
1. Gdybym miał gitarę                                                                 3.Choćby modne spodnie zakładali() choćby na bitelsów się czesali
         a                            E                     a
1.  Gdybym miał gitarę, to bym na niej grał,
 d                        a                         E                      a 
/Opowiedziałbym o swej miłości, którą przeżyłem sam./ 2x
          a                                 C          E                  a  
Ref.: A wszystko te czarne oczy. Gdybym ja je miał,
          d                   a                     E                            a 
         /Za te czarne cudne oczęta, serce, duszę bym dał./ 2x

2.  Fajki ja nie palę, wódki nie piję * ale z żalu,
    żalu wielkiego, ledwo co żyję.

3.  Ludzie mówią: - głupi, po coś ty ją brał? * Po coś
    to dziewczę czarne, figlarne, mocno pokochał.

2. Hej, bystra woda
       D                                                     G           e        A         D 
1.  Hej, bystra woda, bystro wodzicka, pytało dziewce o Janicka.
      A                           D                      G             e       A      D
    Hej, lesie ciemny, wierśku zielony, ka mój Janicek umilony?

2.  Hej, powiadali, hej, powiadali, hej, że Janicka porąbali.
     Hej, porąbały go Orawiany, hej, za owiecki, za barany

3. Daj buzi
    D                                   A                                                     D
1.Nasza grupa dzisiaj uchwaliła, że z chłopcami nie będzie chodziła
                                               G                D         A          D
Że będziemy wierne swojej cnocie, nie damy całusa chołocie.
            D                                           A
Raf.:  Grzesiu, Grzesiu daj się pocałować (acha), Grzesiu, Grzesiu 
                                       D
         czemu pyszczek chowasz (acha). * Grzesiu, Grzesiu przecież
                       G              D             A                      D
         nikt nie widzi nas, daj buzi, daj buzi jeszcze raz.

2.Zgrabne nóżki pod pończoszka miały() same oczka za nimi latały
  Chłopcy ulegali tej pokusie, dajcie dziewczęta po całusie.

   Choć spódniczka czasem była kusa, nie damy chłopakom całusa.

4. Kurzy romans
     C                             a            d                         G
1. Gdy noc już głucha zapada i ciemno się robi w kurniku.
   C                       a         d                           G
Kura szepnęła słuchaj, budząc koguta po cichu.
                    C       a      F      G    C a F G   
Ref.: Ko, ko, ko, koko, la, la, la, koko………     

2. I głos zamiera jej w grdyce i wszystko staje się bajką.
   Jak dobrze mieć tajemnicę: słuchaj będziemy mieć jajko.

3. Gdy kura to powiedziała, kogut z zachwytu aż zapiał,
    Przytulił ją do siebie, miła nie będę już chrapał.

4. I tak spędzili tę nockę razem na jednym patyku,
   Ach miła jak przyjemnie w takim cieplutkim kurniku.

5. Wyślemy jajko do szkoły, wyślemy jajko na studia
    Będzie zdobywać dyplomy, będzie wygrywać preludia

5. Muchomorek
      C                                    G                                           C
1. Czy wy wiecie, że nad rzeczką, gdzie maleńki wyrósł borek
     C                       G                                        C     
    Koło drogi niedaleczko, rósł maleńki muchomorek.
           F                                                                                C
Ref.: Smutno było mu samemu, chciał mieć przyjaciela z sobą
                                        G                                           C   
          Ale nie wiadomo czemu, nikt nie chodził tędy drogą  /2x/

2. Płakał mały muchomorek, z kapelusza kropki zmazał
   Ale nie wiadomo czemu nikt się w lasku nie pokazał.

3. Płakał mały muchomorek, z oczu mu padały łzy,
A z tych łez co w mech wpadały, muchomorki wzrosły trzy.

Ref.: I teraz z przyjacielami śpiewa sobie właśnie tak               
Dobrze jest być razem z wami, niechaj zawsze będzie tak. /2x/


