
28. Koń na biegunach                                                                 30. Żółte plaże 
           a                                                            
1. Za rok, może dwa, schodami na strych odejdą do łogu 
        E                                    
 żołnierze. Przeminie jak wiatr uśmiechów twych ślad, 
                                   a                                                     
kolory marzeniom odbierze. Za rok, może dwa, schodami    
                      A7                              d
na strych za misiem kudłatym poczłapią, beztroskie te dni
       a                   H7                             E
I zobaczysz, że jednak wspaniały był on. 
           A                                        E
Ref.: Konik, z drzewa koń na biegunach, zwykła zabawka, 
                                                           A
         mała huśtawka, a rozkołysze, rozbawi. Konik, z drzewa
                           E
         koń na biegunach,  przyjaciel wiosny, uśmiech radosny,
                                          A
         każdy powinien go mieć. 

2. Kłopotów masz sto i zmartwień masz sto, codzienna to twa
    karuzela, nie lalka to łka, nie piłka czy gra bezcenny twój czas
    ci zabiera. Ulica szeroka, wystawa, to na chwilę przystaniesz
    zdziwiony. Uśmiechnij się więc i zawołaj jak wtedy, gdy na
    grzbiecie   cię niósł.
Ref.:

3. Radosny to dzień, wspaniały to dzień, wracają do łogu żołnierze.
    Ze strychu znów w dół schodami aż tu wrócili, lecz nie do ciebie.
    By ktoś miał jak ty beztroskie znów dni, powrócił przyjaciel ten
    z wiosny, dlatego to każdy już powie: na plecach przyniosłeś
    go  tu.
Ref.:
  
29. Tłusto gęś 
      G                             e                          C                                D
1.Tłusto gęś, loto mi po placu ło ło jejeje, tłusto gęś po placu loto mi
 jak szalona, złapę ją ugotuje rosół, ło ło ło,złapę ją rosół będę mioł.
 2. Chudo gęś… . zupę będę mioł  3. Szkielet sam…..będę miał

     eksponat  4.  Widmo nie gęś…….stracha będę miał.
      e                                                a
1. Tam, gdzie morze wyrzuca swe fale,
                        C          D               G
     tam, gdzie niebo wypływa na brzeg.
      e                                            a 
    Tam, gdzie cisza rozbija się stale
             C         D          G
    uderzając falami o brzeg.
                      a                  D               G      H7        e 
Ref.: Stąd odeszły nasze dni, żółte plaże zaszły mgłą.
                     a                      D              G          H7          e 
        Nie poznają naszych stron, już tu nie ma naszych dni.

2. Tam, gdzie morze wyrzuca godziny,
    gdzie bez końca rozciąga się świat,
    tam, gdzie brzegiem chodziły dziewczyny,
    zagubiony rozpłynął się ślad.

3. Wiatr tam łódki bezsenne kołysze
    i rozgania nad nimi krzyk mew.
    Fale morza na chwile uciszy,
    jeszcze słychać daleki ich spiew.

31. Stary Donald   
               D                          A7       D                                          AD
1. Stary Donald farmę miał ijah ijah o!  Na tej farmie krowę miał…
      G              D                A                        D                                      
    Mu mu tu, mu mu tam, tu mu, tam mu – wszędzie mu mu. 

2. …na tej farmie świnki miał ijah ijah o!   kwi, kwi tu…
3. …pieska miał…   hał, hał tu….
4 ….kury miał….ko, ko tu….
5…..gęsi miał….gę, gę tu…
6 .....kaczki….kwa, kwa tu…
7. …ciele miał….me, me tu me, me tam…
8…. kota miał….miał, miał tu, miał maił tam..
9….osła miał ....ioo tu, ioo tam…
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10. ..konia miał…. Ihaa, ihaa tu….      


