
PD049 Teksty piosenek rockowych 

Polski Daily® www.polskidaily.eu paulina@polskidaily.eu 

  

Budka Suflera, Jolka Jolka 

 

Jolka, Jolka, pamiętasz lato ze snu, 

Gdy pisałaś: "tak mi źle, 

Urwij się choćby zaraz, coś ze mną zrób,   urwać się – wyjść z pracy 

Nie zostawiaj tu samej, o nie". 

 

Żebrząc wciąż o benzynę, gnałem przez noc,  

Silnik rzęził ostatkiem sił,    rzęzić - kaszleć 

Aby być znowu w Tobie, śmiać się i kląć, 

Wszystko było tak proste w te dni. 

 

Dziecko spało za ścianą, czujne jak ptak, 

Niechaj Bóg wyprostuje mu sny! 

Powiedziałaś, że nigdy, że nigdy aż tak 

słodkie były, jak krew Twoje łzy 

 

Emigrowałem z objęć Twych nad ranem, 

Dzień mnie wyganiał, nocą znów wracałem, 

Dane nam było, słońca zaćmienie, 

Następne będzie, może za sto lat. 

 

Plażą szły zakonnice, a słońce w dół, 

Wciąż spadało nie mogąc spaść, 

Mąż tam w świecie za funtem, odkładał funt, 

Na Toyotę przepiękną, aż strach. 

 

Mąż Twój wielbił porządek i pełne szkło, 
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Narzeczoną miał kiedyś, jak sen, 

Z autobusem Arabów zdradziła go,  

Nigdy nie był już sobą, o nie 

 

Emigrowałem z ramion Twych nad ranem, 

Dzień mnie wyganiał, nocą znów wracałem, 

Dane nam było, słońca zaćmienie, 

Następne będzie, może za sto lat. 

 

W wielkiej żyliśmy wannie i rzadko tak, 

Wypełzaliśmy na suchy ląd,    pełzać – „chodzić” jak wąż 

Czarodziejka gorzałka tańczyła w nas,   gorzałka – domowa wódka 

Meta była o dwa kroki stąd.    meta – (slang.) sklep alkoholowy 

 

Nie wiem ciągle dlaczego zaczęło się tak, 

Czemu zgasło też nie wie nikt, 

Są wciąż różne koło mnie, nie budzę się sam, 

Ale nic nie jest proste w te dni. 

 

Perfect, Autobiografia 

Miałem dziesięć lat 

Gdy usłyszał o nim świat 

W mej piwnicy był nasz klub 

Kumpel radio zniósł 

Usłyszałem Blue Suede Shoes   - piosenka Elvisa Presley’a 

I nie mogłem w nocy spać 

Wiatr odnowy wiał 

Darowano reszty kar    - chodzi o kary dla więźniów politycznych w l. 50. 

Znów się można było śmiać 
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W kawiarniany gwar 

Jak tornado jazz się wdarł 

I ja też chciałem grać 

 

Ojciec, Bóg wie gdzie 

Martenowski stawiał piec   - start typ ogrzewania w domu 

Mnie paznokieć z palca zszedł 

Z gryfu został wiór   

Grałem milion różnych bzdur 

I poznałem co to seks 

Pocztówkowy szał 

Każdy z nas ich pięćset miał 

Zamiast nowej pary jeans 

A w sobotnią noc 

Był Luksemburg, chata, szkło  -  niezależna stacja radiowa lansująca zachodnią muzykę 

Jakże się chciało żyć! 

 

Było nas trzech 

W każdym z nas inna krew 

Ale jeden przyświecał nam cel 

Za kilka lat 

Mieć u stóp cały świat 

Wszystkiego w bród 

Alpagi łyk     Alpaga – tanie wino 

I dyskusje po świt 

Niecierpliwy w nas ciskał się duch 

Ktoś dostał w nos 

To popłakał się ktoś 

Coś działo się 
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Poróżniła nas 

Za jej Poli Raksy twarz    Pola Raksa – znana polska aktorka 

Każdy by się zabić dał 

W pewną letnią noc 

Gdzieś na dach wyniosłem koc 

I dostałem to, com chciał 

Powiedziała mi 

Że kłopoty mogą być 

Ja jej, że egzamin mam 

Odkręciła gaz 

Nie zapukał nikt na czas 

Znów jak pies, byłem sam 

 

Stu różnych ról 

Czym ugasić mój ból 

Nauczyło mnie życie jak nikt 

W wyrku na wznak    wyrko – kolokwialnie łóżko 

Przechrapałem swój czas 

Najlepszy czas 

W knajpie dla braw 

Klezmer kazał mi grać               Klezmer – muzyk grający muzykę żydowską 

Takie rzeczy, że jeszcze mi wstyd 

Pewnego dnia 

Zrozumiałem, że ja 

Nie umiem nic 

 

Słuchaj mnie tam! 

Pokonałem się sam 
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Oto wyśnił się wielki mój sen 

Tysięczny tłum 

Spija słowa z mych ust 

Kochają mnie 

W hotelu fan 

Mówi: "na taśmie mam 

To jak w gardłach im rodzi się śpiew" 

Otwieram drzwi 

I nie mówię już nic 

Do czterech ścian 

 

Lombard, Przeżyj to sam 

 

Na życie patrzysz bez emocji  

Na przekór czasom i ludziom wbrew  

Gdziekolwiek jesteś w dzień czy w nocy  

Oczyma widza oglądasz grę  

 

Ktoś inny zmienia świat za Ciebie  

Nadstawia głowę, podnosi krzyk  

A Ty z daleka, bo tak lepiej  

I w razie czego nie tracisz nic  

 

Przeżyj to sam, przeżyj to sam  

Nie zamieniaj serca w twardy głaz  

Póki jeszcze serce masz  

 

Widziałeś wczoraj znów w dzienniku  

Zmęczonych ludzi wzburzony tłum  
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I jeden szczegół wzrok Twój przykuł  

Ogromne morze ludzkich głów  

 

A spiker cedził ostre słowa     cedzić – mówić przez zęby 

Od których nagła wzbierała złość  

I począł w Tobie gniew kiełkować  

Aż pomyślałeś: milczenia dość  

 

Przeżyj to sam, przeżyj to sam  

Nie zamieniaj serca w twardy głaz  

Póki jeszcze serce masz / 3 

 

Lady Punk, Mniej niż zero 

 

Oooo, oooo, oooo oooo 

Myślisz może, że więcej coś znaczysz  

Bo masz rozum, dwie ręce i chęć  

Twoje miejsce na Ziemi tłumaczy  

Zaliczona matura na pięć  

Są tacy - to nie żart,  

dla których jesteś wart  

 

Mniej niż zero  

Mniej niż zero  

Mniej niż zero  

Mniej niż zero  

Oooo oooo oooo 
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Zawodowi macherzy od losu     macher – oszust, kombinator,  

Specjaliści od śpiewu i mas  

Choćbyś nie chciał i tak znajdą sposób  

Na swej wadze położą nie raz  

Choć to fizyce wbrew  

wskazówka cofa się     

 

Mniej niż zero 

Mniej niż zero  

Mniej niż zero  

Mniej niż zero  

Oooo oooo oooo oooo 

 

Myślisz może, że więcej coś znaczysz  

Bo masz rozum, dwie ręce i chęć  

Twoje miejsce na Ziemi tłumaczy  

Zaliczona matura na pięć  

Są tacy - to nie żart,  

dla których jesteś wart  

 

Mniej niż zero 

Mniej niż zero  

Mniej niż zero  

Mniej niż zero  

Oooo oooo oooo oooo 
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Obywatel G.C., Nie pytaj o Polskę 

To nie karnawał 

ale tańczyć chcę 

i będę tańczył z nią po dzień 

 

To nie zabawa 

ale bawię się 

bezsenne noce, senne dnie 

 

To nie kochanka 

ale sypiam z nią 

choć śmieją ze mnie się i drwią 

 

Taka zmęczona 

i pijana wciąż 

dlatego nie 

 

Nie pytaj więcej mnie 

 

Nie pytaj mnie 

dlaczego jestem z nią 

nie pytaj mnie 

dlaczego z inną nie 

nie pytaj mnie 

dlaczego myślę, że... 

że nie ma dla mnie innych miejsc 

 

Nie pytaj mnie 

co ciągle widzę w niej 
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nie pytaj mnie  

dlaczego w innej nie 

nie pytaj mnie 

dlaczego ciągle chcę 

zasypiać w niej i budzić się 

 

Te brudne dworce 

gdzie spotykam ją 

te tłumy, które cicho klną 

 

Ten pijak, który mruczy coś przez sen 

że póki my żyjemy - ona żyje też 

 

Nie pytaj mnie 

nie pytaj mnie 

co widzę w niej 

 

Nie pytaj mnie 

co ciągle widzę w niej 

nie pytaj mnie  

dlaczego w innej nie 

nie pytaj mnie 

dlaczego ciągle chcę 

zasypiać w niej i budzić się 

 

Nie pytaj mnie 

dlaczego jestem z nią 

nie pytaj mnie 

dlaczego z inną nie 
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nie pytaj mnie 

dlaczego myślę, że... 

że nie ma dla mnie innych miejsc 
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