Spis piosenek:
Lp.

Tytuł

Nr str.

1

Ale Głupia Byłam

3

2

Ballada Rohirrima

4

3

Bojowa Pieśń Eomera

5

4

Broda Kirdana

6

5

By the rivers of Harlindon

7

6

Czy Normalny Hobbit Zdrowy (cztery razy po dwa razy)

8

7

Do Hobbita

11

8

Droga przez Morię

12

9

Dzień w Imladris

14

10

Dzikie Baby (Wild Women)

15

11

Eldalie

16

12

Eru tańczy dla mnie

17

13

Go Tolk Folk

17

14

Gondolin Zdradzony

18

15

Gwaihir

19

16

Gwiazdą dla Ludzi

20

17

Hej Tam Gdzieś za Brandywiną

20

18

Hej na Bieluśkiej Turni

22

19

Hymn Bitwy Pięciu Armii

23

20

Hymn Tolk Folku 2005

23

21

I-a, I-a, o!

24

22

Kingly Girl

25

23

Król Felagund

26

24

Lament Finduilas

27

25

Leśne Opowieści (Hejtoterapia)

28

26

Marsz Entów

29

27

Mordor! Mordor!

29

28

Narcyz

32

29

Nie płacz, Samie

33

30

O, Elu!

33

31

O, Rosie!

34

32

Ostatnia Pieśń Arwen w Lothlorien

36

33

Ostatni Marsz

37

34

Panaceum (Mumakoterapia)

37

35

Pieśń Laiquendi

38

36

Pieśń Luthien

39

37

Pieśń Minstrela

40

38

Piosenka Krasnoludzkiej Ekipy Rozbiórkowej

41

39

Piosenka o Pewnej Gospodzie

43

1

40

Piosenka Śródziemnego Wędrowca

44

41

Piosenka Tolkfolkowa

45

42

Płonie Statek w Losgarze

47

43

Połóż Anduril na Stół

47

44

Przybyły Nazgule do Bagoszna

48

45

Samotny Elf

49

46

Stara Pieśń Maniaków Tolkiena

50

47

Stopy Hobbita

53

48

Tańcowanie z Hobbitami

54

49

Tolk Folk 2004

55

50

Tolk Folk 2013

56

51

Tolk Folk in The Rain

58

52

Tolk Folk (Tolk Piosenka)

59

53

Upadek Gil-galada

60

54

Upadek Gil-galada (Parodia)

61

55

Utulie'n Aure

62

56

Wędrowny Strażnik

63

57

Wmordorówka

64

58

Wyznanie

64

59

Złoty Pył

66

60

Złupimy Rohan (O, Isengard!)

67

61

Żale Arweny

68

62

Żale Balroga

69

63

Żale Bilba czyli Rymy Czarnoleskie

71

64

Żale Bombadila

72

65

Żale Boromira czyli Boromir Blues

73

66

Żale Denethora

74

67

Żale do Adiemusa

75

68

Żale Elronda

76

69

Żale Eowiny

77

70

Żale Feanora czyli Nie ma Sprawiedliwości na Ardzie

78

71

Żale Froda

80

72

Żale Galadrieli

83

73

Żale Grimy

84

74

Żale Legolasa

86

75

Żale Morgotha (A wszystko te Silmarile)

87

76

Żale Różyczki

88

77

Żale Sama

89

78

Żale Sarumana

90

79

Żale Saurona

91

80

Żale Szeloby

92

2

ALE GŁUPIA BYŁAM
(Faramoterapia)
Słowa: Vilva
Melodia: "Ale to już było", M. Rodowicz
1) W Wielkiej Bitwie dostałam w kość, Ge
Ja nie z tych, co stoją przy garach. CD
Gryf* spasiony ma szaleństw dość, Ge
Luby już się o to postarał. CD
Na kurhanie wujaszka kwiat ea
Simbelmyne'u pięknie nam rośnie CD
Na biesiadach wspólnych od lat ea
Ari patrzy na nas zazdrośnie CD
Ref.
Ale głupia byłam, gdy Dziedzica chciałam CDG
Krzywda ma się odwróciła i lepszego księcia eC
Właśnie ja dostałam! G
Ale głupia byłam, rozum przyszedł z wiekiem
Bo Mordoru czarna siła i złamana ręka
Były super-lekiem.
2) W Złotej sali zniszczony miecz
I płaszcz zdarty z Wodza - Nazgula.
Starzejemy się szybciej, lecz
Faramira wolę niż Króla.
Aragornów dorasta syn,
Rozpieszczony bufon pryszczaty
Stara matka kłóci się z nim,
Aby zechciał koronę taty
Ref.
Ale głupia byłam, gdy Dziedzica chciałam CDG
Krzywda ma się odwróciła i lepszego księcia eC
Właśnie ja dostałam! G
Ale głupia byłam, rozum przyszedł z wiekiem
Bo Mordoru czarna siła i złamana ręka
Były super-lekiem.
Ref. 2
3

Ale głupia byłam, gdy Dziedzica chciałam
Krzywda ma się odwróciła i gorszego księcia
Arwena dostała!
Ale głupia byłam, rozum przyszedł z wiekiem
Bo Mordoru czarna siła i złamana ręka
Były super-lekiem.

BALLADA ROHIRRIMA
Słowa: Rodonnil
Muzyka: Jacek Wanszewicz
1) Gdy Gwiazd blask w ogniu niknie
step nocną śpiewa pieśń
Skroń wtulasz w twarde siodło
snu nić prowadzi cię
Gdy słów nie trzeba wcale
Wystarczy dotknąć chrap
by znaleźć ukojenie
od zwykłych ludzkich spraw.
Ref.
Gdzie koń i jeździec? Wolność i wiatr.
Gdzie koń i jeździec? W przestworzach traw.
Gdzie koń i jeździec? Lśni kopyt ślad.
Tam róg Eorla w oddali gra.
2) Gdy włócznia ciąży w dłoni
a w sercu walki trud
Powietrze będzie słodsze
gdy zabrzmi znowu róg.
Gdy pęd rozwiewa włosy,
wyciska srebrne łzy,
śmiglej niż ptak na niebie
tak Mearas goni Sny.
Ref.
Gdzie koń i jeździec?...
...
Gdy w dali w słońca złocie
Dwór jak pochodnia lśni
prowadzi cię do domu
jak Gwiazdy z Dawnych
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jak Gwiazdy z Dawnych Dni
Ref.
Koń i jeździec? Wolność i wiatr.
Gdzie koń i jeździec? W przestworzach traw.
Gdzie koń i jeździec? Lśni kopyt ślad.
Tam róg Eorla w oddali gra.

BOJOWA PIEŚŃ EOMERA
Słowa i muzyka: Adiemus
Wstaje z klęczek Theoden i po miecz swój sięga: a/C/E/a
”do mnie Rohirrimowie! Bo orków potęga C/G/C/G
zmierza ku nam z północy! Isenę plugawi! F/C/d/a
Jeśli się nie ruszymy, Saruman nas zdławi!” a/C/E/a
Zdrajcę Grimę za bramy! Niechaj precz ucieka
na Wschód albo na Zachód. Na nas wojna czeka!
Dzieci, baby słać w góry! A my spod Edoras
zaraz ruszać musimy, już Ciemności pora.
Już mnie z głębi mej celi kumple wyciągają,
Pancerz woskiem pucują, miecz mi mój oddają
Strzemiennego czas wypić, a po piątej czarze
Zdążym na oblężenie przy Helmowym Jarze!
Po czym przyjdzie wykończyć drania Sarumana
Już Isena przybiera, przez Entów zatkana
potem zaś do Gondoru ruszyć nie zawadzi...
Na koń, Jeźdźcy Rohanu! Gandalf niech prowadzi!
Oczy duszy mej widzą przepowiednie ostre:
Ari w sobie rozkochał moją biedną siostrę
By też jego nie zżarły namiętności karły
Będzie musiał zasuwać przez Ścieżkę Umarłych.
A gdy wojna się skończy, do domu wrócimy
Fajne żony znajdziemy, w piecu napalimy,
Przed nocą zdążymy, nakarmimy psa
Ale najpierw zwyciężymy, bo to ważna gra!
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BRODA KIRDANA
Słowa: Mara
Melodia: "Suppa Romana"
Są na Ardzie liczne dziwy,
a wśród rzeczy osobliwych
jest - broda Kirdana E cis cis H E
Hen, w Mithlondzie, gdzieś nad wodą
mieszka Kirdan z długą brodą
elf - broda Kirdana E cis cis H E
Ref.
Piękna broda, nie przemija na włochate ciało A H
moda, moda, u elfów zarostu mało E A H
To u Quendich nietypowe,
by włochatą całą głowę
mieć - broda Kirdana
Lecz na brodzie rośnie włosie,
a więc Kirdan modę w nosie
ma - broda Kirdana
1. solówa Kirdana:
Śpiewam: O szumiącej wodzie, o rosnącej brodzie,
która wije się, tak! cis Gis cis
Śpiewam: Zepnę ją spinaczem, bez spinacza raczej cis Gis
broda cała by fruwała! H
Trzeba zarost mieć na twarzy
aby mir u marynarzy
mieć - broda Kirdana
Statki setki lat buduje
brodę czasu też hoduje
szmat - broda Kirdana
Ref.
Piękna broda, nie przemija na włochate ciało
moda, moda u elfów zarostu mało
To w Przystani nowa moda
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krótkie włosy, długa broda
jak - broda Kirdana
2. solówa Kirdana:
Śpiewam: Nawet w Górach Mglistych nie ma tak sążnistych
bród jak broda ma, tak!
Śpiewam: Dzisiaj po kolacji poddam pielęgnacji
moją brodę; wsadzę w wodę!
Mają krasnoludy brody
ale żadnej tej urody
co - broda Kirdana
Są też brody śmiertelników
Żadna nie ma tyle szyku
co - broda Kirdana
Takiej brody i za Morzem
nie ma w samym Valinorze
jak - broda Kirdana
Ref.
Piękna broda, nie przemija na włochate ciało
moda, moda u elfów zarostu mało
Długa, srebrna, wyczesana
czule wypielęgnowana
to - broda Kirdana!
Broda Kirdana!
Broda Kirdana!

BY THE RIVERS OF HARLINDON
Słowa: Mara
Melodia: "By the rivers of Babylon"
By the rivers of Harlindon, there we sat down
And we wept, when we remembered Sirion.
By the rivers of Harlindon, there we sat down
And we wept, when we remembered Sirion.
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Feanaro
Carried us away to Beleriand
Required that we should fight
Fight Morgoth, the dreadful dark lord in Angband
Then Eonwe
Came with the army of Valinor
Tearing apart the land
Now is sunken and lost forever our Beleriand
Let the songs of the Elves and the memories of the Elder Days
Still be heard here in the Middle-Earth
Let the songs of the Elves and the memories of the Elder Days
Still be heard here in the Middle-Earth
By the rivers of Harlindon, there we sat down
And we wept, when we remembered Sirion.
By the rivers of Harlindon, there we sat down
And we wept, when we remembered Sirion.

CZY NORMALNY HOBBIT ZDROWY
(czyli cztery razy po dwa razy- wersja tolkienowska)
Słowa: Achika (+ Ariana & Mara)
1) Czy normalny hobbit zdrowy
Może mleko pić od krowy?
Ależ owszem, czemu nie,
Krowie też należy się.
Ref.
Cztery razy po dwa razy,
Osiem razy raz po raz,
O północy ze dwa razy
I nad ranem jeszcze raz.
2) Czy normalna elfia panna
Wie, do czego służy wanna?
Ależ owszem, czemu nie,
Elfce też należy się.
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3) Czy Faramir, gdy był młody,
Kawalerskie miał przygody?
Ależ owszem, czemu nie,
Jemu też należy się.
4) Czy cnotliwa Galadriela
Ma na boku przyjaciela?
Ależ owszem, czemu nie,
Gali też należy się.
5) Czy wojownik z wielkim Rogiem
Może spotkać się z Balrogiem?
Ależ owszem, czemu nie,
Jemu też należy się.
6) Czy ten Haldir, elf uroczy,
Drogą cnoty zawsze kroczy?
Ależ owszem, czemu nie,
Cnocie też należy się.
7) Czy Finduilas z Denethorem
Mogą robić to wieczorem?
Ależ owszem, czemu nie,
Im też coś należy się.
8) Czy Arwena w Rivendellu
Pięknych chłopców miała wielu?
Ależ owszem, czemu nie,
Elfom też należy się.
9) Czy zwyczajna panna bosa
Może posiąść Maedhrosa?
Ależ owszem, czemu nie,
Pannie też należy się.
10) Czy Peregrin, hobbit młody
Swej męskości da dowody?
Ależ owszem, czemu nie,
Jemu też należy się.
12) Czy rozrywką Sarumana
Jest mnożenie orków z rana?
Ależ owszem, czemu nie,
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Orkom też należy się.
13) Czy Aragorn po kąpieli
Z Boromirem się ośmieli?
Ależ owszem, czemu nie,
Chłopcom też należy się.
14) Czy ten Gimli z Legolasem
Sprośnie się nie bawią czasem?
Ależ owszem, czemu nie,
Gejom też należy się.
15) Czy w rodzinie Brandybucków
Używało się zwierzaków?
Ależ owszem, czemu nie,
Owcom też należy się.
16) Czy ten Sam z kucykiem Billem
Oddalają się na chwilę?
Ależ owszem, czemu nie,
Kucom też należy się.
17) Czy Caranthir krasnolicy
Dotrze do Halci spódnicy?
Ależ owszem, czemu nie,
Halci też należy się.
18) Czy rozumna Nerdanela
Może posiąść Glorfindela?
Ależ owszem, czemu nie,
Rudej też należy się.
19) A czy na widok Amrasa
Elfka spódnicę zakasa?
Ależ owszem, czemu nie,
Smykowi należy się.
20) Czy Denethor z Celebornem
mogą hasać pod mallornem?
Ależ oczywiście nie,
oni nie spotkali się.
21) Czy upiory wiarołomne
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Śnią przygody karkołomne?
Ależ owszem, czemu nie,
Przeklętym należy się.
22) Czy Thranduil na golasa
W Mrocznej Puszczy kiedyś hasał?
Ależ owszem, czemu nie,
Królom też należy się.
23) A czy Cirdan na okręcie
Miał wśród marynarzy wzięcie?
Ależ owszem, czemu nie,
Brodatym należy się.
24) Czy normalna, zdrowa zdzira
Może posiąść Boromira?
ALEŻ NIGDY, WCALE NIE!
Zdzirze nie należy się.

DO HOBBITA
Słowa: Ara :)
Melodia: "Nie przenoście nam stolicy do Krakowa"
We własnym domu życie spędzić ci przystało
Ty nie stworzony jesteś do dalekiej drogi
Tylko czy z piersi serce twe się nie wyrwało
I gościńcem nie poniosły nogi?
Ty ukochałeś życie w swej przytulnej norze
Szczęśliwym jesteś w hobbitów ojczyźnie
Ale czy nie marzysz czasem, aby ujrzeć morze
I poczuć smak życia na obczyźnie?
A gdy dzień przy pracy w ogródku się dłuży
Albo siedząc w karczmie przy kufelku piwa
Czy nie myślisz mój niziołku o nowej podróży
I tym co świat przed tobą ukrywa?
Może nadejdzie jednak kiedyś taka chwila
Kiedy żądza przygód wypchnie cię za progi
Przemknie pod twą stopą za milą mila
A ty już nigdy nie zawrócisz z drogi!
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DROGA PRZEZ MORIĘ
Słowa: Adiemus, Adan, Avari, Vilentretenmerth
Muzyka: Adiemus
Ref.
Od wiosny przez lato do zimy
przez Morię wypada nam droga.
Przygotuj swój miecz, bo musimy
za ogon pociągnąć Balroga.
1) Po drodze są orki łobuzy,
po uszach przyłożą nam nieraz.
Na rany nasze oraz guzy
Aragorn szykuje athelas.
Ref. Od wiosny przez lato do zimy…
2) Jak sobie poradzić ze smokiem,
tu Bilbo swej rady udziela:
za tarczą się skryć przed złym wzrokiem
i czekać aż przyjdzie niedziela.
Ref. Od wiosny przez lato do zimy…
3) Z Haradu już pędzi mumakil
i ryki wydaje okrutne,
lecz jeśli nam da się we znaki,
ja pierwszy głowę mu utnę.
Ref. Od wiosny przez lato do zimy…
4) Na polu Maggota pieczarki:
tak dużo, że przejeść nie mogę.
Schowamy się do jakiejś szparki,
gdy Nazgul przebiegnie nam drogę
Ref. Od wiosny przez lato do zimy…
5) A nocą na Wichrowym Czubie
Nazgule napadną nas szczerze.
Nazguli ja bardzo nie lubię,
Aragorn pochodnią ich spierze.
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Ref. Od wiosny przez lato do zimy…
6) Król Nazgul jest na Pelennorze,
dziabniemy go od tyłu szpetnie;
gdy on wrzaśnie z bólu, to może
Księżniczka mu głowę obetnie.
Ref. Od wiosny przez lato do zimy…
7) Słoneczko już zaszło za góry
I Vingilot jeździ po niebie.
Nikt nie wie, ma luba Arweno,
Jak bardzo ja tęsknię do Ciebie.
Ref. Od wiosny przez lato do zimy…
8) Glorfindel z odsieczą przybywa
i beryl na moście podrzuca.
Oj, Elfa postawa straszliwa,
Król Nazgul już ze strachu kuca.
Ref. Od wiosny przez lato do zimy…
9) Sam Gamgee rozpala ognisko,
a Gollum spogląda nań krzywo.
Niesmaczne dla niego jest wszystko
- potrawka z królika i piwo.
Ref. Od wiosny przez lato do zimy…
10) A kiedy po naszej wyprawie
do domu w końcu wrócimy,
w "Kucyku" czas się nie dłuży,
gdy tę piosnkę przy piwie nucimy.
Ref. Od wiosny przez lato do zimy…
11) Aragon teraz ich wiedzie
W Lothlorien zielone ostępy,
Legolas idzie na przedzie,
Na końcu Krasnolud krępy.
Ref. Od wiosny przez lato do zimy…
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12) Mallornów korę srebrzystą
Podziwia każdy z Drużyny,
W Zwierciadła taflę przejrzystą
Frodo zerka od godziny.
Ref. Od wiosny przez lato do zimy…
13) Samwise w Zwierciadło zagląda
i widzi tam Hamfasta Dziadka
Różyczkę w kąpieli podgląda...
-"O Eru, jej spadła pomadka!"
Ref. Od wiosny...
14) Ogromne tam skarby znajdziemy,
o których legendy nam bają:
do Bag End na kucu zwieziemy
Orkrista albo smocze jajo
Ref. Od wiosny...

DZIEŃ W IMLADRIS
Słowa: Ariana
Melodia: „Bieszczady”
1) Znów w Imladris wstaje mgłą wilgotny dzień, e a
Lica Arwen płoną, choć postać kryje cień. D7 G H7
Niecierpliwe oczy wypatrują dnia, e a
Ciepła które tylko chłopca dotyk da. D7 G H7
Ref.
Cicho Bruinen gada, gwarzy pośród skał. G C D7 G
O Estelu, co ojcu Arwen uwieść chciał.
Elrond zapatrzony po Śródziemia kres.
Arwen chciałby daleko, jak najdalej nieść.
2) Tęczą kwiatów barwnych lśni w bukiecie łan,
Płynem wypełniony miruvoru dzban.
Pachnie świeżym ciastem, w wielkiej sali stół,
Z boku ktoś dyskretnie już się stacza w dół.
Ref. Cicho Bruinen gada...
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3) Nad Imladris cicho znów zapada zmrok
A elfowie tylko odwracają wzrok
Vingilotem rusza Earendil na szlak
Smutnymi pieśniami minstrel niebu gra.
Ref. Cicho Bruinen gada...

DZIKIE BABY/ WILD WOMEN
(Valinoterapia)
Słowa: Vilva
Melodia: "Wild Rover" (trad. szkocka)
1) Gdy z wyprawy wróciłem wreszcie pod własny dach, GC
Piwka sobie łyknąłem, fajki złapałem mach. DG
Nagle obca damulka toczy mi się przez drzwi GC
"Daj mi spokój, ja uciec chcę od takich jak ty!" DG
Ref.
Już nie wrócę do Shire, DD7
Mam już dosyć tych bab, GC
Więc z elfami popłynę De
Na Zachodni Szlak! DG
2) Malwa, Lilia, Nasturcja, Pelargonia i Bez - Wszystkie jakieś okrągłe, każda zaś chętna jest.
Bohaterstwo jak magnes ciągnie kobiety te,
Fanki moje mnie śledzą, a ja wyspać się chcę!
Ref. Już nie wrócę do Shire...
3) Sam ma swoją Różyczkę i potomków już gros,
Paszę dla nich zdobywa, bardzo ciężki to los.
Pip i Merry szaleją, skaczą z kwiatka na kwiat,
Alimenty zaległe płacą od paru lat
Ref. Już nie wrócę do Shire...
4) Teraz jestem w Amanie, kłopot inny tu mam:
Elfy piwa nie piją, a ich ziele to chłam.
Wujek Bilbo zaradny, mówi mi: - Rządź i dziel!
I z Ogrodów Yavanny kradnie tytoń i chmiel!
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Ref. 2
Już nie wrócę do Shire,
Wielbicielki, bye, bye
Bo suszarnia z browarem
To mój własny raj!

ELDALIE
Słowa: Avari
Muzyka: Jacek Wanszewicz
1) Przebudzeni na wschodzie hen,
O Valarach śnimy wieczny sen,
Gdzie drzew światło czeka nas,
A przed nami długi trud...
Ref.
A droga wiedzie w przód i w przód,
nad głową gwiazd blask,
a w sercu wciąż wędrówki głód.
Eldalie... Eldalie...
2) Melkor klejnoty nam skradł,
Spowity w mrok,
Feanor nie zwleka już,
A przed nami długi trud...
Ref. A droga wiedzie w przód i w przód…
3) Wojna i gniew Śródziemie zalała, lecz
Cień pobity przez Valarów ród,
Morze wzywa nas,
Lecz przed nami długi trud...
Ref. A droga wiedzie w przód i w przód…
4) Sprawi ktoś, że Pierścień straci swą moc,
Nasze też utracą ją,
Statek w przystani czeka już,
Lecz przed nami długi trud...
Ref. A droga wiedzie w przód i w przód…
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ERU TAŃCZY DLA MNIE
Słowa: Smoczyca & Fani Erudara
Melodia: "Ona tańczy dla mnie"
Ja, uwielbiam go, Eru tu jest i tańczy dla mnie C a F G
Bo, dobrze to wie, że porwę go, w jeziorze schowam na dnie C a F G
Farosz Marcin często wkurza wszystkich nas C a
To, nie ukrywa, sprawia mu przyjemność F G
Zawsze chętny aby mocno zgorszyć nas C a
Albo zatańczyć tak jak Pistoletov F G
W jego kieszeni zawsze Snickers znajdzie się C a
Jest znawcą tanich trunków procentowych F G
Jego wiązanie dobrze integruje nas C a
Przywiążmy go do słupa i zabierzmy piwo F G
O, przywiążmy go, przywiążmy go, ooo a
O, przywiążmy go, przywiążmy go, ooo
Ja, uwielbiam go, Eru tu jest i tańczy dla mnie
Bo, dobrze to wie, że porwę go, w jeziorze schowam na dnie.

GO TOLK FOLK
Słowa: Achika & Pet Orc Boys
Melodia: "Go West"
Tolk Folk - nasz doroczny zew
Tolk Folk - Elek to nasz szef
Tolk Folk - koncert, łuk i miecz
Tolk Folk to wspaniała rzecz!
Na Tolk Folk czekasz cały rok
Na Tolk Folk - lipiec już o krok.
Na Tolk Folk plecak, namiot bierz
Na Tolk Folk do Bielawy spiesz!
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GONDOLIN ZDRADZONY
Słowa: Avari
Muzyka: Jacek Wanszewicz
Cisza spowiła biały Gondolin,
Kamienny Gród skryty w górach,
Słodka melodia brzmi z jego dolin,
Bram Lata święto trwa w jego murach.
Niebo pęka ognia pożogą,
krwawym blaskiem barwiąc szczyty,
Ryk niesie armie wrogą.
Gondolin odkryty!
Zdrada, zdrada!
Bijcie w miasta dzwony, Gondolin zdradzony!
Biada, biada!
Bijcie w miasta dzwony, Gondolin zdradzony jest!
Padają hufce, ginie kwiat rycerstwa,
pod Barlogów biczami, w orków czarnych rękach.
Na nic czyny chwalebne, na nic zrywy męstwa,
pęka stal gondolińska w smoków ostrych zębach!
Zdrada, zdrada!
Bijcie w miasta dzwony, Gondolin zdradzony!
Biada, biada!
Bijcie w miasta dzwony, Gondolin zdradzony jest!
Biała Wieża runęła,
fontanny splugawione,
nadzieja w ogniu zginęła,
miasto wojną strawione.
Zdrada, zdrada!
Bijcie w miasta dzwony, Gondolin zdradzony!
Biada, biada!
Nadziei nadszedł kres, Gondolin zdobyty jest!

18

GWAIHIR
Słowa: Mara
Melodia: "Jedzie pociąg z daleka"
1) Gnać po niebie, pędzić z wiatrem A D
W Górach Mglistych gniazda wić A E
Śledzić Oko, gonić orków A D
Jako dumny orzeł żyć A E A
A prywatnie być Majarem A D
Mieć przed sobą życia szmat A E
I pomagać Białej Radzie A D
Od Saurona zbawiać świat A E A
Ref.
Leci Gwaihir z daleka, Gandalf na niego czeka D A
Gwaihirze, śpiesz się, śpiesz i z Orthanku mnie zabierz D A
Leci Gwaihir z daleka, Gandalf na niego czeka D A
Gwaihirze, lećże hen, zanieś mnie do Lorien D A (E A)
2) Gnać po niebie, pędzić z wiatrem
W Górach Mglistych gniazda wić
Śledzić Oko, gonić orków
Jako dumny orzeł żyć
Sił powietrznych być hetmanem
Z Nazgulami ścierać się
I na pomoc być wzywanym
Gdy się komuś dzieje źle
Ref.
Leci Gwaihir z daleka, Gandalf na niego czeka
Gwaihirze, śpiesz się, śpiesz i z Orthanku mnie zabierz
Leci Gwaihir z daleka, Gandalf na niego czeka
Gwaihirze, lećże hen, zanieś mnie do Lorien
Je-je-je, zanieś mnie do Lorien
O-o-o, zanieś mnie do Lorien.
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GWIAZDĄ DLA LUDZI
(zalecana terapia małżeńska w poradni rodzinnej)
Słowa: Vilva
Melodia: "Windą do nieba", 2+1
1) Nieznany elfie, raz zobaczony w domu tatusia, Ge
Przez morze płynie mój tęskny głos! CDG
Wkrótce ulecę jak praprababcia, Tinuviel Lusia, eCe
Człowieczy bowiem wybrałam los. CDG
2) Nieznany elfie, ludzie odchodzą z byle powodu
I krótkie są ich na Ardzie dni
Lecz on jest królem, ja z Wysokiego pochodzę Rodu,
Partii więc lepszej nie miałam i
Ref.
Gdy przynieśli czepiec dziwaczny, CDG
Ludzka kobza rzępolić zaczęła, CDG
Mumak z rożna zapachniał mi smaczny - CDGe
- Aragorna do serca przyjęłam. aCe
Z Elanoru wianek zrzuciłam,
Dwór muzyką biesiadną mnie zbudził,
Kiczowatą koronę włożyłam - Gwiazdą jestem Wieczorną dla Ludzi.
3) Nieznany elfie, sto lat rządzenia to sprawa nudna,
Zatem już kończę bez zbędnych słów
A w duszy mojej rośnie nadzieja, nie całkiem złudna,
Że się w Amanie spotkamy znów.
Ref. Gdy przynieśli czepiec dziwaczny...

HEJ TAM GDZIEŚ ZA BRANDYWINĄ
Słowa: Nifrodel & Adan
Muzyka: "Na zielonej Ukrainie"
1) Hej, tam gdzieś za Brandywiną a
Ruszył Frodo w świat z drużyną, E
Czterech było ich Hobbitów a
Niestrudzonych podróżników. E G
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Ref.
Hej, hej, hej sokoły C
omijajcie góry lasy doły. E G
Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku, a
mój elficki skowroneczku. E G
2) Już Nazgule pospieszają,
Bo Hobbitów złapać mają,
Sauron Pierścień pragnie zdobyć,
co go Frodo ma przy sobie.
Ref. Hej, hej, hej sokoły…
3) Hobbitów czeka przygoda
Tom Bombadil i Jagoda
I choć to wspaniała para
PJ kręcić nie pozwala
Ref. Hej, hej, hej....
4) W Bree w gospodzie moi mili
Hobbici się wygłupili
Lecz Strażnika tam spotkali
Który ich prowadzi dalej
Ref. Hej, hej, hej.....
5) Na Wichrowym Czubie w nocy
Czarny pościg ich zaskoczył
Nazgul Froda dźgnął do bólu
Czarnym sztyletem z Morgulu
Ref. Hej, hej, hej
6) Aragorn wraca po zwiadzie
athelas na ranę kładzie
Frodo ręki już nie zgina
Czy do Rivendell wytrzyma?
Ref. Hej, hej, hej...
7) Hej gdzieś tam z nad Entów Wody
siada na koń Rohirrim Młody
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czule żegna się z dziewczyną
jeszcze czulej z swą krainą
Ref. Hej, hej, hej..
8) Wiele dziewcząt jest w Śródziemiu
lecz najwięcej jest w Rohanie
tam me serce pozostanie
Przy dziewczynie mej kochanej
Ref. Hej, hej, hej...
9) Wina, wina, wina dajcie,
a jak umrę pochowajcie
w zielonym Calenardhonie
przy dziewczynie mej wyśnionej
Ref. Hej, hej, hej...
10) Wszystko cośmy ukochali
Urukowie nam zabrali
i dziewczynę ukochaną
i dla koni naszych siano
Ref. Hej, hej, hej ...

HEJ NA BIELUŚKIEJ TURNI
(czyli przyśpiewki śródziemno-góralskie)

Słowa: Mara
Melodia: "Hej posadzili bacę na kamieni kupę"
1) Hej, na bieluśkiej turni siedzi Manwe, siedzi
Hej, ptasęta rozsyła i Śródziemie śledzi
2) Hej, na leśnej polanie klonskały słowiki
Hej, wpadnoł był król Thingol w Melijany wnyki
3) Hej, siendnoł se Sauron na wiezy wysoko
Hej, pzez łokno spozierał az mu zzółkło Łoko
4) Hej, zagarnoł Glaurung klejnocików kupe
Hej, Turambar sie wkuzył miecem go... wykuzył
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5) Hej, za Brunatnom Wodom mieska lud nieduzy
Hej, lubi dobze podjeść i fajke zakuzyć
6) Hej, hań w Sarej Psystani gdzie łocean semi
Hej, rośnie Kirdanowi broda aż do ziemi
7) Hej, zbrojnie do Mordoru Gil-galad sie wazył
Hej, lec go corną ręką Sauron usmazył

HYMN BITWY PIĘCIU ARMII
Słowa: Achika
Melodia: "Go West"
Chór krasnoludów:
Al Khazad - dumny lud spod gór,
Al Khazad - orków tnie na wiór.
Al Khazad - zapamiętaj, że
Al Khazad - z nami nie zadziera się!
Chór ludzi:
Na wschód! orków mamy dość!
Na wschód! trzeba dać im w kość.
Na wschód szliśmy cały dzień
Na wschód - w Samotnej Góry cień.
Chór elfów:
Elbereth! cień zielonych drzew
Elbereth! wszędzie słychać śpiew.
Elbereth! my, przedwieczny lud
Elbereth! zwyciężym podły Wschód!

HYMN TOLK FOLKU 2005
Słowa: Achika
Melodia: "Glory, glory, alleluja"
1) Naprzód, wesoło niech popłynie gromki śpiew –
Deszcz przestał padać, więc przynieście z lasu drew.
Gdy zimno jest i mokro, wszystkim chce się żreć,
Więc ognisko nam rozNIEĆ!
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Ref.:
Na Tolk Folku ciągle pada,
To zmartwienie jest nie lada.
Lecz choć aura nam nie rada,
My i tak bawimy się!
2) Tutaj nam Baśka pięknie na gitarze gra,
Sam jajecznicę smaży, Indil rąbie drwa.
INDIL (solo): Siekiera spada z trzonka, nie wytrzymam już –
lepiej dajcie ostry nóż!
Ref.:
Na Tolk Folku ciągle pada...
3) Kiedy my wrócić do dom, zaraz włączyć sieć
I w bezokolicznikach pisać to, co chcieć.
Z Tolk Folku sprawozdanie pisać właśnie tak,
Niech adminów trafić szlag!
Ref.:
Na Tolk Folku ciągle pada...

I-A, I-A, O!
Słowa: Ariana
Melodia „Stary Donald farmę miał”
1) Stary Sauron Mordor miał, ia ia o! C F C C G C
A w nim orków hodował, ia ia o! F C C G C
I ork ork tu! I ork ork tam! C
I ork tu, i ork tam, i cały Mordor orków.
Stary Sauron Mordor miał, ia ia o! C F C C G C
2) Hamfast Gamgee ogród miał, ia ia o!
W nim kartofle hodował, ia ia o!
Kartofel tu! Kartofel tam!
Równe grządki kartofli mam!
Hamfast Gamgee ogród miał, ia ia o!
3) Mag Saruman Orhank miał, ia ia o!
W nim w palantir spoglądał, ia ia o!
Palantir tu! Palantir tam!
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I moc wiedzy z Palantira mam!
Mag Saruman Orhank miał, ia ia o!
4) Elrond Glorfindela miał, ia ia o!
I z nim w szachy pogrywał, ia ia o!
I goniec tu! I wieża tam!
I Elrond ciągle przegrywał!
Elrond Glorfindela miał, ia ia o!
5) Król Theoden Rohan miał, ia ia o!
A w nim konie hodował, ia ia o!
I koń koń tu! I koń koń tam!
I całe pola koni mam!
Król Theoden Rohan miał, ia ia o!
6) Lord Denethor Gondor miał, ia ia o!
W nim żołnierzy gotował, ia ia o!
I wojna tu! I wojna tam!
I całą masę wojen wokół mam!
Lord Denethor Gondor miał, ia ia o!
7) Jedyny Śródziemie miał, ia ia o!
W nim straszny kociokwik miał, ia ia o!
Elfowie tu! A ludzie tam!
Pełno orków wszędzie, ale co mi tam!
Jedyny Śródziemie miał, ia ia o!

KINGLY GIRL
Słowa: Vilva
Muzyka: "Danny Boy", trad. irlandzka
1) Zachodni wiatr spienione fale chyli, G e C
Nad głową mą mew skrzeczy liczny rój e C D D7
Pierdoła mąż z Elrondem się popili, G e C
Bo zięć przemycił tu miruvor swój e D7 G
2) Lorienu lud chorobę morską leczy, G e C
Załoga śpi, w kajucie chrapią w głos. G e D D7
Przy sterze ja i nikt mi nie zaprzeczy, e C G
Królową jestem tutaj, taki już mój los e D7 G
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3) Za rufą mrok, tam wnuczka ma została,
Przede mną córka czeka, hen za mgłą.
Lothlorien wnuczce w spadku zapisałam,
W Amanie gdzieś zbuduję nowy dom.
4) Znajdę zakątek lasu, by nim władać,
Valarów chyba stać na taki gest!
Nie chcę o łaskę jak wygnaniec błagać,
Królową być, to przeznaczenie moje jest.

KRÓL FELAGUND (Pieśń Ludu Beora)
Słowa: Mara
Melodia: "Płonie ognisko i szumią knieje"
1) Płonie ognisko i szumią knieje a E a
Król Felagund siadł wśród nas a E a (E)
Opowiada starodawne dzieje a E a
Pieśnią swą zaklina czas a E a (G)
Przywołuje Wody Przebudzenia C G
I wędrówkę przez kraje Śródziemia d E a (E)
Gdy Elfowie ruszyli na Zachód a E a
I zostali Ludem Gwiazd a E a
2) Trzaska ogień a król Elfów śpiewa
Lud Beora słucha w krąg
O Amanie, świetlistych Dwóch Drzewach
i o dziełach Elfów rąk
Silmarilach, w których losy Ardy
Są zaklęte i o Feanorze hardym
Który wywiódł swój lud z Valinoru
By z Morgothem toczyć bój
3) Potem Felagund szarpie za struny
I uderza w nowy ton
Rozpalają się pożogi łuny
I wojenny huczy dzwon

26

Pieśń rozbrzmiewa o Noldorów znojach
I z Ciemności Władcą twardych bojach
A od północy wiatr groźny wieje
i Valarów płonie sierp

LAMENT FINDUILAS
Słowa: Avari
Muzyka: Jacek Wanszewicz
1) Pośród wrzasków orków i Elfów lamentów
Zaginął cichy głos moich łez
Oglądam się...
Widzę, jak pośród wielkiego zamętu
Stoisz nieruchomy, trzymasz czarny miecz.
Ref.
Turinie! Chwiejny Twój krok.
Turinie! Przeklęty Twój los!
Spoczął na Tobie Glaurunga wzrok
I klątwą! Klątwą! Klątwą zabrzmiał jego głos!
2) Smocze oczy patrzą wprost na Ciebie.
Zmrożone, przewrotne i pełne złości
Oglądam się...
Jak ciemna postać na pożogi niebie
Trwała skamieniała wśród pożarów jasności...
Ref.
Turinie! Chwiejny Twój krok...
3) Wołam Cię, krzyczę... Wiatr głos mój porywa.
I ciska nim o skałę u Twych stóp.
Oglądam się...
Ork linę szarpie. Ukochany bywaj.
Zbyt słabą była moc moich słów...
Ref.
Turinie! Chwiejny Twój krok... / x2
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LEŚNE OPOWIEŚCI
(czyli Hejtoterapia)
Słowa: Nessai
Melodia: „Morskie Opowieści”
Ref.
Hej, ha, śpiewają w puszczy, hej, ha, śpiewają w lesie,
O czynach dzielnej Taurieli piosenka się niesie.
1) Słuchajcie mojej opowieści o losach dzielnej Taurieli
Takiej jeszcze bohaterki w Śródziemiu nie mieli.
Ref. Hej, ha, śpiewają w puszczy...
2) Gdy rodziców jej zabili to Thranduil ją przygarnął,
Chciał zasilić swe szeregi, bo miał armię marną.
Ref. Hej, ha, śpiewają w puszczy...
3) Tauriel bowiem piękne dziewczę, a do tego nieźle walczy,
Sama jedna z łukiem w dłoni za stu chłopa starczy.
Ref. Hej, ha, śpiewają w puszczy...
4) Thrandi dziwne ma pomysły, nikt sprzeciwić się nie waży,
Kiedy zrobił Taurielauke* dowódczynią straży.
Ref. Hej, ha, śpiewają w puszczy...
5) Wprawdzie Tauriel niewdzięcznica wciąż przed szereg się wyrywa,
I zamiast Thrandiemu służyć, syna mu podrywa.
Ref. Hej, ha, śpiewają w puszczy...
6) Ale miał Thranduil powód, żeby Tauriel adoptować,
By Legolas sam nie musiał Śródziemia ratować.
Ref. Hej, ha, śpiewają w puszczy...
7) Mieczem, łukiem, pogrzebaczem - wszystkim walczy znakomicie.
Kto spróbuje jej podskoczyć, zaraz straci życie.
Ref. Hej, ha, śpiewają w puszczy...
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8) Wyśmienitą jest łuczniczką, w każdy cel bezbłędnie trafi.
Jedną strzałą siedmiu orków położyć potrafi.
Ref. Hej, ha, śpiewają w puszczy...
9) Zawsze pcha się w każdą walkę, nigdy nie została ranna,
Wśród ludzi przybrała imię Marysia Zuzanna.

MARSZ ENTÓW
Słowa: Adiemus
Melodia: "Deszcze niespokojne" (z serialu "Czterej Pancerni i pies")
1) Orki niespokojne porąbały las.
Chodźmy więc na wojnę, bo tam nie ma nas.
Ref.
Isengard zburzymy, Orthank zatopimy
i Sarumana
Przed świtem zdążymy, szybko zwyciężymy,
bo to ważna gra
2) Na wieży wysoko Czarodzieja twarz.
Kamieniem go w oko - Orthank bedzie nasz.
Ref. Isengard zburzymy...

MORDOR! MORDOR!
Słowa: Ellena
Melodia: "Moskau", Dschingis Khan
Mordor!
Tak tę krainę zwą
gdzie tylko pył i swąd
otacza nas
Mordor!
naszą ojczyzną jest
tutaj zło rodzi się
przeraża was
Orkowie hej, hej, hej, robią węża!
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Szeloba ha, ha, ha, ma już zgon!
Pijemy hej, hej, hej, patrzy wieża!
Oko jest brudne, to nasz Sauron!
Hej, hej, hej, hej!
Mordor, Mordor
tu dziś każdy snaga gna
tu dosięga obcy dna
Oh ho ho ho, hej!
Mordor, Mordor
tu z człowieka robim sos
taki jest już jego los
Ah ha ha ha, hej!
Mordor, Mordor
zło nas tutaj spowija
każdy z nas ma tu kija
Oh ho ho ho, hej!
Mordor, Mordor
tu nie rośnie nawet ryż
czystej wody nie ma tyż
Ah ha ha ha
Mordor
tu mamy ciągły haj
wąchamy skorupki jaj
by zabić głód
Mo, mo, mo, mo, Mordor
tu cudnie żyje się
nawet gdy dręczy cię
na ciele brud
Orkowie hej, hej, hej, robią węża!
Szeloba ha, ha, ha, ma już zgon!
Pijemy hej, hej, hej, patrzy wieża!
Oko jest brudne, to nasz Sauron!
Hej, hej, hej, hej!
Mordor, Mordor
tu dziś każdy snaga gna
tu dosięga obcy dna
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Oh ho ho ho, hej!
Mordor, Mordor
tu z człowieka robim sos
taki jest już jego los
Ah ha ha ha, hej!
Mordor
Lala lala lala la, lala lala lala la
Oh ho ho ho, hej!
Mordor, Mordor
Lala lala lala la, lala lala lala la
Ah ha ha ha
Oo, oo oo oo oo, oo oo oo oo, oo oo oo
Mordor, Mordor!
Mordor, Mordor
to nie miejsce jest na bal
tu nabijem cię na pal
Oh ho ho ho, hej!
Mordor, Mordor
żadna szynka, żaden ser
my wolimy iść na żer
Ah ha ha ha
Mordor, Mordor
Orkowie hej, hej, hej, robią węża!
Szeloba ha, ha, ha, ma już zgon!
Pijemy hej, hej, hej, patrzy wieża!
Oko jest brudne, to nasz Sauron!
Hej, hej, hej, hej!
Mordor, Mordor
tu dziś każdy snaga gna
tu dosięga obcy dna
Oh ho ho ho, hej!
Mordor, Mordor
tu z człowieka robim sos
taki jest już jego los
Ah ha ha ha, hej!
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Mordor, Mordor
zło nas tutaj spowija
każdy z nas ma tu kija
Oh ho ho ho, hej!
Mordor, Mordor
tu nie rośnie nawet ryż
czystej wody nie ma tyż
Ah ha ha ha, hej!

NARCYZ
(Arachnoterapia)
Słowa: Vilva
Melodia: "Gdzie strumyk płynie z wolna"
1) Gdzie rzeka elfów płynie,
Ziołami pachnie las,
Tam w cichej stał gęstwinie
Ponętny Legolas
2) Tak patrzył w taflę wody
I mówił: - Miły mój!
Tyś przecudnej urody,
Ach, cóż za piękny strój!
3) Wtem pająk wyszedł z krzaków,
Legolas gada z nim:
- Hej, ogromny robaku,
Czy chcesz być fanem mym?
4) Pająk się zgodził chętnie,
Ukłonił mu się w pas,
Elf tuli go namiętnie
I w pajęczynę wlazł.
5) A pająk rzekł: - matołku,
Też na coś przydasz się!
Smacznego dziś rosołku
Pojedzą dzieci me!
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NIE PŁACZ, SAMIE
Słowa: Ariana
Melodia: „Nie płacz, Ewka”
1) Nie płacz, Samie, choć tu miejsca dość C a
Na twe szczere łzy. G
Zawsze byłeś dla mnie równy gość,
Zawsze w sercu mym.
Patrz jak Shire znowu kwitnie nam
Dzięki pracy twej.
Jego piękno dziś zostawiam wam,
Wróć do żony swej.
Ref.
Żegnam was, już wiem, d F
Nie załatwiam więcej żadnych spraw. C G a
Idę sam, właśnie tam, d F
Już czekają mnie. C
Wraz z elfami płynę tam, ten raz,
Ponoć Aman to przepiękny kraj.
Jeszcze raz, żegnam was,
Nie spotkamy się.
2) Trudy życia to radości kat,
Pęka woli nić.
Zbyt mi małą siłę Eru dał,
Bym mógł dalej żyć.
Pierścień dał mi wtedy nieźle w kość,
Zadręczając mnie.
Dziś wszystkiego mam serdecznie dość,
Więc wynoszę się.
Ref.
Żegnam was...

O, ELU!
Słowa: Ellena
Melodia: „O,Ela!”, Chłopcy z Placu Broni
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1) Bywałeś wcześniej wrednym elfem
i nawet całkiem do tego przywykłem.
Lecz teraz to słów mi już brakuje,
bo przyjaciół po prostu się tak nie traktuje.
Majarkę poznałeś i się zakochałeś,
ja szczęście twoje za swoje brałem.
Lecz kiedy się w siebie wgapialiście,
o swoim Finwem, heh... zapomnieliście.
Ref.
O, Elu! Mój drogi przyjacielu,
siedzisz na leśnej polanie
zakochany w tej swojej Melianie,
a dla mnie czasu nie masz już...
2) Wpadałem, stukałem, drzwi nie otwierałeś,
nie bardzo o swoją jaskinię dbałeś.
Wolałeś wybywać ze swoją żoneczką
i spacerować sobie po słoneczku.
Lecz wkrótce randeczki tobie się znudzą,
zaś stare dobre nawyki obudzą.
Po dawnemu będzie, znowu przyjaciele
i czasu wspólnego znów będzie wiele.
Ref.
O, Elu! Mój drogi przyjacielu,
siedzisz na leśnej polanie
zakochany w tej swojej Melianie,
O, Elu! Mój drogi przyjacielu,
siedzisz na leśnej polanie
zakochany w tej swojej Melianie,
a dla mnie czasu nie masz już...

O, ROSIE
Słowa: Nifrodel
Melodia: "O, Hela!", Piersi
1) Kiedy z Frodem z Shire wyjeżdżałem
Byłaś szczupła i lekka jak liść
Na przyjęciu na ręce cię brałem
By Cię tulić i pieścić co sił
Dzisiaj stoję tu, pod twymi drzwiami
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Serce mocno zaczyna mi bić
Otworzyłaś - a ja nie poznaję
O Elbereth!!! To chyba nie ty?!
Ref.
O, Rosie! o, Rosie!
Twoje ciało mnie onieśmiela
Twe ciało ogromne mi się śni
Od Shire aż po Bree
2) Gdy po chwili doszedłem do siebie
Zaprosiłaś do środka mnie
Postawiłaś na stole dwa ciasta
Razem ze mną zaczęłaś je jeść
Uśmiechając się czule mówiłaś
Że rozstanie to był jednak błąd
Przestraszony przytakiwałem,
Myśląc, jak najszybciej wyjść stąd.
Wtem przyniosłaś golonkę i piwo,
Po tym cieście nie mogłem już jeść,
Za to piwo natychmiast wypiłem,
Potem drugie i trzecie też...
I poczułem się wyluzowany,
Nawet fajnie rozmowa nam szła,
Z tym, że zjadłaś mi całą golonkę,
Ale za to przyniosłaś schab.
Ref. O, Rosie! o, Rosie!..
3) Gdy siedziałem tak z tobą godzinę,
Powróciły wspomnienia tych dni,
Gdy u Bilba z Tobą tańczyłem,
Serce mocno zaczęło mi bić,
Bo w twych oczach coś przecież zostało,
Ten cudowny i dziki blask,
Ja bez ciebie żyć nie potrafię,
Chcę być z tobą do końca swych lat.
Ref.
O, Rosie! o, Rosie!
Gdy mnie trzymasz w ramionach umieram,
Nigdy w życiu nie zaznałem takich chwil,
Kochaj mnie z całych sił!
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OSTATNIA PIEŚŃ ARWEN W LOTHLÓRIEN
Słowa: Nifrodel
Muzyka: Jacek Wanszewicz i Karolina Driemel
1) Odeszli już ostatni co kochali światło gwiazd...
nie ma już białych miast.
Ucichły śpiewy, słodkie głosy, jeden jest
liści szmer... i czas.
Ref.
Gwiazdo Jasna, prowadź mnie,
gdzie szepczą cienie,
serce pozostanie tam,
gdzie trwa Śródziemie,
wolno płyną liście drzew,
a każdy z nich... otula mnie.
2) Odeszła miłość w tajemnicę
Eru dar... ścisnął mi serce jak głaz.
Skazana na wieczną samotność, Elbereth,
ześlij sen… najdłuższy sen.
Ref. Gwiazdo Jasna prowadź mnie…
3) Szarą Przystań fale biją, spokojnie tak
słyszę ten szum poprzez wiatr...
Mój oddech wznosi się wysoko... ponad noc,
ponad świat, ponad sen... ponad czas.
Ref.
Gwiazdo jasna, prowadź mnie,
gdzie szepczą cienie,
serce pozostanie tam,
gdzie trwa Śródziemie,
wolno płyną liście drzew,
kto drogę zna
do Valinoru ziem?
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OSTATNI MARSZ
Słowa: Nifrodel; Muzyka: Jacek Wanszewicz
Gdzieś w górach hen tajemny las trwa w ciszy, czeka aż
obudzi go jarzębin zew, gdy owoc zmienią w krew.
Już zbliża się pił, siekier jęk.
Co powiesz, gdy obudzą się?
Gniew!
Gdy runie las i hordy drzew na Isengard, na czarną stal.
Nie sprosta już wielkiej sile drzew niejedno z ciemnych serc.
Bo w cieniu gór tajemny las łzy łyka, kiedy znów
pod piłą pada dąb i buk, i coraz mniej go już.
Nim zerwiesz dziś ostatni liść,
pamiętaj, co się drzewom śni:
Gniew!
Gdy runie las... (2x)
Nim runie las i hordy drzew, zatrzymaj się. gdy ścinasz je.
Bo w drzewach rośnie bunt i gniew w ciszy zielonych serc...

PANACEUM
(Mumakoterapia)
Słowa: Vilva
Muzyka: "Remedium", M. Rodowicz
1) Świat się pogrążył w Czwartej Erze, D
Athelas pleni się w ogrodzie eA
Żonka wytarty sztandar pierze, Ge
Teściu już dawno na Zachodzie. AGD
Na Białym Drzewie świeże listki, D
A mnie nachodzi chętka taka eA
Napisać do Haradu liścik: Ge
"Oddam Królestwo za mumaka!" AA7
i...
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Ref.
Wsiąść na mumaka pożyczonego, Dh
Kamyk Zielony w skarbcu zostawić, Dh
Olać tę całą cywilizację eA
I na Daleki Wschód się wyprawić! GA
2) Na tę włóczęgę chcę wyruszyć,
Z głodu wiewiórki wcinać nocą
I nie myć się, bo "się wykruszy",
Nie golić brody, bo i po co?
Będę pustkowi dzikich bratem,
Mumak powita stepy rykiem.
Mogę być znów Obieżyświatem,
Byleby tylko nie Łazikiem...
i...
Ref. Wsiąść na mumaka pożyczonego...

PIEŚŃ LAIQUENDI
Słowa: Nifrodel
Muzyka: Jacek Wanszewicz
1) Ile jeszcze zdeptam ścieżek?
Ile mostów przebyć zdołam?
Ile razy w pustą przestrzeń
Elbereth zawołam?
Gdzie ukryta Prosta Droga?
Co jak strzała leci
Poprowadzi moją duszę
i odnajdę Aman...
Ref. Elbereth, Elbereth, Elbereth...
Kto drogę zna...
2) Minął czas zielonych lasów,
Pnie zrąbane patrzą w bezkres,
Jeszcze tylko kroplą deszczu
Serce me płakać chce.
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Tylko kiedy przymknę oczy,
Błądząc na marzenia ścieżkach,
Szum Gelionu pozwala mi
Ocaleć od zapomnienia...
Ref. Elbereth, Elbereth, Elbereth...
Kto drogę zna...
3) Wciąż czekamy, w mroku gwiazdy
Są jedyną nadzieją nam,
My, wśród lasów zagubieni,
Którym gorzknieje ziemia,
Żal i pamięć dźwięczą głucho
Niby wiatr na skalnych szczytach.
Kto pamięta jeszcze Elfy,
Kogo o drogę pytać?...
Ref. Elbereth, Elbereth, Elbereth...
Kto drogę zna...

PIEŚŃ LUTHIEN
Słowa: Emma Scyther
Muzyka: Jacek Wanszewicz
Ref.
Może razem staniemy
W głębi Tysiąca Grót?
Jak to się stanie, nie wiemy,
Zacznie się nowy trud.
1) Zatrać się w tańcu tak raz po raz
Na chłodnej polanie gwiazd.
Zatańczmy razem a z nami czas,
By kiedyś powstała pieśń.
Ref. Może razem staniemy…
2) Patrzysz w me oczy, opuszczasz wzrok.
Czy obca jestem tobie?
Chodź, zatańcz ze mną, powtórz mój krok...
...Ja skoczę dla ciebie w ogień.
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Ref. Może razem staniemy…
3) Kryje nas tajemnica i noc...
Czuję jak patrzą w nas
Tilion i Varda, lecz to nie oni
Ścieżkę wyznaczą nam.
Ref. Może razem staniemy…
4) Zatonę w kwiatów cudowną woń.
Czy przyjdzie nam dzielić los?
Czy krew i łzy naznaczą go,
I czy mój usłyszysz głos?
Ref. Może razem staniemy…

PIEŚŃ MINSTRELA
Słowa: Avari
Muzyka: Jacek Wanszewicz
1) ... gdybyś wtedy tutaj był
przed Słońcem i Księżycem,
kiedy w krąg świat cały śnił,
gdy pieśń stała się życiem...
...gdybyś wtedy tutaj był
za dni Światła Obu Drzew,
kiedy w misach blask się tlił
i klejnotach żar jak krew...
Ref.
Graj Minstrelu, graj aż tchu zabraknie ci.
W pieśni przywróć nam chwałę tych dawnych dni
Graj Minstrelu, graj aż ci zabraknie tchu.
Spraw aby świat ten ukazał się znów.
2) ... gdybyś wtedy tutaj był
i Wojny ujrzał twarz,
z bólu wraz z Maglorem wył,
z Cirdanem pełnił straż...
... gdybyś wtedy tutaj był
w ciemności wielkiej stał,
gdy wściekłości wąż się wił
i łkał głos przelanej krwi...
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Ref. Graj Minstrelu…
Umilkł Minstrel i stoczyły się łzy...

PIOSENKA KRASNOLUDZKIEJ EKIPY ROZBIÓRKOWEJ
Autor: Mara
Melodia zwrotki: "Najwięcej witaminy", Andrzej Rosiewicz
1) Do Mordoru krasnoludy dostały wezwanie
Król im kazał do cna zburzyć Saurona mieszkanie
Ref. (chórek krasnoludów-rozbiórkowiczów):
Barad-Dur, Barad-Dur
Choćby waląc głową w mur
Barad-Dur, Barad-Dur
Lecz zburzymy ją (x2)
2) Do Przystani krasnoludy przyszły do Cirdana
Stare molo rozbierały od samego rana
Ref.
To Mithlond, to Mithlond
Elfy wnet odpłyną stąd
I Mithlond, i Mithlond
Wyburzymy też (x2)
3) Na przełęczy Cirith Ungol wieża kiedyś stała
Już nie stoi, krasnoludzka brać ją rozebrała
Ref.
Chcesz to wierz, chcesz to wierz
Wieżę można zburzyć też
Chcesz to wierz, chcesz to wierz
I zburzylim ją (x2)
4) Kręciły się krasnoludy przy moście w Tharbadzie
Wkrótce kupę starych cegieł miały już na składzie
Ref.
Za nasz trud, za nasz trud
zamiast mostu będzie bród
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Za nasz trud, za nasz trud
Gdy zburzymy go (x2)
5) Pod Dol Guldur krasnoludy przyszły raz na zwiady
Lecz odeszły, bo wyburzyć jej nie dały rady
Ref.
Dol Guldur, Dol Guldur
Skruszy twierdzę Mroczny Bór
Dol Guldur, Dol Guldur
Las pochłonie ją (x2)
6) Przyszła grupa krasnoludów wprost do Hobbitonu
Po dniach czterech niziołkowie już nie mieli domów
Ref.
Młotek bierz, młotek bierz
Norkę można zburzyć też
Młotek bierz, młotek bierz
Żeby zburzyć ją (x2)
7) Burzyły krasnale twierdzę w Dolinie Morgulu
Wkrótce ślad po niej nie został, tak jak po jej królu
Ref.
Straszny gród, straszny gród
Tutaj pracy dla nas w bród
Straszny gród, straszny gród
Lecz zburzymy go (x2)
8) Do Imladris krasnoludy zaszły raz przypadkiem
Nim odeszły, Elrondowi rozebrały chatkę
Ref.
Rivendell, Rivendell
Dom ten zburzyć to nasz cel
Rivendell, Rivendell
Więc zburzylim go (x2)
9) Do stolicy krasnoluda Elessar zaprosił
A ten kamień za kamieniem za bramę wynosił
Ref. (krasnoludzki chórek jednoosobowy "Młoteczek"):
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Wieża Czat, Wieża Czat
To mi zajmie z tysiąc lat
Wieża Czat, Wieża Czat
Lecz rozbiorę ją (x2)
10) Spotkały się krasnoludy przy Rogatym Grodzie
Lecz tam prace rozbiórkowe cuś nie były w modzie
Ref. (Chórek wkurzonych Rohirrimów):
Hop na koń, hop na koń
Krasnoludy goń, goń, goń!
Hop na koń, hop na koń
Nim nam zburzą gród (x2)
11) Popłynął krasnolud Gimli do Amanu statkiem
Tam w Tirionie elfów wieżę rozwalił przypadkiem
Ref. (Chórek wściekłych elfów):
Legolas, Legolas
Zabierz go stąd póki czas
Legolas, Legolas
Nim wyrzucim was! (x2)

PIOSENKA O PEWNEJ GOSPODZIE
Słowa: Avari
Muzyka: Jacek Wanszewicz
C/D/G C/D/G itd (przygrywka)
1) Któż zmoknięty w drzwi gospody puka, D/e/C/D
Przed nocą czarną ucieka pod dach, D/e/C/D
Droga przed nim jeszcze daleka, e/C/D/G
Przyjaciela daremnie szuka. C/D/G/D/G
Ref.:
Aż dwie pinty dostał gość! C/D/G
Hobbit pobiegł wnet do baru, C/D/G
By postawić gościom paru, C/D/G
Chociaż sam miał chyba dość! C/D/G
2) Któż z pokojów swoich cichych,
W gwarnej sali przy ogniu siadł:
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- Opowiadaj nam przechodniu,
Tylko bez dowcipów lichych
Ref.: Aż dwie pinty dostał gość...
3) Któż tam w cieniu fajkę pali?
Kaptur mocno naciągnięty,
Płaszcz ma broszą starą spięty
Patrzy czujnie wciąż po sali.
Ref.: Aż dwie pinty dostał gość...
4) Któż tam w kącie szepce cicho,
Południowiec razem z Fernym
Dzielą się zdarzeniem pewnym:
- Barman piwo! A niech to licho!
Ref.: Aż dwie pinty dostał gość...
5) Któż na stole tańczy, śpiewa,
Bawi się pierścieniem swoim,
Że jest wielkim sobie roi,
Gości tłum rozgrzewa wnet.
Ref.: Aż dwie pinty dostał gość...

PIOSENKA ŚRÓDZIEMNEGO WĘDROWCA
Tekst: Nifrodel
Muzyka: Adiemus
1) Spoza dolin, spoza gór C/G
na burzowych kłębach chmur a/e
niesie się wędrówki zew F/G
i krzyk morskich mew. C
Wiatr jesienne liście gna C/G
w ustach mam tęsknoty smak. a/e
Stopy rwą się same wprzód F/G
na tysiące dróg. C/C7
Ref.
Wyjdź na pola, wejdź na szlak F/G
usłysz jak cię woła wiatr C/a
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mapa Ardy w sercu tkwi F/G
Gwiezdna droga w oczach lśni C/C7
Wyjdź na pola, wejdź na szlak F/G
usłysz jak cię woła wiatr C/a
mapa Ardy w sercu tkwi F/G
Gwiezdna droga lśni C
2) Gdzieś w oddali słychać śpiew
tęskny szum w koronach drzew
każdej nocy wciąż się śni
podróż w Dawne Dni
Nim zaszemrze srebrem świt
mgły przebije słońca błysk
idę gdzie mnie dusza rwie
w mój na jawie sen
Ref.
Wyjdź na pola, wejdź na szlak...

PIOSENKA TOLKFOLKOWA
Słowa: Adiemus
Melodia "Whisky in the Jar"
1) Siedzimy dziś w Bielawie, C
chłodzimy nogi w trawie, a
Bo Elek nam wymyślił bieg po szyszkach bardzo twardych F C
Obiadu dziś nie mamy,
herbaty się nachlamy,
a potem przyjdzie z ognia jeść kiełbasę bez musztardy.
Ref.
Hej, Elek, wymyśl coś - goście się nudzą, G C
nie pójdziesz spać pod koc, F
zabawy ma być moc! C G C
2) Już konkurs jest malarski
trzymamy pędzle w garści,
Sam chlapie wkoło farbą jakby całkiem opętany;
Nim ktoś mu pędzel schował,
to MoNĘ pomalował,
i by wysuszyć ładnie wziął przylepił ją do ściany
45

Ref.: Hej Elek...
3) Sauron okiem błyska,
Szelobie kapie z pyska,
-"Gdzie piwo?" - pyta jakis gość wyraźnie niekumaty.
Pijemy Entów Wodę,
co ciecze nam na brodę,
niektórzy pierwszy w życiu raz bez mamy i bez taty
Ref.: Hej Elek wymyśl coś...
4) W konkursie udział brałem
nagrodę odebrałem:
notesik, czipsy, fotkę i lizaka z Legolasem
Notesik dam Monice
Lizaka w zęby chwycę
na ścianę paczkę z czipsów, by wspominać Tolkfolk czasem
Ref.: Hej Elek wymyśl coś...
5) Wow -konkurs jest muzyki,
ze sceny dzikie ryki
i gwizdy, bowiem słychać że nie stroją im gitary...
Schowamy się do lasu
z daleka od hałasu
już ciemno - może uda się połączyć jakoś w pary...
Ref.: Hej Elek wymyśl coś...
6) Już noc zapadła wkoło
bawimy się wesoło
gospodarz gada głupio coś, że piwo zakazane
Do świtu posiedzimy,
na pociąg się spóźnimy...
a co tam, w roku tylko raz tolkfolki zwariowane!
Ref.: Hej Elek, wymyśl coś...
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PŁONIE STATEK W LOSGARZE
Słowa: Mara, Ominous
Melodia: "Płonie Ognisko w Lesie"
1) Płonie statek w Losgarze
Feanor palić każe
Z płomieni pokład sterczy
Na nim Umbarto skwierczy
- Ała, boli! Ała, boli! - na nim Umbarto skwierczy
2) Płonie statek w Losgarze
Na morzu łuna gorze
Fingolfin w Aramanie
Zaczyna wyklinanie
- A niech cię szlag!, A niech cię szlag! - zaczyna wyklinanie
3) Płonie statek w Losgarze
Widzą to straże wraże
Balrogowie przybyli
Feanora ubili
- Zdychaj, elfie! Zdychaj, elfie! - Feanora ubili
4) Statek w Losgarze spłonął
Ognisty Duch wyzionął
Ducha zrządzeniem losu
Pora mu do Mandosu
- Ognisty Duch! Ognisty Duch - pora mu do Mandosu

POŁÓŻ ANDURIL NA STÓŁ
Słowa: Dag O'Berth
Muzyka: T. Love
1) Połóż Anduril na stół e a
Pierścień pradziadka odrzuć precz C G (D)
Całe Śródziemie pełne orków e a
I nie pomoże tu żaden miecz C G
Nie, nie, nie, D e
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Nie wszystkich możesz zabić a
To niemożliwe uwierz mi C G
Nie, nie, nie D e
Bo oni wciąż się mnożą a
i nie przestaną po kres swych dni C G (D e)
Ref.
Tylko nie mów tego mi e a C D
Nigdy nie mów tego mi G D e
Tylko nie mów tego że a C D
trochę wstydzisz się G (D e)
Tylko nie mów tego mi a C D
Nigdy nie mów tego mi G D e
Tylko nie mów tego że a C D
Miłości wstydzisz się G D (e)
2) Więc pomyśl o tym co Cię boli
O wszystkich stworach, które znasz
To najtrudniejsze zawsze jest
Powiedzieć nen gdy mówią ghasz
Nie, nie, nie
Bądź pozytywnym wojownikiem
Gdy z palantirem zostajesz sam
Tak, tak, tak
Trzeba powiedzieć Mu to w Oko:
Ty mnie nie lubisz - ja Cię kocham!

PRZYBYŁY NAZGULE DO BAGOSZNA
Słowa: Adiemus, Nifrodel
Muzyka: "Przybyli ułani pod okienko"
1) Przybyły Nazgule do Bagoszna (2x)
na pewno tu będą chciały zostać (2x)
2) Napadły Grubasa już Bolgera (2x)
uciekał, aż wzięła ich cholera (2x)
3) Wszystko to, że Frodo sprzedał norę (2x)
Lobelia kupiła ją nie w porę (2x)
4) A Willa burmistrza zamkli w mamrze (2x)
jak piwka wypijesz, trafisz tamże (2x)
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5) Dziadunio Gamgee dziś smutny taki (2x)
bo Sharkey przekopał mu ziemniaki (2x)
6) Przybyły Nazgule pod okienko (2x)
Stukają pukają - wpuść Frodzieńko (2x)
7) O Eru, a cóż to za potwory? (2x)
Sie nie dam! Nie wpuszczę do mej nory (2x)
8) Przyszliśmy napoić nasz konie (2x)
i jeszcze zapytać : "Masz Pierścionek?" (2x)
9) Ni mom ci Pierścionka ja żadnego (2x)
a nawet jeśli, nic wam do tego (2x)
10) Hobbicie cierpliwość już tracimy (2x)
Nie będziem tu czekać aż do zimy (2x)
11) Jak nie otworzysz nam po grzeczności (2x)
Połamiemy ci drzwi oraz kości (2x)
12) Lecz Frodo tej chwili już nie czekał (2x)
przez okno na pole był uciekał (2x)

SAMOTNY ELF
Słowa: Emma Scyther
Muzyka: Jacek Wanszewicz
1) Kiedy się budzisz w półmroku,
Spoglądasz w gwiezdny blask,
A nad sobą masz niebo czyste tak
Wyczuwasz, że twój czas.
Ref.
Hen, na dalekich ziemiach,
Gdzie światło jest Dwóch Drzew,
Odchodzi w zapomnienie
brzemię trosk. Słychać śpiew.
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2) W ciągłej trwodze podążasz,
Bo lasy kryją Cień.
Wiatr cię smaga po twarzy, wstrzymując krok,
Lecz nie oglądasz się.
Ref. Hen, na dalekich ziemiach…
3) Ślady, które odgadniesz,
Nadzieję w ciebie tchną...
Jeśli spojrzysz w te oczy, zostaniesz tu,
Odnajdziesz cel i dom.
Ref. Hen, na dalekich ziemiach…

STARA PIEŚŃ MANIAKÓW TOLKIENA
Słowa: Nifrodel, Avari & Adan
Melodia: "Hej, bo wesoły uśmiech"
1) Płynie łódź moja wzburzoną rzeką,
Brzegu nie ma, w żagle wieje,
Inny by już stracił głowę,
Ja się tylko śmieję.
Ref.
Hej, bo wesoły uśmiech
W czasie burzy jest pogodą,
Uśmiech ku brzegowi pędzi
Rozgniewaną wodę.
2) Balrog mój bitwę niejedną przetrwał,
Od Elfki dostałem burę,
Bardziej o fajkę dbam, by nie zgasła,
Niż o własną skórę.
Ref. Hej, bo wesoły uśmiech....
3) Jam Samotny Rzeźnik, który
Nie szczędzi w majtkach Nazgula,
Gdy brak kobiet, kuca, pieśni
Po Śródziemiu hulam.
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Ref. Hej, bo wesoły uśmiech...
4) Rymujcie Ludzie, Elfy, Krzaty,
Tolkien wieszcz był pierwsza klasa.
Muszę spadać, bo mnie gonią
fanki Legolasa.
Ref. Hej, bo wesoły uśmiech...
5) Legolas to jest elf, który
Z krasnoludem chodzi w parze,
Myślą o nich niecne rzeczy,
Hyuga nie zaprzeczy.
Ref. Hej, bo wesoły uśmiech...
6) Tu Legolas siedzi śliczny,
Tutaj Gimli zuch jak trzeba,
Ludzi zastęp całkiem liczny,
Wokół szumią drzewa.
Ref. Hej, bo wesoły uśmiech...
7) Na naradzie u Elronda
Zebrało się luda wiele,
Każdy na Pierścień spogląda,
Jęzorem wciąż miele!
Ref. Hej, bo wesoły uśmiech....
8) Wtem Boromir nagle wstaje,
O śnie opowiada dziwy,
Słowom tym świadectwo daje
Narsil - miecz prawdziwy.
Ref. Hej, bo wesoły uśmiech....
9) A na uczcie u Elronda
Bilbo swoje pieśni śpiewa
Arwen na niego spogląda
Głośno się zaśmiewa
Ref... Hej, bo wesoły uśmiech....
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10) Był raz jeden Balrog który
Mieszkał w Morii - strasznej dziurze
Dawał Orkom wielkie bury
I wycierał kurze
Ref. Hej, bo wesoły uśmiech....
11) "Pod Zielonym Smokiem", Merry
Wraz z Pippinem pili piwo,
Czując pociąg do kariery,
śpiewali coś żywo.
Ref. Hej, bo wesoły uśmiech....
12) W Morii ciemnej idą razem,
Gandalf im latarnią świeci,
Nagle pędzą wielkim gazem,
Balrog z nimi leci.
Ref. Hej, bo wesoły uśmiech....
13) Pod Kucykiem na Forumie
Pieśni, wierszy co niemiara,
Każdy tworzy ile umie
I bardzo się stara
Ref. Hej, bo wesoły uśmiech....
14) Gigant majtek ciągle szuka,
Styl bielizny go ciekawi.
W knajpę co rusz ktoś zapuka,
Kolejkę postawi !
Ref (2).
Ten kto chce niechaj se wierzy
A kto nie chce niech nie wierzy
Nam tam na tym nie zależy
Więc wypijmy jeszcze!
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STOPY HOBBITA
Słowa: Nifrodel
Muzyka: Jacek Wanszewicz
1) Czy deszcz czy kamień chyżo w dal
Podążam zimą i latem
Czy jest Tolkiena lepsiejszy dar
Nad stopy Hobbita kosmate?
Twardej podeszwy - niczym stal
Żadna się drzazga nie ima
Ich niestrudzona mięsistość to
Marzenie każdego pielgrzyma!
Ref.
Hej! Hej! Śmiej się śmiej
Takie stopy chciałbyś mieć
Obejrzyj spód, obejrzyj wierzch
Do tańca niech poderwą cię!
2) Takich stóp nie ma żaden Elf
Choć tysiąc lat już chodzi!
Więc jednoznacznie widać, że
Elfom się źle powodzi
I nawet Sauron w kapciach swych
siedział w Mordorze jak struty
Lecz gdy Frodo tam zjawił się
Umarł Sauron nieobuty
Ref. Hej! Hej! Śmiej się śmiej....
3) "Włochate giry - ach co za szyk"
Drwią Krasnoludy zazdrośnie
Ale inaczej śpiewają gdy
Na palcu im odcisk wyrośnie
Nawet Nazgule przyznały, że
Gdy już dotarły do włości
Na całe dwa dni złożyły ich
stopy Hamfasta wonności
Ref. Hej! Hej! Śmiej się śmiej....
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4) Więc teraz gdy już prawdę znasz
i widzisz te cudowności,
czyż nie zaliczysz stópek tych
pośród największe piękności?
Więc gdy hobbitem jesteś cnym
Nie chowaj swych stóp w skarpecie
Bo cudna, świeża hobbicka woń
To najlepsza broń jest na świecie!
Ref. Hej! Hej! Śmiej się śmiej...

TAŃCOWANIE Z HOBBITAMI
Słowa: Maniaiel
Melodia "Tancowanie"
1) Kiedy Pierścień dostaniesz i Nazgul cię ściga,
Kiedy trolle cię złapią albo orków drużyna
Gdy Szeloba cię dorwie i jest bardzo źle
Tańcz z hobbitami i nie przejmuj się!
Ref.
Tańcz tańcz tańcz z nami ty
Tańcz z hobbitami by wióry szły
Wypij aż do dna za przygody złe
Tańcz z hobbitami i nie przejmuj się
2) Gdy wrogowie okrążą, uciec nie ma nadziei
Albo gdy wdzięk Arweny znowu cię onieśmieli
Kiedy Elrond daleko do Mordoru cię śle
Tańcz z hobbitami i nie przejmuj się!
Ref. Tańcz tańcz tańcz z nami ty...
3) Kiedy statek ostatni do Amanu odpłynie
Kiedy kochasz się skrycie w nieśmiertelnej dziewczynie
Gdy Saruman zdradziecko zamknie w wieży cię
Tańcz z hobbitami i nie przejmuj się!
Ref. Tańcz tańcz tańcz z nami ty...
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TOLK FOLK 2004
Słowa: Achika
Melodia: „Glory glory hallelujah”
1) Naprzód, wesoło niech popłynie gromki śpiew,
bo dziś na łące Tolk Folk wśród szumiących drzew.
Żeby się dobrze bawić, starczy tylko chcieć,
a więc do Bielawy jedź!
Ref.
Na Tolk Folku słodkie życie,
czy wieczorem czy o świcie.
Wyznam wam, że marzę skrycie,
aby Tolk Folk wiecznie trwał.
2) Tutaj Adiemus pięknie na gitarze gra,
Bożka kiełbasę piecze, Randir rąbie drwa.
Achika razem z Brakiem tak fałszują, że
Tobisiowi wyć się chce!
Ref. Na Tolk Folku słodkie życie…
3) Złota plakietka z sową dumnie zdobi pierś,
czyś zgred czy nastolatek, wszystkim mówisz „Cześć!”.
Bo na Tolk Folku wszyscy fani są na ty,
takie są reguły gry.
Ref. Na Tolk Folku słodkie życie…
4) Beleg ma piękny łuk, Aragorn lśniący miecz
- sprawność bojowa to jest podstawowa rzecz.
Indil z Achiką też trenują z całych sił,
aż z palcatów idzie pył.
Ref. Na Tolk Folku słodkie życie…
5) W Biegu Hobbickim Sam zwyciężył, proszę was:
w zadaniach sprawnościowych miał najlepszy czas.
Niektórzy zawodnicy nie wiedzieli, że
Smaug nie pija Nescafe!
Ref. Na Tolk Folku słodkie życie…
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6) Mithrandir robi LARPa, zapisujcie się!
Cztery drużyny będą zmagać się w tej grze.
Pędź do zielarki, gdy napadnie cię zły smok
lub gdy dasz w bagienko krok.
Ref. Na Tolk Folku słodkie życie…
7) Koncert Hobbitów Trzeźwych to był wielki hit,
mONA ma piękny głos, to nie jest żaden mit.
Na koniec popłynęła z Adiemusa ust
nowa pieśń – „Boromir blues”.
Ref. Na Tolk Folku słodkie życie…
8) W tańcach celtyckich zespół Comhlan wiedzie prym,
Nas też nauczy, więc się bawmy razem z nim.
Dzisiaj potrzebna będzie każda para nóg,
Aby rekord paść nam mógł.
Ref. Na Tolk Folku słodkie życie…
9) Do smoka strzelać chcą Nifrodel, Beleg, Jok,
Haletha od zwycięstwa była już o krok.
Lecz wszystkich pobił nasz z Północnych Równin brat,
choć ma tylko dziesięć lat!
Ostatni ref.
Szósty Tolk Folk już za nami,
Każdy się zalewa łzami.
Ale zamiast płakać, myślcie o tym, że
Znów za rok spotkamy się!

TOLK FOLK 2013
Słowa: Mara
Melodia: "Sexbomb", Tom Jones
1) Pole namiotowe dani żąda z krwi g# c#
A także ofiar z potu oraz łez. g# d#
Ari obciął palca, wrzątek wylał ktoś, g#
c#
Kogoś jeszcze użarł giez. g# d#
g#
Jest tu step rohański i Nad Wodą Staw g#
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c#

A za nimi Mordor w dali czai się. g# d#
Trochę mało cienia, słońce praży nas, g#
Lecz ogólnie nie jest źle. g# d#
g#

c#

Ref.
Tolk-Folk, Tolk-Folk, to jest Tolk-Folk, g# c#
Tutaj razem bawią się krasnolud, elf i ork. g# d#
Tolk-Folk, Tolk-Folk, Tolk-Folk to jest, g# c#
Dołącz do nas, jeśli chcesz. g# d#
g#
2) Mamy prysznic z beczki i toi-toie trzy,
Zimną wodę w kranie mamy cały czas.
Nocą w toalecie, gdy się zamknie drzwi,
Wielkie Oko śledzi nas.
Tu Spiryt of Tolkien o nasz budżet dba,
I forsę na konwent zbiera cały dzień.
Blask Earendila za złocisze dwa
kupisz lub przenośny cień
Ref. Tolk-Folk, Tolk-Folk, to jest Tolk-Folk...
3) Dziś strzelamy z łuku, Smauga ubić trza
Bard Łucznik to jest dla nas wielki wzór,
Lecz gdy z Wielkiej Sowy schodzim głodni tak
Kusi nas, by pruć do kur.
Erudar integrować wszystkich bardzo chce,
Lecz jak dotąd zyskał tylko to,
Że Tolkfolkowicze, zjednoczywszy się,
Do słupa przywiązali go.
Ref. Tolk-Folk, Tolk-Folk, to jest Tolk-Folk...
4) Nocą włamyhobbit w trawie skrada się,
Bo Pierścień bardzo chciałby zdobyć, lecz
Czeski Gandalf twardo do ataku prze,
Ostał się nam zgniły śledź.
Bieg hobbicki oraz LARP na Amon-Hen,
Wreszcie kalamburów przyszedł czas:
Hithlome z precyzją narysuje nam,
Jak goły Saeros biegł przez las.
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Ref. Tolk-Folk, Tolk-Folk, to jest Tolk-Folk...

TOLK FOLK IN THE RAIN
Słowa: Achika, Adiemus
Melodia: „Whisky in the Jar”
1) Siedzimy dziś w namiocie,
A Tolk Folk tonie w błocie,
Bo deszcz już pada dziesięć godzin i nie widać końca.
Ogniska znów nie mamy,
Więc z głodu wyzdychamy,
Niech ktoś odprawi jakieś czary, by przybyło słońca!
Ref.
Hej, Braku, wymyśl coś, namiot przecieka!
Nie pójdziesz spać pod koc – nakapie ci na nos.
2) Balduran mieczem błyska,
Tobiemu kapie z pyska,
„Gdzie kawa?” pyta Baśka głosem z lekka nieprzytomnym.
Pijemy zimną wodę,
Błagając o pogodę...
O, znów zaczyna padać, więc się do namiotów chrońmy!
Ref.: Hej, Braku...
3) Już ogień skrami pryska,
A Bąku goni Miśka,
„Oj, mamo!!”, jęczy Kreska, znowu za coś ochrzaniona.
Palimy Białe Drzewo,
Smoczyca piosnkę śpiewa,
Ach, jak by było fajnie, gdyby jeszcze była mONA...
Ref.: Hej, Braku...
4) Na LARPie Trolle mili
trzy razy mnie zabili
nie wziąłem skrzynki im i questa przez to nie zrobiłem
Gdy już do domu wrócę,
to się na Forum rzucę,
postulat dam -eNPecom w przyszłym roku obciąć siłę
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Ref.: Hej Turin, wymyśl coś - gracze się nudzą
Nie pójdziesz pod koc spać -my w LARPa chcemy grać!

TOLK FOLK (TOLK PIOSENKA)
Słowa: Nifrodel
Muzyka: Jacek Wanszewicz
1) Ustępuje wnet frasunek,
W sercu do zabawy chęć,
Kiedy chociaż raz do roku
Do Bielawy zjeżdża brać.
Chociaż to na końcu świata,
Jestem i się kłaniam w pas,
Bo, by Tolkiena myśl rozsławić,
Jest potrzebny niezły las.
Ref.
Hej! Hej! Usiądźcie w koło!
Hej! Niech popłynie śpiew!
Niech usłyszą lasy, góry,
Że dziś jest TolkFolku dzień!
2) Szerszeń kręci się od rana,
Lecz go nie odgania nikt,
Bo w Bielawie dzień zbratania
Obchodzimy właśnie dziś.
Tylko tutaj w zgodzie siedzą
Nazgul, krasnolud i elf.
Kromką chleba się podzielą,
Patrząc czule w oczy swe.
Ref. Hej! Hej! Usiądźcie w koło!...
3) Kto hobbitem zostać zechce,
Musi na bosaka biec.
Po kamykach dać drapaka
Tylko hobbit waży się.
Czas turnieju łuczniczego.
Elfy z ludźmi mierzą się.
Każdy elf ma kupę śmiechu,
Tylko Smaug nie śmieje się.
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Ref. Hej! Hej! Usiądźcie w koło!...
4) A kto jeszcze w kącie siedzi
Zawstydzony, smutny, zły,
Niech muzyka go rozrusza,
Bo Drużyna daje rytm.
Hobbit wziął do tańca elfkę
I podeptał palce jej,
Skacze elfka obolała
Jedną nogą w tańcu tym.
Ref. Hej! Hej! Usiądźcie w koło!...
5) Tutaj czas się zatrzymuje,
Irmo nie pozwala spać.
Nawet kiedy gwiazdy gasną,
Świetlikami rozpala świat.
A gdy rano w podpuchnięte
Świt spogląda oczy ludzi,
To wydaje się każdemu,
Że w Śródziemiu się obudził.
Ref. Hej! Hej! Usiądźcie w koło!...

UPADEK GIL-GALADA
Słowa: J.R.R. Tolkien, tlum. Mara
Muzyka: Jacek Wanszewicz
Gil-galad ludu Elfów był królem
hej-hej-hej-no-ni-no
Harfiści o nim śpiewają z bólem,
hej-hej-hej-no-ni-no
- Władcy co wolną dzierżył krainę
hej-hej-hej-no-ni-no
Od szczytów górskich po mórz głębinę.
Lecz dawno temu odszedł z tych ziem
i nikt rzec nie umie, gdzie skrywa się.
W mrok gwiazdy jego zapadło lśnienie,
w krainie Mordor, tam gdzie zaległy cienie.
W kraju gdzie zaległy cienie...
60

Miecz długi, włócznia jak śnieżny cierń,
hej-hej-hej-no-ni-no
Z daleka widoczny błyszczący hełm,
hej-hej-hej-no-ni-no
W lustrze srebrzystej tarczy z błękitem
hej-hej-hej-no-ni-no
Nieprzeliczone gwiazdy odbite.
Lecz dawno temu odszedł z tych ziem
i nikt rzec nie umie, gdzie skrywa się.
W mrok gwiazdy jego zapadło lśnienie,
w krainie Mordor, tam, gdzie zaległy cienie.
W kraju gdzie zaległy cienie...

UPADEK GIL-GALADA (PARODIA)
Słowa: Mara
Muzyka: Jacek Wanszewicz
1) Gil-galad elfią Królewską Mością
hej-hej-hej-no-ni-no
Był, a więc elfy jęczą z żałością
hej-hej-hej-no-ni-no
Za swym monarchą co niezawiśle
hej-hej-hej-no-ni-no
Władał nad morzem - w Lindonie ściśle
Ref.
Lecz dawno temu przepadł z kretesem,
z hełmem, i tarczą, i z interesem.
Słuch zginął nawet o jego trupie,
w krainie Mordor, gdzie ciemno jak w dupie...
W kraju gdzie ciemno jak w dupie...
2) Włócznię miał długą i miecz też taki
hej-hej-hej-no-ni-no
Hełm, co lśnił niczym jajca sobaki,
hej-hej-hej-no-ni-no
Tarczę ze wzorkiem gwiaździstej łączki,
hej-hej-hej-no-ni-no
Którą jak lustrem puszczał zajączki.
Ref. Lecz dawno temu przepadł z kretesem...
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UTULIE'N AURE
(pamięci poległych w Nirnaeth Arnoediad)

Autor: Mara
1) W zieleni skąpany rozległy step
Morski wiatr w trawie szeleści
Pod słoną falą zaginiony wiek
Co przetrwał już tylko w pieśni
Tam kurhan wysoko usypany
Pragnie się wyrwać z kipieli
Czy słyszysz głos, żeglarzu zbłąkany
Pieśń tych, co pod nim zasnęli?
Ref.
Szło wojsko do bitwy w szeregach karnie
A w oczach ich jasny płomień
Echem od gór się okrzyk odbijał:
- Utulie'n aure!
- Auta i lome!
2) Wojownicy elfów w zbrojach lśniących
Z nimi ojcowie Atanich
Przykłady liczne męstwa walczących
Lecz cały wysiłek na nic
Z Thangorodrimu, mrocznego grodu
Smoki wielkie i orków chmara
Jak rzeka płyną, lecz gorsza wschodu
Ludzi jest złamana wiara
Ref. Szło wojsko do bitwy w szeregach karnie...
3) Książę ze wschodniej Marchii zdradzony
I sojusz jego rozbity
Huf krasnoludów osamotniony
A wódz Eldarów zabity
Królewski sztandar wdeptany w błoto
Miecz pękł, zdruzgotany hełm też
Klątwa spełniła się co do joty
Nikt zliczyć nie umie łez...
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4) Płynie lament znad pobojowiska
Równinę ogarnia już cień
Ostatniego obrońcy topór błyska
"Jeszcze kiedyś nadejdzie dzień"
Jeszcze nadejdzie dzień!
Ref. Szło wojsko do bitwy w szeregach karnie...
5) Ty coś uciekł od Śródziemia brzegów
Spojrzyj w wodę, w głębinę fal
Zobaczysz cienie dawnych szeregów
I w oczach ich wygasły żar
Ref. 2
A gdy o świcie zgasną statku latarnie
W toni słońca zaigra promień
Może usłyszysz echo co szepce:
- Utulie'n aure...
- Auta i lome...

WĘDROWNY STRAŻNIK
Słowa: Ariana
Melodia: „Wędrowny muzyk”
1) Już czas spakować tobołek,
pożegnać czule dom
Uśmiechnąć się jeszcze do Arwen
co tęskni wciąż.
Powiedzieć ojcu dobranoc,
pod pachy manatki swe wziąć
I nucąc cichą melodię
Na koński grzbiet znowu wsiąść.
Ref.
Wędrowny Strażnik
W tobołku jego dom
Wędrowny Strażnik
W podróży wciąż
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2) Pustkowia dzikie przemierza
Gdzie wszystkiego prócz orków brak
Lecz poddać się nie zamierza
Choć ciężko mu tak
Choć czasem trochę mu smutno
I czasem wszystkich mu brak
Wspomina tylko Arwenę
W kopyt stłumiony takt
Ref. Wędrowny Strażnik...

WMORDORÓWKA
Słowa: Vilva
Melodia: "Międzynarodówka"
Wyklęty ludu, dobądź broni!
Nazgulu, Wodzu prowadź nas!
Gdy Wielkie Oko nas ochroni,
Nadejdzie wnet Mordoru czas!
Sauronowi ku chwale
Wrogów rzucim na stos!
Ludzie, elfy, krasnale - Przegrany* macie los!
* - lub g=s

WYZNANIE
Słowa: Elring
Muzyka: Adiemus
Czymem zawinił? Żem chciał własnej pieśni – C/F/C
W jej imię dźwigać lądy z mórz otchłani? F/C/d/G
Bo mi jak groźny wicher grzmiała w piersi, C/F/C
Krzycząc, żem winien żyć i konać dla niej! F/C/d/G/C
Kiedym, uwięzion i zbawion potęgi, a/d
Puchar goryczy spijał mej w milczeniu, E/a
Tyś, Pierworodny, wstąpił w świata kręgi, a/d
Nieugaszony, strzelisty Płomieniu! E/a/G
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Dzieła wciąż nowe, coraz bardziej wzniosłe C/G
Tworzyłeś, wiecznym gnany niepokojem; G/a/E
Jam szedł za tobą, by zniżonym głosem a/d
Szeptać ci w ucho słowa pieśni mojej... E/a/G
Słuchałeś chciwie - lecz, pieśnią uwiedzion,
Tyś pieśni twórcę odepchnął w pogardzie,
Upokorzywszy hardą odpowiedzią
Najpotężniejszą istotę na Ardzie!
Tyś śmiałą myślą sięgał coraz dalej:
Aż, gdy pieśń nasza najpiękniej rozbrzmiała,
Promienne Światło zakląłeś w krysztale...
Ach, jakże blask ich na twym czole pałał!
Więc podwojonym zawrzałem pragnieniem:
W jednej zarówno pożądałem chwili
Zimnej jasności twoich szarych źrenic
I gorącego blasku Silmarili!
Żebrałem łaski przed Formenos progiem,
Trawiony żądzą - i Światła, i Ognia,
A tyś mnie potem Czarnym głosił Wrogiem,
W zgasłym Tirionie płonąc jak pochodnia!
Klejnoty, piękne jak ich twórcy dłonie,
Mą dłoń straszliwym przepaliły żarem...
Alem je zatknął w żelaznej koronie,
Co gnie ku ziemi czoło swym ciężarem.
Dziś, wszechpotężny - choć znużony bardzo Na czarnym tronie trwam w mej mocy chwale...
Twój płomień zagasł. Nasza pieśń umarła.
Jedno wiem tylko: że cię miłowałem.
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ZŁOTY PYŁ
Słowa: Vilva
Melodia: "Foggy dew"
1) Po wojaczce wróciłem, tam gdzie mój piec, eD
Pod mą górę, ale nudno tam. CDe
Krasnoludy zwołałem na wielki wiec, eD
Przedstawiłem mój stuletni plan. CDe
Opisałem im bój chwalebny nasz, GD
Który zeszłej nocy mi się śnił! CDe
Szedłem z braćmi pracować, przywrócić blask eD
Pieczar Helma niczym złoty pył. CDe
2) Zapomniałem o dawnym kumplu mym
Odczepił ode mnie się ten ćwok.
Nie wiedziałem jednego, że on jak w dym
Chyłkiem za mną lezie krok w krok.
W Aglarondzie mieszka mój dzielny lud,
A Legolas w Ithilien gdzieś się skrył!
Elfy tu się pętają i leśny brud
Już wdeptały w jaskiń złoty pył.
3) Myślę znów o Królowej, a włosy jej
Jak w kamieniu złotej żyły zew.
Jak mam przekuć to piękno w komnacie mej
na pamiątkę Jej prastarych drzew?
Legoś mi na wzór dać swój warkocz chce,
Ja do niego: -A żebyś ty zgnił!
Rzadkie kudły twe już nie kręcą mnie,
Jeszcze sypiesz je na złoty pył.
4) W końcu wpadłem na pomysł, jak ulżyć nam,
Za morzami przecież miejsca w bród.
Wsadzę go do łódeczki, wywiozę tam,
Gdzie od dawna siedzi jego ród.
Galadrieli znów ujrzę jasną twarz
I w Pelori górach będę żył!
Aule znajdzie mi jaskinię w sam raz,
Aby znowu kopać złoty pył.
Mahal znajdzie mi jaskinię w sam raz,
Aby znowu kopać złoty pył.
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ZŁUPIMY ROHAN
(Hymn bojowy Uruk-hai)
Słowa: Mara; Melodia: "Vi ska' slukke Brann"
1) Gdzie Isengardu krąg, tam Orthank wznosi się, E A
włada tam Saruman Biała Ręka E A
Został sługą zła, orków armię ma E A
i na wojnę z Rohanem nas gna E
O, Isengard, o, Isengard, o, Isengard, o, Isengard A #Fm A/E D A A/#G #Fm
A/E D
2) Śmierć koniarzom dziś, ziemię będą gryźć
A my kości ich obgryzać będziem
Spalić Edoras, już przyszedł na to czas
Lecz Fangornu najpierw wytniem las!
Ref.
(I) złupimy Rohan, złupimy Rohan D A E
Zrobimy krwawą jatkę i nikt nie umknie nam D A E
Złupimy Rohan, zniszczymy go wraz D A E
Na wojnę wyruszamy, by zdobyć Edoras D A E D
O, Isengard, o, Isengard, o, Isengard, o, Isengard
3) Jesteśmy Uruk-hai i właśnie w to nam graj,
by grabić, palić, niszczyć i mordować.
Saruman dobrze wie, co każdy Uruk zje
Więc ludzkie mięso hojnie nam daje
Ref.
(I) złupimy Rohan, złupimy Rohan
Zrobimy krwawą jatkę i nikt nie umknie nam
Złupimy Rohan, zniszczymy go wraz
Na wojnę wyruszamy, by zdobyć Edoras / x 2
O, Isengard, o, Isengard, o, Isengard, o, Isengard
O, Isengard, o, Isengard, o, Isengard, o, Isengard
Złupimy Rohan
Złupimy Rohan
Na wojnę wyruszamy i złupimy Rohan
W Edoras się spotkamy i złupimy Rohan
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ŻALE ARWENY
(czyli Dlaczego laski lecą na Legolasa )
Słowa: Preciousss
Melodia: "Żeby wszystkie chłopy wyzdychały", Elżbieta Adamiak
1) Tego związku tatuś nie pochwalał,
Mówił "Od ludzi trzymaj się z dala,
Bo żaden z nich nie jest ideałem,
Ani duszą ani nawet ciałem".
Byłam głupia, taty nie słuchałam,
Tobie swą nieśmiertelność oddałam,
A od Ciebie otrzymałam w zamian,
Piękne komnaty... do wysprzątania.
Ref:
Twardzielem jesteś tylko na zewnątrz,
Lecz poznałam w końcu prawdę pewną,
Że posiadasz jedno miękkie miejsce,
Ale niestety nie jest to serce.
2) Ja pragnęłam od Ciebie coś więcej,
Lecz wolałeś mnie trzymać za ręce.
Powiedziałeś, że mnie szanujesz,
Że po ślubie, że gdy będziesz królem.
Ślub był przepiękny- to muszę przyznać,
Bo przepiękna jest Twoja ojczyzna,
Lecz wypiłeś za dużo matole,
Noc poślubną przespałeś na stole.
Ref. Twardzielem jesteś tylko na zewnątrz...
3) Wciąż czekam aż wywiążesz się w końcu,
Ze swego, mój mężu, obowiązku.
Że się leczysz, tak mówisz mi czasem,
Tego nie leczy się athelasem
"Możesz być pewna"- raczysz żartować,
"Że innej na boku nie będę chować"
Lecz wcale myśl ta mnie nie zachwyca,
Nie dość, że umrę, to jako dziewica
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Ref. Twardzielem jesteś tylko na zewnątrz...
4) W mym sercu pełno jest wątpliwości.
Myślę nad sensem mojej wierności,
I nad utratą nieśmiertelności,
W imię głupiej, młodzieńczej miłości.
Wyciągam wnioski i wcale nie szlocham,
Jestem Twą żoną, lecz już Cie nie kocham,
Więc gdy Ty leczysz się athelasem,
Ja się uganiam za Legolasem.

ŻALE BALROGA
Słowa: Preciousss
Melodia: "Może być nawet rudy", Elżbieta Adamiak
1) Gdy tak siedzę w Khazad-dumie,
Słyszę orków bębny głupie,
Wiem, że nikt mnie nie rozumie,
Znowu coś mi pływa w zupie.
A tak chciałbym się przytulić,
Do jakiegoś przyjaciela.
Orki nie chcą mnie polubić.
Sąsiadów się nie wybiera....
Ref:
Może być nawet Gandalf,
Byleby chciał się bawić,
Byleby mnie zrozumiał,
Byle nie chciał mnie zabić. x2
2) Morii nikt już nie odwiedza,
Tak samotnie tu i smutno,
Orki wciąż przy bramach siedzą,
Jak ktoś wejdzie - głowę utną.
Kiedyś przyszły Krasnoludy,
Zadomowić się tu chciały,
Miałem już się pozbyć nudy,
Lecz przede mną uciekały.
Ref. Może być nawet Gandalf...
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3) Potem przyszła znowu grupa,
Z ogromnymi toporami.
Ostała się kości kupa,
Bo bawiły się z orkami.
A te bębny nadal dudnią,
Ależ one mnie wkurzają!
Cóż te orki znowu knują?
Może wreszcie gości mają?
Ref. Może być nawet Gandalf...
4) Może pójdę tam do góry,
Zobaczę, co się szykuje.
Już nie będę tak ponury,
Swój optymizm podbuduję.
Umyję talerz od zupy,
I starą po soku szklankę.
Gdzie ja zostawiłem buty?
Może jeszcze wziąć skakankę?
Ref. Może być nawet Gandalf...
5) Już gotowy i pachnący,
Ze skakanką pod ramieniem,
Podświadomie i niechcący,
Ścigam się ze swoim cieniem.
Już u góry nogą stanę,
Bębny już przestały dudnić,
Lecz wiem czym spowodowane:
Ktoś wrzucił czaszkę do studni.
Ref. Może być nawet Gandalf...
6) Niecierpliwie szukam gości,
Orki przede mną zmykają,
I już widzę z odległości,
Jak goście mi uciekają.
Od czasu do czasu jednak,
Uciekając któryś zerka,
Czy ja wciąż za nimi biegnę,
Pewnie chcą się bawić w berka.
Ref. Może być nawet Gandalf...
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7) Jednak przy Durina moście,
Rzecz okropna wnet się stała,
Bo gdy już przebiegli goście,
Konstrukcja się rozsypała.
Ale jeszcze nie rozpaczam,
Przecież wziąłem też skakankę,
Może wreszcie se poskaczę,
Z Legolasem, lub Gandalfem.
Ref. Może być nawet Gandalf...
8) W końcu pech, czy los to sprawił,
Że potknąłem się niezdarnie,
I z powrotem na dół spadłem,
Znowu coś się czuję marnie.
Znowu pusto tu, samotnie,
Uciekli, bo dałem dupy,
Na dodatek, niech to grzmotnie!
Znowu wpadło coś do zupy.
Ref 2)
A mógł być nawet Gandalf,
Gdyby ten chciał się bawić,
Gdyby chciał mnie zrozumieć,
Gdyby nie chciał mnie zabić. x2

ŻALE BILBA CZYLI RYMY CZARNOLESKIE
Słowa: Adiemus
Melodia: "The lion sleeps tonight"
1) W środku lasu, Czarnego Lasu, tam pająk mocno śpi D/G/D/A
W środku lasu, Czarnego Lasu, tam pająk mocno śpi
Ref. A łiiiii! tu pająk a tam robi Bilbo „łee” /x2
2) Na gałęzi krasnolud rzęzi, związali mocno go
Pajęczyna się w tyłek wrzyna, Żądełkiem przetnij ją!
Ref. A łiiiiii!...
3) Od posoki lepią się boki, elficki lepi nóż...
Krasnoluda się znaleźć uda, w kokonie wisi już
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Ref. A łiiiiii!...
4) Bracia mili, Kili i Fili, zwisają głową w dół
Pająk wraca, Bombura maca, ryczy krasnal jak wół!
Ref. A łiiiiii!...
5) Thorina za brodę trzyma, kamieniem spłoszmy go
Na polanie po łbie dostanie Obrzydluch, że hoho!
Ref. A łiiiiii!...

ŻALE BOMBADILA
Słowa: Adiemus i Mona
Melodia: "Drunken Scotsman"/"Under the scotsman kilt"
1) Nad Rzekę hop! Pochylmy się i lilie weźmy w dłoń. C/G/C/F/C/G/C
Jagódka ma ozdobi dziś kwiatami białą skroń... C/G/C/F/C/G/C
Zanucić coś pod nosem chcę, lecz nastrój nagle znikł F/C/F/G
bo ciszę lasu przerwał mi "ratunku!" głośny krzyk C/G/C/F/C/G/C
Ring ding diddle diddle i-de-oh, ring di diddley i-oh F/C/G
bo ciszę lasu przerwał mi "ratunku!" głośny krzyk C/G/C/F/C/G/C
2) Nad Rzekę, hej, pobiegłem więc, skąd usłyszałem głos
Hobbitów czerech było tam, niepewny był ich los
Bo Wierzbus stary zbudził się, niziołków uśpić chciał
a Jednego w dziupli zamknął swej bo kiepski humor miał
Ring ding diddle diddle i-de-oh, ring di diddley i-oh
Jednego w dziupli zamknął swej bo kiepski humor miał.
3) Niesiony głupim altruizmem Wierzbie dałem w ryj,
by ich uwolnić z mocy złej złamałem tęgi kij.
Do domu zaprosiłem malców - teraz głupio mi,
bo przed wielkimi problemami otworzyłem drzwi.
Ring ding diddle diddle i-de-oh, ring di diddley i-oh
bo przed wielkimi problemami otworzyłem drzwi.
4) Po ich wizycie, wierzcie mi, świat już nie taki sam.
Przegrany żywot, wielki pech - z Jagódką problem mam,
bo hobbit Frodo ujrzał ją, napalił się, że hej!
Pierścienia poczuł straszny wpływ - poezje mówił jej!
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Ring ding diddle diddle i-de-oh, ring di diddley i-oh
Pierścienia poczuł straszny wpływ - poezje mówił jej!
5) Kobieta (nawet Córka Rzeki) zmienną jest i już,
więc ciągle wzdycha za niziołkiem, choć nie szczędzę róż...
Chcę opowiedzieć morał teraz, prosto powiem to:
gdy gość zaczyna pleść do rymu - za drzwi wykop go!
Ring ding diddle diddle i-de-oh, ring di diddley i-oh
gdy gość zaczyna pleść do rymu - za drzwi wykop go!

ŻALE BOROMIRA CZYLI BOROMIR BLUES
Słowa: Adiemus
Muzyka: Adiemusowa Lepsza Połowa
1) Siedzę w Imladris na naradzie, E E7
Elrond mi bzdury w uszy kładzie, A
o Isildura chrzani zdradzie. E
Boromir blues.
Ref.
Ach, gdybym ja miał pierścień taki, E E7
poszłyby za mną wszystkie chłopaki, A
Sauronowi spalić chałupę. E
I tatę mógłbym kopnąć w dupę... A H
Boromir blues, Boromir blues. EH
2) Po drugiej stronie jak dwa kołki
siedzą nadęte dwa niziołki,
a krasnoludy pierdzą w stołki.
Boromir blues.
Ref. Ach, gdybym ja miał pierścień taki…
3) A obok z mojej lewej strony
kły szczerzy Strażnik nieogolony,
Gondoru chyba chce korony
Boromir blues
Ref. Ach, gdybym ja miał pierścień taki…
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4) Przygłupich elfów grupa cała
za dobry pomysł mnie zbeształa
-chcą mnie tu chyba zrobić w wała
Boromir blues
Ref. Ach, gdybym ja miał pierścień taki…
5) Do Minas Tirith droga daleka
a Gandalf siedzi i narzeka
za każdym rogiem Nazgul czeka
Boromir blues
Ref. Ach, gdybym ja miał pierścień taki…

ŻALE DENETHORA
czyli Denethor Blues
Słowa: Adiemus
Melodia: "Tratwa blues"
D (ewentualnie D7 pod koniec)
G,D
A,D
1) Zbuduję sobie stosik i podpalę na nim się,
bo wojna już przegrana, to każdy głupi wie.
Ref. Bo blues jest wtedy (kiedy) mnie namiestnikowi jest źle
2) Nad Minas Tirith niebo zasnuwa bury mrok,
a mnie się śni po nocach ze szczytu w ogień skok...
Ref. Bo blues jest wtedy…
3) W tygodniu zeszłym rzeką spłynęło rogu pół;
mnie Pidżej kazał pestki z winogron pluć na stół
Ref. Bo blues jest wtedy…
4) Niziołek mnie podgląda, a Gandalf rządzi już...
w palantir więc spoglądam, w kieszeni trzymam nóż!
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Ref. Bo blues jest wtedy…
5) Przedwczoraj Król Nazguli zdobywał Osgiliath,
a mnie Beruthiel koty dręczyły dziś we snach...
Ref. Bo blues jest wtedy…
6) Scenariusz pokręcony - logiki za grosz brak...
wyszedłem tu na głupka... A niech to jasny szlag !
Ref. Bo blues jest wtedy…

ŻALE (DO) ADIEMUSA
Słowa: tolkfolkowicze z żalami do Adiemusa
Melodia: "Bardzo smutna piosenka retro"
1) Lato było jakieś szare C G7
I bardowi brakło sił C G7
Żali Adiemusa E7 a
Nie usłyszy nikt D G7
Żali Adi nie napisał
Smutno na Tolk Folku dziś
Coś Smoku narobił
Wstydź się Adi, wstydź
Ref.
Kap. Kap. Płyną łzy C G7
Żali nie usłyszy nikt C G7
Zawiedziony Smoczyc nie zaśpiewa dziś C A d G C G
Płacze z nami deszcz C G7
Cały Tolk Folk szlocha też C G7
Przestań się więc dziwić, wstrzymaj potok łez C A d G C G C
2) Nie kryj się, że kartka znikła
Przyznaj się, żeś schrzanił rzecz
Nie wrócisz do domu
Wieczór długi jest

75

Nikt Ci nie da dziś spokoju
Mamy bowiem sprytny plan
Nie będziemy trzeźwieć
Ty nam będziesz grał!
Ref.
Kap. Kap. Płyną łzy...

ŻALE ELRONDA
Słowa: Nifrodel
Melodia: "Gdzie się podziały tamte prywatki..."
Chór Elfów:
Bom bom bom bom
bom bom bom bom
UUUU UUUUUU
1) Siedzę w dolinie, dobrze ukryty przed Orków wzrokiem
Niestety Arwen po świecie gania za ludzkim chłopem
Wygryzła z rady już Glorfindela, Królową zechciała być
Trzeba jej szybko sprawić wesele, nim Rivendell zabierze mi
Ref.
Zwołam naradę ludów Śródziemia
Z misją tajemną ich wyślę w świat
Potem się zwinę do Valinoru
I będzie spokój na tysiąc lat
Chór Elfów: Bom bom bom bom ....
2) Przedwczoraj nocą orzeł z Gór Mglistych zrzucił Gandalfa
Staruszek w górach uczył się z laską nowych sztuk walki
Teraz pod oknem od świtu ćwiczy wrzeszcząc raz po raz "Adzia"
Jakby się pozbyć stąd tego pana, by wreszcie wyspać się dał
Ref. Zwołam naradę Ludów Śródziemia...
3) Mamy tu gościa co szedł z Gondoru aż do Imladris
Ktoś mu nagadał by tu w dolinie szukał wróżbiarzy
Wierszyki składał, sny opowiadał, Edainowie dziwni są
O wojnie teraz natrętnie gada, muszę go wyprawić stąd
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Ref. Zwołam naradę Ludów Śródziemia ...
4) Przybyły wczoraj Elfy z Mirkwoodu i Krasnoludy
Już opróżnili jedną spiżarnię i piją z nudów
I wieczorami nie słychać ptaszków, całą noc rechot i śpiew
Trzeba się szybko pozbyć tych gości, bo całkiem wykończą mnie
Ref. Zwołam naradę Ludów Śródziemia ...
5) A dzisiaj w nocy kochaś Arweny przyniósł Niziołka
Co mnie wybawił z wielkich kłopotów sprawą Pierścionka
Szybko Hobbita podkurowałem, dla Strażnika jestem teść
Rękę Arweny za tron mu dałem, do planów łeb trzeba mieć
Ref. Zwołam naradę Ludów Śródziemia ...

ŻALE EOWINY
Słowa: Mara
Melodia: Małgorzata Ostrowska "Meluzyna" (z filmu Podróże Pana Kleksa)
1) Piękna pani Eowina, pokochała Elessara
lecz on z Arwen był zaręczon, choć ta była strasznie stara.
Sam Aragorn też niemłody, ale by móc pojąć żonę,
musiał wpierw, jak żądał Elrond, zdobyć Gondoru koronę.
Ref. 1.
Eowino, Eowino! Porzuć płonne swe nadzieje,
znajdź innego sobie chłopa, nim się sama zestarzejesz.
Ten kto w elfce się zadurzył, na Twe wdzięki już nie zważa.
Ta historia już od Pierwszej Ery ciągle się powtarza.
2) - Mój kochany Aragornie, weź mnie z sobą na wojenkę.
- Nie ma mowy, wróć do garów, zmień kolczugę na sukienkę.
Eowina niezrażona wie, jak może go oszukać
i przebrawszy się za woja, poszła w boju śmierci szukać.
Ref. 1. Eowino, Eowino...
Ref. 2.
Eowino, Eowino! Porzuć płonne swe nadzieje,
znajdź innego sobie chłopa, nim się sama zestarzejesz.
Niech z praciotką król się hajta, Ciebie przy nim nic nie trzyma.
Lepszy zawsze wróbel w garści, a od Aragorna Grima...
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ŻALE FËANORA
czyli Nie ma sprawiedliwości na Ardzie
Autor: Mara
1) Duchem Ognistym mnie w kolebce nazwała
Matka ma, słynna Miriel Serinde
Lecz do Mandosu szybko nawiała
A Tatko vanyarską se wziął lafiryndę...
2) Przyrodni bracia wciąż przeciwko mnie knują
A już zwłaszcza Fingolfin - paskuda
U Tatusia chodów mi żałują
Chcą nas poróżnić, lecz to im się nie uda...
Ref.
Nie poskąpił mi Eru talentu
Żaden elf nie ma zdolności tyle
Lecz dla Valarów jestem źródłem zamętu
I jeszcze Morgoth mi rąbnął Silmarile!
3) Nerdanela miała być dla mnie oparciem
Dziewczyna mądra, piękna i hoża.
I nawet szło nam nieźle na starcie
Lecz po szóstym połogu wykopała mnie z łoża...
4) Rzekła: "Siedmiu synów to dość, Fëanaro
Musisz wstrzymać swój zapał troszeczkę"
A byliśmy tak dobraną parą
A ja tak bardzo chciałem mieć też... córeczkę...
Ref. Nie poskąpił...
5) Nelyo z Fingonem się włóczy, tą zakałą
Choć mówiłem: "Uważaj na niego.
Dasz mu palec, weźmie rękę całą."
Lecz smarkacz gwiżdże na słowa ojca swego...
6) Z Melkorowych rad korzystałem przez chwilę
Szlifując kunszt mój w obróbce złota
Nie czułem, że złem cuchnął na milę
Tak, niestety, słuchałem in spe Morgotha....
78

Ref. Nie poskąpił...
7) Z mieczem w ręku się pożarłem z Fingolfinem
Nie będzie mi podskakiwał chłystek
Manwë na mnie zwalił całą winę,
Choć wcale nie wyglądał na pacyfistę...
8) W sumie Valarów wolę widywać rzadko
Zwłaszcza, że burdel jest w Valinorze
I gdy Melko wyłączył tam światło
Jęk się podniósł wielki: "Ratuj, Fëanorze!"
Ref. Nie poskąpił...
9) Ze światłem Laurelinu i Telperiona
Klejnoty wykułem samodzielnie
Dzieło życia, piękniejsze niż żona
A Valarowie chcą je zabrać bezczelnie!
10) Powiedziałem Tulkasowi i Yavannie
Że mnie mogą pocałować w dupę
Wtedy Melkor zadźgał Tatę w wannie
A potem całą obrobił mi chałupę...
Ref. Nie poskąpił...
11) Skrzyknąłem synów, sąsiadów i rodzinę
I postanowiliśmy dać nogę
By Morgotha utrupić, gadzinę
Po to do Śródziemia ruszyliśmy w drogę...
12) Skąpiec Olwë nie chciał wynająć nam floty
Choć zapłaciłbym za każde wiosło
Sam na siebie tym ściągnął kłopoty
Nic dziwnego, że nas tam trochę poniosło...
Wstawka recytowana:
(ehkem... hyy... ten tego... Czy to takie ważne
co się naprawdę zdarzyło w Alqualonde?
Spuśćmy na to zasłonę milczenia.
...
No przecież nie mogliśmy całą drogę iść lądem!)
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13) Brata z pociotkami na statki nie wziąłem
Niech na Aramanu brzegu siedzi
Lub przez Helcaraxë naokoło
Idzie w towarzystwie polarnych niedźwiedzi
14) Jak tu nie mówić o jakimś wielkim pechu
Albo (niezasłużonej wszak) karze
Od balroga skonałem oddechu
I żaru niczym płonących statków w Losgarze...
Ref. Nie poskąpił...
15) Mogiły lichej nawet nie mam w Śródziemiu
Nad kurhanem mym nikt nie zapłacze
Bo ciało uległo spopieleniu
A fëa nie wypuszczą z Mandosu - raczej...
16) Wredny Namo chce mnie tu do końca świata
trzymać. Pójdę, poskarżę się Vardzie!
Krótkie były życia mego lata
Nie ma, nie ma sprawiedliwości na Ardzie!
Trzy klejnoty zrobiłem
Siedmiu synów spłodziłem
Palantirów dziewięć zmajstrowałem.
Lecz gdy przyszło co do czego
Mnie jednego - Jedynego
Uziemiono w Mandosie na stałe!
Recytacja:
Hm. Dobrze, że wynalazłem pismo,
Napiszę zażalenie do Ilúvatara, a co!
...
Że jak? Manwë nie pożyczy mi orła pocztowego?
Co za pies ogrodnika z tego Manwëgo!
Wszyscy są przeciwko mnie, wszyscyyyy!!!!

ŻALE FRODA
Słowa: Preciousss
Muzyka: Adiemus
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G+/C+/G+/C+/
1) Gdy Eru pozwoli, G+/C+
Pospać do woli, G+/C+
Nie będę już słuchał Gandalfa. G+/C+/D
Nie będę się szlajał, D
I w brudnych ubraniach, D
Po knajpach, gospodach już latał. D/G+/ G7
Ref:
Szczerze mu powiem, C
Niech pójdzie sobie, G
Bo nie obchodzi już mnie to. D/G/G7
Czy mam się ulotnić, C
Dla zwykłej błyskotki? G
Przecież nie jestem kobietą! D/G+/C+
2) Już opowiadał,
Że koniec świata,
Że Sauron i jakieś Nazgile.
Więc się schowałem,
Bo nie wytrzymałem,
Powiedziałem, że wrócę za chwilę.
Ref:
Chyba mu powiem,
Niech idzie sobie,
Bo nie obchodzi już mnie to.
Czy mam się ulotnić,
Dla zwykłej błyskotki?
Przecież nie jestem kobietą!
3) On pewnie knuje,
Że się pakuję,
I czeka cierpliwie na mnie.
Znudzi się może,
I pójdzie sobie,
A ja przeczekam to w wannie.
Ref:
Albo mu powiem,
Niech idzie sobie...
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4) Niech se poszuka,
Jakiegoś Tuka,
Znajdzie innego frajera.
Dlaczego musiał,
Na mnie się uwziąć,
Po co on okno otwiera?!
Ref:
Zaraz mu powiem
Niech idzie sobie...
5) Już mu odbija,
Po coś się schyla...
Eru! On ma zakładnika!
Samwise matole!
Znalazłeś Ty moment,
Na przystrzyżenie trawnika!
Ref. 2
Już mu nie powiem,
By poszedł sobie,
I, że nie obchodzi mnie to.
Mam się ulotnić,
Dla głupiej błyskotki!
Chociaż nie jestem kobietą...
6) Więc ma oszczędność,
Jest wielkim błędem,
Wszak mogłem postąpić inaczej.
Zamiast zaparzyć,
Zwykłej herbaty,
Upić wujowym winiaczem.
Ref 2:
Lecz już mu nie powiem
By poszedł sobie...
7) Ale gdy Eru pozwoli,
Pospać do woli,
Nie będę już słuchał Gandalfa.
Przy ognisku stanę,
I tak już zostanę,
Nie będę już dupy narażał
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ŻALE GALADRIELI
Słowa: Adiemus
Muzyka: Jacek Wanszewicz
1) Rośnie na wzgórzu trawa, na trawie mallorny rosną,
łyso mi jest, choć chciałam pieśń dzisiaj śpiewać radosną.
Odkąd w Śródziemiu zbrakło Białego, odkąd w Śródziemiu zbrakło Saurona,
nudzę się. Nie mam z kim walczyć, nie mam kogo pokonać.
Ref.
Ależ byłam kompletna idiotka...
Odrzuciłam najlepsze, co mogło mnie spotkać.
Lorien mi gaśnie, Nenya nie działa...
Odpłynąć muszę, zrobiłam się w wała.
Elanory mi zwiędły, zwiędła stokrotka,
możecie mi mówić honorowa idiotka.
2) Arwenka już nie jest elfką, w lipcu był ślub nad ranem,
trzeba opuścić Lorien, nim tu prababką zostanę.
Zięć Elrond o statku gada, listy śle do Kirdana.
Pakować wkrótce się trzeba, głowa ma skołowana .
Ref. Ależ byłam kompletna idiotka...
3) "Było brać, jak dawali" - mówi Keleborn wyniośle.
Sama wiem i bez ciebie, ty pusta głowo, ty ośle.
Wzięłam Valium, więc przejdzie. Wzburzone włosy poprawię
jak wkurzać mnie będzie, to go w Lorien zostawię!
Ref. Ależ byłam kompletna idiotka...
4) Kiedy Dol Guldur burzyłam, wpadłam w lekką panikę echo od drzew odbiło się Sarumana głosikiem:
"Przez honor swój i głupotę zanudzisz się w Valinorze,
zmaściłaś taką okazję - nic ci już nie pomoże!".
Ref. Ależ byłam kompletna idiotka...
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ŻALE GRIMY
Słowa: Rodonnil
Muzyka: Jacek Wanszewicz
Grima Grima Smoczy Smoczy Język (x4)
1) Saruman tetryk wysłał mnie
Na misję tajną, że ho ho,
ale zapomniał rzec mi że
Majtasy ciepłe też mam wziąć.
Grima, Grima, Smoczy Smoczy Język (x2)
Pędziłem tam gdzie Złoty Dwór
Żałując w duchu gorzko tak
Że nie słuchałem mamy słów
"Synu bielizna to (x3) podstawa"
Ref.
Nikt mnie nie lubi, nawet pchły
Złoto mi nie pisane
Tylko mi pozostało
Końskim wypchać się sianem
Grima Grima Smoczy Smoczy Język (x2)
2) No i teraz zamiast grozy
Rozsiewam w krąg zarazków moc
Jakże mam być tutaj zdrowy
Gdy wciąż przeciągi ziębią mnie
Grima Grima Smoczy Smoczy Język (x2)
Tylko kicham, kaszlę, smarkam
Przez nos zatkany męczę się
Więc nie dziwota żem jest sam
Bo Eowina nie chce (x3) mnie
Ref. Nikt mnie nie lubi, nawet pchły...
Grima Grima Smoczy Smoczy Język (x2)
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3) Te włosy blond! Te usta cud!
Oczęta niczym kwiaty dwa!
Lecz dla mnie one są jak lód
Który nigdy się nie stopi
Grima Grima Smoczy Smoczy Jezyk (x2)
Nie pierwszy nie ostatni też
Kosz za koszem tak zaliczam
Widocznie w życiu kręcą mnie
Tylko najzimniejsze (x3) baby...
Ref.Nikt mnie nie lubi, nawet pchły...
Grima Grima Smoczy Smoczy Język (x2)
4) Życie także mi zatruwa
Drągal Eomerem zwany
Ciężko myśli moja głowa
jak go szybko stąd wysiudać.
Grima Grima Smoczy Smoczy Język (x2)
To że jest o głowę wyższy
I że włosy ma ładniejsze
Wcale według mnie nie znaczy
Tego że mu wszystko (x3) wolno
Ref. Nikt mnie nie lubi, nawet pchły...
Grima Grima Smoczy Smoczy Język (x2)
5) Theoden król nie lepszy jest
Niźli tamci wzięci razem
Jakże mu szeptem mam coś rzec
KIEDY GŁUCHY ON JAK KAMIEŃ!!!
Grima Grima Smoczy Smoczy Język (x2)
Z tajnej misji nici wyszły
Gdy Gandalf się pojawił
Jak do szefa słuchy doszły
To nie mam już po co (x2) wracać
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Ref. 2.
Biedny ja jestem i to jak
Ciągle sam jak w morzu kołek
Wcale mi nie jest dobrze tak
Niech mnie w końcu ktoś przytuli
Grima Grima Smoczy Smoczy Język (x8)

ŻALE LEGOLASA
Słowa: Preciouss
Muzyka: "Whisky moja żono", Dżem
1) Mówią o mnie w lesie,
Co z niego za typ,
Wciąż chodzi z lusterkiem,
Pewno nie wie, co to wstyd.
Lśniący i pachnący,
Pod baldachimem śpi...
Czego szukasz w naszym lesie?
Idźże w Mordor mówią Elfy.
Elfy pełne wszów*... x2
2) Chciałem kiedyś zmądrzeć,
Po ich stronie być.
Spać na leśnej ściółce,
Rosę z liści pić.
Ja naprawdę chciałem zmądrzeć,
I by po ich stronie być,
Wyruszyłem na wyprawę,
By jakiegoś tam niziołka,
Własnym ciałem kryć....
Pięknym ciałem kryć.
3) Miałem już na oku Arwenę,
Zwyczajną, mówię wam,
Lecz odbił mi ją jeden
Niedomyty cham.
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Złamałem paznokcia w Morii,
A w Rohanie dwa,
Tylko Gimli zauważył,
Że nikt w tej drużynie głupiej,
Pilnika nie ma
Nie ma pilnika
4) Lustro moje piękne,
Gdzieś daleko stąd,
Tak za Tobą tęsknie,
Że chciałbym wiać już stąd.
Mówią wygląd to nie wszystko,
Można brzydkim być,
Lecz nie wiedzą biedni o tym,
Że najlepiej w życiu jest,
Najpiękniejszym być
Legolasem być.

ŻALE MORGOTHA
(A wszystko te Silmarile)
Słowa: Mara
Melodia: "A wszystko te czarne oczy"
1) Przeżyłem ja traumę, kiedy więziono mnie a E a
Przez lat trzy setki w ciemnościach których bardzo bałem się d E7 a A7 / x2
Ach gdybym miał Silmarile, to bym się nie bał
Za te cudne, świetliste klejnoty serce czarne bym dał / x2
2) Poszedłem do Formenos, Feanor wpadł w szał
Chyba myślał, że inne "klejnoty" chciałem, aby mi dał / x2
A wszystko te Silmarile, żebym ja je miał
Za te cudne, świetliste klejnoty serce czarne bym dał / x2
3) Włamałem się do skarbca i ukradłem je
A że Finwego przy tym zabiłem, kłopoty zaczęły się / x2
A wszystko te Silmarile, po com ja je brał?
Żeby nie te przeklęte błyskotki święty spokój bym miał / x2
4) Ręce mi popaliły, kiedym chciał je nieść
A nadto Ungolianta szkaradna próbowała mnie zjeść / x2
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A wszystko przez Silmarile, po com ja je brał?
Żeby nie te przeklęte błyskotki białe dłonie bym miał / x2
5) Zaszyłem się w Angbandzie, żeby spokój mieć,
Lecz mi pod oknem Maedhros z Fingonem mordy zaczęli drzeć/ x2
A wszystko przez Silmarile, po com ja je brał?
Żeby nie te błyskotki to w ciszy bym się relaksował /x2
6) Fingolfin pod bramą tchórzem mnie nazwał
Więc przez honor z nim bić się musiałem, a on mnie podziabał /x2
A wszystko przez Silmarile, po com ja je brał?
Żeby nie te przeklęte błyskotki to bym dziś nie kulał / x2
7) Cała moc Valinoru na mnie zwaliła się
Jakżeż sam jeden z garstką Balrogów miałem obronić się? /x2
A wszystko przez Silmarile, po com ja je brał?
Żeby nie te przeklęte błyskotki Śródziemiem bym władał /x2
8) Odrąbali mi stopę, potem drugą też
I znów w Pustkę gdzie zimno i ciemno wyrzucili precz /x2
A wszystko przez Silmarile, po com ja je brał?
Gdyby nie one to bym ze strachu dziś po gaciach nie srał /x2

ŻALE RÓŻYCZKI
Autor: Adiemus
1) Sandyman młyn postawił, nad rzekę leci dym C/C7
On chyba chciałby mnie pożenić ze synalkiem swym... F/C/F/G
Samowi słowo dałam, lecz nie wiem, gdzie on jest, C/C7
A Ted mi dzisiaj przyniósł pączki - ma szeroki gest! F/C/F/G/C
Refren:
A ja wciąż jestem zła, C
jak na psie głodna pchła C7
Bo Sam odszedł z Panem Frodo nad ranem. F/G/C/C7
Jeśli tu nie wróci Sam, F/G
to przestanę - a niech tam!- C/a
bronić wianka swego przed Sandymanem F/G/C(/C7)
2)Mamusia i kuzynki tak dziwnie patrzą się,
W ich wzroku widzę stale troskę oraz współczucie.
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- "Zostaniesz starą panną, decyzję lepiej zmień,
Sam poszedł walczyć z Czarnym Ludem i go złapał Cień!"
Ref: A ja wciąż jestem zła...
3) A stary Hamfast Gamgee marudzi co dzień mi,
Woreczki z grochem i ziemniaczki znosi pod me drzwi.
- "To prezent jest od Sama" - zachwala stary dziad
- "Nie marudź, zjedz, to będziesz grubsza i Sam będzie rad!"
Ref: A ja wciąż jestem zła...
4) U wróżki dzisiaj byłam, by powróżyła mi:
- "Trzynaście dzieci widzę z Samem, z Sandymanem trzy".
Dalej nie wiem, co robić - ja dzieci lubię wszak...
Jaką decyzję, kurde, podjąć - niech ktoś da mi znak!
Ref: A ja wciąż jestem zła...

ŻALE SAMA GAMGEE
Słowa: Adiemus
Muzyka: Jacek Wanszewicz
1) Chmury wiszą nad nami niziutko, D/A/E
dzisiaj dałem ogarnąć się smutkom: D/A/E
tyle dni z panem Frodo się błąkam, fis/E/D
a on znów nie dał mi nieść Pierścionka A/E/A
(E)
Ref:
A tymczasem wciąż targam swe rondelki, A/D/A
choć na razie pożytek z nich niewielki. A/D/E
Z przepowiedni Galadriel wszak wynika A/D/A/E/fis
- kiedyś włożę w nie jakiegoś królika. A/E/A (E)
2) Gollum znowu nas ciągnie przez błoto
w tyłek mógłbym go kopnąć z ochotą...
albo w elfią zawiązać go linę
i zostawić gdzieś w dole gadzinę
Ref: A tymczasem wciąż targam...
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3) Spoza chmur słychać krzyki Nazguli.
Frodo boi się, do mnie się tuli...
Dziwne uczucie mnie ogarnęło
myślę sobie - skąd mi się to wzięło?
Ref: A tymczasem wciąż targam...
4) Dzisiaj znów bardzo tęsknię do Róży,
bez niej cała ta podróż się dłuży...
Albowiem pragnę ja najgoręcej
zrobić jej tuzin dzieci - lub... więcej?
Ref: A tymczasem wciąż targam...

ŻALE SARUMANA
Słowa: Pantera, Adiemus
Muzyka: Adiemus
1) Pechowo dzień się zaczął, choć go nie chciałem wcale C/a
Pod oknem się zjawiły gałęziowe wandale F/G
Bramę mi rozwaliły, i orków przepędziły, C/a
I przez zrobioną dziurę Isenę tu wpuściły F/C/G/C
Ref.
A woda się podnosi, jakby jej było mało C/G
A woda się podnosi, piwnice mi zalało G/C
A woda się podnosi, zupełnie to nie miło C/G
I wszystkie, kurde, spłuczki w Orthanku mi wybiło G/C/G/C
2) By wieżę mą uchronić przed całym tym potopem
na parter pogoniłem Grimę z ogromnym mopem,
lecz dureń zgubił wiadro i złamał kij od mopa.
Ja chyba gamoniowi przywalę w dupę kopa
Ref: A woda się podnosi...
4) Już w wieży coraz gorzej wygląda - ja pierdzielę!
W brudnej powierzchni wody fajkowe pływa ziele...
Na domiar złego jeszcze poniosłem większe straty
widząc domieszkę czarnej Umbarskiej mej Herbaty
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Ref: A woda się podnosi...
5) Za oknem jeszcze gorzej - wokoło szlam i błoto...
Jak sobie mam poradzić z entową tą hołotą?
Jak sobie wreszcie pójdą, to Grimę wyślę boso,
niech w mule tym posadzi ryż oraz wodne proso!
Ref. 2.
A woda już opada, odsłania brudny beton
A woda już opada, dlaczego martwi mnie to?
A woda już opada, Gandalfa widzę w bieli...
ten ramol się na pewno szybko nie odpierdzieli...

ŻALE SAURONA
Autor: Adiemus
1) Trzeci Nazgul dziś wrócił z kąpieli C/F
słudzy dali mu z mgły nowe szaty C/G
Lecz przynajmniej się już dowiedzieli, C/F
że mój Pierścień ma maluch kosmaty. C/G
W palantirze znów twarz Sarumana a/d
- ten niewdzięcznik na pewno coś knuje... a/G
Chyba spać pójdę, a jutro z rana C/F
nową machinę Rzecznik zmajstruje C/G (Fis ewentualnie w przejściu do
refrenu)
Ref.:
Patrzę z wieży w zachodzące słońce, F/G
co zapada już za Góry Cienia. C/a
W Oku płoną mi myśli gorące, F/G
bo ja wciąż jeszcze nie mam Pierścienia. C/C7 (2x - C/G/C)
2) Zła wiadomość z Morgulu dotarła
- uśmialiśmy się dziś do rozpuku W dniu wczorajszym Szeloba zeżarła
dwa plutony bojowych uruków.
Był tu sierżant orkowych huzarów
i marudził mi przez dwie godziny
mówiąc: "Jak już żeś jest Panem Darów,
daj możliwość skosztować elfiny"
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Ref.: Patrzę z wieży...
3) Po kolacji wpadł Hetman z Haradu
opić przyszłe zwycięstwa te nasze.
Facet lubi czasami dać czadu,
morgulówki więc pękły trzy flasze.
Język w gębie od bimbru się plącze,
żądze dręczą mnie znów nieustanne...
chyba w końcu palantir se włączę,
popodglądam w kąpieli Yavannę.
Ref.: Patrzę z wieży...

ŻALE SZELOBY
Autor: Adiemus
1) Los się nie uśmiecha, ja miałam dziś pecha C/G/C/F
Do wiatru wystawił mnie Służka C/G/C
Do głowy mi wsadził, że gości sprowadzi, C/G/C/F
Co zbłądzą na mych ciemnych dróżkach. C/G/C
Namawiał po trochu: „dwóch małych tłuściochów F/C
Bez trudu do garnka ci wleci” F/G
I co?
Przyszli, oślepili, pokłuli, pobili, C/G/C/F
A jeszcze podarli mi sieci. C/G/C
2) Na dobry początek zagnałam ich w kątek,
Lecz widzę – za wcześnie się cieszę.
Bo czar z sobą mieli, z kieszeni wyjęli,
Błysnęli mi w oczy jak fleszem.
A jeden, niecnota, sieć rozciął na wrotach
I jak głupi przed siebie leci
Przyszli, oślepili, pokłuli, pobili,
A jeszcze podarli mi sieci.
3) Krzyknęłam do Sługi, by zajął się drugim,
Bo ja związać swojego muszę.
Lecz Gollum nawalił, tamten się oddalił
I ukłuł mnie szpikulcem w brzuszek!
Wracałam do domu – dopadł po kryjomu
I kopnął, gdzie słońce nie świeci
Przyszli, oślepili, pokłuli, pobili,
A jeszcze podarli mi sieci.
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4) Na nic me wysiłki, zabrali swe tyłki
I w końcu uciekli mi oba.
Bandaże założę, w norce się położę
- przyznajcie, żem biedna Szeloba!
Czy kogoś tym wzruszę? Ja przyznać się muszę:
Nic nie mam na zupę dla dzieci
Przyszli, oślepili, pokłuli, pobili,
A jeszcze podarli mi sieci.
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