
Dzisiaj Kłobuck Was pozdrawia najpiękniejsze z miast.
Kłobuck, 13 września 2010 r.

Ulice Poetów

sł. i muz. Andrzej Jelonek

1. Choćbyś Kraj cały przemierzył
Ładnych miejsc i miast wiele zwiedził
Choć byś niezwykłe miejsca zobaczył
A świat cudami swymi Cię zauroczył
To Twoje serce powraca na miejsce
Tam gdzie dom Twój rodzinny, Twoje szczęście
Gdzie pieśniarz ludowy jak słowik
Nowe pieśni śpiewa Ci tak
Ref. Najbliższy sercu Kłobuck miejsce wspomnień z dziecinnych lat
Spacery ulicami zapach bzów i myśli zakochanych
Najbliższy sercu Kłobuck poranne zorze kościelny dzwon
W starym domu ojcowski sierp matczyne ręce pachnący chleb
2. W pamięci obraz miasta swego masz
Ulice poetów w oknach lampy blask
Pod wierzbą stara studnia fontanny szum
Wśród szelestu drzew liści czar
I twoja ławka na rozdrożu dróg
Skowronek o poranku co budzi znów
Dziś ulice Twego miasta piękne są
Świecą czarem nowych dni
Ref. Najbliższy sercu Kłobuck miejsce wspomnień z dziecinnych lat
Spacery ulicami zapach bzów i myśli zakochanych
Najbliższy sercu Kłobuck poranne zorze kościelny dzwon
W starym domu ojcowski sierp matczyne ręce pachnący chleb
26 września 2010 r.

Walczyk z Kłobucka

sł. muz. Andrzej Jelonek

1. Jest to nie smutna piosenka
Jak poetów fraszka niewielka
Melodia na szczęście tu zgubisz swe serce
Gdy pielgrzym ją śpiewa na Rynku papieża
Gdy ulice miasta ucichną
To latarnie swym blaskiem rozbłysną
A kurant na wieży czas Ci odmierzy
Księżyc rozsypał po niebie swe gwiazdy
Ref. Walczyk z Kłobucka
Nie z Łodzi nie z Kutna
Tańcz go do rana
Melodia to znana
Gra dziś kapela
Harmonia też śpiewa
I w rytmie z Kłobucka
Tańczymy do jutra
2. Kazimierz Wielki to miasto założył
Tu dzielnie pracował Mikołaj Wolski
Walka Kmicica ze Szwedem tu była
A wiersze nam pisał Władysław Sebyła
Dziś wszystko co kocham jest w moim mieście
Tu szkoła i praca tu mama i tata
A babcia przy oknie patrzy radośnie
Gdy dziadek się krząta i nuci tak
Ref. Walczyk z Kłobucka
Nie z Łodzi nie z Kutna
Tańcz go do rana
Melodia to znana
Gra dziś kapela
Harmonia też śpiewa
I w rytmie z Kłobucka
Tańczymy do jutra

Kłobuck, 26 czerwca 2009 r.

