
Wojtek Kubiak
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C        G7   C
War, war, war 
F                   C
What a lady you are. 
G7
That they follow you 
C              F
That they follow you 
           C       G7          C     
Those pretty boys that far 
G7
That they follow you 
C              F
That they follow you 
           C       G7          C     
Those pretty boys that far 

C             G7     C
All those pretty boys 
F                         C
Volunteers of choise 
G7
War, war, war, war,  
C          F
What a lady you are. 
  C       G7          C   
What a lady you are. 
G7
War, war, war, war,  
C          F
What a lady you are. 
 C       G7          C   
What a lady you are. 

C              G7        C
It's pretty fun, but pray! 
F                             C
Your's the trigger to pull 
G7 
Soldiers shoot their guns 
C              F
Soldiers shoot their guns 
 C            G7          C    
But God carries the bullet 
G7
Soldiers shoot their guns 
C               F
Soldiers shoot their guns 
C             G7          C    
But God carries the bullet 

C        G7   C
All the boys keep rollin' 
        F                        C
In a bloody sweat so sweet 
G7
Keep on marching brother 
C              F
Keep on marching brother 
 C          G7          C    
For the Homeland heat 
G7
Keep on marching brother 
C             F
Keep on marching brother 
 C          G7          C    
For the Homeland heat 

C        G7   C
War, war, war 
F                            C
What a power you hold 
G7
Those you fell in love with 
C                F
Those you fell in love with 
C            G7          C    
Lie in a grave so cold 
G7
Those you fell in love with 
C                F
Those you fell in love with 
C           G7          C     
Lie in a grave so cold 

C                    G7   C
Them burried in a cold grave 
F                        C
Far away from home 
G7
And what is left behind them 
C                   F
And what is left behind them 
C             G7          C    
Is a girl's silent mourn 
G7
And what is left behind them 
C                 F
And what is left behind them 
C             G7          C    
Is a girl's silent mourn

©Wojtek Kubiak 2020

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w siecI

www.wojtekkubiak.com



PO PROSTU MIŁOŚĆ / JUST LOVE
słowa i muzyka / music and lyrics:  Wojtek Kubiak 

Szedłem swoja drogą
A Ty swoją szłaś, przed siebie

Ludzie długo mogą
Tropić ślady swe na niebie

Nie widziałem końca
Mej wędrówki pieszej
Teraz blaskiem słońca

Oczy cieszę

A to jest po prostu miłość
To naprawdę sie zdarzyło nam

Moja siła z Twoją siłą
Mówię wam, mówię Wam

Budzisz mnie do życia
A ja Ciebie niosę

Jak różę w rozkwicie
Idąc boso...

Już nie wieje chłodem
Odkąd jesteś blisko
Wielbię Twą urodę
I Twą duszę czystą

A to jest po prostu miłość
To naprawdę sie zdarzyło nam

Moja siła z Twoją siłą
Mówię wam, mówię Wam
A to jest po prostu miłość

To naprawdę sie zdarzyło nam
Moja siła z Twoją siłą

Mówię wam, mówię Wam

I was going my way
You were going yours, by and by

Harsh years on the highway
Tracking our footsteps in the sky

An eternal route
Always on the run

Traveling alone
Toward the sun

Now harsh years came to an end
Lonely days and nights are finally through

It's my power and your strenght
I'm tellin you, I'm tellin you!

Oh, you wake me up
And I'm carrying you
Like a rose in bloom
Walking barefoot...

Cold winds are all gone
Ever since you're here

I adore your beauty
and your pure soul near

Now harsh years came to an end
onely days and nights are finally through

It's my power and your strenght
I'm tellin you, I'm tellin you!

Now harsh years came to an end
onely days and nights are finally through

It's my power and your strenght
I'm tellin you, I'm tellin you!
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PAN GENERAŁ ROZWADOWSKI
muzyka i słowa: Wojtek Kubiak

Pan generał Rozwadowski
Dzielnym był wojakiem

Szedł do ukochanej Polski
Niepodległym szlakiem

Stawał dzielnie w Wielkiej Wojnie
A gdy Go wezwano

Na bolszewię ruszył zbrojnie
i Bitwę wygrano.

W dniach majowych, dniach przewrotu
Z Wojciechowskim stanął
Poszły salwy z kulomiotu
W Warszawie strzelano

Strzelał Polak do Polaka
Taka nasza dola

Pan generał Rozwadowski
Nie ustąpił pola.

Ciężką dolę miał generał
Po zbrojnym przewrocie

Nie chciał zapomnieć Marszałek
O tym kulomiocie

Posadzili generała
W Wilnie w ciemnej celi
Nim petycja zadziałała
Zdrowie diabli wzięli

Umarł w bólu pan generał
Gdy nadszedł październik
Dla Ojczyzny życie sterał

Jej obrońca wierny

Warszawa Go pożegnała
Już trumna gotowa
Pochowali generała

Wsród obrońców Lwowa

Dziś nie wiemy, gdzie mogiła
Pana generała

Wojennego bohatera
Polska zapomniała

A on przecież życiem całym 
Polskę kochał szczerze

Polski bronił swoim ciałem
Więc baczność, żołnierze!
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SEVENTEEN BIRDS
Wojtek Kubiak

Seventeen birds in the Polish sky
Seventeen souls do or die
Ours is not to reason why

If it comes to this
Seventeen brave gentlemen

They laugh like boys but fight like men
They always do the best they can

They're American
17amerykanie foto

Each volunteered as a trooper
The first one was Merian Caldwell Cooper

This guy is awesome, really super!
You know?!

Commander Cedric Fauntleroy
This guy is is a killer, oh boy!

He flyes his Albatros like a toy
Like a Southern Man

Four hundred and sixty two flights
Four hundred and sixty goodbyes

They wished they could live
But three of them died!
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BITWA WARSZAWSKA / THE BATTLE OF WARSAW
muzyka i słowa / music and lyrics: Wojtek Kubiak

Budzik zadzwonił, oczy otwierasz
Budzisz się tak jak co rano

Żyjesz tu przecież i żyjesz teraz
Licząc na wielką wygraną

To Twoja bitwa, w której żołnierzem
Codziennie jesteś, do diaska

Wola, Ursynów czy strona praska
Bitwa Warszawska!

Poranna kawa, gorzki smak życia
Stracone w korku godziny

Jak wiele jeszcze kaw do wypicia
Z jakiej właściwie przyczyny?

To Twoja bitwa, w której żołnierzem
Codziennie jesteś, do diaska
Duże pieniądze albo co łaska

Bitwa Warszawska!

Więc kiedy walczysz w obecnej chwili
O swoje codzienne bóle

Podziękuj tamtym, którzy walczyli
O to byś mógł żyć w ogóle

To Twoja bitwa, w której żołnierzem
Codziennie jesteś, do diaska

Walcz tak jak umiesz, aż spadnie maska
Bitwa Warszawska!

The clock is ticking, like every morning 
You wide open your eyes

You're living here, you're living now
You wanna win the big prize

This is your battle, and you're a soldier
Every day, go, go, go!

This is your Town, both sides of the river
The  Battle of Warsaw!

Your morning coffe, life bitter taste
Many more coffee to go

Traffic jam hours, oh what a waste
Why does it happen so?

This is your battle, and you're a soldier
Every day, go, go, go!

A lot of money or just a little
The Battle of Warsaw!

So while you're fighting every day
In pain, to reach your goal

Give all your thanks, to those who fought
For you to live at all

This is your battle, and you're a soldier
Every day, go, go, go!

Fight  as you can, fight like a man
The Battle of Warsaw!
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WOJTEK KUBIAK

Autorskie tłumaczenie piosenki "Wojenko, wojenko" na angielski

War, war, war 
What a lady you are. 
That they follow you 
That they follow you     
Those pretty boys that far 
That they follow you 
That they follow you    
Those pretty boys that far 

All those pretty boys 
Volunteers of choise 
War, war, war, war,  
What a lady you are.  
What a lady you are. 
War, war, war, war,  
What a lady you are. 
What a lady you are. 

It's pretty fun, but pray! 
Your's the trigger to pull 
Soldiers shoot their guns 
Soldiers shoot their guns 
But God carries the bullet 
Soldiers shoot their guns 
Soldiers shoot their guns   
But God carries the bullet 

All the boys keep rollin' 
In a bloody sweat so sweet 
Keep on marching brother 
Keep on marching brother    
For the Homeland heat 
Keep on marching brother 
Keep on marching brother 
For the Homeland heat 

War, war, war 
What a power you hold 
Those you fell in love with 
Those you fell in love with    
Lie in a grave so cold 
Those you fell in love with 
Those you fell in love with    
Lie in a grave so cold 

Them burried in a cold grave 
Far away from home 
And what is left behind them 
And what is left behind them 
Is a girl's silent mourn 
And what is left behind them 
And what is left behind them 
Is a girl's silent mourn
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O MÓJ ROZMARYNIE
tłumaczenie na angielski

Wojtek Kubiak

O mój rozmarynie, rozwijaj się 
O mój rozmarynie rozwijaj się 
Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej 
Zapytam się.  
Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej 
Zapytam się.  

A jak mi odpowie: nie kocham cie, 
A jak mi odpowie nie kocham cię, 
Ułani werbują, strzelcy maszerują 
Zaciągnę się.  
Ułani werbują, strzelcy maszerują 
Zaciągnę się.  

Dadzą mi buciki z ostrogami 
Dadzą mi buciki z ostrogami 
I siwy kabacik i siwy kabacik 
Z wyłogami.  
I siwy kabacik i siwy kabacik 
Z wyłogami.  

Dadzą mi konika cisawego 
Dadzą mi konika cisawego 
I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę 
Do boku mego. 
I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę 
Do boku mego. 

Dadzą mi manierkę z gorzałczyną 
Dadzą mi manierkę z gorzałczyną 
A żebym nie tęsknił, a żebym nie tęsknił 
Za dziewczyną. 
A żebym nie tęsknił, a żebym nie tęsknił 
Za dziewczyną. 

Pójdziemy z okopów na bagnety 
Pójdziemy z okopów na bagnety 
Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie pocałuje 
Ale nie Ty... 
Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie pocałuje 
Ale nie Ty... 

Oh how my rosemary beautifully grows 
Oh how my rosemary beautifully grows 
I'll go to my girl, my one and only pearl 
I will propose
I'll go to my girl, my one and only pearl 
I will propose

And if she replies: you won't be missed 
And if she replies: you won't be missed 
Lancers are recruiting, the infantry is shooting 
I will enlist 
Lancers are recruiting, the infantry is shooting 
I will enlist 

I will be given long boots with spurs 
I will be given long boots with spurs 
And a jacket grey, and a jacket grey 
With a reverseAnd a jacket grey, and a jacket grey 
With a reverse

I will be given a chestnut horse 
I will be given a chestnut horse 
And a sharp saber, and a sharp saber 
For to reinforce
And a sharp saber, and a sharp saber 
For to reinforce

I will be given a flask of booze 
I will be given a flask of booze
Not to miss my girl, not to miss my girl
Which I will lose
Not to miss my girl, not to miss my girl
Which I will lose

We'll go from the trenches with bayonets
We'll go from the trenches with bayonets
When the bayonet won't miss me 
And the death will kiss me
Will you regret?
When the bayonet won't miss me 
And the death will kiss me
Will you regret?
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