




Ryszard K1J•nicki 
KTO WYBIERA SAMOTNOŚĆ 

Kto wybiera samotność 
Nigdy nie będzie sam 
Kto wybiera bezdomność 
Będzie miał dach nad głową 
Kto wybiera śmierć 
Nie przestanie żyć 
Kogo śmierć wybierze 
Ten umrze zaledwie 
Kto wybiera . amotność 
Nigdy nie będzie sam 

muzyka: Jan Kanty Pawlu:.1iewicz 



Gilgames;:, 
CZŁOWIEK MIARĄ WSZECHRZECZY 

Który wszystko widział 
Po krańce świata! 
Poznał morza i góry 
Do najgłęb ·zych zajrzał 
Z przyjaci Iem do społu 
Wrogów pokonał 
Zdobył mądro "ć 
Wszystko widział 
A przejrzał 
Widział rzeczy zakryte 
Wiedział tajemne 
Przyniósł wie, ci 

przed wielkiego potopu 
Kiedyś w drogę daleką wyruszył 
Zmęczył ię ogromnie 
Przy zedł z powrotem 
Na kamieniu wyrył 
Powie · ć o trudach 

Który wszystko widział 
Który wszy ·tko widział. .. 

mu::yka: Ju11 Ka11t1• Pmd11.\kiewic= 

Leszek Andrzej Mocwlski 
ABYŚ CZUŁ 

Po to by: czuł rodzisz się 
Po to byś czuł 
Po to byś zcdl 

Po to byś czuł rodzisz się 
Po to byś czuł 
Po to byś szedł 

Wydał cię świat na brzeg 
Abyś żył, aby ' zedł 

Po to byś czuł rodzisz się 
Po to byś czuł 
Po to byś zedł 
Rodzisz się tu 

Wydał cię 'wiat na ból 
Abyś żył, aby ' czuł 

Po to byś czuł rodzisz się 
Po to byś czuł 
Po to byś szedł 
Rodzi z się tu 

Rodzisz ię tu 
Rodzisz ię tu . . . 

muzyka: Jan Kanty Pawluśkiev.'ic= 



I L l D2'1f 

lm 1ę !>prl'cdaje święcone obrazki 
J \\codą w górze ucisza się w nich 
Grają organy i z twaJ'Z} 1m maski 
Zrywa idący poprzez popiół mnich 
A wtedy widać, że święci i oni 
Smucą się w cieniu lej samej pbłoni 

mu~ka: fm ·k Grc hura 



Tadeusz Śliwiak 
IGŁA 

W palcach świeci mi igła znalcz1ona w stogu 
Patrzę poprzez jej ucho - w niebie toi sokół 

Patrzę w rzekę a ryba stoi w poprzek rzeki 
Patrzę w las, widzę drzewo całe w łuskach siekier 

Poprzez ucho igielne słucham gło ów świata 
Trzeszczy ogień, dzwon bije i popiół opada 
Igłę w palcach odwracam na jej o trym końcu 
Zbieram kroplę ludzkiej krwi 

Człowiek w cień przemieniony światła w oczach szuka 
Powieki mu zlepia dymu ciemna smuga 
Ledwie tyle co soli ujął światła w palce 
Igłę można nim powlec lub naostrzyć lancet 

Mamva rzeka ustaje, cień zara ta drogi 
patrzą w la ach zwierzęta człowiek patrzy w ogień 
W pakach świeci mi igła znaleziona w stogu 

muzyka: Marek Grechuta 



Wincenty Faber 
WĘDRÓWKA 

Brzegi rozejdą się wzdłuż rzeki . 
Zerwane mo ty, braknie łódki, 
Więc nie dojdziecie na brzeg morza, 
Co będzie brzegiem tej wędrówki. 

Więc pójdziesz am. zobaczy z w drodze, 
Jak czas powiela ludzkie twarze. 
Będziesz dla ziemi pożądaniem 
J dla p i ków drogowskazem. 

Drogą od myśli do maszyny, 
Drogą od łódki do okrętu, 
Skąd idzie. że nic je ·teś pewien, 
Wierności wymyślonych sprzętów. 

Gdy wchodzisz w las tajesz się drzewem, 
o w twojej ciszy się rozrosło, 

A kiedy nurt p1Lemicrzasz łódką. 
Wtedy udziela ci się wio·ło. 

Nie znajdzie z obiecanej ziemi, 
Od pól polarnych aż po równik. 
I tylko czasem będą chwile, 
Gdy serce tak jak most zadudni. 

Gdy ptak zawraca ku · cicmiskom, 
Niepokój bruzd rozdaje z polom 
Prześcignie z ptaka w locie myślą, 
Z zazdrości ptakom jest amolot. 

Warstwice chmur nad twoją głową 
Obłoków przeoranych błękit. 
Gdy ziemię niepokoi z ziarnem, 
Osiądzie ziemia w bruzdach ręki. 

Brzegi rozejdą się wzdłuż rzeki, 
Zerwane mosty, braknie łódki, 
Więc ni dojdziecie na brzeg morza, 
Co będzie brzegiem tej wędrówki. 

muzyka: Marek Grechuta 



Leszek Andr.:ej Moc::ufski 
W POCHODZIE DNI l NOCY 

We wrzawie świata zgubić własny głos, 
widział no · ć marzeń, w bezsenną wierzyć noc. 
Zapatrzyć się w niebo, oddychać życiem 
i w śpiewie ptaka. i w zgiełku dni . 

Płynąć . płynąć. płynąć w pochodzie 
tak podobnych do siebie dni, nocy. 
Płynąć, płynąć pokoleniami 
ze zdartymi od krzyku ustami . 

Cyrkowym ercem uwierzyć by iść 
w niepow trqmanym pochodzie życia . 
Z taneczną wiarą we własny świat. 
wśród tyłu zdarzeń, przez tyle lat. 

Płynąć, płynąć, płynąć w pochodzie 
tak podobnych do siebie dni, nocy. 
Płynąć, płynąć pokoleniami 
z zdartymi od krzyku u tarni . 

Zdartym sercem uwierzyć jeszcze raz, 
oddać ·we ciało na popiół i bla k. 
Cyrkowym krokiem w nieznaną dal. 
w niepowstrzymanym pędzie dnia. 

Płynąć, płynąć, płynąć w pochodzie 
tak podobnych do iebie dm, nocy. 
Płynąć, płynąć pokoleniami 
ze zdartymi od krzyku u tarni. 

muzyka: Marek Grechuta 

Leszek Andrzej Moczulski 
STWARDNIEJE CI ŁZA 

Stwardnieje ci łza, twardnieją ci usta 
I nic nie uleczy i nic cię nic obroni 
Stwardnieje ci łza, stwardnieją ci marzenia 
I będą twarde jak skała i będą twarde jak mur 

I nic nie uleczy i nic cię nie obroni 
I nic cię już nie zrani i nic cię nie zaboli 
Stwardnieje ci łza, stwardnieją ci marzenia 
I będą twarde jak kala i będą twarde jak mur 

Już nie zobaczy z świata w gwałtownym uniesieniu 
I wszy tko już zrozumiesz i nic cię nie zaboli 
Stwardnieje ci łza, twardnieją ci marzenia 
I będą twarde jak kała i będą twarde jak mur 

muzyka: Jan Kanty Pawluśkiewic:;; 



Les=ek Andrzej Moczulski 
TA WIARA 

Ta wiara, ta wiara, ta wiara .. . 
Ta wiara! 
W którą tyle razy uwierzono 
Tyle razy podeptana 
Która była tarczą i bramą 
I o Latmą ucieczką. 
Przenoszona z modlitwy do modlitwy 
O zukiwana„. 
Która była bardziej wiara głupców 
Która przenosiła góry 
Sen owna tylko w godzinę śmierci 
Z którą się urodziłem 
Tarcza i kurtyna, tarcza i kurtyna .. . 
Tarcza i kurtyna! 
Która nie była rugdy odpowiedzią 
Lecz tylko pytaniem 
Która nie była nigdy odpowiedzią 
Lecz tylko pytaniem 
Która nie była nigdy odpowiedzią 
Lecz tylko pytaniem 

muzyka: Jan Kanty Paw/11śkiewic= 



1 p wnu.: u.11.i z pochylony 
Drogą co ni •dzie ni prowadzi 
Tak jak po tali. tak Jak po lini 
Jak nad puepa'cią idzie z drogą 
Tak jak po fali. lakjak po lini 
Jak nad prL pa'cią idzic:-.z drogq 

'i \\ 1dzi 2 zt mi pod stop mi 
W ,„; trzu kkko 7.awieszony 

OS KOCZEK) 

• kupi n na<l wyd1 kaJ<lym ruchem 
W nieos1ry obraz zapa1r1.ony 
Ostrożnie idziesz w dal licz celu 
Ostrożnie swym tane1:zn. m krokiem 

Tak jak po fali. tak jak po linie 
Jak nad prLepaści<I idzics1 drog~1 
Tak jak po fali, lak jak po lin i 
Jak nad przcpaśdą idziesz drogą 

Jak łatwo serce wpa<la w gnie'' 
Jak łatwo gniew przechodzi w ż rt 
Jak łatwo widzisz w życiu cel 
Jak łatwo stwierdzasz jego brok 
Jak lekko tańczy ·z w tyl i ..., przód 

ie d tykaj " tańcu dr g 

Tak jak po f; h tak Jak po hnic 
Jak nad przepasctą idzie z <lrogą 
'l:kjakpo h. k kpolmic 
Jak nad przcpa ci, idzie z drogą 

Jak linoskoczek zręcznie idzi z poprzez świat 
.lak linoskoczek zawS7c swym cyrkowym krokiem 
Jak lino: koczek, jak po linie zawieszonej 
Jak linoskoczek nad przepaścią idziesz drogą 

Tak jak po fali, tak jak po linie 
Jak nad przep ciq idz.ie z drogą 
Tak jak po fali tak jak po linie ... 

mu=yku: Jan Kanty Pmrlu.vkieH·ic= 



Giordano Bruno 
BĘDĄC CZŁOWIEKIEM 

Będąc człowiekiem nie jestem 
bliższy ni kończoności 
niż gdybym był mrówką, 
ale też nie je tern dalszy 
niż gdybym był ciałem niebieskim. 

Będąc człowiekiem nie jesteś 
bliższy nieskończoności 
niż gdybyś był mrówką, 
ale też nie jesteś dalszy 
niż gdybyś był ciałem niebie kim. 

mu::yka: Jan Kanty Pawluśkiewicz 



Leszek Andrzej Moc=11/ski 
WIDZIALNOŚĆ MARZEŃ 

Wszyscy czekają cierpliwie. 
Wszyscy daleko gdzieś patrzą. 
Ci którzy stoją w oknie wierzą , 
że coś zobaczą ... 

Jeżeli czekasz, na pewno kiedyś popłyniesz w rejs. 
Jeżeli czekasz, zobaczysz wreszcie w słońcu brzeg. 
Jeżeli tylko wierzysz, na pewno ktoś otworzy ci drzwi. 
Jeżeli wierzysz, jeżeli wierzysz będziesz szedł 
przez morza i lądy dalekie, przez noce nieprzespane. 

Jeżeli wierzysz, jeżeli wierzysz 
przejdziesz przez wszystkie naraz ulice, 
przez w zystkie drzwi zamknięte. 
Jeżeli wierzy z, jeżeli wierzysz 
będzie z szedł ... nigdy nie je t za późno. 
Jeżeli wierzy z, j ż li wierzy z, 
będzie z zedł, będziesz szedł, 
będzie z zedł, będziesz zedł. 

Jeże li wierzysz . .. 

muzyka: Jan Kanty Pawlu.~kiewicz 

Ryszard Krynic}sj__ 
UWIERZ W NIEZNANE 

Udaj się w podróż do nieznanych miast 
Zaufaj temu co jedynie trwa 

Niech cię nie zwodzi blask fal zywych spraw 

Uwierz w nieznane 

Nie bój się lęku przed nieznanym 
ie bój ię, nie bój siebie samego 

Uwierz w nieznane 
Uwierz w nieznane 

Nie bój się lęku przed nieznanym, 
które i tnicje w tobie samym 

Udaj się w podróż w ten nieznany świat, 
który od dawna w sobie samym masz 

Niech cię nie zwodzi póhnrok ludzkich spraw 

Uwierz w nieznane 

Nie bój się lęku przed nieznanym, 
które istnieje w tobie amym 

Odkryjesz wtedy wiele ludzkich spraw, 
o których nie wiesz, że je w ·obie ma z 

Niech cię nie zwodzi blask fałszywych spraw 

m11::yka. Jan Kanty Pawluśkiewic:: 



Jan Zych 
KANTATA 

Śniły mi się ptaki bez nieba .. . 
Śniły mi się konie bez ziemi .. . 
Tu żadnej pory roku oprócz zimy nie ma ... 

Tu żadnej pory roku oprócz zimy nic ma, 
tu miej ce na labirynt i na głowę kamień, 
obcy mur z obcym murem graniczy, 
na łodyżce podwórka więdnie lniany kwiatek nieba. 

Tu żadnej pory roku oprócz zimy nie ma, 
tu miejsce na labirynt i na głowę kamień, 
obcy mur z obcym murem graniczy, 
na łodyżce podwórka więdnie lniany kwiatek nieba. 

A oni lam zboże sieją, 
senne siano ię zwozi w sienie otwarte na oścież. 
Tam lato ze złotym berłem przechodzi . 

A oni tam zboże sieją, 
. enne siano się zwozi w sienie otwarte na oścież. 
Tam lato ze złotym berłem przechodzi . 

A oni tam zboże sieją, 
senne siano się zwozi w ienie otwarte na oścież. 
Tam lato ze złotym berłem przechodzi . 

Jeszcze z daleka, z samego Królestwa 
świeci ostatnie jabłko na jabłoni .. . 

Tu żadnej pory roku oprócz zimy nie ma, 
i nikt nie krzyknie nawet, 
kiedy upadnę w tym zgiełku zmotoryzowanym. 
Jak re·ztki lodu sprząta się przed wio ną, 
obcego człowieka podniosą. 
Zbiegną się nagle wszy tkie strony 

i pory roku będą równocześnie. 

Tu żadnej pory roku oprócz zimy nie ma, 
i nikt nie krzyknie nawet 
kiedy upadnę w tym zgiełku zmotoryzowanym. 
Jak resztki lodu sprząta się przed wiosną, 
obcego człowieka podniosą. 
Zbiegną się nagle wszystkie strony 

i pory roku będą równocześnie . 

Wszy tkie chwile uderzą naraz do serca 
i spór będą wiodły, do której z nich należę. 
I niech to będzie spowiedź, ale bez rozgrze zenia. 
Nie chcę, by okradano mnie z mojego życia. 

Wszystkie chwile uderzą naraz do serca 
i spór będą wiodły, do której z nich należę. 
I niech to będzie spowiedź, ale bez rozgrzeszenia. 
Nie chcę, by okradano mnie z mojego życia . 

muzyka: Jan Kanty Pawluśkiewicz 



Tael in= Im iak 
JEBIE Kl Ml Y 

Noc roz trLępiona v. ron:uni Ulll) ka 
Przed coraz wyższą trav.ą po'\\ itani,1 
B nazwać v. iatlo nie trzeba jęz_ ka 
W tarcz zu pn d nim nic z.a łania 

ad gł y,ą dzj je 1ę ni bt ki młyn 
Karmi nru chlebem v. iatła i nu dzi nnym miod m 
Każda barwa zac:zyna ię od bieli .1im 
Każde iepło na zi mi poprzcdz n hłodem 

asze domy nad brzegi m poryw1 tych rz k 
Na ;re drogi "' pt błiżu arsenał w br ni 

a przemian przeklinając i w1elb1ąc n z wi k 
oraz żej j t 'm) glow w me kl me 

znaki m 

d m nad br.t.cgicrn porywistych rLek 
aszc drogi w pobliżu arsenałów broni 
a przemian przeklinając i wielbiąc nasz wiek 
oraz \\ yżeJ je. te my głową w nieboskłonie 

trz piona \ ronami umyka 
raz ższą trawą po 'witania 

By nazwa v. i tło nie trzeba języka 
y tarczy oczu prL d nim nic zasłaniać 

ad gł wą dziej ię nicbi ski młyn 
Karmi na chlebem światła i snu dzicnn m miodem 
Każda barn a zaczyna ię od bid i zim 
Każde ciepło na ziemi poprt:cdzone chlod 111 

Na!->ze domy nad brzegiem pory'' istych r1ek 
Nasze drogi w pobliżu ar enalów broni 
Na przemian pm:klinając i wielbiąc nasz wiek 
Coraz wy.lej jesteśmy 

11111::yka: Jan Kanty Pawlu.~kiewic::. 



Les=ek Andr=ej Moc=ulski 
NA SZAROŚĆ NASZYCH NOCY 

Na zarość naszych nocy 
na na zą bezimienność 
na szaro 'ć i nijakość 
jutrzejszych na zych marzeń 
na twarzy przezroczysto ' ć 
na twarze bez wyrazu 
na nasze oddalenie 
na naszą nieobecność 
i losów obojętność 
listek iskierkę cieni 
jak kotwicę 
wbij w nasze serce 

m11-::yka: Marek Grechuta 



Ewa Lipska 
A WIĘC TO NI TAK 

Więc to nie tak jak było w k iąźkach 
więc to me tak jak na polanie 
kwiaty w zielonej porcelanie 
we wło y wpięta dumnie wstążka 

Jak ważka gdy nad oceanem 
lat naszych młodych się uniosła 
więc to nie tak jak było w książkach 
więc to nie tak jak na polarne 

Ten, kto wymy'lił wiarę i dynamit 
czy widzi czemu dziś służą? 
ten, który chmury rozwie ·zał nad nami 
najaka liczy dziś burzę 

Ten, kto ucieka do najdalszej ci ·zy 
by bicie crca usłyszeć 
czy łyszy krzyku porzucone słowa 
czy własny en kołysze 

Więc to nic tak jak było w książkach 
więc to nie tak jak na polanie 
kwiaty w zielonej porcelanie 
we włosy wpięta dumnie wstążka 

Jak ważka gdy nad oceanem 
lat naszych młodych ię unio la 
więc to nie tak jak było w ksią.żkach 
więc to nie tak jak na polanie 

muzyka: Marek Grechuta 

Leszek Andr:.ej Moc=11lski 
KTO TOBIE DAŁ 

Kto bawiąc się zerwał jabłko w ogrodzie 
Kto zerwał je dla zabawy 
Kto zmienił je w berła blask 
Kto przyniósł nam w ręku gałąź oliwną 
Kto zerwał ją dla zabawy 
Kto zmienił ją v dobry znak? 

Kto tobie dał ten miecz ostry do ręki 
Kto tobie dał do zabawy 
Kto zmienił go w ostry miecz 
Kto hełm ci dał, berło ciężkie i tarczę 
Kto tobie dał do zabawy 
Na wiele dni, wiele lat. .. 
Kto ci włożył jak zabawkę do ręki świat 
Kto Tobie dał jak piłeczkę kolorową 
do ręki świat, kto tobie dał? 

Kto bawiąc się zerwał jabłko w ogrodzie 
Kto zerwał je dla zabawy 
Kto zmienił je w berła blask? 

mu„-yka: Jan Kanty Pawluśkiewicz 
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Mieczysław Jastron 
PTAK ŚPIEWA O PORANKU 

Ptak śpiewa o poranku, 
Otwiera źródło w górze, 
Ptak śpiewa o poranku. 
Pije ze źródła światła. 

Ptak śpiewa o poranku, 
Całe we życic słyszę, 
Ptak 'piewa o poranku, 
O miło· ć prosi ci ·zę. 

Ptak śpiewa o poranku, 
O żalu i nadziejach, 
Ptak ·pi ewa poranku, 
Słucham go ja i nie-ja. 

Ptak 'piewa o poranku, 
ŻródJo ze światła słyszę. 
Ptak śpiewa o poranku 
Nadzieję, radość, życie. 

muzyka: Marek Grechuta 



Tadeus:: Mici1iski 
Jó::ef Czechowicz 
TWOJA POSTAĆ 

W'ród drzew chylonych o północy 
w \ród ja nych widów złego mroku 
co ię przemienia w naszej mocy 
kto · ię poru za z na zym krokiem 
kiedy tak idzie z w zumnej szacie 
a wiatr ją targa i rozwiewa 
nic bój się, ty nie idziesz sama 
chodzą wraz z tobą wszystkie drzewa 
ziemia jak echo minionych dni 
grające w borze 
a nasze cienie wśród martwych dni 
wieszają zorze 
dziwnie się srebrzysz aniele mój 
w tęczowym piórze 
nade mną góry wieżyce miast 
nade mną 
błękitne zerokie okna 
i ja ne mugi od lamp 
i twoja postać, jasna po tać 
taką cię znam 
taką cię znam 

Mila moja już późno 
chylą się żółte mlecze 
w doliny napływa gór cień 
cichy odwieczerz 
już późno, już późno 
mila moja. trudno z miłości się podnic · ć 
a jeszcze ciężej od złych nowin 
gdy patrzą na na w ciemnym nowiu 
chłodniej, chłodniej, boisz się 

N ie ma się czego bać 
nic ma się czego bać 
to tylko księżyc idzie 
srebrne chusty prać 
i tylko cicha trawa 
trawa wśród kamieni 
wiesz, ludzie, ludzie są dziećmi dużymi 
błękitne szeroki okna 
i jasne smugi od lamp 
i twoja postać, jasna postać 
taką cię znam 
taką cię znam 

muzyka: Marek Grechuta 



mu.. ... ka Jan Kunfl' Puiilu~kii'l 1 _ 



Marek Grechuta 
GODZINA MIŁOWANIA 

Dzień zasypia powoli 
i powoli noc brodzi 
czemu tobie się spieszy 
czemu szybko odchodzisz 

O, gdybyś chciała zo tać na dłużej 
godzino miłowania 
łatwiej byłoby świat nakłonić 
do pojednania 
łatwiej byłoby prawdę mówić 
łatwiej składać słowa 

łatwiej tracić. łatwiej żegnać 
łatwiej wracać znowu 

Dni bez ciebie są puste 
co nam po nich zostanie 
o gdyby· chciała zatrzymać 
godziny przemijama 

O, gdybyś chciała.„ 

mu::yka: Marek Grechuta 



Jan Zych 
GDZIEKOLWIEK 

Gdzi„kolwiek będzie z, cokolwiek ię tanie, 
Będą miejsca w książkach i miej ca przy stole. 
Kasztan kiedy kwitnie lub owoc otwiera 
Będą drzewa, ulice, kto· nagle zawoła. 
Ktoś do drzwi zapuka, pamięć przyniesie 
Z kwiatem, z godziną, z kolorem. 
Gdziekolwiek będziesz, cokolwiek się stanic. 
Gdziekolwiek będzie z ... 

Gdziekolwiek będziesz, cokolwiek się tanie, 
Będą miej ca w książkach 1 miej ca prz tole. 
Ka ztan kiedy kwitnie lub owoc otwiera 
Wciąż będzie początek, bo wszędzie są mosty 
Prawdziwe jak powietrze, ode mnie do ciebie, 
Gdziekolwiek b1tdę, cokolwiek się stanie. 
Gdziekolwiek będę ... 

Gdziekolwiek będzie 7, cokolwiek ię stanie, 
Będą miejsca w książkach i miejsca przy stole. 
Kasztan kiedy kwitnie lub owoc otwiera 
Będą drzewa, ulice, ktoś nagle zawoła . 
Ktoś do drzwi zapuka, pamięć przyniesie 
Z kwiatem, z godziną, z kolorem. 
Gdziekolwiek będziesz, cokolwiek się stanie. 
Gdziekolwiek będziesz .. 

muzyka: Marek Grechuta 



RJ .arrf Kn nicld 
ŚWIAT W O BLOKACH 

Ś\\ 1at \\okół ciebie sili zmienia. zmieniają sic; 
pory roku. 
Stopy twe więzi ziemia, u oczy magia obłoków. 
Obłoków wiedza tajemna. obłoków fantasmagoria. 
obłoków cudze spojrzenia, obłokt'iw pe\\ ność ulotna. 

Jak obłok wiedza taJemna.Jak obłok 
fantnsmngońa. 
jak obłok cudze :;pojrzcnia, jak obłok pc\mość 
ulotna. 

Jak obłok, jak obłok 
jak obłok. jak obłok 

Jak obłok, jak obłok 
Jak obłok. jak obłok 

Jesteś mieszkańcem z1em1. a uczy:;z się od obłoków. 
SwojeJ mq>ewncJ nadziei ulotnej jak pory roku. 

Obłoków wiedz.a tajemna, obłoko\\ fantasmagońn, 
obłoków cudze spojrzenia. obłoków pewność ulotna. 

Jak obłok wiedza tajemna, jnk obłok 
fantasmagońa, 
jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność 
ulotna. 

Jak obłok. Jak obłok 
jak obłok, jak obłok 

Jak obłok. jak obłok 
Jak obłok. jak obłok 

Ś\\ 1at wokół ciebie się zmaema, przez ciebie 
pł)me niepokój. 
Płyną chmury po niebie, pod białą flagą obłokó\lr 

Obłoków wiedza laJenrna, obłokov; fantasmagona, 
obłokov.: cudze spojrzenia, obłokó\\ pe\\ ność ulotna 

Jak obłok wiedza tajemna, jak obłok 
fantasmagoria, 
Jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność 
ulotna. 

Jak obłok, Jak obłok 
jak obłok. jak obłok 

Jak obłok, jak obłok 
jak obłok, jak obłok 

mm:;ka. Marek Grcd111w 



Leszek Andr::ej Moc:::ulski 
NIE PRZERYWAJCIE ZABAWY 

Nie płaczcie żołnierzyki 
Mali żołnierze ołowiani 
że ktoś wam zabrał wolność 
i schował na dno szuflady 
Ludzie to duże dzieci 
na pewno kiedyś dorosną 
Niech tylko słońce zaświeci 
i kwiaty zakwitną wiosna 

a pewno każdy dorośnie 
Odłoży karabin drewniany 
W ostatniej chwili zdobywca 
na pewno zmieni swe plany 
Niech tylko pierwsze ptaki 
powrócą do nas wiosną 
Ludzie to duże dzieci 
na pewno kiedyś doro ną 

Ludzie to duże dzieci 
na pewno kiedyś dorosną 
niech tylko łońce zaświeci 

i kwiaty zakwitną wiosną 

Dziś lubią jeszcze werble 
Oraz nastrój powagi 
[ odkładają przeszłość 
na samo dno szuflady 
O wy! O których mówią 
że tacy je te~cic dorośli 
Spróbujcie na siebie spojrzeć 
bez cienia złośliwo ·ci .. 

Ludzie to duże dzieci 
na pewno kiedyś dorosną 

iccb tylko stolice zaświeci 
i hviaty zakwitną wiosną 

Róbcie co do was należy 
z wyrazem śmiertelnej powagi 
Na1edną nawet chwilę 
me przerywajcie zabawy 
Nic przerywajcie zabawy 
Nic prLerywajcie zabawy 

Róbcie co do was należy 
z wyrazem śmiertelnej powagi 
Na jedną nawet chwilę 
nie przerywajcie zabawy 
Nie przerywajcie zabawy 

ie przerywajcie zabawy 

mu.~yka: Jan Kanty Pawluśkie-wicz 
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