Cześć.
Jestem śpiewnikiem. Przypomnę Ci zawsze, że marzenia
się nie spełniają, a życie to zbieg nieprzychylnych okoliczności z trudnymi do przełknięcia konsekwencjami. Jest
we mnie parę piosenek o miłości - czyli właściwie o byciu
zagubionym, grubym, smutnym i samotnym oraz o różnych zwierzętach, również prehistorycznych.
Nie trzeba umieć śpiewać, żeby śpiewać, tak jak nie
trzeba umieć gotować, żeby się najeść.

Sekcja Muzyczna Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych
Mężczyzn to my. Chcemy łączyć dowcip z chłopięcą
nostalgią i bezpretensjonalną poezją śpiewaną w swetrze. W krótkim czasie udało nam się wytworzyć coś
jakby swój własny, rozpoznawalny styl na pograniczu
sceny muzycznej i komediowej.
Bez skrępowania czerpiemy ze wszystkich gatunków i
konwencji w muzyce po to, by namalować swój własny
obraz świata w krzywym zwierciadle czarnego humoru.
Staramy się zawsze, żeby spotkanie z nami było pastiszem współczesności i świetną zabawą z właściwą
odrobiną refleksji.
Jesteśmy laureatami, między innymi, następujących festiwalów: FAMA, MULATKA, PAKA, YAPA, ZGK.
www.facebook.com/smkkpm
www.youtube.com/operatorDzwigu
smkkpm@gmail.com

jaki taki aby był może być o jednym oku fis D h
byle tego byle był byle był tego roku
fis D h
niechby zbój byle mój niechby pił aby był fis D h
niech by bił niechby pluł byle tylko tylko mój
fis
Dh
ref.:
nie mogę zapomnieć nie mogę odwrócić fis D
jemu właśnie dałam wianek z głowy zrzucić
nie mogę zapomnieć nie mogę odwrócić fis D
nie mogę zapomnieć nie mogę oprzytomnieć
x2

h
h

fis G fis fis e fis G D h
jedna taka to się wzięła włosy spięła i zapięła
Dh
zęby twardo zacisnęła nic do siebie nie przyjęła
Dh
niby tak się zachowała ani razu nie spojrzała
Dh
ale właśnie jego chciała więc płakała i płakała
Dh

fis
fis
fis
fis

ref.
fis G fis fis e fis G D h
wszystkie stały i płakały i gadały i płakały
fis
Dh
jedna drugiej daje rady wszystkie płaczą głupie
baby
fis D h
o Boże jakie baby są głupie
ref.
fis G fis fis e fis G D h
h A fis

fis D h

zjadłam dzisiaj czekoladki
i ciasteczek cztery paczki
chcę powiększać swą objętość
chociaż wcale nie jest lekko
ty mnie w końcu zauważysz
nie mam na to innej rady
możesz przecież na mnie liczyć
jeśli trzeba ci słodyczy C D E

EC
E
ED
CDE
EC
E
ED

ref.:
organizm domaga się słodyczy E7 fis G7 A7
dlatego mógłbyś mnie powstrzymać E7 fis G7 A7
przecież tylko z braku ciebie
E7 fis G7 A7
muszę inne rzeczy wcinać
E7 fis G7 A7
w sumie jest mi wszystko jedno E C
bo z jedzenia mam przyjemność
i jak mi się plan nie uda E D
to po prostu będę gruba
CDE
wtedy szybko zmieniam zdanie
i zaczynam odchudzanie
E
jak od tego nie zwariować
ED
proszę przyjdź mnie uratować C D E

E
EC

ref.
mam tu żelki no i lody E D
jedzie pizza na sygnale C D
lubię słodkie przejeść słonym E D
maczam więc czipsy w kakale C D
spaceruję po serialach E D
jeszcze wszystkich nie widziałam
tego smutku mam już potąd
ED
może lepiej pójść w alkohol
CD
czekam wreszcie aż zadzwonisz
wydobędziesz ze mnie słodycz E
może w końcu się obejrzysz
ED
gdy mój rozmiar będzie większy

CD

EC
CDEGA

ref.
organizm domaga się słodyczy E7 fis G7 A7
to jest organizm do kochania E7 fis G7 A7
i dlatego teraz muszę teraz wszystko to pochłaniać

E E7 A A7 E

to złote bity
platynowe płyty
już wszystkie ziomki
z naszej ekipy
znają te rytmy
do tej muzyki
jest dobrze
czy jest pogrzeb x2
zwijaj handelek bo już policja jedzie,
jak się zorientują czym handlujesz pójdziesz siedzieć
perskie dywany i greckie kożuchy
złote bransolety mamy pełne brzuchy
złoto!
niemieckie samochody zegarki szwajcarskie
czeskie filmy porno za niedużą kaskę
lewe papiery pozłacane buty
tanie perfumy podrabiane ciuchy
złoto!
hwdp hwd h h hwdp hwdp
bransolety w góre!
ona tańczy dla mnie
obsypie ją złotem
może jestem biedny
lecz zatańcz jeszcze trochę
może jestem biedny
na zabawe mam ochote
moze jestem biedny
lecz zatańcz jeszcze troche

zanurzony w twoich oczach h
czekam na moment gdy zwolni czas A
bym mógł wziąć cię za rękę h
i z tobą za ręce wyruszyć w świat
AG
tak daleko daleko tak h
tak daleko daleko tak A
tak daleko daleko tak h
tak daleko daleko daleko tak A G
noc jest łaskawa dla nas
h
to nie jest dla innych sprawa A
warta uwagi
h
że chce się z tobą zabić A G
bo byłaś jak tysiąc innych
tak bardzo wyjątkowa fis D
i będę po tobie umierał fis D
aż znów się nie zakocham

fis D
fis D

bo byłeś taki sam jak inni fis D
choć właśnie ciebie chciałam fis D
niech dowiedzą się teraz wszyscy
że tak bardzo umierałam
fis D

fis D

zadurzona w twoich oczach h
czułam jak przyspiesza czas A
wziąłeś mnie mocno za rękę h
i za ręce szliśmy jakbym szła pierwszy raz
tak daleko daleko tak h
tak daleko daleko tak A
tak daleko daleko tak h
tak daleko daleko daleko tak A G
noc była łaskawa dla nas
h
nie miała takiego prawa
A
starczyło mi odwagi
h
by chcieć się z Tobą zabić
AG
bo byłeś taki sam jak inni
fis D
chodź właśnie ciebie chciałam fis D
niech dowiedzą się teraz wszyscy
że tak bardzo umierałam
fis D
bo byłaś jak tysiąc innych
tak bardzo wyjątkowa fis D
i będę po tobie umierał fis D
aż znów się nie zakocham
x2

fis D
fis D

fis D

AG

jesteś moją czekoladką E C D
owocową sałatką E C D
zamawiam cię z dokładką
ECD
dobrze słyszysz że z dokładką E C D
ja nie jestem na diecie
ECD
mam ochotę na deser
ECD
więc wpadaj z koleżanką
ECD
ty będziesz tortem a ona śmietanką E C D
ref.:
mam w sercu tyle miejsca
ECG
i nie stoi tu kolejka
ECG
moja miłość jest za free E C G
tylko musisz po nią przyjść		
ECG
x2
ECDCG
masz ochotę na to ciastko
ECD
możesz dostać je na własność E C D
albo podziel się z koleżanką
ECD
najlepiej z niejedną koleżanką E C D
ona nie jest na diecie
ECD
ma ochotę na deser
ECD
więc po co se żałować
ECD
rzucaj to wszystko i choć się całować E C D
ref.
ECDCG
moja miłość jest za free E
tylko musisz po nią przyjść
C
znam tej historii finał
D
wyglądasz jak moja następna dziewczyna C G
chociaż pewnie nie wierzysz mi E
dobrze wiem jak to głupio brzmi
C
przecież nie będziesz tego żałować D
rzucaj to wszystko i choć się całować C G
ref.

D7+ E fis7 C7+ e7
jestem małym gołąbkiem
D7+ E fis7
siedzę sobie na rynku na głowie Mickiewicza
C7+ e7
jestem małym gołąbkiem
D7+ E fis7
siedzę sobie na rynku i palę papieroska
C7+ e7
dzieci rzucają mi okruszki
D7+ E fis7
a ja bardzo lubię je zjadać okruszki i inne paproszki C7+ e7
jestem małym gołąbkiem
D7+ E fis7
siedzę sobie na rynku na głowie poety
C7+ e7
D7+ E fis7 C7+ e7
jestem wielkim gołębiem
D7+ E fis7
chodzę sobie po rynku i palę cygaro
C7+ e7
jestem wielkim gołębiem
D7+ E fis7
zabieram skórki z chleba tym małym gołąbkom C7+ e7
jestem wielkim gołębiem
D7+ E fis7
rzuć mi tutaj złotóweczkę na moje potrzeby
C7+ e7
D7+ E fis7 C7+ e7
my krakowskie gołąbki
D7+ E fis7
alkoholicy z wyboru artyści z przymusu
C7+ e7
my krakowskie gołąbki
D7+ E fis7
siedzimy sobie bezpiecznie na głowie konika
C7+ e7
D7+ E fis7 C7+ e7

C
po tygodniu ciężkiej pracy dziarsko wbijam już do sklepu
C
trzeba przed wyjściem na miasto zaopatrzyć się na wieczór C
szybko rozwijamy skrzydła odpalam czteropak G
sprawdzam czy wódeczka zimna choć dopiero co wstawiona G G7
najważniejszy dobry bifor więc dawaj to na fula C
dziś na bank nam ten hicior w karaoke będzie hulał
C
na ulicy drzemy ryja by pokazać kto jest królem G
w bramie o Polsce dyskusja z bardzo mądrym panem żulem
ref.:
bo w meczu nie chodzi o to by wygrać
ale żeby był grill
G
x2
la la la C
la la la G

G G7

C

C
w połowie drogi do baru pada pierwsza propozycja
C
trzech najmniej pijanych otrzyma tekę ministra C
ktoś się zrzygał na przystanku w taki dość ciekawy wzorek
G
muzeum sztuki współczesnej mogłoby być zachwycone G G7
panie władzo co za problem że kolega tutaj sika C
przecież mógłby na radiowóz a nie elegancko do śmietnika
C
drugi półprzytomny co spokojnie je kebaba
G
dajcie dojeść chłopakowi w domu go nie karmi baba
G G7
ref.
my stworzeni do melanży wielcy wojownicy wódy
C
urodzeni w piątek wieczór zmartwychwstali na dzień drugi
G
za piekielne te męczarnie w swych modlitwach nas pamiętaj a
bo przez pięć dni jak maszyny a przez weekend jak zwierzęta E E7
la la la C
la la la G
x2

ciągle gubię czapki nie chcę mi się o tym gadać D B C
chyba jedną mi zabrałeś teraz będę się obrażać
DBC
nie ważne co na głowie ważne co w środku
DBC
uwierz wolałbyś zobaczyć czapkę ziomku
DBC
nie wypada się przyznawać co robię nocami D B C
jeden mój kolega smaruje chleb kartoflami
DBC
wiecznie nie mam kaski mam za to pomysły D B C
totalnie nie ogarniam a ponoć jestem bystry D B C
chodzę z kąta w kąt przepraszam za usterki D B C
jeśli wiesz o co chodzi chodź ze mną do kolejki D B C
ref.:
yyy stań ze mną do kolejki

D B C x4

nie wiem co jeszcze chciałbym powiedzieć
DBC
chciałbym zobaczyć jak całują się dwa niedźwiedzie D B C
chciałem zrobić film albo zostać hakerem
DBC
nakryłem się nogami i schowałem do pościeli D B C
jak to jest zrobione i jak to jest wymyślone
DBC
że na tym świecie tak mało jest mi przeznaczone
DBC
wiem wszystko najlepiej objawiła mi się prawda
DBC
jeśli myślisz że wiesz lepiej to lepiej idź do diabła
DBC
ref.
D B C x2
to nieustanna entropia życie dąży do chaosu D B C
wybieram numer kierunkowy do kosmosu
DBC
chciałbym wybuchnąć ale jakoś ognia nie ma D B C
trzeba stanąć do kolejki może ktoś zajarzy temat
DBC
ref.

myślisz że wstaje dobry dzień D A h
a ja zaraz wytłumaczę Ci że nie
DAh
nie ma sensu dalej w to brnąć D A h
najlepiej będzie pójść płakać w kąt
DAh
jeśli ciągle wierzysz w sukces D A h
to wiedz że ta myśl nie ma sensu
DAh
porzuć wszystkie swoje plany i nadzieje
DAh
wiesz że ambicja nie zastąpi talentu D A h
h
ref.:
wydaje ci się że możesz coś zmienić D C G A
lecz przecież wiesz że nie zmienisz nic już
DCGA
najlepiej będzie po prostu się poddać D C G A
najlepiej będzie sięgnąć po nóż D C G A A7
twoje życie nie ma sensu D A h
zmierzasz donikąd i nie zdarzy się nic
DAh
wiesz że nie ma wyjścia z tego bezsensu
DAh
lepiej sznur na gardło i ze stołka hyc D A h
pewnie podejrzewasz że nie ma miłości
DAh
ja ci wytłumaczę że wcale nie D A h
to ciebie po prostu nikt nie kocha
DAh
i dobrze wiesz że to nie zmieni się
DAh
h
ref.
porzuć ambicje i wszelkie marzenia D A h
wiesz że w twoim życiu nie zmieni nic się
DAh
poddaj się i skończ już walczyć D A h
zawsze już będzie tak źle
DAh
poddaj się bo nie będzie już dobrze D A h
lepiej będzie gdy opuścisz ten świat D A h
chociaż jednak z drugiej strony
DAh
nie będzie wtedy z kogo się śmiać
DAh
ref.
nie wmawiaj sobie że jutro będzie lepiej
DAh
porzuć wszystkie marzenia i sny
DAh
jesteś dużo gorszy niż inni
DAh
jesteś taki sam jak my
DAh

da
spakowałam do walizy wszystkie rzeczy twoje
da
przyzdobiłam wiankiem lico wiankiem lico swoje d a
już nie będziesz po pijaku mi tą windą jeździł
da
wstyd przed ludźmi mi przynoszą twe pijackie pieśni

da

d a x2
ciągle chłopcom się podobam za mną wzrokiem wodzą
ale kiedy przy mnie jesteś w ogóle nie podchodzą d a
wianek mój znów z nurtem rzeki wnet może popłynąć
zaszło słońce zwiędły kwiaty bierzże w chuj tę miłość

da
da
da

d a x2
ref.:
idź mi chamie w pizdu na ułańskie stepy
dgF
miał być z ciebie kozak a jest z ciebie kretyn d g F
x2
d a x2
poprzez pola biegnę tam gdzie wierzby się kłaniają
na zielone łąki zbiegnę tam gdzie mnie nie znają
da
suknia w malwy przez chutory niechaj załopocze d a
tańczyć będę przy ognisku śpiewać całe noce
da
d a x2
kocham lasy kocham pola ciebie już nie kocham
z tobą jeno kłótnie zwady bójki i sromota d a
tafle jezior purpurowe mymi łzami spłyną d a
a ty będziesz smutnie tęsknić i pić gorzkie wino

da
da

d a x2
ref.
d a x2
d C G x2
jam ci kozak nie idiota na szable cie wezmę d C G
albo koniem hen wywiozę sama nie uciekniesz
palę grody palę miasta na hak wieszam panów
tyś mi moją ukochaną więc lepiej się zastanów

dCG
dCG
dCG

d a x2
z ciebie jeno bawidamek prostak i hołota
da
na me wdzięki tyś nieczuły a ja warta złota d a
końską chłopie to masz mordę szablę zardzewiałą d a
palisz pety a nie grody wbrew starym zwyczajom d a
d a x2
ref. x2

da

cały dzień do ciebie nie mówię prawie nic C G
choć niewiele się to różni od innych dni
GC
to dzisiaj czuję skruchę słusznych rozmiarów
CG
wiem że nabroiłem choć nie miałem takich planów
mam problem z tym żeby się wysłowić
CG
w dodatku nic nie przychodzi mi do głowy
GC
jestem facetem mówi się że nawet twoim C G
i w dodatku zdarzyło mi się nabroić
GC
nakłamałem ci że gdzieś idę tak wiem
nakłamałem że tam byłem tak wiem
nakłamałem że byłem sam tak wiem
nakłamałem tak wiem przepraszam

GC

CG
GC
CG
GC

to nieprawda że jestem dziecinny C G
chociaż przyznam że jak dziecko niewinny
chętnie wziąłbym cię chociaż na litość
CG
ale tego nie potrafię więc posiedzę cicho G C

GC

ref.
poudaję że cię słucham wykpię się tanim tekstem
CD
sprzedam prosty patent i poczekam aż ci przejdzie
e
wszystko to spróbuję w głupi żart obrócić C D
kupić ładny prezent i ukradkiem podrzucić
e
może wtedy mi odpuścisz jak ci wymasuję nóżki C D
albo skoczę prosto w ogień wszystkie gwiazdy oddam tobie e
oddam tobie cały świat każdy skarb jest ciebie wart
CD
bo
nakłamałem ci że gdzieś idę tak wiem
nakłamałem że tam byłem tak wiem
nakłamałem że byłem sam tak wiem
nakłamałem tak wiem jestem zła G C

CG
GC
CG

eC
dziś wieczorem spotykam się z kolegami
musimy obgadać tajny plan
C
dziewczynie brakuje mnie wieczorami
a ja siedzę i obmyślam tajny plan
C

e
e

ref.:
nie ma mnie wieczorami dla ciebie e
obmyślam tajny plan o którym nie wiesz G D
nie ma mnie wieczorami dla ciebie e
zajmuje się sprawami o których nic nie wiesz

GD

eC
usiądziemy razem w dużym pokoju e
znowu nic nam się nie uda
C
wymyślimy rozwiązania wielu problemów
ostatecznie jednak nic się nie uda
C
wyjdziemy potem razem na miasto G C
bardzo możliwe że będzie rozróba G C
są rzeczy o których nigdy się nie dowiesz G C
tajne plany które dyktuje dusza
GC
te wszystkie rzeczy dzieją się naprawdę e
wracam do ciebie zmęczony nad ranem
e
na jakiś czas wszystko jest zaplanowane e
ale jutro wieczorem będzie kolejne spotkanie
ref. x2

e

e

ref.:
nie nie kocham cię wcale
aF
nie nie kocham cię wcale
CG
o nie o nie nie kocham cię wcale
nie kocham cię
CG

aF

w tym roku wiosna przyszła za wcześnie a F
w tym roku zima nie skończyła się jeszcze
CG
w tym roku widziałem więcej niż mogłem
aF
i w tym roku poezja zdziałała więcej niż zdziałać miała C G
w tym roku pączki na drzewach zakwitły już w tłusty czwartek   a F
w tym roku słowa płynęły szybciej niż myśli mogły nadążyć C G
w tym roku wszystko nie było zbyt wiele warte a F
i w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku bo
CG
ref.
to była tylko zabawa i przesadza w dodatku
aF
każdy ma swoją półkę na którą teraz ucieka ukradkiem
CG
nie będę tego żałował jak sam nie wiem czego a F
najlepiej będzie jak nie zapamiętasz nic z tego C G
bo gdy stałaś na chodniku i padał deszcz a F
krople odbijały się od plastikowych łez C G
to nie przeminęło z wiatrem to przyniósł wiatr wiosenny zimą a F
ja zachowałem się jak idiota a ty nie byłaś tą dziewczyną bo C G
ref.
to było jakoś teraz nie pamiętam tego jeszcze
aF
stałem spokojnie choć nerwowo wciągałem powietrze C G
to był ten zapach zapach słodkiej wiosny zimą a F
ja zachowałem się jak idiota a ty nie byłaś tą dziewczyną bo
ref. x2

CG

G h a h7
przecież wiem nie musisz mi tłumaczyć że G h a
prawie w ogóle się nie znamy h7
nie nie tłumacz się że przecież już
Gha
wszystko masz poukładane
h7
lecz chociaż przez chwilę poudawajmy że G h a to
wszystko ma sens h7
bo to co się w chwili zaczyna równie szybko G h a
może skończyć się h7
ref.:
i niebo pełne gwiazd
G
mówi mi że nic nie będzie z nas e
mimo to jeszcze jakiś czas
h
posiedzę przy tobie
C
i niech to wystarczy nam za te wszystkie dni G h a
których nie przeżyjemy razem h7
wspólny dom i nasze wszystkie sny muszą spełnić się
a
w ten jeden krótki spacer
h7
i nawet niebo pełne gwiazd
G
mówi mi że nic nie będzie z nas h
dziś nie dbam o to dziś jestem idiotą a
dzisiaj chodzę tylko z tobą
h7
Gha
bo przecież h7
lubię patrzeć w twoje oczy
G
lubię trzymać cię za rękę paląc papierosy
lubię też kiedy patrzysz czy patrzę
a
przecież wiesz no jak mógłbym inaczej

h
h7

ref.
G h a h7
Gha
bo przecież h7
lubię patrzeć w twoje oczy
G
lubię trzymać cię za rękę paląc papierosy
lubię też kiedy patrzysz czy patrzę
a
przecież wiesz no jak mógłbym inaczej
ref.

h
h7

Gh

jak to jest jak to w życiu jest e a
że wyginęły wszystkie dinozaury C h e
jak to jest jak to w życiu jest e a
że nie można się najeść na zapas C h e
ref.:
najwidoczniej świat jest niesprawiedliwy
x2

aDe

jak to jest jak to w życiu jest e a
że nie po śniegu nie jest jak po alkoholu C h e
jak to jest jak to w życiu jest e a
że nie zmieścisz się w trójkę pod parasolem
Che
ref.
jak to jest jak to w życiu jest e a
że nie ma takich tajnych ciosów jak w mortal kombat
Che
jak to jest jak to w życiu jest e a
że nie ma takich schodów jak w prince of persia
C
he
ref.

eGC
ciągle cie szukam
i ciągle cie ma
C
patrzę na miasta e G
i patrzę na drzewa
bardzo cie szukam
i bardzo cie pragnę
chciałbym się z tobą
umówić na zawsze

eG
C
eG
C
eG
C

gdzie jesteś
eGeGeGeG
gdzie cię nie ma e G e G e G e G
pytałem kumpli e G
i ciągle ich pytam
C
szukałem cię w miejscach
gdzie chodzę i bywam C
nie mogę cie znaleźć
eG
choć bardzo cię pragnę C
bo nigdy cię nie było
eG
więc szanse są żadne C

eG

gdzie cię nie ma e G e G e G e G
gdzie jesteś
eGeGeGeG
chodzę i szukam e G
i wiem że cię spotkam
bo wiem że jesteś
i to nie jest plotka
pójdziemy do parku
pójdziemy nad rzekę
i cały czas będę e G
cię trzymał za rękę
tarara

C
eG
C
eG
C
C

e G e G e G e G x2

e G C x4
C
i ciągle cię nie ma
i ciągle cię nie ma nie

eGC
eGC

najbardziej lubię piwko bo A7+
mogę je ze sobą wszędzie wziąć A7+
bo jest eleganckie a cena rozsądna
D7+
gasi pragnienie dobrze się z nim wygląda
po piwku od razu lepiej się myśli A7+
po piwku coś miłego się przyśni A7+
po piwku nawet dobrze się pracuje
D7+
po piwku po prostu najlepiej się czuję D7+

D7+

ref.:
piwko piwko piwko piweczko
piwko piwko piwko piweczko
piwko piwko piwko D7+
x2

A7+ x2
D7+

po piwku od razu jestem przystojny
A7+
gdyby Putin pił piwko nie byłoby wojny A7+
jeśli kochasz ją najbardziej na świecie D7+
zamiast kwiatów podaruj piwko kobiecie
a najbardziej lubię piwko wieczorem
A7+
po ciężkim dniu w pracy albo w szkole A7+
a jeśli ktoś powie że to głupia rozrywka D7+
ten chyba w życiu nigdy nie pił piwka D7+
ref.
bywa tak że jest bardzo źle A7+
i piwko w nagle kończy się
lecz wtedy możesz liczyć na kolegę
D7+
co jak dobrą nowinę przyniesie ci zgrzewę
bo kumpel nie ryba żeby pić wodę
A7+
więc przyszedł piwkiem po dwa na głowę
bo dobrze jest wypić zanim się zaśnie D7+
jedno lub dwa najlepiej piętnaście
ref. x2

D7+

nie pamiętam co działo się przez ostatnie pół roku
chyba do reszty zatraciłem się w poezji
eDCH
rano chodzę spać i budzę się o zmroku
eDCH
może to kwestia stylu i wrodzonej finezji e D C H

eDCH

ref.:
w mojej głowie mieszka jakiś krab e D C H
podpowiada mi co robić mam
eDCH
czasem mówi on a czasem mówię ja
eDCH
w mojej głowie mieszka jakiś krab e D C H
muszę się trochę pozbierać do kupy
eDCH
ogólnie się ogarnąć i takie tam wiecie
eDCH
czasem ma różne dziwne wizje
eDCH
pomagają mi odnaleźć się w tym świecie e D C H
gdy jestem na kacu to gadam z meblami e D C H
myślałem żeby napisać o tym opowiadanie
eDCH
ostatnio umówiłem się sam ze sobą e D C H
nie przyszedłem na to spotkanie
eDCH
eDCH
ref.
ciągle się spóźniam i nie mam czasu
eDCH
ostatnio po obiedzie zjadłem śniadanie
eDCH
jak mi się nudzi to sobie potańczę e D C H
zajrzeć w moją głowę to jest wyzwanie e D C H
i trudno opanować tę delikatną madżandżę
eDCH
trudno opanować tę delikatną madżandżę
eDCH
chyba nie pasuje do swojej dziewczyny
eDCH
prawdę mówiąc to chyba nie pasuje do żadnej e D C H
ja jestem po prostu zagubiony
eDCH
nie mogę odpowiadać za to co myślę
eDCH
nie mogę odpowiadać za swoje słowa i czyny
eDCH
eDCH
ref.
to jest pierwsza piosenka
eDCH
z tym
e
bo nigdy nie nagraliśmy piosenki e D C H
z tym
e
eDCH

ref.:
chciałbym mieć super moc jak superbohater		
Ca
może wtedy zwróciłbym na siebie twoją uwagę
e
ale nie mam super mocy jak superbohater C a
nie mam też twojej uwagi bo jestem zwykłym chłopakiem e
C a e x2
gdybym miał super moc mógłbym zawrócić ci w głowie
i byś moje a nie jego cerowała super stroje e
to moja super szczoteczka byłaby w twojej łazience
i to o mnie by robili filmy mnie robili zdjęcia e
a jak przyszłoby do tego ze musiałbym świat ratować
nasza miłość zwyciężyłaby każdego wroga e

Ca
Ca
Ca

ref. x2
C a e x3
mógłbym cofnąć czas gdy spóźnisz się do pracy
Ca
gdy ktoś krzywo by się patrzył miałbym w moich oczach laser
jednym gestem dłoni przesuwałbym budynki
Ca
a drugą ręką wręczałbym ci drobne upominki
e
chciałbym mieć taką moc żeby móc się tobie przyśnić
Ca
lub móc zmieniać się w gąbkę żebyś brała mnie pod prysznic
ale nie jest ze mnie żaden superbohater
Ca
i nie mam super klaty tylko zwykłą klatę
e
aFC
aFCe
ref.
chciałbym mieć super moc jak superbohater C a
może wtedy zwróciłbym na siebie swoją twoją uwagę
ale nie mam super mocy jak superbohater C a
póki co udaję że jestem zwykłym chłopakiem
e

e

e

e

jestem tyranozaurus rex
GFGF
co mi nie pasuje to se zjem
GFGF
jestem niepokonany
GFGF
mam szczęki silne jak dynamit
GFGF
jak się wkurwię to ci urwę łeb
C Cis G F
x2
ref.:
oto on kroczy on G G
najsilniejszy i największy oto on
GG
oto on kroczy on przeraźliwie niebezpieczny
GG
śmiercionośny jego szpon
C Cis G F x2
jestem tyranozaurus rex
GFGF
mam mnóstwo rzeczy których nie możesz mieć
GFGF
nie przejmuje się konwenansami
GFGF
mam szczęki silne jak dynamit
GFGF
jestem królem życia i pieniędzy
GFGF
żyje z kłamstwa i pretensji
GFGF
nie pokona go nikt
GF
chociaż jest strasznie silny i zły
CG
o losie losie losie niesprawiedliwy G F C G
G
jestem tyranozaurus max
GFGF
robię przekręty na gruby hajs
GFGF
jestem wielkim bydlakiem
GFGF
spróbuj rzucić we mnie kamień
GFGF
to nie będzie boleć mnie
GFGF
jestem twardszy niż kamień G F G F
ref.
i tylko czasem płaczę G F
bo wiem że przeminę C G
a moje miejsce zajmą G F
inne tyzanozauruse rexe
i tylko czasem płaczę G F
bo wiem że przeminę C G
a moje miejsce zajmą G F
inne świnie
CG

CG

chciałbym w prostych słowach opowiedzieć ci co czuję C
lecz kiedy na mnie patrzysz to za bardzo mnie stresujesz e
może zabrzmi to głupio ale tak to wymyśliłem
C
będzie prościej mi to wyznać jeśli staniesz do mnie tyłem e
Ce
a ja zaraz wszystko ci wytłumaczę
C
a ty stój spokojnie bo to wiele dla mnie znaczy
e
a ja zaraz powiem coś czego nie spodziewasz się C e
to zdarzyło się tak nagle nie wiedziałem co mam robić
i nie mogę przez to spać ciągle siedzi mi to w głowie
muszę zaraz ci to wyznać muszę powiedzieć ci że C e
i nie nie chodzi o to że jesteś aż tak brzydka C
wręcz przeciwnie jesteś piękna tak że aż mnie zatyka
szeroko rozdziawiam gębę lecz słowa w gardle stają
i wyglądam tak jak bokser który właśnie dostał w jaja

C
e
G
e
D

Ce
a ja zaraz wszystko ci wytłumaczę
C
a ty stój spokojnie bo to dla mnie trudne raczej
e
dobrze teraz ci to powiem no bo kiedyś będę musiał
że wciągnąłem odkurzaczem twego chomika tuptusia
Ce
a ja lecę już do zoologicznego C
a ty dostaniesz zaraz chomika nowego
e
a jak chcesz to możemy zrobić staremu pogrzeb
lub go skleję taśmą i udawajmy że jest dobrze

C
e

C
e

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Baby
Będę gruba
Biznesman
Chcę się z tobą zabić
Ciastko
Gołąbek
Grill
Kolejka zombie
Lepiej nie będzie
Na ułańskie stepy
Nakłamałem
Nie ma mnie wieczorami dla ciebie
Nie kocham cię
Niebo pełne gwiazd
Ona
Piwko
Spytaj kraba
Superbohater
Świat jest niesprawiedliwy
Tyranozaurus rex
Wyznanie

