KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY DIECEZJI
TARNOWSKIEJ
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1. Bo góry mogą ustąpić, bo góry mogą ustąpić
I pagórki się zachwiać 2x
Ale miłość Moja, miłość Moja
Nigdy nie odstąpi od ciebie, mówi Pan.
2. Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń
Chwała barankowi 2x
Alleluja, alleluja, alleluja
Chwała i cześć.

D fis h
GhA
GhG
DA

3. Przyjaciela mam, co pociesza mnie,
Gdy o Jego ramię oprę się.
W Nim nadzieję mam, uleciał strach
On najbliżej jest, zawsze troszczy się
Królów król, z nami Bóg 2x Jezus 4x

CGaF

4. Nie bój się, wypłyń na głębię
Jest przy tobie Chrystus.

DGA
GA

5. Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca 2x
Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia,
Amen, Amen

dCa
FCa
dCad

6. W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie|2x
Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień,
Ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie
W lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą.
7. Jaka siła jest splecionych mocno dłoni
Jaką moc ma spojrzenie prosto w oczy
Jak dobrze jest, gdy radość łączy ludzi
Każdy dzień inaczej się toczy.

8. Pan jest pasterzem moim
Niczego mi nie braknie
Na niwach zielonych pasie mnie
Nad wody spokojne prowadzi mnie.

AD
AD
hD
EAD

aDaD
FG
FG
AFEa

D
G
D
GAD

a E7 a
F G C E7
F G C E7 a
d E7 a E7a

9. Dotknij Panie moich oczu abym przejrzał
Dotknij Panie moich warg, abym przemówił z Uwielbieniem
Dotknij Panie mego serca i oczyść je
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie
10. Nie zabraknie nam nigdy chleba
Nie zabraknie nam nigdy wody
Bo Ty jesteś chlebem z nieba

GC
GC
aC
DGC

DA
GD
G fis

E H cis A H
E H cis A H
E H cis
A H7

CG
FC
Fe
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Jezu jesteś źródłem mym

eAD

dGC

11. O Jezu w Hostii utajony
Serce moje Cię czuje
I choć kryją Cię zasłony
Ty wiesz, że Cię miłuję, że Cię miłuję

Dh
GA
DGg
DAD

Ca
FG
CFf
CGC

12. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia
Bo Jezus, umacnia mnie.
13. Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody,
Już teraz we mnie Twe Królestwo jest.

eCGD

CFG GCD
FdG CaD

14. Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże
DG
Czuwa nade mną Bóg, On jest moim cieniem. h a
Czuwa nade mną Bóg 3x Mój Bóg.

CF
aG

15. Jesteś Królem, jesteś Królem
Królem jest Bóg
Podnieśmy wszyscy nasze serca
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie
Stawajmy przed obliczem Pana wielbiąc Go.

CGa
FG
C
G
aFG

DAh
GA
D
A
hGA

16. Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie 2x
Ty otwierasz nasze oczy, na piękno Twoje Panie
Ty otwierasz nasze oczy, Panie.
Ty otwierasz nasze oczy na piękno Twoje Panie
Ty otwierasz nasze oczy, Panie, na Twoje piękno.

E H cis A
fis cis
H
-AE-

17. Świat byłby taki ubogi
DGA
Gdybyśmy się nie spotkali
Bo nasza miłość ubogaca świat
Ty kochasz mnie, a ciebie ja.
18. Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem
Raduje się każdym dobrym gestem
Alleluja, Boża radość mnie rozpiera

DhGA

19. Ta Krew z grzechu obmywa mnie
Ta Krew czyni mnie bielszym od śniegu
Ta Krew z grzechu obmywa mnie
To jest Baranka święta Krew

DG
A D Fis
hG
A A7 D
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Jego Krew, święta Krew 2x Z Golgoty.
20. Ukaż mi Panie Swą twarz
Daj mi usłyszeć Twój głos
Bo słodki jest Twój głos
I twarz pełna wdzięku
Ukaż mi Panie Swą twarz.

CFC
CFG
Ce
Ff
CFC

D A G A \ 2x D
ADA
ADE
A cis
Dd
ADA

21. Zrzuć ciężary na Jezusa, On kocha Cię,
Zrzuć ciężary na Jezusa, On kocha Cię.
Wyżej -7x, Jezus coraz wyżej! 2x
Chwalmy Go!
Niżej -7x , szatan coraz niżej! 2x
Zdepczmy go!
22. Ci co zaufali Panu,
odzyskują siły,
Otrzymują skrzydła jak orły,
biegną bez zmęczenia.

DGAD

D
h
G
AD

23. Gdy na morzu wielka burza,
Jezus ze mną w łodzi jest.
Mocną ręką trzyma mnie,
łódka nie kołysze się.
Gdy na morzu wielka burza,
Jezus ze mną w łodzi jest.

DG
AD

24. On jest moim życiem
E
On jest moją siłą
cis
On jest mą nadzieją, Jezus mój Pan. A E H7
Wielbić Cię chcę życiem mym
Wielbić Cię chcę pieśnią mą
Ze wszystkich mych sił,
Uwielbiać Cię chcę,
Moja nadzieja to Ty.

A H7 E
A H7 E
HE
Cis fis
D H7

25. Gdy drogi pomyli los zły
I oczy mgłą zasnuje
Miej w sobie tę ufność , nie lękaj się.
-D-H-

GC
Dh
CDG

EA
H gis
AHE

A kiedy gniew świat ci przesłoni
I zazdrość jak chwast zakiełkuje
Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się.

GC
Dh
CDG
-G7CD

EA
H gis
AHE
-E7AH

Ref: Ty tylko mnie poprowadź
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Tobie powierzam mą drogę
Ty tylko mnie poprowadź
Panie mój

G H7 e
CD
G

E Gis cis
AH
E

2) Poprowadź jak jego prowadzisz
Przez drogi najprostsze z możliwych
I pokaż mi jedną tę jedną z nich.
A kiedy już głos twój usłyszę
I karmić się będę nim co dzień
Mieć będę tę ufność, by nie lękać się.
26. Ofiaruje Tobie Panie mój
Całe życie me, cały jestem Twój
Aż na wieki, oto moje serce przecież wiesz
Tyś miłością mą jedyną jest.
27. Ref.: Kiedyś wino i chleb
Teraz Ciało i Krew
Możesz wierzyć lub nie
To naprawdę dzieje się

CFG
CFG
aFG
F f C -G-

1) Ciągle czekasz na cud
Niespokojny twój duch
A ja przypomnę, że
W ciszy i przy blasku świec
Cud największy dzieje się

aFG
aFG
aFG
F
f

CGa
FCG
CGa
F G C -G-

2) Wypatrujesz co dnia
Czekasz na jakiś znak
A ja przypomnę, że
W ciszy i przy blasku świec
Cud największy dzieje się.
28. Zbudowani na Chrystusie,
w Nim zakorzenieni,
mocni w wierze i wdzięczni,
bo On jest źródłem życia.
Nic nas nie zdoła odłączyć od Ciebie,
Ani śmierć, ani życie, utrapienie i prześladowanie.
Nic nas nie zdoła odłączyć od Ciebie,
Ale we wszystkim tym odnosimy pełnię zwycięstwa,
Dzięki Temu, który nas umiłował.
29. 1) Schowaj mnie pod skrzydła swe
Ukryj mnie w silnej dłoni Swej.

CG
aCh
ae
Ce
GDe
GDe

|

Cah

CaCDCD

CGa | FDG
CGa | FdG

A E fis | D H E
A E fis | D h E
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Ref: Kiedy fale mórz chcą porwać mnie
Z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie
Panie, Królem tyś spienionych wód
Ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg.

FGC
FGa
FGC
FGC

DEA
D E fis
DEA
DEA

2) Odpocznę dziś w ramionach Twych
Dusza ma w Tobie będzie trwać.
30. Sandały
Gdy uczniów swych posyłał Pan
by nieśli wieść radosną
żegnając ich dał swoją moc
i mówił im tak z radością:

eD
Ce
eD
C e -C D G-

dC
Bd
dC
B d -B C F-

Ref.: Nie warto na drogę tę
Sandałów i płaszcza zabierać
Nie trzeba nam srebra brać
O dach nad głową zabiegać

GC
D G -C D GGC
De

FB
C F -B C FFB
Cd

Nowinę tę głosili więc
po czterech stronach świata
bogaci tak nie mając nic
bo miłość jest tak bogata.
Gdy ukończyli żniwo swe
w ostatnią podróż ruszali
patrzyli w niebo na Ojca dom
i tak z radością wołali.
31. Jesteś życiem mym,
DhGA
Więc każdy ruch, robię w Tobie Jezu
Ty pozwalasz wciąż oddychać mi,
Jesteś Drogą mą,
Więc każdy krok stawiam w Tobie Jezu
Ty pozwalasz wciąż oddychać mi.
W chwale Twojej łaski Panie
DhAG
Gdzie nie spojrzę tam wciąż widzę Cię
Twa Miłość mnie uwiodła
Jezu jakże to możliwe jest.
32. Uwielbiam Imię Twoje Panie
Wywyższam Cię i składam Ci hołd
W przedsionku chwały Twej staję
Z radością śpiewam Ci pieść

GCD
GCD
eC
aD

EAH
EAH
cis A
fis H
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O Panie Jezu, chcę wyznać, że
Ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie
Chcę Ci dziękować ze wszystkich sił
Dajesz mi Siebie, bym na wieki żył.

GCD
GCD
GCD
eaD

33. 1) Kocham, więc nie muszę się bać
zabierz mój strach! /3x
Kocham, więc nie muszę się bać,
zabierz mój strach ./3x

EAH
EAH
EAH
cis fis H
AGD | GFC

Jezus mówi ci, że miłość ta
zabiera strach./3x
Jezus Drogą, Jezus Prawdą, Jezus Życiem, oo ... /4x
2) Jezus daje ci miłość swą;
nie lękaj się!/3x
Jezus daje ci miłość swą;
nie lękaj się!/3x
34. Panie mój przychodzę dziś
Serce me skruszone przyjm
Skłaniam się przed świętym tronem Twym
Wznoszę ręce moje wzwyż
Miłość mą wyznaję Ci
Uwielbiam Ciebie w Duchu
Uwielbiam w prawdzie Cię
Życie me oddaje Tobie uświęć je

DG
DG
DeA
DG
Dh
eA
eA
eAD

35. Chrystus nas zaprasza
Przyjdźcie przyjaciele
Chrystus nas posyła
Bądźcie misjonarzami

CG
aDG
C G dis
CDG

36. Zaufaj Panu już dziś
1) Jak się nie bać, powiedz jak
Kiedy w strachu żyje świat
Zaufaj Panu już dziś
Jak uwierzyć, powiedz mi
Kiedy już nie wierzę w nic
Zaufaj Panu już dziś
Jak mam kochać, powiedz jak
Kiedy rani mnie mój brat
Zaufaj Panu już dziś

DA
hEA
DAf
DEA

EH
cis A
EHEH
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Jak być dobrym, powiedz mi
Kiedy świat jest taki zły
Zaufaj Panu już dziś
Ref: Zaufaj Panu już dziś!
EAEH
Zaufaj Panu już dziś!
EAEH
2) Jak mam walczyć, powiedz jak
Kiedy silnej woli brak
Zaufaj Panu już dziś
Jak pokonać własny grzech
Kiedy pokus tyle jest
Zaufaj Panu już dziś
Jak się cieszyć, powiedz mi
Kiedy płyną gorzkie łzy
Zaufaj Panu już dziś
Jak do ładu z sobą dojść
Kiedy siebie mam już dość
Zaufaj Panu już dziś
3) Jak nie zbłądzić, powiedz mi
Kiedy nie wiem dokąd iść
Zaufaj Panu już dziś
Jak nadzieję w sercu mieć
Kiedy wszystko wali się
Zaufaj Panu już dziś
37. O wychwalajcie Go wszystkie narody
I wysławiajcie Go wszystkie ludy.
Jego łaskawość nad nami potężna,
A jego wierność trwa na wieki.
O Alleluja, Alleluja.
38. Jeśli nie my to kto
Jeśli nie teraz to kiedy
Idźmy by głosić światu
Ewangelię

AH
E cis
AH
E

DGA | CFG

GA
Dh
GA
D

1) Potrzebuje świat miłości, więc kochaj
Potrzebuje świat pokoju, wprowadzaj go
Potrzebuje świat dobroci, ofiaruj ją
Potrzebuje świat Boga, więc głoś Go.
2) Potrzebuje twoja siostra chleba, więc nakarm ją
Potrzebuje twój brat wody, więc zanieś mu ją
Potrzebują ludzie uśmiechu, uśmiechnij się
Potrzebuje świat Jezusa, więc głoś Go.
39. Ref. Każdy wschód słońca
Ciebie zapowiada,
nie pozwól nam

DA
eh
GD

CG
da
FC
8

przespać poranka. /2x

h A/D

a G/C

1) My, którzy wszystko liczymy,
Ciebie mamy za darmo.
Dajesz nam Siebie w całości
i jesteś taki rozrzutny.

hAh
G D -G DAhG
DA

aGa
F C -F CGaF
CG

2) Mało, że do nas przyszedłeś,
co dzień dajesz nam Siebie.
Zostałeś z nami w tym Chlebie,
który bierzemy do ręki.
3) Dałeś nam Siebie za darmo,
Twoja hojność zdumiewa.
Naucz nas liczyć dni nasze,
niech człowiek już nie umiera.
4) Ty jesteś pełnią życia,
daj nam Twojego Chleba,
daj nam oddychać wiecznością,
Twój oddech ożywia i wspiera.
5) Przyjdź, Panie, przyjdź nareszcie,
jak przyszedłeś już kiedyś.
A co dzień nowy wschód słońca,
niech Ciebie nam zapowiada.
40. Pioseneczka
1) Weź do ręki swą gitarę
Wydaj z siebie dźwięków parę
Proste chwyty, proste słowa
Proste Bogu się podoba.
To na cześć i chwałę nieba
Anioł jako żywy śpiewa
Ref.: Hej, la la la, hej, la la la
To dla Ciebie dobry Boże
Pioseneczka ta.

C/C/aG/C

FG
FG
CFaG
CF
GC

2) Jedni grają dla oklasków
I dla innych ziemi blasków
My na chwałę nieba gramy
I najwięcej z tego mamy

3) Dałeś nam się cieszyć Boże
Z Tobą smutno być nie może
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Powiedz jak dziękować mamy
Tobie gramy i śpiewamy
41. Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze
Panie nasz, Boże nasz,
Tyś jak wiatr w swej naturze
Tyś jest Stwórcą wszystkich nas.

CFC
CGC

Światłem swym oświetlasz drogę
Która prosto wiedzie nas,
Tam gdzie źródło Twej miłości
Gdzie radośnie płynie czas.
42. 1) Ty światłość dnia, wszedłeś w moje ciemności C G F
Dałeś mi wzrok, abym mógł,
Widzieć Twą twarz i spojrzenie miłości
W którym roztapiasz mój strach.
Ref.: Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę
Jestem tu, by wyznać to mój Bóg.
Dobry i łaskawy, cały tak wspaniały
Ponad wszystko cenny dla mnie jest

CG
CF
CG
CF

2) Ty czasów Król, wywyższony na wieki
Jaśnieje w niebie Twój tron.
Zszedłeś na ziemię, by stać się człowiekiem
By rajem stał się mój dom.

CGF

I niczym nie odpłacę się
Za miłość Twą i za Twój Krzyż

GCF
GCF

43. Jezu, Tyś wszystkim dla mnie jest
Jak żyć, bez miłości Twej.
Jezu, otwórz me oczy,
Bym ujrzeć mógł, Twej miłości cud.
Przyjdź i napełnij nas,
mocą Swoją co dnia,
Tyś pokoju Księciem, lekarzem dusz,
Jesteś Światłem co w ciemności nie gaśnie.

DeGAD
eGA
DeGA
DeGD
GAD
GAh
G A fis h
GAD

44. Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi Ziemię
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce
Obmyj mnie i uświęć mnie
Uwielbienia niech popłynie pieśń.

d
B
gA
d -gA-

Ref.: Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał B F
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Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie
Jezus, Tylko Jezus Panem jest

BF
BAd

45. Święte Imię Jezus, święte Imię Jezus
Jest na ustach mych i w sercu mym
W mocy Ducha uwielbiam Cię.

GCD
eA7
CD

Nie ma w innym zbawienia
Gdyż nie dano nam ludziom
Innego imienia, w Nim zbawienie jest.

eH7
GA
CD/CDG

46. 1) Ziemia, którą mi dajesz,
Nie jest fikcją ani bajką
Wolność, którą mam w Tobie
Jest prawdziwa.

FBC
FdC
FBC
FdC

Ref.: Będę tańczył przed Twoim tronem
I oddam Tobie chwałę
I nic już nie zamknie mi ust
Żaden mur i żadna ściana,
Największa nawet tama
Już nie, nie zatrzyma mnie już.

F
C
BFC
F
C
BFC

2)Wszystkie góry na drodze
Muszą, muszą ustąpić
Bo wiara góry przenosi,
A ja wierzę Tobie.
3)Większy, większy jest we mnie Ten,
Który mnie umacnia,
Żadne Goliat nie może
Z Nim równać się.
47. Ref.: Jaki był ten dzień, co darował, co wziął
eCDh
Czy mnie wyniósł pod niebo, czy rzucił na dno. C a H7
Jaki był ten dzień, czy coś zmienił czy nie
Czy był tylko nadzieją na dobre i złe.
1)Późno już, otwiera się noc
Sen podchodzi do drzwi na palcach jak kot
Nadchodzi czas ucieczki na aut
Gdy kolejny mój dzień wspomnieniem się stał.
2)Łagodny zmrok przysłania mi twarz
Jakby przeczuł, że chcę być sobą choć raz.
Nie skarżę się, że mam to co mam
Że przegrałem znów wszystko i jestem tu sam.
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48. Amen, Amen, Alleluja
Ref.: Alleluja, Alleluja, Amen, Amen – Alleluja
1)Pokłońmy się przed Nim
On naszym Panem jest /3x
Amen, Amen, Alleluja

eDe
De

2) Radujmy się Bracia Radujmy się Siostry Radujmy się Wszyscy –
3) Posyła nam Ducha /3x Swego
4)Chrystus do nas powróci- On do nas powróci /2x
49. Bo jak śmierć potężna jest miłość
A zazdrość jej nie przejednana jak otchłań
Żar jej, to żar ognia, Płomień Pański
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości
Nie zatopią, nie zatopią jej rzeki.

DGD
eAD | GA
DGD | eAD
GA
D | hGA | D

50. 1) Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam
Wznoszę w górę swoje ręce,
uwielbiając imię Twe.

Gh
C
D

Ref.: Bo wielkiś Ty
Wielkie dzieła czynisz dziś
Nie dorówna Tobie nikt/ 2x

G
e
CD

2) Jesteś mą nadzieją, prawdą, życiem
Daj mi poznać Twoje drogi, bym nie zbłądził nigdy już
51. 1) Przyjacielu,
GDCD
chcę zostać z Tobą, przy Tobie chcę żyć
i nie trzeba,
byś mówił coś, wystarczy, byś był x2
Ref.: Bo nie ma większej miłości, niż ta, G a C G D
gdy Ktoś życie oddaje, bym ja mógł żyć.
Bo nie ma większej miłości, niż ta,
gdy Ktoś życie oddaje, bym ja mógł żyć.
2) Chcę być z Tobą
gdy jest mi dobrze i kiedy mi źle
Przyjacielu,
otwieram przed Tobą serce swe.
52. Niech cię Pan błogosławi i strzeże d g d
Niech ci Pan Swój pokój da
FgA
Miłość twa rozpiera serce me
gA
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Teraz i na wieczny czas.

dAd

53. Barka
1) Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;
By łowić serca słów Bożych prawdą.

D A7 D
GA
DAD

Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, G A D h
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
eAD
Swoją barkę pozostawiam na brzegu, G A D h
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. e A D
2) Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą i czyste serce.
3) Ty, potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu i samotności.

4) Dziś wypłyniemy już razem
Łowić serca na morzach dusz ludzkich
Twej prawdy siecią i słowem życia.
54. Apel Jasnogórski
1) Maryjo Królowo Polski (2x)
D
Jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie G | D
I czuwam na każdy czas (2x)
A D D7
2) Maryjo jesteśmy młodzi
Już dzisiaj zależy, od polskiej młodzieży
Następne tysiąc lat
3) Maryjo Królowo nasza
Ciebie prosimy, uświęcaj rodziny,
Uświęcaj każdego z nas
4) Maryjo Królowo nasza,
Ojca Świętego zachowaj od złego,
I strzeż go na każdy czas.
55. 1) Gdy klęczę przed Tobą
Modlę się i składam hołd
Weź ten dzień, uczyń go swym
I we mnie miłość wznieć
Ref.: Ave Maria, Gratia plena
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Dominus, Tecum
Benedicta tu.
2) Wszystko Tobie daję
Każdy sen i każdą myśl
Matko Boga, Matko moja
Wznieś je przed Boży tron
3)Gdy klęczę przed Tobą
Widzę Twa radosną twarz
Każda myśl, Każde słowo
Niech spocznie w dłoniach Twych
56. Zapada zmrok, już świat ukołysany,
Znów jeden dzień odfrunął nam jak ptak.
Panience swej piosenkę na dobranoc
Zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia.
I chociaż wnet ostatnie światła zgasną,
Opieka Twa rozproszy nocy mrok.
Uśpionym wsiom, ukołysanym miastom,
Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc.
I ludzkim snom błogosław dłonią jasną,
I oddal od nich cień codziennych trosk.
I tym, co znów nie będą mogli zasnąć,
Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc.
A komu noc czuwaniem jest niełatwym
Na czas bezsenny siłę daj i moc.
I tym, co dzisiaj zasną raz ostatni,
Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc.
Zasypia świat piosenką kołysany,
odpłynął dzień, by jutro wrócić znów.
Uśmiecham się do Ciebie na dobranoc,
Piastunko moich najpiękniejszych snów.
Nad Ojcem Świętym czuwaj nieustannie,
Bo on w Twe ręce złożył ufność swą.
I jemu też tam hen, na Watykanie,
Panienko, daj szczęśliwą dobrą noc.

57. Misericordias Domini
In aeternum cantabo.

d A7 d C
F C d A7 d

h Fis h A
D A h Fis h

Twe miłosierdzie, Panie mój,
Po wiek wieków sławić chcę.
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58. Ubi Caritas et Amor,
CGaC | FCG
Ubi Caritas Deus ibi Est.
Tam gdzie miłość jest I dobroć,
Tam gdzie miłość jest, tam mieszka Bóg.
59.
D G D | fis h e A
Bóg jest miłością, miejcie odwagę żyć dla miłości,
Bóg jest miłością, nie lękajcie się. D G D | h G A D
60. Jezu, Tyś jest światłością mej duszy
Niech ciemność ma nie przemawia do mnie już
Jezu, Tyś jest światłością mej duszy
Daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą.

adGC
adGCDdE
adGC
FdaEa

61. Ty dasz mi pokój serca Panie mój H / e C G D e C a H
Bo Tyś zbawieniem mym
eCDG
Tak w Tobie znajdzie pokój dusza moja i uciszy się.
e C GD e C a H | e a H e
62. Pan jest mocą swojego ludu
Pieśnią moją jest Pan
Moja tarcza i moja moc
On jest mym Bogiem nie jestem sam
W nim moja siła, nie jestem sam.

hADGA
hADA
G Fis H
ADGA
fis h G A D

63. O… Jezu, cichy i pokorny
h fis h fis
Uczyń serce me według serca Twego.
63. Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń hEh GAD Fis
Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest.
hEh GAh
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PIOSENKI OGNISKOWE

1. U Hani na bani - Tak mnie ciągnie do gór
Ref.: Tak mnie ciągnie do gór,
jak anioły do chmur
|4x
1. Żyją ludzie w wielkich miastach
żyją w małych wsiach
Ja nie mogę znaleźć miejsca
ciągle mnie gdzieś gna
Wciąż niepokój w sercu drzemie
myśli plączą się
W głowie jedno mam marzenie
znów coś woła mnie
2. Góry wznoszą się do nieba
bliżej z nich do chmur
W niebie każda dusza śpiewa
gra anielski chór
Mnie do szczęścia gór potrzeba
w góry ciągnie mnie
We mnie tylko dusza śpiewa
los mnie w góry gna
2. Dżem - Whisky
Mówią o mnie w mieście: co z niego za typ,
(G C)
Wciąż chodzi pijany, pewno nie wie co to wstyd.
Brudny niedomytek w stajni ciągle śpi,
Da
Czego szuka w naszym mieście.
CGa
Idź do diabła - mówią ludzie
CGa
Ludzie pełni cnót.
DGCGC
Chciałem kiedyś zmądrzeć, po ich stronie być,
Spać w czystej pościeli, świeże mleko pić.
Naprawdę chciałem zmądrzeć i po ich stronie być.
Pomyślałem więc o żonie, aby stać się jednym z nich,
Stać się jednym z nich, stać się jednym z nich.
Już miałem na oku hacjendę, wspaniałą mówię wam,
Lecz nie chciała tam zamieszkać żadna z pięknych dam.
Wszystkie śmiały się wołając, wołając za mną wciąż:
Bardzo ładny frak masz Billi,
Ale kiepski byłby z ciebie mąż, kiepski byłby mąż.
Whisky moja żono, jednak tyś najlepszą z dam,
Już mnie nie opuścisz, nie, nie będę sam.
Mówią whisky to nie wszystko, można bez niej żyć,
Lecz nie wiedzą o tym, że najgorzej w życiu,
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To samotnym być, to samotnym być.
3. Dżem - Wehikuł czasu
Pamiętam dobrze ideał swój
Marzeniami żyłem jak król
Siódma rano, to dla mnie noc
Pracować nie chciałem, włóczyłem się
Za to do puszki zamykano mnie
Za to zwykle zamykano mnie
Po knajpach grywałem za piwo i chleb
Na życiu bluesa tak mijał mi dzień
Tylko nocą do klubu pójść
Jam session do rana, tak królował blues
To już minęło, ten klimat, ten luz
Wspaniali ludzie nie powrócą
Nie powrócą już .

A E fis D

E fis D A
E fis D A
E fis /D A
D
D (A)

Lecz we mnie zostało coś z tamtych lat
Mój mały intymny muzyczny świat
Gdy tak wspominam ten miniony czas
Wiem jedno, że to nie poszło w las
Dużo bym dał, by przeżyć to znów
Wehikuł czasu to byłby cud
Mam jeszcze wiarę, odmieni się los
Znów kwiatek do lufy wetknie im ktoś
Tylko nocą do klubu pójść
4. Lady Pank - Zawsze tam gdzie Ty
Zamienię każdy oddech w niespokojny wiatr
CaG
By zabrał mnie z powrotem, tam gdzie masz swój świat
Poskładam wszystkie szepty, w jeden ciepły krzyk
Żeby znalazł cię aż tam, gdzie pochowałaś sny
Ref.: Już teraz wiem, że dni są tylko po to
By do ciebie wracać każdą nocą złotą
Nie znam słów co mają jakiś większy sens
Jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem
Być tam, zawsze tam gdzie Ty

FG
Ca
FG
Ca
FG

Nie pytaj mnie o jutro, to za tysiąc lat
Płyniemy białą łódką, w niezbadany czas
Poskładam nasze szepty, w jeden ciepły krzyk
By już nie uciekły nam, by wysuszyły łzy
Budzić się i chodzić spać we własnym niebie
Być tam, zawsze tam gdzie Ty

Ca
FG
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Żegnać się co świt i wracać znów do ciebie
Być tam, zawsze tam gdzie Ty
Budzić się i chodzić spać we własnym niebie
Być tam, zawsze tam gdzie Ty
5. Lombard - Przeżyj to sam
Na życie patrzysz bez emocji
Na przekór czasom i ludziom wbrew
Gdziekolwiek jesteś, w dzień czy w nocy
Oczyma widza oglądasz grę

CEa
d G G7
CEa
d G G7

Ktoś inny zmienia świat za ciebie
Nadstawia głowę, podnosi krzyk
A ty z daleka, bo tak lepiej
I w razie czego nie tracisz nic
Przeżyj to sam, przeżyj to sam
Nie zamieniaj serca w twardy głaz
Póki jeszcze serce masz

CEadG
CEa
d G G7

Widziałeś wczoraj znów w dzienniku
Zmęczonych ludzi wzburzony tłum
I jeden szczegół wzrok Twój przykuł
Ogromne morze ludzkich głów
A spiker cedził ostre słowa
Od których nagła wzbierała złość
I począł w Tobie gniew kiełkować
Aż pomyślałeś milczenia dość
Przeżyj to sam..
6. SDM - Czarny blues o czwartej nad ranem
Ref.: Czwarta nad ranem
|
AE
Może sen przyjdzie
|
cis fis
Może mnie odwiedzisz
|2x
DAEA
Czemu cię nie ma na odległość ręki? A E
Czemu mówimy do siebie listami?
fis cis
Gdy ci to śpiewam - u mnie pełnia lata
DA
Gdy to usłyszysz - będzie środek zimy
DE
Czemu się budzę o czwartej nad ranem
I włosy twoje próbuję ugłaskać
Lecz nigdzie nie ma twoich włosów
Jest tylko blada nocna lampka
Łysa śpiewaczka
fis
Śpiewamy bluesa, bo czwarta nad ranem
Tak cicho, by nie zbudzić sąsiadów
Czajnik z gwizdkiem świruje na gazie
Myślałby kto, że rodem z Manhattanu
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Ref. Czwarta nad ranem...
Herbata czarna myśli rozjaśnia
A list twój sam się czyta
Że można go śpiewać
Za oknem mruczą bluesa
Topole z Krupniczej
I jeszcze strażak wszedł na solo
Ten z Mariackiej Wieży
Jego trąbka jak księżyc
Biegnie nad topolą
Nigdzie się jej nie spieszy
Już piąta
|
Może sen przyjdzie
|
Może mnie odwiedzisz
|2x
7. Siklawa - Ciupazecka
1. Janickowa Ciupazecka nie boła się bitki,
Dała chłopcom, dała chłopcom, dała wycisk gibki

dG
FCd

Ref: Ciupazecko moja, podź ze mną do woja,
Podź ze mną do woja, Ciupazecko moja!

CFCdC
d Cd

2. Zostow Jasiu, ciupazecke my Ci ją schowome,
Jak się wrócis z tego woja to Ci ją oddomy
3. Jo Wom mojej ciupazecki chłopcy nie łostawiym,
Cym ze potem, cym ze potem , cym ze się obroniym?
4. Janickowa Ciupazecka, nie boi się bitki,
Jesce nieroz, jesce nieroz do Wom wycisk gibki
Ref: Ciupazecko moja, podź ze mną do woja,
Podź ze mną do woja, Ciupazecko moja!
8. Siklawa - Takiego Janicka
1) Jesce jo se nie wiem
ka moje kochanie,
kiedy sie mi jaki
chłopocek dostanie.

G
Bm
CG
D

Ref.: Takiego Janicka
serdusko by chciało
coby se zatońcył,
zaśpiewoł wesoło.

GD
Em C
GD
CG

e A
GDe
DGDeD
eDe

2) Moze jest tu blisko a moze daleko,
kiedy sie to moje serdusko doceko.

19

3) Zawseś mi matusiu jedno powtorzała,
cobyk sie w bogactwie nigdy nie kochała.
Takiego Janicka
coby mnie nie chowoł,
coby mnie pokochoł,
coby mnie sanowoł.

GD
Em C
GD
CG

9. Ukraina
Hej, tam gdzieś znad czarnej wody
Siada na koń Kozak młody
Czule żegna się z dziewczyną
Jeszcze czulej z Ukrainą

a
E
a
E a G(7)

Ref.: Hej, hej, hej sokoły
Omijajcie góry, lasy, pola, doły
Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku
Mój stepowy skowroneczku
Mój stepowy dzwoń, dzwoń, dzwoń

C
E(7)
a
E G7
Ea

Ładnych dziewcząt jest nie mało
Lecz najwięcej w Ukrainie
Tam me serce pozostało
Przy kochanej mej dziewczynie
Ona jedna tam została
Jaskółeczka moja, miła mała
A ja jeden w obcej stronie
Dniem i nocą tęsknię do niej
Żal, żal za dziewczyną
Za zieloną Ukrainą
Żal, żal serce płacze
Już jej nigdy nie zobaczę
Wina, wina, wina dajcie
A jak umrę pochowajcie
Na zielonej Ukrainie
Przy kochanej mej dziewczynie
10. Perfect – Nie płacz Ewka
1) Nie płacz Ewka, bo tu miejsca brak
Na twe babskie łzy
Po ulicy miłość hula wiatr
Wśród rozbitych szyb

Ca
G
Ca
G
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Patrz poeci śliczny prawdy sens
Roztrwonili w grach
W półlitrówkach pustych S.O.S.
Wysyłają w świat
Ref: Żegnam was już wiem
Nie załatwię wszystkich pilnych spraw
Idę sam, właśnie tam
Gdzie czekają mnie

dF
CGa
dF
C

Tam przyjaciół kilku mam, od lat
Dla nich zawsze śpiewam, dla nich gram
Jeszcze raz, żegnam was
Nie spotkamy się

dF
CGa
dF
C

2) Proza życia to przyjaźni kat
Pęka cienka nić
Telewizor, meble, mały fiat
Oto marzeń szczyt
Hej prorocy moi z gniewnych lat
Obrastacie w tłuszcz
Już was w swoje szpony porwał szmal
Zdrada płynie z ust
11. Wilki – Baśka
Baśka miała fajny biust,
GaCG
Ania styl, a Zośka coś co lubię.
Ela całowała cudnie,
nawet tuż po swoim ślubie
z Kaśką można było konie kraść
chociaż wiem,że chciała przeżyć
ze mną swój pierwszy raz.
Magda zło, Jolka mnie
zagłaskałaby na śmierć
a Agnieszka zdradzała mnie.
Piękne jak okręt (uuuuuu)
CGae
Pod pełnymi żaglami
Jak konie w galopie (uuuuuu)
Jak niebo nad nami
Karolina w Hollywood
z Aśką nigdy nie było tak samo.
Ewelina zimna jak lód,
więc na noc umówiłem się z Alą.
Wszystko mógłbym Izie dać,
tak jak Oli, ale one wcale nie chciały brać
Małgorzata, jeden grzech, aż onieśmielała mnie.
A Monika była okej.
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12. Góralu, czy ci nie żal odchodzić od stron ojczystych, D e A7 D
Świerkowych lasów i hal i tych potoków srebrzystych? e A7 D
13. Góralu, czy ci nie żal?
D D7 G
Góralu, wracaj do hal! / 2x
A7 D
2. A góral na góry spoziera i łzy rękawem ociera:
"I góry porzucić trzeba... Dla chleba, panie, dla chleba!"
3.Góralu, wróć się do hal, w chatach zostali ojcowie;
Gdy pójdziesz od nich hen, w dal, cóż z nimi będzie, ach, kto wie?
4.A góral jak dziecko płacze: "Może ich już nie zobaczę?
I starych porzucić trzeba dla chleba, panie, dla chleba."
5. Góralu nie odchodź, nie, na wzgórku u Męki Boskiej,
Tam matka twa płacze cię, uschnie z tęsknoty i troski.
6. On głowę zwiesił i wzdycha: "Oj, doloż moja", rzekł z cicha.
"I matkę porzucić trzeba dla chleba, panie, dla chleba."
7. Góralu żal mi cię, żal! I poszedł z grabkami, kosą
I poszedł z gór swoich w dal, w gruńce starganej szedł boso...
8. Lecz zanim liść opadł z drzew, powraca góral do chaty,
Na ustach wesoły śpiew, trzos w rękach niesie bogaty.
14. Szła dzieweczka do laseczka
Do zielonego, ha, ha, ha
Do zielonego, ha, ha, ha
Do zielonego

B D7 Es
B
F
B

Napotkała myśliweczka
Bardzo szwarnego, ha, ha, ha
Bardzo szwarnego, ha, ha, ha
Bardzo szwarnego
Ref.: Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom
Gdzie jest ta dziewczyna co kocham ją
Znalazłem ulicę, znalazłem dom
Znalazłem dziewczynę, co kocham ją

BF
FB
B G7 c
Es F B

Myśliweczku, kochaneczku, bardzom ci rada
Dałabym ci chleba z masłem, alem go zjadła
Jakżeś zjadła, tożeś zjadła, to mi się nie chwal
Bo jakbym Cię w lesie spotkał, to bym Cię zeprał
Myśliweczku bardzo szwarny, czarne oczka ma
A ta jego kochaneczka łezki ociera
O cóż płaczesz, lamentujesz moja dziewczyno
Wypłakałaś swoje oczka, nie miałaś o co
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(lub: G C G a D G D7 |x2 Ref.: G a | D G | G a | D G D7 G)
15. Perfect - Kołysanka dla nieznajomej
Gdy nie bawi cię już
Świat zabawek mechanicznych
Kiedy dręczy cię ból
Nie fizyczny

Ca
F

Zamiast słuchać bzdur
Głupich telefonicznych wróżek zza siedmiu mórz
Spytaj siebie czego pragniesz
Dlaczego kłamiesz że miałaś wszystko
Gdy udając że śpisz
W głowie tropisz bajki z gazet
Kiedy nie chcesz już śnić
Cudzych marzeń

C
aeF
Ga
FG

Bosa do mnie przyjdź
I od progu bezwstydnie powiedz mi czego chcesz
Słuchaj jak dwa serca biją
Co ludzie myślą, to nieistotne
Kochaj mnie |2x
Kochaj mnie nieprzytomnie
Jak zapalniczka płomień
Jak sucha studnia wodę
Kochaj mnie namiętnie tak
Jakby świat się skończyć miał

C G7 a7 G C
C G7 a7
e
FG
FGaF
GC

Swoje miejsce znajdź
I nie pytaj czy taki układ ma jakiś sens
Słuchaj co twe ciało mówi
W miłosnej studni już nie utoniesz

C
aeFCF
Ga
FG

Kochaj mnie |x2
Kochaj mnie nieprzytomnie
Jak zapalniczka płomień
Jak sucha studnia wodę
Kochaj mnie |x2
Kochaj mnie nieprzytomnie
Jak księżyc w oknie śmiej się i płacz
Na linie nad przepaścią tańcz
Aż w jedną krótką chwilę
Pojmiesz po co żyjesz..
16. Pod Budą - Bardzo smutna piosenka retro
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Lato było jakieś szare
I słowikom brakło tchu
Smutnych wierszy parę
Ktoś napisał znów
Smutnych wierszy nigdy dosyć
I zranionych ciężko serc
Nieprzespanych nocy
Które trawi lęk

C G7
C G7
E7 a
DG

Ref. Kap, kap, płyną łzy
W łez kałużach ja i Ty
Wypłakane oczy i przekwitłe bzy
Płacze z nami deszcz
I fontanna szlocha też
Trochę zadziwiona skąd ma tyle łez

C G7
C G7
C A7 d G7 C G
C G7
C G7
C A7 d G7 C

Nad dachami muza leci
Muza, czyli weny znak
Czemu, wam poeci
Miodu w sercach brak.
Muza ma sukienkę krótką
Muza skrzydła ma u rąk
Lecz wam ciągle smutno
A mnie boli ząb
17. Anna Jantar - Tyle słońca w całym mieście
Dzień wspomnienie lata
aE
Dzień słoneczne ćmy
E7 a A7
Nagle w tłumie w samym środku miasta
da
Ty, po prostu Ty
H7 E7
Dzień (dzień) godzina zwierzeń
Dzień (dzień) przy twarzy twarz
Szuka pamięć poplątanych ścieżek
Lecz czy znajdzie nas
Ref.: Tyle słońca w całym mieście
Nie widziałeś tego jeszcze popatrz, o popatrz
Szerokimi ulicami niosą szczęście zakochani
Popatrz, o popatrz
Wiatr porywa ich spojrzenia
Biegnie światłem w strugę cienia
Popatrz, o popatrz
Łączy serca wiąże dłonie
Może nam zawróci w głowie też
La la....

a
d A7 d
E7
a E7 d
A7
d A7 d
E7
a
a d, E7 a, d, E7
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Dzień - powrotna podróż
Dzień - podanie rąk
Ale niebo całe jeszcze w ogniu
Chcę zatrzymać wzrok
Ref.
18. Maryla Rodowicz - Ale to już było
Z wielu pieców się jadło chleb
C
Bo od lat przyglądam się światu
FG
Czasem rano zabolał łeb
I mówili zmiana klimatu
Czasem trafił się wielki raut
eF
Albo feta proletariatu
dG
Czasem podróż w najlepszym z aut
Częściej szare drogi powiatu
Ref.: Ale to już było i nie wróci więcej C F G C
I choć tyle się zdarzyło to do przodu
eF
Wciąż wyrywa głupie serce
FC
Ale to już było, znikło gdzieś za nami
Choć w papierach lat przybyło to naprawdę
Wciąż jesteśmy tacy sami
Na regale kolekcja płyt
I wywiadów pełne gazety
A oknami kolejny świt
I w sypialni dzieci
One lecą droga do gwiazd
Przez niebieski ocean nieba
Ale przecież za jakiś czas
Będą mogły same zaśpiewać
19. Maryla Rodowicz - Małgośka
To był maj pachniała Saska Kępa
a
Szalonym zielonym bzem
To był maj gotowa była sukienka
F
I noc stawała się dniem
a
Już zapisani byliśmy w urzędzie
E
Białe koszule na sznurze schły
a
Nie wiedziałam co ze mną będzie
Fa
Gdy tamtą dziewczynę pod rękę ujrzałam z nim D7Gd7G G7
Ref.: Małgośka mówią mi
C
On nie wart jednej łzy,
on nie jest wart jednej łzy
G
Małgośka wróżą z kart
a
On nie jest grosza wart
F
Ach weź go czart, weź go czart
a D7
Małgośka tańcz i pij
A z niego sobie kpij
Jak wróci powiedz: Nie!
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Niech zginie gdzieś na dnie
Ej, głupia ty, głupia ty, głupia ty.
a D7 a
Jesień już, już pachną chwasty w sadach
I pachnie zielony dym
Jesień już, gdy zajrzę do sąsiada
Pytają mnie czy jestem z nim
Widziałam biały ślub idą święta
Nie słyszałam z daleka słów
Może rosną im już pisklęta
A suknia tej młodej uszyta jest z moich snów
Ref.
20. Gdybym miał gitarę
To bym na niej grał
Opowiedziałbym o tej miłości
Którą przeżyłem sam
A wszystko te czarne oczy
Gdybym ja je miał
Za te czarne cudne oczęta
Serce, duszę bym dał
Fajki ja nie palę
Wódki nie piję
Ale z żalu wielkiego
Ledwo co żyję
Ludzie mówią głupi
Po co ty ją brał
Po coś to dziewczę czarne, figlarne
Mocno pokochał?
A wszystko te czarne oczy…
21. Hej z góry z góry
Hej, z góry, z góry, jadą Mazury | x2
Jedzie, jedzie Mazureczek
|
Wiezie, wiezie mi wianeczek |
Hej! - Rozmarynowy
|2x

a
E a A7
da
E7 a A7

CGC
F
C
G C (C7)

Przyjechał w nocy, koło północy
Stuka, puka w okieneczko
Otwórz, otwórz panieneczko
Hej! - koniom wody daj.
Jakże ja mam wstać, koniom wody dać
Kiedy mamcia zakazała
Żebym chłopców nie wpuszczała
Hej! - trzeba jej się bać
Mamy się nie bój, wsiadaj na koń mój
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pojedziemy w obce e kraje
Tam są inne obyczaje
Hej! - malowany wóz
Przez wieś jechali, ludzie pytali
Co to , co to za dziewczyna
Co to , co to za jedyna
Hej! - jedzie z chłopcami.
22. Maryla Rodowicz - Kolorowe Jarmarki
Kiedy patrzę hen za siebie
a
W tamte lata co minęły
d
Czasem myślę co przegrałam G
Ile diabli wzięli
C E7
Co straciłam z własnej woli
dG
Ile przeciw sobie
Ca
Co wyliczę to wyliczę
E
Ale zawsze wtedy powiem ,
ze najbardziej mi żal:
E7 a
Ref. Kolorowych jarmarków, blaszanych zegarków
Pierzastych kogucików, baloników na druciku
Motyli drewnianych, koników bujanych
Cukrowej waty i z piernika chaty

A7 d G C
a d E7 a A7
dGC
a d E7 a (A7)

Gdy w dzieciństwa wracam strony
Dobre chwile przypominam
Mego miasta słyszę strony
Czy ktoś czas zatrzymał
I gdy pytam cicho siebie
Czego żal dziś tobie
Co wyliczę to wyliczę
Ale zawsze wtedy powiem
ze najbardziej mi żal
23. My cyganie
My cyganie co pędzimy razem z wiatrem
My cyganie znamy cały świat
My cyganie wszystkim gramy
A śpiewamy sobie tak
Ref.: Ore, ore, szabadabada amore
Hej amore, szabadabada
O muriaty, o szariaty
Hejda, trojka na mienia

CG
ae
ae
H7 e E

Kiedy tańczę niebo tańczy razem ze mną
Gdy śpiewamy słucha każdy rad
Niechaj każdy z nami śpiewa
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Niech rozbrzmiewa piosnka ta
Będzie prościej, będzie jaśniej
Całą radość damy wam
Będzie prościej, będzie jaśniej
Gdy zaśpiewa każdy z was
24. Dżem - Do kołyski
Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi
Bo nie jesteś sam
Śpij, nocą śnij
Niech zły sen Cię nigdy więcej nie obudzi,
Teraz śpij

hAhGe
Ah
h G h Fis e
Ah

Niech dobry Bóg zawsze Cię za rękę trzyma
Kiedy ciemny wiatr porywa spokój,
Siejąc smutek i zwątpienie
Pamiętaj, że
Jak na deszczu łza,
heAGeAheA
Cały ten świat nie znaczy nic, a nic
Chwila która trwa, może być najlepszą z Twoich chwil
Najlepszą z Twoich chwil
Idź własną drogą, bo w tym cały sens istnienia,
Żeby umieć żyć
Bez znieczulenia, bez niepotrzebnych niespełnienia
myśli złych
25. Budka Suflera - Jolka, Jolka
Jolka, Jolka pamiętasz lato ze snu
CGa
Gdy pisałaś: Tak mi źle
CGa
Urwij się choćby zaraz
CG
Coś ze mną zrób
da
Nie zostawiaj mnie samej, o nie
CGF
Żebrząc wciąż o benzynę
Gnałem przez noc
Silnik rzęził ostatkiem sił
Aby być znowu w Tobie
Śmiać się i kląć
Wszystko było tak proste w te dni
Dziecko spało za ścianą
Czujne jak ptak
Niechaj Bóg wyprostuje mu sny
Powiedziałaś, że nigdy,
Że nigdy aż tak słodkie były jak krew Twoje łzy
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Ref.: Emigrowałem z objęć twych nad ranem
Dzień mnie wyganiał
Nocą znów wracałem
Dane nam było słońca zaćmienie
Następne będzie
Może za sto lat
Plażą szły zakonnice
A słońce w dół
Wciąż spadało nie mogąc spaść
Mąż tam w świecie za funtem
Odkładał funt
Na Toyotę przepiękną aż strach
Mąż Twój wielbił porządek i pełne szkło,
Narzeczoną miał kiedyś, jak sen,
Z autobusem Arabów zdradziła go,
Nigdy nie był już sobą, o nie. Ref.
W wielkiej żyliśmy wannie i rzadko tak,
Wypełzaliśmy na suchy ląd,
Czarodziejka gorzałka tańczyła w nas,
Meta była o dwa kroki stąd.
Nie wiem ciągle dlaczego zaczęło się tak,
Czemu zgasło też nie wie nikt,
Są wciąż różne koło mnie, nie budzę się sam,
Ale nic nie jest proste w te dni.
26. SDM - Bieszczadzkie Anioły
Anioły są takie ciche
a
Zwłaszcza te w Bieszczadach
G
Gdy spotkasz takiego w górach
a
Wiele z nim nie pogadasz
e
Najwyżej na ucho ci powie
CG
Gdy będzie w dobrym humorze
CF
Że skrzydła nosi w plecaku
CG
Nawet przy dobrej pogodzie
aea
Anioły są całe zielone
Zwłaszcza te w Bieszczadach
Łatwo w trawie się kryją
I w opuszczonych sadach
W zielone grają ukradkiem
Nawet karty mają zielone
Zielone mają pojęcie
A nawet zielony kielonek
Ref.: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły
Dużo w was radości i dobrej pogody
Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie

dFCdFC
dFC
dFG

CGa
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Gdy skrzydłem cię trącą już jesteś ich bratem
Anioły są całkiem samotne
Zwłaszcza te w Bieszczadach
W kapliczkach zimą drzemią
Choć może im nie wypada
Czasem taki anioł samotny
Zapomni dokąd ma lecieć
I wtedy całe Bieszczady
Mają szaloną uciechę
Ref.
Anioły są wiecznie ulotne
Zwłaszcza te w Bieszczadach
Nas też czasami nosi
Po ich anielskich śladach
One nam przyzwalają
I skrzydłem wskazują drogę
I wtedy w nas się zapala
Wieczny bieszczadzki ogień
Ref.
...Gdy skrzydłem cię musną już jesteś ich bratem

27. SDM - Jak
Jak po nocnym niebie sunące białe obłoki nad lasem.
Jak na szyi wędrowca apaszka szamotana wiatrem.
Jak wyciągnięte tam powyżej gwiaździste ramiona wasze,
A tu są nasze, a tu są nasze.
Jak suchy szloch w tę dżdżystą noc,
Jak winny-li-niewinny sumienia wyrzut,
Że się żyje, gdy umarło tylu, tylu, tylu.
Jak suchy szloch w tę dżdżystą noc,
Jak lizać rany celnie zadane,
Jak lepić serce w proch potrzaskane.
Jak suchy szloch w tę dżdżystą noc,
Pudowy kamień, pudowy kamień,
Ja na nim stanę, on na mnie stanie,
On na mnie stanie, spod niego wstanę.

DAGD
eGD

Jak suchy szloch w tę dżdżystą noc,
Jak złota kula nad wodami,
Jak świt pod spuchniętymi powiekami.
Jak zorze miłe, śliczne polany,
Jak słońca pierś,
Jak garb swój nieść,
Jak do was siostry mgławicowe
Ten zawodzący śpiew.
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Jak biec do końca, potem odpoczniesz, potem odpoczniesz,
Cudne manowce, cudne manowce, cudne, cudne manowce.

|
|x2

28. SDM - Opadły mgły
Opadły mgły i miasto ze snu się budzi, C F
GC
Górą czmycha już noc;
CG
GD
Ktoś tam cicho czeka, by ktoś powrócił;
Do gwiazd jest bliżej niż krok!
Pies się włóczy popod murami – bezdomny;
Niesie się tęsknota czyjaś na świata cztery strony!
A Ziemia toczy, toczy swój garb uroczy;
Toczy, toczy się los!
Ty, co płaczesz, ażeby śmiać mógł się ktoś
–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!
Z dusznego snu już miasto tu 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!
Ty, co płaczesz, ażeby śmiać mógł się ktoś
–Już dość!
Odpędź czarne myśli!
Porzuć błędny wzrok!
Niech to wszystko zabierze już noc!
Bo nowy dzień wstaje,
Bo nowy dzień wstaje.

29. Dym z jałowca łzy wyciska,
Noc się coraz wyżej wnosi.
Strumień srebrną falą błyska,

Dh
eA
Dh

Ge
CD
Ge
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Czyjś głos w leśnej ciszy prosi:

eA

Ref.: Żeby była taka noc,
D fis
kiedy myśli mkną do Boga,
GA
Żeby były takie dni, że się przy nim ciągle jest. D fis e A
Żeby był przy tobie ktoś, kogo nie zniechęci droga,
Abyś plecak swoich win stromą ścieżką umiał nieść.

a D D7
GeCD
G e a D7
G e C D G e a D (G)

Ogrzej dłonie przy ognisku,
Płomień twarz ci zarumieni.
Usiądziemy przy nim blisko,
Jedną myślą połączeni.
Ref.
Tuż przed szczytem się zatrzymaj,
Spójrz jak gwiazdy w dół spadają.
Spójrz jak drży kosodrzewina,
Góry z tobą wraz wołają.
30. Kobranocka - Kocham cię jak Irlandię
Mieszkałaś gdzieś w domu nad Wisłą
Pamiętam to tak dokładnie
Twoich czarnych oczu bliskość
Wciąż kocham cię jak Irlandię
Ref.: A ty się temu nie dziwisz
Wiesz dobrze, co było by dalej
Jak byśmy byli szczęśliwi
Gdybym nie kochał cię wcale

Ce
G0d
BF
CG

CGC

Przed szczęściem żywić obawę
Z nadzieją, że mi ją skradniesz
Wlokąc ten ból przez Włocławek
Kochając się jak Irlandię
Ref.
Gdzieś na ulicy Fabrycznej
Spotkać się na wypadnie
Lecz takie są widać wytyczne
By kochać cię jak Irlandię
Ref.
Czy mi to kiedyś wybaczysz
Działałem tak nieporadnie
Czy to dla ciebie coś znaczy
Że kocham cię jak Irlandię
Ref.
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31. SDM – Majka
Gdy jestem sam, myślami biegnę
Do mej najdroższej, jak rzeka wiernej
Ref. Majka, nie jestem Ciebie wart
Majka, zmieniłbym dla Ciebie cały świat
Choć dni mijają i czas ucieka
Ty jesteś wierna, wierna jak rzeka
Ref. Majka…
Byłaś mą gwiazdą, byłaś mą wiosną
Sennym marzeniem, myślą radosną
Ref. Majka...
Oddałbym wszystko, bo jesteś inna
Za jeden uśmiech, jedno spojrzenie
Ref. Majka...
Miłość tak wielka już się skończyła,
No bo mnie Majka już opuściła.
Ref. Majka...
32. Chłopcy z placu broni - O, Ela
Byłaś naprawdę fajną dziewczyną
I było na razem naprawdę miło,
Lecz tamten to chłopak był bombowy,
Bo trafiał w dziesiątkę w strzelnicy sportowej.

GeCD
GeCDGeCD

Ce
C7 a
dF
dFG

Gdy rękę trzymałem na twoim kolanie,
To miałem o tobie wysokie mniemanie,
Lecz kiedy z nim w bramie piłaś wino,
Coś we mnie drgnęło, coś się zmieniło.
O, Ela, straciłaś przyjaciela,
Musisz się wreszcie nauczyć,
Że miłości nie wolno odrzucić,
Że miłości nie wolno odrzucić.

FGCa
FG
Ca
FGC

Pytałem, błagałem, ty nic nie mówiłaś,
Nie byłaś dla mnie już taka miła,
Patrzyłaś tylko z niewinną miną
I zrozumiałem, że coś się skończyło.
Aż wreszcie poszedłem po rozum do głowy,
Kupiłem na targu nóż sprężynowy,
Po tamtym zostało tylko wspomnienie,
Czarne lakierki, co jeszcze nie wiem.
O, Ela, straciłaś przyjaciela...
33. Bajeranty - Czasu pewnego
Czasu pewnego swojej dziewczynie
oświadczyć chciałem się
byłem zbyt młody więc nie wiedziałem
jak to powiedzieć jej

C
d
G
C
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Długo choidziłem długo czekałem
zastanawiałem się
z bukietem kwiatów tak pomyślałem
i do niej udam się

C
d
G
C

Ref. //Przynosze tobie moja dziewczyno
siedem czerwonych róż
powiedz czy będziesz
moją na zawsze już // 2x

C
d
G
GC

Dziewcze kwiatami sie ucieszyło
i uśmiechneło się
dziewcze na zawsze moją już było
i pokochało mnie
Będziemy razem do końca życia
będziemy kochać się
będziesz mym szczęściem, moją miłością
o Tobie tylko śnię
Ref.
34. Golec uOrkiestra - Lornetka
Kupiłek lornetke, by podglondać Bernadetke,
Ale w łoknak żaluzje mo zasłoniente.
Księżyc wisi na niebie a jo wciąs nie widzem ciebie,
Marzem coby ryntgenem być w takiej chwili.

CEFd
B G7 C
CEFd
B G7 C E

Ref.
Tak bardzo, bardzo kochom jom, że w nocy, kiedy wszyscy śpiom,
Jo nie śpie, kombinując jak być z niom.
|2x

F G C7+ a
F d G7 C E

Cekołbyk do rana, lecz matuś zdenerwowana
Krzycy: znowu nie wstanies na piersom zmiane!
Ale matuś nie wie o tym, ze kierownik mnie z roboty
Wyloł, bo miołek problemy wciąs z komcentracjom.
Ref.
Wcoraj wpod mi do głowy pomysł cołkiem łodlotowy,
Ze jej wyślem miłosny list anonimowy.
Myślem sobie ukradkiem: moze kasik przypadkiem,
Biegnąc przepadnie wpadając wproast w me ramiona.
Ref.
Tak bardzo, bardzo kochom jom, że w nocy, kiedy wszyscy śpiom,
Jo nie śpie, kombinując jak być z niom.
I taki teros problym mom, że w chałpie kiedy wszyscy śpiom,
Jo nie śpie, kombinując jak być z niom.
Ref.

SPIS TREŚCI
I. Religijne
1.
Bo góry mogą ustąpić
2.
Tobie chór aniołów
3.
Przyjaciela mam
4.
Nie bój się
5.
Podnieś mnie Jezu
6.
W lekkim powiewie
7.
Jaka siła jest
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Pan jest Pasterzem moim
Dotknij Panie moich oczu
Nie zabraknie nam nigdy chleba
Jezu w Hostii utajony
Wszystko mogę w Tym
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody
Pan mnie strzeże
Jesteś Królem
Jesteśmy piękni
Świat byłby taki ubogi
Bóg kocha mnie
Ta Krew
Ukaż mi Panie Swą twarz
Zrzuć ciężary na Jezusa
Ci co zaufali Panu
Gdy na morzu wielka burza
On jest moim życie
Gdy drogi pomyli los zły
Ofiaruje Tobie
Kiedyś wino i chleb
Zbudowani na Chrystusie
Schowaj mnie
Sandały
Jesteś życiem mym
Uwielbiam Imię Twoje Panie
Kocham więc nie muszę się bać
Panie mój przychodzę dziś
Chrystus nas zaprasza
Zaufaj Panu już dziś
O wychwalajcie Go wszystkie narody
Jeśli nie my to kto
Każdy wschód Słońca
Pioseneczka
Tyś jak skałą
Ty światłość dnia
Jezu Tyś wszystkim dla mnie jest
Niechaj zstąpi Duch Twój
Święte Imię Jezus
Ziemia
Jaki był ten dzień
Amen Amen Alleluja
Bo jak śmierć
Chwalę Ciebie Panie
Przyjacielu
Niech Cię Pan błogosławi i strzeże
Barka
Apel Jasnogórski
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55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Gdy klęczę przed Tobą
Zapada zmrok
Misericordias Domini
Ubi caritas
Bóg jest Miłością
Jezu Tyś jest światłością mej Duszy
Ty mi dasz pokój serca
Pan jest mocą swojego ludu
O Jezu cichy i pokorny
Wielbić Pana chcę

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

II. Ogniskowe
Tak mnie ciągnie do gór
Whisky
Wehikuł czasu
Zawsze tam gdzie Ty
Przeżyj to sam
Czarny blues o czwartej nad ranem
Ciupazecka
Takiego Janicka
Ukraina
Nie płacz Ewka
Baśka
Góralu czy Ci nie żal
Góralu czy CI nie żal 2
Szła dzieweczka
Kołysanka dla nieznajomej
Bardzo smutna piosenka retro
Tyle Słońca w całym mieście
Ale to już było
Małgośka
Gdybym miał gitarę
Hej z góry, z góry
Kolorowe jarmarki
My cyganie
Do kołyski
Jolka, Jolka
Bieszczadzkie Anioły
Jak
Opadły mgły
Dym z jałowca
Kocham cię jak Irlandię
Majka
O, Ela
Czasu pewnego / 7 czerwonych róż
Lornetka
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