Voyciech Greak słowa i muzyka
Densomagia z libretta rock opery Jerry
Nie gdzieś w Egipcie i nie w Berlinie,
nie na Ibizie ani w Londynie,
lecz tu na imprezie w małej mieścinie,
w wielkiej tancbudzie, w zaspanej gminie.
Techno młot mą czaszkę kuje,
lecz ja lubię to i czuję.
Dolne basy gniotą w brzuchu,
a to skłania nas do ruchu.
Patrzę w oczy faraona,
tajemniczo mruga do nas.
Uciekł z nudnej piramidy,
w techno - klubie czyni dziwy.
Tutenchamon zawładnął już mną.
To-tłum-to-tech bawimy ostro się.
Kleopatra - jej magią wciąż trwa,
densomagia na koniec tygodnia.
Tutaj już się nikt nie nudzi
w falujacej rzece ludzi.
Ludzie, swiatła, dymy, drinki
jak ruchome hieroglify.
Techno-młot mą czaszkę kuje,
lecz ja lubię to i czuje.
Dolne basy gniotą w brzuchu,
a to skłania nas do ruchu.
To był szary, cieżki tydzień;
w szkole, w pracy cos nie idzie.
Na zły humor noc szalona
na parkiecie "Faraona",
na parkiecie "Faraona"!
Tutenchamon zawładnął już mną,
To- tlum-to-tech bawimy ostro się.
Kleopatra - jej magia wciąż trwa,
Densomagia na koniec tygodnia.

2006
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Dzieciństwo
Zanim Julia się zakocha w swym Romeo,
zanim Parys i Helena wzniecą wojnę,
nim Evita twardo ruszy na podbój Buenos
coś się wydarza, coś wspaniałego...
Nie opisany czas przez poetów,
nie uchwycony blask przez mistrzów, malarzy.
Chcę go opisać, chcę go wyśpiewać,
Znowu przeżywać.
Szczęście, to być razem blisko na rzut piłki dziecięcą ręką.
Żyliśmy w wesołym święcie.
Mamo, czy księżyc ma serce?
Tato, pobujaj mnie więcej!
Zanim dumną karawelą na kraj świata
będą płynąć po bezdrożach i po szlakach,
nim odważnie się oddalą od Edenu
On i Ona, aby istnieć po swojemu...
Nieopisany czas przez truwerów, pieśniarzy,
nie utrwalony kształt przez mistrzów, rzeźbiarzy.
Tylko fotografie, tylko fotografie,
fotografie...
Szczęście, to być razem blisko na rzut piłki dziecięcą ręką.
Żyliśmy w wesołym święcie.
Mamo, czy księżyc ma serce?
Tato, pohuśtaj mnie jeszcze!

Lato 2008. 14-15 XI 2009
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Dziewczyny z pism z libretta rock opery Jerry
Dziewczyny z modnych pism
zabrały spokój mi.
Z okładek śmieją się
śliczne, idealne.
I te z reklam, gdzie
luksus otacza je,
i te z wybiegów, i scen.
Być nimi, to mój cel.
Skromne życie, to nie dla mnie.
Ja chcę pływać w wielkiej wannie.
Piękną być i pożądaną,
bogatą, sławną i kochaną.
Bo czy inne życie ma w ogóle jakiś sens?
Chcę we wszystkim być jak one, chcę.
Po prostu chcę!
Co dzień się mierzę, ważę,
wciąż zmieniam makijaże.
Wciąż czegoś brakuje mi,
co u nich w nadmiarze.
Dziewczyny z modnych pism
zabrały spokój mi.
Już wkurza mnie ten ich śmiech!
Czy ze mnie śmieją się?
Skromne życie, to nie dla mnie.
Ja chcę pływać w wielkiej wannie.
Piękną być i pożądaną,
bogatą, sławną i kochaną.
Bo czy inne życie ma w ogóle jakiś sens?
Chcę we wszystkim być jak one, chcę.
Po prostu chcę!

2006
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Dziewczyny z prowincji na faktach
1.
Poznałem cię na zabawie w o-es-pe.
Oczarowałaś mnie, aż wyładniało w tancbudzie tej!
Od chwili zakochani, jabłkowym winem rozgrzani,
tańczymy z obrotami piosenkę tę:
ref.
Na prowincji dziewczęta są najpiękniejsze,
dziewczyny z prowincji mają w sobie coś.
Jeśli chcesz się przekonać, jedź tam, gdzie
one bawią się na zabawie w o-es-pe.
- I tak sześć razy na tej potańcówce - z dedykacją ode mnie
dla Halinki - co kosztowało za każdym razem d y s z k ę.
Bo na prowicji dziewczęta są najfajniejsze;
dziewczyny z prowincji mają w sobie coś.
Jeśli chcesz się przekonać, jedź tam, gdzie
one bawią się na zabawie w o-es-pe.
2.
Mijały letnie miesiące
całuję włosy pachnące jak świeże kwiaty na łące,
bo szampon był z pe-we-xu!
Co dzień ją odwiedzałem, wu-es-ką przyjeżdżałem,
a w soboty nam grali piosenkę tę, że:
ref.
Na prowincji dziewczęta są najpiękniejsze;
dziewczyny z prowincji mają w sobie coś.
Jeśli chcesz się przekonać, jedź tam, gdzie
one bawią się na zabawie w o-es-pe.
- I tak sześć razy na każdej imprezie - oczywiście z dedykacją
ode mnie dla Halinki - co kosztowało za każdym razem d y s z k ę.
Bo na prowincji dziewczęta są najfajniejsze;
dziewczyny z prowincji mają w sobie coś.
Jeśli chcesz się przekonać, jedź tam, gdzie
one bawią się na zabawie w o-es-pe.
3.
Mięło latek parę, kocham me dziewczę wytrwale,
Choć nie jest proste to wcale, bo ma humorki!
Jednego nie żałuję, że często ją przytulę,
więc jestem bardzo bogaty, bo mam sześć cór jak kwiaty!
ref.
Na prowincji dziewczęta są najpiękniejsze;
dziewczyny z prowincji mają w sobie coś.
Jeśli chcesz się przekonać, jedź tam, gdzie
one bawią się na zabawie w o-es-pe.
- A teraz, drodzy państwo, po raz kolejny dedykacja dla dziewcząt
od kochanego męża i tatusia Heńka. D y s z k a! Bo na prowincji dziewczęta są najfajniejsze.
Dziewczyny z prowincji mają w sobie coś.
Jeśli chcesz się przekonać, jedź tam, gdzie
one bawią się na zabawie... !

26-28 IX 2008 r. (1-sza wersja 1986 lub 87 r.)
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A free man
Przełykam stres, a kto mi za to zapłaci,
gdy znowu ktoś ustawia mnie, rządzi mną.
Rodziłem się wolny człek i gdzie ta wolność?
Zdobywam ją, by raz po raz poczuć jej smak.
Lubię się wyrwać z rutyny.
Lubię się wyrwać od "trzeba".
Lubię się wyrwać z łap firmy.
Lubię się wyrwać do nieba.
Lubię się wyrwać przed siebie.
Lubię się wyrwać w nieznane.
Lubię się wyrwać, odlecieć.
To jest wspaniałe!
I am a free man! I am a free man! I am a free man! ...
Przyciskam gaz, zostawiam klatkę za sobą.
Wykręcam tam, gdzie nowy dreszcz budzi mnie
z marazmu dat i godzin wciąż jednakowych.
Jestem sam sobie pan, przygoda dodaje sił.
Lubię się wyrwać (...)
(...) I am a free man!
A gdy powracam do codziennych spraw
i z mą kobietą piję piwo, i...
To opowiadam jej, jak było tam;
lecz nie opowiem wszystkiego, bo...
I am a free man! I am a free man! I am a free man! ...

2 IV 2004
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Guru gór
Pamięci dr. Juliusza Jerzego Preislera
"Jurasa"
Zabrałeś nas na wysoki szlak
nasz Mistrzu gór
Guru gór
Wzywałeś mnie na wierchy Tatr
mój Mistrzu gór
Guru gór
Lecz ja wymazałem pamięć swą
mój Mistrzu gór
Guru gór
Powracasz gdy odzyskuję ją
mój Mistrzu gór
Guru gór
Już nigdy nie pójdę z Tobą w dal
mój Mistrzu gór
Guru gór
Choć JESTEŚ na zawsze pośród hal
nasz Mistrzu gór
Guru gór
Jaśnieje postać Twa i woła mnie na szlak
mój Mistrzu gór
Guru gór
Twój głos nam ciągle brzmi - trwa jak Ornaku szczyt
nasz Mistrzu gór
Guru gór

(sierpień 2008)

Voyciech Greak słowa i muzyka
Ich tango
On ją zobaczył, gdy zagrali tango;
porwał na parkiet, jak się zrywa mango.
Na tej imprezie w samym środku zimy
rozkwitają palmy marzeń w południowych dźwięków skwarze.
O północy tango grają
na balu w ten karnawał.
Zimne lody w kimś pękają,
gdy się leje z głośników żar.
Amor w nich utrafił strzałą,
co jak struna gitary drga.
Nie uwolni ich od siebie;
tańczą zgodnie;
niech tango trwa!
Świat zawirował w rytmie argentino.
Ktoś, kto kpił sobie z noweli latino,
poczuł, że nagle ma rolę w serialu
tym, co miłość się nazywa,
gdzie w czołówce tango bywa.
O północy tango grają
na balu w ten karnawał.
Zimne lody w kimś pękają,
gdy się leje z głośników żar.
Amor w nich utrafił strzałą,
co jak struna gitary drga.
Nie uwolni ich od siebie;
tańczą zgodnie;
niech tango trwa!

22 I 2002
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List

Pierwsze wyznanie - list
wierszem pisany do Ciebie
Poezji ptak do lotu się wzbił
i koło zatoczył na niebie
Pierwsze wyznanie - list
za chwilę będzie u Ciebie
Jeszcze skanuję moje serce
wyczytaj z niego mych uczuć najwięcej
Dziś już gołębie nie fruną z czułymi listami
a słońce w ich piórach nie gra odcieniami
Jest mniej romantycznie i nie walczą z burzą
ale słowo Kocham wciąż znaczy to samo
Już Twą odpowiedź znam
jest na błękitnym ekranie
To nie to samo co błękit nieba
i biały posłaniec w oknie
Już Twą odpowiedź znam
i nie czekałam trzy noce
Powielam ją w kolorach tęczy
niech tysiąc Kocham! mój pokój wypełni
Dziś już gołębie nie fruną z czułymi listami
a słońce w ich piórach nie gra odcieniami
Jest mniej romantycznie i nie walczą z burzą
ale słowo Kocham wciąż znaczy to samo
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Norla
Ktoś przeżył młode lata bez miłości.
Ktoś kochał nieraz bez wzajemności.
Ktoś tłukł dni beznadziejne do trzydziestki,
aż dostał uśmiech losu - laurkę od swych dzieci.
Ale jednak coś nie tak,
czegoś brak i coś nie w smak.
Ciągle żal tych młodych lat,
co nie dały chwil jak ta...
Norla, Norla, Norla-jee,
takie imię obudziło mnie.
Norla, Norla, Norla-jee
w srebrnym śnie spotkałem cię.
Norla, Norla, Norla-jee,
wszystko w tobie pociąga mnie
i czuję ciepłą falę, gdy
każesz, bym objął cię.
Chłopak, który kiedyś nie liczył się w tej grze.
Ktoś dostał gwiazdkę z nieba już w kołysce.
Ktoś żył jak książę - dawali, więc brał wszystko.
Ktoś wypił szampan szczęścia przed dwudziestką.
Pomyślał: Będę królem. Oczywiście.
Ale jednak coś nie tak,
czegoś brak i coś nie w smak.
Słodkie chwile zdmuchnął wiatr,
że nie cieszą tak jak ta.
Norla, Norla, Norla-jee,
takie imię obudziło mnie.
Norla, Norla, Norla-jee,
w srebrnym śnie spotkałem cię.
Norla, Norla, Norla-jee,
wszystko w tobie pociąga mnie
i czuję ciepłą falę, gdy
dajesz znak, bym zbliżył się.
Lecz zniknęłaś mi,
a ja nie mam władzy,
by zatrzymać cię.
Jak ten chłopak, który
nie liczył się w tej grze.

Lato 2008
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Kolędnicy ze Śpiewogry do sztuki Wilja
Idą kolędnicy przez świat,
Betlejemską niosą wieść.
Każdy tych cudaków przyjąć chce,
by usłyszeć od nich o tym, że
Mesyjasz nam się narodził,
aby nas oswobodził. - Hej!!!
Ciepłym karpiem pachną stoły już,
dajcie jadła, bo na dworze mróz. / bis
Turoń paszczą kłapie kłapu-kłap,
diabeł liczy z puszki grosz.
Oj-dy-ri-li!
Herod gruby wziął pod rękę śmierć,
by nie zgubić jej w śnieżycy tej. / bis
Idą przez pola, miasta, wsie,
Betlejemską niosą wieść.
Każdy tych cudaków gościć chce,
chociaż dzieci bardzo boją się.
Hej, wesoła nowina,
witać Bożego Syna. - Hej!!!
Ej, ludzie, radujcie się
i co łaska za nowiny te. / bis
Turoń paszczą kłapie, kłapu-kłap,
Żyd z Aniołem za pan brat.
Oj-dy-ri-li!
Gwiazda Betlejemska kręci się
na ten Nowy Rok na lepsze dnie. / bis
2000, 2004
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Pieśni karkonoskie październikowe
Pieśń I: Nie dzieje się tak.
Nie dzieje się tak, jak byśmy tego chcieli;
zdarzenia są oporne niby zrąb skalisty.
Nie staje się tak, jak żeśmy wymarzyli;
splot wątków nie nastąpił, doświadczyłeś pustki.
Szedłeś przez te góry, mijałeś krajobrazy,
wypatrując czyjejś postaci i twarzy,
by spełnić fantazję namiętnej przygody,
poczuć w jej oddechu, że wciąż jesteś młody.
Nie dzieje się tak, jak byśmy tego chcieli.
Spotkałeś na szlaku wielu obcych ludzi;
u starych dostrzegłeś pył smutku na obliczach,
u młodych widziałeś kwitnące spełnienie,
więc jednym współczułeś, a drugim zazdrościłeś.
Zdarzenia są oporne niby zrąb skalisty.
Znalazłeś się na koniec weekendu w schronisku,
w którym jeszcze dzisiaj bawiło towarzystwo.
Czekasz w pustej sali, wiatr przygnał mgły z hali,
lecz ona nie przyszła, by się tobą ogrzać.
Nie staje się tak, jak żeśmy wymarzyli.
I na cóż było robić zbyt ambitną trasę,
zaliczając szczyty nieco po sezonie?
W schronisku wypić kawę, zalać smutek piwem
- i jeszcze wiersz spłodzić [dla zabicia czasu] który ma zastąpić dotyk Niezjawionej.
Nie dzieje się tak, jak żeśmy zapragnęli.
A była jedna chwila - pośrodku wyprawy wspominasz ją z żalem na garbie Szrenicy:
ujrzałeś w oknie "Strzechy" uśmiech, który olśnił,
przywitał cię, pożegnał i w ramie okna został,
gdyście z przyjacielem rwali od "Samotni".
Splot wątków nie nastąpił, nie!
I była noc "Pod Łabskim", rozmowy przy kominku
z poznanym gór maniakiem, co na szlak zabrał synka;
i były zachwyty, że nic ponad szczyty,
lecz jeden z was tak nie czuł, no bo skoro tutaj.
Nie dzieje się tak, jak byśmy tego chcieli;
zdarzenia są oporne niby zrąb skalisty.
Nie staje się tak, jak żeśmy wymarzyli;
splot wątków nie nastąpił, doświadczyłeś pustki.

Szrenica, 15 X 06
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Pieśni karkonoskie październikowe
Pieśń II: Między granitem a błękitem
Przemierzyć góry ciepłe, jasne tej jesieni;
wyraźniej dojrzeć siebie w czasie i w przestrzeni;
poczuć swe ja między granitem a błękitem;
i to, kim się było, a czymże się stanie,
gdy skały te kształt odmienią - oblicza odmienią
milionem lat wysmagane. smagane.
Mm - myśli tak dużo,
w głowie się chmurzą
między granitem a błękitem,
pomiędzy szczytem a szczytem.
Ech, złotawy październiku, lubna, ślubna poro
tych, co w pierwszym locie fruną miodem pijani
ponad szarością życia, po nadchmurnej grani.
Całują się i tulą u kaskad podnóży,
a szczęście z wód kryształowych - rozperlonych wód
buczyna im wróży. wróży.
Mm - myśli tak dużo,
niech się rozchmurzą
między granitem a błękitem,
pomiędzy szczytem a szczytem.
Więc błagam bogi-góry o to wybaczenie,
iż człowiek nie umie być jak one stałym,
że miłość jest podobna stopom obolałym,
co na szlaku życia rychło utrudzone;
im wyżej, im dalej - dalej i wyżej,
tym mocniej poranione. ranione.
Mm - myśli tak dużo,
w głowie się chmurzą
między granitem a błękitem,
pomiędzy szczytem a szczytem.
Tu lśnią wciąż w miękkim blasku tamte pierwsze chwile.
Wygrzewam twarz namiętnie w najłaskawszym słońcu,
co wówczas tak pieściło nas i tę krainę.
Orzeźwiam w wodospadzie niewytrwałe nogi
na powrót ku dolinie - na serdeczny powrót
w nasze dobre progi. progi.
Mm - uczuć tak dużo,
niech się nie chmurzą
pomiędzy dłońmi a ustami,
między zmierzchami a świtami.
Mm - myśli tak dużo,
niech się rozchmurzą
między granitem a błękitem;
pomiędzy szczytem a szczytem.

Szklarska Poręba, 16 X 06
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Pieśni karkonoskie październikowe
Pieśń III: Na sudeckim szlaku
Zanim spadnie śnieg, nim opadną liście
i mgły z bratem mrozem się przywloką,
dobrze być na szlaku, kroczyć zamaszyście
w ślad za sudecką przygodą.
A świat dolski powikłany
z jego sprawami i sprawkami
niech chociaż tu nie szczerzy kłami,
nie warczy swymi terminami.
Odganiam interesów sforę - precz!
przesławnym tutejszym kosturem,
po grzbietach trzepię je z fasonem - że
z podkulonymi ogonami
zostają w dali za plecami.
Zanim wilgotna słota szarością świat omota,
nim znów wszystko ruszy pod zegarek,
dobrze być poetą, pogwarzyć z Liczyrzepą
o skarbach złotnika października.
Hej, przyjacielu z tej wyprawy,
niezłomnieś skory do zabawy.
Mój mistrzu marszu i humoru,
kompanie w piciu bez umoru.
Trzęsą się skały Słonecznika
ze śmiechu przy twoich dowcipach;
aż dziad Karkonosz zrywa boki,
aż zwinął brodę, kudły w troki,
wziął Śnieżne Kotły na trzy skoki!
Nim rok znów się obróci wokół Śnieżki osi,
zanim pokruszy uschłe liście...
Niedługo tu przybędą narciarze z kolędą,
lecz. to już inna piosnka - oczywiście.

Karkonosze, 12-16 X 06
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Smak życia
Wspominam słońcem malowane
letnie wakacje niezapomniane.
Po wielkim jeziorze wiosłując, żeglując
płynęliśmy jak pierwsi odkrywcy w nieznane.
Były dnie długie, jasne,
noce pijane wrażeniem, zapałem;
rozmowy na molo, przy ogniu piosenki,
kruche miłości, słodkie pocałunki.
Czuliśmy to, o co tak trudno, tak trudno tę wyrazistość barw i jak przystanął czas.
To, o co tak trudno - dziś trudno tę wyrazistość barw - życia smak.
Odtwarzam moc letnich burz,
przyjaźnie, co nie przetrwały,
choć wtedy, gdy się rodziły
wiecznymi nam się zdawały.
Czy pamiętasz tamte wakacje przyjaźnie, przygody, fascynacje,
miłość wyznaną pod gwiazdami
i jak płyniemy w dal zaczarowani?
Czuliśmy to, o co tak trudno, tak trudno tę wyrazistość barw i jak przystanął czas.
To, o co tak trudno - dziś trudno tę wyrazistość barw - życia smak.

15-23 X 2009
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Sama z libretta rock opery Jerry
Jestem znów taka niewyspana,
biegnę co sił, biegnę zadyszana.
Wyścig po sukces mnie rajcuje,
a życie nie zdąża, więc sobie je kupuję.
Koniec już epoki zniewolenia;
nie jestem do rodzenia, ale do rządzenia.
Rola matki Polki, to przeżytek;
nastała wolność, więc robię z niej użytek.
Jestem niezależna od dzieci i od męża;
kobieta samodzielna, postępowa.
Żyję sobie sama, nie tak jak moja mama,
która się poświęcała - i co ma?
Umiem bardzo wiele, pragnę bardzo wiele,
należy mi się wiele, podbijam świat.
Czasem tylko czuję, że życia mi brakuje,
więc biegnę i kupuję pudelki dwa.
Biegnę i kupuję pudelki dwa...
Mój biznes plan nie cierpi prywatności,
takiego gościa, co o obiadek prosi.
Mój imidż nie zakłada odchylenia,
wielkiego brzucha i piersi do karmienia.
Jestem doskonale ustawiona,
przez wizażystów, fryzjerów obrobiona.
Adoptuję psy i cztery koty
i dwóch facetów, od których mam pieszczoty.
Jestem niezależna od dzieci i od męża,
kobieta samodzielna, postępowa.
Żyję sobie sama, nie tak jak moja mama,
która się poświęcała - i co ma?
Umiem bardzo wiele, pragnę bardzo wiele,
należy mi się wiele, podbijam świat.
Czasem tylko czuję, że życia mi brakuje,
więc biegnę i kupuję pudelki dwa.
Biegnę i kupuję pudelki dwa.
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Poszedł na wojenkę folk ballad
Poszedł na wojenkę mój synalek luby.
Nie wim ci, ja nie wim, nie wim ci, ja nie wim, czy nie zazno zguby?
Poszedł z sołdatami za rzeki, dąbrowy.
Powiedzże mi, wodo, powiedzże mi, lesie, czy powróci zdrowy?
Dałam mu na drogę i grosza, i chleba,
i tysiąc pacierzy, i tysiąc pacierzy, by go strzegły nieba.
Poszłam z nim do krzyża za pole, za łunkę.
Tam Pan Jezus widział, tam Pan Jezus widział tę naszą rozłunkę.
Kiej mi znikał z oczu, długo żem płakała.
Słóneczko prażyło, słóneczko prażyło, ptaszyna ćwirkała.
*
Matko, chcę do dómu, robić ni ma kómu.
Tam dobrze, tu straszno, płaczę po kryjómu.
A rozkaz był twardy, musiolek być hardy.
Matko, ja się wstydzę, świata nienawidzę!
Groza, ognia tyle. Nie wim, czy przeżyję.
Wrócę. Trzeba orać! Jezu, tyle ognia!
*
Powiadają ludzie, że wojna skończona,
że Jaśko zabity, że Jaśko zabity, bo nie wraca doma.
Ludzie, łoj źli ludzie, nieprawdę gadacie!
Wróci, bo gdzie lepiej, wróci, bo gdzie lepiej jak w matczyny chacie?
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Ona
Lubię do niej przychodzić nocą szafirową
gdy dziwny sezam nieba roztwiera się nad głową
A księżyc mag zakochanych prowadzi mnie aż do progu
Noc sypie diamentami - dwa spadły mi za kołnierz
i tlą się tlą się
Dziewczyna-a-a-a-a
kto wie jak odnaleziona?
Są chwile kryształowo-promienne
kiedy szept słyszę:
Oto ona to jest ona
właśnie ona tylko ona
Lubię ją odwiedzać w jesienny dzień topazowy
Liść nim opadnie wypisze na mgle srebrnej złote Kocham
Już biegną do mnie jej usta jarzębiny rubiny
i oczu szmaragdowość w których rozkwita wiosna spotkania
Dziewczyna-a-a-a-a
kto wie jak odnaleziona?
Są chwile kryształowo-promienne
kiedy szept słyszę:
Przeznaczona przeznaczona
przeznaczona...
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