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Adela - W siną dal  
Iga Cembrzyńska i Bohdan Łazuka; sł: Bogusław Choiński, Jan Gałkowski; muz: Jerzy Matuszkiewicz  1965 

- Verse 1 -
Adela już zakłada suknię cieńką G,  G,  C,  G
Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj G,  Em,  A7,  D
Gdy spytasz ją dla kogo ta sukienka? G,  G7,  C,  G
Dla kochasia, który odszedł w siną dal. G,  D7,  G,  G

- Chorus -
W siną dal, w siną dal G,  B7,  C,  C
To dla kochasia, który odszedł w siną dal G,  D7,  G,  G
W siną dal, w siną dal G,  B7,  C,  C
To dla kochasia, który odszedł w siną dal. G,  D7,  G,  G

- Verse 2 -
Czerwone ma podwiązki pod tą suknią
Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj
Gdy spytasz ją dla kogo taki luksus?
To dla kochasia, który odszedł w siną dal.

- Verse 3 -
U drzwi, u drzwi, jej tatuś czyści spluwę
Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj
Gdy spytasz ją na czyją to jest zgubę?
To na kochasia, który odszedł w siną dal.

- Verse 4 -
Nad łóżkiem ślub stwierdzony rejentalnie
Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj
Gdy spytasz ją z kim żyjesz tak moralnie?
Z kochasiem, który odszedł w siną dal.

- Chorus -
W siną dal, w siną dal G,  B7,  C,  C
Z tym kochasiem, który odszedł w siną dal. G,  D7,  G,  G
W siną dal, w siną dal G,  B7,  C,  C
Pomaszerował lewa - prawa w siną dal… G,  D7,  G,  G



Ale to już było  
Maryla Rodowicza,   sł/muz: Andrzej Sikorowski  1991 
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- Intro -
     G,  F,  G,  F,  G

Verse 1
Z wielu pieców się jadło chleb, bo od lat przyglądam się światu. C,  G,  C,  Dm,  G
Nieraz czasem zabolał łeb i mówili zmiana klimatu. C,  G,  C,  Dm7,  G
Czasem trafił się wielki raut, albo feta proletariatu. Em,  Dm,  F,  G
Czasem podróż najlepszym z aut, częściej szare drogi powiatu. Em,  Dm,  F,  G

- Chorus -
Ale to już było, i nie wróci więcej, F,  G,  C
I choć tyle się zdarzyło, Em
To do przodu wciąż wyrywa głupie serce. F,  C
Ale to już było, znikło gdzieś za nami. F,  G,  C
Choć w papierach lat przybyło Em
To naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami F,  C,  G
    F,  G,  F,  G

Verse 2
Na regale kolekcja płyt i wywiadów pełne gazety. C,  G,  C,  Dm,  G
Za oknami kolejny świt i w sypialni dzieci oddechy. C,  G,  C,  Dm7,  G
One lecą drogą do gwiazd przez niebieski ocean nieba. Em,  Dm,  F,  G
Ale przecież za jakiś czas, będą mogły same zaśpiewać. Em,  Dm,  F,  G

Ale to już było, i nie wróci więcej, F,  G,  C
I choć tyle się zdarzyło, Em
To do przodu wciąż wyrywa głupie serce. F,  C
Ale to już było, znikło gdzieś za nami. F,  G,  C
Choć w papierach lat przybyło Em
To naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami. F,  C,  D7

Ale to już było, i nie wróci więcej, G,  A,  D
I choć tyle się zdarzyło, F#m
To do przodu wciąż wyrywa głupie serce. G,  D
Ale to już było, znikło gdzieś za nami. G,  A,  D
Choć w papierach lat przybyło F#m
To naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami. G,  D



Ballada majowa  
Stare Dobre Małżeństwo,  sł:Józef Baran,  muz: Krzysztof Myszkowski  1992 
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- Verse 1 -
Brnąłem do ciebie maju   D,  A
Przez mrozy i biele   Gdim7,  Bm
Przez śnieżyce i zaspy   G,  F#m
I lute zawieje   G,  A
Przez bezbarwne szpitalne
Korytarze stycznia
W tych korytarzach słońce
Gasło ustawicznie

- Chorus x2 -
A teraz maj dokoła maj   D,  A
Wyświęca ogrody   Gdim7,  Bm
I cały ja i cały ja   G,  D
Zanurzony w jordanie pogody   G,  A

A teraz maj i maj i maj
Dokoła się święci
Od wonnych bzów szalonych bzów
Wprost w głowie się kręci
 A

- Verse 2 -
I płyną przeze mnie dmuchawce
Jak dzieciństwa echa
I wielka jest majowa moc
Kiedy niebo się do ziemi uśmiecha
Śpi w twoim wnętrzu chłopiec
W chłopcu pierwszy zachwyt poznaję
Z twoich ziaren wyrosną sady
Strudzonemu pielgrzymką ulżyj dodaj wiary

- Chorus x2 -

Gdim7

●
●

●
●



Bananowy song  
VOX,  sł:Marek Skolarski (ps. Tomasz Rayer),  muz: Ryszard Rynkowski  1980 
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- Verse 1 -
Kiedy budzę się po prostu dziarski chwat         Am,  D,  F,  G,  Am,  D,  F,  G
A za oknem znów po prostu smutny świat         Am,  D,  F,  G,  Am,  D,  F,  G
Zazwyczaj wtedy w myślach się wybieram    C,  Dm,  G
Na piękną wyspę, istną dzicz    C,  Dm,  E7
Dech zapiera, taka piękna jest, po prostu rzekłbyś kicz     Am,  D,  F,  G
O no, no, no, no, no po prostu rzekłbyś kicz     Am,  D,  F,  G

Na, na, na, na, na   Am,  D
Na, na, na, na, na   Am,  D

- Verse 2 -
Hamak zwalnia mi leniwy myśli tok
Gdzieś na niebie grzmi, leniwie wznoszę wzrok
Ptakowi z blachy gdzieś tam w brzuchu burczy
Po prostu połknął ludzi tłum
A ty słyszysz ten beztroski śpiew i morza cichy szum
O no, no, no, no, no i morza cichy szum

Na, na, na, na, na
Na, na, na, na, na

- Verse 3 -
Bananowy jest po prostu żywot mój
Krąży wokół mnie piękności śniadych rój
Rzęsami w rytm muzyki mnie wachlują
I zataczają w transie krąg
Tak je ujął ten banalny wręcz, nasz bananowy song
O no, no, no, no, no nasz bananowy song

Na, na, na, na, na
Na, na, na, na, na
Na, na, na, na, na
Na, na, na, na, na
O no, no, no



Bez Słów  
Wolna Grupa Bukowina, sł/muz: Wojciech Bellon  1977 
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// CAPO: 2 //

- Verse 1 -
Chodzą ulicami ludzie   G,  D
Maj przechodzą, lipiec, grudzień   Em,  Bm
Zagubieni wśród ulic bram    C,  G,  D
Przemarznięte grzeją dłonie   G,  D
Dokądś pędzą, za czymś gonią   Em,  Bm
I budują wciąż domki z kart    C,  G,  D

- Chorus -
A tam w mech odziany kamień   C,  G
Tam zaduma w wiatru graniu   C,  G
Tam powietrze ma inny smak    C,  G,  D
Porzuć kroków rytm na bruku   C,  G
Spróbuj – znajdziesz, jeśli szukać   C,  G
Zechcesz, nowy świat, własny świat    C,  G,  D

- Verse 2 -
Płyną ludzie miastem szarzy
Pozbawieni złudzeń, marzeń
Omijają wciąż główny nurt
Kryją się w swych norach krecich
I śnić nawet o karecie
Co lśni złotem, nie potrafią już

- Verse 3 -
Żyją ludzie, asfalt depczą
Nikt nie krzyknie – każdy szepcze
Drzwi zamknięte, zaklepany krąg
Tylko czasem kropla z oczu
Po policzku w dół się stoczy
I to dziwne drżenie rąk



Bieszczadzkie Anioły  
Stare Dobre Małżeństwo,  sł:Adam Ziemianin,  muz: Krzysztof Myszkowski  1991 
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// CAPO: 4 //

- Verse 1 -
Anioły są takie ciche Am
Zwłaszcza te w Bieszczadach G
Gdy spotkasz takiego w górach Am
Wiele z nim nie pogadasz Em
Najwyżej na ucho ci powie C,  G
Gdy będzie w dobrym humorze C,  F
Że skrzydła nosi w plecaku C,  G
Nawet przy dobrej pogodzie Am,  Em,  Am

- Verse 2 -
Anioły są całe zielone Am
Zwłaszcza te w Bieszczadach G
Łatwo w trawie się kryją Am
I w opuszczonych sadach Em
W zielone grają ukradkiem C,  G
Nawet karty mają zielone C,  F
Zielone mają pojęcie C,  G
A nawet zielony kielonek Am,  Em,  Am

- Chorus -
Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły C,  G,  Am
Dużo w Was radości i dobrej pogody C,  G,  Am
Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie C,  G,  Am
Gdy skrzydłem cię dotkną już jesteś ich bratem C,  G,  Am

- Verse 3 -
Anioły są całkiem samotne Am
Zwłaszcza te w Bieszczadach G
W kapliczkach zimą drzemią Am
Choć może im nie wypada Em
Czasem taki anioł samotny C,  G
Zapomni dokąd ma lecieć C,  F
I wtedy całe Bieszczady C,  G
Mają szaloną uciechę Am,  Em,  Am

- Chorus -

- Verse 4 -
Anioły są wiecznie ulotne Am
Zwłaszcza te w Bieszczadach G
Nas też czasami nosi Am
Po ich anielskich śladach Em
One nam przyzwalają C,  G
I skrzydłem wskazują drogę C,  F
I wtedy w nas się zapala C,  G
Wieczny bieszczadzki ogień Am,  Em,  Am

- Chorus x2 -



Bukowina I  
Wolna Grupa Bukowina,  sł/muz: Wojciech Bellon  1990 
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// CAPO: 2 //

- Verse 1 -
W Bukowinie góry w niebie postrzępione     Am,  Dm,  E7,  Am
W Bukowinie rosną skrzydła świętym bukom     Am,  Dm,  E7,  Am
Minął dzień wiatrem z hal rozdzwoniony     C,  G,  C,  Am
I nie mogę znaleźć Bukowiny   Dm,  E7,  Am
I nie mogę znaleźć    Dm,  E7,  Am
Chociaż gwiazdy mnie prowadzą, ciągle szukam    Dm,  E7,  Am
   Dm,  E7,  Am

- Verse 2 -
W Bukowinie zarośnięte echem lasy
W Bukowinie liść zieleni się i złoci
Śpiewa czasem banior ciemnym basem
I nie mogę znaleźć Bukowiny
I nie mogę znaleźć
Chodź już szukam godzin krocie i dni krocie

- Verse 3 -
W Bukowinie deszczem z chmur opada
Okrzyk ptasi zawieszony w niebie
Nocka gwiezdną gadkę górom gada
I nie mogę znaleźć Bukowiny
I nie mogę znaleźć
Chodź mnie woła Bukowina wciąż do siebie



Co każdy chłopiec wiedzieć powinien 
muz: Seweryn Krajewski, sł: Agnieszka Osiecka  1978 
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- Verse 1 -
Nie lada głupstwa się plecie w półśnie, A,  E
nie lada czyny się czyni po winie, A
a czy to pięknie, czy to źle, E
to każdy chłopiec wiedzieć powinien. A

- Chorus -
O le la li, D
o le li la, C#m
a czy nam coś ta wiedza da? Bm,  D,  E,  A

- Verse 2 -
Cyrkową sztuczką kończysz grę,
lecz trudno życie przetańczyć na linie,
a czy to pięknie, czy to źle,
to każdy chłopiec wiedzieć powinien.

- Verse 3 -
A bywa tak, że gdy bardzo się chce,
że nikt nie kocha nas w czarnej godzinie,
a czy to pięknie, czy to źle,
to każdy chłopiec wiedzieć powinien.

- Verse 4 -
Czy warto wiośnie mówić "nie"
i mrozić chłodem, co samo przeminie,
i czy to pięknie, czy to źle,
to każdy chłopiec wiedzieć powinien.

- Verse 5 -
Czy warto serce zamieniać we łzę,
- dla wszystkich ludzi nie starczy wszak wina...
A czy to dobrze, czy to źle,
to wiedzieć powinna każda dziewczyna.

- Chorus x2 -



Czarny Alibaba  
Andrzej Zaucha, oryg: Halena Majdaniec & Niebiesko-Czarni, sł: Tadeusz Urgacz, muz: Bogusław Klimczuk  1963 
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- Verse 1 -
Ali Baba, Arab z bajki, nie chce wina, ani fajki   G,  Em
Ali Baba śpi, choć gra muzyka     Am,  D,  G,  D7
Ali Baba chrapie w barze, choć arlekin tańczyć każe   G,  Em
Chociaż prosi go w tę noc księżniczka     Am,  D,  G,  D7

- Chorus 1 -
Obudź się czarny Ali Babo, zdmuchnij z brody resztkę snu     G,  C,  D,  G
Obudź się czarny Ali Babo, zatańcz ze mną tam i tu, i tam, i tu     G,  C,  D7,  G
Obudź się czarny Ali Babo, razem dobrze będzie nam     G,  C,  D,  G
Obudź się czarny Ali Babo, zatańcz ze mną tu i tam, i tu, i tam     G,  C,  D7,  G

- Chorus 2 -
Półksiężyc już na niebie zgasł i słychać ptaków gwizd    C,  Cm,  G
Kto zatrzyma czas? Tylko twist, twist, twist   A7,  D7

- Chorus 1 -

- Verse 2 -
Wtem księżniczka znika blada i skończona maskarada   G,  Em
Na ulicy śnieg i wicher śwista     Am,  D,  G,  D7
Ali Baba w paltociku, bez czterdziestu rozbójników   G,  Em
idzie sobie w świat i gwiżdże twista     Am,  D,  G,  D7

- Chorus 1 -

- Chorus 2 -

- Chorus 1 -



Czarny blues o czwartej nad ranem 
Stare Dobre Małżeństwo,  sł:Adam Ziemianin,  muz: Krzysztof Myszkowski  1991 
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- Chorus -
Czwarta nad ranem, może sen przyjdzie A,  C#m
Może mnie odwiedzisz D,  A
Czwarta nad ranem, może sen przyjdzie E,  F#m
Może mnie odwiedzisz D,  E,  A

- Verse 1 -
Czemu Cię nie ma na odległość ręki? A,  E
Czemu mówimy do siebie listami? F#m,  C#m
Gdy Ci to śpiewam – u mnie pełnia lata D,  A
Gdy to usłyszysz – będzie środek zimy D,  E

- Verse 2 -
Czemu się budzę o czwartej nad ranem A,  E
I włosy Twoje próbuję ugłaskać F#m,  C#m
Lecz nigdzie nie ma Twoich włosów D,  A
Jest tylko blada nocna lampka D,  E
Łysa śpiewaczka F#m

- Verse 3 -
Śpiewamy bluesa, bo czwarta nad ranem A,  E
Tak cicho, żeby nie zbudzić sąsiadów F#m,  C#m
Czajnik z gwizdkiem świruje na gazie D,  A
Myślałby kto, że rodem z Manhattanu D,  E

- Chorus -

- Verse 4 -
Herbata czarna myśli rozjaśnia A,  E
A list Twój sam się czyta F#m,  C#m
Że można go śpiewać za oknem mruczą bluesa D,  A
Topole z Krupniczej D,  E

- Verse 5 -
I jeszcze strażak wszedł na solo A,  E
Ten z Mariackiej Wieży F#m,  C#m
Jego trąbka jak księżyc biegnie nad topolą D,  A
Nigdzie się jej nie śpieszy D,  E

- Outro -
Już piąta, może sen przyjdzie A,  C#m
Może mnie odwiedzisz D,  A
Już piąta, może sen przyjdzie E,  F#m
Może mnie odwiedzisz D,  E,  A



Człowiek z liściem na głowie 
Elektryczne Gitary,   sł/muz: Jakub Sienkiewicz  1992 
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- Intro -
x2      G,  F,  C,  F,  C

- Verse 1 -
Wsiadł do autobusu człowiek z liściem na głowie   Am,  Em
Nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie   G,  D
Tylko się każdy gapi, tylko się każdy gapi i nic      F,  G,  C,  F,  C
Siedzi w autobusie człowiek z liściem na głowie
O liściu w swych rzadkich włosach nieprędko się dowie
Tylko się w okno gapi, tylko się w okno gapi i nic

- Chorus -
Uważaj to nie chmury, to Pałac Kultury      F,  G,  C,  F,  C
Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew      G,  F,  C,  F,  C

- Verse 2 -
I tak siedzi w autobusie człowiek z liściem na głowie
Nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie
Tylko się każdy gapi, tylko się każdy gapi i nic
Wsiadł drugi podobny nad człowiekiem się zlitował
Tamten się pogłaskał w główkę liścia sobie schował
Bo ja, mówi jestem z lasu, bo ja, mówi jestem z lasu i już



Dni których nie znamy  
sł:Marek Grechuta,  muz: Jan Kanty Pawluśkiewicz  1971 
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// CAPO: 3 //
(Oryginał: Em)

- Verse 1 -
Tyle było dni do utraty sił Em,  G,  D,  G
Do utraty tchu tyle było chwil Am,  E,  G,  D
Gdy żałujesz tych, z których nie masz nic Em,  G,  D,  G
Jedno warto znać, jedno tylko wiedz Am,  E,  G,  D

- Chorus -
Że ważne są tylko te dni C,  Am,  B7
Których jeszcze nie znamy Em,  C,  D,  G
Ważnych jest kilka tych chwil C,  Am,  B7
Tych, na które czekamy Em,  C,  D,  G

Ważne są tylko te dni
Których jeszcze nie znamy
Ważnych jest kilka tych chwil
Tych na które czekamy.

- Verse 2 -
Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad
Zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł
Choć majątek prysł, on nie stoczył się
Wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie że

- Bridge -
Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy Em,  Bm,  G,  D
Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych Em,  Bm,  G,  D
Jak oddzielić nagle rozum swój od serca Am,  E,  C,  G
Jak usłyszeć siebie w takim szumnym scherzu Em,  Bm,  G,  D

Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy
Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych
Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję
Odpowiedzi szukaj, czasu jest niewiele

- Chorus -

Na na na na na na na na na...



Domek bez adresu  
Czesław Niemen,   sł: Andrzej Tylczyński,   muz: Andrzej Korzyński   
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// CAPO: 1 //

- Verse 1 -
Spójrz, szczyty już w płaszczu chmur, to na pożegnanie      G,  D/F#,  G7,  C,  D7
Staw, Czarny staw żegna nas wspomnieniami      G,  D,  Em,  C,  D7
Gdy wrócisz tu, przejdziesz znów Pięciu Stawów szlakiem
Sznur wspomnień z gór będzie ci drogę znaczył

- Chorus -
Ti, ti, ri, ti, ti, rit, ti, ti    G,  F,  G7
Ti, ti, ri, ti, ti, rit, ti, ti    G,  F,  G7
Ti, ti, ri, ti, ti, rit, ti, ti    G,  F,  G7
Yeh   G7,  G

- Verse 2 -
Tam znajdziesz mnie w chatce tej, gdzie samotna jodła
Stać będę w drzwiach, zaraz mnie zdala poznasz
Stąd będę wciąż patrzył w dół, aż nadejdzie wieczór
Czy znajdziesz znów domek mój bez adresu?



Huśtawka  
Elektryczne Gitary (1995),   sł/muz: Jacek Kleyff  1973 
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- Intro -

- Verse 1 -
A czy przyroda w kolebkach myślała o tym dokładnie,   G,  D
na co jej wielkie mamuty, ani wygląda to ładnie,   Em,  C
ani z nich skóra na buty.   G,  D
Nie ma co pytać, koledzy. Robiła i tak jej wyszło.
Nikt nie wymyślał specjalnie tego w czym żyć nam przyszło.
Uprzedzam o tym lojalnie.

- Chorus -
Jeden jest rytm, jeden rytm, jeden jest węgiel i tlen,   G,  D
zwykłą losu koleją praca, posiłek i sen.   Em,  C
Jeden przypada na dzień świt jeden, jeden zmrok.
Pierwsi się łudzą nadzieją, a drudzy równają krok.
Jeden przypada na dzień świt jeden, jeden zmrok.
Pierwsi odchodzą w cień, a drudzy równają krok.

- Verse 2 -
Nie skacz tak zaraz na szyny, jeszcze nie o tę grasz stawkę.
W wesołym miasteczku dziewczyny chcą z tobą iść na huśtawkę,
lepiej ci będzie z nimi.
Pachnie tak mocno siano, kwiaty się gną od motyli,
jeździ słońce po niebie, światło ucieka, ślad myli,
miasteczko czeka na ciebie.

- Chorus -
Jeden jest rytm, jeden rytm, ważny jest wydech i wdech.
Nasyć się równym oddechem, nasyć się dzisiaj za trzech.
Raz tylko dany ci czas, ani on twój ani czyj.
Z czasem się wszystko ustoi, żyj na huśtawce żyj
Raz tylko dany ci czas, ani on twój ani czyj.
Z czasem się wszystko ustoi, żyj na huśtawce żyj

- Verse 3 -
Jeden jest rytm, jeden rytm, jeden jest węgiel i tlen,
zwykłą losu koleją praca, posiłek i sen.
Jeden przypada na dzień świt jeden, jeden zmrok.
Pierwsi się łudzą nadzieją, a drudzy równają krok.
Jeden jest rytm, jeden rytm, ważny jest wydech i wdech.
Nasyć się równym oddechem, nasyć się dzisiaj za trzech.
Raz tylko dany ci czas, ani on twój ani czyj.
Z czasem się wszystko ustoi, żyj na huśtawce żyj



Idź swoją drogą  
Raz Dwa Trzy, tł: Wojciech Młynarski, oryg: Claude François - FR’67, Frank Sinatra - EN’68  2007 
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- Verse 1 -
Co dzień, gdy przejdziesz próg,   D,  D7+
jest tyle dróg co w świat prowadzą   D7,  B7
I znasz sto mądrych rad   Em,  Em7
co drogę w świat wybierać radzą   A7,  D
I wciąż ktoś mówi ci,   D7,  D7+
że właśnie w tym tkwi sprawy sedno    D7,  G,  Gm
Byś mógł z tysiąca dróg wybrać tę jedną     D,  A7,  G,  D

- Verse 2 -
Gdy tak zrządzi traf,
że świata praw nie zechcesz zmieniać
I gdy kark umiesz zgiąć,
gdy siłą wziąć sposobu nie ma
Gdy w tym nie zgubisz się,
nie zwiodą cię niełatwe cele
Wierz mi, na drodze tej osiągniesz wiele

- Verse 3 -
Znajdziesz na tej jednej z dróg   D,  D7
i kobiet śmiech i forsy huk  G
Choćby cię kląć świat cały miał,   Em7,  A7
lecz w oczy nikt nie będzie śmiał   F#m7,  Bm7
Chcesz łatwo żyć to śmiało idź,   Em7,  A7
idź taką drogą   G,  D
     D,  D7+,  D7,  Em,  Em7
     A7,  D,  D7,  D7+,  D7
      G,  Gm,  D,  A7,  G,  D

- Verse 4 -
I nim nie raz, nie sto
osiągniesz to mój przyjacielu
I nim przetarty szlak
wybierzesz jak wybrało wielu
I nim w świat wejdziesz ten
by podłóg cen pochlebstwem płacić
Choć raz, raz pomyśl czy czegoś nie tracisz

- Verse 5 -
Bo przecież jest niejeden szlak,
gdzie trudniej iść, lecz idąc tak
nie musisz brnąć w pochlebstwa dym
I karku giąć przed byle kim
Rozważ tę myśl, a potem idź,
Idź swoją drogą



Jedyne co mam  
Czerwony Tulipan,   sł: Mariola Platte,   muz: Stefan Brzozowski  1996 
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- Chorus /x2/ -
Jedyne, co mam, to złudzenia    Am,  C,  Am
Że mogę mieć własne pragnienia    C,  G,  Am
Jedyne, co mam, to złudzenia   Dm,  Am
Że mogę je mieć   G,  Am

- Verse 1 -
Miałam siebie na własność    Am,  C,  Am
Ktoś zabrał mi prywatność    C,  G,  Am
Co mam zrobić bez siebie, jak żyć   Dm,  Am
Bez siebie, jak żyć   E,  Am

Miałam słowa własne
Ktoś stwierdził, że zbyt ciasne
Co mam zrobić bez słów, jak żyć
Bez słów, jak żyć

- Chorus /x2/ -

- Verse 2 -
Miałam serce dla wszystkich
Ktoś klucz do niego obmyślił
Co mam zrobić bez serca, jak żyć
Bez serca, jak żyć

Miałam myśli spokojne
Lecz ktoś wywołał w nich wojnę
Co mam zrobić teraz, jak żyć
Jak teraz żyć

- Chorus /x2/ -



Jeść, pić, kochać  
Pod Budą,   sł/muz: Andrzej Sikorowski  1998 
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- Verse 1 -
Kiedy poranną sączę kawę rozgrzany po niedawnym śnie       C,  G,  C,  C,  G,  G7
przeglądam pierwsze strony gazet i mówiąc szczerze boję się       C,  G,  C,  Dm,  G,  G7
Wokół ruiny i pożogi    C,  G,  C
płyną powodzie spada śnieg   C,  G
i wszędzie twarze pełne trwogi, bo zbliża się kolejny wiek     Dm,  G,  Dm,  G

- Chorus -
Więc ci dziękuję losie choćby tylko za to    C,  G,  C
że nie musiałem się urodzić pod wulkanem    F,  Dm,  G
że średni u nas klimat i przeciętne lato    C,  C7,  F
ale dzieciaki są przeważnie roześmiane   Dm,  G
i chociaż czasem przyfruwają szare dni    C,  G,  C
a przez mój ogród nie chce płynąć żyła złota    F,  Dm,  G
to przecież zawsze mogłem robić rzeczy trzy    C,  C7,  F
jeść, pić, kochać     C,  Dm,  C,  G
jeść, pić, kochać     C,  Dm,  C,  G

- Verse 2 -
Kiedy poranną sączę kawę i topię w niej niedawny sen
przeglądam pierwsze strony gazet
to jedno wiem naprawdę wiem
Gdy dookoła puste słowa i nowa bitwa wciąż u drzwi
to trzeba umieć uszanować tę jedną chwilę która lśni

- Chorus -
...
jeść, pić, kochać     C,  Dm,  C,  G
jeść, pić, kochać     C,  Dm,  C,  G
jeść, pić, kochać     C,  Dm,  C,  G



Ludzkie gadanie  
Maryla Rodowicz,   sł: Agnieszka Osiecka,   muz:Seweryn Krajewski  1976 
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- Verse 1 -
Gdzie diabeł "dobranoc" mówi do ciotki,  Em7,  Am7
gdzie w cichej niezgodzie przyszło nam żyć,   D7,  G,  G7
na piecu gdzieś mieszkają plotki,  C,  Am7
wychodzą na świat, gdy chce im się pić  B7,  Em

- Verse 2 -
Niewiele im trzeba - żywią się nami,
szczęśliwą miłością, płaczem i snem.
Zwyczajnie - ot, przychodzą drzwiami,
pospieszne jak dym i lotne jak cień.

- Chorus -
Gadu, gadu, gadu, gadu, gadu, gadu nocą,   C7+,  B7,  Em
Baju, baju, baju, baju, baju, baju w dzień   C7+,  B7,  Em

- Verse 3 -
Gdzie wdowa do wdówki mówi: "kochana",   Em7,  Am7
gdzie kot w rękawiczkach czeka na mysz,    D7,  G,  G7
gdzie każdy ptak zna swego pana,   C,  Am7
tam wiedzą, co jesz, co pijesz, z kim śpisz  B7,  Em

- Verse 4 -
Gdy noc na miasteczko spada jak sowa,
splatają się ręce takich jak my
i strzeże nas księżyca owal,
by żaden zły wilk nie pukał do drzwi.

- Verse 5 -
A potem siadamy tuż przy kominku
i długo gadamy, że to, że sio
tak samo jak ten tłum na rynku, jak ten tłum,
pleciemy - co, kto, kto kiedy, gdzie kto

- Chorus -
Gadu, gadu, gadu, gadu, gadu, gadu nocą,   C7+,  B7,  Em
Baju, baju, baju, baju, baju, baju w dzień   C7+,  B7,  Em
Gadu, gadu, gadu, gadu, gadu, gadu nocą,   C7+,  B7,  Em
Baju, baju, baju, baju, baju, baju w dzień   C7+,  B7,  Em



Majster Bieda  
Wolna Grupa Bukowina   
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- Intro -
      D,  G,  F#m,  Em,  A,  D

- Verse 1 -
Skąd przychodził, kto go znał   D,  G
Kto mu rękę podał kiedy    D,  G,  A
Nad rowem siadał, wyjmował chleb   D,  A
Serem przekładał i dzielił się z psem   F#m,  Bm
Tyle wszystkiego, co z sobą miał     A,  G,  F#m,  Em
Majster Bieda        A,  D,  G,  F#m,  Em,  A,  D

- Verse 2 -
Czapkę z głowy ściągał, gdy
Wiatr gałęzie chylił drzewom
Śmiał się do słońca i śpiewał do gwiazd
Drogę bez końca, co przed nim szła
Znał jak pięć palców, jak szeląg zły
Majster Bieda

- Verse 3 -
Nikt nie pytał, skąd się wziął
Gdy do ognia się przysiadał
Wtulał się w krąg ciepła jak w kożuch
Znużony drogą wędrowiec boży
Zasypiał długo, gapiąc się w noc
Majster Bieda

- Verse 4 -
Aż nastąpił taki rok
Smutny rok, tak widać trzeba   D,  G
Nie przyszedł Bieda zieloną wiosną    D,  G,  A
Miejsce, gdzie siadał, zielskiem zarosło   D,  A
I choć niejeden wytężał wzrok   F#m,  Bm
Choć lato pustym gościńcem przeszło   A,  G
Z rudymi liśćmi, jesieni schedą   A,  G
Wiatrem niesiony popłynął w przeszłość   A,  G
Wiatrem niesiony popłynął w przeszłość   A,  G
Wiatrem niesiony popłynął w przeszłość   A,  G
Majster Bieda    A,  G,  A
       A,  D,  G,  F#m,  Em,  A,  D



Makatka z Aniołem  
Stare Dobre Małżeństwo,   sł: Adam Ziemianin,   muz: RKrzysztof Myszkowski  1990 
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- Verse 1 -
Na twarzy twej rumieńce   G,  C
Jakbyś był uduchowiony   D,  G
Przez gruźlice płuc  C
A dobroć twą nieziemską     G,  D,  D7
Zamykasz na niebieski klucz   Em,  D
Zamykasz na niebieski klucz    C,  D,  G

- Chorus /x2/ -
Najczęściej można spotkać cię    C,  D
Nad przepaścią lukrowaną   Em,  C
gdy przez dziurawą kładkę   G,  C
Przeprowadzasz dwoje dzieci    Bb,  Am7,  G

- Verse 2 -
Nocą może chciałbyś
Oderwać się od ściany
Ale jedno skrzydło
Gwóźdź ci przedziurawił
Więc zostajesz z nami
Na wieki wieków Amen

- Chorus /x2/ -



Niebo do wynajęcia  
sł/muz: Robert Kasprzycki  1997 
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- Verse 1 -
Na tablicy ogłoszeń pod hasłem "lokale"  Am
Przeczytałem przedwczoraj ogłoszenie ciekawe  Am
Na tablicy ogłoszeń fioletowym flamastrem  Dm
Ktoś nabazgrał słów kilka, dziwna była ich treść  Am

- Chorus -
Niebo do wynajęcia    G,  D,  Am
Niebo z widokiem na raj    G,  D,  Am
Tam gdzie spokój jest święty  G
No bo święci są Pańscy   D,  Am
Szklanką ciepłej herbaty  G
Poczęstuje cię Pan   D,  Am

- Verse 2 -
Pomyślałem "to świetnie takie niebo na ziemi
Grzechów nikt nie przelicza nikt nie szpera w szufladzie"
Pomyślałem "to świetnie" i spojrzałem na adres
Lecz deszcz rozmył litery i już nie wiem gdzie jest

- Verse 3 -
Gdy wróciłem do domu gdzie się błękit z betonem splata
W Babel wysoki sięgający do chmur
Zaparzyłem herbatę w swym pokoju nad światem
Myśląc "nic nie straciłem pewnie tak jest i tam"

- Chorus /x2/ -
W niebie....



Nie Brookliński Most  
Stare Dobre Małżeństwo,  sł: Edward Stachura,  muz: Krzysztof Myszkowski  1990 
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// CAPO: 3 //
(Oryginał: Em)

- Verse 1 -
Rozdzierający Dm
Jak tygrysa pazur C
Antylopy plecy Dm
Jest smutek człowieczy C,  Dm

Nie brookliński most C,  Dm
Ale przemienić C
W jasny, nowy dzień Dm
Najsmutniejszą noc C,  Dm
To jest dopiero coś! C,  Dm

- Verse 2 -
Przerażający Dm
Jak ozdoba świata C
Co w malignie bredzi Dm
Jest obłęd człowieczy C,  Dm

Nie brookliński most C,  Dm
Lecz na drugą stronę C
Głową przebić się Dm
Przez obłędu los C,  Dm
To jest dopiero coś! C,  Dm

- Chorus /x2/ -
Będziemy smucić się starannie! C,  Dm
Będziemy szaleć nienagannie! C,  Dm
Będziemy naprzód niesłychanie! C,  Dm
Ku polanie! C,  Dm

- Outro -
Nie brookliński most C,  Dm
Lecz na drugą stronę C
Głową przebić się Dm
Przez obłędu los C,  Dm
To jest dopiero coś! C,  Dm

- Chorus /x2/ -

- Bridge -

- Chorus /x2/ -



Opadły mgły, wstaje nowy dzień 
Stare dobre małżeństwo,   sł: Edward Stachura,   muz: Krzysztof Myszkowski  1990 
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- Verse 1 -
Opadły mgły i miasto ze snu się budzi,   C,  F
Górą czmycha już noc,   C,  G
Ktoś tam cicho czeka, by ktoś powrócił;   C,  F
Do gwiazd jest bliżej niż krok!   C,  G
Pies się włóczy popod murami - bezdomny;   C,  F
Niesie się tęsknota czyjaś na świata cztery strony    C,  G,  C

- Chorus -
A ziemia toczy, toczy swój garb uroczy;   C,  F
Toczy, toczy się los!   C,  G
A ziemia toczy, toczy swój garb uroczy;   C,  F
Toczy, toczy się los!   C,  G

Ty co płaczesz, ażeby śmiać mógł się ktoś
Już dość! Już dość! Już dość!
Odpędź czarne myśli!
Dość już twoich łez!
Niech to wszystko przepadnie we mgle!
Bo nowy dzień wstaje,
Bo nowy dzień wstaje,
Nowy dzień!
Bo nowy dzień wstaje,
Bo nowy dzień wstaje,
Nowy dzień!

- Verse 2 -
Z dusznego snu już miasto się wynurza,
Słońce wschodzi gdzieś tam,
Tramwaj na przystanku zakwitł jak róża;
Uchodzą cienie do bram!
Ciągną swoje wózki - dwukółki mleczarze;
Nad dachami snują się sny podlotków pełne marzeń!
A ziemia toczy, toczy swój garb uroczy;
Toczy, toczy się los!



Pejzaże Harasymowiczowskie 
Wolna Grupa Bukowina,   sł/muz:Wojciech Bellon   
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// CAPO: 2 //

- Verse 1 -
Kiedy stałem w przedświcie a Synaj G,  D
Prawdę głosił przez trąby wiatru C,  Em
Zasmreczyły się chmur igliwiem G,  D
Bure świerki o góry wsparte Em,  C,  D

I na niebie byłem ja jeden G,  D
Plotąc pieśni w warkocze bukowe C,  Em
I schodziłem na ziemię za kwestą G,  D
Przez skrzydlącą się bramę Lackowej Em,  C,  D

- Chorus -
I był Beskid i były słowa G,  C,  G
Zanurzone po pępki w cerkwi baniach G,  C,  D
Rozłożyście złotych D
Smagających się z wiatrem do krwi C,  D,  G

- Verse 2 -
Moje myśli biegały końmi G,  D
Po niebieskich mokrych połoninach C,  Em,  G
I modliłem się złożywszy dłonie G,  D
Do gór, do Madonny brunatnolicej Em,  C,  D

A gdy serce kroplami tęsknoty G,  D
Jęło spadać na góry sine C,  Em
Czarodziejskim kwiatem paproci G,  D
Rozgwieździła się Bukowina Em,  C,  D



Pejzaż horyzontalny  
Piwnica pod Baranami,   sł: Wiesław Dymny,   muz: Jan Kanty Pawluśkiewicz   
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- Verse 1 -
Rośnie nam pejzaż za pejzażem   A,  Bm
ziemia co chwilę zmienia twarze    A,  Em,  Bm
pejzaż zawiły jak poemat     D,  G,  A,  Em
a temat taki zwykły temat.    Bm,  Em,  Bm7

- Chorus -
Pejzaż horyzontalny   D,  A
horyzont różny niebanalny   D,  A
człowiek jak stwórca nieobliczalny     Bm,  G,  A,  D

- Verse 2 -
Rosną budowle na ugorach
jest tylko jutro nie ma wczoraj
wiatr targa wiechy coraz to nowe
i coraz większa trwa budowa.

- Verse 3 -
Ta rzecz przyciąga jak magnesem
Czasem zatęsknisz do pierzyny
Ale przepadłeś już z kretesem
Rzucisz to wszystko dla tej roboty, jak dla dziewczyny.



Pod niebem pełnym cudów  
Raz Dwa Trzy,   sł/muz: Adam Nowak  1994 
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- Intro -
     D,  G,  Em,  Asus4,  /x2/
    D,  G,  Em,  A7
- Verse 1 -
Pod niebem pełnym cudów   D,  G
nieruchomieję z nudów   D,  G
właśnie pod takim niebem    Bm,  E,  F#
wciąż nie wiem czego nie wiem   G,  A
światło z kolejnym świtem   D,  G
ciągle nazywam życiem   D,  G
które spokojnie toczy    Bm,  E,  F#
swą nieuchronność nocy    G,  D,  D7

- Chorus -
ten błękit snów i pragnień   G,  D/F#
niejeden z nas odnajdzie   G,  D/F#
a niechby zaszedł za daleko    G,  D,  F#
pewnie zostanie tam   G,  D
//       G,  Em,  D,  G,  Em,  A7

- Verse 2 -
pod cudnym niebem jeszcze
każdy choć jedno miejsce
być może ma i chwilę
gdy godnie ją przeżyje
bo nieba co w marzeniach
spełnia się albo zmienia
skłonni jesteśmy szukać
do bram jego ciężkich pukać

- Chorus -
ten błękit snów i pragnień   G,  D/F#
niejeden z nas odnajdzie   G,  D/F#
a niechby zaszedł za daleko    G,  D,  F#
pewnie zostanie tam    G,  D,  A

- Verse 3 -
spójrz gwiazdy matowieją
i niczym się nie mienią
zwykliśmy je zaklinać
i szczęście swoje mijać
bo w niebie z którego dotąd
nie wrócił nikt bo po co
wieczna sączy się struga
przyjemnej wiary w cuda

- Chorus /x2/ -



Po Prostu Wyjedź w Bieszczady 
sł: Wojciech Młynarski,   muz:Roman Orlow  1963 
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Verse 1
Im się kończą urlopy w Warnie, Bm
Tobie kończy się urlop dziekański  Em,  A
I już myślisz, że skończysz marnie D,  Em
I już skamlesz jak pies bezpański: Bm,  C#,  F#
Że typ z brzuchem i twoja dziewczyna, Bm,  F#,  Bm,  Bm
Że dzień jasny i noce ciemne, Em,  A,  A
Że to wszystko nie twoja wina... D,  Bm,  Em
Przyjacielu, skończ tę nowennę! Bm,  C#,  F#

- Chorus -
I po prostu wyjedź w Bieszczady,  Bm,  F#,  Bm,  Bm
Tak jak rano jedzie się do biura!  Em,  A,  D,  D
Pluń na bajki, pluń na ballady, Em,  F#,  Bm
Tylko męska literatura! C#,  F#
Tam są męskie sprawy, męskie bazy, Bm,  F#,  Bm,  Bm
Z nadbudową kłopotów najmniejszych! Em,  A,  D,  D
Nie daj sobie powtarzać dwa razy, Em,  F#,  Bm
Nie bądź taki niedzisiejszy!  C#,  F#,  Bm
I z gitarą jak Michotek w polski Teksas rusz, Em,  A,  D,  D
Z pojedynki wilkom strzelać w paszcze, Em,  F#,  Bm
Po przygodę, po urodę życia pośród leśnych głusz, Em,  A,  D,  D
Tam, gdzie życie nikogo nie hłaszcze! Em,  F#
Bo nie tylko w kinie są suspensy,  Bm,  F#,  Bm,  Bm
Więc gdy na zmartwienia nie ma rady,  Em,  A,  D,  D
Zamiast dzień stracony gonić, zamiast ronić łzy spod rzęsy - Em,  F#,  Bm
Po prostu wyjedźcie w Bieszczady! C#,  F#,  Bm

Verse 2
Tobie kończy się urlop w Warnie,
Im się kończą urlopy dziekańskie
I znów wszystko układa się marnie,
I znów skamlesz jak pies bezpański:
Że samochód nie pasuje ci do spinek,
Że dzień jasny i noce ciemne,
Że to wszystko nie twoja wina...
Przyjacielu, skończ tę nowennę!

- Chorus -



Sielanka o domu  
Wolna Grupa Bukowina,  sł: Wojciech Bellon,  muz: Wacław Juszczyszyn  1992 
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// CAPO 2 //

- Verse 1 -
A jeśli dom będę miał,     G,  Am7,  Bm7,  G
to będzie bukowy koniecznie,    C,  D,  G
Pachnący i słoneczny     Am7,  D,  Bm7,  G7
wieczorem usiądę wiatr gra,    C,  D,  D7
A zegar na ścianie gwarzy.     G,  G7,  C,  D
Dobrze się idzie panie zegarze,     G,  Am7,  Bm7,  G
Tik tak, tik tak, tik tak.    Am7,  D7,  Bm7,  G
Świeca skwierczy i mruga przewrotnie,    C,  D7,  D
Więc puszczam oko do niej,     G,  Am7,  Bm7,  G
dobry humor dziś pani ma     Am7,  D7,  Bm7,  G
dobry humor dziś pani ma    Am7,  D7,  G

- Chorus -
Szukam, szukania mi trzeba   G,  D
Domu gitarą i piórem,    F,  C,  G
A góry nade mną jak niebo,   G,  D
A niebo nade mną jak góry.     F,  C,  Cm,  G

- Verse 2 -
Gdy głosy usłyszę u drzwi
Czyjekolwiek, wejdźcie, poproszę
Jestem zbieraczem głosów,
A dom mój bardzo lubi, gdy
Śmiech ściany mu rozjaśnia
I gędźby lubi, i pieśni,
Wpadnijcie na parę chwil
Kiedy los was zawiedzie w te strony,
Bo dom mój otworem stoi
Dla takich jak my,
Dla takich jak wy

- Verse 3 -
Zaproszę dzień i noc,
Zaproszę cztery wiatry.
Dla wszystkich drzwi otwarte,
Ktoś poda pierwszy ton,
Zagramy na góry koncert.
Buków porą pachnącą
Nasiąkną ściany grą,
A zmęczonym wędrownikom
Odpocząć pozwolą muzyką,
Bo taki będzie mój dom,
Bo taki będzie mój dom



Sing Sing  
Maryla Rodowicz sł: Agnieszka Osiecka  1976 
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- Verse 1 -
Sing - Sing nazywają go, Am
bo ma w oczach coś takiego samo zło, C,  G,  D,  Am
nie hoduje zbóż, ma w kieszeni nóż, C,  G,  D
a ja nie wiem po co. D7,  Am

Sing - Sing pokochałam go,
popłynęłam jak za lordem aż na dno,
cały dzień by spał, nocą w karty grał,
a ja nie wiem o co.

- Chorus -
Czy ja nie jestem lepsza niż G,  Am
cała reszta pań, cały babski wyż, G,  Am
gdy mnie widzisz, czemu wołasz SOS G,  Am
na mój widok SOS, SOS. G,  D,  Am

- Verse 2 -
Sing Sing ma koleżków trzech
Takich spotkać na ulicy to jest pech
Zbyt nerwowi są grzeszą kiedy śpią
A ja nie wiem po co

Sing Sing czasem prosi mnie
Bym schowała to czy tamto gdzieś na dnie
Wezmę grosze dwa on pretensje ma
A ja nie wiem o co

- Verse 3 -
Sing Sing nagle w oczach schudł
I wyczuwam w jego głosie jakiś chłód
Słabo w karty gra, może kogoś ma
A ja nie wiem po co

Sing Sing skowroneczku mój
Gdzie się podział nienaganny urok twój
Co też ci się śni, o co chodzi ci
Powiedz, powiedz o co



Szczęśliwej drogi już czas  
VOX,  sł:Marek Skolarski,   muz: Ryszard Rynkowski  1983 
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// CAPO: 3 //

- Verse 1 -
Los Cię w drogę pchnął Em
I ukradkiem drwiąc się śmiał, B7
Bo nadzieję dając Ci,  Em,  C
Fałszywy klejnot dał. B7
A Ty idąc w świat Em
Patrzysz w klejnot ten co dnia B7
Chociaż rozpacz już od lat  Em,  C
Wyziera z jego dna  B7
(co dnia)   D,  Am,  Em

- Verse 2 -
Na rozstaju dróg
Gdzie przydrożny Chrystus stał
Zapytałeś dokąd iść
Frasobliwą minę miał
Przystanąłeś więc
Z płaczem brzóz sprzymierzyć się
I uronić pierwszy raz
W czerwone wino łzę (w wino łzę)

- Chorus -
Szczęśliwej drogi już czas G
Mapę życia w sercu masz D
Jesteś jak młody ptak  Am,  Em
Wytrwale głuchy jest los,  G
Nadaremnie wzywasz go D
Bo twój głos... Am

- Verse 3 -
Idziesz wiecznie sam
I już nic nie zmieni się
Poza tym, że raz jest za
Raz przed tobą twój cień
Los cię w drogę pchnął
I ukradkiem drwiąc się śmiał
Bo nadzieję dając Ci
Fałszywy klejnot dał (tak chciał)

- Chorus /x2/-
Szczęśliwej drogi już czas . . .
. . . Idziesz sam, wiecznie sam

Szczęśliwej drogi już czas . . .
. . . Bo twój głos...



To już jest koniec  
Elektryczne Gitary,   sł/muz: Jakub Sienkiewicz  1992 
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- Chorus -
To już jest koniec,  G
Nie ma już nic  Dsus2
Jesteśmy wolni,  Em
Możemy iść  C
To już jest koniec
Możemy iść
Jesteśmy wolni
Bo nie ma już nic

- Verse 1 -
Robaczek w swej dziurce jak docent za biurkiem   G,  D
i pszczółka na kwiatkach jak kontrol w tramwajach   Em,  C
Tak dłubie i gmera, napisze, wymyśli
Obejdzie wokoło, zabrudzi, wyczyści
I krzaczek przy drodze i brat przy maszynie
Jak noga w skarpecie sprzedawca w kantynie
Kamyczek na polu i strażnik na straży
Lodówka wciąż ziębi kuchenka wciąż parzy
A po co, a po co tak dłubie i dłubie
a za co, a za co tak myśli i skubie
I tak się przykłada i mówi z ekranu
i bredzi latami wieczorem i rano

- Chorus x2 -
To już jest koniec
Nie ma już nic
Jesteśmy wolni
Możemy iść
To już jest koniec
Możemy iść
Jesteśmy wolni
Bo nie ma już nic
Nie ma już nic, nic, nic, nic.



Trudno nie wierzyć w nic  
Raz Dwa Trzy,   sł: Adam Nowak,   muz: Jarosław Treliński  2003 
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- Intro -
    Em,  G,  C,  B
    Em,  F#,  Am,  B
    Em,  G,  C,  B
   Em,  D,  Em

- Verse 1 -
Zapyta Bóg w swym niebie,     Em,  G,  C,  B
co dałem Mu, od siebie.     Em,  G,  C,  B
Wierzyłem i kochałem,     Em,  G,  C,  B
i byłem tym, kim chciał bym był.      Em,  G,  C,  B,  C
I żyłem, jak chciał bym żył   D,  C
i byłem, kim miałem być.    D,  B,  Em
     F#,  Am,  B,  Em,  G
     C,  B,  Em,  D,  Em

- Verse 2 -
Odpowiem mu od siebie,     Em,  G,  C,  B
że spłacę dług tym lepiej,     Em,  G,  C,  B
Tym bardziej, bo wiedziałem,     Em,  G,  C,  B
co znaczy, że nadziei brakowało mi      Em,  G,  C,  B,  C
I kilku chwil,  D
kilku dobrych chwil,  G,  C
Może powie,
to niepotrzebne słowa.   Am,  B

- Chorus -
Trudno nie wierzyć w nic,     Em,  G,  C,  B
trudno nie wierzyć w nic.     Em,  G,  C,  B
Trudno nie wierzyć w nic,     Em,  G,  C,  B
trudno nie wierzyć w nic.     Em,  G,  C,  B
  C,  D
   C,  D,  B

- Verse 3 -
Zapyta Bóg w swym niebie,     Em,  G,  C,  B
jak spłacę dług,     Em,  G,  C,  B
ja nie wiem.   Em,  G
Wierzyłem i kochałem,   C,  B
i byłem, tym kim chciał bym był.     Em,  G,  C,  B

- Chorus -



Wciąż przed siebie  
U studni,  sł: A. Ziemianin,   muz: Dariusz Czarny  2013 
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(Oryginał: CAPO: 2)

- Chorus -
Dom zamykam na słowo honoru D6,  A,  D,  G5
Klucz zostawiam pod kamieniem D,  E7,  A7
I nie myślę spowiadać się nikomu D6,  A,  D,  G5
Za słońcem idę prosto przed siebie D,  E7,  A7

- Verse 1 -
W domu kawki – obradują po kątach Em7,  D
W rynnach wróble – mają swe sejmiki Em7,  D
Wynająłem dom mym lotnym braciom Bm,  Esus4/C#m,  D,  G5/E
Znów jestem – jak powietrze – nikim D,  E7,  A7,  A9

- Verse 2 -
Dlatego lekko – idzie się przed siebie
Kapelusz od słońca – zasłania pół twarzy
Może łatwiej jest wtedy kochać świat
Bo pod ręką masz swoje Bieszczady

- Verse 3 -
Woda w potoku – skacze po kamieniach
Jak ikona jest natchniona i radosna
Poziomka modli się pod miedzą
Nic więcej tylko tu – na zawsze - zostać

- Chorus /x2.5/ -

A9

●
●

D

● ●
●

D6

●

●

●
●

Em7

●●
●

Em7

●
●

●

Esus4/C#m

●

●

G5

● ●

G5/E

●
●●



Więc chodź pomaluj mój świat 
2+1,  sł: Marek Dutkiewicz,   muz: Janusz Kruk  1972 
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- Intro -
Na na na na, na na na na C,  Dm,  Am
Na na na na, na na na na C,  Dm,  Am

- Verse 1 -
Piszesz mi w liście, że kiedy pada Am,  Dm
Kiedy nasturcje na deszczu mokną G,  Am
Siadasz przy stole, wyjmujesz farby C,  G
I kolorowe otwierasz okno Dm,  E,  Am

- Verse 2 -
Trawy i drzewa są takie szare Am,  Dm
Barwę popiołu przybrały nieba G,  Am
W ciszy tak smutno szepce zegarek C,  G
O czasie co mi go nie potrzeba Dm,  E,  Am

- Chorus -
Więc chodź pomaluj mój świat C,  Dm
Na żółto i na niebiesko F,  C
Niech na niebie stanie tęcza C,  Dm
Malowana twoją kredką F,  G

Więc chodź pomaluj mi życie C,  Dm
Niech świat mój się zarumieni F,  C
Niech mi zalśni w pełnym słońcu C,  Dm
Kolorami całej Ziemi F,  G

- Verse 3 -
Za siódmą górą, za siódmą rzeką Am,  Dm
Twoje sny zamieniasz na pejzaże G,  Am
Niebem się wlecze wyblakłe słońce C,  G
Oświetla ludzkie wyblakłe twarze Dm,  E,  Am

- Chorus x2 -



Wspinaczka, czyli historia pewnej rewolucji 
Lady Pank,   sł: Andrzej Mogielnicki,   muz: Jan Borysewicz  2007 
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- Intro -
x4   Em,  D

- Verse 1 -
Porwaliśmy się na zdobycie wielkich gór,     Em,  C,  D,  Bm
herosi z dawnych lat służyli nam za wzór.
Przez niebotyczną grań pięliśmy długo się,
niejeden odpadł tam, znajdując w dole śmierć.
Po drodze hulał wiatr i sypał w oczy śnieg,
paraliżował strach, odbierał zmysły lęk.
Lecz nie ustawał nikt, nawet w godzinie złej,
zaciskał pięści i śmiechem wołał: Hej!

- Chorus -
Przepięknie jest,
i tylko tlenu mniej...
Przepięknie jest,
i tylko tlenu mniej...

- Verse 2 -
A prowadziły nas Nadzieja, Wiara, Złość,
bo tam na dole Zła naprawdę było dość.
I warto było iść, do góry wciąż się piąć,
by sobą wreszcie być, by przestać karki giąć.
I w czas wędrówki tej, był każdy z nas jak brat,
choć nie obyło się bez wiarołomnych zdrad.
Lecz nie ustawał nikt, nawet w godzinie złej,
zaciskał pięści i ze śmiechem wołał: Hej!

- Chorus -

- Verse 3 -
Aż po tysiącach prób, przez przeraźliwą biel,
opłacił się nasz trud - osiągnęliśmy cel.
Czuliśmy bicie serc i pod stopami szczyt,
gdzie pewne było, że przed nami nie był nikt.
Lecz nie odezwał się tym razem żaden śmiech,
bo wszyscy padli tu, zajadle łapiąc dech.
I dziwny jakiś był zwycięstwa słodki smak,
minęło parę chwil, aż ktoś wychrypiał tak:

- Chorus /x2/ -
Przepięknie jest,
i tylko tlenu brak...
Przepięknie jest,
i tylko tlenu brak...



Za szybą  
Grażyna Łobaszewska, muz. J. Filar, A. Pawlukiewicz, sł. J. Cygan, J. Filar  1984 
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- Verse 1 -
Na spacer pójdę z psem na smyczy,   A7+,  Bm7/A
na ławce w parku zrobię ci szalik,   Bm7,  A7+/A
nie kupię kwiatów na wyczekanym skwerze,     C#m7,  F#7,  Bm7,  E7
więc nie dzwoń do mnie, kiedy będę stara.    F#m7,  D7+,  A7+
Nie kupię kwiatów na wyczekanym skwerze,     C#m7,  F#7,  Bm7,  E7
więc nie dzwoń do mnie, kiedy będę stara.    F#m7,  D7+,  A7+

- Verse 2 -
Dokończę swą najnowszą książkę,   A7+,  Bm7/A
na chandrę znów będę za twarda,   Bm7,  A7+/A
całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę,     C#m7,  F#7,  Bm7,  E7
więc nie dzwoń do mnie, kiedy będę stara,    F#m7,  Bm7,  A7+
całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę,     C#m7,  F#7,  Bm7,  E7
więc nie, nie dzwoń do mnie, kiedy będę, będę stara.    F#m7,  Bm7,  A7+

- Verse 3 -
Spieszyć się nie należy   C#m7,  F#7
i ze wszystkiego otrząsnąć się jak pies, jak pies      Bm7,  E7,  Bm7,  E7,  A7+
całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę,     C#m7,  F#7,  Bm7,  E7
więc nie dzwoń, nie dzwoń do mnie, kiedy będę stara,    F#m7,  Bm7,  A7+
całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę,     C#m7,  F#7,  Bm7,  E7
więc nie, nie dzwoń do mnie, kiedy będę stara.    F#m7,  Bm7,  A7+

Całkiem spokojnie...

Bm7/A

●●
●

A7+/A
3  

●●
●



Zegarmistrz Światła  
Tadeusz Woźniak, sł: Bogdan Chorążuk  1972 
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- Intro -
    Am,  G,  D,  Am
    C,  G,  D,  Am

- Verse 1 -
A kiedy przyjdzie także po mnie Am,  G
Zegarmistrz światła purpurowy D,  Am
By mi zabełtać błękit w głowie C,  G
To będę jasny i gotowy D,  Am

- Verse 2 -
Spłyną przeze mnie dni na przestrzał Am,  G
Zgasną podłogi i powietrza D,  Am
Na wszystko jeszcze raz popatrzę C,  G
I pójdę, nie wiem gdzie – na zawsze D,  Am

- Verse 1 /x3/ -




