
WSPÓLNE ŚPIEWANIE 
Z MILESTONE ACOUSTIC 

18.06.2022 

Koncert charytatywny dla Ukrainy 
organizowany przez polska.lu 

1.Oni zaraz przyjdą tu – Breakout 
2.To co czujesz, to co wiesz – Brygada Kryzys 
3.Centrala – Brygada Kryzys 
4.Nieprzemakalni – Sztywny Pal Azji 
5.Spotkanie z.. – Sztywny Pal Azji 
6.Wehikuł Czasu – To byłby Cud – Dżem 
7.KSU – 1944 – W okopie 
8.Świetliki – Pies 
9.Arahja – Kult 
10.All along the watchtower – Jimi Hendrix 
11.Cocaine – Eric Clapton 

Oni zaraz przyjdą tu - Breakout 

Jak ładnie ci w tej sukni 
Oni zaraz przyjdą tu 
Jak ładnie ci w tej sukni 
Oni zaraz wezmą mnie 
Lubiłaś światło świecy 
Będziesz miała świece dwie 

Na pewno masz mi za złe 
Że ten właśnie wziąłem nóż 
Na pewno masz mi za złe 
Oni zaraz przyjdą tu 

Wiem nóż ten był do chleba 
Oni zaraz wezmą mnie 

Nie powiesz ani słowa 
Oni zaraz przyjdą tu 
Nie powiesz ani słowa 
Oni zaraz wezmą mnie 
Wiem nóż ten był do chleba 
Już nie będziesz zdradzać mnie 
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Brygada Kryzys – Centrala 

Czekamy, czekamy  
Czekamy, czekamy  
Czekamy, czekamy  
Czekamy, czekamy  
Czekamy na sygnał  
Czekamy na sygnał  
Czekamy na sygnał  
Czekamy na sygnał  
Czekamy na sygnał  
Czekamy na sygnał  
Czekamy na sygnał  
Czekamy na sygnał  
Z centrali!  
Czekamy, czekamy  
Czekamy, czekamy  
Czekamy, czekamy  
Czekamy, czekamy  

Wszyscy na jednej fali!  
Centrala nas ocali  
Centrala nas ocali, ocali  
Ocali, ocali  
Ocali, ocali  
Ocali, ocali  
Ufamy, ufamy  
Ufamy, ufamy  
Ufamy, ufamy  
Ufamy, ufamy  
Czekamy na sygnał  
Czekamy na sygnał  
Czekamy na sygnał  
Czekamy na sygnał  
Czekamy na sygnał  
Czekamy na sygnał  
Czekamy na sygnał  

Czekamy na sygnał  
Z centrali!  
Czekamy, czekamy  
Czekamy, czekamy  
Czekamy, czekamy  
Czekamy, czekamy  
Wszyscy na jednej fali!  
Centrala nas ocali  
Centrala nas ocali, ocali  
Ocali, ocali  
Ocali, ocali  
Ocali, ocali  
Czekamy, czekamy  
Czekamy, czekamy  
Czekamy, czekamy  
Czekamy, czekamy... 

Brygada Kryzys – To co czujesz, to co wiesz 

Powiedz mi o co ci w 
ogóle chodzi 
Powiedz mi po co ci te 
kombinacje? 
Nie musimy się katować 
Nienormalną sytuacją 

Nauczymy się kochać 
Przestaniemy się bać 
Życie stanie się muzyką 
I stanie się to, co ma 
się stać 

To co czujesz, to co 
wiesz 
To co czujesz, to co 
wiesz 
To co czujesz, to co 
wiesz 
To co czujesz, to co 
wiesz 

Nie pytaj o nic... 
Nic więcej... 
Płonie, płonie, płonie... 
Płonie, płonie, płonie... 

Płonie, płon... 
Nie pytaj o nic... 
Nie mów nic więcej 
Płonie ogień 

Płonie w każdym sercu 
Nauczyłem się kochać 
Wszyscy lubią się bać 

A życie, życie, życie... 
A życie, życie, życie... 
A życie, życie, życie... 
A życie, życie, życie... 
A życie, życie, życie... 
A życie, życie, życie... 
A życie, życie, życie... 
A życie, życie... 

Powiedz mi o co ci w 
ogóle chodzi 
Powiedz mi po co ci te 
kombinacje 
Nie musimy się katować 
Nienormalną sytuacją 

Nauczymy się kochać 
Przestaniemy się bać 
Życie stanie się muzyką 
Życie stanie się muzyką 
I stanie się to, co ma 
się stać 

To co czujesz, to co 
wiesz 
To co czujesz, to co 
wiesz 
To co czujesz, to co 
wiesz 
To co czujesz, to co 
wiesz 

To co czujesz, to co 
wiesz 
To co czujesz, to co 
wiesz 
To co czujesz, to co 
wiesz 
To co czujesz, to co 
wiesz 
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Nieprzemakalni – Sztywny Pal Azji 

Nie straszne nam wichry i burze 
Niegroźne nam deszcze ulewne 
Nie pochłoną nas bagna, kałuże 
Nasze peleryny są pewne 

Jesteśmy nieprzemakalni 
Jesteśmy normalni 
Jesteśmy nieprzemakalni 
Jesteśmy normalni 
Jesteśmy nieprzemakalni 
Jesteśmy normalni 
Jesteśmy nieprzemakalni 
Jesteśmy normalni 

Nie straszne nam lata płynące 
Nie groźne nam mowy wylewne 
Nie skuszą nas prawdy mylące 
Nasze peleryny, peleryny są pewne 

Jesteśmy nieprzemakalni 
Jesteśmy normalni 
Jesteśmy nieprzemakalni 
Jesteśmy normalni 

Jesteśmy nieprzemakalni 
Jesteśmy normalni 

Jesteśmy nieprzemakalni 
Jesteśmy normalni 

Jesteśmy nieprzemakalni 
Jesteśmy normalni 
Jesteśmy nieprzemakalni 
Jesteśmy normalni 
Jesteśmy nieprzemakalni 
Jesteśmy normalni 
Jesteśmy nieprzemakalni 
Jesteśmy 

Jesteśmy normalni 
Jesteśmy nieprzemakalni 
Jesteśmy normalni 
Jesteśmy nieprzemakalni 

Spotkanie z.. – Sztywny Pal Azji 

Nie gniewaj się na mnie 
Polsko, nie gniewaj się 
Ja naprawdę bardzo 
kocham cię, naprawdę 
kocham cię 
Więc wybacz mi, 
Polsko, że spóźniłem się 
Więc wybacz, że na 
spotkanie spóźniłem się 

Dokąd pójdziemy, 
Polsko, dokąd 
pójdziemy 
Poprowadź mnie za 
rękę, prowadź mnie za 
rękę 
I opowiadaj co słychać 
u ciebie, co słychać 
opowiadaj 
Nie wstydź się mnie, 
Polsko, nie wstydź się 
Już dobrze zgaszę 
światło i będę szukał w 
ciemnościach ciebie 

Ja będę szukał w 
ciemności ciebie, będę 
szukał twoich ust 
Będę szukał twoich ust 

Nie gniewaj się na 
mnie, Polsko, nie 
gniewaj się 
Ja naprawdę bardzo 
kocham cię, naprawdę 
kocham cię 
Więc wybacz mi, 
Polsko, że spóźniłem się 
Więc wybacz, że na 
spotkanie spóźniłem się 

Od jutra przyrzekam ci, 
Polsko, zmienię się 
Nie będę palił i pił, już 
nie będę palił i pił 
Nie będę palił i pił, będę 
już chodził do szkoły 

Ja będę już chodził do 
szkoły, będę jużchodził 
do szkoły 
Nie będę palił i pił 

Nie gniewaj się na 
mnie, Polsko, nie 
gniewaj się 
Ja naprawdę bardzo 
kocham cię, naprawdę 
kocham cię 
Nie, nie. nie gniewaj się 
na mnie, Polsko, nie 
gniewaj się 
Ja naprawdę bardzo 
kocham cię, naprawdę 
kocham cię 
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Wehikuł Czasu – To byłby Cud – Dżem  
Pamiętam dobrze ideał 
swój 
Marzeniami żyłem jak 
król 
Siódma rano to dla 
mnie noc 
Pracować nie chciałem, 
włóczyłem się 

Za to do puszki 
zamykano mnie 
Za to zwykle zamykano 
mnie 
Po knajpach grywałem 
za piwko i chleb 
Na szyciu bluesa tak 
mijał mi dzień 

Tylko nocą do klubu 
Puls 
Dżem Session do rana, 
tam królował blues 
To już minęło, ten 

klimat, ten luz 
Wspaniali ludzie nie 
powrócą, nie powrócą 
już! 

Lecz we mnie zostało 
coś z tamtych lat 
Mój mały, intymny, 
muzyczny świat 
Gdy tak wspominam 
ten miniony czas 
Wiem jedno, że to nie 
poszło w las 

Dużo bym dał, by 
przeżyć to znów 
Wehikuł czasu to byłby 
cud 
Mam jeszcze wiarę, 
odmieni się los 
Znów kwiatek do lufy 
wetknie im ktoś 

Tylko nocą do klubu 
Puls 
Dżem Session do rana, 
tam królował blues 
To już minęło, te czasy, 
ten luz 
Wspaniali ludzie nie 
powrócą, nie powrócą 
już! 

Tylko nocą do klubu 
Puls 
Dżem Session do rana, 
tam królował blues 
To już minęło, ten 
klimat, ten luz 
Wspaniali ludzie nie 
powrócą, nie powrócą 
już nie! 

KSU – 1944 – W okopie 

Kiedyś dadzą Ci karabin 
Każą równo stać 
Kiedyś każą załadować 
Potem oddać strzał 

Siłą wpędzą do okopu 
W błoto wbiją twarz 
Później padnie rozkaz Umrzyj 
I skończy się czas 

Rozkaz rozkaz idziemy ze śpiewem 
Rozkaz rozkaz a sztandar powiewa 
nasz 

Tamten frajer z drugiej strony 
To odwieczny wróg 
Rozkaz padł rzucasz granat 
On już jest bez nóg 

Miał 20 lat jak Ty 
I chciał rzucić też 
Ty dostaniesz wielki order 
Z niego tryska krew 

Rozkaz rozkaz idziemy ze śpiewem 
Rozkaz rozkaz a sztandar powiewa 
nasz 
Deszcze niespokojne potargały sad 
A my na tej wojnie ładnych parę lat 

Deszcze niespokojne potargały sad 
A my na tej wojnie ładnych parę lat 
Do domu wrócimy w piecu napalimy 
Nakarmimy Szarika a potem Gustlika 

Rozkaz rozkaz idziemy ze śpiewem 
Rozkaz rozkaz a sztandar powiewa 
nasz 

Rozkaz rozkaz idziemy ze śpiewem 
Rozkaz rozkaz a sztandar powiewa 
Rozkaz rozkaz idziemy ze śpiewem 
Rozkaz rozkaz a sztandar powiewa 
Nasz 
Nasz 
Nasz 
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Świetliki - Pies 

Nie ma świata skończył się 
Nie ma celu skończył się 
Nie ma czasu skończył się 
Nie ma sensu skończył się 

Teraz chcę być twoim psem 
Teraz chcę być twoim psem 

Teraz chcę być twoim psem 
No chodź 

Ostatnia audycja 
Ostatniego radia 
Zakończona hymnem 
Umarłego państwa 

Teraz kiedy zostaliśmy sami 
Teraz możemy to robić 

Na gazetach, sztandarach 
Sztandarach, gazetach 

Teraz chcę być twoim psem 
Teraz chcę być twoim psem 
Teraz chcę być twoim psem 
No chodź 

Arahja - Kult 

Mój dom murem podzielony 
Podzielone murem schody 
Po lewej stronie łazienka 
Po prawej stronie kuchenka 
Mój dom murem podzielony 
Podzielone murem schody 
Po lewej stronie łazienka 
Po prawej ...  

Moje ciało murem podzielone  
Dziesięć palców na lewą stronę  
Drugie dziesięć na prawą stronę  
Głowy równa część na każdą stronę  

Moje ciało murem podzielone  
Dziesięć palców na lewą stronę  
Drugie dziesięć na prawą stronę  
Głowy równa część na każdą stronę  

Moja ulica murem podzielona  
Świeci neonami prawa strona  
Lewa strona cała wygaszona  
Zza zasłony obserwuję obie strony  

Moja ulica murem podzielona  
Świeci neonami prawa strona  
Lewa strona cała wygaszona  
Zza zasłony obserwuję obie strony 
  
Moja ulica murem podzielona  
Świeci neonami prawa strona  
Lewa strona cała wygaszona  
Zza zasłony obserwuję obie strony  

Lewa! strona nigdy się nie budzi  
Prawa! strona nigdy nie zasypia  
Lewa! strona nigdy się nie budzi  
Prawa! strona nigdy nie zasypia  
Lewa! strona nigdy się nie budzi  
Prawa! strona nigdy nie zasypia  
Lewa! strona nigdy się nie budzi 
Prawa! strona nigdy nie zasypia  
Lewa! strona nigdy się nie budzi  
Prawa! strona nigdy nie zasypia  
Lewa! strona nigdy się nie budzi 
Prawa! strona nigdy nie zasypia 
Lewa! strona nigdy się nie budzi  
Prawa! strona nigdy nie zasypia 
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All along the watchtower – Jimi Hendrix 

There must be some kind of way outta 
here 
Said the joker to the thief 
There's too much confusion 
I can't get no relief 
Business men, they drink my wine 
Plowmen dig my earth 
None will level on the line 
Nobody offered his word 
Hey, hey 

No reason to get excited 
The thief, he kindly spoke 
There are many here among us 
Who feel that life is but a joke 
But, uh, but you and I, we've been 
through that 

And this is not our fate 
So let us stop talkin' falsely now 
The hour's getting late, hey 
Hey 

All along the watchtower 
Princes kept the view 
While all the women came and went 
Barefoot servants, too 
Well, uh, outside in the cold distance 
A wildcat did growl 
Two riders were approaching 
And the wind began to howl, hey 
All along the watchtower 
All along the watchtower 

Cocaine - Eric Clapton 

If you wanna hang out 
You've gotta take her out 
Cocaine 
If you wanna get down 
Down on the ground 
Cocaine 
She don't lie 
She don't lie 
She don't lie 
Cocaine 

If you got bad news 

You wanna kick them 
blues 
Cocaine 
When your day is done 
And you wanna run 
Cocaine 
She don't lie 
She don't lie 
She don't lie 
Cocaine 

If your thing is gone 
And you wanna ride on 
Cocaine 
Don't forget this fact 
You can't get it back 
Cocaine 

She don't lie 
She don't lie 
She don't lie 
Cocaine 

She don't lie 
She don't lie 
She don't lie 
Cocaine

 6


