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1. BALLADA O WIGILIJNYM ŒLEDZIU   Krewni i Znajomi Królika

Oœci znów mnie rw¹ na pogodê z³¹, D G Hej, z³ota rybko dopomó¿ szybko;
Znowu pod³y mia³em sen D A Dziad rzecze tak do œledzia
Rzek³ raz do swej ¿ony œledŸ zmêczony D G Wracaj¹c z targu przepi³em karpia,
W wigilijny dzieñ. D A D Wiêc Ty chodŸ do kasierza
Pop³ynêli, wiêc na mieliznê, gdzie D To chyba ¿art, ja mam byæ karp?
Chcieli wygrzaæ stare oœci. D h ŒledŸ zje¿y³ siê okropnie
A tu jak na z³oœæ sieci rzuci³ ktoœ, D G Daruj bracie, lecz jestem wolny œledŸ,
No i œledzia tym rozz³oœci³. D A D A nie dzwonko w kwaœnym occie.

      £aj da dirli ³adi dam dirli durli dadi dam D G D To chyba ¿art, to ma byæ karp?
      Dirli dudam dirli dam dej A Pos³uchaj drogi panie:
      £aj da dirli ³adi dam dirli durli dadi dam D G D Jestem wolny œledŸ, jeœli z³owisz mnie,
      Dirli dudam dirli dam dej D A D To Ci oœci¹ w gardle stanê.

Nie denerwuj mnie, zrzêdzisz ca³y dzieñ -
¯ona œledzia rzek³a w gniewie
£uska œwierzbi mnie, w skrzelach coœ mnie rwie,
IdŸ wygarnij tej Kaszebie.
Ach, co za gbur zarzuci³ tu
Stare sieci by nas z³owiæ.
W wigilijny dzieñ stary truteñ chce
S³one dzwonka z nas porobiæ.

Wyp³yn¹³, wiêc na powierzchniê œledŸ
I nabra³ wody w skrzela,
Wysadzi³ ³eb nad wodê i rzek³:
Dziadku Budzisz, dziœ Wigilia
Stary Budzisz z³y, w knajpie wczoraj by³,
Przepi³ wszystko, co zarobi³.
Jego ¿ona znów tak dopiek³a mu,
¯e chcia³ w morzu karpia z³owiæ.



2.   BALAENA Cztery Refy 3.   BARMANKA Z VANCOUVER Porêbski Jurek

                                                                   F C F G
Dziœ ka¿dy wielorybnik wyp³yn¹æ chce z Dundee,              C d Kupi³em sobie za dwa dolary C d
Na odleg³ych st¹d ³owiskach ka¿dy chcia³by pierwszym byæ    G F G Uœmiech barmanki z Vancouver, G7 C
Na Pó³nocnym Atlantyku bêdzie wielki wyœcig trwa³,              C d A ca³¹ resztê, jak podejrzewam, C D7
A najszybsza z nich, ch³opcy wierzcie mi,              F C Otrzymaæ móg³bym za stówê. G7 C
To Balaena - mówiê wam.          F G C

I nawet nie wiesz, Ty moja dziewczyno,
      P³yniemy pe³nym wiatrem, maszyna równo gra,                 d Ile Ci móg³bym zap³aciæ,
      Ca³a reszta hen, za ruf¹, ju¿ nie ma ¿adnych szans.         G F G Ile ¿eœ warta jest w tej walucie,
      Wspania³a jest Balaena, wszyscy jej dorównaæ chc¹,             C d Od której siê nie wzbogacisz.
      Wiele razy tak przetarliœmy szlak             F C
      Od Dundee do St. John.         F G C Tak, wiêc zosta³em przy jednym piwku

I przy tym Twoim uœmiechu,
Zaczê³o siê we wtorek, w œrodê piek³o by³o ju¿, Lecz choæ marzenia siê nie spe³ni³y,
Z naszej wachty nie wróci³o dwóch, potem zmy³o jedn¹ ³ódŸ. Nie mogê mówiæ o pechu.
Gruchnê³a o nadburcie, szlag trafi³ wrêgi trzy.
Trzeba by³o to za³ataæ i sztormowaæ parê dni. Có¿, ¿e koledze siê poszczêœci³o,

Pewno mia³ wiêcej waluty,
Dumny Jackman zmienia³ szmaty, potem wiêcej pary da³, Ja mam Twój uœmiech i jest mi mi³o,
Na Erin Boy'u kapitan Gay z ¿ywio³em walczy³ sam, A on - rano wróci³ zapruty.
A dzielna Terra Nova; d³ugo z nami sz³a ³eb w ³eb;
Na ³owiskach ju¿ by³o pewne znów, ¿e Balaena pierwsza jest. Kupi³em sobie uœmiech barmanki

Za bardzo tanie pieni¹dze.
Wreszcie sezon siê zakoñczy³, ³adownie pe³ne s¹ Gdy jeszcze kiedyœ bêdê w Vancouver,
A bukszpryt ju¿ wskazuje kurs, gdzie zosta³ ciep³y dom. Do tego baru zab³¹dzê.
Gdy staniemy ju¿ na l¹dzie, beczki rumu bêd¹ tam
I Starego zdrowie bêdziemy piæ. Znowu uda³o siê nam! A kiedy ona wzrokiem mnie muœnie,

Po³o¿ê ³okcie na blacie
I bêdê czeka³ na taki uœmiech,
Za który nic nie zap³acê.



4.  BELFAST       Krewni i Znajomi Królika

Có¿, whisky Belfastu wypita do dna,Gdy przed dziobem wy³oni³ siê Belfast, G C G
Gdzieœ na morzu ocuci³ mnie wiatr.Znów mnie wiatry pogna³y na l¹d. A7 D7
W doborowej, ¿eglarskiej kompaniiPorzuci³em ¿eglarsk¹ kompaniê, G D G
Smuk³y kliper mnie poniós³ do gwiazd.Miejskich ulic pochwyci³ mnie pr¹d. a D G

      

Zab³ys³o mi s³oñce fortuny,
Szczêœcie w kartach darowa³ mi los.

Ach, piêkny, smuk³y to kliper,Piêknej dziewki blask oczu poruszy³ mnie,
Poœród ¿agli znalaz³em swój domWyci¹gn¹³em j¹, diabe³ wie sk¹d.
Kiedy z fal¹ harcuje,
Gdy idzie na wiatr,
Przypomina mi tancerki pl¹s.      Ach, piêkna, smuk³a jak kliper, G C G

      W jej ramionach znalaz³em swój port. G A7 D D7
      Kiedy noc¹ w barze tañczy³a, G D G E7
      Kocha³em, wzdycha³em jak czort. a D G

Jej oczu blask szybko omami³ mnie,
Jak lunatyk popad³em w jej moc,
Lecz nie dla mnie ju¿ noc¹ tañczy³a, gdy
W trzosie nagle zjawi³o siê dno.

W tancbudzie, co wieczór pijany jak wór
Wielkie mod³y wznosi³em do gwiazd,
Czarny barman na kredyt do kufla la³,
Z ka¿d¹ kresk¹ nadchodzi³ mój czas.

Toczy³o siê ko³o fortuny,
Ja zosta³em na dnie - taki los.
Gdzieœ w portowej dzielnicy, sp³ukany do cna,
Naganiaczom sprzedany za grosz.



5.   BIA£A SUKIENKA Spinakery

Czasami, gdy mam chandrê i jestem sam, a e F C
Kierujê wzrok za okno, wysoko tam, a e F G C
Gdzie nad dachami domów i w noc, i dniem, E a G7 D
Nadp³ywa ko³ysz¹ca, ...marzeniem, ...snem. a e F G C

I ona taka w tej bia³ej sukience, C G
Jak piêkny ptak, który zapiera w piersi dech. C F C
Chwyci³em mocno jej obie rêce G C F
Oczarowany, zas³uchany w s³odki œmiech. C a D7 G

I ca³a w ¿aglach, jak w bia³ej sukience, C G
Jak piêkny ptak, który zapiera w piersi dech. C F C
Chwyci³em mocno ster w obie rêce G C F
I ¿eglowa³em zas³uchany w fali œpiew. C G C

Wspomnienia przemijaj¹, a w sercu ¿al,
Wci¹¿ w ³ajbê siê przemienia dziewczêcy czar.
Je¿eli mi nie wierzysz, to gnaj co tchu,
Tam z kei mo¿esz ujrzeæ coœ z mego snu.

Nie wiem, czy jeszcze kiedyœ zobaczê j¹,
Czy tylko w moich myœlach jej oczy lœni¹?
Gdy pochylona, ostro do wiatru sz³a...
Znowu siê przeplataj¹ obrazy dwa:

6.   BIA£Y MNICH  Tonam & Synowie

Razem ch³opcy uciekajmy st¹d C
Rwijmy za liny obróæmy ten cholerny blok G F G
Razem ch³opcy uciekajmy st¹d C
Bierzmy kurs tam gdzie rodzinny Mingway G F C

Bia³y Mnich ogromna bestia z³a
Na swoim koncie niejeden du¿y okrêt ma
Czy s¹ burze czy idzie szkwa³ i sztorm
Bierzmy kurs tam gdzie rodzinny Mingway

Tam gdzie nasze wierne ¿ony s¹
Ca³ymi dniami wpatruj¹ siê gdzieœ hen w morsk¹ toñ
Nie zwlekajmy p³yñmy ch³opcy tam
Gdzie s³oñce œwieci w rodzinnym Mingway

  



7.   BITWA  Mechanicy Szanty  8.   BLACKWATER S³awomir Klupœ

Okrêt nasz wp³yn¹³ w mg³ê i fregaty dwie d  a g Nad Blackwater dom mój sta³, D A G D
Pop³ynê³y naszym kursem by nie zgubiæ siê d C d A Nad t¹ rzek¹ pe³n¹ ska³. D A G A D
Potem szkwa³ wypchn¹³ nas poza mleczny pas d a g Kiedy mia³em dziesiêæ lat D A h G
I nikt wtedy nie przypuszcza³ ¿e fregaty œmieræ nam nios¹ d C d A Powiedzia³ ojciec mi: Pop³yniesz ze mn¹ Mat. D A D
 
Ciep³a krew poleje siê strugami F C d a       Hej, ci¹gaj sieci, hej, D h
Wygra ten kto utrzyma ship d C d       I si³ê w rêkach konia miej. G A
W huku dzia³ ktoœ przykryje siê falami F C d a       Poka¿, ¿eœ whisky wart, D h
Jak da Bóg ocalimy bryg d C d       Hej, ci¹gnij Matt. G A D

Nag³y huk w uszach gra³ i ju¿ atak trwa³ Ciemno by³o, prawie noc,
To fregaty uzbrojone rzêdem w setkê dzia³ Owiniêty w stary koc
Czarny dym spowi³ nas przyszed³ œmierci czas Pcha³em z ojcem nasz¹ ³ódŸ.
Krzyk i lament mych kamratów przerywany ogniem katów Jak wtedy ba³em siê, jedynie wiedzia³ Bóg.
 
Pocisk nasz trafi³ w maszt us³ysza³em trzask Od tej pory ka¿dy œwit,
To sterburtê rozwali³a jedna z naszych salw Ka¿dy dzieñ by³ dniem dla ryb.
&quot;¯agiel staw&quot; krzykn¹³ ktoœ znów piratów z³oœæ Sieci ciê³y rêce mi,
Bo od rufy nam powia³o a piratom w mordê wia³o Ja mia³em dziesiêæ lat, a z oczu ciek³y ³zy.

Z fregat dwóch tylko ta pierwsza w pogoñ sz³a Nad Blackwater min¹³ czas,
Wnet aborda¿ rozpoczeli gdy dopadli nas Nie zobaczysz w rzece gwiazd.
Szyper ich dziury dwie zrobi³ w swoim dnie Syn mój ma dwanaœcie lat,
Nie pomog³o to psubratom reszta z rei zwisa za to Nie tyra tak jak ja, có¿, zmieni³ siê œwiat.
 
Po dziœ dzieñ tamt¹ mg³ê i fregaty dwie
Kiedy noc zamyka oczy widzê w swoim œnie
Tamci co œpi¹ na dnie uœmiechaj¹ siê
¯e ich straszn¹ œmieræ pomœcili bracia którzy zwyciê¿yli



9.   BRANKA Rycz¹ce Dwudziestki

Gdzieœ od rzeki w dó³, tam gdzie London Street,
Psów królewskich zwarty oddzia³ szed³.
Dla króla trzeba znów œwie¿ej krwi
Marynarzy floty wojennej.

A ¿e by³em wtedy doœæ silny ch³op,
To ogary wnet wpad³y na mój trop.
W kajdanach za próg wywlekli mnie
Marynarze floty wojennej.

Na pocz¹tek wzi¹³em trzysta plag,
Bom dochodziæ chcia³ swoich s³usznych praw.
Dowódca tu Twoim królem jest
Marynarzu floty wojennej!

Tylko Bóg policzy, ile skarg
Us³ysza³y te ambrazury dzia³,
Jak wiele w pok³ad tu wsi¹k³o ³ez
Marynarzy floty wojennej.

Bat bosmana wci¹¿ plecy zgiête tnie,
Gdy przy linach wraz mozolimy siê.
Dla chwa³y twej s³odki kraju mój -
Marynarze floty wojennej.
(My - ¿o³nierze floty wojennej.)

Jak o prawa upominaæ siê
Na gretingu nauczyli mnie.
Niejeden krwi¹ wtedy sp³yn¹³ grzbiet
Marynarzy floty wojennej.

Gdy ³apaczy szyk formuje siê,
W pierwszym rzêdzie mo¿esz ujrzeæ mnie.
Kto stanie na mojej drodze dziœ -
£up stanowi floty wojennej!

10.   BRZEG NOWEJ SZKOCJI Tonam & Synowie    

¯egnaj Nowa Szkocjo, niech fale bij¹ w brzeg     G h
Tajemnicze twe góry wznosz¹ szczyty swe     C e
Kiedy bêdê daleko, hen na oceanie z³ym     e G D
Czy was kiedyœ jeszcze ujrzê, czy zostan¹ mi sny     D e D e
 

S³oñce ju¿ zachodzi a ptaki skry³y siê
W liœciach drzew znalaz³y schronienie swe
Mam wra¿enie, ¿e przyroda ju¿ zapad³a w cichym œnie
Lecz nie dla mnie wolne chwile, praca czeka mnie.  

Kiedy me najskrytsze marzenia ziszcz¹ siê?
Marzê by do przyjació³ swych przy³¹czyæ siê
Wkrótce ju¿ opuszczê te rodzinne strony me
A wiêc ¿egnaj ma dziewczyno i wyczekuj mnie.  

Kto uderzy³ w bêbny i z domu wyrwa³ mnie
To kapitan nas wo³a, wiêc stawiam siê
¯egnajcie dziewczyny wyp³ywamy w d³ugi rejs
Powrócimy do swych rodzin znów spotkamy siê



11.   CIA£KO Porêbski Jurek Wiêc myœlê sobie, za³atwiê tego drania,
Nastawiam budzik poœrodku spania
I ciemn¹ noc¹ to cielsko budzê,

By³o to w maju, s³onko skwiercza³o, C Patrzê, a ono takie... no, jakby cudze.
A z podkoszulkiem sklejone cia³o C7
Czegoœ by chcia³o, F7 Wierci siê, krêci, coœ kryje na dnie,
Czegoœ by chcia³o. C Lecz ja ka¿dym nerwem czujê dok³adnie,

¯e nie chce wyznaæ mnie - byle komu!
Wiêc ja mu naprzeciw, no, tak dla ugody, ¯e bardzo chce ju¿ wróciæ do domu.
Na ³eb wyla³em wiaderko wody,
A ono, mimo ¿e wych³odnia³o Ludzie! Ja morze kocham! Ja morze szanujê!
Znów czegoœ chcia³o. Ja siê na morzu bardzo dobrze czujê,

Lecz wo¿ê z sob¹ tê kupê z³omu,
No mo¿e za du¿o coœ wczoraj zjad³o, E7 Co nic, tylko marzy, by wróciæ do domu.
Mo¿e uwiera go w boku sad³o, a
Mo¿e by chcia³o iœæ do lekarza...? D7 Wiêc pytam ja Ciebie, mój Profesorze,
Nie, nie powtarza. Nie, nie powtarza. G G7 Kto w takiej wojnie wygraæ mo¿e,

Gdy cielsko do powrotu zmusza,
Na dziób poszed³em z dala od ludzi, A znów na morze ci¹gnie dusza?
Pytam to cielsko: No, czemu siê nudzi?
Mo¿e do wachy chce, w dó³, do rekina, Wygra entropia - kancer wszechœwiata -
Czy odpowiada mu barwa sina? Wojnê, co trwa ju¿ œwietlne lata.

A mnie dwadzieœcia lat przelecia³o...
Czemu mi robi wstyd przed kumplami - Ja - i to cia³o.
Oni nie maj¹ takich; trabliz cia³ami. (A Tobie czterdzieœci lat przelecia³o...)
Mo¿e by chcia³o przejrzeæ œwierszczyka, (Ty i to cia³o.)
Sprawdziæ czy jeszcze zegarek cyka?

No wiêc by³o to w lutym, s³onko skwiercza³o,
Na nic sposobów wszelkich próbujê, A z podkoszulkiem sklejone cia³o
Cielsku wyraŸnie czegoœ brakuje; Znów czegoœ chcia³o,
To siê zaziêbi, to siê zapoci, Znów czegoœ chcia³o...
To zechce œledzi, to znów ³akoci.



12.   CI¥GNIJ GO JOE     Stare Dzwony    

Hej stary spójrz
Czarna chmura roœnie w dali

Away heja hej! Ci¹gnij go Joe!  

No czy ty widzisz j¹
Ta czarna chmura na nas  walii

A kiedy by³em ma³y brzd¹c
Wuj wzi¹³ mnie na kolana

I p³acz¹c rzewnie whisky pi³
Pi³ ze mn¹ a¿ do rana 

"Pamiêtaj synu" mówi³ mi
"Byœ kiedyœ nie ¿a³owa³" 

"Bo wujowi twemu przykra rzecz
Odpad³, bo go nie u¿ywa³"  

By nie powtórzyæ b³êdu wczeœnie (szybciej)
Wzi¹³em siê za kobity

Pozna³em pierwszy miodu smak
Z dziewczyn¹ z London City 

A potem by³a Spanish Girl
By³a gruba i leniwa  

Ukrad³a ca³¹ forsê i
Uciek³a g³upia dziwa  

Mulatka jedna rzek³a mi:
"ChodŸ ze mn¹ nie b¹dŸ g³upi"  

Przez dwa tygodnie mówiê wam
Ogl¹da³a tylko sufit 

No i tak to sz³o
A teraz w Gdyni Lolê mam  

13.   CHEELY MAN Marek Siurawski

- Cheely man!
Rwij j¹ do góry, a-jo... D
- Cheely man!
Z kotbelki za sznury, a-jo... A
- Cheely man! D
A zobacz tam w dó³ który, a-jo...
- Cheely man! G
O-o, a-jo... A7 G D

I ³añcuch luzuj, a-jo...
Niech leci z kluzy, a-jo...
I ¿ywo ludzie, a-jo...

Nie ¿a³uj mozo³u,
Trza j¹ na dwa bloki z do³u,
I równo pospo³u!

Teraz j¹ chwytaj
I tali¹ omotaj!
Ciê¿ka robota!

I jeszcze raz w górê,
Powoli, z trudem,
Mocno, choæ z bólem!

Ciê¿ka jak o³ów,
Nie³atwy po³ów,
I równo z do³u!

- Cheely man!



14.   CH£OPCY Z BOTANY BAY       Mietek Folk

 
Ju¿ nad Hornem zapada noc,  d C d 
 Wiatr na ¿aglach po³o¿y³ si d C F 
 A tam jeszcze korsarze na "Botany Bay"                 B C d-C-d 
 Upychaj¹ zdobycze swe                                      d C d 

      Jolly Roger na maszcie ju¿ œpi, 
      Jutro przyjdzie z Hiszpanem siê biæ 
      A korsarze znu¿eni na "Botany Bay" 
      Za zwyciêstwo dziœ bêd¹ swe piæ 

 Œniady Clark puchar wznosi do ust:  
 ,,Bracia toast, niech idzie na dno!'' 
 Tylko Johny nie pije bo kilka mil stad 
 Otuli³o z³e morze go 

      Nie podnosi kielicha do ust  
      Zawsze on tu najg³oœniej siê œmia³ 
      Mistrz fechtunku z Florencji ugodzi³ go 
      Ju¿ nie bêdzie za szoty siê bra³ 

W starym porcie zap³acze Margot 
 Jej kochany nie wróci ju¿ 
 Za dezercjê do panny na kei w Brisbane 
 Oddaæ musia³ swa g³owê pod nóŸ 

      Tak niewielu zosta³o dziœ ich 
      Resztê zabra³ Neptun pod dach 
      Choæ na ustach wci¹¿ uœmiech, to w sercach lód 
      W kuflu miesza siê rum i strach 

 To ostatni chyba ju¿ rejs 
 Cios sztyletem lub kula w pierœ 
 Bóg na szkuner w niebiosach zabierze ich 
 Wszystkich ch³opców z "Botany Bay" 

      Ju¿ nad Hornem zapada noc, 
      Wiatr na ¿aglach po³o¿y³ siê 
      A tam jeszcze korsarze na Botany Bay 
      Upychaj¹ zdobycze swe

15.   CO SIÊ ZDARZY£O           Rycz¹ce Dwudziestki

Co siê zdarzy³o jeden raz, D G
Nie uwierzycie mi, A7 E 
Gdym wdepn¹³ sobie w piêkny czas G A7
Na New-Yorsk¹ Chatham Street. D

Ci¹gnij pomalutku, A¿ do skutku, D G A7 D
Jak te New York girls, Co nie tañcz¹ polki. G A7 D

Dziewuszka grzeczna vis-a-vis; Obra³a kurs na wprost: 
Tu¿, tu¿ na Bleeker mieszkam Street; Wiêc siê zabra³em z ni¹ 

"Kielicha"- rzek³a znajdziesz tam, Przek¹skê, to i sio.
Mamusia nas wita³a w drzwiach, Siostrzyczek ca³y rz¹d.  

Do wierzchu nalewano szk³o, I pito a¿ po dno, 
A¿ zacz¹³ krêciæ siê jak b¹k, Mój globus w miejscu, o. 

M¹ przyjació³eczkê wzrusza to, ¯e przypominam jej 
Braciszka co w Szanghaju jest, Za nie wiadomo co.  

Raniutko widzê oczy tr¹c, Królow¹ Bo¿e chroñ, 
Ten go³y facet w ³ó¿ku jest Bez w¹tpliwoœci mn¹. 

Pustynn¹ iœcie zionie w kr¹g, Golizn¹ ka¿dy k¹t,
A bez bielizny, forsy ktoœ Jest bez w¹tpienia mn¹. 

To w czym do portu szed³em, doœæ Wytworn¹ mia³o woñ. 
Po m¹czce rybnej wór, a-hoj ! Jak ula³ na Cape Horn. 

Wszyscy pomalutku Ci¹gn¹ do skutku        
Jak te New York girls,  Co nie tañcz¹... Break-dance!



16.    17.    CZAS DO DOMU                 Krewni i Znajomi Królika    

Nasz Stary, przeklinaj¹c, ca³¹ noc na mostku sta³ D
I drogi w tych cholernych lodach A
szuka³ poœród gwiazd.  D
Wszystkie sople z mostku pospada³y, D G
kiedy zrobi³ zwrot  D A
I do domu kurs wyznaczy³ D G
przez cholerny lód na wprost.  A D

Czas do domu, czas! 
Ju¿ za kilka dni w barze spêdzimy wesolutko parê chwil
Z groŸnym lodem ju¿ siê nie spotkamy, chyba, ¿e przez szk³o
Gdy w szklaneczce pe³nej whisky bêdzie stukaæ nam o dno 

Trzy miesi¹ce p³ywaliœmy, b³¹dz¹c wœród lodowych gór.
Wielkie kry cieliœmy dziobem poszukuj¹c foczych skór.
Zdech³ej ryby nie z³owiliœmy, krew siê gotowa³a w nas
Gdy fortuna siê odwróci, spróbujemy jeszcze raz.   

Nie pomog³y zaklinania, choæ kapitan skroba³ maszt,
Stary bosman plu³ przez ramiê, my gwizdaliœmy pod wiatr.
Zamki w strzelbach pordzewia³y, a za nami drogi szmat,
Zdech³ej foki ani œladu, wiêc zwiewajmy póki czas. 

CZARNOBRODY KAPITAN Mietek Folk 
 

 Czarnobrody nasz kapitan by³                      d C d 
 A zwa³ siê Edward Teach                            B C d 
 W 16-tym roku przyszed³ by                        d C d    
 By z diab³em i z nami piæ                      B C d 
 Potê¿na postaæ, dziki wzrok 
 Hiszpanom œmia³ siê w twarz 
 Rabowa³ statki, nim min¹³ rok 
 Dziesi¹ty pryz by³ ju¿ nasz 
   
 Bo kapitan nasz szalony by³                     F C d 
 Mówiono, ¿e z diab³em ma pakt                  B C d 
 Gdy w warkocz zaplata³ brodê sw¹             F C d 
 Dr¿a³ przed nim ca³y œwiat                      B C d 

 Zapragn¹³ zrobiæ na statku piek³o 
 Pod pok³ad spêdzi³ nas 
 W truj¹cym dymie prochu i siarki 
 Wytrzyma³ najd³u¿ej z nas 
 Na Karaibach z nami by³ 
 Marynarz - nie zna³ go nikt 
 Nie gada³ z nami, ze starym pi³ 
 Mówiono, ¿e to sam Z³y 

 Spotswood og³osi³ nagrodê za nasz bryg 
 Z³oto za nasz¹ œmieræ 
 Wiêc ¿ywy dziœ nie wyjdzie nikt 
 Kto Teacha pragn¹³ mieæ 
 Zadano mu dwadzieœcia ran 
 Na pok³ad ciê¿ko pad³ 
 Dziœ odwrócon¹ losu kart¹ 
 W piekle z czartami gra



18.   CZTERY PIWKA          Jerzy Porêbski 

Ze Œwinoujœcia do Walvis Bay, g No to ja mu: "Kontra", Fred mi: "Re",
Droga nie by³a krótka, g Ja czujê pe³en luz,
A po dwóch dobach, albo mniej, g No, bo widzê w moich kartach, ¿e,
Ju¿ siê skoñczy³a wódka. g Jest atutowy tuz.
"Do bryd¿a"- krzykn¹³ Siwy Flak, g No, wiêc strzelam! Kiedy karty Fred,
I z miejsca rzek³: "Dwa piki", g Wy³o¿y³ mu na blat,
A Ochmistrz w telewizor wla³, g To ka¿dy móg³ zobaczyæ jak,
Nie byle, jakie siki. D7 G Siwego Flaka trafia szlag.

    Cztery piwka na stó³, w popielniczkê pet, G  C
    Jak¹œ damê rozeœmian¹ król przytuli wnet, D7 G Ju¿ nie pamiêtam ile dni,
    Gdzieœ miêdzy palcami sennie p³ynie czas, G  C W miesi¹ce z³o¿y³ czas,
    Czwarta rêka króla bije as. D7 G g Morszczuki nawet dobrze sz³y,

I gra³o siê nie raz.
A w karcie tylko jeden as, Lecz nigdy wiêcej Siwy Flak,
I nic poza tym nie ma, Klnê na jumprowe wszy,
Ale nie powiem przecie "pas", Choæbyœ go prosi³, tak czy siak,
Mo¿e zagraj¹ szlema. Nie zasiad³ ju¿ do gry.
"Kontra"- mu rzek³em, taki bluff,
By nieco spuœci³ z tonu,
A Fred mi na to "cztery trefl",     W popielniczkê pet, cztery piwka na stó³,
Przywali³ bez pardonu.     Ju¿ tej damy rozeœmianej nie przytuli król,

    Gdzieœ nam siê zapodzia³ atutowy as,
A mój? A mój w dwa paliuchy panie obtar³ nos,     Tego szlema z nami wygra³ czas.
To znaczy: nie ma nic,     Tego szlema z nami wygra³ czas.
I wtedy Flak, podnosz¹c g³os,
Powiedzia³ "Cztery pik!".
I kiedy jeszcze cztery króle,
Pokaza³ mu jak trza,
To Fred z renonsem "Siedem pik",
Powiedzia³ "niech gra Flak!".



19.   20.  DENIS LAND Mechanicy Shanty  DZIEÑ ŒW. PATRYKA Mechanicy Shanty

S³uchajcie mnie ¿eglarze co dziœ opowiem wam GFG Gdy w Nowym Jorku wstawa³ œwit, G C
O dzielnym marynarzu co zwa³ siê Dennis Land GFCG Na morzu szala³ sztorm. G D G
Czterdzieœci lat na morzu za sterem ci¹gle sta³ GFCG Sam diabe³ piekie³ otworzy³ drzwi G D G
Na rozwœcieczonym statku co zwa³ siê Callabar GFG I ci¹gn¹³ ship nasz na dno. G D
 Ju¿ wœciek³e fale wyrwa³y maszt, G D G
Callabar piek³em by³ dla wszystkich których znam Nadziei znikn¹³ ju¿ cieñ. G D
Dla Landa by³ wiêzieniem przez tyle d³ugich lat
Codziennie na kolanach przeklêty pok³ad dar³       To Patryka dzieñ, Patryka dzieñ, C G C
Na maszty i na reje na ka¿dy gwizdek gna³       To by³ Patryka dzieñ. G D G
 
Nie by³o w domu miejsca by móg³ z rodzin¹ byæ Ju¿ ka¿dy widzi, ¿e to kres
Lecz kocha³ zawsze matkê sw¹ co pozwoli³a mu ¿yæ I z ¿yciem ¿egna siê.
Pewnego ranka ojciec za rêkê powiód³ go Kapitan nawet, ten pod³y ³otr,
Pod wieczór ju¿ w za³odze swój pierwszy prze¿y³ sztorm Do Œwiêtych modliæ siê chce.
 Uratuj Panie, patronie nasz,
Zobaczy³ jakie ¿ycie prowadzi³ ka¿dy z nich A czciæ bêdziemy ten dzieñ.
Zobaczy³ po raz pierwszy co ch³osty znaczy bicz
Zobaczy³ jak nabrzmiewa na gretingu bity grzbiet Ju¿ na nic proœby, na nic ³zy,
Sam twardy by³ jak kamieñ niczego nie ba³ siê Poch³onie ¿ywio³ nas.
 Za pod³e ¿ycie, parszywy los,
Po kilku latach zmagañ marynarz z niego by³ Rachunki sp³aciæ ju¿ czas.
Ogromne to ch³opisko lecz serce w piersi kry³ W spienionych falach szed³ na dno ship
Do wzgórz swojej Irlandii do swych rodzinnych wysp I koñczy³ ¿ycia nasz dzieñ.
Wci¹¿ têskini³ lecz do œmierci nie ujrza³ ¿adnej z nich
 Z za³ogi tylko piêciu z nas
A dziœ kiedy ju¿ w Hilo czy gdzieœ w Fiddler's Green Ujrza³o sta³y l¹d.
Wœród wzgórz starej Irlandii odnalaz³ swoje sny Za ca³¹ forsê w koœciele swym
Odnalaz³ swoich braci i swój rodzinny dom Kupiliœmy nowy dzwon.
I nikt go nie wypêdzi ju¿ nigdy wiêcej st¹d I bije on, kiedy morze grzmi

I chwaliæ bêdzie ten dzieñ.



21.    DZIKI W£ÓCZÊGA            Rycz¹ce Dwudziestki    22.   EMERYT        Ryszard Muzaj    

Le¿ysz wtulona w poœciel, coœ cichutko mruczysz przez sen    e hBy³em dzikim w³óczêg¹ przez tak wiele dni C G C F
£ó¿ko szerokie, ta poœciel œwie¿a, za oknem nowy dzieñ         G H7Przepuœci³em pieni¹dze na dziwki i gin C F G C
A jeszcze niedawno koja, w niej pachn¹cy ryb¹ koc         e DDzisiaj wracam do domu pe³ny z³ota mam trzos
Fale bij¹ce o pok³ad i bosmana zdarty g³os         G H7

I zapomnieæ chcê wreszcie jak pod³y by³ los 

To wszystko by³o - minê³o zosta³o tylko wspomnienie      e D A e
Ju¿ nie wrócê na morze G Ju¿ nie poczujê wibracji pok³adu gdy kable graj¹      e D A e
Nigdy wiêcej, o nie C F Ju¿ tylko dom i ogródek i tak a¿ do œmierci      e D A e
Wreszcie koniec w³óczêgi C F A przecie¿ stare ¿aglowce po morzach jeszcze p³ywaj¹      e D A e 
Na pewno to wiem G C 

Nie gniewaj siê kochanie, ¿e trudno ze mn¹ ¿yæ
¯e zapomnia³em kupiæ mleko i gary zmyæI poszed³em do baru gdzie bywa³em nie raz
Lecz jeszcze niedawno okrêt mym drugim domem by³Powiedzia³em barmance, ¿e forsy mi brak
Tam nie sta³o siê w kolejkach, tam nie by³o miejsca dla z³ych  

Poprosi³em o kredyt powiedzia³a: "IdŸ precz!
Mogê mieæ tu stu takich na skinienie, co dzieñ."  

Up³ynie sporo czasu nim przyzwyczajê siê
Czterdzieœci lat na morzu zamkniête w jeden dzieñ

Gdy b³ysn¹³em dziesi¹tk¹ to skoczy³a jak kot Sk¹d lekarz mo¿e wiedzieæ, ¿e za morzem têskno mi
I butelkê najlepsz¹ podsunê³a pod nos Ze duszê siê na l¹dzie, ¿e œni mi siê pok³ad pe³en ryb  
Powiedzia³a zalotnie: "Co chcesz mogê ci daæ."
Ja jej na to: "Ty fl¹dro, spadaj znam inny bar!" 

Wiem masz do mnie ¿al - mieliœmy do przyjació³ iœæ
Spotka³em kolegê z rejsu, on w morze idzie dziœ
Siedzia³em potem na kei, ze ³zami patrzy³em na portGdy stan¹³em przed domem przez otwarte drzwi
Jeszcze przyjdzie taki dzieñ kiedy opuszczê go ... a na razie 

Zobaczy³em rodziców czy przebacz¹ mi
Matka pierwsza spostrzeg³a jak w sieni wci¹¿ tkwiê
Zobaczy³em ich radoœæ i przyrzek³em, ¿e: 



23.   EMMA EMMA          Marek  Siurawski 24.   GDYÑSKI PORT         Ryszard Muzaj     

Emma, Emma pozwól mi, D C D Gdy nad gdyñskim portem zaœwieci nam s³oñce C G a e
            Zrobiê ma³e baby Juliannie D C D Po d³ugim zimowym œnie, F C F G
Emma, Emma po co wstyd! Rozkwitn¹ znów bia³e ¿agle u rej C G a e
            Zrobiê ma³e baby Juliannie Wietrze wiej im, o hej! F G C

Przytulna keja ju¿ mêczy nas nud¹
I! Zako³ysz mocno! Powszednich l¹dowych spraw.
I! Poci¹gnij mocno! Rozgorza³ ogieñ nam w sercach, ju¿ czas -

Hej, ¿eglarze, ju¿ czas! 
I! Pod ¿agiel weŸmy go,
W upa³ i pogodê z³¹.

Kotwicê mokr¹ zawieœmy u burt, F9 C a
I! Do przodu i w ty³, Wiatr niechaj melodiê gra! F9 C
Stary, g³upi i z³y, Morze poniesie miarowy nasz wtór F9 C a

¯eglarskiej pieœni przez œwiat! F G 
I! Cholerê mu w bok,
Bo najpóŸniej za rok.

Ju¿ gdzieœ za ruf¹ pozosta³ nasz dom
No! I wybierz ten luz, Pe³en ciep³ych s³ów naszych ¿on.
(Jeszcze) O! Dwa razy i szlus. Lecz nam nie pora spogl¹daæ dziœ wstecz -

Wiatr porywa nasz œpiew!  
I! Ostatni raz!
(Ob³ó¿) I! do koi ju¿ czas.

Gdy nad gdyñskim portem zaœwieci nam s³oñce
Emma, Emma pozwól mi Po d³ugim zimowym œnie,
Emma, Emma po co wstyd... Rozkwitn¹ znów bia³e ¿agle u rej -

Wietrze wiej im, o hej! 



25.   GDZIE TA KEJA   Jerzy Porêbski       26.   GREEN HORN      R  ycz¹ce D wudziestki   

      Gdyby ktoœ przyszed³ i powiedzia³: Stary czy masz czas a G a Mia³em wtedy ech! szesnaœcie lat C F C
       Potrzebujê do za³ogi jak¹œ now¹ twarz C G C Swoj¹ drog¹ szed³em przez œwia C F G

        Amazonka, Wielka rafa, oceany trzy C7 d W sercu zawsze tkwi³a uparta myœl C F C a
      Rejs na ca³oœæ rok, dwa lata"- to powiedzia³bym a E a By za g³osem morza iœæ C G

        Gdzie ta keja, przy niej ten jacht a E a A wiêc œpiewam ¿egnaj Carling Ford C F C
      Gdzie ta koja wymarzona w snach C G C I ¿egnaj nam Green Horn C G

         Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat g A7 d Bêdê myœla³ o tobie dzieñ i noc C C7 F C
    Gdzie ta brama na szeroki œwiat a E a Aby kiedyœ wróciæ tu F G
      

Aby kiedyœ wróciæ znów F G C

Gdzie ta keja, przy niej ten jacht
      Gdzie ta koja wymarzona w snach W ka¿de z siedmiu wielkich sztormowych mórz

    W ka¿dej chwili p³ynê w taki rejs Wychodzi³em bo zmusza³ mnie los
      Tylko gdzie to jest, no gdzie to jest? Ka¿dy w porcie us³yszeæ ode mnie móg³
     

Nigdy wiêcej morza ju¿

Gdzieœ na dnie wielkiej szafy le¿y ostry nó¿
    Stare d¿insy wystrzêpione impregnuje kurz Mam dziewczynê s³odk¹ Mary Doyle
      W kompasie ig³a zardzewia³a, lecz kierunek znam Dom swój równie¿ ma na Green Horn

    Biorê wór na plecy i przed siebie gnam.  Sercem dusz¹ pragnie zatrzymaæ mnie
       

Bym na morze nie zwia³ jej

Przesz³y lata zapyzia³e, rzês¹ zarós³ staw
    A na przystani czó³no sta³o- kolorowy paw ¯yciem szczur l¹dowy kieruje sam

     Zaokr¹gli³y siê marzenia, wyja³owia³ step Chce zostanie lub pójdzie w dal
      Lecz dalej marzy o za³odze ten samotny ³eb. Ale kiedy morze wejdzie ci w krew
     

Gdy zawo³a pójdziesz wnet



27.   GRÖNLAND      Krewni i Znajomi Królika

W portowej tawernie jak zwykle by³ gwar e D e D e
Sennie snu³ ktoœ opowieœæ sw¹ e G
O nieznanym wybrze¿u ca³e setki mil st¹d, G fis H
Który L¹dem Zielonym zw¹ e G

Na pó³nocy, gdzie sztorm, s³one wichry i szkwa³, G fis H
Swoim ciep³em ogrzewa³ go pr¹d e G
Stada t³ustych waleni mija³y go w dali e D e
Daleko na pó³noc st¹d G D

Wiêc chodŸ, wiêc chodŸ a C D
Patrz - morze okry³o siê mg³¹ G D
Odwróæmy ju¿ g³owy, tam lody i œnieg e D e
Skry³y biel¹ zielony brzeg

Nie wstrzyma³ nas nikt, harpun ostry mia³ grot
Oczy kobiet czerwone od ³ez
£odzie szybko pomknê³y, ch³opy mocne jak stal
W oczach b³yszcza³ fortuny bies

Wielu z nich nie wróci³o, ³odzie ciê³a nam kra
Zanim w koñcu wy³oni³ siê z mg³y
Bia³ej ziemi grobowiec niedostêpny jak wróg
Szczerzy³ do nas lodowe k³y

Historiê t¹ znacie, któ¿ przewidzieæ to móg³
Pr¹d odmieni³ swój ciep³y bieg
Tam gdzie l¹dy zielone dziœ kamratów mych grób
Bia³ym p³aszczem zasypa³ go œnieg

Nam do domu ju¿ czas, nam ju¿ pora do ¿on
Tchnie legend¹ Grenlandii l¹d
Mo¿e jest gdzieœ daleko, mo¿e to nie by³ on
Mo¿e w ogóle nie by³o go

28.   GRYTVIKEN Porêbski Jurek

Twarde mia³ serce stary Larsen, a E7
Bystre spojrzenie, pewn¹ d³oñ. d E7 a
Wœciek³a robota dzieñ i noc, A7 d G7
Holuj¹ wielorybi kloc C a
Poprzez zatoki modr¹ toñ. H7 E7 a A7

      Nie ma ju¿ wielorybich stad, d G7 C A7
      Gryzie rdza harpunu ostr¹ pikê. d G7 C A7
      Nie ma ju¿ ludzi z tamtych lat, d f a
      Dziewiczy wróci³ czas w Grytviken. F E7 a

Zakaszla³ krwawo stary waleñ,
Dosiêg³a go harpunu stal.
Sp³ynê³y tony miêsa krwi¹,
Dziœ bia³e ¿ebra w piachu tkwi¹
I w piasek wsi¹k³ historii szmat.

Stary kitoboj stoi w porcie,
Pe³ni ostatni¹ ze swych wacht.
Ju¿ nie wyp³ynie stary wrak
Na wielorybich œcie¿ek szlak
Zaryty dziobem w pla¿y piach.



29.   GRUBY Spinakery

W pewnym porcie, ju¿ sam nie wiem gdzie,               e e h h Pytasz siê, co on do mnie mia³,
Ta historia wydarzy³a siê,                         D D A A ¯e mnie tak zawziêcie dopaœæ chcia³?
W nêdznym barze jakiœ starzec œciera³ kurz.   a a G H7 e e H7 H7 Z wielkim fartem kiedyœ w karty ze mn¹ gra³.
Nagle cisza zabi³a gwar i œmiech, Wkurza³ mnie jego cygar smród,
Kiedy w drzwiach stanê³o drabów trzech, Ogra³ mnie, no to ³ajbê spali³em mu.
Oniemia³em, bo ich zna³em wczeœniej ju¿. Mo¿e o to taki ¿al do mnie mia³?
Jeden z nich przekrzywiony mia³ ³eb, Teraz znów jego kumpli dwóch,
Mordê jak z cuchn¹c¹ ryb¹ sklep, Chc¹ mi oddaæ to, co ja da³em mu.
Nic dobrego, bi³o z niego samo z³o. W niepewnoœci, w nieufnoœci biegn¹ dni.
Taki by³ on, ech, psia jego maæ, Chocia¿ czasem jest gorzej ni¿ Ÿle,
Ludzi tr¹ca³, ci¹gle chcia³ siê praæ, To na l¹d nie zejdê ju¿ nigdy, o nie!
Uciekali, bo siê bali wszyscy go. a a G H7 e e e e Pod³a zemsta wci¹¿ po piêtach depcze mi.

      Hej Ty, Gruby, nalej jeszcze raz!            G D H7 e
      Biegn¹ dni jak fale, pêdzi z wiatrem czas.            G D H7 e
      Hej ty, Gruby, powiedz, jak to jest,            G D H7 e
      ¯e spokojny cz³owiek jest œcigany jak pies?           G D H7
      Jak piee...eee...es!            H7

Stali tak, rozgl¹dali siê w kr¹g,
Z trudem ukrywa³em dr¿enie r¹k,
Przeczuwa³em, ju¿ widzia³em w³asny zgon.
Na nic to, ¿e spuœci³em wzrok,
Skierowali jednak do mnie krok,
Zrozumia³em - teraz ja albo on.
Nie zwleka³em, st³uk³em kufel o stó³,
Szklane zêby wbi³em mu w brzucha dó³,
Odst¹pili ci, co byli przy nim tu¿.
Skrêci³ siê ten portowy gad,
I jak sta³, tak z jêkiem pad³ na blat,
Ucieka³em, dzieñ wita³em w morzu ju¿.



             31.   HEAVE AWAY SANTIANA30.    H.Czeka³a "Szkot"

       Ej! p³yñmy z pr¹dem rzeki tam gdzie Liverpool, d F C
  Heave away! Santiano. d C

    Dooko³a Hornu przez Frisco Bay. C
    Tam gdzie strome zbocza Mexico. A C d

       Wiêc! heave away i w górê, w dó³, d F C
  Heave away! Santiano. d C

    Nie minie rok powrócimy znów, C
    Tam gdzie strome zbocza Mexico d C d

      Ten kliper dla za³ogi zawsze piek³em by³,
   ¯elazny Jankes dowodzi³ nim.

      Po z³oto Kalifornii ci¹gle gna³ nas wiatr,
     Bo puste ³adownie wype³niaæ trza nam.

        A by³ to dla nas wszystkich stary, dobry czas,
    W 49-tym za m³odych lat.

     Bo Zachariasz Taylor tam gór¹ by³,
    Gdy wygra³ bój pod Monterey.

      I szybko zwiewa³ Santy, kiedy pomóg³ Scott,
   Jak Bonaparte pod Waterloo.

        I dla mnie kiedyœ, w koñcu, nasta³ dobry dzieñ,
    Gdy Sally Brown pokocha³a mnie

HALABA-LUBY-LEY Stare Dzwony

Nad morzem sta³ mej matki dom,         a C
- Halaba-luby-ley, halaba-luby-loby-ley!        F C F a
Lubili ch³opcy odwiedzaæ j¹.        a C
- Halaba-luby-ley, halaba-luby-ley!       E7 a E7 a

Najczêœciej m³ody Shallow Brown;
Po nocach m¹ matkê do miasta bra³.

Gdy ojciec wróci³, ech, na l¹d,
Zimny i pusty zasta³ dom.

Powiedzia³ mi: Mój ch³opcze, wiedz -
Gdy p³ywasz, tak czêsto zdarza siê.

Do portu wlók³ siê tak jak cieñ,
A matka wróci³a na drugi dzieñ.



HEJ  ¯EGLUJ¯E  ¯EGLARZU         J. K. Pawluœkiewicz32.   

Pozdrowione b¹dŸcie morza, oceany i l¹dy
Których blady rozpieszcza ciê œwit.

Hej ¿egluj¿e ¿eglarzu ca³¹ nockê po morzu    a G C D e
Hej ¿egluj¿e ¿eglarzu ca³¹ nockê po morzu G C D7 e H7 e D

Jak¿e ja mam ¿eglowaæ,    e D
Gdy na œwiecie ciemna noc    G a
Zapal drzazgê albo dwie,    G D G
Przy¿egluj¿e ty do mnie    C G
Hej ¿egluj¿e, hej ¿egluj¿e, hej    D G C H7 e

Hej ¿egluj¿e ¿eglarzu ca³¹ nockê po morzu
Hej ¿egluj¿e ¿eglarzu ca³¹ nockê po morzu

Kiedy burza sro¿y siê,
Kiedy wicher ¿agle rwie,
Gdy bezdenny kipi nurt,
Ba³tyk huczy wokó³ burt
Hej ¿egluj¿e, hej ¿egluj¿e, hej

Hej ¿egluj¿e ¿eglarzu ca³¹ nockê po morzu
Hej ¿egluj¿e ¿eglarzu ca³¹ nockê po morzu

Gdy bezdenny kipi nurt,
Ba³tyk huczy wokó³ burt,
Mê¿ne serce, silna d³oñ
Pokonuj¹ morsk¹ toñ
Hej ¿egluj¿e, hej ¿egluj¿e, hej

33.   HEJA HEJ, BRAÆ NA GEJTAWY         Stare Dzwony

- Heja, hej! Braæ na gejtawy, o...!       D A7 D G
Paddy Doyle znowu sprzeda³ nam pic,       G D A7 D
- Heja, hej! Braæ na gejtawy, o...!
Paddy zrobi³ nas w konia jak nikt.

Buty dziurawe Paddy nam da³,
Widaæ Paddy interes w tym mia³.

Buty dziur, bracie, maj¹ jak ser,
Przyjdzie czas, Paddy ze¿re je, hej!

Za ten stary, dziurawy but,
Zwiœnie Paddy, hej!, z rei jak drut.

Obok Doyle'a zawiœnie nasz kuk,
Stary z³odziej, brudas i mruk.

Kuk siê spas³ przy nas jak t³usty wieprz,
Zdrowo bêdzie upuœciæ mu krew.

Bosman znowu na wanty nas gna;
No to pluj z góry na tego psa!

Jutro Chief znowu komuœ da w pysk,
Bêdzie wa³a mia³ z tego, nie zysk.

Paddy Doyle znowu sprzeda³ nam pic,
Paddy zrobi³ nas w konia jak nic.



34.   HEJ, MAZURY           Spinakery

Ju¿ lato, wiêc elegancki porzucam œwiat D D Postawiê najpierw jeden ¿agiel, potem dwa,
I czujê siê jakbym mia³ znowu naœcie lat. D A I ju¿ wiaterek po jeziorku ³ajbê pcha.
I lecê tam, gdzie ¿eglarzy barwny t³ok, A A Noga na rufie, pla¿owanie, pe³ny luz,
Bo nie widzia³em moich Mazur przecie¿ przez ca³y rok. A D Bo nie istnieje przecie¿ dla mnie ¿aden mus.
Ju¿ w Miko³ajkach mnie czeka wra¿eñ moc, D D Na tej omedze, która ze mn¹ œciga siê,
W tawernie lec¹ fajne szanty ca³¹ noc D7 G Urocze trzy kobietki opalone œmiej¹ siê.
I ka¿dy znajdzie tu dla siebie ciep³y k¹t, G D Chyba zluzujê jeszcze grota - wszak mam czas -
I nie ma takiej si³y, która by mnie przegna³a st¹d. A A I tak w kanale znowu siê spotkamy jeszcze raz.

   Fajowo jest na Mazurach, ka¿dy wie,
      Hej! Hej! He...ej! Mazury fajnie, ¿e G D    Zapraszam was, przekonajcie sami siê.
      Mimo wszelkich przeciwnoœci trzymacie siê. A D D7    Zapraszam w dobr¹ pogodê oraz z³¹,
      Hej, hej, he-ej, Mazury kocham was, G D    Bo ukochane me Mazury to mój drugi dom.
      Modre wody, z³ote piaski, zielony las. A A    Parara ram paj raram, taram daj,

   Parara riri riri riri ri,
A na biwaku te¿ wcale nie jest Ÿle,    Ram dam daraj, raram taj,
Jasnym p³omieniem ju¿ ognisko pali siê.    Para rara, rara rara, ram tam tam...
W butelce mam na komary dobry lek,
No i dla siebie trochê czasu potrzebuje te¿ cz³ek.
Ach jak przyjemnie, gdy ksiê¿yc w trzcinach lœni
I ta gitara tam pod lasem tak cudownie brzmi.
Nic nie zak³óci tutaj mego snu,
Bo tego cholernego telefonu te¿ nie ma tu.

   Do Wêgorzewa! - Dziœ taki zamiar mam,
   Lecz pewnie stanê gdzieœ na Dobskim, ju¿ ja siebie znam.
   Do jedenastej w œpiworze leniê siê,
   Choæ s³onko dawno wsta³o i ju¿ leci wspania³y dzieñ.
   Do ch³odnej wody na golasa zrobiê skok
   I wszystkie rybki zawstydzone czmychn¹ w bok.
   Zutylizujê œmieci i pagajem machnê raz,
   Bo w³aœnie teraz dla mnie wyjœæ na wodê nadszed³ czas.



35.  HERZOGIN CECILIE Mechanicy Shanty

W dó³ ba³tyckich cieœnin,        e D e I biegiem do Hamstone,
Tam, gdzie boja wraku tkwi,        D e Choæ we mgle, wci¹¿ naprzód szli.
Le¿y na dnie dzielny bark  Herzogin Cecilie        e D e D e D e Blisko jest ju¿ Sawmile Cove,
Z wiatrem w dó³ Kana³u,        e D e Skoñczone jego dni.
Choæ bez pary zawsze szli,        D e Le¿y na dnie dzielny bark;Herzogin Cecilie
Na dzielnej, dumnej i wspania³ej Herzogin cecylie   e D e D e D e Herzogin Cecilie
Herzogin Cecilie        e D e Herzogin Cecilie
Herzogin Cecilie        e D e Dziœ le¿y na dnie dzielny bark; Herzogin Cecilie
Na dzielnej, dumnej i wspania³ej Herzogin Ceciliee D e D e D e

W dó³, tam gdzie jest Biskaj,
Na jedzenie zbrak³o si³,
Na dzielnej, dumnej i wspania³ej Herzogin Cecilie
Poprzez stare doldrums
Szybko z wiatrem przesz³y dni,
Na dzielnej... (itd.)

Rycz¹ ju¿ czterdziestki,
Ju¿ za nami setki mil,
Tu¿ obok Tasmanii,
Gdy uciekli z szkwa³u w mig.

Szlakami wielorybów,
Tam, gdzie Horn i rzadko sztil,
Na piêkne Falklandy,
Gdzie albatros koñczy dni.

Choæ z ciê¿kim ³adunkiem,
Choæ huragan trzyma³ ich,
Do Plymouth czas wchodziæ,
Tam dowiemy siê gdzie iœæ.



36.    HISZPAÑSKIE DZIEWCZYNY Rycz¹ce Dwudziestki    37.   JAN REBEC         Jerzy Rogacki

¯egnajcie nam dziœ, hiszpañskie dziewczyny, e C h7 Który z Holendrów najlepiej siê bi³? G D7
¯egnajcie nam dziœ, marzenia ze snów, e C D Skipper Jan Rebec! D7 G
Ku brzegom angielskim ju¿ ruszaæ nam pora, C D e Kto dla ¿eglarzy postrachem by³? G D7
Lecz kiedyœ na pewno wrócimy tu znów. e H7 e Skipper Jan Rebec! D7 G

I smak waszych ust, hiszpañskie dziewczyny, Yaw, yaw - precz z hamaków! G
W noc ciemn¹ i z³¹ nam bêdzie siê œni³. Yaw, yaw - won na dek! C D7
Leniwie pop³yn¹ znów rejsu godziny, Yaw, yaw - bo ciê dorwie G C
Wspomnienie ust waszych przysporzy nam si³.  Skipper Jan Rebec! D7 G
 

Nied³ugo ujrzymy znów w dali Cap Deadman Kto pierwszy herbatê przywióz³ z Chin
I G³owê Barani¹ stercz¹c¹ wœród wzgórz, I opchn¹³ j¹ s³ono w Karolinie?
I statki stoj¹ce na redzie przed Plymouth,
Klarowaæ kotwice najwy¿szy czas ju¿.   

A kiedy zdoby³ w³asny ship,
To nie dorówna³ mu ju¿ nikt.

A potem znów ¿agle na masztach rozkwitn¹,
Kurs szyper wyznaczy do Portland i Wight.
I znów stara ³ajba potoczy siê ciê¿ko Kto trzy razy w roku siê my³,
Przez fale w kierunku na Beachie Fairlie.   A wiêcej, ni¿ wa¿y³, piwa pi³?

Zab³ysn¹ nam biel¹ ska³ zêby pod Dover A w ka¿d¹ noc cztery panienki mia³:
I znów noc w kubryku wœród legend i bajd. Czerwon¹, czarn¹, ¿ó³t¹ i bia³¹!
Powoli i znojnie tak p³ynie nam ¿ycie
Na wodach i w portach South Foreland Light. 



38.   JASNOW£OSA    Tonam & Synowie    

Na tañcach j¹ pozna³em d³ugow³os¹ blond    G  C  D  G
Dziewczynê moich marzeñ, nie wiadomo, sk¹d    G  C  D  D7
Ona siê tam wziê³a piêkna niczym kwiat    G  C  F  D
Czy jak syrena wysz³a z morza czy j¹ przygna³ wiatr   G  C  D G  

¯egnaj Irlandio, czas w drogê mi ju¿
W porcie gotowa stoi moja ³ódŸ
Na wielki ocean przyjdzie mi zaraz wyjœæ
I po¿egnaæ siê z dziewczyn¹ na Lough Sholin  

Uj¹³em j¹ za rêkê delikatn¹ jak
Latem ma³y motyl albo ró¿y kwiat
Poszed³em z ni¹ na pla¿ê ws³uchaæ siê w szum fal
Pokaza³em jasnow³osej wielki morza czar  

Za moment wyp³ywam w d³ugi, trudy rejs
I z piêkn¹ dziewczyn¹ przyjdzie rozstaæ siê
¯agle pójd¹ w górê, wiatr mnie pogna w przód
I przez morza mnie powiedzie, ty zostaniesz tu.

39. JESIENNE ZWIERZENIA        Muzaj Ryszard

Szary dzieñ jak co dzieñ, D7+ A7+
Moknie w mokrym deszczu. D7+ A7+
Morze tu¿ za naszym oknem D7+ cis7
Fal¹ li¿e piach ¿a³oœnie. h7 E7

Jesieñ nam nasta³a,
Taka herbaciana
I choæ ciep³o w naszym domu,
To umykam po kryjomu.

Tam, gdzie wci¹¿ pachnie wiatr, h7
Druga w nocy, zimna mg³a, E7
Fajka w zêbach, portu gwar, A7+ D7+
Nieprzespanej nocy cierpki smak h7
I têsknota, co gdzieœ serce gna, A7+
Gdzieœ tam, gdzie œwiat nie ten sam. h7 E7 A7+

Ju¿ gdzieœ odp³ynê³y
Nasze bia³e ¿agle.
Zima st¹pa cichym krokiem,
A tyœ œliczna rok za rokiem.

Wiem, ¿e moc spraw doko³a,
Wybacz mi, kochana moja,
¯e poszed³em znowu na noc
Tam, gdzie wczeœnie widaæ rano.

Wczoraj znów by³em tam,
Druga w nocy, zimna mg³a,
Fajka w zêbach, portu gwar
I nieprzespanej nocy cierpki smak,
I têsknota, co gdzieœ serce gna,
Gdzieœ tam, gdzie œwiat w koñcu taki sam.



40.   JEJKU, JEJKU …        Jerzy Porêbski

 

Jejku, jejku, no mówiê wam, a E a d       Ju¿ po jakimœ czasie, gdzieœ po stu trzydziestu dniach 
Jaki rejs za sob¹ mam. a E a E      Na œrodku oceanu zaryliœmy w piach. 
Stary zardzewia³y œmierdz¹cy wrak a E a d      Œci¹ga³a nas Yellow Submarine, 
Na pó³ roku zast¹pi³ mi œwiat. a E a E a E  A by³a to kubañska Zatoka Œwiñ
W cuchn¹cej norze rzuci³em wór, a E a E a E a E I by³y tam manewry NATO, statków t³ok, 
A tu myk mi spod nóg szczur. a E a E a E a E A nasz jednemu ³ubudu w bok! 
Kuk w mesie rzek³: Oto obiad twój, a E a E a E a E I by³a nota w ONZ, a E a d
A na stole karakanów rój. a E a E a E a E  Bo Stary znów mia³ czerwony ³eb. a a E E
Nawet jeden taki, co mia³ bia³y w¹s  C G C d 
Tylko za mn¹ chodzi³ wci¹¿. a a E E 
W³azi³ mi do piwa i w szufladzie spa³, a E a d W zaniedbanej radiostacji stó³ zielony sta³, 
I tam z ¿on¹ dzieci mia³. a E a E A na nim Radzik nic nie robi³ tylko w karty gra³. 

I nie myty, nie golony, no nie lubi³ piæ, 
I ogrywa³ nas wszystkich do go³ej rzyci.

Jejku, jejku... A kiedy nazbiera³ naszych dolców wór 
W pewnym porcie zwia³ jak szczur.   A a a a  

W piwnicy rzê¿¹c ostatkiem si³ . a E a E 
Zlany rop¹ silnik w zêzach gni³. a E a E Ju¿ w powrotnej drodze przysz³a wielka mg³a,
Bi³ tam z grubej rury ksiê¿ycowy zdrój, a a d d A nasz stary tym kaloszem: Ca³a naprzód! Gna. 
Nawet Chief Mechanik podstawia³ s³ój a a E E I kiedy wiatr tê mg³ê zwia³ 
Mówi¹c: Gdyby nawet pêk³ tu wa³, C G Cd W Hamburgu przy kei nasz statek sta³! 
To ja dalej bêdê sobie gna³. a a E E  To Stary uknu³ ten chytry plan, 
Stary w porcie kupi³ kaset sto, Polecia³ æwiczyæ na Repeerbahn. 
Same go³e baby, ch³opy no i wiecie co. A ja spokojny stary dzwon a E a d 
Potem cichcem to puszcza³ i czerwony mia³ ³eb, Kolej¹ wróci³em do rodzinnych stron. . a a E E 
A ch³opcy mówili, ¿e stary siê wœciek³, 
Noc¹ goni³ bajkoka by mu czyœci³ buty 
Ale za to mia³ nasikane do zupy! Jejku, jejku...



41. JESIEÑ       Krewni i Znajomi Królika

Jesieñ ju¿, trzeba zmieniæ kurs, C e7 a a7
Otrzepaæ sól ze s³ów. F G C G
Wkrótce ju¿ znów powita mnie próg, C e7 a a7
Drewniany sen z wichrowych wzgórz. F e d7 G
Nie, nie powrócê tu, gdzie ka¿de ze s³ów C e7 a a7
Ocieka morzem jak ³z¹, F e d7 G
Gdzie wielorybie stada z moich snów F C d7 a
Nieznany unosi pr¹d. d F G C

Wkrótce ju¿ dziób rozbije o l¹d
Najwiêksza z wielkich prawd.
Bêdzie czas na uœmiechy i ³zy,
Na wiele z tylu wa¿nych spraw.
Czas - dryfuj¹cy w³adca l¹dów i mórz -
Zawróci³ myœli bieg,
L¹dy zielonych marzeñ - miêkkich mchów -
Oszroni bia³y œnieg.

Wkrótce ju¿ przyjdzie zmieniæ kurs,
Otrzepaæ sól ze snów.
Czasem tylko powrócê tu
W najczulszym z moich snów.
Znowu wy³oni siê wœród wichrów i mg³y
Ten sen sprzed wielu, wielu lat -
Gdzieœ na nieznanym brzegu œpi¹cy wrak
Wtulony w bia³y piach.

42.   L¥DOWY SZCZUR   Mechanicy Szanty    

Pamiêtam tê noc, gdy szala³ sztorm C F C
A wiatr konary zrywa³ z drzew F C
Do knajpy wszed³ nieznany goœæ C a
I widaæ by³o, ¿e wêdrowcem jest d G
Przy barze sta³ i piwo pi³
Wpatrzony gdzieœ w p³omieni blask
Prze¿y³em ju¿ podobn¹ noc
Na ³o¿u œmierci powiedzia³ nam  

Pijmy za tych, co poszli na dno C F C
Których zabra³o morze nam C G
Za zdrowie tych, co na morzu dziœ s¹ C F C
Daj im Bo¿e szczêœcie w tê noc jak dziœ C G C a
Daj im Bo¿e szczêœcie w tê noc C G C 

Ci¹gnêliœmy sieci przy Baltimore
I ca³kiem dobrze nam to sz³o
W ³adowniach ryb ju¿ by³o doœæ
Ostatni zaci¹g - kurs na dom
P³ywaliœmy ju¿ kilka lat
I ka¿dy dobrze zna³ swój fach
Lecz nikt nie wiedzia³ o tym, ¿e
Swe koœci z³o¿y w morski wiatr  

Nad ranem sztorm, cholerny sztorm
Przed nami ros³y œciany fal
Przy sterze sta³o g³upich dwóch
A ³ódŸ innym kursem w wodê sz³a
I nagle trzask ³amanych rej
Ryk morza t³umi³ ch³opców krzyk
Wœród wiru fal i twardych ska³
Widzia³em œmieræ kamratów swych   

Gdzieœ przy Saint Don Point wywlok³em siê
Pó³¿ywy na piaszczysty brzeg
Jak szczur l¹dowy ¿yjê dziœ
Na morze nikt nie wygna mnie
A kiedy sztorm na morzu jest
Wci¹¿ s³yszê g³osy kumpli mych
I drêczy mnie tak straszna myœl
¯e mog³em le¿eæ dziœ wœród nich 



43.   44. £OWY Smugglers£AWICE NEW FOUNDLAND Anna Peszkowska

Beztroski ch³opcze z Liverpool pos³uchaj rady mej:     d F C a Gdy na zimne wody Baffin Bay a e a
Gdy w rzekê wp³ywa packet ship, to strze¿ wolnoœci swej,  d F C a d Przywia³ nas zachodni szkwa³, a e a
Bo gdy Ciê raz urzeknie jego dumny, smuk³y kszta³t,     F d F C a Ogromnego lewiatana grzbiet a e a

Ujrzeliœmy poœród fal. d e aNordowych wiatrów poznasz smak na ³awicach New Foundland.
                                                                                               d F C a d

      I chwyciliœmy lance, pchnêliœmy lance, C G
      Na honor uwierzcie nam, F G a
      Wiele wœciek³ej pracy, wiele krwi a e aJankeskim ch³opcom przyjrzyj siê, futrzane kurtki ich,
      Poch³on¹³ cenny tran. a e a

¯ylaste, twarde ch³opy to i niez³y maj¹ trym.
Wiêc zwa¿ to sobie, bo i z nich niejeden, bracie, pêk³, I szalony poœcig zacz¹³ siê,
Gdy zim¹, r¹ba³ z deku lód przy ³awicach New Foundland. Nie zapomnê tamtych dni,

Kiedy goni¹c lewiatana
Przebyliœmy setkê mil.

Siedemdziesi¹ty trzeci, hej, pamiêtam jakby dziœ:
I dopadliœmy jak sfora psów,Od Virgin Rock szed³ œnie¿ny szkwa³, horyzont gin¹³ w nim.
Co apetyt ma na ³up.Od lodu ciê¿ki statek nasz w przechyle piekielnym szed³.
Za odwagê bosman ¿ycie da³,I resztk¹ si³ pcha³ siê przez krê na ³awicach New Foundland.
Waleñ zmia¿d¿y³ jego s³up.

Noc przynios³a twardej walki kres,
WieŸliœmy wtedy pannê Rail, ach, s³odkie dziewczê to.

Tak nam pisa³ widaæ los.
Tak chcia³a ul¿yæ doli mej, ¿e spru³a, no, wiesz, co. D³ugi ¿ywot wieloryba zgasi³
Z tej we³ny rêkawice zrobi³a ma³a nam, Jeden celny cios.
Spuchniête chroni¹c rêce na ³awicach New Foundland.

Hej, do burty i na gaje z nim!
Niejednemu brak³o si³,
Gdy p³atami zrywaliœmy t³uszcz,Pamiêtaj o tym ch³opcze, nim na œliski wejdziesz trap:
Brodziliœmy w jego krwi.Z ¿elaza trzeba, bracie, byæ, gdy ruszyæ chcesz na szlak.

Pó³nocy poznaæ piek³o z mych lepiej chyba bajd,
To ju¿ koniec pieœni, pora namWiêc postaw jeszcze kwartê i omijaj New Foundland.
Na Irlandii wracaæ brzeg.
Wypijmy pintê rumu,
Znów opowieœæ zacznie siê.

Jak chwyciliœmy...



45.  MARCO POLO                 Mechanicy Shanty   46.   MARZENIE

Znowu bêdzie kiwaæ nas CNasz Marco Polo to dzielny ship  e G e
Znów us³yszysz ten szum fal aNajwiêksze fale bra³  e G
Ptaków œpiew na zboczach ska³ dW Australi bêd¹c widzia³em go  C e G D
Co na l¹dzie œni siê nam C G CGdy w porcie przy kei sta³  e D e

Wyp³yniemy w d³ugi rejsI urzek³ mnie tak urod¹ sw¹
¯e zaci¹gn¹³em siê Zaœpiewamy star¹ pieœñ
I powia³ wiatr w dali znikn¹³ l¹d Poœród fal poniesie siê
Mój dom i Australii brzeg Tylko proszê weŸ  st¹d mnie

Marco Polo w królewskich liniach by³  e D C H7 e D e Mia³em dzisiaj piêkny sen
Marco Polo tysi¹ce przeby³ mil  e C D H7 e D e Znów Lizbona œni³a siê

Poœród bia³ych ¿agli rejs
Na jednej z wysp za korali sznur Czy on mo¿e spe³niæ siê
Tubylec z³oto da³
I poszli wszyscy w ten dziki kraj Czas up³ywa szybko wiêc
Bo z³oto mieæ ka¿dy chcia³ Za dni parê lada dzieñ

Bia³y worek, sztormiak, dres
I wielkie szczêœcie spotka³o tych Wezmê z sob¹ w marzeñ rejs
Co wyszli na ten brzeg
Bo pe³ne z³ota ³adownie s¹ Jeszcze miesi¹c jeszcze dwa
I ka¿dy bogaczem jest Znów komendy pójd¹ w tan

Oddaæ cumy ¿agle staw
W powrotnej drodze tak szala³ sztorm I odp³yn¹æ z wiatrem w dal
¯e drzazgi posz³y z rej
A statek wci¹¿ burt¹ wodê bra³

Co za szczêœcie co za cud
Do dna by³o coraz mniej...

P³yn¹æ poprzez morza znów
Rzuciæ kotwê w porcie tam

£adunek ca³y trza by³o nam
Sk¹d sam Kolumb p³yn¹³ w œwiat

Do morza wrzuciæ tu
Do l¹du dojœæ
I biedakiem byæ
Ratuj¹c choæ ¿ywot swój



47.   MEWY           Ryszard Muzaj 48.   MONA                Anna Peszkowska

    
: By³ piêædziesi¹ty dziewi¹ty rok, a G aMewy, bia³e mewy wiatrem utkane z pian     e C D e
      Pamiêtam ten grudniowy dzieñ, a eSkrzydlate bia³e muzy okrêtów odchodz¹cych w dal     e C D e
     Gdy oœmiu mê¿czyzn zabra³ sztorm a e aKto wam szybowaæ ka¿e nad horyzontu kres     e C D e
      Gdzieœ w oceanu wieczny cieñ. d e aW bezmierne oceany przez sztormów œwiêty gniew     e C H7 e 

W grudniowy p³aszcz okryta œmieræ a G a
Spod czarnych nieba zesz³a chmur, a e
Przy brzegu kona³ smuk³y bryg, a G a¯eglarzom wracaj¹cym z morza     C D e
Na pomoc "Mona" posz³a mu. d e aNa pamiêæ przywodzicie dom     C H7 e

Rozbitkom wasze skrzyd³a nios¹     G D7 e
Gdy nadszed³ sygna³, ka¿dy z nichNadziejê na zbawienny l¹d     C H7 e 
Wpó³ dojedzonej strawy dzban
Porzuci³, by na przystañ biec,
By ruszyæ w ten dziki z morzem tan.

Mewy zapamiêtane z dziecinnych moich lat A fale wœciekle bi³y w brzeg,
Drapie¿nie spadaj¹ce ze ska³ na szary Skagerrak Ryk morza t³umi³ ch³opców krzyk,
Wiatr w grzywy czesa³ morze, po falach skacz¹c lekko bieg³ "Mona" do brygu dzielnie sz³a,
Pamiêtam mewy bia³e, przestworzy s³ony zew Lecz brygu ju¿ nie widzia³ nikt.

Na brzegu kobiet niemy szloch,
W ramiona ich nie wróc¹ ju¿,
Gdy oceanu twarda piêœæ
Uderzy w ratownicz¹ ³ódŸ.

I tylko krwawy s³oñce dysk,
Schyli³o ju¿ po ciê¿kim dniu,
Mrok okry³ niebo, morze, brzeg,
Wiecznego ca³un œciel¹c snu.

Wiem dobrze, ¿e synowie ich,
Te¿ w morze pójd¹, kiedy znów
Do oczu komuœ zajrzy œmieræ
I wezwie ratownicz¹ ³ódŸ.



49.   MORSKIE OPOWIEŒCI

Grant Kapitan z ¯on¹ p³ywa³, S³uchaj rady m³ody majtku,Kiedy rum zaszumi w g³owie a
Nie dopatrzy³ raz za³ogi        Strze¿ siê dziewcz¹t w Yokohamie,Ca³y œwiat nabiera treœci G
Odt¹d ma bachorów kupê, Tam s¹ gejsze takie szybkie,Wtedy chêtnie s³ucha cz³owiek a
A na g³owie rogi. Zgwa³c¹ nim ci stanie.Morskich opowieœci! C E7 a

Gdy Kapitan zachorowa³, Mo¿e biedak by wyzdrowia³,
Hej ha! Kolejkê nalej!

Zrobiono mu lewatywê,  Bo kuracja pierwsza klasa,
Hej, ha! Kielichy wznieœmy! Wlano w niego galon wody, Ale kondom by³ dziurawy,
To zrobi doskonale Przez prezerwatywê. Dosta³ adidasa.
Morskim opowieœciom.

Kiedy Bosman trypra z³apa³, Kiedy smutny jesteœ bracie
£ajba to jest morski statek, Obci¹³ sobie w³asnym no¿em, Kiedy zimno ci troszeczkê
Sztorm to wiatr, co dmucha z gestem, A gdy rzuci³ go za burtê, Wk³adasz granat miêdzy nogi
Cierpi kraj na niedostatek, To wezbra³o morze. I ci¹gniesz zawleczkê
Morskich opowieœci.

P³ywa³ raz marynarz, który  Pij bracie, pij na zdrowie,
P³ywa³ raz marynarz, który          Nosi³ w spodniach same dziury  Jutro ci siê humor przyda,
¯ywi³ siê wy³¹cznie pieprzem,          By³o widaæ przez te dziury  Spirytus ci nie zaszkodzi
Sypa³ pieprz do konfitury          To co znosz¹ kury  Idzie sztorm - wyrzygasz.
I do zupy mlecznej. 

Jak pod Helem raz dmuchnê³o, Zna³em kiedyœ Chinkê w barze, Kiedy znudz¹ ci siê szanty
Co œpiewa³a piosnki sproœne, I ¿egluga, i Mazury ¯agle zdar³a moc nadludzka, 
Gdy kimono swe rozdzia³a, To pierdolnij kapitanaPatrzê w kojê mi przywia³o
Cycki mia³a skoœne. I uciekaj w góry Nag¹ babê z Pucka. 

Niech dr¿¹ gitary struny,       
Mo¿e ktoœ siê bardzo z¿yma³,Niech wiatr grzywacze pieœci,       
Mówi¹c, ¿e to zdro¿ne wieœci,Niech znów pop³yn¹ dalej       
Ale to jest w³aœnie klimatMorskie opowieœci.       
Morskich opowieœci.

Zoœka dziêki swym przymiotom, Larsen, choæ by³ harpunnikiem,
Podpuszczalska by³a wielce, Nie móg³ Zoœce przebiæ cnoty,
Wielu, wiêc mia³o z³amane, Chocia¿ raz rzutem harpuna,
Niekoniecznie serce. Przebi³ trzy U-Booty.

P³ywa³ z nami raz szantymen,
œpiewa³ bardzo niskim basem,
W rêkach zawsze mia³ gitarê,
Ster trzyma³ ... rêkami.

Zna³em raz murzynkê w Rio,
Co w mi³oœci by³a œmia³a,
Nie uwierzysz dajê s³owo,
Ca³kiem w poprzek mia³a.

¯y³a w Gdañsku cnotka Zocha,
Z ka¿dym chcia³aby siê kochaæ,
Lecz stalow¹ cnotê mia³a,
Rzewnie, wiêc p³aka³a.



50.   MORZE  EKT - Gdynia

Hej me Ba³tyckie Morze d A d d 
Wdziêczny ci jestem bardzo F C F F 
Toœ, ty mnie wychowa³o g C 
Toœ, ty mnie wychowa³o F g  / 2x
Szko³eœ mi da³o tward¹ d A d d 

Szko³eœ mi da³o tward¹ 
Uczy³oœ ³odzi¹ p³ywaæ 
¯agle piêknie cerowaæ 
¯agle piêknie cerowaæ 
Codziennie pok³ad zmywaæ 

Codziennie pok³ad zmywaæ 
Od soli i od kurzy
Mosi¹dze wyglansowaæ 
Mosi¹dze wyglansowaæ 
W ciszy, czy w czasie burzy 

W ciszy, czy w czasie burzy 
Trzeba przy pacy œpiewaæ
Bo kiedy œpiewu nie ma

.Bo kiedy œpiewu nie ma 
Neptun siê bêdzie gniewaæ 

Neptun siê bêdzie gniewaæ
I kl¹twê brzydk¹ rzuci 
Wpakuje na mieliznê 
Wpakuje na mieliznê 
Albo nam ³ódŸ wywróci 

Albo nam ³ódŸ wywróci
I krzyknie - Hej partacze 
Nakarmiê wami rybki 
Nakarmiê wami rybki 
Nikt po was nie zap³acze 

51. MORZE PÓ£NOCNE Tomasz Opoka

S³uchajcie morscy bracia, jak w linach œpiewa wiatr,      G C G C G
O strasznym losie majtka, co zwa³ siê Jan van Deijk.      a a6 D D7
Pod nog¹ pok³ad chwiejny, portowych tawern gwar,       G C G C G
Pó³nocne Morze wokó³ i przyjaŸñ w szklance grogu       a a6 G e
Bogactwo tylko takie zna³.               a D G

Dowodzi³ nim kapitan, co morski zg³êbi³ fach,
Pochodzi³ z Amsterdamu, gdzie piêkn¹ córkê mia³.
Niejeden, wiêc marynarz u stóp jej serce k³ad³,
Kapitan by³, jak Morze Pó³nocne, wszystkim wrogi,
¯adnemu ch³opcu nie by³ rad.

A gdy hiszpañskich królów z Holandii wygna³ lud,
Kapitan powiód³ okrêt, strzec Amsterdamu wrót.
Jesienny czas ju¿ nasta³, œwiat ca³y ton¹³ w mgle,
Wtem z masztu ktoœ zawo³a³: Hiszpañski widzê okrêt!
Krzyknêli, wiêc: Hiszpanom œmieræ!

Nikt po nas nie zap³acze 
Nikt nam nie dopomo¿e 
Za wszystkie mi³e rady 
Za wszystkie mi³e rady 
Dziêkujê tobie morze 

Hej morze moje morze 
Wdziêczny ci jestem bardzo 
Toœ, ty mnie wychowa³o 
Toœ, ty mnie wychowa³o 
Szko³eœ mi da³o tward¹



52. MOJA DZIEWCZYNA Spinakery

Moja dziewczyna ma oczy zielone, C G E a
Zielone tak jak morska toñ. F C D7 G
Moja dziewczyna ma w³osy krêcone, C G E a
Które spadaj¹ jej na skroñ. F C G C

      A w tawernie nasza paka piwo pije, D G
      Ludzi tyle, ¿e ju¿ nie ma wolnych miejsc. E a
      Piwo pije, szanty œpiewa - wie, ¿e ¿yje, F C
      No, bo jutro wyp³ywamy w d³ugi rejs. G

Moja dziewczyna ma usta czerwone,
Jak zachodz¹ce s³oñce s¹.
Gdy j¹ ca³ujê, s¹ rozchylone,
W oczekiwaniu ca³e dr¿¹.

Moja dziewczyna ma nogi do nieba,
Jak dwa ob³oki - piersi dwie.
Gdy na ni¹ patrzê, nic mi nie trzeba,
Jest taka ³adna, gdy œmieje siê.

               53. NA MAZURY Spinakery

         Siê masz witam Ciê! Piêkn¹ sprawê mam! D A D
           Pakuj bety swe i leæ ze mn¹ w dal D A D
          Rzuæ k³opotów stos- no, nie wykrêcaj siê G D A D
     Ca³uj wszystko w nos, G D

      Osobowym, drug¹ klas¹ przejedziemy siê! A

      Na Mazury! Mazury! Mazury! D G D
       Pop³ywamy t¹ ³ajb¹ z tektury D A D

        Na Mazury, gdzie wiatr zimny wieje, D G D
         Gdzie s¹ ryby i grzyby, i knieje D A D

      Tam gdzie fale nas bujaj¹, G D
     Gdzie siê ludzie opalaj¹, A D

     Wschody s³oñca piêkne s¹ G D
      I komary w dupê tn¹ A D

      Gdzie przy ogniu gra muzyka G D
      I gorza³a w gardle znika, A D

        Pan leœniczy - nie wiadomo sk¹d G D
       Wo³a do nas "OOO! Pasz³a won!" A D

     Uszczelni³em dno, lekko chodzi miecz,
     Zêzy smrodów sto przewietrzy³em precz

       Ster nie spada ju¿ i grot luzuje siê,
     Wiêc siê ze mn¹ rusz,

        Ju¿ nie bêdzie tak jak wtedy, nie denerwuj siê!

      Skrzynkê piwa mam, ty otwieracz weŸ
        Napiæ Ci siê dam, tylko mi j¹ nieœ!

       Coœ rozdziawi³ dziób i masz g³upi wzrok?
      No nie stój jak ten s³up!

      Z Wêgorzewa na Ruciane wykonamy skok!



54. NAJDRO¯SZY ŒLED•                Porêbski Jurek 55. NASZA TRATWA     Krewni i Znajomi Królika

Hej ho! Hej ha! Ci¹gnij raz i ci¹gnij dwa!             CG7 (x4)

Gada³ jeden dziad i drugi dziad, F B F
Wyszliœmy o trzeciej rano, ciê¿ko by³o wstaæ,             CG7 (x4) ¯e wybuduj¹ nam solidny jacht. F C
A north-westowa szóstka jeszcze nie przesta³a wiaæ.            CG7CFCG7CG7 D³ubi¹ przy nim ju¿ czterdzieœci lat, F B F
Przysypane piaskiem oczy i o suchym pysku,             CG7 (x4)

A my p³ywamy tratw¹. F C F
S³oneczko jeszcze spa³o,gdy ci¹gnêliœmy po klapowisku i.. CG7CFCG7CE

¯agla pó³ i masztu pó³, F B F      Wali w górê, wali w dó³,             aEaE
Do beczki przywi¹zany stó³. F C      Kuter - pingpongowy stó³,                              aEaE

      A ten tar³owy œledŸ             CG7CF Hej, klepek piêæ i wielka chêæ, F B F
      Kombinuje, gdzie tu dzieci mieæ.             CG7CF Tak p³ynie nasza tratwa. F C F

Ci¹gnêliœmy cztery razy, ryby by³o w bród Raz jeden goœæ powiedzia³ tak:
I by³ te¿ ten najdro¿szy œledŸ, wiêc ³aduj go w lód. Ten kurs nie w t¹ - nam trzeba tam.
Ale szybko siê skoñczy³o. Hej, na radar patrz!

I tak ju¿ ¿eglujemy wspak
Kontroler idzie z bosmanatu, trzeba szybko wiaæ i...

T¹ nasz¹ dziwn¹ tratw¹.

Wali w górê, wali w dó³,
A drugi goœæ wymyœli³ znów,Kuter - pingpongowy stó³,

A ten tar³owy œledŸ By zrobiæ rufê tam, gdzie dziób
W trzymilowym pasie wchodzi w sieæ. I odt¹d nie p³yniemy w przód,

Lecz w kó³ko krêcim tratw¹.
I tak prawie do po³udnia szóstk¹ z Nordu wia³,
Le¿a³o w skrzyniach parê ton - rekordowy tra³. Mijaj¹ nas - có¿, zdarza siê -
W Odrze; rybê ¿eœmy zdali - organizacyjny szczyt,

D³ubanki z afrykañskich rzek.
Czekaliœmy przez resztê dnia na skrzynki, lód i kwit, i...

Patrz - chiñska d¿onka zbli¿a siê,
A my spokojnie tratw¹.Wali w górê, wali w dó³,

Pieczêæ brygadzisty w stó³,
Bo ten najdro¿szy œledŸ Z puszki od konserw mamy miecz,
Na ogonie pieczêæ musi mieæ. W beczce na wpó³ solony œledŸ,

Jakiœ sznur zwieszony w dó³,
Do domu wróci³em noc¹, bo trzeba by³o zrobiæ klar, To nasza dumna tratwa.
A jeszcze po drodze, sami wiecie, jest niejeden bar.
O pierwszej w radio powiedzieli, ¿e bêdzie trzy do szeœæ,

Niejeden ju¿ nas porwa³ sztorm,
Wiêc szyper mówi, ¿e przed œwitem kuter wyjdzie w rejs i...

Niejeden wicher w ¿agle d¹³,
Niejeden maszt pod fal¹ trz¹s³Wali w górê, wali w dó³,
I ko³ysa³o tratw¹.¯ona - pingpongowy stó³,

Bo ka¿dy zdrowy œledŸ
Kombinuje gdzie tu... dzieci mieæ.



56. NIECH ZABRZMI PIEŒÑ         Cztery Refy 57. NIECZU£E MORZE                    Anna Peszkowska

                                                       
¯eglarze wszystkich œwiata stron, dziœ dla was œpiewaæ chcê  dCdCa7 Tysi¹ce strof piêkno Twe ju¿ zna h A7 DD
Niech zabrzmi pieœñ, ¿eglarska pieœñ,        dFGd I nie ma gamy Twoich barw, h h D D
Czy to dzieñ, czy noc, czy to West, czy Ost        dCdCd A Ty wci¹¿ dumne i zach³anne tak, G D A G
W znajomym rytmie codziennych prac,        dCadad Urod¹ swoj¹ stale mamisz nas G D A G
Gdy w ¿agle dmucha wiatr.        dCd I znów w ch³opiêcych jesteœ snach... h h A A

Przed laty stu ¿aglowiec by³ potêg¹ morskich dróg. Czy w martwej ciszy, czy w sztormie, ja to wiem:        h D E G
Tam brzmia³a pieœñ, ¿eglarska pieœñ, Nieczu³e jesteœ morze me.            h h G G
Czy to dzieñ, czy noc, czy to West, czy Ost Czy b³ogos³awiæ, czy przeklinaæ mam ten dzieñ,          h D E G
W znajomym rytmie codziennych prac, W którym w niewolê wziê³oœ mnie?            h A7 h h
Gdy w ¿agle dmucha³ wiatr.

Z ch³opiêcych marzeñ, co zostaje, gdy
BluŸnili ch³opcy na swój los i morza mieli doœæ, Ju¿ Tw¹ prawdziw¹ zna siê twarz?
Lecz brzmia³a pieœñ, ¿eglarska pieœñ, Oraczem Twoim dzisiaj jestem i
Czy to dzieñ, czy noc, czy to West, czy Ost Ech, jak¿e ciê¿ko wiernie s³u¿yæ Ci,
W znajomym rytmie codziennych prac, Lecz chyba sól we krwi ju¿ mam...
Gdy w ¿agle dmucha³ wiatr.

Codziennoœæ z Tob¹ dziœ tak szara jest,
Po trzech dniach w porcie ka¿dy z nich na morze wracaæ chcia³. Odarta z wielkich, piêknych s³ów.
Znów brzmia³a pieœñ, ¿eglarska pieœñ, W dusznych kabinach wolno p³yn¹ dni,
Czy to dzieñ, czy noc, czy to West, czy Ost W jazgocie maszyn ciê¿kie ma siê sny,
W znajomym rytmie codziennych prac, Smak samotnoœci tak¿e znam...
Gdy w ¿agle dmucha³ wiatr.

Sw¹ smugê cienia ju¿ za sob¹ mam,
Dziœ tylko w strofach starych szant ¿aglowców przetrwa³ œwiat. Pozna³em Twe zasady gry.
Niech zabrzmi pieœñ, ¿eglarska pieœñ, I nie mam ¿alu, có¿, wybra³em sam,
Czy to dzieñ, czy noc, czy to West, czy Ost Choæ czasem jeszcze muszê przyznaæ siê:
W znajomym rytmie codziennych prac, Œwiat wielkich ¿agli mi siê œni...
Gdy w ¿agle dmucha wiatr.

Wiêc gdy wyruszysz bracie w rejs, zaœpiewaj ile si³.
Niech zabrzmi pieœñ, ¿eglarska pieœñ,
Czy to dzieñ, czy noc, czy to West, czy Ost
W znajomym rytmie codziennych prac,
Gdy w ¿agle dmucha wiatr.



58.   OCZEKIWANIE                   Krewni i Znajomi Królika 59.

Powia³ dobry wiatr, C G
Oceany fal uko³ysa³ ciep³y sztorm, d7 e F G C
W sercu, w myœlach, w snach C G
Twój powrót czujê i s³yszê ju¿ twój krok. d7 e F G C

    Setki mil, a ka¿dy dzieñ F G
    Zbli¿a nas o krok, C
    Ju¿ powitañ pe³na sieñ. d7 A G
    W sercu sztorm, wiêc wróæ, wiêc przyjdŸ F C
    Uspokoiæ wichry myœli z³ych. G
    Wezmê lampê, wyjdê przed sieñ, F C G
    Bia³y stó³ na dwoje nakryjê, d7 e F
    Bêdê czekaæ ciê. G C

Zamieæ w sercu i œnieg,
W mych ogrodach mi³oœæ zimuje,
Czeka z dnia na dzieñ.
Kiedy drzwi otworzysz znów,
Najpiêkniejsze lato pó³nocy
Przejdzie przez mój próg.

Kiedy morze zetnie lód,
Mój wêdrowcze wracaj do portu - czekam tu.
Kiedy wp³yniesz na mój brzeg,
W moim sercu przystañ zbudujê,
Bêdziesz blisko mnie.

OKRÊTNICY Jerzy Wadowski

Dziurawy bat Kaszuba mia³, d C F C
- Taki los okrêtników! d C
¯eglowa³ nim i Szwedów pra³. C a
- O, dooko³a Ba³tyku! d C d C d

No i ci¹gnij fa³, hej! kamracie mój,
Co wo¿¹ plon, hen, z pomorskich pól.

I nadszed³ wróg do Gdañska bram,
Puœcili siê w bitewny tan.
(Wraz siê puœcili w krwawy tan.)

Stary Kaszub o kuli sta³,
Odpina³ j¹ i Szwedów pra³.

Raz wrogów rój u £eby sta³,
Przebili siê, podnieœli znak.

W Ko³obrzegu pad³o stu,
Zebrali siê i poszli znów.
(Ale rych³o wrócili znów.)

Oliwski bój Szwedzina (Szwed pod³y) wszcz¹³,
Pognali go, ¿e w pludry r¿n¹³.

Tu¿ za nami zosta³ najmilszy Gdañsk,
A wiatr wci¹¿ dmie i poniesie nas.



60. OSTRYGI (DALEJ, JERRY)  Marek Siurawski

Dalej, Jerry, w górê szk³o!
Mo¿e by tak, rygi-dygi,
Po kropelce i na g³osy:
Gore i ostrygi

...strygi, ostrygi!
Dobre mam ostrygi!
Dobre, t³uste, œwie¿uteñkie
Mam ostrygi!

Gore! Gore!
Gore, gore, gore!
Wo³aj po beczkowóz, bo tam
Gore, gore, gore!

Koñczy siê noc,
Bledn¹ ranne gwiazdy.
Koñczy siê noc,
Bledn¹ ranne gwiazdy.

61.   O, WE• J¥!       Janusz Sikorski 

Kocha³em dziewczynê z dalekich wysp 
Z Barbados piêknoœæ mówi mi 
¯e Johnny nie daje ju¿ rady 
O, biedny John! 

O, weŸ j¹    O, gnieæ j¹    
O, weŸ tê ma³¹ tak, jak umiesz wzi¹æ    
Bo Johnny nie daje ju¿ rady   
 O, biedny John! 

Mówi³a mi: Pierœcionek mi daj
A ja ci dam kud³aty raj
Bo Johnny nie daje ju¿ rady 
O, biedny John! 

Nasz stary, tak jak wujek Net 
Czerwony mia³ i ³ysy ³eb 
A Johnny nie daje ju¿ rady 
O, biedny John! 

Ta ma³a po³o¿y³a mu 
Na czubku ³ba swoich w³osów zwój 
Bo Johnny nie daje ju¿ rady 
O, biedny John!



62.   PACYFIK                Mechanicy Szanty 63.

Kiedy szliœmy przez Pacyfik D
Way, hay, roluj go A D
Zwia³o nam z pok³adu skrzynki D  (na ka¿dy wers)

Taki by³ cholerny sztorm D A D

    Hej znowu zmy³o coœ D G
    Znikn¹³ w morzu jakiœ goœæ D A
    Hej policz, który tam D G
    Jaki znowu zmy³o kram A D

Zwia³o nam z pok³adu skrzynki ..
Pe³ne œledzia i sardynki ..
Kosze krabów, beczkê sera ..
Kalesony oficera ..
Sieæ je¿owców, jedn¹ ¿abê ..
Kapitañsk¹ zmy³o babê ..
Beczki rumu nam nie zwia³o ..
Pó³ za³ogi j¹ trzyma³o ..

    Hej znowu zmy³o coœ ..
    Znikn¹³ w morzu jakiœ goœæ ..
    Hej policz który tam ..
    Jaki znowu zmy³o kram ..

    Hej znowu zmy³o coœ ..
    Znikn¹³ w morzu jakiœ goœæ ..
    Postawcie wina dzban ..
    Opowiemy dalej wam ..

PADDY WEST Andrzej Mendygra³ 

Gdy pierwszy raz szed³em w dó³ London Road, G C
Gdzie Paddy West mia³ swój dom, a7 D7 G
Choæ nie da³ mi grogu, a ¿arcie mia³ psie, G C G
Zosta³em u niego dzieñ. e a7 D7
Powiedzia³ stary: Potrzeba r¹k, G C G
Na statek zaci¹gnij siê. e a7 D7
Choæ trumn¹ wszyscy ¿eglarze go zw¹, G C
Tam znajdziesz swój w³asny k¹t. a7 D7 G

       Wiêc za³ó¿ bracie drelichy, G C G
      Z uœmiechem na pok³ad wejdŸ e7 A7 D7
      I powiedz, ¿eœ dobrym ¿eglarzem jest, G C
      Bo przys³a³ Ciê Paddy West. A7 D7 G

A kiedy ju¿ dobrze napcha³em brzuch,
To Paddy powiada tak:
Na górê szoruj i zrefuj grot,
Bo porwie go ostry wiatr!
Pogna³em biegiem, jak kaza³ West,
Po schodach tupi¹c jak mu³.
Nie by³o ¿agli, wiêc z g³upia frant
Firany œci¹gn¹³em w dó³.

Mia³ Paddy szturwa³ przed domem swym
Przy s³upie wbitym na sztorc,
Sterowaæ kaza³ kursantom swym,
Na wachcie staæ dzieñ i noc.
Czasami krzycza³ All hands on the deck!
I wod¹ z wiadra nas la³,
I to znaczy³o, ¿e przyszed³ sztorm
I silny k³adzie nas szkwa³.

Powiedzia³ Paddy: Ostatnia rzecz,
Co j¹ uczyniæ Ci trza.
Trzy razy musisz okr¹¿yæ stó³,
Gdzie bycze tkwi¹ rogi dwa.
I wtedy brachu tak mo¿esz rzec,
¯e zejman z Ciebie i chwat.
Trzykrotnie ju¿ okr¹¿y³eœ Horn
I p³ywasz od wielu lat.



64.   PIEŒÑ POWROTU          Stare Dzwony 65. PLA¯A W POINT NOIRE

W ciszy zachodu, gdy niebo tnie gêsi krzyk, G F G Usta wype³ni³ strumieñ œmiechu d G 
Znak, ¿e pieœni powrotu to czas, G F G Wziêty gdzieœ z pla¿y w Point Norie C A7
Gwiazdy ju¿ pierwsze lœni¹, mewa wraca na l¹d, Dni przemija³y bez poœpiechu d G
Znak...  I tylko upa³ ci¹gle trwa³ C F C

Op³yñ ten œwiat dooko³a, C h
Nich Ciê gwiazdy prowadz¹ przez noc, h C G D D7 I tylko z nieba lej¹cy siê ¿ar C e FG 
Nad zatok¹ ju¿ cieñ, w krêgu chmur gaœnie dzieñ, G F G Usta zamar³e w uœmiechu C A7
Pora nam ju¿ do domu, do domu wracamy ju¿, G F G F I tylko pla¿y, tej pla¿y mi ¿al d C A
Pieœni powrotu to czas. G F G Zosta³a za ruf¹ w Point Noire   (bis) d G C

Lis na wydmie gdzieœ hen w niebo œle têskny zew,...
Pies i strudzony cz³ek gnaj¹ z pól stada swe,...  Tam egzotyczne muszle zbiera³em,
Spokój w promieniach zórz sp³ynie w doliny znów, Które œpiewaj¹ dzisiaj mi
Szarej mg³y senny wiew, niesie przyp³ywu œpiew, W przyboju z piany siê k¹pa³em

Ju¿ przeminê³y tamte dni ...



66.     PIJMY ZA TYCH, CO POSZLI NA DNO
      Mechanicy Shanty

   
Pamiêtam tê noc, gdy szala³ sztorm, C F C

Gdzieœ przy St. Johns Point wywlok³em siêA wiatr konary zgina³ drzew. F C
Wpó³ ¿ywy na piaszczysty brzeg.Do knajpy wszed³ nieznany goœæ C a
Jak szczur l¹dowy ¿yjê dziœ,I widaæ by³o, ¿e wêdrowcem jest. d7 G
Na morze nic nie wygna mnie.Przy barze sta³ i piwo pi³ C F C
A kiedy sztorm na morzu jest,Wpatrzony gdzieœ w p³omieni blask. F C
Wci¹¿ s³yszê g³osy kumpli mychPrze¿y³em ju¿ podobn¹ noc, C a
I drêczy mnie tak straszna myœl,Na morzu œmieræ, powiedzia³ nam. d G
¯e mog³em le¿eæ dziœ wœród nich.

      Wiêc pijmy za tych, co poszli na dno, C F C
      Wiêc pijmy za tych, co poszli na dno,      Których zabra³o morze nam. C G
      Których zabra³o morze nam.      Za zdrowie tych, co na morzu dziœ s¹, C F C
      Za zdrowie tych, co na morzu dziœ s¹,      Daj im Bo¿e szczêœcie w tê noc, jak dziœ, C G C a
      Daj im Bo¿e szczêœcie w tê noc, jak dziœ,      Daj im Bo¿e szczêœcie w tê noc. C G C
      Daj im Bo¿e szczêœcie w tê noc, jak dziœ,
      Daj im Bo¿e szczêœcie w tê noc.

Ci¹gnêliœmy sieæ przy Baltimore
I ca³kiem dobrze nam to sz³o.
W ³adowniach ryb ju¿ by³o doœæ,
Ostatni zaci¹g, kurs na dom.
P³ywaliœmy ju¿ tych kilka lat
I ka¿dy dobrze zna³ swój fach,
Lecz nikt nie wiedzia³ o tym, ¿e
Swe koœci z³o¿y w morski piach.

Nad ranem by³ sztorm, cholerny sztorm,
Przed nami ros³y œciany z fal.
Przy sterze sta³o kumpli dwóch,
A ³ódŸ innym kursem w morze sz³a.
I nagle trzask ³amanych wrêg,
Ryk morza t³umi³ ch³opców krzyk.
Wœród wiru fal i twardych ska³
Widzia³em œmieræ kamratów mych.



67.   P£YÑMY W DÓ£ DO STAREJ MAUI      Rycz¹ce Dwudziestki  68.   POD JOD£¥        Andrzej Mendygra³

Mozolny twardy i trudny jest nasz wielorybniczy znój         dAFCdAd Siedzieliœmy "Pod Jod³¹" i dobrze nam siê wiod³o,          C a
Lecz nie przestraszy nas sztormów ryk i nie zlêknie groza burz     dAdCdAd Kapitan Farell, stary zgred, postawiæ nie chcia³ whisky.         F C
Dziœ powrotnym kursem wracamy znów rejsu chyba to ostatnie dni  dFCdA Trzy razy mu mówi³em, uprzejmie go prosi³em,          C A
I ka¿dy w sercu ju¿ chyba ma piêkne panny ze starej Maui           dAFCdAd Lecz pycha rozpiera³a go, a nam ju¿ wysch³y pyski,          F C

 Wiêc da³em jemu w nos, co myœli sobie,         G C
P³yñmy w dó³ do starej Maui ju¿ czas         F C

Co myœli wredny typ - postawiæ nie chcia³ nam  (bis)      F C G C
P³yñmy w dó³ do starej Maui         d A
Arktyki blask ju¿ po¿egnaæ czas         d A F C

Wybra³em siê do Mary, chodzi³em tam dni cztery,P³yñmy w dó³ do starej Maui         d A d 
Ekonom Paddy, suczy syn, wci¹¿ dawa³ jej robotê.
Trzy razy mu mówi³em, uprzejmie go prosi³emZ pó³nocnym sztormem ju¿ p³yn¹æ czas wœród lodowych groŸnych gór

I dobrze wiemy, ¿e nadszed³ czas ujrzeæ niebo z tropikalnych chmur I nie pos³ucha³ ³obuz mnie, do dziœ ma Mary cnotê,
Dziesiêæ d³ugich miesiêcy zosta³o gdzieœ wœród piekielnej kamczackiej mg³y Wiêc da³em jemu w nos, co myœli sobie,
¯egnamy ju¿ Arktyki blask i p³yniemy do starej Maui  Co myœli wredny typ - pozwoliæ nie chcia³ nam.

Za sob¹ mamy ju¿ Diamond Head no i groŸne stare Oahu W Dublinie, przy niedzieli, piêæ funtów nam gwizdnêli,
Tam maszty i pok³ad na d³ugo sku³ wszechobecny, groŸny lód W³aœciciel pubu, t³usty byk, chcia³ funta za zap³atê.
Jak odra¿aj¹ca i straszna jest biel Arktyki, tego nie wie nikt

Trzy razy mu mówi³em, uprzejmie go prosi³em,
Za sob¹ mamy ju¿ setki mil, czas wzi¹æ kurs do Starej Maui  

Lecz nerwy ciut ponios³y mnie, zepsut¹ ma facjatê,
Bo da³em jemu w nos, co myœli sobie,Lody zosta³y za ruf¹ gdzieœ, ciep³a bryza w ¿agle dmie
Co myœli wredny typ - odpuœciæ nie chcia³ nam.¯e piêkne dziewczyny czekaj¹ ju¿ na nasz powrót, ka¿dy wie

Czarne oczy ich wypatruj¹ nas, chcia³by ka¿dy szybko byæ wœród nich
Wiêc szybciej ³ajbo nam siê tocz tam do dziewczyn ze Starej Maui  Na trakcie przez przypadek los te¿ mnie kopn¹³ w zadek,

£apaczy oddzia³ wyrwa³ mnie tak jak borsuka z dziury.
Harpuny ju¿ od³o¿yæ czas, starczy, doœæ ju¿ wielorybiej krwi Na okrêt mnie zabrali, po zadku fest przylali,
Ju¿ pe³ne tranu beczki masz, p³ynne z³oto sprzedasz w mig A kiedy drzeæ zacz¹³em pysk, pad³ taki rozkaz z góry:
Za swój ¿ywot psi, za trud i znój kiedyœ w niebie dostaniesz z³oty tron A dajcie jemu w nos, co myœli sobie,
O dziêki Ci, Bo¿e, ¿e ka¿dy móg³ wróciæ do rodzinnych stron   Co myœli wredny typ - przeszkadzaæ bêdzie nam.

Kotwica mocno trzyma dno, wreszcie ujrzysz ukochany dom
Przed nami g³ówki portów ju¿ i koœcielny s³ychaæ dzwon
A na l¹dzie uciech nas czeka sto, wnet zobaczysz dziatki swe
Na spacer weŸmiesz ¿onê sw¹ i zapomnisz wszystkie chwile z³e 



69.   PO£ÓW 70.   PO¯EGNALNY TON     Mechanicy Szanty    

Kiedy morze burzy swój spokojny sen e D e D Chyba dobrze wiesz ju¿, jak¹ z dróg        D fis h h7
Bia³¹ grzyw¹ wdziera siê na l¹d e d h Pop³yniesz, kiedy serce roœnie ci nadziej¹,        h7 G D A4 A
My jak drzewa sennie pochylamy siê e D e D ¯e jeszcze s¹ schowane gdzieœ nieznane l¹dy,      G Fis7 h E7
Wokó³ morza zacieœniamy kr¹g e D e Które ¿ycie twe odmieni¹        D G A D

Niespokojne nasze myœli G D h
Szarpie wiatr, unosi pr¹d e D Chyba dobrze wiesz ju¿, jak¹ z dróg
Poœród ryku wichrów, szalej¹cych burz e D e D Wœród fal i bia³ej piany statek twój pop³ynie,
S³ychaæ pieœñ o pracy r¹k e D e A jeœli tak, spotkamy siê na jakiejœ ³ajbie,

Któr¹ szczêœcie swe odkryjesz.
W lampie sennie skwierczy wielorybi t³uszcz
Bia³y dym unosi wiatr
Niespokojny przyp³yw szarpie smuk³¹ ³ódŸ Morza i oceany grzmi¹          D A h G
Ju¿ na ³owy ruszaæ czas! Pieœni po¿egnalny ton,          D G A D

Jeszcze nieraz zobaczymy siê.          D A h G
W rozhukanej morskiej toni Czas stawiæ ¿agle i z portu wyruszyæ nam w rejs.  D A G A D 
Czai cielsko cenny ³up
Kiedy morzem pomknie zwinnej w³óczni cieñ
Bia³y narwal straci róg O Kolorowych œwiat³ach, kejach œnisz

I g³ówki portów sennie mrucz¹ do widzenia,
Wielki duchu oceanów A jutro, gdy nastanie œwit,
Nasze ³odzie wiecznie chroñ W rejs wyruszymy by odkrywaæ swe marzenia.
Myœliwemu kieruj w sieci cenny ³up
Celnie prowadŸ jego d³oñ

Nim ostatni akord wybrzmi ju¿,
GroŸn¹ biel¹ gór lodowych Na pustej scenie nieme stan¹ mikrofony.
Nie zwodŸ naszych morskich dróg Ostatni raz œpiewamy dziœ
Przed narwala strze¿ ogonem na po¿egnanie wszystkim morzem uderzonym. 
Chroñ od morza groŸnych k³ów



71.   PO¯EGNANIE LIVERPOOLU              Cztery Refy 72.   PRESS-GANG   Andrzej Mendygra³ 

          W dó³ od rzeki poprzez London Street,¯egnaj nam, dostojny, stary porcie, C C7 F C
    Psów królewskich oddzia³ zwarty szed³,Rzeko Mersey, ¿egnaj nam. C G G7

    OjczyŸnie trzeba dziœ œwie¿ej krwi,Zaci¹gn¹³em siê na rejs do Kalifornii, C C7 F C
  Marynarzy floty wojennej.By³em tam ju¿ niejeden raz. C G 

     A ¿e by³em wtedy silny ch³op,
     W t³umie z³owi³ mnie sier¿anta wzrok,    A wiêc ¿egnaj mi, kochana ma. G F C
     W kajdanach z bramy wywlekli mnie,    Za chwilê wyp³yniemy w d³ugi rejs. C G G7

  Marynarza floty wojennej.    Ile miesiêcy ciê nie bêdê widzia³, nie wiem sam, C C7 F C
    Lecz pamiêtaæ zawsze bêdê ciê. C G C

    Jak o prawa upominaæ siê,
   Na gretingu nauczyli mnie,

    Niejeden krwi¹ wtedy sp³yn¹³ grzbiet,Zaci¹gn¹³em siê na herbaciany kliper,
  Marynarzy floty wojennej.Dobry statek, choæ s³awê ma z³¹.

A ¿e kapitanem jest tam stary Burgess,
      Nikt nie zliczy, ile krwi i ³ez,P³ywaj¹cym piek³em wszyscy go zw¹.

      Wsi¹k³o w pok³ad, gdy siê zacz¹³ rejs,
       Dla chwa³y twej - s³odki kraju mój -

  Marynarzy floty wojennej.Z kapitanem tym p³ynê ju¿ nie pierwszy raz,
Znamy siê od wielu, wielu lat.

     Hen za ruf¹ mi³y zosta³ dom,Jeœliœ dobrym ¿eglarzem, radê sobie dasz,
    Jesteœ tylko par¹ silnych r¹k,Jeœli nie toœ, cholernie wpad³.

    Dowódca tu twoim bogiem jest,
  Marynarzu floty wojennej.

¯egnaj nam, dostojny, stary porcie,
    Gdy ³apaczy szyk formuje siê,Rzeko Mersey, ¿egnaj nam.

     W pierwszym rzêdzie mo¿esz ujrzeæ mnie,Wyp³ywamy ju¿ na rejs do Kalifornii,
      Kto stanie na mojej drodze dziœ -Gdy wrócimy - opowiemy wam.
   £up stanowi floty wojennej.



73.   PRZECHY£Y           Pawe³ Orkisz 74.   PYTANIA                 Tonam & Synowie

Pierwszy raz przy pe³nym takielunku e D e Czy powróc¹ na morze stare, smuk³e ¿aglowce        C F
Biorê ster i trzymam kurs na wiatr. e D e Ostre dzioby kad³ubów wœród szumi¹cych fal        d G
I jest jak przy pierwszym poca³unku, a H7 e Bia³e ¿agle na masztach wiatrem dumnie wydête       C F
W ustach sól, gor¹cej wody smak. a H7 e Czy powróc¹ znów tam, na starych ¿aglowców szlak?    D G C

    O-ho-ho, przechy³y i przechy³y, a H7 e
    O-ho-ho, za fal¹ fala mknie, a H7 e Czy pochwyci znów ktoœ za stare, zniszczone liny 
    O-ho-ho, trzymajcie siê dziewczyny - za liny! a H7 e Za³ogi us³yszy pieœñ, gdy praca wre
    Ale wiatr, ósemka chyba dmie! a H7 e Ludzki trud, morza czar, piêkne rejsów godziny

Czy powróc¹ znów jak bajki z dziecinnych snów?

Zwrot przez sztag - o'key, zaraz zrobiê,
S³yszê jak kapitan cicho klnie.
Gubiê wiatr i zamiast w niego dziobem, Czy wyrusz¹ w przygodê ze swych kamiennych klatek
To on mnie od ty³u - kumple w œmiech. I pop³yn¹ przez fale gdzie morze groŸn¹ ma twarz 

Mewy œpiew, wiatru zew i wci¹¿ bia³e ¿agle
Hej, ty tam, za burtê wychylony, Czy uwolni je ktoœ z kamiennych portowych szpon?
Tu naprawdê siê nie ma z czego œmiaæ.
Cicho siedŸ i lepiej proœ Neptuna,
¯eby coœ nie spad³o ci na kark.

Krople mg³y, w têczowych kropel pyle
Tañczy jacht, po deskach sp³ywa dzieñ.
Jutro znów wyp³ynê, bo odkry³em,
¯e wci¹¿ brzmi ¿eglarska stara pieœñ.



75.   ROCK AND ROLL        Andrzej Korycki 76.   RÓ¯E Z DUBLINA           Jakub Rosiak 

Ponoæ facet, który pierwszy jacht ten mia³,     C C7 F F7 Gdzieœ w Irlandii, tysi¹ce mil st¹d, C F C    
Daj¹c imiê mu, jakiœ taniec uczciæ chcia³     G7 C G7 Stoi domek wœród zielonych wzgórz, C F G    
A czy wiecie jakiego tañca nazwê da³?     C C7 F F7 Zimne morze wyrzuca na l¹d C F C    
Jeœli tak to wszyscy razem raz i dwa     f  G Bukiet irlandzkich czerwonych ró¿. C F C 

Rock and roll'a w jego rytm nawet fale sz³y,     C F C C7 
Kiedy skoñczy siê wreszcie ten rejs, C C7 F       Rock and roll'a w jego rytm nawet mokre ¿agle sch³y,     F F7 Cc7
Kiedy ujrzysz rodzinny swój dom, C G       Rock and roll'a w jego rytmie z szekli schodzi³a rdza,     E E7 a F 
Czy rozpozna ciê twój stary pies C F C       Rock and roll'a bo w rock and roll'u zawsze wszystko gra    C G C G7  
I czy ¿ona jest wierna ci wci¹¿. C F C 

Gdy zdarzy³o siê, ¿e wiatr zapomnia³  wiaæ, 
Nasz "Rock and roll" nie zamierza³ w miejscu staæ Od fordecku na wantach gra wiatr,    
Wrêcz przeciwnie jak burza w strzêpy fale pru³, Gra melodiê z rodzinnych twych stron,    
Wystarczy³o kilka taktów zagraæ mu           Zdrajca smutek do serca siê wkrad³,    

Wali w strunê têsknoty jak w dzwon. 

Rock and roll'a... 

Czasem patrzysz na morze gdy sztorm    
Rzuca statkiem od nieba do dna,    Raz zaœ w porcie, w którym ów "Rock and roll" sta³ 

Ka¿dy inny jacht wci¹¿ belkami skrzypi¹c spa³ Wtedy widzisz, jak szalona toñ    
On nie skrzypia³, nie darmo takie imiê mia³, Bukiet ró¿ niesie z pr¹dem pod wiatr. 
On nie trzeszcza³ te¿, lecz tak jakby gra³ 

Czy do nóg bêdzie ³asi³ siê pies,   
Rock and roll'a...  Czy z³owrogo zab³yœnie mu z¹b,    

Kiedy skoñczy siê wreszcie ten rejs,    
Kiedy ujrzysz rodzinny swój dom. Hej, ¿eglarze, jeœli ktoœ sw¹ ³ajbê ma, 

Niech "Rock and roll" jej na imiê zaraz da! 
Z tak¹ nazw¹ to, choæby dna jej by³o brak 
Bêdzie sz³a..., ¿e nikt nie powie: "Ale wrak!" 



77.   SACRAMENTO         Jerzy Wadowski 78.   SAMOTNOŒÆ REJOWCA         Ryszard Muzaj 

Tam, gdzie jest Horn, znów wiedzie kurs, C W zapomnianym zau³ku portu, e C G 
Z nami razem, z nami razem! G7 Gdzie nikt nie zagl¹da, D A

Zniewolony wiêzami cum e C G Tam, gdzie jest Horn, przez œnieg i sztorm, C
Ju¿ morza nie ogl¹da. D AZ nami razem, razem hej! G7 C
Zwis³y reje pochy³o a7 G
Na zmursza³ych ju¿ masztach, a7 G    Wiêc razem, O! C C7
Przerdzewia³a kotwica a7 G    Do Kalifornii, O! F C
O burty zw¹tlone wci¹¿ trzaska. F C G a G a D  

    Tam z³oty jest piach, bo z³ote dno, C
    Gdzie urwiska Sacramento! G7 C Ju¿ przeminê³y jego dni. G a C D G a C D

Dziœ tylko mu siê œni, G a C D G a C D
Tam, gdzie jest Horn, gdzie deszcz i mg³a, Jak oddycha pe³n¹ piersi¹ ¿agli, e C D
Tam, gdzie jest Horn, gdzie nie ma dnia. ¯e go czas na szlaku kliprów nagli e C D

I jak dawniej krzyk mewy nad topem G a G
Wytycza mu kurs. a7 G a C D  Raz szed³em, wiêc tam przez setkê dni,

Ze Stanley Port do Frisco Bay.
Imiê jego nieznane ju¿,
Sól morza je zatar³a.Ostatni raz, gdym widzia³ Horn,
Z niebotycznych masztów fa³yModli³em siê o szybki zgon.
Za³oga ju¿ nie targa.
Opuœcili go ch³opcy,

Ten bêkart mat wykoñczy³ mnie, Wzi¹³ ich na morze Odys.
Alem go zmóg³, prze¿y³o siê. Tylko w burcie rozdartej

Wci¹¿ bije mu serce przygody.
A Czarnuch Jim to pecha mia³,
Gdy wiatr go z rei w morze zwia³. OdwiedŸ  go w czas pogodny

I zaœpiewaj szantê star¹ -
Zawtóruje w rytm radoœnie,I minie rok, nim poprzez Sund,
Zatañczy z martw¹ fal¹,Na Ba³tyk znów zawiedzie kurs.
Wanty dumnie naprê¿y,
Wzniesie dziób swój wysoko
I poœlecie marzenia
P³yn¹cym po niebie ob³okom. 



79.   SHENANDOAH 80.   SINDBAD Rycz¹ce Dwudziestki    

O, Missouri to wielka rzeka           C F  C Có¿ to za monstrum w oddali p³ynie D
Ojcze rzek, kto bieg twój zmierzy           F C Niewielki ¿agiel i ostry dziób h
Wigwamy indian na jej brzegach           a C Za³oga mokra lecz on œmia³o leci w przód h H7 e A 
Away, gdy czó³no mknie poprzez nurt Missouri      C e d C G C

Sk¹d przyp³yn¹³, jaki jest jego znak fis h
O, Shenandoah jej imiê by³o, To "Sindbad", to "Sindbad" nasz G e                         
I nie wiedzia³a co to mi³oœc. Niewielu równych w œwiecie mu masz A

To "Sindbad", to "Sindbad" nasz G e
Niewielu równych w œwiecie mu masz A D D7

A¿ przyby³ kupiec i w rozterce, Tak to jest on, to on, "Sindbad nasz G e A D  
Jej w³¹sne podarowa³ serce 

A stary wódz rzek³, ¿e nie mo¿ê, Burta niedu¿a, pok³ad zalany 
Bia³emu córka wodza œcieli ³ó¿e A na nim bia³a litera "D" 

Kad³ub wysmuk³y kusi oczy me 

Lecz wódka bia³ych wzrok mu mami,
Ju¿ wojownicy spi¹ z duchami. Burza, wichury, sztormów nie zliczê,

Rozcina ostry, b³yszcz¹cy bukszpryt.
Kapitan zechce - huragan, deszcz nie oprze siê mu.

Wzi¹³ czó³no swe i z biegiem rzeki,
Dziewczynê uwióz³ w œwiat daleki 

O, Shenandoah, czerwony ptaku
Wraz ze mn¹ p³yñ po ¿ycia szlaku. 



81.   STARE SWANSEA TOWN RAZ JESZCZE 82.   STARE ¯AGLOWCE     Tonam & Synowie    

A nasz pan da³ nam miód ¿eby nam os³odziæ czas   C F C Czy powróc¹ na morze stare, smuk³e ¿aglowce      G C
Ale diabe³ zes³a³ babê, aby ograbi³a nas   C D7 G                    Ostre dzioby kad³ubów wœród szumi¹cych fal      a D7 G
Pop³yniemy znów gdzie Horn   C Bia³e ¿agle na masztach wiatrem dumnie wydête      G C
Gdzie wydamy forsê sw¹, o tak   F C Czy powróc¹ znów tam na starych ¿aglowców szlak      a D7 G 

Bo ja kocham tylko Meg. I ¿yjê t¹ nadziej¹, ¿e   F G F C
W starym Swansea spotkamy siê   C G7 C  

Czy pochwyci znów ktoœ za stare zniszczone linyBo ja kocham tylko Meg. Chwyæ liny, wiêc i szarpnij raz
Za³ogi us³yszy œpiew, gdy praca wreBy, do Swansea poniós³ nas wiatr  
Ludzki trud, morza czar, piêkne rejsu godziny

A teraz, kiedy wezmê kurs   C F C Czy powróc¹ znów tam jak bajki z dzieciêcych snów.   
Na dom ukochanej mej   a D7 G
Przywiozê jej podarków sto    F C
I pierœcionek z³oty te¿,   C G7 C Czy wyrusz¹ w przygodê ze swych kamiennych klatek

I pop³yn¹ przez fale, gdzie morze groŸn¹ ma twarz
A gdy za ruf¹ gdzieœ we mgle. Zostanie, Frisco Town Mewy œpiew, wiatru zew i wci¹¿ bia³e ¿agle
Napiszê Ci ostatni list. Kiedy dojdê do "Golden Gate",

Czy uwolni je ktoœ z kamiennych portowych szpon.   

A kiedy opuœcimy ju¿. To stare Fallerones
Pop³yniemy przez siedem mórz

Czy powróc¹ na morze stare smuk³e ¿aglowceBy znów w Swansea Town znaleŸæ siê
Ostre dzioby kad³ubów, wœród szumi¹cych fal

A kiedy okr¹¿ymy ju¿ Bia³e ¿agle na masztach wiatrem dumnie wydête
Piekielny stary Horn Czy powróc¹ znów tam na starych ¿aglowców szlak. 
Poprzez fale bêdziemy gnaæ

By brzeg Anglii zobaczyæ wnet 
Ten z³y Kana³ La Manche

Zostanie jeszcze kilka mil
By w ramiona znowu wzi¹æ Ciê 
 Lecz dobrze wiem, ¿e kiedyœ znów

Obiorê nowy kurs
I bêdê wci¹¿ marzy³ by
W starym Swansea ujrzeæ Ciê znów 



83.   84.   STARY WRAK      Rycz¹ce Dwudziestki    

Ju¿ zakoñczy³ ¿ycie swe, opar³ dziób o stromy brzeg,         d a C D G
rejsu kres wyznaczy³ czas i morza gniew.         a G a 
Ju¿ pozosta³ tylko œlad ¿agli, które targa³ wiatr,
nie zawiod¹ go ju¿ wiêcej na swój szlak 

Tam gdzieœ czeka na nas znów ¿agli bieli silny wiatr,        a G
tam gdzieœ czeka ¿ywio³, który wci¹¿ nas gna,        a F
gdzieœ do postrzêpionych palm, do milcz¹cych, z³otych pla¿, F e  d  a C D G 
stary wrak na pok³ad ju¿ nie weŸmie nas.                     a G a 

Dzielny by³ przez tyle lat, czarnej kuli nosi³ znak,
imiê jego wœród liniowców ka¿dy zna³.
Gdy na cumach w porcie sta³, smuk³e linie, piêkny kszta³t,
ka¿dy morze razem z nim zdobywaæ chcia³.  

P³yn¹æ tam, gdzie czeka znów ¿agli bieli silny wiatr,
p³yn¹æ tam, gdzie ¿ywio³, który wci¹¿ nas gna
gdzieœ do postrzêpionych palm, do milcz¹cych, z³otych pla¿,
dziœ na pok³ad stary wrak nie weŸmie nas.  

 
To wêdrówki jego kres, skoñczy³ siê ju¿ ¿agli wiek,
nie powróc¹ pod b³êkitny nieba dach.
Tylko w sercach naszych trwa do ¿aglowców z tamtych lat
wielka mi³oœæ, która w morze ci¹gnie nas.  

Chcemy p³yn¹æ tam, gdzie znów ¿agli bieli silny wiatr,
chcemy p³yn¹æ w ¿ywio³, który wci¹¿ nas gna
tam do postrzêpionych palm, do milcz¹cych, z³otych pla¿
stary wrak wci¹¿ p³ywaæ bêdzie w naszych snach. 

STARUSZEK JACHT Smugglers  

           G e C D G e C D G

Ju¿ dawno od morskiej wody burty œciemnia³y G D C D
I ¿agle niejednym wichrem osmagane G D C D
Staruszek jacht u kresu swoich dni C G C G
W przystani cichej o przygodach œni D e C D
 

Hej ruszajmy w rejs G C G
Do portów naszych marzeñ D e
Jacht gotów jest D e
ChodŸcie wiêc ¿eglarze C D G

Staruszek jacht duma mo¿e o pierwszym sztormie
O rejsach których nie umie wci¹¿ zapomnieæ
Gdy ¿agli biel na horyzoncie lœni
Wyp³yn¹æ chcia³by jak za dawnych dni

Niewa¿ne co siê wydarzy niewa¿ne kiedy
Zabierzcie w podró¿ staruszka raz jeszcze jeden
Kto ujrza³ raz przed dziobem morza dal
Powracaæ bêdzie wci¹¿ do tamtych fal



     85.   STARY  ¯AGLOWIEC   Ryszard Muzaj    86.   ŒMIA£Y HARPUNNIK       Marek Siurawski

                                
W zapomnianym zau³ku portu, e C G Nasz "Diament" prawie gotów ju¿, a e
Gdzie nikt nie zagl¹da, D A W cieœninach nie ma kry. a e

Na kei piêkne panny stoj¹ a eZniewolony wiêzami cum, e C G
W oczach b³yszcz¹ ³zy. d e aJu¿ morza nie ogl¹da. D A
Kapitan w niebo wlepia wzrok,Zwis³y reje pochy³o a7 G
Ruszamy lada dzieñ,Na zmursza³ych ju¿ masztach, a7 G
P³yniemy tam, gdzie s³oñca blaskPrzerdzewia³a kotwica a7 G
Nie m¹ci nocy cieñ.O burty zw¹tlone wci¹¿ trzaska. F C G a G C D  

  A wiêc krzycz o-oh! a G a
Ju¿ przeminê³y jego dni. G a C D G a C D         Odwagê w sercu miej a G a
Dziœ tylko mu siê œni G a C D G a C D        Wielorybów cielska groŸne s¹, a e d
Jak oddycha pe³n¹ piersi¹ ¿agli, e C D         Lecz dostaniemy je   (bis) a e a                                 
¯e go czas na szlaku kliprów nagli e C D aG ad ae a /x2
I jak dawniej krzyk mewy nad topem G a7 G Ej panno, po co ³zy,
Wytycza mu kurs. a7 G a C D Nic nie zatrzyma mnie,

Bo prêdzej w lodach kwiat zakwitnie,
Ni¿ wycofam siê.Imiê jego nieznane ju¿,
No nie p³acz, wrócê tu,Sól morza je zatar³a,
Nasz los nie taki z³y,Z niebotycznych masztów fa³y
Bo da dukatów wór za tranZa³oga ju¿ nie targa.
I wielorybie k³y.Opuœcili go ch³opcy,

Wzi¹³ ich na morze Odys,
Na deku stary w¹cha³ wiatr,Tylko w burcie rozdartej
Lunetê w rêku mia³.

Wci¹¿ bije mu serce przygody.  
Na ³odziach, co zwisa³y ju¿,
Z harpunem ka¿dy sta³.

OdwiedŸ go w czas pogodny I dmucha tu i dmucha tam.
I zaœpiewaj shanty star¹. Ogromne stado w kr¹g.
Zawtóruje w rytm radoœnie, Harpuny, wios³a, liny braæ
Zatañczy z martw¹ fal¹. I ciagaj brachu, ci¹g!
Wanty dumnie naprê¿y,

I dla wieloryba ju¿,Wzniesie dziób swój wysoko
        Ostatni to dzieñ,I poœlecie marzenia
      Bo œmia³y harpunnik,P³yn¹cym po morzu ob³okom.
      Uderza weñ.



87.   SZKUNER ''I'M ALONE”     Smugglers  88.   SZKLANY JASIO Rycz¹ce Dwudziestki 
      C C H A A G E  
      C e a a G e

Whisky - mêska sprawa to D
Baksztagiem pru³ nasz I'm Alone; hen od Meksyku bram e G D Ci¹gn¹æ flachê a¿ po dno D G D 
A Jankes w dziób kopany po piêtach depta³ nam a e
Tysi¹ce beczek rumu od lockerów a¿ po dno e D

W górê szk³o i flacha w dó³ D G DI nawet kabla luzu choæbyœ robi³ nie wiem co a e
I tylko wariat pije pó³ D A7 D
Szklany Jasio to nasz brat D G DSam Neptun œpiewa³ szanty po cichu sprzyja³ nam C G
Zawojowa³ ca³y œwiat D A7 DWiêc bi³ rekordy I'm Alone; choæ grozi³ wci¹¿ Wuj Sam a H7

Na jedn¹ kartê wszystko jak struna ka¿dy bras C G H7 e Ten szklany Jasio na mózg pad³ D A7 D 
Niech diabli porw¹ Coast Guard tak mawia³ ka¿dy z nas a e
 
A dawniej szkuner I'm Alonet; hen po ³owiskach gna³ Whisky z lodu - œwietna rzecz
Lecz w koñcu ryb zabrak³o i g³ód w oczy zajrza³ nam Wszystkie troski goni precz 
Za burtê posz³y sieci bo tak krzycza³ kobiet t³um
Jankesi maj¹ ginu doœæ postawmy wiêc na rum

Ciep³a whisky niczym wrógGdy stawialiœmy ¿agle to Coast Guard wpada³ w trans
Trafia w serce, zbija z nóg Ta banda bubków w baliach nie mia³a ¿adnych szans

Pu³apkê zastawili gnoje choæ tak dobrze sz³o
Pos³ali dzielny I'm Alonet; z ³adunkiem a¿ na dno

I ma w sobie tak¹ moc
Niejeden z Nowej Szkocji szkuner taki spotka³ los ¯e chcesz œpiewaæ ca³¹ noc 
A wszystko przez cholerny g³ód i wiecznie pusty trzos
Choæ jeden z nich nasz I'm Alone; swe miejsce w pieœni ma
I pewnie Neptun lubi go i w koœci na nim gra Bratnich g³osów ryczy chór

Wiêc zarycz z nami niczym turI nawet œpiewa szanty po cichu sprzyja nam
Choæ le¿y na dnie I'm alone i œmieje siê Wuj Sam
Na jedn¹ kartê wszystko jak struna ka¿dy bras
Niech diabli porw¹ Coast Guard tak mawia ka¿dy z nas

A ci co pok³ad  I'm alonet; kochali jak swój dom
Nie dla nich blaski s³awy i nie dla nich w niebie tron
Niech maj¹ choæ ten cichy klang ten jeden marny dzwon
Niech ka¿dy do nich wo³a ;Hej Smugglers z I'm alone;

Niech Neptun œpiewa szanty po cichu sprzyja nam
Rekordy bije I'm alone i zamknie siê Wuj Sam
Na jedn¹ kartê wszystko jak struna ka¿dy bras
Niech Smuggler pije tylko rum tak mawia ka¿dy z nas



89.    TAÑCOWANIE       Krewni i Znajomi Królika    90.   TIMERAIRE              Rycz¹ce Dwudziestki

Kiedy forsy nie masz, kiedy g³owa ciê boli D Spokojnie bez strza³u z setki luf   D fis h h
Kiedy ¿ona, hetera, p³yn¹æ w rejs nie pozwoli A Na holu z ¿agli swych odarty   G G D A 
Kiedy dzieci p³acz¹ i jest bardzo Ÿle D Tak dostojnie jak tylko móg³   D fis h h 
Tañcz z nami bracie i nie przejmuj siê! A D Zmierzchem wp³yn¹³ na historii karty   G G DA 

Tañcz, tañcz, tañcz z nami i ty D Liniowiec co siê zwa³ "Timeraire"   D fis h h 
Tañcz z nami bracie, by wióry sz³y A Nie wróci ju¿ do domu   G g D2 A 
Wypij a¿ do dna, za przygody z³e D U kresu swej drogi zapad³ w sen   D fis h h 
Tañcz z nami bracie i nie przejmuj siê! A D W cichym doku, niepotrzebny ju¿ nikomu   G G DA 

Kiedy wiatr ucichnie, p³yn¹æ nie ma nadziei Skoñczy³ siê liniowców czas     d d a a 
Wtedy z braci¹ ¿eglarsk¹ diabe³ hula na kei, Odp³ynê³y w porty zapomnienia   d d a a
Baczki piwa z knajpy czart wytacza dwie Maszty noc¹ nie muskaj¹ gwiazd   d d a a 
A pijany ¿eglarz zaraz tañczyæ chce.  Huk dzia³ ju¿ tylko we wspomnieniach   g g D2 A

d C F FZ burt nie s³ychaæ: God save Queen,V iva l a F rance         
Tañcz¹ rybki w morzu i dziewuszki na pla¿y, Nie ma ju¿ liniowców na La Manche    B C FF g g D 2A  
Ca³a knajpa tañczy z pijaniutkim ¿eglarzem.
Patrz, na stole tañcz¹ ma³e myszki dwie, Dziœ nikt nie pamiêta barwy flag 
Skacz¹ sobie mi³o, nie przejmuj¹c siê.  Ni imion kapitanów 

Nazwy okrêtów zatar³ czas 
Tañczy Jimmy i Johny i Maggie nieœmia³¹ Wraki rzuci³ na dno oceanów  
Skacze sobie weso³o kompanija nasza ca³a
S³odki Kubuœ z nami tak¿e skakaæ chce A liniowiec, co zwa³ siê Timeraire 
Lecz nó¿ki popl¹ta³ i na kejê leg³.  Nie odszed³ w morskie g³êbie 

Zmierzchem w ostatni wyszed³ rejs 
Tañczy jedna nó¿ka, frywolna i zgrabna, Gdzie ju¿ ¿adna kula go nie siêgnie
Za ni¹ druga podskoczy, weso³a i powabna,  
Na koniec brzuszek wytacza siê,
Tylko g³ówka nie chce, z ni¹ jest bardzo Ÿle. Skoñczy³ siê liniowców czas...  



91.   UMBRIAGA        Witold Zamojski 92.   WÊDROWIEC      Krewni i Znajomi Królika    

Kiedy jacht nie wraca znów, a7 D7 Odp³ywasz zmêczony, legend¹ owiany e D C h
I w g³ówkach portu ci¹gle go brak, H7 e A mówi¹ wêdrowcze, ¿eœ morzem posiwia³ e D C h
Przejmujesz siê i serce ci dr¿y, a7 Twe wios³a zbutwia³e przyros³y do fali e D C h
A mo¿e ju¿ pozostanie tak a7 H7 C H7

To nie ten, to nie ten e D
A Umbriaga wci¹¿ gna, silnych wiatrów nie boi siê     e a7 Nie ten czas, nie ten dzieñ D C h e
Szuflady wali raz po raz, bo przebrany ma bras    D7 H7
Wiêc nie przejmuj siê, oni wróc¹ tu,    e a7
Bo oprócz wiatrów i burz musisz byæ i ju¿    D7 G H7 Odesz³y ju¿ stada narwali zmêczonych

Twój harpun z³amany, czas ostrze wykruszy³
Tw¹ burtê roztrzaska³ tankowiec ze stali   

Ty jesteœ wró¿k¹ m¹, Dziób wolno obracasz by zmierzaæ donik¹d
O której myœlê przez ca³y czas,
I chocia¿ ¿u¿el jest, piêkna pogoda trwa,
Tw¹ piêkn¹ postaæ i twarz przed oczyma mam Nieznane ³owiska i brzegi nieznane

Spójrz - morze rozciête wielk¹ wie¿¹ wiertnicz¹   
Twój ¿agiel wêdrowcze na wietrze omdla³y

    A "Umbriaga" wci¹¿ gna, silnych wiatrów nie boi siê... Odp³ywasz w nieznane na wskroœ przemokniêty
    A "Umbriaga" wci¹¿ gna, silnych wiatrów nie boi siê...

Na chwilê siê wstrzyma³, horyzont rozpali³   
Twój czas - bia³y piasek klepsydry przesypa³
Nie bêdzie ju¿ ³owów u brzegów Grenlandii
Pchnij wios³a, ju¿ pora odp³yn¹æ donik¹d



93.   W GÓRÊ SZMATY                       Stare Dzwony 94.   

W górê szmaty ci¹g - Jolly! G e
Wybierz fa³ i ci¹g - Jolly! D D7
Zerwij fa³ i ci¹g - Jolly! G C G
Ho-o! A¿ zagdacze blok - Jolly! C G C D7

W górê szmaty ci¹g - Jolly! G e
Wybierz fa³ i ci¹g - Jolly! D D7
Zerwij fa³ i ci¹g - Jolly! G C G
Ho-o! A¿ zagdacze blok - Jolly! C G C D7

WIELORYBIE STADA H.Czeka³a "Szkot"

PóŸn¹ noc¹, gdzieœ poœród fal,
- Nie ma wielorybich stad.
Ostatni p³yn¹³ ju¿ chyba wal.
- Czy ju¿ skoñczy³ siê ich czas?

Tony gracji i wdziêczny ruch,
Czy ju¿ na zawsze znikn¹ z mórz?

Gdzieœ w g³êbinach, gdzie jest ich dom,
Czy ich w³óczêgi kres ju¿ to?

Gdzie kaszaloty œpiewa³y nam,
Czy ju¿ nie wróc¹ na swój szlak?

Œpiew humbaków odp³yn¹³ w dal,
Czy nie zatañcz¹ ju¿ poœród fal?

Gdzie brzeg Arktyki, gdzie groŸny lód,
Czy harce z krylem skoñczy³y ju¿?

Na wszystkich morzach nam szukaæ dziœ,
Stad wielorybich, ich œlad ju¿ znik³



95.   WIELORYBNICY GRENLANDZCY     Andrzej Mendygra³ 96.   WZGÓRZA WALII              Rycz¹ce Dwudziestki    

Powróæmy do wzgórz, irlandzkich groŸnych ska³ D h G AGotowe ³odzie i wszystko jest klar,
Powróæmy do wzgórz mojej Walii D h G I harpuny w stojakach pokry³ œnieg.
Do oczu dziewczyny b³yszcz¹cych pe³nych ³ez G D e AJeszcze kilka dni - wielkie stada musz¹ przyjœæ
Jej cichy g³os s³yszê przez fale D h A DPod Grenlandii stromy brzeg.

 Czerwona ró¿a jest w ogrodzie w domu mymTrza upolowaæ, choæ trzysta sztuk,
W mym domu w wiosce gdzieœ w mojej WaliiBy siê zwróci³ wy³o¿ony grosz.
Tak jak przed laty strumyków cichy szeptNie bêdziemy spaæ, by grosz kupcom w kabzê pchaæ,
Szum drzew ptaków œpiew niknie w dali To wielorybnika los.

Przez mg³ê widzê jak na skrzyd³ach szybko gnaB³êkitne niebo i ostra lodu biel,
Wœród gwiazd wiedzie nas ksiê¿yc staryTak daleko rodzinny zosta³ próg.
Przez doliny fal przez ich grzbiety w bryzach pianJeszcze kilka dni i przed dziobem ujrzysz cel,
Ju¿ chcia³bym zobaczyæ brzeg Walii  Wyp³yniemy po nasz ³up.

To nic ¿e w mym sercu tak ostry kolec tkwiGrenlandio dzika i wolna ziemio ma,
To nic ¿e tam gdzieœ siej¹ ziarnoWidzê ciebie od wielu d³ugich lat.
Wœród ³¹k ¿yznych pól pszczo³y nosz¹ s³odki miódPoœród czarnych ska³ przejd¹ noce, min¹ dni
Na zawsze zostanê w swej Walii A¿ wystarczy nam ju¿ krwi.



97.   ZABIERZ NAS NA L¥D Cztery Refy  

Jack z wiatrem i pr¹dem sztormowaæ chcia³ Gdy rzuci³em swój wór na zamarzniêty dek, a d  
W szalej¹cej otch³ani.  By³ styczniowy, mroŸny dzieñ. e a  
£ódŸ le¿a³a na burcie, fala zakry³a nas  W wachcie by³o nas trzech: ja, Tom i Jack - a d  
I czu³em, ¿e koniec z nami.  Dwóch do lin, jeden na ster. e a  
Przez kilka chwil widzia³em zgni³y kil  Dmuchnê³o z North-East na George's Bank a d  
I zwoje lin w spienionej wodzie.  I czas zacz¹³ szybciej biec. e a  
Nie mog³em zrobiæ nic i w g³owie ta myœl:  Motor warkn¹³ raz, potem ca³kiem zgas³... a d  
"Obym siê nigdy nie urodzi³."  I wtedy zaczê³o siê. e a  
 

P³yn¹ pr¹dy, wieje wiatr, zawsze by³o tak,  Zabierz nas na l¹d, a F  
Tylko g³upiec chce z nimi siê mierzyæ.  Pomó¿ znaleŸæ cichy port. e a  
Bo¿e, pomó¿ tym, co w morzu dziœ s¹ Tak daleko jest dom, a  
I chroñ tych, co nie mog¹ prze¿yæWrêgi ³amie sztorm. F  

Zabierz nas na l¹d. E a  
 

Jack kl¹³ jak szewc, cisn¹³ korb¹ i rzek³:  
"Co do diab³a z t¹ maszyn¹?  
Ile zdrowia przez Ciebie straci³em, nikt nie wie.  
Doprowadzisz nas do ruiny."  
Coraz mocniej dmucha, ³ódŸ steru nie s³ucha.  
"Hej, spróbujmy jeszcze raz!"  
A dryf zwiêksza³ siê i wiedzia³em, ¿e  
Obraca nas burt¹ do fal.  
 

Tom chwyci³ za topór, ci¹³ fa³y i szoty,  
A gdy nagle trafi³ w reling,  
Splun¹³ w morze i zblad³, twarz mia³ bledsz¹ ni¿ grad,  
Co pok³ad ju¿ zaœcieli³.  
Jeszcze raz resztk¹ si³, do wiatru na parê chwil,  
Tak niewiele brakowa³o.  
I pamiêtam, ¿e chcia³em modliæ siê 
O wiêcej wody przed t¹ czarn¹ ska³¹.  
 



98.   99.   Z WIATREM, POD WIATR

Poprzez wielki ocean, poprzez burzê i sztorm,           D G D
Przez cieœniny, w pogodê bywa dobr¹ lub z³¹,           fis G A
Z dobrym wiatrem i w s³oñcu, w bia³ych lodach, we mgle D fis h fis
Dziwni ¿ycia wêdrowcy - ¿eglujemy, co dzieñ.           D G D

Porywaj¹ nas sztormy naszych marzeñ i snów,
Rozbijani o Horny - wyruszamy znów.
Omijaj¹c mielizny, wœród kipieli i raf
¯eglujemy z nadziej¹ na pomyœlny nam wiatr.

Czasem chwytasz ster zdarzeñ, opuszczasz bliski Ci dom,
Czasem mi³oœæ omijasz jak nieznany l¹d.
Dziwne morza i brzegi rozci¹gniête na wprost,
W wielki morza horyzont wicher wplata Twój los.

Tak dryfuje nam ¿ycie, po omacku, we mgle,
Dr¹ siê ¿agle nadziei naprawiane dzieñ w dzieñ.
Tylko czasem œwiate³ko zaró¿owi nam szlak,
Wtedy proœciej i ³atwiej p³yn¹æ z wiatrem pod wiatr.

ZEMSTA                 Prawy Ostry 

W pochmurny dzieñ zwinêli nas a G F B G
Dwudziestu ch³opa - to w sam raz A G f e a
W kajdany rêce przybrali wnet 
I popêdzili nad morza brzeg 

W gardziele okrêtu, gdzie szczur nawet gni³ 
Wepchnêli wszystkich, kto jeszcze ¿y³ 
I nikt nie spyta³, czy matka wie 
¯e w³aœnie ¿o³nierzem króla sta³eœ siê 

Walcz i giñ - to rozkaz Twój F D e G a
Pos³uszny b¹dŸ, bo wdepniesz w gnój F De F G a 
I nie uciekaj od wrogich kul | 
Za Angliê zdychaj, tak ka¿e król |bis 

Trzeciego dnia zaczê³o siê 
Wiatr ³zy wyciska³ na mokry deck 
A Hiszpan wali³ ze wszystkich luf 
Do dziœ nikt nie wie, ile wtedy spad³o g³ów 

Dowódca nasz pod pok³ad zbieg³ 
W najdalszym k¹cie na kolana leg³ 
Histeria w oczach i g³upi œmiech 
Tak w³aœnie wyda³ swój ostatni dech 

Nazajutrz, gdy opad³y mg³y 
Nie by³o wa¿ne gdzie Oni, gdzie My 
Zwyciêzc¹ by³ ten, kto jeszcze ¿yw 
Kogo staæ jeszcze na ostatni zryw 

To w³aœnie wtedy poczu³em, ¿e 
W morze me ¿ycie wpisane jest 
Na statku, co Jego Królewsk¹ moœæ 
O pianê na pysku przyprawi i dzik¹ z³oœæ 

Walcz i giñ za honor swój | 
Sercu pos³uszny nie wdepniesz w gnój | 
Poœlij królowi grad wrogich kul | 
Do Anglii nie wracaj - tam zdycha król |bis



100.   Z£OTA ARKA                     Smugglers    101.   ¯EGLUJ    Mechanicy Szanty    

Hej! Kroplê "krwi Nelsona" ka¿dy chêtnie chlapn¹³by   e ¯egluj, ¿egluj tam gdzie Nowa Szkocja      C e a F G
Hej! Kroplê "krwi Nelsona" ka¿dy chêtnie chlapn¹³by   D ¯egluj, ¿egluj gdzie wstaje nowy dzieñ      C e a F G C 
Hej! Kroplê "krwi Nelsona" ka¿dy chêtnie chlapn¹³by   e
I my wszyscy razem z nim!       e  DC H 7e 

G³os Nowej Szkocji nam przynosi wiatr      a G C
Dalej w dó³ stara krypo kiwaj siê! E To zapowiedz nowych dni.      F C F
I w górê "Z³ota Arko" ci¹gnij siê! D Znowu wo³a do nas rykiem fal      d C G a
No i znowu w dó³ kupo z³omu kiwaj siê! e Tam znajdziecie nowy œwiat.      F C G
i do domu szybko leæ! e D C H7 e Znów dumny brzeg bêdzie wita³ was      a G C

Majestatem groŸnych ska³      F C F
Na zagrychê krwisty befsztyk ju¿ przed nosem pachnie mi! Ka¿dy dzieñ znów œwitem przywita was      d C G a
I nam wszystkim razem z nim!.  Coraz bli¿szym stanie siê,      F C G

Twoim w³asnym domem stanie siê.      F G C
A usma¿y³by mi go wesolutki t³usty kuk!
I nam wszystkim teraz te¿!  

Atlantyk bije fal¹ w stromy brzeg,
Pofiglowaæ sobie nieco zaraz zdrowo by³oby! Wœciekle ryczy poœród ska³.
I nam wszystkim zaraz te¿!  W górze dzikich ptaków s³ychaæ œpiew

G³os ich p³ynie z wiatrem w dal.
Zamiast mokn¹æ tu na wachcie, pod pok³adem wolê byæ! Tam bujnej trawy siê ko³ysze ³an
Przydzia³ grogu wolno piæ!  I strumyków cichy szept

W mej pamiêci zawsze bêdzie trwa³
D³ug¹ nockê z kobitkami szala³bym nawet przez sen! Lecz nied³ugo powiem wam,
Lepiej w ³ó¿ku w porcie hen!  Lecz nied³ugo wszystkim powiem wam. 

Zamiast gniæ na starej ³ajbie lepiej farmê chyba mieæ!
I pod grusz¹ w s³onku lec! 



102.   ¯EGNAJ NOWA SZKOCJO Rycz¹ce Dwudziestki 103.   24 LUTEGO          Janusz Sikorski 

To dwudziesty czwarty by³ lutego, G¯egnaj Nowa Szkocjo, niech fale bij¹ w brzeg, G h
Poranna zrzed³a mg³a. DTajemnicze twe góry wznosz¹ szczyty swe, C e
Wysz³o z niej siedem uzbrojonych kryp, eKiedy bêdê daleko, hen na oceanie z³ym, G D
Turecki nios³y znak. G D eCzy was kiedyœ jeszcze ujrzê, czy zostan¹ mi sny. D e D e D

     No i... znów bijatyka - no, G
    Znów bijatyka - no, GS³oñce ju¿ zachodzi a ptaki skry³y siê,

Bijatyka ca³y dzieñ, DW liœciach drzew znalaz³y schronienie swe,
   I por¹bany dzieñ i por¹bany ³eb, eMam wra¿enie, ¿e przyroda ju¿ zapad³a w cichym œnie,
   Razem bracia - a¿ po zmierzch. G D eLecz nie dla mnie wolne chwile, praca czeka mnie.

Ju¿ pierwszy skrada siê do burt,
A zwie siê "GoŸdzik " i...Kiedy me najskrytsze marzenia ziszcz¹ siê?
Z Algieru Pasza wys³a³ go,Marzê by do przyjació³ swych przy³¹czyæ siê,
Aby nam upuœciæ krwi.Wkrótce ju¿ opuszczê te rodzinne strony me,

A wiêc ¿egnaj ma dziewczyno i wyczekuj mnie.
No ju¿ drugi skrada siê do burt,
A zwie siê "Ró¿y p¹k",
Plunêliœmy ze wszystkich ruf,Kto uderzy³ w bêbny i z domu wyrwa³ mnie?
Bardzo szybko szed³ na dno.To kapitan nas wo³a wiêc stawiam siê,

¯egnajcie dziewczyny wyp³ywamy w d³ugi rejs,
W naszych rêkach dwa i dwa na dnie,Powrócimy do swych rodzin znów spotkamy siê.
Ca³a reszta zwia³a gdzieœ,
A jeden z nich zabraliœmy a¿,
Na starej Anglii brzeg.

No i... znów bijatyka - no...   (bis)
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1.   ANDZIA I JA Oddzia³ Zamkniêty

Przysz³a do mnie, nie wiem sk¹d, C F7+ G7 G
zawróci³a w g³owie tak dok³adnie; C F7+ G7
teraz rozumiem, to jest to. C F7+ G7 G
Jedna z ni¹ noc i ju¿ przepad³em C F7+ G7 G

Gandzia!... o Gandzia! C F7+ G7 C F+ G

Teraz ju¿ bez niej nie mogê ¿yæ. 
Wszystko, poza ni¹, jest niewa¿ne; 
œwiat w kolorach daje mi, 
ja i ona ju¿ na zawsze.. 

Patrzê woko³o i jest mi Ÿle, 
coraz wiêcej widzê i jeszcze wiêcej. 
Muszê wiêc szybko z ni¹ spotkaæ siê, 
z Gandzi¹ ¿ycie bêdzie ³atwiejsze.

2.     AUTSAJDER    D¿em

Chocia¿ puste mam kieszeni C C5 C4
No i wódy czasem brak C C5 C4
Ja ju¿ nigdy siê nie zmieniê G G7
Zawsze bêdê ¿y³ ju¿ tak C C5 C4
Nie s³ucha³em nigdy ojca
Choæ przestrzega³ - zgnoj¹ Ciê
Z naiwnoœci w oczach ch³opca
Dziœ ju¿ wielu œmieje siê

Ale jedno wiem po latach                   F
Prawdê musisz znaæ i Ty                    F
Zawsze warto byæ cz³owiekiem          D
Choæ tak ³atwo zejœæ na psy               G G7

Kumpel zdradzi³ mnie nie jeden
I nie jeden przegna³, lecz
Nie szuka³em zemsty w niebie
Co kto robi - jego rzecz
Ta dziewczyna, któr¹ mia³em
Chcia³a w ¿yciu tylko mnie
Teraz z innym jest na sta³e
Ka¿dy kocha tak jak chce....

Ale jedno wiem po latach ....

Chocia¿ puste mam kieszenie
No i wódy czasem brak
Ja ju¿ nigdy siê nie zmieniê
Zawsze bêdê ¿y³ ju¿ tak....



3.   BALLADA MAJOWA        Stare Dobre Ma³¿eñstwo 4.     BARDZO SMUTNA PIOSENKA RETRO     Pod Bud¹

Lato by³o jakieœ szare G D Brn¹³em do ciebie maju 
I s³owikom zbrak³o tchu G D przez mrozy i biele 
Smutnych wierszy parê H7 e przez œnie¿yce i zaspy i 
Ktoœ napisa³ znów A D lute zawieje
Smutnych wierszy nigdy dosyæ przez bezbarwne szpitale 
I zranionych ciê¿ko serc korytarze stycznia 
Nieprzespanych nocy w tych korytarzach s³oñce
Które trawi lêk gas³o ustawicznie 

Kap, kap - p³yn¹ ³zy G D A teraz maj doko³a maj 
W ³ez ka³u¿ach ja i ty G D wyœwiêca ogrody 
Wyp³akane oczy i przekwit³e bzy G E7 a D6 Gi ca³y ja i ca³y ja 
P³acze z nami deszcz zanurzony w Jordanie pogody 
I fontanna szlocha te¿ a teraz maj i maj i maj
Trochê zadziwiona sk¹d ma tyle ³ez doko³a siê œwiêci

od wonnych bzów 
szalonych bzów 
wprost w g³owie siê œwiêci 

Nad dachami muza leci 
Muza, czyli weny znak 
Czemu¿ wam poeci 
Miodu w sercach brak I p³yn¹ przeze mnie dmuchawce 
Muza ma sukienkê krótk¹ jak dzieciñstwa echa
Muza skrzyd³a ma u r¹k i wielka jest majowa moc 
Lecz wam ci¹gle smutno kiedy niebo siê do ziemi uœmiecha 
A mnie boli z¹b œpi w twoim wnêtrzu ch³opiec 

w ch³opcu pierwszy zachwyt poznajê 
z twoich ziaren wyrosn¹ sady 
strudzonemu pielgrzymk¹ ul¿yj dodaj wiary

D 
A
A7 
h  
G 
fis
G
A



5.    6.     BEZ S£ÓW             Wolna Grupa Bukowina  

Chodz¹ ulicami ludzie G D
Maj przechodz¹ lipiec grudzieñ e h
Zagubieni wœród ulic bram C G D
Przemarzniête grzej¹ d³onie
Dok¹dœ pêdz¹ za czymœ goni¹
I buduj¹ wci¹¿ domki z kart

A tam w mech odziany kamieñ C G
Tam zaduma w wiatru graniu C G
Tam powietrze ma inny smak C G D
Porzuæ kroków rytm na bruku
Spróbuj znajdziesz jeœli szukaæ
Zechcesz nowy œwiat w³asny œwiat

P³yn¹ ludzie miastem szarzy
Pozbawieni z³udzeñ marzeñ
Omijaj¹ wci¹¿ g³ówny nurt
Kryj¹ siê w swych norach krecich
I œniæ nawet o karecie
Co lœni z³otem nie potrafi¹ ju¿

¯yj¹ ludzie asfalt depcz¹
Nikt nie krzyknie ka¿dy szepcze
Drzwi zamkniête zaklepany kr¹g
Tylko czasem kropla z oczu
Po policzku w dó³ siê stoczy
I to dziwne dr¿enie r¹k

BAŒKA         Wilki

G a C G
Baœka mia³a fajny biust G a C G
Ania styl, a Zoœka coœ co lubiê 
Ela ca³owa³a cudnie 
Nawet tu¿ po swoim œlubie 

Z Kaœk¹ mo¿na by³o konie kraœæ 
Chocia¿ wiem, ¿e chcia³a prze¿yæ ze mn¹ swój pierwszy raz 
Magda z³o, Jolka mnie 
Zag³aska³aby na œmieræ 
Agnieszka zdradza³a mnie 

Piêkne jak okrêt C G
Pod pe³nymi ¿aglami a e
Jak konie w galopie 
Jak niebo nad nami 

Karolina w Hollywood 
Z Aœk¹ nigdy nie by³o tak samo 
Ewelina zimna jak lód 
Wiêc na noc umówi³em siê z Al¹ 

Wszystko móg³bym Izie daæ 
Tak jak Oli ale one wcale nie chcia³y braæ 
Ma³gorzata - jeden grzech, a¿ onieœmiela³a mnie 
A Monika by³a OK 

Piêkne... X2



7.       BUKOWINA I                 Wolna Grupa Bukowina  8.     CZERWONY JAK CEG£A          D¿em 

          a e7ae7
W Bukowinie góry w niebie postrzêpionym           a d7 e7 a7

Nie wiem jak mam to zrobiæ, ona zawstydza mnie        E A E H7 Bukowinie rosn¹ skrzyd³a œwiêtym bukom           a d7 e7 a7
Strach ma tak wielkie oczy, wokó³ ciemno jest              E A E H7Min¹³ dzieñ wiatrem z hal rozdzwoniony           C7+ G C7+ a7
Czujê siê jak Beniamin i udajê, ¿e œpiê                          E A E H7I nie mogê znaleŸæ Bukowiny           d7 e7 a7
Mo¿e walnê kilka drinków, chyba nakrêc¹ mnie           E fis A EI nie mogê znaleŸæ           d7 e7 a7
Nakrêc¹ mnie                                                                 A EChocia¿ gwiazdy mnie prowadz¹ ci¹gle szukam    d7 a7 e7 a7

 
Nie wiem jak mam to zrobiæ, by mê¿czyzn¹ siê staæ

W Bukowinie zaroœniête echem lasy
I nie wypa¿æ ze swej roli, tego co pierwszy raz

W Bukowinie liœæ zieleni siê i z³oci
G³adzê czule jej cia³o, skradam siê do jej ust

Œpiewa czasem banior ciemnym basem
Wiem, ¿e to jeszcze za ma³o, aby, aby Ciebie mieæ

I nie mogê znaleŸæ Bukowiny
No, aby mieæ

I nie mogê znaleŸæ
Choæ ju¿ szukam godzin krocie i dni krocie

W Bukowinie deszczem z chmur opada Czerwony jak ceg³a, rozgrzany jak piec/                       A
Okrzyk ptasi zawieszony w niebie Muszê mieæ, muszê j¹ mieæ/ 2x                                     D E A E
Nocka gwiezdn¹ gadkê chmurom gada Nie mogê tak odejœæ, gdy kusi mnie grzech                  H cis A
I nie mogê znaleŸæ Bukowiny Muszê mieæ, muszê j¹ mieæ                                           E A E
I nie mogê znaleŸæ
Choæ mnie wo³a Bukowina wci¹¿ do siebie

Nie wiem jak to siê sta³o, ona chyba ju¿ œpi
Le¿ê obok pe³en wstydu, krótki to by³ zryw
Bêdzie lepiej gdy pójdê, nie chcê patrzeæ jej w twarz
Mo¿e kiedyœ da mi szansê, spróbowaæ jeszcze jeden raz
Jeszcze jeden, jeden raz



9.     CZERWONE S£ONECZKO 2+1 10.     CH£OPAKI NIE P£ACZ¥                                        T. Love

Dawna piosenko, piosneczko Mówisz ¿ycie jak cukierek D h
Mocnaœ ty jak kamieñ Gorzkie jest czasami D h A
Ju¿ zachodzi czerwone s³oneczko (bis) Mówisz panna zostawi³a
A ty zawsze z nami  (bis)

Kumple dawno ciê olali
Ale nie bój nic - minie jakiœ czas B A C HMaszerujesz z ¿o³nierzami raz i dwa 
Poczuj ch³odny œwit,Hej da, hej da, hej da 
wszystko przejdzie ci G A G AMaszerujesz z ¿o³nierzami raz i dwa 

Hej da, derum derum da 

Ch³opcy w tym wielkim powstaniu Uuu ch³opaki, D G
W dziewiêtnastym roczku Uuu nie p³acz¹ D G
Szli za tob¹ jak za wielk¹ pani¹ (bis) Uuu ch³opaki, e A
Na calutkim Œl¹sku (bis) Uuu nie p³acz¹ e A

Nie nie nie, nie nie nie h B D E G A h
Ch³opcy szli na ca³ym Œl¹sku raz i dwa 
Hej da, hej da, hej da 
Ch³opcy szli na ca³ym Œl¹sku raz i dwa 

Nie masz kaski - odpuœæ sobieHej da, derum derum da 
Jutro przecie¿ te¿ jest dzieñ
Mo¿e kiedyœ ci pomogêNiczym dla ciebie kordony 

I ¿elazne bramy Mo¿e ty nie wystawisz mnie
Bi³y w ciebie gromy i pierony (bis) Ale nie bój nic - minie jakiœ czas
A my ciê œpiewamy (bis) Poczuj ch³odny œwit, wszystko przejdzie ci

A my znowu ciê œpiewamy raz i dwa 
Hej da, hej da, hej da Uuu...
A my znowu ciê œpiewamy raz i dwa 
Hej da, derum, derum da 

Dawna piosenko, piosneczko 
Mocnaœ ty jak kamieñ 
Ju¿ zachodzi czerwone s³oneczko (bis)
A ty zawsze z nami (bis)

Ju¿ zachodzi czerwone s³oneczko 
A ty zawsze z nami 
Ju¿ zachodzi czerwone s³oneczko 
A ty zawsze z nami (bis)



11.     CZ£OWIEK Z LIŒCIEM      Elektryczne Gitary

G F C F C  /x2
Wsiad³ do autobusu a
cz³owiek z liœciem na g³owie e
nikt go nie poratuje G
nikt mu nic nie powie D
tylko siê ka¿dy gapi F G
tylko siê ka¿dy gapi i nic C F C

Siedzi w autobusie
cz³owiek z liœciem na g³owie
o liœciu w swych rzadkich w³osach
nieprêdko siê dowie
tylko siê w okno gapi
tylko siê w okno gapi i nic

Uwa¿aj to nie chmury to Pa³ac Kultury F G C F C
liœcie lec¹ z drzew, liœcie lec¹ z drzew G F C F C

Siedzi w autobusie
cz³owiek z liœciem na g³owie
nikt go nie poratuje,
nikt mu nic nie powie
tylko siê ka¿dy gapi,
tylko siê ka¿dy gapi i nic
Wsiad³ drugi podobny
nad cz³owiekiem siê zlitowa³
tamten siê pog³aska³ w g³ówkê
liœcia sobie schowa³
bo ja mówi jestem z lasu
bo ja mówi jestem z lasu i ju¿

Uwa¿aj to nie chmury, to Pa³ac Kultury
liœcie lec¹ z drzew, liœcie lec¹ z drzew

12.     DIABE£ I ANIO£

Idzie diabe³ œcie¿k¹ krzyw¹ pe³en myœli z³ych, e C D e
Nie po¿yczy³ mu na piwo, nie po¿yczy³ nikt. e C D G H
S³oñce pali go od rana, wiatr gor¹cy dmucha
Diabe³ siê z pragnienia s³ania w ten piekielny upa³.

Piwa nalejcie piwa mocnego piwa z tej starej beczki

Idzie anio³ wœród zieleni dobrze mu siê wiedzie,
Pe³no drobnych ma w kieszeni i przyjació³ wszêdzie
Nagle przystanêli obaj na drodze pod œliwk¹,
Zobaczyli, ¿e im browar wyszed³ naprzeciwko.

Nie ma szczêœcia na tym œwiecie, ni sprawiedliwoœci
Anio³ pije trzecie piwo, diabe³ mu zazdroœci.
Mówi diabe³ - postaw kufel, Bóg ci wynagrodzi
My artyœci w taki upa³ musimy ¿yæ w zgodzie.

Na to anio³ zatrzepota³ skrzyde³ pióropuszem
I powiedzia³ dam ci dychê w zamian za tw¹ duszê
Musia³ diabe³ anio³owi wœciek³¹ duszê sprzedaæ
I stworzyli sobie piek³o z odrobin¹ nieba.



13.   DNI, KTÓRYCH NIE ZNAMY             Marek Grechuta 14.     G£OWY LENINA                                   Elektryczne Gitary

Tyle by³o dni do utraty si³             a C G C Ju¿ mia³em wstaæ i podejœæ do klawiszy    a D a D 
Do utraty tchu, tyle by³o chwil              d A C G Ju¿ siê opar³em o porêcz fotela    F C d E 
Gdy ¿a³ujesz tych z których nie masz nic Siedzia³em doœæ d³ugo i jad³em czereœnie 
Jedno warto znaæ, jedno tylko wiedz W moim pokoju równym jak cela 

Ju¿ mia³em staæ i podejœæ do pianina    F C F C
¯e wa¿ne s¹ tylko te dni dFG Gdy nagle widzê szeœæ g³ówek Lenina    F C E 
Których jeszcze nie znamy d E7a  
Wa¿nych jest kilka tych chwil aFG 
Tych na które czekamy FGCA7 G³owy Lenina znad pianina                a G F G  |x3 

Znad pianina    d E a E 
Pewien znany ktoœ, kto mia³ dom i sad Mrówki rozlaz³y siê z kart partytury
Zgubi³ nagle sens i w z³e krêgi wpad³ Nie zostawiwszy na nich ¿adnej nuty 
Choæ maj¹tek prys³, on nie stoczy³ siê Nie mog³em ju¿ patrzeæ na to robactwo 
Wyt³umaczyæ umia³ sobie wtedy w³aœnie, ¿e Zniecierpliwiony w³o¿y³em buty 

Ju¿ mia³em wstaæ i podejœæ do pianina 
¯e wa¿ne s¹ tylko te dni... Gdy nagle widzê szeœæ g³ówek Lenina 

Jak rozpoznaæ ludzi których ju¿ nie znamy a e C G 
Jak pozbieraæ myœli z tych nieposk³adanych Szuflady z bioder, trawa spod pachy 
Jak oddzieliæ nagle serce od rozumu d A C G Sflacza³y zegar suszy siê na oknie 
Jak us³yszeæ siebie poœród œpiewu t³umu a e C G Jajko sadzone zwisa nad pustyni¹ 

Pianino cieknie, pod³oga moknie 
Bo wa¿ne s¹ tylko te dni... Ju¿ mia³em wstaæ, bo trudno to wytrzymaæ 

Gdy nagle widzê szeœæ g³ówek Lenina 
Jak rozpoznaæ ludzi których ju¿ nie znamy 
Jak pozbieraæ myœli z tych nieposk³adanych
Jak odnaleŸæ nagle radoœæ i nadziejê
Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele 

Bo wa¿ne s¹ tylko te dni...



15. 16.     HARLEY MÓJ   D¿em

Kiedy siedzê na maszynie                    A D A D
Totalny czujê luz
W³¹czam silnik, dajê kopa
Za mn¹ tylko kurz
To wspania³a jest maszyna
Choæ ma ju¿ ze czterdzieœci lat
Stary mój te¿ j¹ dosiada³
To samo czu³ mój starszy brat

Harley mój, to jest to \
Kocham go, kocham go \2x

On zmieni³ moje ¿ycie odk¹d
Posk³ada³em go
On wyleczy³ mnie z kompleksów
Da³ mi swoj¹ moc
Nigdy mnie nie zdradzi³

 Nie zawiód³ ani raz
To wspania³a jest maszyna
Choæ ma ju¿ ze czterdzieœci lat

Harley mój, to jest to \
Kocham go, kocham go \2x

     GONI¥C KORMORANY  Piotr Szczepanik 

Dzieñ gaœnie w szarej mgle,           G a
Wiatr str¹ca krople z drzew.          C D
Sznur kormoranów w locie spl¹ta³ siê, G h
Po¿egna³ ciep³y dzieñ,               a
Ostatni dzieñ w mazurskich stronach.  G D

Zmierzch z jezior ¿agle zdj¹³,        G a
Mgie³ porozpina³ splot,              C D
Szmer tataraku jeszcze dobieg³ nas.   G h
Ju¿ wracaæ czas...                   a D G

Noc siê przybra³a w czerñ,
To smutny lata zmierzch.
Ju¿ kormorany odlecia³y st¹d,
Poszukaæ ciep³ych stron,
Powróc¹ z wiosn¹ na jeziora.

Nikt nas nie ¿egna tu,
Dziœ tak tu pusto ju¿,
Mg³y tylko œciga wœród sitowia wiatr.
Ju¿ wracaæ czas...



17.     JAK                     Edward Stachura 18.     JESIEÑ IDZIE

Jak po nocnym niebie sun¹ce G D Raz staruszek spaceruj¹c po lesie    e A7 e A7
Bia³e ob³oki nad lasem C G ujrza³ listek przywiêd³y i blady    e A7 H7
Jak na szyi wêdrowca apaszka a I pomyœla³: znowu idzie jesieñ    e A7 e A7
Szamotana wiatrem C G Jesieñ idzie nie ma na to rady    C H7 e A7
Jak wyci¹gniête tam powy¿ej I podrepta³ do domu po dró¿ce    C D G e
GwiaŸdziste ramiona wasze I powiedzia³ stan¹wszy przed chat¹    C D G e
A tu s¹ nasze, a tu s¹ nasze Swojej ¿onie, tak samo staruszce    C D G e

Jesieñ idzie nie ma rady na to    C H7 e A7
Jak suchy szloch w tê d¿d¿yst¹ noc
Jak winny li niewinny sumienia wyrzut A staruszka zmartwi³a siê szczerze
¯e siê ¿yje, gdy umar³o tylu, tylu, tylu Zamacha³a rêkami obiema
Jak suchy szloch w te d¿d¿yst¹ noc musisz zacz¹æ chodziæ w pulowerze
Jak lizaæ rany celnie zadane Jesieñ. idzie nie ma rady na to
Jak lepiæ serca w proch potrzaskane. Mo¿e zrobi siê ch³odno ju¿ jutro

Lub pojutrze, a mo¿e za tydzieñ.
Jak suchy szloch w te d¿d¿yst¹ noc Trzeba bêdzie wyj¹æ z kufra futro
Pudowy kamieñ, pudowy kamieñ Jesieñ idzie nie ma rady na to
Ja na nim stanê, on na mnie stanie
On na mnie stanie, spod niego wstanê
Jak suchy szloch w tê d¿d¿yst¹ noc A by³ sierpieñ, pogoda przeœliczna
Jak z³ota kula nad wodami Wszystko w z³ocie trwa³o i w zieleni
Jak œwit pod spuchniêtymi powiekami Prócz staruszków nikt chyba nie myœla³

O maj¹cej nast¹piæ jesieni
Jak zorze mi³e œliczne polany Ale có¿, oni ¿yli najd³u¿ej
Jak s³oñca pierœ, jak garb swój nieœæ Mieli swoje staruszkowe zasady
Jak do was siostry mg³awicowe I wiedzieli, ¿e prêdzej czy póŸniej
Ten zawodz¹cy œpiew Jesieñ przyjdzie nie ma rady na to
Jak biec do koñca, potem odpoczniesz
Potem odpoczniesz, cudne manowce
Cudne manowce, cudne, cudne manowce



19.     JESTEM Z MIASTA                             Elektryczne Gitary

a e a e
Jestem z miasta to widaæ a G C G
Jestem z miasta to s³ychaæ a G C G
Jestem z miasta a G
to widaæ, s³ychaæ i czuæ C E7 a e

W cieniu sufitów, w œwietle przewodów a e a e
W objêciach biurek, w krokach obchodów a e a e
Rodz¹ siê rzeczy jasne i ciemne G F
Ja nie rozró¿niam ich, nie ufam wiêc a e

Jestem z miasta...

W rytmie zachodów, w s³owach kamieni a h4/A
W spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni C/A h4/A
Rodzi siê spokój, mówi¹, po jednym roku G F
Lecz¹ siê myœli, mnie to nie bierze a e

Jestem z miasta...

W œwietle przewodów, w cieniu sufitów
W wietrze oddechów, w b³ocie napisów
Rodz¹ siê szajby ma³e i biedne
Karmiê siê nimi i karmiæ siê bêdê

Jestem z miasta...

O jak to bardzo dobrze czuæ…

20.     KRAJKA

Chora³em dzwonków dzieñ rozkwita, a D E7
Jeszcze od rosy rzêsy ciê¿kie a F G
We mgle turkocze pierwsza bryka C d
S³oñce wyrusza na w³óczêgê. E E7

Drog¹ pylist¹, drog¹ poln¹
Jak kolorowa panny krajka
Lato siê toczy ku stodo³om
Bêdzie tañczyæ walca.
A ja mam sw¹ gitarê a G
Spodnie wytarte i buty stare, C a
Wiatry nios¹ mnie d F

E E7 d e

Schrypniête skrzypki stroj¹ œwierszcze
¯uraw siê wspar³ o cembrowinê
Wiele nanosi wody jeszcze,
Wielu siê ludzi z niej napije.



21.     MAJSTER BIEDA        Wolna Grupa Bukowina  22.     MA£GOŒKA                                           Maryla Rodowicz

            (A A Fis G G G Fis E)  A A H D

To by³ maj, pachnia³a Saska Kêpa a
D G G fis e A D Szalonym zielonym snem

Sk¹d przychodzi³ kto go zna³ D G D To by³ maj, gotowa by³a ta sukienka F
Kto mu rêkê poda³ kiedy D G A

I noc siê stawa³a dniem a
Nad rowem siada³ wyjmowa³ chleb D A

Ju¿ zapisany byliœmy w urzêdzie ESerem przek³ada³ i dzieli³ siê z psem fis h
Bia³e koszule na sznurze sch³y aTyle wszystkiego co z sob¹ mia³ A G fis e
Nie wiedzia³am, co ze mn¹ bêdzie F aMajster Bieda A D
Gdy tamt¹ dziewczynê pod rêkê ujrza³am z nim D7 G d7 G G7

Czapkê z g³owy œci¹ga³ gdy
Wiatr ga³êzie chyli³ drzewom Ma³goœka mówi³a mi C
Œmia³ siê do s³oñca i œpiewa³ do gwiazd On nie wart jednej ³zy, on nie jest wart jednej ³zy a C G 
Drogê bez koñca co przed nim sz³a Ma³goœka wró¿¹ z kart  a 
Zna³ jak piêæ palców jak szel¹g z³y On nie jest grosza wart  F 
Majster Bieda Ach weŸ go czart, weŸ go czart a D7 
 

Ma³goœka tañcz i pij 
Nikt nie pyta³ sk¹d siê wzi¹³

A z niego sobie kpij Gdy do ognia siê przysiada³
Jak wróci powiedz nie Wtula³ siê w kr¹g ognia jak w ko¿uch
Niech zginie gdzieœ na dnie Znu¿ony drog¹ wêdrowiec bo¿y
Ej, g³upia ty, g³upia ty, g³upia ty. a D7 aZasypia³ d³ugo gapi¹c siê w noc

Majster Bieda
Jesieñ ju¿, ju¿ pal¹ liœcie w sadach

A¿ nast¹pi³ taki rok I pachnie zielony dym
Smutny rok tak widaæ trzeba Jesieñ ju¿, gdy zajrzê do s¹siada
Nie przyszed³ Bieda zielon¹ wiosn¹ Pytaj¹ mnie, czy jestem z nim
Miejsce gdzie siada³ zielskiem zaros³o Widzia³am wspania³y œlub, id¹ œwiêta
I choæ niejeden wytê¿a³ wzrok

Nie s³ysza³am z daleka s³ów
Choæ lato pustym goœciñcem przesz³o

Mo¿e rosn¹ im ju¿ pisklêtaZ rudymi liœæmi jesieni sched¹
A suknia tej m³odej uszyta jest z bia³ych ró¿Wiatrem niesiony pop³yn¹³ w przesz³oœæ

Majster Bieda
Ma³goœka...



23.  MARCHEWKOWE POLE             Lady Pank

Marchewkowe D A 
Pole roœnie wokó³ mnie F G D 
W marchewkowym 
Polu jak warzywo tkwiê 
G³ow¹ na dó³ 
Zakopany niczym struœ
 Chcesz mnie spotkaæ 
G³owê obok w ziemiê w³ó¿ 

Wszystko siê mo¿e zdarzyæ D A G F D 
Wszystko siê mo¿e zdarzyæ D A G F 

Marchewkowe 
O ogrodzie miewam sny 
W marchewkowym 
Stanie jest najlepiej mi. 
Rosnê sobie 
Do³em g³owa gór¹ naæ 
Kto mi powie 
Co siê jeszcze mo¿e staæ 

Wszystko siê mo¿e zdarzyæ...

24.   NAIWNE PYTANIA B.Otrêba-R.Riedel

Kiedy by³em ma³y                                                  e e7
Zawsze chcia³em dojœæ na koniec œwiata               a a7 
Kiedy by³em ma³y, pyta³em gdzie
I czy w ogóle koñczy siê ten œwiat ?
A kiedy by³em ma³y ooo...

W ¿yciu piêkne s¹ tylko chwile                               G e D
W ¿yciu piêkne s¹ tylko chwile, tak, tak

Kiedy by³em ma³y
Pyta³em co to ¿ycie ?
Pyta³em co to jest ¿ycie mamo ?
Widzisz - ¿ycie to ja i Ty
Ten ptak, to drzewo i kwiat
Odpowiada³a mi ooo...

W ¿yciu piêkne s¹ tylko chwile
W ¿yciu piêkne s¹ tylko chwile, tak, tak

Teraz jestem du¿y i wiem, ¿e
W ¿yciu piêkne s¹ tylko chwile
Dlatego czasem warto ¿yæ
Dlatego czasem warto ¿yæ, no bo....

W ¿yciu piêkne s¹ tylko chwile \4 x
Kiedyœ, kiedyœ by³em ma³y
Pyta³em gdzie i czy, tak, tak
Kiedyœ by³em taki ma³y...taki ma³y...ma³y...



25.     NIE P£ACZ EWKA          Perfekt 26.     NIM STANIE SIÊ TAK JAK GDYBY NIGDY NIC       
        

                                                                                                       Voo Voo 

Nie p³acz Ewka bo tu miejsca brak C e
Myœlê sobie, ¿e C F GNa Twe babskie ³zy F G
Ta zima kiedyœ musi min¹æ d C F GPo ulicach mi³oœæ hula wiatr C e
Zazieleni siêWœród rozbitych szyb F G
Uroœnie kilka drzewPatrz poeci œliczni prawdy sens C a
Niedojedzony chlebRoztrwonili w grach d G
W ustach zd¹¿y siê rozp³yn¹æW pó³litrówkach pustych SOS C a
A nie dopity rumWysy³aj¹ w œwiat d G
Rozgrzeje jeszcze krew.

Zimny poniedzia³ek¯egnam was ju¿ wiem G a F
Gor¹c¹ stanie siê niedziel¹Nie za³atwiê wszystkich pilnych spraw C E a
To co nie pozmywaneIdê sam w³aœnie tam gdzie czekaj¹ mnie d F C
Samo zmyje siêTam przyjació³ kilku mam od lat C d F
Nieœmia³y dot¹d g³osDla nich zawsze œpiewam dla nich gram C E a
Odezwie siê jak dzwon w koœcieleJeszcze raz ¿egnam was nie spotkamy siê d F C
A tego czego ma³o
Nie bêdzie wcale mniej...

Proza ¿ycia to przyjaŸni kat
Choæ ma³o rozumiem F GPêka z³ota niæ
A dzwony fa³szyweTelewizor meble ma³y fiat
Coœ mówi mi, ¿eOto marzeñ szczyt
Jeszcze wszystko bêdzie mo¿liwe C F GHej prorocy moi z gniewnych lat

Obrastacie w t³uszcz
Nim stanie siê tak C F GJu¿ was w swoje szpony dopad³ szmal
Jak gdyby nigdy nic nie by³o d C F GZdrada p³ynie z ust
Nim stanie siê tak
JAK GDYBY NIGDY NIC

¯egnam was ...



27.      NUTA Z PONIDZIA EKT Gdynia

 CFCFCFCF
Pozmienia³y nam siê czasy CFGCFPolami polami po miedzach po miedzach a F G C7+
Zrzed³y miny zrzed³y lasy CDGGPo b³ocku skis³ym w mg³ê i wiatr d7 G C7+
Rozp³ynê³y siê marzenia dGNie za szybko kroki drobi¹c h7 E7
W niekoñcz¹cych rzekach przemian dGIdzie wiosna idzie nam a G6 F7+ G
Porzucaj¹c miasta wtór CGIdzie wiosna idzie nam a G e E a F E a F E
Uciekamy w stronê gór CFG

Roz³o¿y³a wiosna spódnicê zielon¹ A po niebie w przestrzeñ sin¹ FG
Przykry³a b³ota bury ³an Stada owiec bia³ych p³yn¹ CF
Pachnie ziemia cia³em m³odym Wiatr wypêdza je na stoki CFG
Póki wiosna póki trwa To ob³oki to ob³oki CC7
Póki wiosna póki trwa

A daleko st¹d za nami FG
Ludzie p³yn¹ ulicami CFRozpuœci³a wiosna warkocze kwieciste
Ludzie p³yn¹ ulicami eFGCFCFZbarwnia³y ³¹ki niczym kram

Bêdzie odpust pod Wiœlic¹
Zanurzamy siê w naturêPóki wiosna póki trwa
Trochê na dó³ trochê w górê

Póki wiosna póki trwa
Œcie¿ka pl¹cze siê i wije

 Ka¿dy nas po drodze mija
Ponidzie wiosenne Ponidzie leniwe Pot siê leje w koœciach rwie
Prê¿ysz siê jak do s³oñca kot Inni dalej a my nie
Rozci¹gniête po tych polach
Lichych lasach pstrych ³ozinach Chwilê póŸniej w knajpie ciasnej

Popijamy pe³ne jasneSka³kach s³oñcem rozognionych
A to jasne oprócz ch³oduNid¹ w ³¹kach roziskrzon¹
Ma zwyczajnie kolor mioduNa Ponidziu wiosna trwa
Szemrz¹ struny pe³ny luzNa Ponidziu wiosna trwa
Ocieramy pianê z ustNa Ponidziu

Wolna Grupa Bukowina  28.     OB£OKI



29.     OBUDZ SIÊ Oddzia³ Zamkniêty

Przyjaciel mój wyje¿d¿a³, G  
mówi do mnie: masz tu klucze. D C2  e
Przez ten czas, jak mnie nie bêdzie F D 
mo¿esz mieszkaæ z ni¹, u mnie. C D

Wyjecha³ i nie by³o go 
przez tydzieñ, mo¿e d³u¿ej. 
Nie zamieni³bym tych paru dni 
za ¿aden skarb, za nic. 

W trasy bra³em j¹. 
Koncerty, potem cichy hotel. 
Obiad w mlecznym barze, 
spacer po bulwarze z ni¹, razem. 

Autokar czeka, wios³o k³adê, 
siadam w miêkki fotel. 
To by³y najpiêkniejsze chwile. 
Nie zapomnê ich, nigdy. 

Moi przyjaciele mówi¹ mi: C G 
bracie, co ci jest? D
Nie ¿a³uj nic. 
WyobraŸ sobie, ¿e to by³ tylko sen. 
ObudŸ siê i z nami chodŸ, 
skoñczy³a siê ju¿ noc. C D

Gor¹cy piasek parzy, 
oprócz nas na pla¿y pusto. 
Zwariowana k¹piel w morzu 
do utraty si³. 

Wieczory pe³ne marzeñ, 
prze¿ytych wczeœniej wra¿eñ mnóstwo. 
Nie zamieni³bym tych paru dni 
za ¿aden skarb, za nic. 

30.     PEJZA¯E HARASYMOWICZOWSKIE   Wojtek Bellon

Kiedy sta³em w przedœwicie, a Synaj G D
Prawdê g³osi³ przez tr¹by wiatru C e
Zasmreczy³y siê chmury igliwiem G D
bure œwierki o góry wsparte e C D

I na niebie by³em ja jeden
Plot¹c pieœni w warkocze bukowe
I schodzi³em na ziemiê za kwest¹
Przez skrzydl¹c¹ siê bramê Lackowej

I by³ Beskid i by³y s³owa G C D G
Zanurzone po pêpki w cerkwi baniach G C D
roz³o¿yœcie z³otych D
smagaj¹cych siê wiatrem do krwi C D G

Moje myœli biega³y koñmi
Po niebieskich wonnych po³oninach
I modli.em siê z³o¿ywszy d³onie
Do gór, do Madonny brunatnolicej

A gdy serce kroplami têsknoty
Jê³o sp³ywaæ na góry sine
Czarodziejskim kwiatem paproci
RozgwieŸdzi³a siê Bukowina

By³a przy mnie, 
Nie myœla³em o k³opotach wcale. 
To by³y najpiêkniejsze chwile, 
nie zapomnê ich, nigdy. 

Teraz trochê wiêcej pijê, 
trochê wiêcej palê. 
O, tak. To by³y najpiêkniejsze chwile, 
nie zapomnê ich, nigdy.



31.     PIOSENKA DLA WOJTKA BELLONA 32.     PIOSENKA DLA JUNIORA I JEGO GITARY

Gdy pok³ócisz siê z dziewczyn¹ G D
Powiedz dok¹d znów wêdrujesz? D G D (Nie ¿yczê ci, lecz ró¿nie jest); e C
Czy daleko jest twój sad? D G D Nie chciej zaraz marnie gin¹æ; G h
Hen w krainy buczynowe C G D Zaufaj mi, przekonasz siê: C D
Ze mn¹ tam uk³ada pieœni wiatr C G D
Hen w krainy buczynowe e G D Wskocz w pud³o gitary a C
Ze mn¹. tam nikogo tylko wiatr e G D I tam roz³ó¿ siê obozem. G D

Skocz w pud³o gitary, a C
Ratunkowym ona ko³em. G D
Przeczekaj nachaln¹ nawa³nicê; F C

Zmierzchy graj¹. a przestrzenie WyjdŸ potem ze s³oñcem na ulicê G D
W³asny mi podaj¹ dŸwiêk WyjdŸ potem ze s³oñcem na ulicê a C G
Takie œpiewy z nimi lub milczenie
W którym znika ka¿dy dawny lêk Gdy ci bêdzie jakoœ nie tak
W takich œpiewach i milczeniu (nie ¿yczê ci, lecz ró¿nie jest)
W szumie œwiêtych buków zgin¹³ lêk Gdy ta s³ynna smuga cienia

Przypêta siê przerazi ciê

Wskocz w pud³o gitary...
Zaszumia³y ciê powietrza
I ruszy³eœ sam na szlak A¿ ciê znowu noc dopadnie
Ten ostatni, ten najlepszy - (nie ¿yczê ci, lecz ró¿nie jest)
Przyszed³ czas, Pan da³ ci znak Ciemny bóg siê tob¹ zajmie
Ten ostatni, ten najlepszy - Lecz wtedy ty wywijasz siê
Przyszed³ czas, Pan da³ ci znak

Wskocz w pud³o gitary...

I pomó¿ s³oñcu a
I pomó¿ s³oñcu C
Pomó¿ s³oñcu lœniæ G



33.     PIOSENKA WIOSENNA                   Wojciech Bellon 34.     POMALUJ MÓJ ŒWIAT                                        2+1

Zagram dla ciebie e Piszesz mi w liœcie, ¿e kiedy pada a d
na ka¿dej gitarze œwiata h C D Kiedy nasturcje na deszczu mokn¹ G a
Na ulic fletach, e Siadasz przy stole, wyjmujesz farby C D 
na nitkach babiego lata h C D I kolorowe otwierasz okno d  E a
Wyœpiewam jak potrafi³            G D Trawy i drzewa s¹ takie szare
ksiê¿yce na rozstajach            G C Barwê popio³ów przybra³y nieba
I wrzeœnie, i stycznie, i maje h C a D W ciszy tak smutno szepce zegarek
I zagubione dŸwiêki, i barwy h O czasie, co mi go nie potrzeba
na p³ótnach Vlamincka a D
I s³oñce wêdruj¹ce h
promienia œcie¿ynk¹ C a D Wiêc chodŸ, pomaluj mój œwiat C d

Na ¿ó³to i na niebiesko F C
Niech na niebie stanie têcza C d

Graj nam graj, pieœni skrzydlata G D C G Malowana Twoj¹ kredk¹ F G
Wiosna taniec nasz niesie po ³¹kach, h C a D Wiêc chodŸ, pomaluj mi ¿ycie
Zatañczymy siê w sobie do lata G C G h C Niech mój œwiat siê zazieleni
Zatañczymy siê w sobie bez koñca G D C D G Niech mi zalœni barwn¹ têcz¹

Kolorami ca³ej ziemi

A blask, co oœwietla me rêce, gdy piszê
Nabrzmia³ potrzeb¹ rozerwania ciszy Za siódm¹ gór¹, za siódm¹ rzek¹
Przez okno wyciek³, pe³no go teraz, chmara wronia, Swoje sny zamieniasz na pejza¿e
Dziobi siê w dziobów koñcach, w ogonach ogoni Niebem siê wlecze wyblak³e s³oñce
A pieœñ moja to niknie, to wraca Oœwietla ludzkie wyblak³e twarze
I nie wiem, co bym zrobi³, gdybym j¹ utraci³

Graj nam graj...



35.     REMEDIUM               Maryla Rodowicz 36.     ROWER 

 F
Jadê na rowerze s³uchaj do byle gdzie FŒwiatem zaczê³a rz¹dziæ jesieñ C d C
 Rower mam pos³uchaj w taki ró¿owy jazz C

Topi go w ¿ó³ci i w czerwieni F C d  Mo¿e byœ tak Damian wpad³ popeda³owaæ g d F
A ja tak pragnê, czemu - nie wiem F C d Ubierz siê w obcis³e bo to warto mieæ styl 

I depniemy sobie ode wsi dode wsi Uciec poci¹giem od jesieni d G F C
Mo¿e byœ tak Damian wpad³ popeda³owaæUciec poci¹giem od przyjació³

Wrogów, rachunków, telefonów
Flaga na maszt Dis F

Nie trzeba d³ugo siê namyœlaæ  Irak jest nasz Dis F
Wystarczy tylko wybiec z domu i... A rower jest wielce OK Dis F

Rower to jest œwiat DisX 
Wsi¹œæ do poci¹gu byle jakiego C d7 e d7

Dziki pies patoldy s³uchaj nie gadaj ¿eNie dbaæ o baga¿, nie dbaæ o bilet C d7 e d7
 Te¿ tam jest a potrafi siê wœciec 

Œciskaj¹c w rêku kamyk zielony F G E7 a Otó¿ rower nas ocala jak grom petroladê 
Patrzeæ, jak wszystko zostaje w tyle d7 G Zup terroru Damian chyba mamy ju¿ doœæ 

Deser siê nale¿y bo od wojny masz szok 
Mo¿e byœ tak Damian wpad³ popeda³owaæ 

W tak¹ podró¿ chcê wyruszyæ
Flaga na maszt Irak jest nasz 

Gdy pod³y nastrój i pogoda A rower jest wielce OK 
Zostawiaæ ³ó¿ko, Ciebie, szafê Rower to jest œwiat 
Niczego mi nie bêdzie szkoda

Futu futu  Futu futu  Futu futu Zegary stan¹ niepotrzebne
Pogubiê wszystkie kalendarze

Ja jestem spoko kolarz 
W tak¹ podró¿ chcê wyruszyæ I mam na imie Trish
Tylko czy kiedy siê odwa¿ê A oto ludu wola Cool na maxa full i ekstra 

Z powodu karambol Obsun¹³ mi siê strój 
I nie wiem czemu wo³am Cool na maxa full i ekstra Wo³am... 

Jadê na rowerze s³uchaj do byle gdzie 
Rower mam pos³uchaj w taki ró¿owy jazz 
Mo¿e byœ tak Damian wpad³ popeda³owaæ 
Ubierz siê w obcis³e bo to warto mieæ styl 
I depniemy sobie ode wsi dode wsi 
Mo¿e byœ tak Damian wpad³ popeda³owaæ 

Flaga na maszt 
Rower jest nasz 
A rower jest wielce OK 
Rower to jest œwiat



37.   38.   SIELANKA O DOMU                      Wolna Grupa Bukowina

A A A4 A A2 A 
A jeœli dom bêdê mia³ A h7 cis7 A7
To bêdzie bukowy koniecznie D E9 
A pachn¹cy i s³oneczny. h7 E7 cis7 Cis0
Wieczorem usi¹dê - wiatr gra h7 E7
a zegar na œcianie gwarzy. A A7 D E 
Dobrze siê idzie, panie zegarze: A h7 cis7 C0
tik-tak; tik-tak; tik-tak h7 E7 A74 A9
œwieca skwierczy i mruga przewrotnie D E74 E7
wiêc puszczam oko do niej: A h7 cis7
Dobry humor dziœ pani ma. C0 h E7 cis7
Dobry humor dziœ pani ma. h7 E7 A 
Szukam, szukania mi trzeba A E 
Domu - gitar¹ i piórem, G D A
A góry nade mn¹ jak niebo, A E
A niebo nade mn¹ jak góry. G D d A (A4 A) 

Gdy g³osy us³yszê u drzwi
Czyjekolwiek - wejdŸcie, poproszê. 
Jestem zbieraczem g³osów, 
A dom mój bardzo lubi, 
gdy Œmiech œciany mu rozjaœnia 
I gêdŸby lubi, i pieœni… 
Wpadnijcie na parê chwil, 
Jeœli los was zawiedzie w te strony, 
Bo dom mój otworem stoi 
Dla takich jak wy, 
Dla takich jak wy. 
Zaproszê dzieñ i noc, 
Zaproszê cztery wiatry. 
Dla wszystkich drzwi otwarte. 
Ktoœ poda pierwszy ton  
Zagramy na góry koncert. 
Buków por¹ pachn¹c¹ 
Nasi¹kn¹ œciany gr¹, 
A zmêczonym wêdrownikom odpocz¹æ pozwol¹ muzyk¹,
Bo taki bêdzie mój dom, bo taki bêdzie mój dom, 
Bo taki bêdzie mój dom. 
Szukam, szukania mi trzeba…

STARY ALBUM            EKT Gdynia

EH7GDGCGH7
Czasami nocami gdy bijesz siê z myœlami eDGa
¯e jakoœ nie masz w ¿yciu szczêœcia GaH7
Cicho nie budz¹c ¿ony po album zakurzony GDGa
Siêgasz by ujrzeæ stare zdjêcia GCH7

Czujesz jak ci wiatr burzy w³osy CG
Znowu s³yszysz schrypniête g³osy H7D
W ustach kuflowego piwa masz smak GCH7
Ze znajomych twarzy py³ œcierasz CG
Chocia¿ nie wiesz gdzie oni teraz H7D
Wszyscy ci, z którymi zwi¹za³ ciê szlak GCH7
£aj ³agadam daj eH7GDGCGH7

Te œwity kobity kieliszek niedopity
Ilu¿ tych ludzi siê pozna³o
Tu obiad w mlecznym barze tam wieczór przy gitarze
Tak wiele tego a wci¹¿ ma³o

Nie szkodzi ¿e m³odzi po górach nie chc¹ chodziæ
¯e nikt ju¿ œpiewaæ nie potrafi
Ty patrz¹c w tamte twarze wiesz ¿e nic nie wyma¿e
Wspomnieñ zaklêtych w fotografii



39.     40.     STOKROTKA

Gdzie strumyk p³ynie z wolna  F
Rozsiewa zio³a maj  C
Stokrotka ros³a polna  B
A nad ni¹ szumia³ gaj  C F

W tym gaju tak ponuro
¯e a¿ przera¿a mnie
Ptaszêta za wysoko
A mnie samotnej Ÿle

Wtem harcerz j¹ spotyka:
Stokrotko witam ciê
Twój urok mnie zachwyca
Czy chcesz byæ ma czy nie?

Stokrotka siê zgodzi³a
I poszli w ciemny las
A harcerz taki gapa
¯e a¿ w pokrzywy wlaz³

A ona, ona, ona
Có¿ biedna zrobiæ ma
Nad gap¹ pochylona
I œmieje siê ha, ha

SKÓRA   AyaRL

Stojê na ulicy z ni¹,                C
stojê twarz¹ w twarz                 F C
Ktoœ przechodzi tr¹ca ³okciem,       C
wzrokiem pluje w twarz               F C
Szeptem mowie Ma³a patrz,            a C G
cywilizowany œwiat                   a C G

    Potem obejmuje ja, odp³ywamy w dal
    Nie dochodzi obcy glos, wolno p³ynie czas
    Odp³ywamy w otch³añ gwiazd, 
    Ma³a zanuæ to co ja:

   Tam, tam, tam, tam, tara, tara tam   F G C F  /x3
   Tam, tam, tam, tam, tara, tara tam   F G C G

Stojê na ulicy z ni¹,
œmiechy wko³o nas
Ktoœ przechodzi tr¹ca ³okciem,
pluje Malej w twarz
G³oœno mowie Ma³a patrz,
cywilizowany œwiat

Potem mu przestawiam nos, upad³ ale wsta³
Dooko³a g³osów sto, ten w skórze to drañ
Padam dzisiaj by³em sam,
Ma³a nuci to co ja:

  Tam, tam, tam...

Wtedy obejmuje ja, 
odp³ywamy w dal
Nie dochodzi obcy glos, 
wolno p³ynie czas
Odp³ywamy w otch³añ gwiazd, 
Ma³a nuci to co ja...



41.     TAÑCZ G£UPIA TAÑCZ Lady Pank   42.     TO JU¯ BY£O                                         Maryla Rodowicz

U "Maxima" w Gdyni a  F G Z wielu pieców siê jad³o chleb C G C
znów ciê widzia³ ktoœ a  F G Bo od lat przygl¹dam siê œwiatu F G
Sypa³ zielonymi Nieraz czasem rozbola³ ³eb C G C
mahoniowy goœæ I mówili : zmiana klimatu F G

Czasem trafi³ siê wielki raut e d
Boney M. zagra³o, Albo feta proletariatu F G
kelner zgi¹³ siê wpó³ Czasem podró¿ najlepszym z aut e d
Potem odjecha³o Czêœciej szare drogi powiatu F G
Z³ote BMW

Tañcz g³upia, tañcz, C G Ale to ju¿ by³o F G
swoim ¿yciem siê baw ! a  F I nie wróci wiêcej C
Wprost na spotkanie ognia leæ ! I choæ tyle siê zdarzy³o e
Tañcz g³upia, tañcz, To do przodu wci¹¿ wyrywa g³upie serce F C
wielki bal sobie spraw ! Ale to ju¿ by³o
To wszystko, co dziœ mo¿esz mieæ... C G a Znik³o gdzieœ za nami

Choæ w papierach lat przyby³o
Sama tego chcia³aœ... To naprawdê wci¹¿ jesteœmy tacy sami
Pewnie coœ by³ wart
zap³acony cia³em
kolorowy slajd Na regale kolekcja p³yt

I wywiadów pe³ne gazety
Czasem tak dla hecy Za oknami kolejny œwit
lubiê patrzeæ jak I w sypialni dzieci oddechy
coraz bli¿ej œwiecy One lec¹ drog¹ do gwiazd
ruda kr¹¿y æma Przez niebieski ocean nieba

Ale przecie¿ za jakiœ czas
Tañcz g³upia, tañcz... Bêd¹ mog³y same zaœpiewaæ

Tañcz g³upia, tañcz !
Tañcz g³upia, tañcz ! Ale to ju¿ by³o...
Tañcz g³upia, tañcz !
Tañcz g³upia, tañcz !



43.    TOLERANCJA                                  Stanis³aw Sojka 44.     UKRAINA

Dlaczego nie mówimy o tym co nas boli otwarcie D A ¯al, ¿al za dziewczyn¹
Budowaæ œciany wokó³ siebie marna sztuka D A Za zielon¹ Ukrain¹
Wra¿liwe s³owo, czu³y dotyk wystarcz¹ D A ¯al, ¿al, serce p³acze
Czasami tylko tego pragnê,tego szukam D G A D A D Ju¿ ciê wiêcej nie zobaczê

Hej, hej, hej soko³y ! C
Na mi³y Bóg A Omijajcie góry, lasy, pola, do³y C E
¯ycie nie tylko po to jest by braæ D G A Dzwoñ, dzwoñ, dzwoñ dzwoneczku a
¯ycie nie po to by bezczynnie trwaæ D G A Mój stepowy skowroneczku E a C G
I aby ¿yæ siebie samego trzeba daæ D G A Hej, hej, hej soko³y ! C

Omijajcie góry, lasy, pola, do³y C E
Dzwoñ, dzwoñ, dzwoñ dzwoneczku a

Problemy moje, twoje, nasze boje, polityka Mój stepowy dzwoñ, dzwoñ, dzwoñ E a E a
A przecie¿ ka¿dy w³os jak nasze lata policzony
Kto jest bez winy niechaj pierwszy rzuci kamieñ niech rzuci Ona jedna tam zosta³a
Daleko raj, gdy na cz³owieka siê zamykasz Jaskó³eczka moja ma³a

A ja tutaj w obcej stronie
Dniem i noc¹ têskniê do niej

Na mi³y Bóg ...
Wina, wina, wina, wina dajcie
A jak umrê pochowajcie
Na zielonej Ukrainie
Przy kochanej mej dziewczynie

Hej tam gdzieœ znad czarnej wody
Wsiada na koñ Kozak m³ody
Czule ¿egna siê z dziewczyn¹
Jeszcze czulej z Ukrain¹

Tyle dziewcz¹t jest na œwiecie
Lecz najwiêcej w Ukrainie
Tam me serce pozosta³o
Przy kochanej mej dziewczynie



45.     W DOMACH Z BETONU              Martyna Jakubowicz 46.  

Obudzi³am siê póŸniej ni¿ zwykle     e G
Wsta³am z ³ó¿ka, w radio by³a muzyka     h A e C D

Najpierw zdjê³am koszulê,
Potem trochê tañczy³am
I przez chwilê siê czu³am
Jak dziewczyna z œwierszczyka

    C G h A e
W domach z betonu nie ma wolnej mi³oœci
S¹ stosunki ma³¿eñskie oraz akty nierz¹dne
Casanova tu u nas nie goœci

Ten z przeciwka, co ma kota i rower
Sta³ przy oknie nieruchomo jak ska³a
Pomyœla³am: to dla Ciebie ta rewia
Rusz siê przecie¿ nie bêdê tak sta³a

W domach z betonu ...

Po po³udniu zobaczy³am go w sklepie
Patrzy³ na mnie jak w jaki obrazek
Ruchem g³owy pokaza³ mi okno
Wiêc ten wieczór spêdzimy znów razem

WEHIKU£ CZASU D¿em 

Pamiêtam dobrze idea³ swój A E fis D
Marzeniami ¿y³em jak król A E D A
Siódma rano to dla mnie noc
Pracowaæ nie chcia³em, w³óczy³em siê
Za to do "puszki" zamykano mnie
Za to zwykle zamykano mnie
Po knajpach grywa³em za piwko i chleb
Na szyciu bluesa tak mija³ mi dzieñ

Tylko noc¹ do klubu "Puls" E fis D A
Jam session do rana - tam królowa³ blues
To ju¿ minê³o, ten klimat, ten luz
Wspaniali ludzie nie powróc¹
Nie powróc¹ ju¿, nie                                      D D7

Lecz we mnie zosta³o coœ z tamtych lat
Mój ma³y intymny, muzyczny œwiat
Gdy tak wspominam ten miniony czas
Wiem dobrze - ¿e to nie posz³o w las
Du¿o bym da³, by prze¿yæ to znów
Wehiku³ czasu - to by³by cud
Mam jeszcze wiarê, odmieni siê los
Znów kwiatek do lufy wetknie im ktoœ



47.     WIND¥ DO NIEBA  2+1 48.     WHISKY D¿em 

Mój piêkny panie raz zobaczony w technicolorze C a G Mówi¹ o mnie w mieœcie - co z niego za typ        G9 C9 G9 C9
Piszê do pana ostatni list F G C Wci¹¿ chodzi pijany, pewno nie wie co to wstyd
Ju¿ mi lusterko z tym pana zdjêcie te¿ nie pomo¿e G a F Brudny, niedomytek - w stajni ci¹gle œpi         D
Pora mi dzisiaj do œlubu iœæ C G C Czego szukasz w naszym mieœcie ?         C G a D

IdŸ do diab³a - mówi¹ ludzie pe³ni cnót                C G a D
Mój piêkny panie ja go nie kocham, taka jest prawda Ludzie pe³ni cnót                                                   G9 C9 G9 C9
Pan g³ówn¹ rolê gra w ka¿dym œnie Chcia³em kiedyœ zm¹drzeæ, po ich stronie byæ
Ale dziewczyna przez œwiat nie mo¿e iœæ ca³kiem sama Spaæ w czystej poœcieli, œwie¿e mleko piæ
¯ycie jest ¿yciem pan przecie¿ wie Naprawdê chcia³em zm¹drzeæ i po ich stronie byæ

Pomyœla³em wiêc o ¿onie aby staæ siê jednym z nich
Ju¿ mi nios¹ sukniê z welonem F G C a Jednym z nich
Ju¿ Cyganie czekaj¹ z muzyk¹ F G C a Ju¿ mia³em na oku hacjendê - wspania³¹, mówiê wam
Koñ do taktu zamiata ogonem F G C a Lecz nie chcia³a tam zamieszkaæ ¿adna z piêknych dam
Mendellsohnem stukaj¹ kopyta F G C a Wszystkie œmia³y siê wo³aj¹c, wo³aj¹c za mn¹ wci¹¿

Bardzo ³adny frak masz Billy, ale kiepski by³by z ciebie m¹¿
Jeszcze ry¿em sypn¹ na szczêœcie F G C a Kiepski by³by m¹¿ - wiedzia³em ....
Goœci t³um coœ fa³szywie odœpiewa F G C a
Z³oty kr¹¿ek mi wcisn¹ na rêkê F G C a Whisky - moja ¿ono - jednak tyœ najlepsz¹ z dam
powioz¹ mnie wind¹ do nieba | x3 F G C a Ju¿ mnie nie opuœcisz nie, nie bêdê sam

Mówi¹ - whisky to nie wszystko, mo¿na bez niej ¿yæ
Mój piêkny panie z tego wszystkiego nie mog³am zasn¹æ Lecz nie wiedz¹ o tym, ¿e - ¿e najgorzej to \
Wiêc nie móg³ mi siê pan przyœniæ dziœ To samotnym byæ, to samotnym byæ - nie \bis
I tak odchodzê bez po¿egnania jakby znienacka Nie chcê ju¿ samotnym byæ - nie...
Ktoœ miêdzy nami zatrzasn¹³ drzwi 

Ju¿ mi nios¹ sukniê z welonem... 



49.     WSZYSCY INTELIGENTNI                       Lech Janerka 50.     W£OSY                                                 Elektryczne Gitary

           MÊ¯CZY•NI ID¥ DO WYWIADU
 a G Fis F |x4 
Kiedy jesteœ piêkny i m³ody a C D E 
Nie nie nie, nie zapuszczaj w¹sów ani brody a C D E 
Tylko noœ, noœ, noœ d³ugie w³osy jak my a C D E a G Fis FWywiad bêdzie uczy³ swych agentów

Jak siê cieszê z twych wdziêków
Bo najlepszy sposób na dziewczynê

I ¿e kiedy komuœ sprytnie stanik zdj¹æ Zrobiæ sobie z w³osów pelerynê 
Tak bez u¿ycia r¹k to b³¹d A wiêc noœ, noœ, bracie d³ugie w³osy jak my 

Ju¿ ciê rodzina z domu wygania 
Ju¿ ciê fryzjer z no¿ycami gania    

To wielki b³¹d
Idzie hippis z d³ugimi w³osamiOgromny b³¹d
 Skrêci³ z Kruczej, idzie alejam      

Idzie ¿o³nierz z d³ugimi w³osami 
WSW go goni alejami      
 
Bo najlepszy sposób na kobietê
Zrobiæ sobie z w³osów bransoletê       

Znów ciê rodzina z domu wygania 
Znowu ciê fryzjer z no¿ycami gania     

Idzie ojciec, niesie nowe szachy 
D³ugie w³osy wisz¹ mu spod pachy       

Idzie ciotka, idzie ca³kiem bosa 
D³ugie w³osy wisz¹ jej u nosa              

 Kiedy jesteœ piêkny i m³ody 
Nie nie nie, nie zapuszczaj w¹sów ani brody

Tylko noœ, noœ, noœ d³ugie w³osy jak my 

I niech ciê rodzina z domu wygania 
Niech ciê fryzjer z no¿ycami gania       



51.     W SIN¥ DAL 52.     

Adela ju¿ zak³ada sukniê cienk¹
Na wiosnê kwiatki rosn¹ i kwitnie miesi¹c maj
Gdy spytasz j¹, dla kogo ta sukienka?
Dla kochasia, który odszed³ w sin¹ dal.

W sin¹ dal, w sin¹ dal,
Dla kochasia, który odszed³ w sin¹ dal.

Czerwone ma podwi¹zki pod t¹ suknia
Na wiosnê kwiatki rosn¹ i kwitnie miesi¹c maj
Gdy spytasz j¹, dla kogo taki luksus?
Dla kochasia, który odszed³ w sin¹ dal.

W sin¹ dal ...

U drzwi, u drzwi jej tatuœ czyœci spluwê
Na wiosnê kwiatki rosn¹ i kwitnie miesi¹c maj.
Gdy spytasz go "Na czyj¹ to jest zgubê ?"
Na kochasia, który odszed³ w sin¹ dal.

W sin¹ dal ...

Nad ³ó¿kiem œlub, stwierdzony rejentalnie.
Na wiosnê kwiatki rosn¹ i kwitnie miesi¹c maj.
Gdy spytasz j¹, z kim ¿yje tak moralnie ?
Rzecz jasna, ¿e z kochasiem, który odszed³ w sin¹ dal.

W sin¹ dal, w sin¹ dal,
Maszerowa³ lewa-prawa w sin¹ dal.

ZA NASZYM DOMEM             EKT Gdynia

adE

Pospada³y z drzew kasztany gubi liœci klon  ae
Odlecia³y ju¿ bociany do cieplejszych stron dae
Przeci¹gaj¹ siê wieczory coraz krótsze dni ae
I tylko d³u¿ej nam siê œni FdEE7

Za naszym domem zap³onê³y sady aGCd
W kalendarzach wrzesieñ znów przyby³o lat aEaE
I w twoich w³osach zostawi³a œlady aGCd
Kolorowa jesieñ ogarniaj¹c œwiat aEFE(aEdEa)

aadEaadE

Zapraszaj¹ nas ogrody echem wo³a las
To dojrza³ych jab³ek pora grzybobrania czas
Gdy rozpal¹ siê ogniska nad ramiona drzew
Pop³ynie z dymem wspólny œpiew

S³oñce coraz ni¿ej kroczy woda z ch³odu dr¿y
Wiatr wymiata prosto w oczy pozosta³oœæ mg³y
Tylko rzeka nieustannie niepokoj¹c nas
Przemijaj¹cy p³ynie czas



53.     ZIMOWA  NADZIEJA                         EKT Gdynia

      C G a E F C G C

Dawno ju¿ nie by³o nas w naszych starych k¹tach C G F C
Pozarasta³ traw¹ leœny trak F C d  G
Nawet b³êdny ognik zgas³, który nuty pl¹ta³ C G F C
Blask, którego dr¿a³ w piosenki takt F C d G
Dawno nie widzieliœmy tego krañca œwiata F G E a
Co za ka¿dym razem inny by³ F C D G
A tak bardzo chcieliœmy ¿eby koniec lata C G F C
Nie pozbawi³ do wêdrówki si³ hej hej F C D G

Przeczekamy zimê przeczekamy C F G G
Nie pozbawi nas otuchy bia³y zimny mróz F G E a
I na oszronion¹ szybê nachuchamy F G E a
By zobaczyæ czy nie wraca lato ju¿ F C D G

         C G a E F C G C

Jeszcze zapach letnich ³¹k z g³owy nie wywietrza³
Jeszcze szum jeziora nam siê œni
Jeszcze w ciep³ej klatce r¹k ma³y ³yk powietrza
Zachowamy na zimowe dni
Noc i wieczór krótki dzieñ zatrzymuj¹ w biegu
Mróz na szybach swój roz³o¿y³ kram
Tylko wrony œmiej¹ siê brodz¹c w roziskrzonym œniegu
Kracz¹ ¿e nie starczy ciep³a nam hej hej

54.     10  W SKALI BEAUFORTA            Czerwone Gitary

Ko³ysa³ nas zachodni wiatr, a d
Brzeg gdzieœ za ruf¹ zosta³. E7 a
I nagle ktoœ, jak papier zblad³ - d a
Sztorm idzie ! Panie bosman ! H7 E7
A bosman tylko zapi¹³ p³aszcz F C F C
I zakl¹³ - Ech, do czorta ! F E7 a
Nie dajê ³ajbie ¿adnych szans F G C E7 a
10 w skali Beauforta ! E7 a
10 w skali Beauforta ! d E7a
Z zas³ony o³owianych chmur
Ulewa nagle spada.
Rzuca³o nami w górê, w dó³
I fala zmy³a ¿agle.
A bosman tylko zapi¹³ p³aszcz...
O pok³ad znów uderzy³ deszcz,
I pada³ tak do rana.
Diabelnie ciê¿ki to by³ rejs,
Szczególnie dla bosmana.
A bosman tylko zapi¹³ p³aszcz
I zakl¹³ - Ech, do czorta !
Prawdziwe czasem sny siê ma.
10 w skali Beauforta !
10 w skali Beauforta !
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