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Bieszczady

  
Tutaj gwiazdy spadają jak liście,     	 e	D	A
oświetlając wędrowcom drogę.
Tutaj cisza śpiewa wraz z wiatrem-
możesz spierać się z Panem Bogiem.
  
O wartości znane na świecie
i kto komu pokłony ma składać.
tutaj kości zmęczone ogrzejesz
i o życiu możesz pogadać.
  
Tu nie pyta się po co?, dlaczego?
a przyjmuje chlebem i solą.
I pomodlić się możesz w kapliczce,
kiedy oczy od płaczu bolą.
  
Tutaj każdy cię przyjmie jak swego,
gdy położyć zmęczoną chcesz głowę.
Poda rękę, pobłogosławi,
nawet bimbru odda połowę.
  
I niech mówią, że tu koniec świata.
Tutaj każdy ma serce na dłoni
i powita cię zawsze jak brata.
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		Ej	dziewczyno	!

Brodzisz cicho po zielonej łące,      E7	A7
pośród chabrów i maków czerwonych.   E7	A7
Skórę twoją wyzłociło słońce,    E7	A7
wzrok masz senny i rozanielony.    H7
  
Ej dziewczyno!, co niesiesz w koszyku?,
i do kogo się pięknie uśmiechasz?.
Twoja suknia jak obraz Chagalla,
zdradź mi proszę na kogo czekasz.
  
Kto z czereśni ci zrobił kolczyki    
i powplatał kwiaty we włosy.
Komu niesiesz pierwsze poziomki,
zatopione w kropelkach rosy.
  
O kim myślisz, gdy piersi falują,      G		A7
wymykając się z gorsu sukienki.    G		A7
O czym marzysz, gdy wiatr cię dotyka,   G		A7
i miłosne wydaje jęki.     H7
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		Twoje	miasto

  
Twoje miasto zostało w pamięci,     A	E	D	E
przyjaciele, koledzy i plany.
Twoje miasto pachnące dzieciństwem
- zakurzone kamienice, kramy.
  
Twoje miasto, gdzie miłość straciłaś,
tę najpierwszą, uczciwą, wspaniałą,
gdzie rozstania, przyjazdy,
powroty i szalone imprezy do rana...
  
Twoje miasto się zmienia na lepsze
 i pomniki wciąż powstają nowe.
Tylko ludzie już nie są ci sami,
każdy wybrał swoją własną drogę.
  
Od nadmiaru problemów
i pewnie w oku soli,
twoi kumple odeszl
i- masz trochę żalu do nich.
  

Nie mów, że jesteś nikim,    A7	 D7
jesteś przecież człowiekiem.   A7	 D7
Nie mów, że nie masz siły,    A7	 D7
kiedyś znów będzie lepiej.    A 

A	E	D	E
  
Pomyśl o tych, co dachu
już nie mają nad głową.
Oni też są szczęsliwi,
bo wyznają myśl nową.
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Teatr

  
W tym teatrze przedstawienie trwa bez końca, 	 	 C	d 
tylko maski i aktorzy się zmieniają.    	 e	F	G
Jedni tworzą swoje role w pocie czoła,
drudzy grają pod dyktando i ściemniają.
  
W tym teatrze się kurtyna nie zamyka,
su�ler twardo trzyma wartę pod schodami.
Gra orkiestra, czasem akord jakiś słychać,
fałsz, obłuda-jakże dobrze my to znamy.
  
W tym taetrze i klakierów jest bez liku-
biją brawo, kiedy potkniesz się na scenie.
Raz jest cicho, a raz słychać dużo krzyku,
widz czy aktor-to najmniejsze ma znaczenie.
  
Przedstawienie musi trwać, jak śpiewał jeden;
raz jest aplauz, a raz gwizdy usłyszycie.
Czasem klaunem, czasem panem wielkim jesteś,
bo ten teatr, to po prostu zwykłe życie.
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Ballada	parkowa

Gdy wieczorny czas się zbliża i już słyszysz ciszy żar, 										d	B	C	A7
tuż przed bramą dwa oblicza- idziesz Ty, a z Tobą ja.
W parku szelest słychać krzewów,  wciąż w koronach szumi wiatr,  
liście szepczą o jesieni, nawet jeden z drzewa spadł.
  
Lecz gdy wejdziesz, spójrz pod nogi.
Liść samotny, szary list.
Nie nadepnij, weź do ręki.
Porozmawiaj także z nim.
  
Słuchaj wiatru narzekania, słuchaj wierzb, co płaczą wciąż.
Ławka nasza tam, za drzewem,  więc ją stary uśpij śpiewem.
Niech się ludzie oglądają,  niech słuchają-wolno im.
Na tej ławce tam, za drzewem można zwolnić życia rytm.
  
Coraz ciemniej, strun nie widać, coraz głośniej, cisza, wiatr.
I późniejsza wciąż godzina- lubię słuchać gdy tak gra.
  
To już koniec, nic nie widzę. choć już ranek, jasno jest,
ale w głowie mej zawyło.
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Dlaczego

  
Czemu burzy szukasz zimą w środku ciszy? 	 e	h	C	G
Po co gdzieś wędrujesz nocą po ulicach?  	 a	e	C	H7
Czy jest sens tak cierpieć?. Czy jesteś samotna?
...i dlaczego płaczesz, gdy nie słyszy nikt?
  
Czemu Twoje ręce, tak poeszczące struny
nie chcą już dotyku moich rą spragnionych?
Czemu myśli Twoje, zapatrzone w przeszłość,
już nie dostrzegają życia jasnej strony?   a	e	C	D
  

Teraz możesz zostać pośród gór znajomych G	e	a	D
i bieszczadzkich łanów, potarganych drzew.
Odpływaj spokojna, w bezpiecznych ramionach
i ustach kojących, witających dzień.   G	e	a	D	(H7)

		
Jak mam duszy mojej zakazywać tęsknić?
Kiedy jesteś blisko wszystko we mnie drży.
Przecież wiesz- każdemu potzrbna jest miłość
i czyjeś uczuciem rozjaśnione oczy.
  

Teraz możesz zostać pośród gór znajomych
i bieszczadzkich łanów, potarganych drzew.
Odpływaj spokojna, w bezpiecznych ramionach
i ustach kojących, witających dzień.
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Przerwa

Zróbmy sobie przerwę na życie,   		 	 E	D	E
odpocznijmy od smutnych zdarzeń,   	 E	D	E
połapiemy zgubione motyle,    	 E	D	E
i wrócimy do starych marzeń.    	 cis	A	H

Zróbmy sobie przerwę na życie,
i połóżmy w słońcu na trawie,
ja policzę ci piegi na nosku,
ty po niebie lecące żurawie.

A wieczorem siądziemy wtuleni,  	 	 cis	A	H
w nocną ciszę i siebie nawzajem,  	 	 cis	A	H
popatrzymy na iskry w ognisku,  	 	 cis	A	H	
świat na chwilę...stanie się rajem.  	 	 cis	A	H

Zróbmy sobie przerwę na życie
takie małe, szczęśliwe wakacje
Niech słowiki śpiewają nam pieśni
I zakwitną pachnące akacje

Zróbmy sobie przerwę na życie,
nie będziemy się nigdzie śpieszyć,
połapiemy zgubione radości,
poczujemy się znowu...jak dzieci.

A wieczorem siądziemy wtuleni,
w nocną ciszę i siebie nawzajem,
popatrzymy na iskry w ognisku,
świat na chwilę...stanie się rajem.

Zróbmy sobie przerwę na miłość
zapomnijmy o wszystkim co złe
teraz szczęście się nam przydarzyło
los dziś do nas uśmiechnął się
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Boskie	góry

To dla siebie Bóg stworzył Bieszczady,  	 	 d	C	d
żeby nocą, gdy księżyc świeci,   	 	 d	C	d
siadać blisko ludzkiej gromady,   	 	 d	C	d
słuchać bajek, nie tylko dla dzieci.   	 	 B	C	d

Patrzeć w oczy wędrowcom samotnym,
co znaleźli tu szczęścia okruszek,
dobrym słowem ogrzewać im serca,
i wlać kroplę spokoju w ich duszę.

Wpaść do karczmy na Grzane Wino, 	 F	C
zagrać w karty ze starym bacą,  	 B	a	d	(C)
równać drogi duszom zgubionym,  	 F	C
które w życiu za dużo płaczą.  	 B	C	d	(C)

To dla siebie Bóg stworzył Bieszczady,
by odpocząć sobie od świata,
wskazać drogę błądzącym owieczkom,
i stąd widzieć jak płyną lata.

Też dla siebie Bóg stworzył Bieszczady
by tu złożyć zmęczone już kości
Dał ci lasy i gwiazd plejady
Piękną drogę do wiecznej wolności /x3

Wpaść do karczmy na Grzane Wino,
zagrać w karty ze starym bacą,
równać drogi duszom zgubionym,
które w życiu za dużo płaczą. // x4
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Więc	śpiewajmy

               
        Capo - 5 próg
Bardzo smutno się robi na duszy,    	 a	
kiedy wielcy wędrują do nieba.    	 d
Czas pożegnań jest chwilą zadumy,    	 G

0
że ze śmiercią pod rękę iść trzeba.    	 Fis 	E7

Czasem można pogodzić się z losem,
a wiatraki zostawić za sobą,
bo nie zawsze możemy wygrywać,
bardzo często musimy stać obok.

Więc przyjacielu, usiądź koło mnie-  	 a	G	a
dziś zagramy zupełnie inaczej.   	 G	C	A7
Za tych wszystkich, co już nie powrócą,  	 d	a	

0
cichuteńko- niech smyczek zapłacze.  	 Fis 	E7

Jesteśmy śmiertelni niestety,
umierają i wielcy i mali,
ale warto tak przeżyć swe życie,
aby po nas, nie przez nas płakali.

Więc śpiewajmy o tych, co po łąkach
i niebieskich płyną połoninach,
dla nas droga, jeszcze się nie kończy,
dla nich droga dopiero się zaczyna.

Więc przyjacielu, usiądź koło mnie...

Czy Ci w górze są potrzebni poeci
Czy muzycy są potrzebni Ci Panie
Czy za mało Ci Raju dla siebie
Czy potrzebne Ci jest nasze granie
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W	Cisnej

Na dachu świata pisze ten list       D	G	D
Siedzę na ławce odarty z sil
W głowie mi szumi wczorajszy dzien
I wiatr z tupetem pod kurtkę wbił

We dwoje łatwiej przemierzać świat
Gałęzie, próchnem chrupią, kropi deszcz
Na wierchu z wolna zapada noc
I Słońce chowa się wśród chmur

(zagrywka)

Las wyczarował baśniowy dym
Trawy czesane jakby pod włos
Słońce odpływa my razem z nim
W powietrzu czuć bieszczadzką noc

No a w Cisnej sie znowu spotkamy  	 	 D	G	D
Na szlaku albo jeszcze dalej  		 	 �is	G	A
I pójdziemy do Tadzia posiedzieć 	 	 D	G	D
Przy całkiem pysznym obiedzie  	 	 B	C	D

Na połoninach biesy graja w karty
A aniołowie w kręgle toczę bój
Jesienią góry sa przecież najszczersze
i Wiesiek w Cisnej zastawia stół

Las wyczarował baśniowy dym
Trawy czesane jakby pod włos
Słońce odpływa my razem z nim
W powietrzu czuć bieszczadzką noc

No a w Cisnej sie znowu spotkamy...
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Zielone	pudełko

Wymknęły się, wyleciały,    	 			a	D7			a	D7
a otworzyłem na chwilę,
marzenia, schowane na potem,
piękne jedwabne motyle.

Sprzątałem i jakoś tak wyszło,
że samo mi wpadło w dłonie,
i teraz nie wiem co zrobię,
gdy ogień znowu zapłonie.

W pudełku były marzenia
takie schowane na potem
Kiedy zabraknie radości
By żyć się zachciało z powrotem

Marzenia o Tobie przy stole
i na huśtawce w ogrodzie
Gdzie wiatr Cię będzie ubierał
Nikt tego zobaczyć nie może   	 										a	D7	G

Pudełko było zielone z kokardą w czerwone serduszko, 	 C	D	e
chciałam odpocząć od marzeń, schowałam głęboko pod łóżko. 	 a	D	G
Bo ja nie umiem tak troszkę, marzyć i bujać w obłokach,  C	D	e
a jeśli pragnę to bardzo i jeśli kocham to kocham.   a	D	G

O tym, że tylko ze mną
będziesz witała Słońce
i nocach gdy tylko dla mnie
będziesz tańczyła łące

Więc je połapię pomału                   
schowam, niech kurzem porosną,
może ktoś inny je znajdzie,
wypuści następną wiosną.
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