COSMIRSKY & CO.
Śpiewnik
NAJSŁODSZEGO SKLEPU
NA ŚWIECIE
The
SWEETEST SHOP
IN THE WORLD
Songbook

BRZECHWA
DAUKSZEWICZ
GRECHUTA
KACZMAREK
KOFTA
KORA
KORZYŃSKI

Plac Konfederacji
WARSAW
Mazovia
3000

1 / www.givetheworld.org

LASKOWIK
OSIECKA
MICKIEWICZ
MŁYNARSKI
MUNIEK T-LOVE
PRZYBORA
TUWIM

2 / www.givetheworld.org

WSTĘP
I have created the largest book of poems in the world – 3000 Polish poems and songs...
Here we have 50 of the sweetest songs to lift your spirits and make the world smile!
Free of charge as an Everlasting Ecobook pdf
Concluding with a selection of poems by Julian Tuwim which are all about music and passion!
Pop into our shop of Confederation Square in Old Bielany district of Warsaw to sing with us!
Stworzyłem największą na świecie księgę wierszy - 3000 polskich wierszy i piosenek...
Tutaj mamy 50 najsłodszych piosenek, które podniosą Cię na duchu i sprawią, że świat się
uśmiechnie!
Bezpłatnie jako wieczny ekobook w formacie pdf
Na zakończenie wybór wierszy Juliana Tuwima, które dudnią i huczą muzyką i pasją!
Wpadnij do naszego sklepu na Placu Konfederacji na Starych Bielanach i zaśpiewaj z nami!
A.B.Cosmirsky & Co.
Warsaw
2020-3000

CCCCCP
Curieously Chopintastic
COSMIRSKY & Co. CABARET
Project
Target audiences – Poles learning English in Poland (10 million), Poles based outside of Poland (23 million),
English language audiences around the globe (1.7 billion)
GIVE THE WORLD Cosmirsky & Co. Cabaret and Everlasting Ecobooks – project designed to
revolutionise access to entertainment and education and evolve our species in the digital age...
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SET LIST
1. ADDIO POMIDORY / Jeremi Przybora
2. BO JESTEŚ TY / K Krawczyk
3. Boskie Buenos / Kora
4. Bynajmniej / W Młynarski
5. Chomiczówka / Sidney Polak
6. Cykady na cykladach / Kora
7. Czy te oczy mogą kłamać / Osiecka
8. Dni, których nie znamy / M Grechuta
9. Do łezki łezka / J Kofta

10. Do serca przytul psa / Jan Kaczmarek
11. Dzik jest dziki / J Brzechwa
12. Ewka / B Olewicz
13. Fachowcy / Jonasz Kofta
14. Jadą wozy kolorowe / Jerzy FICOWSKI
15. Jeszcze w zielone gramy / W Młynarski
16. Jeżeli kochać to nie indywiduwalnie / J Przybora
17. King Bruce Lee Karate Mistrz / A Korzyński
18. Klasowka Z Fragmentu Wolnosci / Daukszewicz
19. Kocham wolność / Bogdan Łyszkiewicz CHŁOPCY z PLACU BRONI
20. Lubie wracać tam gdzie byłem / W Młynarski (Zbigniew Wodecki)
21. Lucciola / Kora
22. Miłość ci wszystko wybaczy / J Tuwim
23. Murzynek Bambo / J Tuwim
24. Muzyk / A Osiecka
25. Nie nie nie / Muniek T-LOVE
26. Nie dokazuj / M Grechuta
27. Nie ma jak u mamy / W Młynarski
28. Nie masz cwaniaka nad warszawiaka / ALBERT HARRIS & S Grzesiuk
29. Niepewność / A Mickiewicz
30. Niepokonani / B Olewicz
31. Ocalić od zapomnienia / Gałczyński
32. Oh Romeo / Jeremi Przybora
4 / www.givetheworld.org

33. Pamiętajcie o ogrodach / Jonasz Kofta
34. Piosenka jest dobra na wszystko / Jeremi Przybora
35. Polska Miłość / W Młynarski
36. Rada puchaczy / J Brzechwa
37. Róbmy swoje / W Młynarski
38. Sen o Warszawie / Cz Niemen
39. Słowo musi być święte / Hemar
40. Smutasy i mazgaje / Z Laskowik
41. W Polskę idziemy / W Młynarski
42. W szkole wolnosci / W Młynarski
43. Warszawa / Muniek T-LOVE
44. Warszawa da się polubić / Brok
45. Wesołe jest życie staruszka / Jeremi Przybora
46. Witajcie w naszej bajce / J Brzechwa
47. Wsiąść do pociągu byle jakiego / M Czapińska
48. Wszystko się może zdarzyć / A Lipnicka
49. Zacznij od Bacha /
50. Zawsze tam gdzie ty / J Skubikowski
TUWIM TO SONG!
1. LOKOMOTYWA
2. Melodia
3. Prośba o piosenkę
4. Słoń Trąbalski
5. Taniec
6. Ptasie Radio
7. Warszawa
8. Pieśń o Radości i Rytmie
9. Skakanka
10. Burza (Albo Miłość)
11. O Panu Tralalińskim
12. Całujcie mnie wszyscy
13. Pociągiem do Warszawy
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ADDIO POMIDORY
Minął sierpień, minął wrzesień,
znów październik i ta jesień
rozpostarła melancholii mglisty woal
Nie żałuję letnich dzionków,
róż, poziomek i skowronkow
Lecz jednego, jedynego jest mi żal
Addio pomidory
Addio ulubione
Słoneczka zachodzące
za mój zimowy stół
Nadchodzą znów wieczory
sałatki niejedzonej
Tęsknoty dojmującej
i łzy przełkniętej wpół
To cóż że jeść ja będę
zupy i tomaty
Gdy pomnę wciąż
wasz świeży miąższ ...
w te witaminy przebogaty...
Addio pomidory,
addio utracone
Przez długie, złe miesiące wasz zapach będę czuł
Owszem była i dziewczyna
i miłości pajeczyna
co oplotła drżący dwukwiat naszych ciał
Porwał dziewcze zdrady poryw
i zabrała pomidory
te ostatnie com schowane przed nią miał
Addio pomidory
Addio ulubione
Słoneczka zachodzące
za mój zimowy stół
Nadchodzą znów wieczory
sałatki niejedzonej
Tęsknoty dojmującej
i łzy przełkniętej wpół
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ADIOS ME TOMATOES
August gone, September's passed,
now October, fall at last,
melancholy mists mean I cannot forget.
I don't rue the summer days,
the roses, berries, larks and jays,
Still, there is this tiny thing I do regret
Addio pomidore
Tomatoes my adored
My round and reddish heart
weeps now that you are done.
Here comes a winter story
Of pickles, oh so boring,
My heart is torn apart
Now our romance is canned.
Your soups and sauces are not for me,
I want to gulp
your freshest pulp...
rich in vitamins from A to Z...
Adios sweet tomatoes,
Farewell my Eldorado,
Through all these long, dark months,
your flesh is but a dream.
Then I met a certain lady,
who turned out to be real shady,
though I spent some pleasant nights
in her boudoir.
Then that witch, I kid you not,
executes a devious plot
steals the last of my tomatoes, oh the twist noir.
Addio pomidore
Tomatoes mi amore
My cursed crimson heart
weeps for what could've been.
So ends our summer story
With pickles, oh so boring,
Now winter's chopped apart
And our love finally tinned.

7 / www.givetheworld.org

BO JESTEŚ TY
Na zewnątrz mgła, tylko ziąb i deszcz
A dla mnie świat w ciepłym świetle świec
Powietrze ma elektryczny smak
Chciałbym tak trwać nawet tysiąc lat
Bo jesteś Ty
Znów przy mnie budzisz się
Bo jesteś Ty
I wciąż czuję, że...
Bo jesteś Ty
Cóż więcej mógłbym chcieć?
Bo jesteś tu
I proszę zostań już
Ja chciałem tak zawsze biec pod wiatr
Nie liczyć dni, ciągle zmieniać twarz
Sprawić by czas wciąż omijał mnie
Wszystko to już dziś nie liczy się
Bo jesteś Ty
Zaczynasz ze mną dzień
Bo jesteś wciąż
Gdy zaczyna się noc
Już wszystko mam
Cóż więcej mógłbym chcieć?
Bo jesteś Ty
I zawsze tu bądź
Bo jesteś Ty
Songwriters: Andrzej Smolik / Danuta Halina Jurewicz-myszor / Przemyslaw Pawel Myszor
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BOSKIE BUENOS
Serdecznie witam panie dziennikarzu
Zanim opowiem panu o swych planach
Na imię mam Gladys del Carmen
La Torullo Gladys Semiramis
Chcę jeszcze raz pojechać do Europy
Lub jeszcze dalej do Buenos Aires
Więcej się można nauczyć podróżując
Podróżować, podróżować jest bosko
Ciągle pan pyta co sądzę o mężczyznach
Ach proszę pana jaki pan jest ciekawski
Naturalnie myślę o mężczyznach
Ale teraz muszę jechać do Buenos Aires
Kiedy wybrali mnie syreną morza
Zaprosili mnie do pierwszej klasy
Częstowali mnie szampanem
Ja uwielbiam szampana w Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Dalej pan pyta czy wierzę w astrologię
Chiromancje i horoskopy
Wszystkie inne sprawy czarowników
Oraz tego co się tyczy ciał astralnych
Więc co się tyczy astrologii
Oraz powiedzmy ciał astralnych
Planety Jowisz i innych obiektów
Oczarowują mnie,
Lecz przede wszystkim w Buenos Aires
Tymczasem żegnam panie dziennikarzu
I niech pan nie zapomni przesłać
Stu egzemplarzy gazety z wywiadem
Podaruję panu zdjęcie z autografem
Chcę jeszcze raz pojechać do Europy
Lub jeszcze dalej do Buenos Aires
Więcej się można nauczyć podróżując
Podróżować, podróżować jest bosko
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Aires, Aires, Aires, Aires
Aires, Aires, Aires, Aires
Aires, Aires, Aires, Aires
Aires, Aires, Aires, Aires
Buenos
Buenos Aires
Buenos
Buenos!
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Bynajmniej...
Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu
Choćby najbardziej pobieżnym,
Że się spotkali pan ten i pani
W pociągu dalekobieżnym.
Ona - na pozór duży intelekt,
On - może trochę mniej,
Ona z tych, co to pragną zbyt wiele,
On szeptał jej:
Za kim to, choć go przedtem nie znałem,
Przez tłoczny peron się przepychałem?
Za Panią, bynajmniej za Panią...
Przez kogo płonę i zbaczam z trasy,
Czyniąc dopłatę do pierwszej klasy?
Przez Panią, bynajmniej przez Panią!
Byłem jak wagon na ślepym torze,
Pani zaś cichą stać mi się może
Przystanią, bynajmniej, przystanią...
Mówię, jak czuję, mówię, jak muszę,
Gdzie Pani każe - tam z chęcią ruszę
Za Panią, bynajmniej za Panią!
Ta pani tego pana niszczyła
Przez cztery stacje co najmniej,
Zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła
Użycie słowa "bynajmniej".
A on - on, w końcu nie był zbyt tępy,
Cokolwiek przygasł - to fakt,
Ale ogromne zrobił postępy,
Mówiąc jej tak:
Człowiek czasami serce otworzy.
Kto go zrozumie? Kto mu pomoże?
Nie pani, bynajmniej nie pani...
I kto, nie patrząc na tą zdania składnię,
Dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie?
Nie pani, bynajmniej nie pani...
U pani, proszę pani, w życiu wszystko jest proste:
Myśli są trzeźwe, słowa są ostre
I ranią, cholernie mnie ranią!
I wiem, że jeśli szczęście dogonię,
W cichej przystani się kiedyś schronię,
To nie z panią, bynajmniej nie z panią!
Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu,
Które jest prawie skończone,
Że gdy rozstali się ten pan z panią,
Szedłem za nimi peronem.
I wtedy - tego, co się zatliło
I uleciało gdzieś w dal,
Przez małą chwilę mi się zrobiło
Bynajmniej żal...

Wojciech Młynarski -
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DOUBTLESS...
Telling this story I'm finding it rather
Hard not to doubt and digress
How this one couple bumped into each other
On a train that was express.
She – it seemed had real brains,
He – more of a poseur,
She dreamt of fortune, of love and fame,
He then whispered to her:
Who was it, though I did not know her before,
I chased through the crowd of the terminal floor?
You, Madam, Doubtless, you Madam...
For whom do I burn when making a pass
Or pay extra fees to travel first class?
You Madam, Doubtless, you Madam!
I was like a wagon on a dead end track
Hoping you'd whisper sweet nothings back,
Romantic, doubtless, I fathom...
I speak what I feel, I speak as I must,
We can train together, if you wish, I trust,
You Madam, doubtless, you madam!
She did her best to brush the man off
Acting the heartless cold little countess,
When all else failed, she finally scoffed
At his use of the word “doubtless”.
And he – he wasn't quite all that dumb,
Though the wind did leave his sails,
He made huge progress, did not succumb,
Whispering to some avail:
A man will open his heart at times,
Who'd be so harsh as to call that a crime?
You Madam, doubtless, you madam!
And who, thinking only of spoken art,
Will see what a man has in his heart,
Not Madam, doubtless, not madam!
I'm saddened, Madam, real saddened!
And should I ever find what I seek
I will retire my wounds to lick,
From Madam, doubtless, you madam!
It's hard not to mention in telling this tale,
Which is almost all done.
That when they parted, and walked away,
I walked down the concourse behind them.
Then it did vanish, fade away, melt,
That something they never had,
And for a while I really felt
Doubtlessly sad.
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CHOMICZÓWKA
Chomiczówka Chomiczówka pierwsze wino pierwsza wódka
Chomiczówka Chomiczówka pierwsza dziewczyna pierwsza lufka
Pierwsze imprezy chlanie na balkonach
Pierwsze próby z zespołem rockowym
Pierwsze o życiu poważne rozmowy
Pierwsze pomysły co tu dalej robić
Pierwsze porażki i pierwsze sukcesy
Pierwsze życiowe prawdziwe stresy
Pierwsze zazdrości i pierwsze miłości
Pierwsze pogruchotane kości
Pierwsze papierosy przy automacie
Pierwsze pornosy w czyjejś chacie
Pierwsza śmierć widziana na własne oczy
Chomiczówka Chomiczówka pierwsza dziewczyna pierwsza wódka
Chomiczówka Chomiczówka pierwsza motorynka sztuka nówka
Pierwsza saletra asfaltu wybuchy
Pierwszy szpan na zagraniczne ciuchy
Pierwszy zegarek elektroniczny
Pierwszy kontakt z dziewczyną fizyczny
Chomiczówka Chomiczówka latem Izabelin Truskaw
Chomiczówka Chomiczówka wysypisko Radiowo lotnisko Bemowo
Chomiczówka Chomiczówka tutaj przedszkole szkoła sto szóstka
Chomiczówka Chomiczówka pod hutą liceum i zawodówka
Roztrzaskany szybowiec na bloku samobójczy skok zakochanej pary
Nie do wiary religia w baraku na tyłach kościoła
Bite butelki na zapleczu sklepu
Zbierany butapren do słoików
Pierwszy w rodzinie drogowy wehikuł
Nie ma już Chomiczówki sprzed lat wspomnień czad
Wali w głowę jak ołowiany grad
To prawda minęło już przecież kilkanaście lat
Czasu szmat życia szarej codzienności bat nagle spadł
Zabierając w przeszłość tamten świat zabierając w przeszłość tamten świat
Nie ma ludzi których tu znałem którym ufałem niejedno zawdzięczałem
Nie ma wrogów i nie ma przyjaciół a każdemu los rożnie odpłacił
Jedni patrzą się teraz zza krat kilku już opuściło ten świat
Innych zniszczył pieniędzy brak jeszcze innych zmienił ich smak
Każdy kamień to inna historia w brudnej windzie ja w krótkich spodniach
Trzymam kapsle w kolorowych foliach liczę piętra a głowa jest wolna
Nie dotyczy mnie nic z tego co teraz
Żaden hajs ani krótka kariera rocknedrolowego hochsztaplera
Chomiczówka Chomiczówka Chomiczówka Chomiczówka
Marii Dąbrowskiej Conrada Aspekt Kwitnąca Nerudy Mistrzowska
Stop
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CYKADY NA CYKLADACH
Jest bardzo bardzo bardzo cicho
Słońce rozpala nagie ciała
Morze i niebo ostro lśni
Dobrze mi, ach, jak dobrze mi
Jem słodkie słodkie winogrona
Ty śpisz w moich w moich ramionach
Morze i niebo ostro lśni
Dobrze mi, ach, jak dobrze mi
Cykady na Cykladach
Cykady na Cykladach
W nocy gwiazdy spadają
A dyskoteka gra
Przez bardzo bardzo krótką chwilę
Dokoła widz rój motyli
Stopy mam takie gorące
W gorących ustach słońce
Jem słodkie słodkie winogrona
Ty śpisz w moich w moich ramionach
Morze i niebo ostro lśni
Dobrze mi ach jak dobrze mi
Cykady na Cykladach
Cykady na Cykladach
W nocy gwiazdy spadają
A dyskoteka gra
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CZY TE OCZY MOGĄ KŁAMAĆ

A gdy się zejdą, raz i drugi,
kobieta po przejściach, mężczyzna z przeszłością,
bardzo się męczą, męczą przez czas długi,
co zrobić, co zrobić z tą miłością?
On już je widział, on zna te dziewczyny,
z poszarpanymi nerwami, co wracają nad ranem nie same,
on już słyszał o życiu złamanym.
Ona już wie, już zna tę historię,
że żona go nie rozumie, że wcale ze sobą nie śpią,
ona na pamięć to umie.
Jakże o tym zapomnieć? Jak w pamięci to zatrzeć?
Lepiej milczeć przytomnie i patrzeć.
Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie!
Czy ja mógłbym serce złamać? I te pe...
Gdy się farsa zmienia w dramat, nie gnam w kąt.
Czy te oczy mogą kłamać? Ależ skąd!
A gdy się czasem w życiu uda
kobiecie z przeszłością, mężczyźnie po przejściach,
kąt wynajmują gdzieś u ludzi
i łapią, i łapią trochę szczęścia.
On zapomina na rok te dziewczyny z bardzo długimi nogami,
co wracają nad ranem nie same.
Woli ciszę z radzieckim szampanem.
Ona już ma, już ma taką pewność,
o którą wszystkim wam chodzi.
Zasypia bez żadnych proszków, wino w lodówce się chłodzi.
A gdy przyjdzie zapomnieć i w pamięci to zatrzeć?
Lepiej milczeć przytomnie i patrzeć.
Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie!
Czy ja mógłbym serce złamać? I te pe...
Kiedyś to zrozumiesz sama, to był błąd.
Czy te oczy mogą kłamać? Ależ skąd!
I czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie!
Czy ja mógłbym serce złamać? I te pe...
Kiedyś to zrozumiesz sama, to był błąd.
Czy te oczy mogą kłamać? Ależ skąd!
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COULD THESE EYES EVER LIE
And should they meet, thereabouts,
A woman dejected, a man in despair,
They try their best, desperate to work out
what to do with this state of affairs?
He's seen them, he knows all those ladies,
their nerves in a state, he's been on those dates,
he knows that it's getting too late.
She knows them, she's heard their sob stories,
the sleeping apart, the wives who don't shut up,
she knows them all off by heart.
How to wipe all those memories? With champagne or with scotch?
Just keep silent, keep sober and watch.
Could these eyes ever lie? Rather not!
Could I ever break your heart? And whatnot...
As the end becomes a start, let's tie the knot.
Could these eyes ever lie? Surely not!
And should their fortunes come to change,
that heartbroken fella, that dame in despair,
they set up home, two lives rearranged,
to see if there's still something there.
He then forgets,
forgets all the ladies
with hairdos that shine,
with eyes that never smile,
hides home with cool silence and wine.
She really knows, she's got this gut feeling,
the peace everyone's after,
the sleep without prescription,
the champagne is wonderfully chilling.
And when we come to forget and the game's getting botched,
just stay shtum, stay sober and watch.
Could these eyes ever lie? Rather not!
Could I ever break your heart? And whatnot...
Before the end comes to start, let's stop the rot.
Could these eyes ever lie? There's a thought!
Could these eyes ever lie? Rather not!
Could I ever break your heart? And whatnot...
As it all falls apart, let's cut the knot.
Could these eyes ever lie? Whatcha got?!
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DNI, KTÓRYCH JESZCZE NIE ZNAMY
Tyle było dni, do utraty sił,
Do utraty tchu, tyle było chwil,
Gdy żałujesz tych, z których nie masz nic,
Jedno warto znać, jedno tylko wiedz:
Że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy,
Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy,
Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy,
Ważnych jest kilka tych chwil.
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, wtedy właśnie, że...
Że, ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy,
Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy,
Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy,
Ważnych jest kilka tych chwil.
Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy?
Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych?
Jak oddzielić nagle rozum swój od serca?
Jak usłyszeć siebie w takim szumnym skercu?
Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy?
Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych?
Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję?
Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele.
Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy,
Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy,
Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy,
Ważnych jest kilka tych chwil.
Na na na na na na na na na...
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DAYS YET TO COME
Countless days gone by till our strength ran out
Till we couldn't breathe, countless moments now
You regret the ones that have left you nowt
Yet this thing do know, this thing off by heart
What maters are only the days that are still only coming
Mind the few moments we wait for to be arriving
Mind you the days which are still only coming,
Mind you those moments few.
Famous fellow had orchards and a house
Then he lost his mind in with a rough crowd
Though his fortune lost he did not go down
For he knew full well when it mattered wow
Remember to just mind the days that are yet to come
Mind the few moments, the ones we wait
Mind you the days which are still only coming,
Mind you those moments few.
How to know old friends who strangers have become?
How to gather thoughts now of those random ones?
How to quickly cut thoughts off from what we feel?
How to hear and see truth when things won't keep still?
How to know old friends who strangers have become?
How to gather thoughts now of those random ones?
How to rediscover hope and joy anew?
Go you look for answers – ages wait for you!
What maters are only the days that are still only coming
Mind the few moments we wait for to be arriving
Mind you the days which are still only coming,
Mind you those moments few.
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Do łezki łezka
Jonasz Kofta
Autobusy zapłakane deszczem 4 4 2
wożą ludzi od siebie do siebie, 4 4 2
po błyszczącym mokrym asfalcie, 4 2 3
jak po czarnym gwiaździstym niebie 4 3 2
Od tygodnia leje w tym mieście,
ścieka wilgoć po sercu i palcie,
z autobusu spłakanego deszczem
liczę gwiazdy na mokrym asfalcie.
Do łezki łezka,
aż będę niebieska
w smutnym kolorze blue,
jak chłodny jedwab,
w kolorze nieba,
zaśpiewam kolor blue.
Autobusy zapłakane deszczem
jak ogromne polarne foki,
przeszukują w deszczu swe miejsce
wydmuchując pary obłoki.
Po zmęczonych grzbietach ich dreszczem
przelatują neonów błyski,
autobusy zapłakane deszczem
mają takie sympatyczne pyski.
Do łezki łezka
aż będę niebieska
w smutnym kolorze blue,
jak chłodny jedwab,
w kolorze nieba,
zaśpiewam kolor blue. (x2)
A gdy padać przestanie w tym mieście,
gdzie się z swoim smutkiem pomieszczę,
autobusem zapłakanym deszczem
tam pojadę, gdzie pada wiecznie.
Do łezki łezka
aż będę niebieska
w smutnym kolorze blue.(x4)
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Tear to tear
Jonasz Kofta
City buses pass sobbing in the rain
ferry people, hellos and goodbyes,
down wet asphalt slowly they clatter
as if the streets were black and starry skies
It keeps raining, again and again,
all is wet and nothing seems to matter,
riding buses soaked in sorry rain
I count the stars reflected in the gutter.
So tear to tear, dear,
Now that you're not here
Leaving me feeling so blue,
Wrapped in cool silk, dear,
But stripped of all cheer
I will sing you the colour blue.
City buses crawling through the rain
on their bellies like lonely polar seals
trying to find a dry place to remain
in misty clouds never keeping still
Along their spines neon shivers gleam
as we doze, exhausted in our seats,
city buses sobbing sodden streams
looking sorry and soppy and sweet
So tear to tear, dear
Now that you're not here
Leaving me feeling so blue.
Wrapped in cool silk, dear
Now drained of all cheer
I will sing you the colour blue. (x2)
And if it ever stops raining in this town
Me and my sadness together we'll be found,
on city buses crying, almost drowned,
eternal rains leading us around.
So tear to tear, dear
Now that you're not here
Leaving me feeling so blue.

23 / www.givetheworld.org

DO SERCA PRZYTUL PSA
Jan Kaczmarek
Zanim zdechnie w oceanie / struty ropą śledź ostatni
A ostatniej trawy źdźbło przykryje pył,
Zanim w Leśniczówce Pranie gigantyczny motel stanie,
Zanim ciszę leśną zmąci jazgot pił,
Zanim zniknie pod betonem osiedlowych skwerków reszta,
A w piwnicy odda ducha szara mysz,
Zanim wszystko co zielone, co w pachnącej trawie mieszka
Na podeszwach rozniesiemy wzdłuż i wszerz.
Do serca przytul psa,
Weź na kolana kota,
Weź lupę popatrz - pchła!
Daj spokój, pchła to też istota.
Za oknem zasadź bluszcz,
Niech się gadzina wije,
A kiedy ciemno już i wszyscy śpią,
I matka śpi, ojciec śpi, babcia śpi, córka śpi, żona śpi Zapylaj georginie.

Nim zatruje aerozol do cna życie morskim świnkom
I przesłoni góry ciąg dymiących hałd,
Nim słowiki i skowronki stracą głosy i umilkną
W metalicznym ryku rozwydrzonych aut.
Nim karmiona sztucznie krowa da zielone, chude mleko,
Zanim wzruszysz się wąchając sztuczny kwiat.
Zanim naturalny erzac w krew ci wejdzie tak daleko,
Że polubisz plastykowy, śmieszny świat.
Do serca przytul psa,
Weź na kolana kota,
Weź lupę, popatrz - pchła!
Daj spokój, pchła to też istota.
W jeżyny nura daj
Lub usiądź na mrowisku.
To może nie jest raj,
lecz trwaj tam, trwaj,
w jeżynach trwaj,
Wiosna, maj, a ty trwaj!
A ty trwaj, a ty trwaj!
Bo to jest w końcu - wszystko...
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Take a dog to heart
Jan Kaczmarek
The last herring breathes his last in an oil slick from hell,
And the lastest blade of grass dries into dust,
As our forests are replaced with more car parks and motels,
Chainsaws eating all our memories of the past,
Before concrete covers over our beloved urban parks
Even rats give up the ghost fore jumping ship
Before every lucky clover, all that ever rode the ark
Ends up trampled neath our species' ego trip
So take a dog to heart
Remember cats have feelings,
A flea may not be smart,
But it is still a living being.
Go grow some ivy, pal,
And watch it climb the ceilings,
And when at last it's dark and the house sleeps,
Mommy sleeps, daddy sleeps, granny sleeps, baby sleeps, your wife sleeps - go pollinate some seedlings!
Before hairspray hurts our hamsters, hothouse gasses make us numb
And hot piles of stinking slag block out the stars,
Before nightingale's and larks lose their voices and fall dumb
Deafened by metallic calls of rutting cars.
Before GMO fed cattle gives us greenish, thinnish milk
And the smell of plastic flowers you behold,
Before ersatz that's organic poisons you and all your ilk
And you grow to like this plastic, puny world.
So take a dog to heart
Remember cats have feelings,
A flea may not be smart,
But it is still a living being.
Sit down on an anthill.
And while they sting keep singing,
This isn't heaven still,
but stay there still,
if it's your will,
Though shall not kill!
So just be still, be oh so still!
For in the end – it's everything...
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DZIK JEST ZŁY
MIŚ
Proszę państwa, oto miś
Miś jest bardzo grzeczny dziś,
Chętnie państwu łapę poda
Nie chce podać? A to szkoda
LIS
Rudy ojciec, rudy dziadek
Rudy ogon to mój spadek
A ja jestem rudy lis
Ruszaj stąd, bo będę gryzł
DZIK
Dzik jest dziki, dzik jest zły
Dzik ma bardzo ostre kły
Kto spotyka w lesie dzika,
Ten na drzewo zaraz zmyka
Dzik jest dziki, dzik jest zły
Dzik ma bardzo ostre kły
Kto spotyka w lesie dzika,
Ten na drzewo zaraz zmyka
ŻUBR
Pozwólcie przedstawić sobie
Pan żubr we własnej osobie
No, pokaż się, żubrze Zróbże
Minę uprzejmą, żubrze
MAŁPY
Małpy skaczą niedościgle
Małpy robią małpie figle
Niech pan spojrzy na pawiana
Co za małpa, proszę pana!
Dzik jest dziki, dzik jest zły
Dzik ma bardzo ostre kły
Kto spotyka w lesie dzika,
Ten na drzewo zaraz zmyka
COŚ
Bardzo trudno mi jest orzec
Czy to ptak czy nosorożec
Dzik jest dziki, dzik jest zły
Dzik ma bardzo ostre kły
Kto spotyka w lesie dzika,
Ten na drzewo zaraz zmyka
Dzik jest dziki, dzik jest zły
Dzik ma bardzo ostre kły
Kto spotyka w lesie dzika,
Ten na drzewo zaraz zmyka
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WILD BOAR's WILD
BEAR
Hello folks, here's a bear
Bear be nice, to growl don't dare.
He is keen to shake your paw
How won't paw you? A poor show
FOX
Ginger father and grandfather
Ginger tail my fate, I gather
Me I am a ginger fox
Best you move, I bite and box
BOAR
Wild boar's wild, wild boar's mean
Boar has fangs so sharp and keen
In wild woods a wild boar see
You best climb the nearest tree
Wild boar's wild, wild boar's mean
Boar has fangs so sharp and keen
In wild woods a wild boar see
You best climb the nearest tree
BISON
Let me introduce you dears
Mr bison is right here
Come now bison, be nice son,
Smile for us, bison, come on
MONKEYS
Monkeys leap upon the ground
Monkeys like to monkey round
Now sir look now at that baboon
He will ape about real soon!
Wild boar's wild, wild boar's mean
Boar has fangs so sharp and keen
In wild woods a wild boar see
You best climb the nearest tree
THING
I must admit I don't quite know
If it's a bird or a rhino
Wild boar's wild, wild boar's mean
Boar has fangs so sharp and keen
In wild woods a wild boar see
You best climb the nearest tree
Wild boar's wild, wild boar's mean
Boar has fangs so sharp and keen
In wild woods a wild boar see
You best climb the nearest tree
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EWKA
Nie placz ewka bo tu miejsca brak
Na twe babskie lzy
Po ulicy milosc hula wiatr
Wsrod rozbitych szyb
Patrz poeci sliczni prawdy sens
Roztwonili w grach
W pol-litrowkach pustych S. O. S
Wysylaja w swiat
Zegnam was juz wiem
Nie zalatwie wszystkich pilnych spraw
Ide sam wlasnie tam
Gdzie czekaja mnje
Tam przyjaciol kilku mam od lat
Dla nich zawsze spiewam dla nich gram
Jeszcze raz zegnam was
Nie spotkamy sie
Proza zycia to przyjazni kat
Peka cienka nic
Telewizor meble maly fiat
Oto marzen szczyt
Hej prorocy moi z gniewnych lat
Obrastacie w tluszcz
Juz was w swoje szpony dopadl szmal
Zdrada plynie z ust
Ref
Zegnam was juz wiem
Nie zalatwie wszystkich pilnych spraw
Ide sam wlasnie tam
Gdzie czekaja mnje
Tam przyjaciol kilku mam od lat
Dla nich zawsze spiewam dla nich gram
Jeszcze raz zegnam was
Nie spotkamy sie
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EVE DEAR
Don't cry Ewa, no time for all
For your

So goodbye I know
I won't sort those pressing tiny things
I go on all alone
Where they wait for me
There some friendly faces stay and wait
It's for them I always sing I play
One more time so goodbye
We won't meet again
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FACHOWCY
Przez cały kraj,
idziemy dwaj,
czy słońce czy śnieżek czy słota!
Niezbędna jest,
czy chce ktoś, czy nie,
w pionie usług fachowa robota.
Czy to sens ma
kląć, że ten świat
z kiepskiego zrobiony surowca?
Bo dobry Bóg
już zrobił, co mógł,
teraz trzeba zawołać fachowca!

30 / www.givetheworld.org

THE PROS
Across our land
We hand in hand
All weathers will work for you all now!
Essential is,
Don't argue, please,
A visit from us to your home WOW!
Does it make sense
To swear and curse
That the world is no good, does it? No, now,
Dear God above
Sent us, yes, love,
Your salvation is coming! We Pros!! Ciao!!!
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JADĄ WOZY KOLOROWE
Jadą wozy kolorowe taborami
Jadą wozy kolorowe wieczorami
Może z liści spadających im powróży
Wiatr cygański wierny kompan ich podróży
Zanim ślady wasze mgła mi pozasnuwa
Opowiedzcie mi Cyganie jak tam u was jest
U nas wiele i niewiele bo w sam raz
U nas czerwień, u nas zieleń, cień i blask
U nas błękit, u nas fiolet,
u nas dole i niedole
Ale zawsze kolorowo jest wśród nas x2
Jadą wozy kolorowe taborami
Ej, Cyganie, tak bym chciała jechać z wami
Będę sobie mieszkać kątem przy muzyce
Będę słuchać opowieści starych skrzypiec
Ciepłym wiatrem wam podszyję stare płótno
Co mi dacie, żeby już nie było smutno mi
Damy wiele i niewiele bo w sam raz
damy czerwień, damy zieleń, cień i blask
damy błękit, damy fiolet,
damy dole i niedole
ale będzie kolorowo pośród nas x2
No i pojechałam z nimi na kraj świata
Wiatr warkocze mi rozplatał i zaplatał
I zbierałam dzikie trefle, leśne piki
I bywałam gdzie rodziły się muzyki
I odwiedzam z Cyganami chmurne kraje
I kolory szarym ludziom darmo daje dziś
Weźcie wiele i niewiele bo w sam raz
Komu czerwień, komu zieleń, cień i blask
Komu fiolet, komu błękit, komu echo tej piosenki
Nim odjedzie z Cyganami w czarny las
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SEE THE WAGONS DRESSED IN COLOUR
See the wagons dressed in colour, horses speeding
See the wagons dressed in colour, come the evening
Maybe falling leaves will tell us fortunes soon
Gypsy wind, speak to us by the silver moon.
Before thick mists hide your footprints and take flight,
Tell me, Gypsies, dearest Gypsies, what your lives are like:
We have lots, we have nought, it's all right,
We have reds and greens all glowing in the night
We have purple, we have blue
Changing fortunes, that is true,
But among us it is always rainbow bright!
See the wagons dressed in colour, horses speeding
How I wish to ride beside them, come the evening
In the corner of one wagon I will sit and sing
I will follow stories flowing from old violins.
With a warm wind I will line your canvas homes,
Now please tell me what you have to stop me feeling low.
We have lots, we have nought, it's all right,
We have reds and greens all glowing in the night
We have purple, we have blue
Changing fortunes, that is true,
But among us it is always rainbow bright!
So we travelled to the world's edge in our wagons
The winds blowing, never knowing what would happen
I collected spades and diamonds, clubs and hearts,
And discovered where all music got its very start.
Now I visit cloudy countries with my gypsy band
Bringing colours to grey people all across the land,
Take a lot, or take nought, it's all fine
Who wants red, who wants green, don't be shy,
Who wants silver, who needs gold, who can follow our song
Come and join our merry band as we fly!
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JESZCZE W ZIELONE GRAMY
Przez kolejne grudnie, maje
Człowiek goni jak szalony
A za nami pozostaje
Sto okazji przegapionych
Ktoś wytyka nam co chwilę
W mróz czy w upał, w zimie, w lecie
Szans nie dostrzeżonych tyle
I ktoś rację ma, lecz przecież
Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy
Jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany
Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną
Jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną
Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali
Jeszcze się nam pokłonią ci, co palcem wygrażali
My możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy dnie
Jeszcze nie, długo nie
Więc nie martwmy się, bo w końcu
Nie nam jednym się nie klei
Ważne, by choć raz w miesiącu
Mieć dyktando u nadziei
Żeby w serca kajeciku
Po literkach zanotować
I powtarzać sobie cicho
Takie prościuteńkie słowa
Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy
Jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia plany
Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom
Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją
Jeszcze w zielone gramy, choć skroń niejedna siwa
Jeszcze sól będzie mądra a oliwa sprawiedliwa
Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie
Jeszcze nie, długo nie
Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła
Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła
I myśli sobie Ikar co nie raz już w dół runął
Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął
Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera
Gramy w nim swoje role naturszczycy bez sufera
W najróżniejszych sztukach gramy, lecz w tej, co się skończy źle
Jeszcze nie, długo nie!

Wojciech Młynarski
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UP FOR THE GAME
Winters, summers, you and I
Racing rats all of the time
Chasing tails, chasing sticks
Missing chances, missing tricks.
Someone always blaming costs,
Springs and autumns, with no end
Opportunities we've lost
Someone could be right, but then:
We're still well up for the game, still alive and still the same
Well up for another round, bouncing off the walls again
Summer loves will light our fres, autumn rains won't douse desires,
Winter rubbish will be burnt on those glorious springtime pyres.
We're still well up for the game, in our eyes fy raging fames
Those who threatened us will bow, those who said we cannot play,
We might be in trouble drowned, but you cannot bow to fear
Not yet, friend, nowhere near!
Now, don't fret, for in the end
many struggle, so don't mope.
In a blue moon, my dear friend,
Retune our song of hope!
Write it down, hard and clear,
Write these letters and these chords
Then repeat, in whispers clear
These here little magic words:
We're still well up for the game, still alive and still the same
All our days will yet ring pretty our chorus and refrain.
Let's not stress ahead of time, beating brows and scowling frowns,
Be like wise old village crows, laughing at the scarecrow now!
We're still well up for the game, though we might be turning grey,
Time will tell, the truth will out, justice done this mighty day!
Roads be high and roads be low, but we'll never disappear
Not yet, friend, nowhere near
We're still keen to win the game, no defence, all out attack,
In the trenches, in our attics, gluing wings back to our backs.
And though Icarus blew it once, we're well up for another go
If the winds of fortune blow, we'll fy in and steal the show!
We're still in it for the win, though sheer terror hides within,
Fear of failure, fear of death, it won't matter once we're in.
So you stay upon the stage, curtains fall but don't you dare –
Quit the game?
Not ever, sir!

Translation: Marek Kazmierski
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Jeżeli kochać to nie indywiduwalnie
Jeżeli kochać,
Jeżeli kochać...
Jeżeli kochać, to nie indywidualnie,
Jak się zakochać, to tylko we dwóch.
Czy platonicznie pragniesz jej, czy już sypialnie,
Niech w uczuciu wspiera wierny cię druh.
Bo pojedynczo się z dziewczyną nie upora
Ni dyplomata, ni mędrzec, ni wódz.
Więc ty drugiego sobie dobierz amatora,
I wespół w zespół, by żądz moc móc zmóc.
I wespół w zespół, wespół w zespół,
By żądz moc móc zmóc.
I wespół w zespół, wespół w zespół,
By żądz moc móc zmóc.
Bo kiedy sam w zmysłów trwasz zawierusze,
To wszystek czas Ci pochłonie i zdrowie,
Lecz gdy z oddanym kolegą to tuszę,
Że tylko w połowie.
Wniosek:
Jeżeli kochać,
Jeżeli kochać,
Jeżeli kochać!
Jeżeli kochać, to dlaczego nie z kolegą?
Dziewczynę wespół uwielbiać jest lżej.
Co niebezpieczne dla mężczyzny samotnego,
To z kolegą niebezpiecznym jest mniej.
Jeżeli kochać, to nie indywidualnie,
Jak się zakochać, to tylko we dwóch.
Czy platonicznie pragniesz jej, czy już sypialnie,
Niech w uczuciu wspiera wierny cię druh.
I wespół w zespół, wespół w zespół,
By żądz moc móc zmóc.
I wespół w zespół, wespół w zespół,
By żądz moc móc zmóc.
A kiedy rzuci Cię w szczęścia południe,
Kobieta z pięknym bezdusznym obliczem,
Dla samotnego to cios - aż zadudni,
Dla dwóch zaś, to prztyczek.
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Wniosek:
Jeżeli kochać,
Jeżeli kochać,
Jeżeli kochać…
Jeżeli kochać, to nie indywidualnie,
Jak się zakochać, to tylko we dwóch.
Czy platonicznie pragniesz jej czy już sypialnie,
Niech w uczuciu wspiera wierny cię druh.
Bo pojedynczo się z dziewczyną nie upora
Ni dyplomata, ni mędrzec, ni wódz.
Więc ty drugiego sobie dobierz amatora
I wespół w zespół, by żądz moc móc zmóc.
I wespół w zespół, wespół w zespół,
By żądz moc móc zmóc.
I wespół w zespół, wespół w zespół,
By żądz moc móc zmóc.
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If you should love, never do it alone
If you should love
If you should love ...
If you should love her, never do it alone,
If you're in love, with a buddy it's best.
Both platonic and erotic chaperones
Will put your pals performance to test.
Because one girl is too much for one boy,
Be he a lover, a fighter or a saint.
So get a wing man and double the joy
Guarantees of success thus attained.
As one my man, as one my man,
to feel thrilled go dutch.
As one my man, as one my man,
to feel thrilled and such.
For when alone you are battling the senses,
You'll lose time and health when in love,
But if together you take on the other sexes,
then it's only in half...
Therefore:
If you should love,
If you should love,
If you should love!
If you should love, then why not with a friend?
To love alone is a dangerous way.
What can be deadly when alone in the end
With a friend there's less chance of foul play.
If you should love, never do it alone,
If you're in love, with a buddy it's best.
Both platonic and erotic chaperones
Will help put your pals to the test.
As one my man, as one my man,
to feel thrilled go dutch.
As one my man, as one my man,
to feel thrilled and such.
And when a goddess with skin of alabaster,
Dumps you in favour of some rotten rival.
For men alone this can spell true disaster,
For two pals, a trifle...
Therefore:
If you must love,
If you must love,
If you must love!
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If you must love her, do not do it alone,
If you're in love, with a buddy it's best.
Both platonic and erotic chaperones
Will help put your pals to the test.
Because one girl is too much for one boy,
Be he a lover, a fighter or a saint.
So get a wing man and double the joy
Guarantees of success thus attained.
As one my man, as one my man,
to feel thrilled go dutch.
As one my man, as one my man,
to feel thrilled and such.
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"King Bruce Lee Karate Mistrz"
Franek Kimono
Nie rycz, mała, nie rycz
Ja znam te wasze numery
Twoje łzy lecą mi na koszulę
Z napisem: "King Bruce Lee Karate Mistrz" x2
Ja w klubie disco mogę robić wszystko
Wyciągam damy spod opieki mamy
I małolaty spod opieki taty
Na bramce stoję, nikogo się nie boję
Ja jestem "King Bruce Lee Karate Mistrz"
Gdy trzeba będzie ja ciebie obronię
Znam parę chwytów, ciałem zasłonię
Ciosy karate ćwiczyłem z bratem
Ja jestem "King Bruce Lee Karate Mistrz" x2
Już ci mówiłem, mała, nie rycz
Mam w sobie dzikość żółtej pantery
W tej dyskotece nie ma frajera
Co by podskoczył lub ze mną zadzierał
Ja jestem "King Bruce Lee Karate Mistrz" x2
Gdy ja dołożę, wtedy nie daj Boże
Reanimacja nawet nie pomoże
Po dobrej wódzie lepszy jestem w dżudzie
Ja jestem "King Bruce Lee Karate Mistrz")x2
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"King Bruce Lee Karate Freak"
Franek Kimono
Stop crying, baby, stop crying
My tiger senses can tell when you're lying
Your mascara is running down my shirt
Look, it says: "King Bruce Lee Karate Freak"
"King Bruce Lee Karate Freak"
In this here club I do the chatting up
Pulling honeys away from their mummies
Teen lovelies away from sugar daddies
I know the score, your man on the door
The bouncer "King Bruce Lee Karate Freak"
Babe, don't frown, you can slip in for free
If things go down, I'll be your human shield
Even Chuck Norris queues, baby, don't worry
I'll be your "King Bruce Lee Karate Freak"
I told you, baby, please, quit your crying
My panther senses are immune to your sighing
There ain't no pup in this forsaken club
who'll take me down, I'm Bouncer Number One
Don't mess with "King Bruce Lee Karate Freak"
When I bounce, punks will keep bouncing
No ambulance will save them from trouncing
After a few, I'm better at kung fu
My name is "King Bruce Lee Karate Freak"
"King Bruce Lee Karate Freak"!!!
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Klasowka Z Fragmentu Wolnosci
Nie pomni dziś filozof pan, historyk i teolog,
Kto pierwszy krzyknął – Wolność dam!
Czy tyran, czy też prorok?
I co na myśli człek ów miał
Też nikt z nas nie pamięta
Czy łańcuch, co dwie ręce skuł,
Czy rozerwane pęta?
Lecz wolność, wolny!
Jak pięknie się odmienia.
Wolność! Wolny!
Przez wieki bez wytchnienia.
Wolność! Wolny!
I nikt jej nie rozbudził.
Bo wolność, ludzie, to tylko lep na ludzi!
I trwa to już tysiące lat i nic się tu nie zmienia
Krzyczymy wolność po to, by nie spały nam sumienia.
I każdy wiek przykłady dał, te przypłacone głową.
By wierzyć, że i wolność to nie tylko piękne słowo
Lecz wolność, wolny!
Jak pięknie się odmienia.
Wolność! Wolny!
Przez wieki bez wytchnienia.
Wolność! Wolny!
I nikt jej nie rozbudził.
Bo wolność, ludzie, to tylko lep na ludzi!
Bo ten, co wisiał w cieniu drzew, przed śmiercią się pocieszał,
że to za wolność, chociaż też tak myślał ten co wieszał.
A ten co wydał rozkaz: Śmierć! Szampanem się uraczył
Bo wyrok brzmiał: Za wolność! Więc pan sędzia mu wybaczył
Więc wolność, wolny!
Jak pięknie się odmienia.
Wolność! Wolny!
Przez wieki bez wytchnienia.
Wolność! Wolny!
I nikt jej nie rozbudził.
Bo wolność, ludzie, to tylko lep na ludzi!
Więc lały się przez cały czas krwi purpurowe strugi
Bo zawsze jednym była śmierć, by wolność była drugim.
I zawsze jakiś człowiek jest, co w czasach niespokojnych
zarzuca sobie pętle, bo nareszcie chce być wolnym.
Więc: Wolność… Wolny…
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A Little Lesson In Beats of Freedom
No thinker now will speak of it, none of us would think of it
Who shouted first – I freedom bring!
A tyrant or a prophet?
And what was it he wanted then
None of us now recall
Was freedom just a word to then
entrap, enslave us all???
But freedom freely
The waiting it is endless,
Freedom! Really?
For ages now relentless
Come on! Really?
So now we all recall
That freedom dears is just a word designed to trap us all!
For centuries long we have been trapped and we won't be released
because we call – freedom for all! So we can be at peace.
Our conscience still, helpless our will, we pay with our lives
to still believe that freedom lives, survives and somewhere thrives.
But freedom? Freely!
The waiting it is endless,
Freedom! Really?
For ages now so senseless!
Come on! Really?!!
So now we all recall
That freedom dears is just a word designed to kill us all!
For all those who died in its name believed this very thing
That freedom dears their sacrifice in time would surely bring,
But those who did put them to death did then drink fine champagne
Because they killed in freedom's name – and it's always been the same.
So freedom freely
The waiting it is endless,
Freedom! Really?
For ages now relentless
Come on! Really?
So now do all recall
That freedom dears is just a word designed to kill us all!
Rivers of blood have always ran, while we run out of breath,
For death does mean freedom at last, while freedom just means death.
For men will come each, every time in times of great unease
To sacrifice their very lives in freedom's name – oh please!
But freedom freely
The waiting it is endless,
Freedom! Really?
For ages now relentless
Come on! Really?
So now we must recall
That freedom dears is just a word designed to kill us all!
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KOCHAM WOLNOŚĆ
Tak niewiele żądam
Tak niewiele pragnę
Tak niewiele widziałem
Tak niewiele zobaczę
Tak niewiele myślę
Tak niewiele znaczę
Tak niewiele słyszałem
Tak niewiele potrafię
Wolność kocham i rozumiem
Wolności oddać nie umiem
Wolność kocham i rozumiem
Wolności oddać nie umiem
Tak niewiele miałem
Tak niewiele mam
Mogę stracić wszystko
Mogę zostać sam
Wolność kocham i rozumiem
Wolności oddać nie umiem
Wolność kocham i rozumiem
Wolności...
Wolność kocham i rozumiem
Wolności oddać nie umiem
Wolność kocham i rozumiem
Wolności oddać nie umiem
Tak niewiele miałem
Tak niewiele mam
Mogę rzucić wszystko
Mogę zostać sam
Wolność kocham i rozumiem
Wolności oddać nie umiem
Wolność kocham i rozumiem
Wolności oddać nie umiem
Wolność kocham i rozumiem
Wolności oddać nie umiem
Wolność kocham i rozumiem
Wolności...
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I LOVE FREEDOM
I don't make great demands
I don't have great desires
I haven't seen that much
Won't see the world entire
I don't think all that much
I don't mean much as such
I've not heard much or touched
I can't do much in fact
Freedom I love and understand
My Freedoms I'll always demand
Freedom I love and understand
My Freedoms I'll always demand
I did not have that much
I don't have all that much
I ain't no perfect match
Alone and out of touch
Freedom I love and understand
My Freedoms I'll always demand
Freedom I love and understand
My Freedoms I'll always demand
Freedom I love and understand
My Freedoms I'll always demand
Freedom I love and understand
My Freedoms I'll always demand
I did not have that much
I don't have that much
I need no perfect match
Alone and out of touch
Freedom I love and understand
My Freedoms I'll always demand
Freedom I love and understand
My Freedoms I'll always demand
Freedom I love and understand
My Freedoms I'll always demand
Freedom I love and understand
My Freedoms...
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LUBIE WRACAC
Co dzień nas gna
w nowe strony zadyszany czas,
sto dat, sto spraw
wciąga nas, gna nas.
I moje dni
wszechobecny pośpiech, czasu znak,
naznaczył mi –
może przez to tak…
Lubię,
lubię wracać tam, gdzie byłem już,
pod ten balkon pełen pnących róż,
na uliczki te znajome tak,
do znajomych drzwi
pukać, myśląc, czy,
czy nie stanie w nich czasami
ta dziewczyna z warkoczami.
Lubię wracać w strony, które znam,
po wspomnienia zostawione tam,
by się przejrzeć w nich, odnaleźć w nich
choćby nikły cień
pierwszych serca drżeń,
kilka nut i kilka wierszy
z czasów, gdy kochałaś pierwszy raz.
I ty nie raz
w samym środku zdyszanego dnia
oglądasz się
tak jak ja, jak ja.
Oglądasz się,
tam gdzie miłość zostawiłaś swą,
ty jedna mnie
umiesz pojąć, bo…
Lubisz,
lubisz wracać tam, gdzie byłaś już,
pod ten balkon pełen pnących róż,
na uliczki te znajome tak,
do znajomych drzwi
pukać, myśląc, czy,
czy nie stanie w nich czasami
tamten chłopak ze skrzypcami.
Lubisz wracać w strony, które znasz,
do mej twarzy zbliżyć twoją twarz,
by się przejrzeć w niej, odnaleźć w niej
choćby nikły cień
pierwszych serca drżeń,
kilka nut i kilka wierszy
z czasów, gdy kochałaś pierwszy raz.
Co dzień nas gna
w nowe strony zadyszany czas,
sto dat, sto spraw
wciąga nas, gna nas.
Obejrzyj się… (x2)
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ALL THE PLACES I HAVE BEEN
Each day new cares
New directions breathless racing past
Those dates, affairs
Draw us in, chase us
And oh my days
ever present hurry, time to sign
Tells me to say –
maybe this is why…
I like,
I like going back where I have been,
neath that window, roses red, lush green
to the streets that hold that well known spell,
to doors I know well,
knocking, thinking, shall
she be standing still there still maybe
that cute girlie with hair braided
I like going places I have been
for the memories I left having seen,
to look deep within, recover keen
just a shadow dim
our hearts early dream,
a few notes and a few verses
of times when you loved for the first time
I ty nie raz
w samym środku zdyszanego dnia
oglądasz się
tak jak ja, jak ja.
Oglądasz się,
tam gdzie miłość zostawiłaś swą,
ty jedna mnie
umiesz pojąć, bo…
Lubisz,
lubisz wracać tam, gdzie byłaś już,
pod ten balkon pełen pnących róż,
na uliczki te znajome tak,
do znajomych drzwi
pukać, myśląc, czy,
czy nie stanie w nich czasami
tamten chłopak ze skrzypcami.
Lubisz wracać w strony, które znasz,
do mej twarzy zbliżyć twoją twarz,
by się przejrzeć w niej, odnaleźć w niej
choćby nikły cień
pierwszych serca drżeń,
kilka nut i kilka wierszy
z czasów, gdy kochałaś pierwszy raz.
Co dzień nas gna
w nowe strony zadyszany czas,
sto dat, sto spraw
wciąga nas, gna nas.
Obejrzyj się… (x2)
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LUCCIOLA
Portowa dzielnica
Wszystko ma słony smak
Słone włosy, słona skóra
Słony wiatr
Lucciola, Lucciola, Lucciola
Ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr
Lucciola, Lucciola, Lucciola
On znowu woła mnie poprzez wiatr
Lucciola, Lucciola, Lucciola
Ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr
Lucciola, Lucciola, Lucciola
On znowu woła mnie poprzez wiatr
Portowa ulica
Trudno z gorąca oddychać
Nagie ramiona, obraz zamglony
Tu zdradza się tylko raz
Lucciola, Lucciola, Lucciola
Ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr
Lucciola, Lucciola, Lucciola
On znowu woła mnie poprzez wiatr
Lucciola, Lucciola, Lucciola
Ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr
Lucciola, Lucciola, Lucciola
On znowu woła mnie poprzez wiatr
Mówią, że jestem szalona
A to szalony jest wiatr
Słona jest nasza miłość
Tak kocha się tylko raz
Lucciola
Lucciola
Lucciola
Lucciola, Lucciola, Lucciola
Ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr
Lucciola, Lucciola, Lucciola
On znowu woła mnie poprzez wiatr
Lucciola, Lucciola, Lucciola
Ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr
Lucciola...
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Lucciola
Portowa dzielnica
Wszystko ma słony smak
Słone włosy, słona skóra
Słony wiatr
Lucciola, Lucciola, Lucciola
Ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr
Lucciola, Lucciola, Lucciola
On znowu woła mnie poprzez wiatr
Lucciola, Lucciola, Lucciola
Ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr
Lucciola, Lucciola, Lucciola
On znowu woła mnie poprzez wiatr
Portowa ulica
Trudno z gorąca oddychać
Nagie ramiona, obraz zamglony
Tu zdradza się tylko raz
Lucciola, Lucciola, Lucciola
Ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr
Lucciola, Lucciola, Lucciola
On znowu woła mnie poprzez wiatr
Lucciola, Lucciola, Lucciola
Ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr
Lucciola, Lucciola, Lucciola
On znowu woła mnie poprzez wiatr
Mówią, że jestem szalona
A to szalony jest wiatr
Słona jest nasza miłość
Tak kocha się tylko raz
Lucciola
Lucciola
Lucciola
Lucciola, Lucciola, Lucciola
Ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr
Lucciola, Lucciola, Lucciola
On znowu woła mnie poprzez wiatr
Lucciola, Lucciola, Lucciola
Ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr
Lucciola...
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Miłość Ci wszystko wybaczy
Smutek zamieni Ci w śmiech.
Miłość tak pięknie tłumaczy:
Zdradę i kłamstwo i grzech.
Choćbyś ją przeklął w rozpaczy,
Że jest okrutna i zła,
Miłość Ci wszystko wybaczy
Bo miłość, mój miły, to ja.
Jeśli pokochasz tak mocno jak ja,
Tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz,
Do ostatka, do szału, do dna,
To zdradzaj mnie wtedy i grzesz.
Bo miłość Ci wszystko wybaczy
Smutek zamieni Ci w śmiech.
Miłość tak pięknie tłumaczy:
Zdrade i kłamstwo i grzech.
Choćbyś ją przeklął w rozpaczy,
Że jest okrutna i zla,
Miłość Ci wszystko wybaczy
Bo miłość, mój miły, to ja.
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Love will forgive you, my darling,
Swap sadness for laughter within,
Love will explain all these charming
seductions, betrayals and sins,
Though you might rue every parting,
Curse it as cruel and mean,
Love will forgive you, my darling,
For love, darling lover, is me.
If you desire as madly as I
As keenly, as meanly, you know,
Until we burn up, until we die,
Then cheat, lie and sin, just don't go.
Love will forgive you, my darling,
Swap sadness for laughter within,
Love will explain all these charming
seductions, betrayals and sins,
Though you might rue every parting,
Curse it as cruel and mean,
Love will forgive you, my darling,
For love, dearest lover, is me.
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MURZYNEK BAMBO
Murzynek Bambo w Afryce mieszka
czarną ma skórę ten nasz koleżka
uczy się pilnie przez całe ranki
ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki.
A gdy do domu ze szkoły wraca,
psoci figluje to jego praca,
aż mama krzyczy Bambo łobuzie,
a Bambo czarną nadyma buzię
Mama powiada napij się mleka
a on na drzewo mamie ucieka,
mama powiada choć do kąpieli
a on się boi, ze się wybieli
Lecz mama kocha swojego synka,
bo dobry chłopak z tego murzynka,
szkoda, ze Bambo czarny wesoły,
nie chodzi razem z nami do szkoły.
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BAMBO THE BLACK BOY
Bambo the black boy lives in Africa
our little buddy's skin like darkest tar.
He spends his mornings learning hard and well:
From a book that helps kids to read and spell.
But once he gets home at the end of school,
he japes round and jokes – working like a fool.
His Momma cries: Bambo you're a scamp!
And Bambo's face lights up like a lamp
His Momma says: Drink your milk now, please!
But Bambo's off, climbing up some trees.
His Momma says: Bathe now while it's light!
But Bambo's scared that he'll come out white.
Yet his Momma loves her naughty little son –
For he always does the very best he can.
It is a shame Bambo black and cool,
Cannot come and learn with us at our school.
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Mój tatko chciał za mąż wydać mnie,
a ten pan to miał być inżynier dusz...
Ja na to zaś,mówiłam: nie...i nie!
Tatko mój,proszę Cię,daj pokój już....
Bo tylko muzyk...muzyk,
pasuje mi jak wianek z róż...
Bo tylko muzyk...muzyk,
ma ten szpan i ten luz...
Łaskawy los wynagrodził mnie,
miły mój dzień i noc do tańca gra...
Pociesza tych,którym w życiu jest źle,
tyle nut...złotych nut na pamięć zna.
Ach,tylko muzyk...muzyk,
tak bardzo w mą fantazję wrósł...
I tylko muzyk...muzyk...
A ten pan...ani rusz!
Za rok,za dwa może On zdradzi mnie,
weźmie swych piosenek sto...Bóg wie gdzie...
A Ja,no cóż,wspomnę może dwie,
w nocy zaś,zamiast spać,pomyślę tak:
że przecież muzyk...muzyk
ruchliwy jest jak polny wiatr...
Że nawet muzyk...muzyk,
powie Ci :szach i mat!
lecz tylko muzyk...muzyk,
tak bardzo w mą fantazję wrósł...
Bo tylko muzyk...muzyk
ma ten szpan...i ten luz.
I tylko muzyk...muzyk,
pasuje mi jak wianek z róż...
A jednak muzyk...muzyk...
A ten pan...ani rusz!
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My folks did want me to marry well
Be sugar sweet, a little scout, a steady soul...
Meanwhile to that I said: no, go to hell!
Daddy please, Mummy too, let it go...
For only music... music...
fits me like a well worn shoe
For only music... music...
plays all that jazz, beats the blues
Now in my life I've had some luck
my days are fine, and nights with dancing start ...
Lifting the hearts of those who are stuck
endless notes... golden notes played off by heart
Ah, only music... music...
so much my heart and soul did grow
Only with music... music...
My parents plan... no good no!
...
A year or two I might crash and lose
had for a fool a hundred times... God knows where
While I, well now, will still sing the blues
and at night, dance and sing without a care!
I live for music... music...
it blows and flows like summer wind..
Without the music... music...
Each party must come to end
But only music... music...
fits me like a well worn glove
For only music... music...
has all that grace, makes me love
Hear now the music... music...
Your heart will swell, your soul will grow
Go with the music... music...
Best laid plans...
good to go!
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T.Love - Nie nie nie
Połóż pistolet na stół
I uprzedzenia wyrzuć w kąt
Na całym świecie są faszyści,
Którzy nienawidzą innych rąk
Nie, nie, nie...
Nie wszystkich możesz zabić
To niemożliwe - uwierz mi
Nie, nie, nie...
Za dużo możesz stracić,
Bo takie krótkie są nasze dni
Tylko nie mów tego mi
Nigdy nie mów tego mi
Tylko nie mów tego, że
Nienawidzisz...
Tylko nie mów tego mi
Tylko nie mów tego mi
Nigdy nie mów tego, że
Nienawidzisz mnie
Więc pomyśl o tym, co Cię boli
O wszystkich wojnach, które znasz
To najtrudniejsze zawsze jest
Powiedzieć "nie", gdy mówią "tak"
Nie, nie, nie...
Bądź pozytywnym wojownikiem
Kiedy na ringu zostajesz sam
Tak, tak, tak...
Za dużo dzieci nie ma już
Swoich tatusiów i swoich mam
Tylko nie mów tego mi
Nigdy nie mów tego mi
Tylko nie mów tego, że
Nienawidzisz...
Tylko nie mów tego mi
Nigdy nie mów tego mi
Tylko nie mów tego, że
Nienawidzisz mnie
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T.Love – No No No
Put all your weapons on hold
All your objections set aside
The world around is full of fascists
Who'll never let you think and decide
No, no, no...
You cannot kill all those who hurt you
It's just not in you – believe you me
No, no, no...
Don't let the things you love desert you
Our days so fleeting, so bittersweet
So don't ever say to me
Never ever say to me
Just don't ever say it please
You hate all, that is...
So don't ever say to me
Never ever say to me
Just don't ever say it's true
That you hate me too
So think of all the things that pain you
Of all the fighting, all the unrest
The hardest thing to do was always
To tell them “no” when they scream “yes”
No, no, no...
Stand on the side of peaceful struggle
When facing solo their drums and guns
yeah, yeah, yeah...
Too many children all around us
Have lost their fathers and lost their mums
So don't ever say to me
Never ever say to me
Just don't ever say it please
That you hate all this...
So don't ever say to me
Never ever say to me
Just don't ever say it's true
That you hate me too
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Nie dokazuj
Było kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie
wystawiano niesłychanie piękne przedstawienie
wszyscy dobrze się bawili , chociaż był wyjątek.
Młoda pani w pierwszym rzędzie wszystko miała za nic
nawet to że śpiewak śpiewał tylko dla tej pani
i choć rozum tracił dla niej, śmiała się, klaskała
W drugim akcie śpiewak śpiewał znacznie już rozważniej
młoda pani była jednak ciągle niepoważna
aż do chwili, kiedy nagle , nagle wśród pokazu
padły słowa :
Nie dokazuj , miła nie dokazuj
przecież nie jest z ciebie znowu taki cud
nie od razu , miła nie od razu
nie od razu stopisz serca mego lód
Innym razem zaproszony byłem na wernisaż
na wystawy późną nocą w głębokich piwnicach
czy to były płótna mistrza Jana czy Kantena
nie pamiętam tego.
Były tam obrazy wielkie , płótna kolorowe
z nieskromnymi kobietami szkice nastrojowe
całe szczęście , że natura martwą jednak były
Nie dokazuj , miła nie dokazuj .....
Była także inna chwila , której nie zapomnę
Był raz wieczór rozmarzony i nadzieje płonne
przez dziewczynę z końca sali podobną do róży
której taniec w sercu moim święty spokój zburzył
Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek
sam już nie wiem jak to było
trudno opowiadać
jedno tylko dziś pamiętam
jak jej zaśpiewałem:
"Usta milczą , dusza śpiewa
usta milczą , świat rozbrzmiewa "
lecz dziewczyna nie słyszała
tańcem już zajęta
w tańcu komuś zaśpiewała to co tak pamiętam
"Nie dokazuj ,miły nie dokazuj
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przecież nie jest z ciebie znowu taki cud
nie od razu, miły nie od razu
stopisz serca mego lód"
Nie dokazuj ,miła nie dokazuj
przecież nie jest z ciebie znowu taki cud
nie od razu , miła nie od razu
nie od razu stopisz serca mego lód !
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jedno tylko dziś pamiętam
jak jej zaśpiewałem:
"Usta milczą , dusza śpiewa
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przecież nie jest z ciebie znowu taki cud
nie od razu, miły nie od razu
stopisz serca mego lód"
Nie dokazuj ,miła nie dokazuj
przecież nie jest z ciebie znowu taki cud
nie od razu , miła nie od razu
nie od razu stopisz serca mego lód !
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Nie ma jak u mamy
Ona jedna dostrzegała 4 4
w durnym świecie tym jakiś ład 5 3
własną piersią dokarmiała 4 4
oczy mlekiem zalewała 4 4
Wychowała jak umiała 4 4
a gdy wyjrzał już człek na świat 4 4
wziął swój los w ręce swe 3 3
i nie w głowie mi było że 4 4
Ref :
Nie ma jak u mamy ciepły piec cichy kąt
Nie ma jak u mamy kto nie wierzy robi błąd
Nie ma jak u mamy cichy kąt ciepły piec
Nie ma jak u mamy kto nie wierzy jego rzecz
A tym czasem człeka trawił 4 4
spać nie dawał mu taki mus4 4
żeby sadłem się nie dławił 4 4
lecz choć trochę świat poprawił 4 4
nieraz w trakcie tej zabawy 4 4
świeży na łbie zabolał guz 4 4
człowiek jadł z okien kit 3 3
i zanucić mu było wstyd 4 4
Ref : Nie ma jak u mamy ...
Te porywy te zapały
jak świat światem się kończą tak
że się wrabia człek pomału
w ciepłą żonę stół z kryształem
I ze szczęścia ogłupiały
nie obejrzy się człowiek jak
w becie ktoś się drze
komu nawet nie w głowie że
Ref : Nie ma jak u mamy …
Wojciech Młynarski
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Home is best with mother
Mother truly did somehow see
Order in this moronic world
With her breast milk she would feed
her own offspring, her own seed
Brought us up to be good indeed
Yet when time came to leave the fold
we took fates in our hands
never minding to understand
Ref:
Home is best with mother, oven hot, quiet spot
Home is best with mother, if you doubt, you know naught
Home is best with mother, quiet spot, oven hot
Home is best with mother, if you doubt, that's your lot
All the time we're so consumed
losing sleep just to get ahead
through each bust and every boom
helping the world somehow improve
though the game seems often doomed
still more bruises hurt the head
though we know this old song
we're too stupid to sing along
Ref: Home is best with mother, ...
All these fevers, all these passions
It's the way of the world – they end
And in time we're not so dashing
Living large in some small mansion
Growing old in fine old fashion
You don't notice the moment when
All wrapped up a babe wails
Not yet knowing that without fail:
Ref: Home is best with mother, ...
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NIE MASZ CWANIAKA NAD WARSZAWIAKA,
Alejami wycackany szedł se jakiś gość.
Facjata niby owszem, może być.
Nagle potknął się o kamień rycząc "Och, psiakość!
Jak oni mogą w tej Warszawie żyć!"
I ciut nie zalała mnie zła krew,
Więc go na perłowo w tenże śpiew:
Nie bądź za cwany w UNRĘ odziany.
To może mieć dla ciebie skutek opłakany.
Nie masz cwaniaka nad warszawiaka,
który by mógł go wziąć pod bajer lub pod pic.
Możesz mnie chamem zwać, możesz mi w mordę dać.
Lecz od stolicy won, bo krew się będzie lać.
Wiec znakiem tego, nie bądź lebiegą.
Przyhamuj buzię i nie gadaj więcej nic.
Jeden był specjalnie na Warszawę straszny pies.
Już mówił nawet : „Warshau ist kaputt."
Lecz pomylił się łachudra, rozczarował fest,
i próżny był majchrowy jego trud.
Mówić nawet nie potrafię jak.
I dzisiaj mu śpiewamy tak:
Chciałeś być cwany, w ząbek czesany,
To teraz gnijesz, draniu, w błocie pochowany.
My, warszawiacy, jesteśmy tacy,
Kto nam na odcisk - to już pisz pan: zimny trup.
I niechaj każdy wie: kto na nas szarpnie się.
To mu to zaraz bokiem mu to wyjdzie - może nie?
Nie masz cwaniaka nad warszawiaka.
Chcesz z nami zacząć to se przedtem trumnę kup.
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NO WAY TO BEAT, NO, THE FOLKS OF WARSAW
See the fancy tourist fella walking proudly past,
on his face he sports a nasty frown.
Having gotten lost in Warsaw, he barks with disgust:
“What's the matter with this crooked town?”
Hearing that, I started seeing red,
So he got a history class instead:
Don't be so clever cos you ain't never
seen the likes of this here wild wherever.
Don't mess around, bro, with folks of Warsaw.
Now listen up, purrrty please, else there be tears.
Three hundred years ago, three neighbours had a go
partitioned Poland, wiping it from maps.
The Russians, Prussians and the Austrians took our land,
but a hundred years ago we took it back!
So let the whole world know we are from great Warsaw –
we love this town so much we built it twice, you know.
Don't take us on, no, not folks of Warsaw,
best shut your trap and listen up, on with the show.
A hundred years ago, Russians revolted, yo,
they killed their king, the Bolsheviks attacked.
After the First World War, they took on Europe, bro,
but Warsaw stopped their armies in their tracks.
That Lenin tried it on, we sent the loser home,
The Miracle on the Vistula – our victory!
Can't keep us down, no, not us old Warsaw,
you want to test our mettle, you just come and see.
Then this wee Austrian chap, him with the square moustache,
he tried his luck again with World War Two.
But it was his Third Reich that got burnt down to ash,
millions killed, but see, we still pulled through.
In his head he was a little wrong,
so today we sing this little song:
Thought you was tough, we called your bluff,
the Soviets and the Nazis – their might wasn't enough.
They tore our town down, our precious Warsaw,
we broke our backs building it back, got the last laugh.
Then Stalin“Uncle Joe”, him with the big moustache,
bombed us too, then built his Soviet Bloc.
But Solidarity rose, their Kremlin party crashed,
Lech jumped the Wall, giving them all a shock.
So let all-comers know we're proud to be Warsaw
we love this town so much we built it twice, you know.
No way to beat, bro, the folks of Warsaw,
best join with us and be friend and not a foe.
Today we're right on track taking our future back,
No tyrant ever TRUMPed us, PUT IN the right attack.
No way to stop, yo, the folks of Warsaw,
Now that you know, feel like at home and do come back.
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Niepewność
Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę,
Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę;
Jednakże gdy cię długo nie oglądam,
Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam;
I tęskniąc sobie zadaję pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?
Gdy z oczu znikniesz, nie mogę ni razu
W myśli twojego odnowić obrazu;
Jednakże nieraz czuję mimo chęci,
Że on jest zawsze blisko mej pamięci.
I znowu sobie powtarzam pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?
Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale,
Abym przed tobą szedł wylewać żale;
Idąc bez celu, nie pilnując drogi,
Sam nie pojmuję, jak w twe zajdę progi;
I wchodząc sobie zadaję pytanie:
Co tu mię wiodło? przyjaźń czy kochanie?
Dla twego zdrowia życia bym nie skąpił,
Po twą spokojność do piekieł bym zstąpił;
Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu mojem,
Bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem.
I znowu sobie powtarzam pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?
Kiedym dla ciebie tę piosenkę składał,
Wieszczy duch mymi ustami nie władał;
Pełen zdziwienia, sam się nie postrzegłem,
Skąd wziąłem myśli, jak na rymy wbiegłem;
I zapisałem na końcu pytanie:
Co mię natchnęło? przyjaźń czy kochanie?
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INCERTITUDE
When I don't see you, no sighing nor crying,
When I do see you, I don't feel like dying.
Yet if you're absent, if you don't return,
Something in me falters, some desire burns,
And suffering strange longings, I wonder thereof:
Be this pure friendship, or else is it love?
I've suffered oft-times, never thought at all
to come before you, stand baring my soul;
Wandering all aimless, never minding where
I may yet end up, I come upon your stair
And entering your home I wonder thereof:
What led me to you? Friendship or else love?
When you do vanish, I never can seem
In my mind's eye see you like dream.
However often, I do seem to find
That it's forever imprinted on my mind.
So once again I wonder thereof:
Is this pure friendship, else might it be love?
For your wellbeing, I wouldn't spare mine life,
For your peace of mind, down to hell I'd fly;
Though my heart never was the captive kind,
I would surrender to your peace of mind.
And so, pray tell me, what am I sick of:
Is it mere friendship, or my darling love?
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NIEPOKONANI
Gdy emocje już opadną
Jak po wielkiej bitwie kurz
Gdy nie można mocą żadną
Wykrzyczanych cofnąć słów
Czy w milczeniu białych haniebnych flag
Zejść z barykady
Czy podobnym być do skały
Posypując solą ból
Jak posąg pychy samotnie stać
Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem
Gaśnie nagle w biały dzień
Gdy na drodze za zakrętem
Przeznaczenie spotka mnie
Czy w bezsilnej złości łykając żal
Dać się powalić
Czy się każdą chwilą bawić
Aż do końca wierząc, że
Los inny mi pisany jest

Płyniemy przez wielki Babilon
Dopóki miłość nie złowi nas
W korowodzie zmysłów możemy trwać
Niepokonani
Nim się ogień w nas wypali
Nim ocean naszych snów
Łyżeczką się odmierzyć da
Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść
Niepokonanym
Wśród tandety lśniąc jak diament
Być zagadką, której nikt
Nie zdąży zgadnąć nim minie czas
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WE UNDEFEATED
When hotheaded feelings die down
Dust of battles floating round
When no power is to be found
To erase screams and their sound
Keeping silent 'neath shameful white flags
Lay all your arms down
To become as hard as concrete
Sprinkling salt neath bleeding feet
Some hollow heroes stand all alone
When lives go out with no warning
Die down standing on their feet
On the highway round a corner
Where my destiny meets old me
Else in hopeless fury to swallow bile
Let them knock us down
To each moment party up town
Till the end believing that
A different fate is meant for me

Now we sail 'cross a mighty old river
Until true love can catch us right up............
in parades of senses we can keep up
Ever unbeaten
Fore the fire... in us dies down
Fore the ocean of our dreams
Down to teaspoons will dry up
You best know when to get off the stage
Ever unbeaten
In the swine herd shine like diamonds
Be the mystery, that no one
Can ever break down while time still lasts
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OCLAIĆ
Ile razem dróg przebytych,
ile sciezek przedeptanych,
ile deszczów,ile śniegów,
wiszących nad latarniami,
ile listów,ile rozstań,
ciężkich godzin w miastach wielu,
i znów upór żeby powstać,
i znów iść i dojść do celu.
Ile w trudzie nieustannym,
wspólnych zmartwień,
wspólnych dążeń,
ile chlebów rozkrajanych,
pocałunków,schodów,książek,
oczy Twe jak piękne świece,
a w sercu źródło promienia,
więc ja chciałabym
Twoje serce ocalić od zapomnienia!
U Twych ramion płaszcz powisa,
krzykliwy,z leśnego ptactwa,
długi przez cały korytarz,
przez podwórze aż gdzie gwiazda Wenus(Mars?!),
a Tyś lot i górność chmurną,
blask wody i kamienia,
chciałabym oczu Twoich chmurność
ocalić od zapomnienia!
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Oh, how many roads we've travelled,
and how many borders crossed.
Many storms and many blizzards,
led by lanterns, wrapped in frost.
Many letters, many partings,
heavy hours, cities rotten.
Still it's in us to do something
to save ourselves from being forgotten.
In a struggle ever coursing,
common worries, common visions,
many meals taken together,
kisses? tales? detours? Decisions?
Eyes aglow like blessed candles,
lit by plans we have been plotting,
It's your heart I aim to save
from one day being forgotten.
Your arms covered in a shroud
of wild cries, the woodland calling,
stretching far above the clouds,
cross the skies see Venus falling,
And your flight and song on high,
you are stone and ice and water.
Your dark eyes I am aim to save
from one day being forgotten.
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OCALIĆ OD
Ile razem dróg przebytych,
ile sciezek przedeptanych,
ile deszczów,ile śniegów,
wiszących nad latarniami,
ile listów,ile rozstań,
ciężkich godzin w miastach wielu,
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oczy Twe jak piękne świece,
a w sercu źródło promienia,
więc ja chciałabym
Twoje serce ocalić od zapomnienia!
U Twych ramion płaszcz powisa,
krzykliwy,z leśnego ptactwa,
długi przez cały korytarz,
przez podwórze aż gdzie gwiazda Wenus(Mars?!),
a Tyś lot i górność chmurną,
blask wody i kamienia,
chciałabym oczu Twoich chmurność
ocalić od zapomnienia!
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O ROMEO
Po wieczerzy już zmyte naczynka
we śnie leży spowita dziecinka
Którą los na pociechę mi dał
za kolejną pomyłkę dwóch ciał
Nastawiony już budzik na szóstą
mętnie senne odbija mnie lustro
Tylko ja czuwam jeszcze
w moim oknie na piętrze
I w uśpioną uliczkę znów krzyczę
O Romeo
słowiczy sokole
O tęsknoto
niewieścich pokoleń
Otworzyłam Ci okno
Na tę moją samotność
O Romeo
czy jesteś na dole
czy jesteś na dole
A na dole jak zwykle nikogo
może kolej z Werony za drogo
Może konno wyruszył a koń
nie życzliwie odnosił się doń
Może nie ma na klimat nasz palta
Może jeszcze dokańcza Tybalta
Może zły mu Kapulet
sprzeniewierzył amulet
Więc w uśpioną uliczkę znów krzyczę
O Romeo
kochanku pokoleń
O Romeo
już na mnie jest kolej
Otworzyłam Ci okno
Na tę moją samotność
O Romeo
czy jesteś na dole
czy jesteś na dole
A na dole odpowiedź jest ciszą
a na czole mym troska o przyszłość
Co to będzie za miesiąc jak wiek
kiedy drogi zawieje Ci śnieg
Co dzień gorsza Romeo pogoda
i ja jestem codziennie mniej młoda
Do klasztoru Ci zbiegnę
lub innemu ulegnę
żeby potem znów krzyczeć w uliczkę
Nie ma Ciebie
Romeo na dole
O Godocie niewieścich pokoleń
otwieramy wciąż okna
W każdym oknie samotna
Patrzy w pole
Gdzieś wywiódł ją
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WHEREFORE ROMEO
After supper, the dishes are drying,
and my babe is sleepily sighing,
The one fate served up as a gift
when two bodies together did drift.
The alarm is ahead of sunrise,
and the mirror won't tell me more lies.
Only I am still here
on this balcony, dear
Into sleepy streets once more crying
Wherefore Romeo,
oh and when will you show?
Star-crossed prince
of lost female souls
I've opened the door
to my lonely home
Wherefore Romeo,
Are you waiting below?
Are you waiting below?
But below there is no Montague,
the Verona express overdue.
What if he then tried riding a horse,
which then had a break down, of course,
Or he packed the wrong suit for the season
Off pursuing that Tybalt for treason
Or still struggling to slay
all the clan Capulet
So in sleepy streets I keep crying
Wherefore Romeo,
oh now why don't you show
it's my turn now,
surely you know
I've opened the door
to my lonely soul
Wherefore Romeo
Are you waiting below?
Are you waiting below?
But no sound comes up from below,
and my brow starts to wrinkle with woe,
Who's to say in a late month or so,
that the roads won't be smothered in snow?
And each day the weather grows worse,
while I grow all the older, of course
I'll turn into a nun,
or run off with someone
Then return to the streets of my crying
Wherefore Romeo,
for you're not down below
Dearest Godot
of our patient souls
We keep opening doors
to our desolate homes
Wherefore Romeo
Why do you treat us so?
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Pamiętajcie o ogrodach
Bluszczem ku oknom
Kwiatem w samotność
Poszumem traw
Drzewem co stoi
Uspokojenie
Wśród tylu spraw
Pamiętajcie o ogrodach
Przecież stamtąd przyszliście
W żar epoki użyczą wam chłodu
Tylko drzewa tylko liście
Pamiętajcie o ogrodach
Czy tak trudno być poetą
W żar epoki nie użyczy wam chłodu
Żaden schron żaden beton
Kroplą pamięci
Nicią pajęczą
Zapachem bzu
Wiesz już na pewno
Świeżością rzewną
To właśnie tu
Pamiętajcie o ogrodach
Przecież stamtąd przyszliście
W żar epoki użyczą wam chłodu
Tylko drzewa tylko liście
Pamiętajcie o ogrodach
Czy tak trudno być poetą
W żar epoki nie użyczy wam chłodu
Żaden schron żaden beton
I dokąd uciec
W za ciasnym bucie
Gdy twardy bruk
Są gdzieś daleko
Przejrzyste rzeki
I mamy dwudziesty wiek
Pamiętajcie o ogrodach
Przecież stamtąd przyszliście
W żar epoki użyczą wam chłodu
Tylko drzewa tylko liście
Pamiętajcie o ogrodach
Czy tak trudno być poetą
W żar epoki nie użyczy wam chłodu
Żaden schron żaden beton
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Bluszczem ku oknom
Kwiatem w samotność
Poszumem traw
Drzewem co stoi
Uspokojenie
Wśród tylu spraw
Pamiętajcie o ogrodach
Przecież stamtąd przyszliście
W żar epoki użyczą wam chłodu
Tylko drzewa tylko liście
Pamiętajcie o ogrodach
Czy tak trudno być poetą
W żar epoki nie użyczy wam chłodu
Żaden schron żaden beton
Kroplą pamięci
Nicią pajęczą
Zapachem bzu
Wiesz już na pewno
Świeżością rzewną
To właśnie tu
Pamiętajcie o ogrodach
Przecież stamtąd przyszliście
W żar epoki użyczą wam chłodu
Tylko drzewa tylko liście
Pamiętajcie o ogrodach
Czy tak trudno być poetą
W żar epoki nie użyczy wam chłodu
Żaden schron żaden beton
I dokąd uciec
W za ciasnym bucie
Gdy twardy bruk
Są gdzieś daleko
Przejrzyste rzeki
I mamy dwudziesty wiek
Pamiętajcie o ogrodach
Przecież stamtąd przyszliście
W żar epoki użyczą wam chłodu
Tylko drzewa tylko liście
Pamiętajcie o ogrodach
Czy tak trudno być poetą
W żar epoki nie użyczy wam chłodu
Żaden schron żaden beton
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PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO
Piosenka jest dobra na wszystko 3 3 3
Piosenka na drogę za śliską 3 3 3
Piosenka na stopę za niską 3 3 3
Piosenka podniesie Ci ją 3 3 2
Parararara...
Piosenka to sposób z refrenkiem 3 3 3
Na inną, nieładną piosenkę 3 3 3
Na ładną niewinną panienkę 3 3 3
Piosenka - de son la chanson 3 2 3
Parararara...
Piosenka to jest klinek na splinek 5 2 3
Na brzydki bliźniego uczynek 3 3 3
Na braczek rzucony na rynek 3 3 3
Na taki jakiś nie taki ten byt 3 2 5
Piosenka pomoże na wiele 3 3 3
Na co dzień jak i na niedzielę 3 3 3
Na to żebyś Ty patrzał weselej 4 3 3
Piosenka - canzona, das Lied 3 3 2
Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi 8 7
Żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił 7 7
Żebyś w sytuacji trudnej / mógł lub mogła westchnąć z wdziękiem:
Życie czasem nie jest cudne, ale przecież / mam piosenkę 8 8
Piosenka jest dobra na wszystko
Piosenka na drogę za śliską
Piosenka na stopę za niską
Piosenka podniesie Ci ją
Piosenka to sposób z refrenkiem
Na inną nieładną piosenkę
Na ładną niewinną panienkę
Piosenka de son la chanson
Piosenka to jest klinek na splinek
Na brzydki bliźniego uczynek
Na braczek rzucony na rynek
Na taki jakiś nie taki ten byt
Piosenka pomoże na wiele
Na co dzień jak i na niedzielę
Na to żebyś Ty patrzał weselej
Jej słowa, melodia i rytm
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SONGS ARE THE CURE FOR ALL TROUBLES
This song is the cure for all trouble
This song will fix things on the double
This song can help sort through the rubble
Should your life be going all wrong
Parararara...
This song has a chorus that's strong
To stop other songs sounding wrong
To charm the pants off the one you want
A song is – de son la chanson
Parararara...
Singing can help you disarm every charm
When fellow men deign to do harm
When you're near to buying the farm
Get rhythm to be lifting your feet!
A song helps / you ace / every test
For weekdays / and your / Sunday best
For getting the blues off of your chest
A song is – canzona, das Lied
So composers and those others marry words and tunes together 7 7
So dear sisters and dear brothers, you can always beat the weather 7 7
Any time life serves up trouble, find a comfy old chaise longue, 8 7
Life will often prick your bubble, but that's why we sing all day long,
This song is the cure for all trouble
This song will fix things on the double
This song can help sort through the rubble
Should your life be going all wrong
This song has a chorus that's strong
To stop other songs sounding wrong
To charm the pants off the one you want
A song is – de son la chanson
Singing can help you disarm every charm
When fellow men do you such harm
When you're near to buying the farm
Get rhythm to be lifting your feet!
This song has a chorus that's strong
To stop other songs sounding wrong
To charm the pants off the one you want
A song is – de son la chanson
And sing as if in a bubble, with a song you can't go wrong 8 10
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Polska miłość
Nie umie błądzić gdzieś we mgle,
z obłoków tu nie spadła, nie
na pięknych słowach nie zna się
polska miłość,
zlecone prace musi brać,
nocą koszule twoje prać
rano po bułki w sklepie stać,
polska miłość,
potem jest senna w środku dnia,
na imię zaś czasami ma
tak właśnie jak dziewczyna ta...
Jak jej było?
Nie lubi się rozczulać zbyt,
gra czasem w towarzyski flirt,
czasem do wojska pisze list
polska miłość.
Bywa, że kuchennymi schodami
z dzieckiem ucieknie do mamy,
znienawidzi, na śmierć się pokłóci,
z pazurami do oczu się rzuci,
czasem straci ostatnią nadzieję,
fotografię twą podrze i sklei,
będzie włóczyć się po adwokatach,
czyjeś wiersze odnajdzie po latach...
Czasem podbite oko ma,
na pamięć kodeks karny zna,
przez życie się łokciami pcha
polska miłość,
na delegacje jeździ het,
potem się nie rozlicza z diet,
by zaoszczędzić kilka zet,
polska miłość,
lecz czasem nie zna słowa "dość",
szczęściem zachłyśnie się na złość
i wciąż wspominasz coś, to coś,
co w niej było.,
Umie przebaczać, umie drwić,
pod płotem spać, na wiarę żyć,
na dworcu piwo z tobą pić,
polska miłość.
Tylko czemu, gdy właśnie jest taka,
to w piosenkach swych wciąż musi płakać,
a gdy patrzą, źle gra wielką damę,
a gdy mówi o sobie, to kłamie,
czemu twierdzi, że ciągle ma czas,
sprawdza raz, drugi raz, trzeci raz!
Co by prawdę jej mówić szkodziło?
Ech, ta miłość... polska miłość...
Wojciech Młynarski
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Polish love
It cannot stumble through the mist,
it didn't fall from grace, oh please,
there's nothing sweet in how it speaks –
Polish love.
It has to work up overtime,
wash all its shirts by hand at night,
queuing for bread, nice and polite –
Polish love...
Then it gets sleepy at mid-day
goes by that name, how do you say,
like that girl, yeah, she's ok...
What was she called?
It doesn't show its feelings, much,
it likes to look but not touch,
writing long letters, trying to catch –
Polish love.
Sometimes when stormy clouds gather
takes the kids, runs off to mother,
Boiling with hate, arguing all night,
fights just to fight, all out of spite.
Losing all hope, slightly insane,
tears up your photos, glues them again,
calls in the lawyers, sometimes the law,
finds poems lost so long ago...
After a fight, it comes apart,
The Penal Code? Knows it by heart
Shoving and shouting right off the start –
Polish love,
Travels on business here and there,
Tweaking expenses, fiddling fares,
Just to save pennies, why it dares –
Polish love.
It doesn't know how, why to stop,
that happiness don't hurt a lot,
And you recall all that was there,
checking above,
She can forgive and she can mock,
Sleep on the street, live by the clock,
At the train station booze and talk –
Polish love.
But in the end, if she's really so,
Why does she cry singing her song,
When others look, she plays the dame,
And when she lies, she just sounds lame,
Why does she say she still has time,
looking around, hoping to find?
Why not for once look up above
And face the truth... My Polish love...
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My jesteśmy Rada Puchaczy,
Rada Puchaczy, Rada Puchaczy.
Puchacz po ciemku wszystko zobaczy
Wszystko zobaczy, wszystko zobaczy.
My żądamy w lesie posłuchu
Uhu, Uhu,
Od maluchów aż do staruchów
Uhu, Uhu.
Kto puchaczy słuchać nie raczy
słuchać nie raczy, słuchać nie raczy
Ten dostanie od nas po uchu
Uhu, Uhu.
My jesteśmy Rada Puchaczy,
Rada Puchaczy, Rada Puchaczy.
Każdy w lesie wie co to znaczy,
wie co to znaczy, wie co to znaczy.
My żądamy w lesie posłuchu
Uhu, Uhu.
Od maluchów aż do staruchów.
Uhu, Uhu.
Kto się leni, kto się próżniaczy
Kto się próżniaczy, kto się próżniaczy
Ten dostanie od nas po uchu
Uhu, Uhu.
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We're the Council of Eagle Owls
of Eagle Owls, of Eagle Owls,
when you're asleep, we watch your house,
hunt every mouse, catch every louse!
We're no parrots or cockatoos
Hoo hoo, hoo hoo!
We demand to be looked up to
Hoo hoo, hoo hoo!
We will hunt down every mouse
and every louse, in every house
You best listen – yes, we mean you!
Hoo hoo, hoo hoo!
We're the Council of Eagle Owls,
of Eagle Owls, of Eagle Owls,
The forest knows what we are about
when we're about, you better watch out!
We're no silly hullaballoos
Hoo hoo, hoo hoo!
From Toronto to Timbuktu
Hoo hoo, hoo hoo!
We are meaner than any grouse
if you dare be a lazy louse,
you will end up in the dog house,
Hoo hoo, hoo hoo!
Jan Brzechwa
translated by Marek Kazmierski
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Róbmy swoje
Raz Noe wypił wina dzban
I rzekł do synów: „Oto
Przecieki z samej Góry mamChłopaki, idzie potop!
„Widoki nasze marne są
I dola przesądzona,
Rozdzieram oto szatę swąChłopaki, jest już po nas!”
A jeden z synów- zresztą ChamRzekł: „Taką tacie radę dam:
Róbmy swoje!
Pewne jest to jedno, że
Róbmy swoje!
Póki jeszcze ciut się chce,
Skromniutko, ot, na własną miarkę
Zmajstrujmy coś, chociażby arkę!
Tatusiu: Róbmy swoje! Róbmy swoje!
Może to coś da- kto wie?
Raz króla spotkał Kolumb Krzyś,
A król mu rzekł: Kolumbie,
Pruj do lekarza jeszcze dziś,
Nim legniesz w katakumbie!
Nieciekaw jestem, co kto truć
Na twoim chce pogrzebie,
Palenie rzuć, pływanie rzuć
I zacznij dbać o siebie!
A Kolumb skłonił się jak paź,
Po cichu tak pomyślał zaś:
Róbmy swoje!
Pewne jest to jedno, że
Róbmy swoje,
póki jeszcze ciut się chce!
I zamiast minę mieć ponurą,
Skromniutko, ot, z Ameryk którąodkryjmy…
Róbmy swoje! Róbmy swoje!
Może to coś da- kto wie?
Napotkał Nobla kumpel raz
I tak mu rzekł: Alfredzie,
84 / www.givetheworld.org

Powiedzieć to najwyższy czas,
Że marnie ci się wiedzie!
Choć do doświadczeń wciąż cię gna,
Choć starasz się od świtu,
Ty prochu nie wymyślisz, a
Tym bardziej dynamitu!
A Nobel spłonił się jak rak,
Po cichu zaś pomyślał- jak?
Róbmy swoje!
Pewne jest to jedno, że
Róbmy swoje,
póki jeszcze ciut się chce!
W myśleniu sens, w działaniu racja,
Próbujmy więc, a nuż fundacjawystrzeli?
Róbmy swoje! Róbmy swoje!
Może to coś da- kto wie?
Ukształtowała nam się raz
Opinia, mówiąc: Kurczę,
Rozsądku krzyny nie ma w was,
Inteligenty twórcze!
Na łeb wam wali się ten kram,
Aż sypią się zeń drzazgi,
O skórze myśleć czas, a wam?
Wam w głowie wciąż drobiazgi!
Opinia sroga to, że hej,
Odpowiadając przeto jej:
Róbmy swoje!
Pewne jest to jedno, że
Róbmy swoje!
Bo jeżeli ciut się chce,
Drobiazgów parę się uchowa:
Kultura, sztuka, wolność słowaKochani,
Róbmy swoje! Róbmy swoje!
Może to coś da- kto wie?
Rodacy!
Róbmy swoje!
A Ty, Widzu, brawo bij!
Róbmy swoje!
A Ty zdrowie nasze pij!
Niejedną jeszcze paranoję
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Przetrzymać przyjdzie- robiąc swoje!
Kochani,
Róbmy swoje! Róbmy swoje!
Żeby było na co wyjść!

Suplement:
Minęły lata, proszę Pań,
I chmurzy lico moje,
Że dziś wczorajszy byle drań
Też śpiewa „Róbmy swoje!”.
I w mądrych ludziach przygasł duch,
Choć ciągle im tłumaczę,
Że gdy to samo śpiewa dwóch,
To nie to samo znaczy!
Inteligencie, wstydź się waść!
Nie pozwól sobie śpiewki kraść!
Róbmy swoje!
Kładźmy zbroje pełne wgięć!
Róbmy swoje!
Wróćmy słowom sens i chęć!
Twarz wróćmy słowu- bo bez twarzy
Największe słowo nic nie waży!
Rodacy!
Róbmy swoje! Róbmy swoje!
Na tym dziś się skupmy
I z uporem róbmy
swoje’95!
Wojciech Młynarski
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Do your own thing
Noah to his sons did speak:
“Boys, best you take up plumbing!
From the Mountain news has leaked
That a flood is coming!”
“Things ahead are looking grim
Our fate forever sealed!
Then Noah through his beard did scream:
Boys, we'll be soon killed!”
But then one son – think it was Ham –
Said: Dad, please don't you worry none:
Do what you will!
That's the only thing for good,
Do your own thing!
While still feeling in the mood,
Humbly, truly, let's have a lark
Build some things up, maybe an ark!
Daddy: Do your own thing! Do your own thing!
Maybe it will come to good?
Columbus met a king one time,
The king said to him: Chris!
I know you feel you're in your prime,
But you're facing an abyss!
I don't care what's false, what's true
You'll perish right out of the blue,
So quit the smokes, and swimming too,
Start taking care of you!
Columbus bowed as if in awe,
but in his heart so he did know:
Do your own thing!
That's the only thing for good,
Do your own thing!
While still feeling in the mood,
Instead of looking
America maybe
America:
Do your own thing! Do your own thing!
It might work – you never know!
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Do your own thing!
Only one truth is for sure
Do your own thing!
While you still
Humbly, meekly,
Cobble up a little ark!
Daddy:
Do your own thing! Do your own thing!
It might work – you never know?

Do your own thing!
Only one truth is for sure
Do your own thing!
While you still
Humbly, meekly,
Cobble up a little ark!
Daddy:
Do your own thing! Do your own thing!
It might work – you never know?
People!
Do your own thing!
And the audience - you applause!
Do your own thing!
Go and raise to us a toast!
Whatever crap the future brings
We can survive doing our thing!
Darlings:
Do your own thing! Do what you will!
Holding your head up still!
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SEN O WARSZAWIE
Mam tak samo, jak ty
Miasto moje, a w nim
Najpiękniejszy mój świat
Najpiękniejsze dni
Zostawiłem tam kolorowe sny
Kiedyś zatrzymam czas
I na skrzydłach jak ptak
Będę leciał co sił
Tam, gdzie moje sny
I warszawskie kolorowe dni.
Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt
Już dziś wyruszaj ze mną tam
Zobaczysz, jak Przywita pięknie nas
Warszawski dzień
Mam tak samo jak ty...
Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański szczyt
Już dziś wyruszaj ze mną tam
Zobaczysz jak, przywita pięknie nas
Warszawski dzień
Warszawski dzień, warszawski dzień
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A DREAM OF WARSAW
You're no different to me
In my city we see
the most wonderful world
things beyond all belief
I left there all my multicolour dreams
Some day, I will stop time
Spread my wings like a bird
I will fly like the wind
down to where all my dreams
come true in Warsaw's multicolour streets
If you wish to see a Vistula dawn
Then come and ride along with us
Where you will find the glory that can be
a Warsaw day
You're no different to me...
In my city we see
the most wonderful world
things beyond all belief
I left there all my multicolour dreams
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Człowiek może nie mieć zdrowie, to jest trudno - Pański krzyż
może nie mieć olej w głowie, to on nie jest winien tyż.
Może nie mieć to i owo, czy pieniądze, czy ja wiem,
ale niech ma zawsze słowo - to ja wtedy trzymam z nim.
Lecz ja gardzę takie typy,
co to "ach, z powodu grypy,
wyjechałem, zapomniałem,
miałem troski z kilka stron,
nie znalazłem coś taksówki,
nie wpłacili mi gotówki,
no to może innym razem,
to na razie..." - łobuz, won!
Bo słowo musi być święte,
bo słowo musi być święte,
przyrzekało się,
to potem chciało się,
czy nie chciało się - jest mus.
Bo u mnie tak jest przyjęte,
że słowo musi być święte,
zachcieło się, zabrnęło się,
wypsynęło się - szluz!
Bo jak ja powiem, że nie płacę, że ja nie dam, pan mnie zna,
to to jest więcej niż jak Kronenberg podpisze, że on da.
Bo wszystko może być dęte,
a słowo musi być święte,
powiedziałem a czy b czy x
mam obligo na fix,
tak jest.
Ja zerwałem z wujciem Kubą właśnie przez ten jeden krok
że mi zrobił grandę grubą, jak był chory temu rok.
Ja go z czoła pot ocieram, przy nim czuwam, trzymam łeb,
on mi szepce: "ach, umieram! Ty dziedziczysz po mnie sklep".
I nie mija dwa tygodnie, jako z łóżka wstał - swobodnie
I się pęta - nie pamięta! I się coraz lepiej ma.
A ja czekam miesiąc równo, po miesiącu mówię - trudno,
Ja się martwię, swoją drogą, ale nie znam go jak psa.
Bo słowo musi być święte,
bo słowo musi być święte,
przyrzekało się,
chorowało się,
umierało się,
gdzie trup?
Bo u mnie tak jest przyjęte,
że słowo musi być święte,
zachcieło się, zabrnęło się,
wypsynęło się - i siup!
Bo jakby mnie się tak zdarzyło,
żebym w takim stanie był,
to ja umarłbym ze wstydu,
gdybym potem nadal żył.
Bo wszystko może być dęte,
a słowo musi być święte,
umierałeś według własnych słów,
to jest chamstwo chodzić zdrów!
Tak jest.
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Raz wypiłem parę wódek
z jednym takim - niech go szlag,
Co go było - Dzięcioł, Dudek,
w każdym razie coś od ptak,
On mnie idzie mówić: "Wiesiek!" - on się wbija we mnie wzrok "zagraj w moim interesie, dziecko drogie, jeden rok".
I nim błysnął świt różany, ja już byłem oplątany
On mnie capas, w każdy szabas, do geszeftu gnał - jak kat!
On mnie kazał wstawać w grypę, ja się nie znam z takim typem,
co na rok mnie angażował, a katował dziesięć lat!
Bo słowo musi być święte,
bo słowo musi być święte!
Ja siwieję już, ja głupieję już, ja łysieję już - on nic.
Bo u mnie tak jest przyjęte,
że słowo musi być święte,
mnie sił już brak, ja jestem wrak
on ciągle jak rydz!
On bez trzy asy szlem w bez atu,
ugra robiąc jedną w szpic,
on robi widza do kwadratu zanim zdoła mrugnąć widz
Bo słowo może być dęte,
jeżeli dmie się z talentem
Ja ci za to daję róży kwiat,
ech ty Dudek, dmiej sto lat!
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People may not be that healthy, tough enough – on goes the show
they may not be smart or wealthy, that is not their fault, oh no!
They may not have this or that thing, money, manners, I don't know,
but they have something that's sacred – then I trust them, don't you know!
I detest I'll say to you,
those who say “I had the flu,
hurt a lot, I forgot,
I had troubles all alone,
I missed taxis in such rush,
they did not pay me in cash,
so I say you best blow bubbles,
for right now I say: Get gone!
For what you say best be sacred,
For what you say MUST be sacred,
You swore on your life,
Then you left your wife,
You got in some strife – your call!
For if you ask me, stark naked,
I will tell you what is sacred,
you got your wish, now bish bosh bish!
You can't back out now - no!
For if I say I can't pay you, I won't cough up, you know me,
that is worse than Lehmann Brothers say that they'll pay, oh, no, you'll see!
For even if you're stark naked,
A promise, it MUST be sacred,
I told you A or B or X
I'm in your debt, no less,
You bet.
I gave up on Jervis nervous, coz he played this trick oh dear,
that he did me this disservice, when he was sick all last year,
In his bed I watched him crying, I brought grapes, I did the lot,
then he whispers: “I am dying! You inherit my best shop.”
And not two weeks go on by, and he's up – not gonna die,
Then he calls, can't recall! Feeling better, what a laugh!
And I wait a month all said, in a month I check – not dead,
I do worry still, that he's not that ill, in my books he's done – that's tough!
For what you say best be sacred,
For what you say MUST be sacred,
You swore on your life,
You got sick, such strife,
You were gonna die,
Did you?
For if you ask me, stark naked,
I will tell you what is sacred,
you got your wish, now bish bosh bish!
You can't back out – screw you!
For if you were me to blame
For being so sick – old hat!
Then I would die of pure shame,
If I lived on after that!
For if you ask me, stark naked,
I will tell you what is sacred,
You were gonna die is what you said,
It is rude to be undead!
Too true!
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Kabaret Tey - Smutasy i Mazgaje
Coś się z narodem dzieje niedobrego,
Nie ma za grosz poczucia humoru ludowego,
Ja was widziałem o świcie w tramwaju,
Bo powracałem luźno sobie z balu,
Zawsze myślałem, że rano w tych tramwajach,
Jest wesoluśko, że radość was upaja,
A tu Garbary, szare mary Tuchobole Zdrój,
Dlaczego? Ludu ty Mój?
To wycie syren i ranne bicie dzwonów,
To najpiękniejsze odgłosy tego domu,
Przez 8 godzin wylegania w tych pierzynach już dość,
Więc skąd ta poranna złość? Tym bardziej, że...
Ref.
Za oknami świta,
Widać, że rozkwita,
Rosną domy z prawej,
Z lewej beton też...
Przecie to jest nasza,
Duma pospolita,
A wy jacyś tacy...
Toż to przecie grzech.
2.
Przez chwilę myślałem: "Może coś się stało?",
Ale to by nasze polskie radio dawno już podało,
Pisałaby by prasa we wszystkich gazetach na pierwszych stronicach,
No bo jakaż z tego byłaby... tajemnica?
I tak podniecony, już nie wytrzymałem.
Razem z motorniczym, kumplem z partyzantki, tramwaj zatrzymałem.
I jak ten natchniony poeta Horacy zawołałem...
LUDZIE!!! KOCHANI... COŚCIE TACY SMUTNI???
PRZECIE JEDZIECIE DO PRACY!!!
Ref.
Patrzcie...
Za oknami świta,
Widać, że rozkwita,
Rosną domy z prawej,
Z lewej beton też...
Przecie to jest nasza,
Duma pospolita,
A wy jacyś tacy...
Toż to przecie grzech.
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Kab. Tej Smutasy i Mazgaje
Things in the state of Denmark do seem rotten
No sense of humour darlings, to smile you have forgotten
I watched at sunrise, on a tram with you all,
As I was heading cooly home from a showbiz ball,
I always imagined mornings on those trams
Are jolly pleasant places, that singing swells your hearts,
But it was dark and so depressing, unawake, a sad wake,
Why is that, for goodness sake?
The sirens howling, the church bells ringing loud,
These are the things I think should make us all feel proud.
After eight hours in bed it’s time to go and get
So why all this morning anger? All the more
Dawn is breaking, jolly,
See its blooming glory,
To the right new houses,
Concrete to the left,
Folks, this is our pride,
Our nation is alive,
Yet you all seem sorry,
Now ain’t that a sin...
2.
For a second I wondered: “Has someone famous died?”
Or has TV and papers started spreading lies?
All the newspaper headlines can be trusted to
Coz what sort of secrets do they try and hide?
And a little testy
Along with the driver, a buddy from the army, I stopped that damn tram dead,
And like that inspire
FOLKS NOW!!! DEAR NATION... WHY YOU ALL SO SAD???
AIN’T YOU GOING TO WORK?
Dawn is right outside,
You can see it rise,
Houses sprouting proud,
To the left and right,
Folks, this is our pride,
Our nation is alive,
And yet you all seem sad,
Now ain’t that a sin...
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W Polskę idziemy
W tygodniu to jesteśmy cisi jak ta ćma,
W tygodniu to nam wszystko wisi aż do dna.
A jak się człowiek przejmie rolą, sam pan wisz,
To zaraz plecy go rozbolą albo krzyż.
W tygodniu to jesteśmy szarzy jak ten dym,
W tygodniu nic się nie przydarzy, bo i z kim?
I życie jak koszula ciasna - pije nas,
Aż poczujemy mus i raz na jakiś czas
W Polskę idziemy, drodzy panowie,
W Polskę idziemy,
Nim pierwsza seta zaszumi w głowie
Drugą pijemy.
Do dna, jak leci,
Za fart, za dzieci,
Za zdrowie żony.
Było, nie było...
W to głupie ryło,
W ten dziób spragniony.
Świat jak nam wisiał, tak teraz nie jest nam wszystko jedno,
Śledziem się przeje, kumpel się śmieje, dziewczyny bledną,
Świerzbią nas dłonie i oko płonie, lśni jak pochodnia
Aż w nowy tydzień świt nas wygoni, no, a w tygodniu...
W tygodniu, bracie, wolno goisz kaca fest,
Bo czy się stoi, czy się leży, jakoś jest.
W tygodniu kleją ci się oczy, boli krzyż,
A wyżej nerek nie podskoczy, sam pan wisz...
W tygodniu żony barchanowe chrapią w noc,
A ty otulasz ciężką głowę ciasno w koc,
I rano gapisz się na ludzi okiem złym,
Gdy nagle coś się w tobie budzi i jak w dym.
W Polskę idziemy, drodzy panowie,
W Polskę idziemy,
Nim pierwsza seta zaszumi w głowie
Do ludzi lgniemy.
Słuchaj, rodaku, Cicho!
Czerwone maki, serce, ojczyzna,
Trzaska koszula, tu szwabska kula,
Tu, popatrz, blizna.
Potem wyśnimy sen kolorowy, sen malowany,
Z twarzą wtuloną w kotlet schabowy, panierowany,
My, pełni wiary, choć łeb nam ciąży, ciąży jak ołów,
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Że żadna siła nas nie pogrąży... orłów, sokołów!
A potem znów się przystopuje i znów gaz,
I społeczeństwo nas szanuje, lubią nas.
Uśmiecha się najmilej ten i ów,
Tak rośnie, rośnie nasz przywilej świętych krów.
Niejeden to się nami wzrusza, słów mu brak,
Rubaszny czerep, ale dusza, znany fakt,
Nas też coś wtedy dołku ściska, wilgnie wzrok,
Bracia rodacy, dajcie pyska, równać krok.
Lewa!
W Polskę idziemy,
W Polskę idziemy, bracia rodacy!
Tu się, psia nędza, nikt nie oszczędza,
Odpoczniesz w pracy.
W pracy jest mikro, mikro i przykro,
Tu goudą spływa,
Cham lub bohater,
polska sobotnia alternatywa.
Gdy dzień się zbudzi i skacowani wstaną tytani
I znowu w Polskę, bracia kochani, nikt nas nie zgani.
Nikt złego słowa, Łomża czy Nakło,
Nam nie bałaknie
Jakby nam kiedyś tego zabrakło,
Nie... nie zabraknie...
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Że żadna siła nas nie pogrąży... orłów, sokołów!
A potem znów się przystopuje i znów gaz,
I społeczeństwo nas szanuje, lubią nas.
Uśmiecha się najmilej ten i ów,
Tak rośnie, rośnie nasz przywilej świętych krów.
Niejeden to się nami wzrusza, słów mu brak,
Rubaszny czerep, ale dusza, znany fakt,
Nas też coś wtedy dołku ściska, wilgnie wzrok,
Bracia rodacy, dajcie pyska, równać krok.
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W Polskę idziemy, bracia rodacy!
Tu się, psia nędza, nikt nie oszczędza,
Odpoczniesz w pracy.
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W szkole wolności
Ta myśl pod czaszką taka żmudna,
Tak przyczepiła się i boli:
Czemu ta wolność taka trudna,
Tyle trudniejsza od niewoli?
I jak tę wolność przetłumaczyć
Na dni, co plotą się spokojnie,
Skoro nie umie nikt wybaczyć,
Skoro nie umie nikt zapomnieć...?
W szkole wolności tyle wolnych klas,
Nieużywana brama się telepie,
Lecz w żadnej klasie ciągle nie ma, nie ma nas - My nie musimy! My już wiemy lepiej!
Jakąż wolnością nam zakwita
Nasz wolny wreszcie dzień powszedni?
Wolnością pięknych, trudnych pytań,
Czy też wolnością głupstw i bredni?
Wolnością, co szacunek budzi,
Czy też wolnością świństw i kantów?
Wolnością pięknych, mądrych ludzi,
Czy niedouków, dyletantów?
W szkole wolności tyle wolnych klas
I bezrobotny belfer biedę klepie,
Lecz w żadnej klasie ciągle nie ma, nie ma nas - My nie musimy! My już wiemy lepiej!
I myśl powraca taka żmudna,
Taka natrętna, aż się dziwię:
Czemu ta wolność taka trudna,
Jeśli traktować ją uczciwie?
Bo dawno już się, mamo moja,
Tak śmiesznie nie składały gwiazdy:
Dano nam wolność- piękny pojazd,
Nikt nie chce robić prawa jazdy...
Mógłbym pieśń dalej ciągnąć, ale cóż,
Tutaj mój wywód skończyć się postaram:
W szkole wolności dawno jest po dzwonku już,
Trzy czwarte Polski- chyba na wagarach...
Trzy czwarte Polski - raczej na wagarach!
Wojciech Młynarski
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W szkole wolności
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WARSZAWA / T.LOVE
Za oknem zimowo zaczyna się dzień
Zaczynam kolejny dzień życia
Wyglądam przez okno, na oczach mam sen
A Grochów się budzi z przepicia
Wypity alkohol uderza w tętnice
Autobus tapla się w śniegu
Zza szyby oglądam betonu stolicę
Już jestem na drugim jej brzegu
Gdy patrzę w twe oczy, zmęczone jak moje
To kocham to miasto, zmęczone jak ja
Gdzie Hitler i Stalin zrobili, co swoje
Gdzie wiosna spaliną oddycha
Krakowskie Przedmieście zalane jest słońcem
Wirujesz jak obłok, wynurzasz się z bramy
A ja jestem głodny, tak bardzo głodny
Kochanie, nakarmisz mnie snami
Zielony Żoliborz, pieprzony Żoliborz
Rozkwita na drzewach, na krzewach
Ściekami z rzeki kompletnie pijany
Chcę krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać
Gdy patrzę w twe oczy, zmęczone jak moje
To kocham to miasto, zmęczone jak ja
Gdzie Hitler i Stalin zrobili, co swoje
Gdzie wiosna spaliną oddycha
Jesienią zawsze zaczyna się szkoła
A w knajpach zaczyna się picie
Jest tłoczno i duszno, olewa nas kelner
I tak skończymy o świcie
Jesienią zawsze myślę o latach
Tak starych, jak te kamienice
Jesienią o zmroku przechodzę z tobą
Przez pełne kasztanów ulice
Gdy patrzę w twe oczy, zmęczone jak moje
I kocham to miasto, zmęczone jak ja
Gdzie Hitler i Stalin zrobili, co swoje
Gdzie wiosna spaliną oddycha
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WARSAW / T.LOVE
Outside the window, I see winter light,
arising the wrong side of bed.
I look through the curtains, sleep in my eyes,
the suburbs already half-dead.
Last night's spirits awaken the veins,
buses plough through melting snows.
Our concrete jungle awaiting spring rains,
the river all blackened ice floes.
I look in your eyes, as tired as I am,
There's love for this city, as tired as I.
Where Hitler and Stalin unleashed their designs
Springtime choking the skies.
Krakowskie Przedmieście is flooded with light,
you whirl like a cloud, in and out of the beams.
Me, I am starving, so utterly starving,
but love, you'll feed me its dreams.
Żoliborz suburbs, pathetic suburbs,
madness in bloom, all sickly green.
The river gets drunk on its own scum
while I scream, I weep and I sing.
I look in your eyes, as tired as I am,
There's love for this city, as tired as I.
Where Hitler and Stalin unleashed their designs
The summer clogging the skies.
Come autumn, the schools call the kids in,
While adults study their bars.
It's stuffy and hot, the waiter won't bring
Our order until we see stars.
Come autumn, I always think of the summers
as battered as our cobbled lanes.
Come autumn, we stroll, giddy as lovers,
to howl her glorious refrain.
I look in your eyes, as tired as I am,
There's love for this city, as tired as I.
Where Hitler and Stalin unleashed their designs
And winter smogs up the skies.
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WARSZAWA DA SIĘ LUBIĆ
Trzeba miastu spojrzeć w oczy,
Jak Gieniuchnie swej w oczęta,
Już tej chwili, tej uroczej
Się nie zapomni, się zapamięta.
Warszawa da się lubić,
Warszawa da się lubić,
Tu szczęście można znaleźć,
Tutaj serce można zgubić.
Wiadoma rzecz - stolica,
I każde słowo zbędnem,
W ogóle i w szczególe,
I pod każdem innem względem.
Z nią się nawet podobnież
I miasto Paryż równać nie ma prawa,
Bo faktycznie wiadomo, pardon,
Lecz nie ma, nie ma jak Warszawa!
Warszawa da się lubić,
Warszawa da się lubić,
Tu szczęście można znaleźć,
Tutaj serce można zgubić!
Kto odmienne rzuci zdanie,
Też spokojna nasza głowa!
Mamy na nie zapytanie:
"Panie szanowny, po co ta mowa?".
Warszawa da się lubić,
Warszawa da się lubić,
Tu szczęście można znaleźć,
Tutaj serce można zgubić.
Wiadoma rzecz - stolica,
I każde słowo zbędnem,
W ogóle i w szczególe,
I pod każdem innem względem.
Z nią się nawet podobnież
I miasto Paryż równać nie ma prawa,
Bo faktycznie wiadomo, pardon,
Lecz nie ma, nie ma jak Warszawa!
Warszawa da się lubić,
Warszawa da się lubić,
Tu szczęście można znaleźć,
Tutaj serce można zgubić!
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WARSAW GROWS ON YOU
See, you got to take this city
Like yer lady, love her splendour,
Any moment, she so pretty,
can't forget, can't help remember.
Warsaw gets to you in time, sir,
Warsaw grows on you too, madam,
You can find your fortune round here,
You can lose your heart to someone.
It's our capital and terrific,
Pointless words now you should ration,
Cos in general, and specific,
It is fine in every fashion.
With its lanes and green gardens
Even Paris has no chance dear.
For you know all damn well there's no pardon,
There's nothing like Warsaw, nothing at all near!
Warsaw gets to you in time, sir,
Warsaw grows on you too, madam,
You can find your fortune round here,
You can fall in love with someone.
Those who make other suggestions
Let them speak, all freely nilly!
Them we ask a little question:
“Dearest folks, why talk so silly?”
Warsaw gets to you in time, sir,
Warsaw grows on you too, madam,
You can find your fortune round here,
You can lose you heart to someone.
It's our capital and terrific,
Pointless words now you should ration
Cos in general, and specific,
It is class in every fashion.
With its lanes and green gardens
Even Paris has no chance dear.
For you know all damn well there's no pardon,
There's nothing like Warsaw, nothing at all near!
Warsaw gets to you in time, sir,
Warsaw grows on you too, madam,
You can find your fortune round here,
You can lose you heart to someone.
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Wesołe jest życie staruszka
Jeszcze tylko parę wiosen
Jeszcze parę przygód z losem
Jeszcze tylko parę zim
i refrenem zabrzmisz tym:
Wesołe jest życie staruszka
Wesołe jak piosnka jest ta
Gdzie stąpnie, zakwita mu dróżka
I świat doń się śmieje: ha ha
Gdzie stąpnie, zakwita mu dróżka
I świat doń się śmieje: ha ha
To, że będzie się dotkniętym
przez dla płci indyferentyzm
To nie znaczy jeszcze, żeć
Miłych wrażen nie da płeć
Wesołe jest życie staruszka
Gdzie spojrzy, tam bóstwo co krok
Tu biuścik zachwyci, tam nóżka
bo nie ten, bo nie ten już wzrok
Tu biuścik zachwyci, tam nóżka
bo nie ten, bo nie ten już wzrok
Jeszcze tylko parę wiosen
Jeszcze parę przygód z losem
i kłopotów będzie mniej
Ach, cierpliwość tylko miej
Wesołe jest życie staruszka
Choć wczoraj zmoczyła go łza
Suchutki już dzisiaj wstał z łóżka
bo pamięć, bo pamięć nie ta
Suchutki już dzisiaj wstał z łóżka
bo pamięć, bo pamięć nie ta
Trzęsiesz się z niecierpliwości
żeby dożyć tych radości
Guzik rwiesz i wdzianko mniesz
tak już być staruszkiem chcesz
Wesołe jest życie staruszka
Wesołe jak piosnka jest ta
Gdzie stąpnie, zakwita mu dróżka
I świat doń się śmieje: ha ha
Gdzie stąpnie, zakwita mu dróżka
I świat doń się śmieje: ha ha
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Witajcie w naszej bajce,
słoń zagra na fujarce,
Pinokio nam zaśpiewa,
zatańczą wkoło drzewa,
Tu wszystko jest możliwe,
zwierzęta są szczęśliwe,
A dzieci wiem coś o tym
latają samolotem.
Nikt tutaj nie zna głodu,
nikt tu nie czuje chłodu
I nawet ja nie kłamię,
nikt się nie skarży mamie.
Witajcie w naszej bajce,
słoń zagra na fujarce,
Pinokio nam zaśpiewa,
zatańczą wkoło drzewa,
Bo z wami jest weselej,
ruszymy razem w knieje,
A w kniejach i dąbrowach
przygoda już się chowa.
My ją znajdziemy sami,
my chłopcy z dziewczętami,
A wtedy daję słowo,
że będzie kolorowo
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So welcome to our fable
Where Dumbo plays the maple
Pinocchio sings the chorus
And trees dance round before us
Here, everything can happen,
All animals always happy,
And children, let me tell you,
Fly planes in our fable.
Nobody here feels hungry,
Or cold or sad or angry
And really, I'm not lying,
Nobody cries to mummy.
So welcome to our fable
Where Dumbo plays the maple
Pinocchio sings the chorus
And trees dance round before us
With you lot life is funny,
So now let's all go runnin'
Where in the woods and forests
Adventures hide before us.
We'll find them, in all weathers,
We boys and girls together
And then I tell you truly
That things will colour fully.

109 / www.givetheworld.org

WSIĄŚĆ DO POCIĄGU BYLE JAKIEGO,
światem zaczęła rządzić jesień,
topi go w żółci i czerwieni,
a ja tak pragnę czemu nie wiem,
uciec pociągiem od jesieni.
uciec pociągiem od przyjaciół,
wrogów, rachunków, telefonów.
nie trzeba długo się namyślać,
wystarczy tylko wybiec z domu i ...
WSIĄŚĆ DO POCIĄGU BYLE JAKIEGO,
NIE DBAĆ O BAGAŻ, NIE DBAĆ O BILET,
ŚCISKAJĄC W RĘKU KAMYK ZIELONY,
PATRZEĆ JAK WSZYSTKO ZOSTAJE W TYLE
wsiąść do pociągu byle jakiego,
nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet,
ściskając w ręku kamyk zielony,
patrzeć jak wszystko zostaje w tyle
w taką podróż chcę wyruszyć,
gdy podły nastrój i pogoda
zostawić ciebie, łóżko, szafę,
niczego mi nie będzie szkoda.
zegary staną niepotrzebne,
pogubię wszystkie kalendarze.
w taką podróż chcę wyruszyć,
tylko czy kiedyś się odważę?
6x
wsiąść do pociągu byle jakiego,
nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet,
ściskając w ręku kamyk zielony,
patrzeć jak wszystko zostaje w tyle
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GET ON A TRAIN NOW, NO MATTER WHERE TO
Autumn, the fall is now the season
In reds and yellows drowns the rain
and I so long to for no reason
to flee the fall aboard a train
Escape from friends on a fast train now
Bad folks and bills and endless calls
No need to think about it, hey now,
Just shut the door, run, rock and roll...
GET ON A TRAIN NOW, NO MATTER WHERE TO
NO BAGS, NO TICKETS, JUST GO, GO, GO NOW
CLUTCHING A GREEN STONE, HOLDING FOR DEAR LIFE
WATCHING IT ALL BECOME SO SMALL NOW WOW
Get on a train now, no matter where to
No bags, no tickets, just go, go, go now
Clutching a green stone, holding for dear life
Watching it all become so small now wow
This is the trip I feel for longing,
When weather, mood, my thoughts be rotten
Leave you behind, our bed, belongings
I won't be sorry, all's forgotten,
Clocks will stop now, no longer needed,
Forget all dates, I'll somehow manage,
This is the trip I take unheeded,
yet will I ever have the courage?
Get on a train now, no matter where to
No bags, no tickets, just go, go, go now
Clutching a green stone, holding for dear life
Watching it all become so small now wow
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To nie jest sen
rzeczy naprawdę dzieją się
Stoisz czy biegniesz dotykają Cię
z każdą chwilą
Możesz rzeźbić je palcami,
możesz zmieniać je słowami
Los srebrzy się u Twoich stóp
królujesz mu
Wszystko się może zdarzyć
gdy głowa pełna marzeń
gdy tylko czegoś pragniesz, gdy bardzo chcesz
wszystko może zdarzyć się
Wszystko się może zdarzyć
gdy serce pełne wiary
gdy tylko czegoś pragniesz, gdy bardzo chcesz
wszystko może zdarzyć się
To nie jest sen
rzeczy naprawdę dzieją się
armią kolorów otaczają Cię
z każdej strony
Otwórz oczy rozłóż ręce
by nazbierać jak najwięcej
Podpisuj dni imieniem swym
królujesz im
Wszystko się może zdarzyć
gdy głowa pełna marzeń
gdy tylko czegoś pragniesz, gdy bardzo chcesz

wszystko może zdarzyć się

Wszystko się może zdarzyć
gdy serce pełne wiary
gdy tylko czegoś pragniesz,
gdy bardzo chcesz
wszystko może zdarzyć się
Songwriters: DRUMMIE RICHARD PETER KEVAN / HUTCHISON GEORGE / LIPNICKA ANITA
ANNA / TSCHANZ MARC GUY JEAN
Wszystko Się Może Zdarzyć lyrics © EMI APRIL MUSIC INC, EMI MUSIC PUBLISHING LTD
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This is no dream
things really happen, you and me,
You stand or run and yet they touch us, feel
with each moment
You can sculpt them with your fingers,
shape them word wise so they linger,
Fate shining silver at your feet,
you lady lord
It could all happen, really
when you are truly feeling
when you desire that thing,
when you keep dreaming,
It could all happen, really
when your heart happens happy
when you desire that thing,
when you keep dreaming,
it could happen still on song,
This is no dream
things really come to pass and be
a wealth of colour round us, see
on all sides
Open your eyes wide and your hands
gather up all that you can can
Sign each day with your own name
You rule them all
It could all happen, really
when your head's full of feelings
when you desire really, really truly wish,
It could all happen, really
when your heart happens happy
when you desire really, really truly wish,
It could happen all at all

It could all happen, really
when your head's full of feelings
when you really desire, when you truly wish,
It could all happen, really
when your head's full of feelings
when you really desire, when you truly wish,
It could all happen, really
when your head's full of feelings
when you really desire, when you truly wish,
Translation: Mark The Bard
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Gdy musisz wstać,
choć tulisz tak pod głową
obłoczek snu
i słów tyle znasz uczonych
cicho przez noc,
a tu dzień
wstaje już
kolorowo - witaj!
Gdy musisz wstać,
bo słońce już zawiesza
na szczytach wież
poranny swój szal*
i rusza,
cień w długi marsz,
wokół drzew
krząta się
ptaków rzesza - witaj!
Zacznij od Bacha,
nim słońce po dachach
zeskoczy, jak kot
po nocy ćmej.
I zacznij od Bacha,
gdy w progu się waha
ktoś, kto winien wejść,
a może nie...
[całość x2]
Tu du ru du
tu ru du du daj pa ru ba du du du daj
tu ru du du daj pa ru ba du du ru du
du ru daj du ru du du ru du du - witaj! [x3]

*istniała również wersja "proporczyki chmur"
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When you must rise,
Though your head is still floating
on cloudy dreams
so many words so learnYd
quiet through the night,
and yet here
comes the day
dressed in colour – welcome!
When you must rise,
for the sun is now hanging
on tower tops
its morning shawl
and moving
shades marching long,
round the trees
birdsong wild
bacchanalia – welcome!
Start off with Bach now,
fore the sun on roofs wow
jumps down like a cat
from roofs tin hot
So start off with Bach now,
At your door find somehow
they who should come in
or maybe not
[repeat x2]
Tu du ru du
tu ru du du daj pa ru ba du du du daj
tu ru du du daj pa ru ba du du ru du
du ru daj du ru du du ru du du - welcome! [x3]

115 / www.givetheworld.org

Zamienię każdy oddech w niespokojny wiatr
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
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
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
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
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
Budzić się i chodzić spać we własnym niebie
Być tam, zawsze tam, gdzie Ty
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
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I'll turn each single breath now into restless wind
To bring me back, back always
To where your world sings
I'll gather all the whispers
Into one warm scream
So it finds you where you hid.....
Where_you hid all your dreams
By now I know that days are only for so
To return to you sweet each gold night in Warsaw
No words I know make sense, sound too truly true
If now only one thing – only this I know:
Be there, always me with You
Don't ask about tomorrow – that's a century gone
We sail, we steal, we borrow, into times unknown
I'll gather all our whispers into one warm scream
So they never ever run, so they dry our tears
By now I know that days are only for so
To return to you sweet each gold night in Warsaw
No words I know make sense, sound too truly true
If now only one thing – only this I know:
Be there, always me by You

By now I know that days are only for so
To return to you sweet each gold night in Warsaw
No words I know make sense, sound too truly true
If now only one thing – only this I know:
Be there, I must be by You
Wake there, walk there, go to sleep in our own heaven
Be there, always be with you
Say bye bye at dawn, then back twenty four seven
Back there, back to be with You
Wake there, walk there, go to sleep in our own heaven
Heaven is, heaven is by you YEAH
Zawsze tam gdzie Ty YEAH

117 / www.givetheworld.org

TUWIM TO SONG!
14. LOKOMOTYWA
15. Melodia
16. Prośba o piosenkę
17. Słoń Trąbalski
18. Taniec
19. Ptasie Radio
20. Warszawa
21. Pieśń o Radości i Rytmie
22. Skakanka
23. Burza (Albo Miłość)
24. O Panu Tralalińskim
25. Całujcie mnie wszyscy
26. Pociągiem do Warszawy
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LOKOMOTYWA 1
Stoi na stacji lokomotywa,
Ciężka, ogromna i pot z niej spływa:
Tłusta oliwa.
Stoi i sapie, dyszy i dmucha,
Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha:
Buch - jak gorąco! Uch - jak gorąco!
Puff - jak gorąco! Uff - jak gorąco!
Już ledwo sapie, już ledwo zipie,
A jeszcze palacz węgiel w nią sypie.
Wagony do niej podoczepiali
Wielkie i ciężkie, z żelaza, stali,
I pełno ludzi w każdym wagonie,
A w jednym krowy, a w drugim konie,
A w trzecim siedzą same grubasy,
Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy,
A czwarty wagon pełen bananów,
A w piątym stoi sześć fortepianów,
W szóstym armata - o! jaka wielka!
Pod każdym kołem żelazna belka!
W siódmym dębowe stoły i szafy,
W ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy,
W dziewiątym - same tuczone świnie,
W dziesiątym - kufry, paki i skrzynie.
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LOCOMOTIVE
A locomotive stands at the station,
Heavy and huge, dripping perspiration:
Greasy lubrication!
It waits there, huffing, puffing and blowing,
Heat from its fiery belly glowing:
Whoosh – how hot! Gosh – how hot!!
Phew – how hot!!! Coo – a lot!
It's barely breathing, not ready to roll,
Still now the stoker keeps feeding it coal.
Wagons they add more and more still,
All huge and heavy, of iron and steel,
And every wagon packed full of crowds,
In the first horses, the second holds cows.
In the third wagon there's just chubby chaps,
Sitting and lapping fat sausages up.
The fourth is filled full of bananas,
While the fifth holds six grand pianos.
In the sixth wagon a cannon – How vast!
Iron bars propping each wheel up quite fast!
The seventh holds oaken tables and chairs,
The eighth an elephant – two giraffes and a bear.
In the ninth wagon – there's just fattened pigs,
And in the tenth – trunks, cases, packed things.
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A tych wagonów jest ze czterdzieści,
Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści.
Lecz choćby przyszło tysiąc atletów
I każdy zjadłby tysiąc kotletów,
I każdy nie wiem jak się wytężał,
To nie udźwigną, taki to ciężar.
Nagle - gwizd!
Nagle - świst!
Para - buch!
Koła - w ruch!
Najpierw - powoli - jak żółw – ociężale,
Ruszyła - maszyna - po szynach - ospale,
Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem,
I kręci się, kręci się koło za kołem,
I biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej,
I dudni, i stuka, łomoce i pędzi,
A dokąd? A dokąd? A dokąd? Na wprost!
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How many wagons? Forty in all,
I've no idea what they all hold!
Yet if a thousand athletes did make
A show of eating a thousand steaks,
Then I don't know how they'd all strain,
They couldn't lift it – this heavy old train!
Suddenly – hoot!
Suddenly – toot!
Steam – blow!
Wheels – roll!
At first – so slowly – like a tortoise – meek, mousy.
So moved – the engine – on rails – oh so drowsy.
It tugged at the wagons, against its own will,
Then started rolling, wheel after wheel,
And running faster, picking up speed,
And knocking and rocking and rolling indeed.
But where to? Oh, where to? Where to? Ahead!
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Po torze, po torze, po torze, przez most,
Przez góry, przez tunel, przez pola, przez las,
I spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas,
Do taktu turkoce i puka, i stuka to:
Tak to to, tak to to , tak to to, tak to to.
Gładko tak, lekko tak toczy się w dal,
Jak gdyby to była piłeczka, nie stal,
Nie ciężka maszyna, zziajana, zdyszana,
Lecz fraszka, igraszka, zabawka blaszana.
A skądże to, jakże to, czemu tak gna?
A co to to, co to to, kto to tak pcha,
Że pędzi, że wali, że bucha buch, buch?
To para gorąca wprawiła to w ruch,
To para, co z kotła rurami do tłoków,
A tłoki kołami ruszają z dwóch boków
I gnają, i pchają, i pociąg się toczy,
Bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy,
I koła turkocą, i puka, i stuka to:
Tak to to, tak to to,
tak to to, tak to to!…
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Along the rails and bridges it sped,
Through mountains and tunnels and fields and wild woods,
Rushing so, rushing to make time it should...
It drummed out a rhythm, a beat and a rhyme,
Rolling and rocking and clocking good time,
Smoothly and sprightly far now on wheels,
Like a small ball, not made of pure steel!
Not heavy machine, exhausted from toil,
But a fun trifle, a toy of tin foil.
But where from and how does it, why does it go?
What is it, how is it that's pushing it so?
Making it hurry and chatter and flow?
It's steam under pressure that happens to grow,
Hot air from the boiler the pistons does guide,
Pistons then moving the wheels from each side,
And whooshing and pushing and so the train rolls,
For hot steam moves all that the train holds,
And wheels still rock and knock down the track:
Rickety, clackety, clickety-clack!...
Rickety, clackety, clickety-clack!
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MELODIA
Wczesna jesień - oto moja pora.
Siwy ranek - kolor mego wzroku.
Siedzę w miłej kawiarni jak w obłoku,
Mogłbym tak do wieczora.
Za oknami tyle pośpiechu,
Ale ja nie wiem i nie słyszę,
I zamilkły w jesiennym uśmiechu,
Zapatrzeniem dalekim się kołysze.
Tak najlepiej: siąść w cukierni rankiem
I patrzeć, jak ulica chodzi.
W takie ranki jest się kochankiem,
I smutniej człowiekowi, i młodziej.
Od miłosci, od czułych wspomnień
Dzień zacząłem senny i pusty.
Z twoich słów, nie pisanych do mnie
Wiersz układam uśmiechniętymi usty.
A to wszystko razem jest melodią,
I melodii chwile są rade.
Cudzoziemka w palcie kraciastym
Śpiewnie, ślicznie zamawia "szokolade".
Jaka wiotka, matowa kobieta!
Jak nas mało na świecie! Jak mało!
I jakimi perfumami zawiało!
I jaki poeta!...

MELODY
Early autumn, my favourite time.
A pale morning, the colour of my eyes.
Floating in a cafe, as if high on skies,
Drowning in the last of the summer wine.
Out on the street people fly by,
But I do not see and do not hear.
Wearing a silent autumn smile,
gazing away, I disappear.
Thus best: perched here, come early morn,
to watch the streets turn ever colder.
Upon such mornings love's foresworn,
though you feel lighter, you feel older.
With honeyed memories, and with longing,
I get to work as Warsaw sleeps.
With your words, not written for me,
I write this verse with grinning lips.
And all this together is a melody,
not written for us, this I gather.
A foreign beauty, scenting tragedy,
Orders a cup of "szokolade".
But she's a ghost, oh don't I know it!
How few of us! Dear world, how few!
And what perfume around us flew!
And what kind of poet!...
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Prośba o piosenkę
Jeżelim, Stwórco, posiadł Słowo, dar twój świetny,
Spraw, by mi serce biło gniewem oceanów,
Bym, jak dawni poeci prosty i szlachetny,
Wichurą krwi uderzał w możnych i tyranów.
Nie natchnij mnie hymnami, bo nie hymnów trzeba
Tym, którzy w zżartej piersi pod brudną koszulą
Czcze serce noszą, krzycząc za kawałem chleba,
A biegną za orkiestrą, co gra capstrzyk królom.
Lecz słowom mego gniewu daj błysk ostrej stali,
Brawurę i fantazję, rym celny i cienki,
Aby ci, w których palnę, prosto w łeb dostali
Kulą z sześciostrzałowej piosenki!
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Begging for a song
If Word fine, Creator, I receive from you
Make my heart beat with oceanic fury,
So like poets of old, be simple, noble, true,
With storms of blood I hit the rich and mighty jury.
Don't inspire hymns, not hymns they need instead
Those who, with pained hearts, dirty shirts wring
Hungry hearts they carry, needing crumbs of bread,
Running behind bands, which play hymns to kings.
Rather angry words make as sharp as darts
With bravura, fantasy, with rhymes pointed, strong,
So that those I aim for take right to heart
The bullets flying from my six-shooter song!
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SŁOŃ TRĄBALSKI
Był sobie słoń,
Wielki - jak słoń.
Zwał się ten słoń
Tomasz Trąbalski.
Wszystko, co miał,
Było jak słoń!
Lecz straszny był
Zapominalski.
Słoniową miał głowę
I nogi słoniowe,
I kły z prawdziwej kości słoniowej,
I trąbę, którą wspaniale kręcił,
Wszystko słoniowe - oprócz pamięci.
Zaprosił kolegów słoni na karty
Na wpół do czwartej.
Przychodzą - ryczą: „Dzień dobry, kolego!”
Nikt nie odpowiada,
Nie ma Trąbalskiego.
Zapomniał! Wyszedł!
Miał przyjść do państwa Krokodylów
Na filiżankę wody z Nilu:
Zapomniał! Nie przyszedł!
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ELEPHANT TRUNKSKI
An elephant now Giant and how!
And he was called
Tom – I am told.
All that he had,
Was mighty great!
But so forgetful
Was Tom – and so late.
His head and legs elephantine,
but he forgot all of the time.
Huge tusks, you see, real ivory,
Mighty his trunk, and intellect,
A proper giant – though he did forget.
Once, he invited his friends to play cards,
And set a time in this regard.
They came and roared: “Good day, our friend!”
Nobody answered,
Tom Trunkski not there.
Forgotten! Left! Went round the bend!
Neighbours he had, two Crocodiles,
They asked Tom round for tea from the Nile:
But he forgot! They did not smile!
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Taniec
Skoczył stołek do wiaderka,
Zaprosił je do oberka,
Dzbanek z półki - hyc na ziemię:
"Ja niegorszy! Poproś-że mię!"
A za dzbankiem talerz skoczył,
Dokoluśka się potoczył,
Piec, choć grubas, złapał kija
I ochoczo nim wywija.
Biedna miotła w kącie stoi,
Też by chciała, lecz się boi,
Bo jak w tańcu się rozluźni,
To ją będą zbierać później.
Tańczy skrzynia i siekiera,
Aż się miotle na płacz zbiera.
Już nie może ustać dłużej
I tak pląsa, aż się kurzy!
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Dance
The stool jumped up to the bucket,
Dancing they made quite a racket,
From the shelf the jug jumped down:
“I'm no worse! Ask me now!”
The jug followed by the plate,
Which then danced in circles great,
The stove, chubby, grabbed a stick
And did wave it at a lick.
The poor broom stands to one side,
Wants to join them, yet it hides.
Scared to dance and loosen up,
For who then will tidy up?
The trunk dances with the axe,
Just the broom their passion lacks.
But it can't stand still, at last,
Wow, it whirls in clouds of dust!
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Ptasie radio
Halo, halo! Tutaj ptasie radio w brzozowym gaju,
Nadajemy audycję z ptasiego kraju.
Proszę, niech każdy nastawi aparat,
Bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad:
Po pierwsze - w sprawie,
Co świtem piszczy w trawie?
Po drugie - gdzie się
Ukrywa echo w lesie?
Po trzecie - kto się
Ma pierwszy kąpać w rosie?
Po czwarte - jak
Poznać, kto ptak,
A kto nie ptak?
A po piąte przez dziesiąte
Będą ćwierkać, świstać, kwilić,
Pitpilitać i pimpilić
Ptaszki następujące:
Słowik, wróbel, kos, jaskółka,
Kogut, dzięcioł, gil, kukułka,
Szczygieł, sowa, kruk, czubatka,
Drozd, sikora i dzierlatka,
Kaczka, gąska, jemiołuszka,
Dudek, trznadel, pośmieciuszka
Wilga, zięba, bocian, szpak
Oraz każdy inny ptak.
Pierwszy - słowik
Zaczął tak:
"Halo! O, halo lo lo lo lo!
Tu tu tu tu tu tu tu
Radio, radijo, dijo, ijo, ijo,
Tijo, trijo, tru lu lu lu lu
Pio pio pijo lo lo lo lo lo
Plo plo plo plo plo halo!"
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Birdie Broadcasting Corporation BBC
The Bird Radio Hear, hear! It's the Birdie Broadcasting Corporation
bringing aviation to every station,
So please tune in, pipe down and sit,
Our woodland DJ's are here to meet:
Point one of our agenda foregone –
Why do we like singing at dawn?
Point two: every echo –
where does it go… oh… oh… oh… oh?
Thirdly: is it true
you can tune in the morning dew?
Point four: we've heard
not all that flies and cries
is a bird!
Now, without mincing more words:
Chirping, warbling, squawking,
Tweeting, twealing and twoking
Here come the following birds:
The nightingale, the sparrow, oh yes!
The blackbird, the swallow, no less.
The rooster, woodpecker, bullfinch
the cuckoo, the owl and goldfinch,
the raven, the rook and the stork,
chaffinch, chickadee, oh what work!
The booby, yellowhammer, waxwing,
oriole, thrush, stork and starling!
But late Nightingale
starts to sing:
“Hello! Oh hello, lo lo lo loo!
Too too too too too too too
Radio, dio dio dio iyo iyo!
Tiyo, Tiyo, tru loo loo loo loo
Peep peep peeyo, lo lo lo lo!
Plo plo plo plo plo halo!”
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Warszawa
Jaka wielka jest Warszawa!
Ile domów, ile ludzi!
Ile dumy i radości
W sercach nam stolica budzi!
Ile ulic, szkół, ogrodów,
Placów, sklepów, ruchu, gwaru,
Kin, teatrów, samochodów
I spacerów i obszaru!
Aż się stara Wisła cieszy,
Że stolica tak urosła,
Bo pamięta ją maleńką,
A dziś taka jest dorosła.
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Warsaw
Oh, how great is Warsaw city!
How many houses, people and things!
How much to see, so very pretty,
Joy to our hearts our capital brings!
How many streets, schools and gardens,
Squares, shops, bustle, noise,
Cinemas, theatres – I've lost count, pardon!
So much to see and to enjoy!
And then old Vistula is so pleased,
That the capital has thus grown,
For it remembers Warsaw when wee,
And it is now so big and strong.
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PIEŚŃ O RADOŚCI I RYTMIE
Na niebie gwiazdy zabłysły.
W przestrzeni — miljardy wszechświatów.
Cisza.
Wspieram czoło na dłoni i myślę.
Nie śnię.
Obudziła się we mnie wielka Rzeczywistość.
Prawda, co w oczy się rzuca,
Prawda będąca, widoczna, jedyna,
Wieczna:
Ja — pod tą gwiezdną olbrzymią kopułą,
Ja — który mózgiem jej całość ujmuję,
Przepajam się nią, stapiam się sam z sobą,
Powoli — w sobie — dochodzę do siebie:
Do wielkiej radości i wielkiego rytmu.
Wszystko, com myślał i mówił i czynił
Było jedynie owem dochodzeniem
Do wszech-ujęcia:
Gdy oto w sobie spoczywam radośnie,
Cisza ogromną zewsząd otulony,
I gdy mi serce bije w rytm wszystkiego,
Co mnie otacza.
Dość. Słów nie potrzeba.
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A Song of Joy and Rhythm
Stars do flash in the sky.
In space – billions of universes.
Silence.
I rest my forehead on my hand and think.
This no dream.
In me awakens a grand Reality.
A truth which so obvious is,
A truth being, visible, the only,
Eternal:
I – beneath that vast starry firmament,
I – my brain taking it all in,
Immersed in it, melting into myself,
Slowly – in myself – I come to myself,
To a great joy and grand rhythm.
Everything I have thought and said and done
Was merely a reaching for this
To all-encompassing:
When I thus come to rest in me in joy,
In silence vast wrapped all around,
And when my heart beats in rhythms all hot
That which surrounds me.
Enough. Words needed not.
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SKAKANKA
"Żeby kózka nie skakała,
Toby nóżki nie złamała".
Prawda!
Ale gdyby nie skakała,
Toby smutne życie miała.
Prawda?
Bo figlować - bardzo miło,
A bez tego - toby było
Nudno...
Chociaż teraz musi płakać,
Potem będzie znowu skakać!
Trudno!
Więc gdy cię dorośli straszą,
Że tak będzie, jak z tą naszą
Kozą,
Najpierw grzecznie ich wysłuchaj,
Potem powiedz im do ucha
Prozą:
"A ja znam może dwadzieścia innych kózek, co od rana do wieczora skakały i
zdrowe są, i wesołe, i nic im się nie stało, i dalej skaczą! Grunt, żeby się nie
bać! Tak skakać, żeby się nic nie stało! Bo inaczej, co by za życie było?
Prawda?" I skacz, ile ci się podoba. Niech dorośli zobaczą, jak się to robi!
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SKIP & HOPE
If the goat had stayed in bed
It would not have broken legs
So true!
But if it just stayed at home
It would live all bored, alone.
Not true?
For to play - is fun, we know
And without it life is no
Laugh...
Though it now must hurt and cry
It will play once time goes by!
Tough!
And so when grown ups do scare
That it’s bad, that if we dare
Like that goat
First you listen nicely, dear,
Then you whisper in their ear
What I wrote:
“And I know maybe twenty other goats, which jumped morning till evening and
are fine and dandy, jolly and unharmed, and jumping still! What matters most is
not to fear! To jump so that nothing happens! Else what sort of life would life
be? Correct?” And jump, as much as you like. Let grown ups see how to live
life!
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Burza (albo miłość)
Zamknij pamięć, bo idzie burza,
Wiatr firanki nadyma.
Idzie burza, niebo się zachmurza
I patrzy moimi oczyma.
Zamknij oczy, żeby noc opadła
Na burzliwe, na huczące dalekim gongiem
Wieją firanki jak widziadła.
Zamknij okno. Rozpacz nadciąga.
Między oknem i pamięcią — przeciągiem
Ciemne myśli, jasne oczy — a przez ulicę
Dumy szumne i żałobne chorągwie.
Zamknij życie. Otwórz śmierć. Już błyskawice.
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Storm (or Love)
Shut memory down, now comes the storm,
On the wind the curtain flies.
The storm arrives, see black clouds form,
Staring at me with my own eyes.
So do not look, let the night fall
Upon the song of ringing skies.
Feel curtains dance in ghoulish thrall.
Shut out the dark. Despair arrives.
'Tween mind and vision — gales
Darken thought, though open eyes.
Pride parades, then grief prevails.
Shut life. Wake death. Let lightning rise.
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O Panu Tralalińskim
W Śpiewowicach, pięknym mieście,
Na ulicy Wesolińskiej
Mieszka sobie słynny śpiewak,
Pan Tralisław Tralaliński.
Jego żona – Tralalona,
Jego córka – Tralalurka,
Jego synek – Tralalinek,
Jego piesek – Tralalesek.
No, a kotek? Jest i kotek,
Kotek zwie się Tralalotek.
Oprócz tego jest papużka,
Bardzo śmieszna Tralaluszka.
Co dzień rano po śniadaniu
Zbiera się to zacne grono,
By powtórzyć na cześć mistrza
Jego piosnkę ulubioną.
Gdy podniesie pan Tralisław
Swą pałeczkę-tralaleczkę,
Wszyscy milkną, a po chwili
Śpiewa cały chór piosneczkę:
„Trala trala tralalala
Tralalala trala trala!”
Tak to pana Tralisława
Jego świetny chór wychwala.
Wyśpiewują, tralalują,
A sam mistrz batutę ujął
I sam w śpiewie się rozpala:
„Trala trala tralalala!”
I już z kuchni, i z garażu
Słychać pieśń o gospodarzu,
Już śpiewają domownicy
I przechodnie na ulicy:
Jego szofer – Tralalofer,
I kucharka – Tralalarka,
Pokojówka – Tralalówka,
I gazeciarz – Tralaleciarz,
I sklepikarz – Tralalikarz,
I policjant – Tralalicjant,
I adwokat – Tralalokat,
I pan doktor – Tralaloktor,
Nawet mała myszka,
Szara Tralaliszka,
Choć się boi kotka,
Kotka Tralalotka,
Siadła sobie w kątku,
W ciemnym tralalątku,
I też piszczy cichuteńko:
„Trala trala tralaleńko...”
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About Sir Ooh-LaLa
In Singingville, a pretty town,
on Jolly Street, not far,
there lives a famous singer –
Sir Singster Ooh-LaLa.
His wife – Lalalife,
his daughter – Lalalotta,
his son – Lalaman,
his doggy – Lalafoggy.
And a cat? There is a kitten,
Known as Lalabitten.
Then there is a cockatoo,
very funny Lalacoo.
Every morning, after breakfast,
the whole Ooh-LaLa throng
come together to rehearse
their Papa's favourite song.
When Mr Ooh-LaLa
lifts his lalaton
no one speaks, yet in time
the whole choir sings a song:
“Ooh-LaLa, Ooh-LaLa,
Ooh-La Oopses-Daisies!”
That is how the Ooh-La clan
sing their father's praises.
And they La and they Ooh,
he keeps his baton true,
and sings like a real star:
“Ooh La, Ooh La Laa!”
From the kitchen and the car
hear them praising their Papa.
Now they sing and sound so sweet
with the people in the street:
There's his driver – Lalalaiver,
and the cook – Lalawook,
and the cleaner – Lalaneener,
paperboy – Lalatoy,
the shopkeeper – Lalapeeper,
and the cop – Lalastop,
and the lawyer – Lalanoyeah,
and the doctor – Lalawoctor.
There is even a wee mouse,
greyish, timid Lalafouse,
Though she fears the kitten,
cutesy wee Lalabitten.
She sits in the corner,
a dark lalawarmer,
also squeaking very weakly:
“Ooh La Ooh La La Meekly...”
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"WIERSZ W KTÓRYM AUTOR GRZECZNIE ALE STANOWCZO
UPRASZA LICZNE ZASTĘPY BLIŹNICH ABY GO W DUPĘ POCAŁOWALI."
Absztyfikanci Grubej Berty
I katowickie węglokopy,
I borysławskie naftowierty,
I lodzermensche, bycze chłopy.
Warszawskie bubki, żygolaki
Z szajką wytwornych pind na kupę,
Rębajły, franty, zabijaki,
Całujcie mnie wszyscy w dupę.
Izraelitcy doktorkowie,
Wiednia, żydowskiej Mekki, flance,
Co w Bochni, Stryju i Krakowie
Szerzycie kulturalną francę !
Którzy chlipiecie z “Naje Fraje”
Swą intelektualną zupę,
Mądrale, oczytane faje,
Całujcie mnie wszyscy w dupę.
I tem aryjskie rzeczoznawce,
Wypierdy germańskiego ducha
(Gdy swoją krew i waszą sprawdzę,
Werzcie mi, jedna będzie jucha),
Karne pętaki i szturmowcy,
Zuchy z Makabi czy z Owupe,
I rekordziści, i sportowcy,
Całujcie mnie wszyscy w dupę.
Socjały nudne i ponure,
Pedeki, neokatoliki,
Podskakiwacze pod kulturę,
Czciciele radia i fizyki,
Uczone małpy, ścisłowiedy,
Co oglądacie świat przez lupę
I wszystko wiecie: co, jak, kiedy,
Całujcie mnie wszyscy w dupę.
I tem ów belfer szkoły żeńskiej,
Co dużo chciałby, a nie może,
I tem profesor Cy… wileński
(Pan wie już za co, profesorze !)
I ty za młodu nie dorżnięta
Megiero, co masz taki tupet,
Że szczujesz na mnie swe szczenięta;
Całujcie mnie wszyscy w dupę.
I ty fortuny s*********u,
Gówniarzu uperfumowany,
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Co splendor oraz spleen Londynu
Nosisz na gębie zakazanej,
I ty, co mieszkasz dziś w pałacu,
A srać chodziłeś pod chałupę,
Ty, wypasiony na Ikacu,
Całujcie mnie wszyscy w dupę.
I wy, o których zapomniałem,
Lub pominąłem was przez litość,
Albo dlatego, że się bałem,
Albo, że taka was obfitość,
I ty, cenzorze, co za wiersz ten
Zapewne skarzesz mnie na ciupę,
I żem się stał świntuchów hersztem,
Całujcie mnie wszyscy w dupę !…...

146 / www.givetheworld.org

A POEM IN WHICH THE AUTHOR POLITELY, YET FIRMLY, REQUESTS THE
GATHERED AUDIENCE GO KISS HIS ASS
by Julian Tuwim (an extract)
Sponsors of cyber-droning armies
And all you fracking shale gas diggers,
You bloody diamond hunting miners,
Corporate kings, election riggers,
Green paper tiger billionaires
Wanting more wealth to still amass
Keeping in vaults what you call “shares”,
I say to you: go kiss my ass!
All you peace keepers, peace prize winners,
On mighty summits sitting pretty,
Treating the rest of us poor sinners
As scum deserving of your pity.
Up at Kyoto and in Davos
Hiding behind bulletproof glass,
Pretending we’re all global brothers,
You might as well go kiss my ass!
All you Olympian Übermensches
Medals displaying the dollar sign,
Go lie back on your fitness benches
And stick them where the sun don’t shine.
Chasing split second hat trick goals
And pointless records to surpass
Doping, match-fixing, branding souls,
Now, on the double, kiss my ass!
You fashionista sons of bitches,
Polished up turds in perfume smothered,
Lords, ladies in your tails and breeches
In hipster hotspots always gathered.
And Ma’am, residing in your palace,
with your crown jewels bold as brass,
Who thinks theirs beams a Borealis
Why don't thee go and kiss my ass?
And all ye faithful flocking sheep
Calling on heavens for your pity,
Your saints and gurus from me keep,
On high horse clouds they’re sitting pretty,
And you, oh Father, with your willy
As useless as your finest mass,
All of it sounding fucking silly,
Why don't you kneel and kiss my ass?
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And all you whom I have forgotten,
Or just omitted out of weakness,
Or out of fear of your hearts rotten
Riddled with greed and selfish sickness,
And you dear censor of this verse
Which you will never ever pass
All of you heed this final curse I leave you all kissing my ass!
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"Pociągiem do Warszawy" by Julian Tuwim
Poranek wczesny
Jadę pospiesznym
Wprost do Warszawy
Załatwiać sprawy.
Pociąg o czasie
Ja w drugiej klasie
Wagon się kiwa
Pije trzy piwa.
Łódź Niciarniana,
W pęcherzu zmiana.
Pęcherz nie sługa,
A podróż długa.
Ruszam z tej stacji
Do ubikacji.
Kto zna koleje
Wie, jak się leje.
To co trzęsie się
W Los Angelesie
Formę osiąga
W polskich pociągach.
Wyciągam łapę,
Podnoszę klapę,
Biada mi biada,
Klapa opada.
Rzednie mi mina
Trza klapę trzymać.
Łokieć, kolano
Trzymam skubana.
Celuje w szparkę,
Puszczam Niagarkę,
Tryska kaskada,
Klapa opada.
Fatum złowieszcze-wszak wciąż szczę jeszcze.
Organizm płynną
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Spełnia powinność.
Najgorsze to, że
Przestać nie może.
Toczę z nim boje
Jak Priam o Troje,
Chce się powstrzymać
-Ratunku ni ma.
Pociąg się giba,
A piwo spływa.
Lecę na ścianę
Z mokrym organem,
Lecąc na druga
Zraszam ją struga,
Wagonem szarpie
Leje do skarpet,
Tańcząc Czardasza
Nogawki zraszam.
O straszna męka,
Kozak, Flamenco,
Tańczę, cholera
Wzorem Astair'a.
Miota mną, ciska,
Ja organ ściskam.
Wagon się chwieje,
Na lustro leje,
Skład się zatacza,
Ja sufit zmaczam.
Wszędzie Łabędzie
Jezioro będzie.
Odtańczam z płaczem
La Kukaraczę,
Zwrotnica, podskok
Spryskuje okno,
Nierówne złącza-buty nasączam,
Pociąg hamuje
Drzwi obsikuję
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I pasażera
Co drzwi otwiera
Plus dawka spora
Na konduktora.
Resztka mi kapie
Na skrót PKP.
Wreszcie pomału
Brnę do przedziału.
Pasażerowie
Patrzą spod powiek.
Pytania skąpe
"Gdzie pan wziął kąpiel?"
Warszawa, Boże!
Nareszcie dworzec!
Chwila szczęśliwa
Na peron spływam,
Walizkę trzymam,
Odzież wyżymam.
Ach urlop błogi
Od fizjologii.
Ulga bezbrzeżna.
Pociąg odjeżdża,
Rusza maszyna
Hen w dal
Po szczy...
Po szynach.
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Desperate for Warsaw by Julian Tuwim
In the morning rain
on an express train
to Warsaw I go
on business, you know.
The train is on time,
second class mine.
The station disappears,
I drink me three beers.
We've barely departed
but my bladder's started
to complain and moan,
Cos the trip is long.
So without ado
I hit the loo,
But on PKP
you should never pee!
That which shakes
in old L.A.
trembles insane
on Polish trains.
I fumble a bit
to lift the seat,
it's my rotten luck
the seat won't stay up.
My mood falls flat,
But here's the old chap.
With elbow and knee cap
I keep that damn seat up.
I aim for the wee hole
Unleashing my pee whole,
Niagra it ain't –
I'm ready to faint.
The seat falls again,
my bladder in pain.
My body sheds water
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just like it ought to.
But what really grates
to stop it's too late!
I battle a bit
to keep to a drip
try hard to hold back –
he's not having that!
The train rocks and rolls
the beer down the hole.
I manage to fall
against a wet wall,
bouncing around
my peeing abounds.
While the train rocks
I pee in my socks.
Draining those dregs
I soil both pant legs.
Dancing a bit
My pants almost split.
I'm up in the air
Like Freddie Astaire.
Shaken and sapped
I squeeze the old chap.
Like a total zero
I pee up the mirror.
Rocking and reeling
I'm soiling the ceiling!
In time, if you please,
I'm up to my knees.
I dance the fandango
My peashooter mangled.
Oh golly, oh gosh,
The window next sloshed.
The rails ain't straight –
The door getting sprayed.
The train hits the brakes
I'm getting the shakes!
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Someone opens the door
Now I'm really done for!
I spray him real swell,
the inspector as well!
We're covered in wee
me, them, PKP!
Shaken again
I walk down the train.
Back in my seat,
I feel a bit beat.
A passenger asks
“Did you take a bath?”
Warsaw, at last!
I get out there, fast,
down the concourse
feet squelching, of course.
Running from shame
escaping that train
I wring out my clothes,
damn, nature your calls!
Relief in my heart
as they train departs.
The machine now gone
I watch it move on
Along the rails...
My urine trails.
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