
Czarna Hańcza 
 

 

Płyń, płyń, płyń Czarna Hańczo   a C G E 

 Znów za rok tutaj przyjadę   a C d E 

 Znowu będziesz moją rzeką   a C d (E) 

 Znowu będziesz mnie prowadzić  a E a 

 

 

Tysiące zakrętów      a F7+ 

Przemierzasz po drodze    C7+ e 

Pośród trzcin zielonych    a F7+ 

Jezior niebieskich     C7+ e 

I chociaż każde z nich    a d7 

Chce być tylko Twoim jedynym   G C 

Ty ciągle płyniesz piękna    a d7 C 

Płyniesz wolna      E4 E7 

 

 Płyń, płyń, płyń Czarna Hańczo... 

 

Pośród łąk zielonych 

Biegniesz sobie wesoło 

Uśmiechasz się do kwiatów 

Dla ptaków jesteś jak matka 

Księżyc blaskiem oświetla 

Twoją drogę przejrzystym światłem 

Wiatr wieczornej ciszy 

Do snu Cię układa 

 

 Płyń, płyń, płyń Czarna Hańczo... 

 

Przed południa skwarem 

Chłodem mnie chronisz 

Zmęczonym stopom 

Pozwalasz wypocząć 

A wieczorem gdy wszystko 

Do snu się już układa 

Szmerem swoim bajki mi opowiesz 

Pozwolisz dotrwać do rana 

 

 Płyń, płyń, płyń Czarna Hańczo.. 

 

 

 

 



Góry i ludzie 

 

Góry i ludzie z nieba schodzą,   E fis 

Trochanowscy prowadzą basy.    A E 

Przez wieś wiodą jak niedźwiedzia, 

Jak jastrząb skrzypeczki płaczą. 

 

To Sławko gra skrzypce trzyma, 

smykiem zahacza o szczyty dalsze. 

A bas Piotra jak wicher wydyma 

banie na cerkwi na cerkwi w Bielance. 

 

Góry i ludzie z nieba schodzą, 

Na drodze życzliwa życzliwa ciemność. 

Wreszcie po latach tych przy stole 

zsiadło się ze mną morze Łemków. 

 

Jedna nad nami Łemkowyna 

i jeden Święty Jerzy czuwa. 

Jezus na tronie wypoczywa, 

czesany w koki jak Samuraj. 

 

 
W górach 

 

 

W górach jest wszystko, co kocham  G h C D 

Wszystkie wiersze są w bukach 

Zawsze kiedy tam wracam 

Biorą mnie klony za wnuka 

Zawsze kiedy tam wracam 

Siedzę na ławce z księżycem 

I szumią brzóz kropidła 

Dalekie miasta są niczem 

 

Ja się tam urodziłem w piśmie   G a e D 

Ja wszystko górom zapisałem czarnym 

Ja jeden znam tylko Synaj 

Na lasce jałowca wsparty 

I czerwień kalin jak cyrylica pisze 

I na trąbitach jesieni głosi bór 

Że jedna jest tylko mądrość 

Dzieło zdjęte z gór 

 

 



Zostanie tyle gór 

 

Zostanie tyle gór    e 

 Ile udźwignąłem na plecach  C 

 Zostanie tyle drzew   G 

 Ile narysowało pióro   D (A) 

 

       A A4 A C e 

 

Tak gotowym trzeba być 

Do każdej ludzkiej podróży 

Tak zdecydują w niebie 

Lub serce nie zechce już służyć 

 

Ja tylko zniknę wtedy 

W starym lesie bukowym 

To jakbym wrócił do siebie 

Po prostu wrócę do domu 

 

 Zostanie tyle gór... 

 

I wszystko tam będzie jak w życiu 

I stół, i krzesła, i buty 

Te same nieporuszone 

Na niebie zostaną góry 

 

Tylko ludzi nie będzie 

Tych co najbardziej kocham 

Czasem we śnie ukradkiem 

Zamienią ze mną dwa słowa 

 

 Zostanie tyle gór... 

 

Będą leciały stadem liście 

Duszyczki i szepty ich w lesie 

Będzie tak wielki i świsty 

Rok cały będzie tam jesień 

 

 Zostanie tyle gór... 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zmartwychwstanie 
 

Szedł Jezus przez Beskidy   e 

W wiosenny poranek    h 

Choć nogi miał i ręce    C 

Krwawo rozorane     G D 

 

Choć bok miał opuchnięty 

I blady cierpieniem 

Choć trzy dni leżał ciężkim 

Przybity kamieniem 

 

To w ręce niósł wysoko 

Chorągiew radości 

By wszyscy zrozumieli 

Posłanie miłości 

 

Szedł Jezus przez Beskidy 

A góry klękały 

Aby grzbiety pochylić 

W imię Bożej chwały 

 

 I głośne Alleluja! 

 Górami się niosło 

 Bo gdzie chwilę przystanął 

 Budził życie wiosną 

 

A echo jak z trombity 

Wracało nad gronie 

Aby króla przywitać 

W cierniowej koronie 

 

Zaś gdy rany zabliźnił 

Ludziom i przyrodzie 

Rzucał ziarno nadziei 

Aby rosło co dzień. 

 

 I głośne Alleluja! 

 Górami się niosło 

 Bo gdzie chwilę przystanął 

 Budził życie wiosną 

 

 

 

 

 

 



Wieje wiatr 
 

 

/Wstęp: 7, 8 próg zaczynamy dwie struny E i H, 

i w dół trzy pozycje, i dźwięk E/ 

 

Wieje wiatr w mojej głowie   e D 

Nad doliny i nad sady niesie mnie a7 h7 e 

Wieje wiatr w mojej głowie 

On pieśń wolności niesie mi 

 

I choćbym drogę zagubił    C* /bez palca na strunie H/ 

I nie wiedział dokąd iść    h /bez bare/ 

I wszystko co wokół mnie 

Straciło nagle sens 

Przyjaciele by odeszli 

Znikli nagle by gdzieś 

I cała wiara moja 

Rozpadła by się w pył 

 

I choćbym całą nadzieję 

Utracił z dnia na dzień 

A chmury czarne jak noc 

Przyćmiły by mi słońce 

I sam bym został jak palec 

Pośród nieprzebytych gór 

I miłości bym nie miał 

Zagubił bym ją 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pieśń XXIX 
 

 

D C G D x2 

 

Całe życie w niebo idzie     D2 

Mój połoniński pochód      C7+ 

I buki - srebrni jeźdźcy     G6 

Nad nimi wiosny sokół      D2 

I nadał tamtej połoniny wiatr 

I chmur wiosennych grzywy 

I na chorągwi wspomnień twarz 

Z włosami wiejącymi 

 

 

 Jak ciała nasze w mrocznym rytmie  D 

 Wznosiły się góry opadały    e 

 Tak dzieje się gdy wiosna przyjdzie  G 

 Wypala miłość stare trawy    D 

 

 

D C G D x2 

 

 

Całe życie w niebo idzie 

Mój połoniński pochód 

I buki - srebrni jeźdźcy 

Nad nimi wiosny sokół 

Jak popiół rozwiały się grzechy 

W ciszy ktoś zawilce zasiał 

I tylko grzmią włosy przestrzeni 

W wielkich oknach mego świata 

 

 

 Jak ciała nasze w mrocznym rytmie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Łemata (Rozmyślania nad wodospadem) 
 

 

Pamiętam tylko tabun chmur się rozwinął  A E fis cis 

I cichy wiatr wiejący ku połoninom   D A E D E 

I twardy jak kamień plecak pod moją głową 

I czyjaś postać, co okazała się tobą 

 

 

 Idę dołem a ty górą     A E 

 Jestem słońcem, ty wichurą    fis cis 

 Ogniem ja, wodą ty     D A 

 Śmiechem ja, ty ronisz łzy    E D E 

 

 

Byłaś jak słońce w tę smutną noc 

Jak wielkie szczęście, co zesłał mi los 

Lecz nie na długo było cieszyć się nam 

Te kłótnie bez sensu, skąd ja to znam 

 

 

 Idę dołem... 

 

 

I tłumaczyłem, jak naprawdę to jest 

Że mam swój świat, a w nim setki tych swoich spraw 

A moje gwiazdy to z daleka do mnie lśnią 

Śmiechem i łzami witają mój bukowy dom 

 

 

 Idę dołem... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Idę 
 

 

Idę sobie drogą taką      a C G a 

Jaką dumny sam obrałem 

Idę, śpiewam dumny z tego     | 

Że swej duszy nie sprzedałem    | x2 

 

 

I może ktoś powie mi      a G a G 

Że to tak jakoś głupio brzmi    a G C G 

I może zarzucić też, że     a G a 

Prowadzę nieznaną z nim grę     a G a 

 

 

A ja sobie idę i wybijam takt    a C G a 

I czuję się wolny, wolny jak ptak 

I wiem, że mi więcej do szczęścia nie trzeba 

Prócz dachu nad głową i kromki chleba 

 

 

I dzięki Ci, Panie Boże na niebiosach   a C G a 

Że mogę się położyć na złocistych kłosach 

I dzięki Ci, Panie Boże na niebiosach 

Że mogę się wytarzać w babich lata włosach 

 

 

I dzięki Ci za to, że stworzyłeś ślimaka  a C G a 

I dzięki stokrotne za małego robaka 

Bo rzecz to może skromna i mała 

Ale niebywale wzniosła i wspaniała 

 

Dziękować Ci, Panie nigdy nie przestanę   a G a G 

Za deszcz, za chmury, za wiersze śpiewane   a G a G 

Za trzciny, za źdźbło trawy, za wszystko listowie  a G C G 

Za to co w mym sercu i co w mojej głowie   a G a G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gór mi mało 
 

C d G* GA G* | x2 

 

Drogi Mistrzu, Mistrzu mojej drogi   C G 

Mistrzu Jerzy i mistrzu Wojciechu   d G 

Przez was w górach schodziłem nogi   C G 

Nie mogąc złapać oddechu     d G 

 

 

Gór, co stoją nigdy nie dogonię    C G 

Znikających punktów na mapie    d G 

Jakie miejsce nazwę swym domem    C G 

Jakim dotrę do niego szlakiem    d G 

 

 

 Gór mi mało i trzeba mi więcej   C G 

 Żeby przetrwać od zimy do zimy   a e 

 Ktoś mnie skazał na wieczną wędrówkę  F C 

 Po śladach, które sam zostawiłem   d G 

 

 

 Góry, góry i ciągle mi nie dość 

 Skazanemu na gór dożywocie 

 Świat na dobre mi zbieszczadział 

 Szczyty wolnym mijają mnie krokiem C d G* GA G* | x2 

 

 

Pańscy święci, święci bezpańscy 

Święty Jerzy, Mikołaju, Michale 

Starodawni gór świętych mieszkańcy 

Imię wasze pieśniami wychwalam 

 

 

 Gór, co stoją nigdy nie dogonię 

 Znikających punktów na mapie 

 I chaty, by nazwać ją swym domem 

 Do której żaden szlak by nie trafił 

 

 

 Gór mi mało i trzeba mi więcej... 

 

 

 

 

 

 



O życiu 
 

Gdy kamień zrodził wodę,     D 

I zaczął się twój czas              G D 

Otworzył świat przed tobą drzwi    e G 

I pukać już nie trzeba…     A 

A drogą ktoś wysypał złotem     D 

Karminem zdobiąc brzask     G D 

By jawą były twoje sny     e G 

I kamień zaczął śpiewać     A 

 

 

 Nie oglądaj się na wczoraj    h 

 Woda też nie płynie wstecz    G D 

 Nie odnajdziesz prawdy w dniach minionych e G 

 Jutro skrzętnie będzie jej strzec.  G A D 

 Nie przystawaj na rozstajach,   h 

 Twoje karty znaczył ktoś.    G D 

 Nie jest ważne, którą drogą pójdziesz,  e G 

 Każdą drogę zna los.     G A D 

 

 

I znowu noc, i znowu dzień 

Przecieka czas przez palce 

Maluje los treść twoich szans 

W szarości pełnej gamie… 

I odszedł już natrętny cień 

I bal się kończy walcem 

To jest nadziei twojej tan 

A na niej dom twój stanie… 

 

 

 Nie oglądaj się na wczoraj... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daleko w góry 
 

Zasłonili okno     e A7 

Miejskim pejzażem z sadzy 

Wyrosły trawy, trawy połonin 

 

Wyrosły trawy, trawy połonin  C D e A7 

Wyrosły trawy, trawy połonin 

 

Zrzucili z siebie miasto 

I położyli się w trawy 

Które zakryły ich całkiem 

I mimo, że właśnie 

 

Gruchotał ulicę tramwaj 

Ich ręce się splotły 

I uleciały 

Daleko w góry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nie ma miłości jest chemia 
 

 

Nie ma miłości jest chemia 

Dwa plus dwa jest cztery 

Ziemia się toczy wokół słońca 

Prawdziwe są tylko słowa (zapisane) 

 

Zakrzywiam rzeczywistość 

Zmieniam bieg wydarzeń 

Nie wszystko jest czarno białe 

Nie wszystko zapiszę 

 

Wiara nie jest na miarę 

Miłość nie jest do kupienia 

Przyjaźni nie rozmieniaj na drobne 

A życia nie spłycaj do rachunku sumienia 

 

Zakrzywiam rzeczywistość... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modlitwa 
 

 

Boże ! każdego kamienia 

Panie! każdego drzewa 

zamknięty w kropli deszczu 

wysoki w ptasich śpiewach 

 

Boże ! zielonych Beskidów 

dolin i gór nad nami 

pozwól mi pieśń dokończyć 

zanim odejdę z mgłami 

 

Boże ! każdego stworzenia 

Panie! mojego narodu 

ogrzej nas w swoich dłoniach 

jak zimny kawał lodu 

 

Boże ! życia i śmierci 

Panie! wszelkiej nadziei 

pochyl się nad nami 

w godzinie ślepej zawiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://incontext.pl/st.js?t=c&c=4367&w=deszczu&s=1000
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=4367&w=zielonych&s=1000
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=4367&w=narodu&s=1000
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=4367&w=godzinie&s=1000


Z aniołami (Piotr Podgórski) 
 

Wielkiego miasta krzyk 

Obudził sie i znikł 

Zdjął z powiek łuski snu 

I pognał do gwiazd co tchu. 

 

Poczułem wtedy broń, 

ANIOŁA BRATNIĄ DŁOŃ 

nie będę się więcej bał 

ANIOŁÓW WOKÓŁ MAM 

 

A tymczasem zanim przyjdzie sen 

I oczy szklące mi zamknie powieką 

Weź proszę moje ręce dwie 

I ponieś je, ponieś, daleko daleko. 

 

Wielkiego miasta krzyk ... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://incontext.pl/st.js?t=c&c=4367&w=Wielkiego&s=1000
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=4367&w=powiek&s=1000
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=4367&w=tymczasem&s=1000
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=4367&w=daleko&s=1000


Prawie jak nowi 
 

On trochę pogięty był, 

Ale rozprostowany 

Więc prawie jak nowy 

Prawie jak nowy, prawie jak nowy... 

 

Ona trochę rozdarta, 

Ale posklejana 

Więc prawie jak nowa 

Prawie jak nowa, prawie jak nowa... 

 

Oni trochę onieśmieleni 

Jak w lustrzanym odbiciu 

Więc prawie jak nowi 

Prawie jak nowi, prawie jak nowi... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mogę dać Ci uśmiech mój 
 

kapodaster II próg 

 

Mogę dać Ci uśmiech mój   a G F G a 

Aby rozjaśnił Twe oblicze   D d 

Gdy będzie Ci źle    C E4 E7 

Mogę dać Ci parę ciepłych nut  a G F G a 

Aby rozgrzały Cię    D d 

Gdy będzie smutno Ci    C E4 E7 

 

 Szkoda, że nie ma Cię tu  F C G 

 Wszystko byłoby prościej  d C E4 E7 

 Szkoda, że nie ma Cię tu  F C G 

 Wszystko byłoby inaczej  d C E4 E7 

 

Mogę dać Ci bukiet z liści jesieni 

Gdy wszystko na dworze 

Złoci się i czerwieni 

Mogę dać Ci zapach polnych kwiatów 

Gdy wiosna swe warkocze 

Po zimie długiej zapuszcza 

 

 Szkoda, że nie ma Cię tu... 

 

Mogę dać Ci wszystko to, co mam 

Coś, co żyje gdzieś we mnie 

Na dnie samym ukryte 

Mogę dać Ci miłość do gór 

Połonin, bacowych gadek 

Wiatru, co wieje mi w twarz 

 

 Szkoda, że nie ma Cię tu... 

 

 

 

 

 


