
Mechanicy Szanty, Rejs po Wi
S&amp;#322;owa: Lech Klup&amp;#347;, Henryk (&quot;Szkot&quot;) Czeka&amp;#322;a
Muzyka: Lech Klup&amp;#347;
By&amp;#322; raz wawelski co mieszka&amp;#322; w Krakowie,
Widzieli go ludzie, jak wod&amp;#281; pi&amp;#322; sobie,
Lecz znalaz&amp;#322; si&amp;#281; szewczyk, Dratewka si&amp;#281; zwa&amp;#322;,
Co smoka wyko&amp;#324;czy&amp;#263; wnet chcia&amp;#322;.
I poda&amp;#322; zdradziecko mu sk&amp;oacute;r&amp;#281; barani&amp;#261;,
A w &amp;#347;rodku w niej siarka, a rzeka tu&amp;#380; za ni&amp;#261;
I biedne smoczysko wypi&amp;#322;o do dna,
T&amp;#281; rzek&amp;#281; i p&amp;#281;k&amp;#322;o jak pch&amp;#322;a.
Ref.: Nie przejmuj si&amp;#281; jednak bracie, p&amp;#322;ywa&amp;#263; nie&amp;#378;le po niej da si&amp;#281;.
Postawmy &amp;#380;agle, niech nas nios&amp;#261; z nurtem rzeki w dal.
W&amp;#347;r&amp;oacute;d szumu fali pop&amp;#322;yniemy na tej balii,
B&amp;#281;dziesz wspomina&amp;#322; jeszcze rejs za jaki&amp;#347; czas.
Nie przejmuj si&amp;#281; jednak bracie, p&amp;#322;ywa&amp;#263; nie&amp;#378;le po niej da si&amp;#281;.
Postawmy &amp;#380;agle, niech nas nios&amp;#261; z nurtem rzeki w dal.
W&amp;#347;r&amp;oacute;d szumu fali pop&amp;#322;yniemy na tej balii,
B&amp;#281;dziesz wspomina&amp;#322; jeszcze rejs za jakie&amp;#347; dziesi&amp;#281;&amp;#263; lat.
A Zygmunt nasz Stary co przeni&amp;oacute;s&amp;#322; sztandary,
Tam przysiad&amp;#322; przy kawie, przy Warsie i Sawie.
Przytuli&amp;#322; Syrenk&amp;#281; i cmokn&amp;#261;&amp;#322; j&amp;#261; w r&amp;#281;k&amp;#281;,
I z krzy&amp;#380;em na kolumn&amp;#281; wlaz&amp;#322;.
I tak patrzy z g&amp;oacute;ry przez mg&amp;#322;&amp;#281;, poprzez chmury,
Czas wod&amp;#281; odmieni&amp;#322; w brudaska zamieni&amp;#322;.
Zmieniona ta rzeka jak &amp;#347;ciek &amp;#347;ciekiem &amp;#347;cieka
I &amp;#347;cieknie tak do Gda&amp;#324;ska wr&amp;oacute;t.
A Neptun z tr&amp;oacute;jz&amp;#281;bem pomacha&amp;#322; nam herbem,
Zaprosi&amp;#322; na w&amp;oacute;dk&amp;#281;, na chwileczk&amp;#281; kr&amp;oacute;tk&amp;#261;.
&amp;#346;ledzika do tego postawi&amp;#322; kolegom.
Oj, pyszny z oliwy ten &amp;#347;led&amp;#378;!
Na widok oliwy przypomnia&amp;#322; te dziwy,
Jak Szwedzi zmykali, gdy bitw&amp;#281; przegrali.
W tym czasie &amp;#347;ledzik&amp;oacute;w p&amp;#322;ywa&amp;#322;o bez liku,
A dzi&amp;#347; tylko z puszki jest &amp;#347;led&amp;#378;.
Przez lata historii przep&amp;#322;ywa piosneczka,
Lecz chyba niestety znikn&amp;#281;&amp;#322;a gdzie&amp;#347; rzeczka,
A rzeczka jest wa&amp;#380;na, bo o niej tu gram
I jestem ju&amp;#380; u Gda&amp;#324;ska bram.
I tu mia&amp;#322; by&amp;#263; mora&amp;#322;, tu mia&amp;#322;a by&amp;#263; puenta,
Lecz mora&amp;#322; mi spra&amp;#322; si&amp;#281;, a ja nie pami&amp;#281;tam.
Gdy patrz&amp;#281; na rzeczk&amp;#281; i widz&amp;#281; ten szlam,
To mora&amp;#322; wyp&amp;#322;ywa z niej sam.
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