
WAŁY JAGIELLOŃSKIE, Klechda o dobrym poci
Kiedy&amp;#347;, gdy by&amp;#322;em jeszcze ma&amp;#322;ym dziecinnym poci&amp;#261;giem
Takim z wiecznie zasapan&amp;#261; lokomotyw&amp;#261; na pocz&amp;#261;tku
I z brzuchat&amp;#261; cystern&amp;#261; z napisem &quot;MLEKO&quot; na ko&amp;#324;cu sk&amp;#322;adu
To m&amp;oacute;wili o mnie: Dobry poci&amp;#261;g, dobry poci&amp;#261;g
Wo&amp;#322;ali za mn&amp;#261; z daleka
A napotkane semafory k&amp;#322;ania&amp;#322;y mi si&amp;#281; w pas
I mruga&amp;#322;y weso&amp;#322;o zielonymi oczami
Dobry poci&amp;#261;g-chwalili mnie na ka&amp;#380;dej stacji
I podziwiali skarby jakie obwozi&amp;#322;em ze sob&amp;#261; po ca&amp;#322;ym &amp;#347;wiecie
Skarby jakie powinien wozi&amp;#263; ze sob&amp;#261; ka&amp;#380;dy dobry poci&amp;#261;g
Niepotrzebne nikomu kolorowe szkie&amp;#322;ka
Kamyki tak okr&amp;#261;g&amp;#322;e, &amp;#380;e drugich takich nigdzie wi&amp;#281;cej nie znajdziesz
Oddzia&amp;#322; najdzielniejszych pod s&amp;#322;o&amp;#324;cem o&amp;#322;owianych &amp;#380;o&amp;#322;nierzyk&amp;oacute;w
I wielki zapas mi&amp;#281;towych drops&amp;oacute;w
A mi&amp;#281;dzy tymi wszystkimi cudami t&amp;#322;uk&amp;#322;y si&amp;#281;
Pochowane na czarn&amp;#261; godzin&amp;#281; moje najpi&amp;#281;kniejsze sny
I im d&amp;#322;u&amp;#380;ej wozi&amp;#322;em je z k&amp;#261;ta w k&amp;#261;t
Stawa&amp;#322;y si&amp;#281; bardziej kolorowe od szkie&amp;#322;ek
Bardziej niesforne od &amp;#380;o&amp;#322;nierzyk&amp;oacute;w
I coraz bardziej pachnia&amp;#322;y mi&amp;#281;t&amp;#261;
Dobry poci&amp;#261;g-tak o mnie m&amp;oacute;wili
Min&amp;#281;&amp;#322;o kilka lat
W &amp;#380;ycie wesz&amp;#322;o zarz&amp;#261;dzenie o modernizacji taboru kolejowego
Wzi&amp;#281;li si&amp;#281; za mnie ostro
Najpierw odczepili staruszk&amp;#281; lokomotyw&amp;#281;
I zast&amp;#261;pili j&amp;#261; zielon&amp;#261;, spalinow&amp;#261; pokrak&amp;#261;
Potem od&amp;#322;&amp;#261;czyli cystern&amp;#281; na mleko
A w jej miejsce podstawili wagon osobowy, drugiej klasy, dla pal&amp;#261;cych
I &amp;#380;eby wszystko by&amp;#322;o zgodne z przepisami
Zawiesili na nim czerwon&amp;#261; latarni&amp;#281;
Bo przecie&amp;#380; ka&amp;#380;dy szanuj&amp;#261;cy si&amp;#281; poci&amp;#261;g
Powinien na ko&amp;#324;cu sk&amp;#322;adu mie&amp;#263; czerwon&amp;#261; latarni&amp;#281;
A nie cystern&amp;#281; na mleko
A potem dopadli moich pasa&amp;#380;er&amp;oacute;w
Na pierwszy ogie&amp;#324; posz&amp;#322;y szkie&amp;#322;ka i kamyki
Wyrzucili je bez skrupu&amp;#322;&amp;oacute;w
Potem za jazd&amp;#281; na gap&amp;#281; przep&amp;#281;dzili o&amp;#322;owianych buntownik&amp;oacute;w
Nawet pastylki im przeszkadza&amp;#322;y
Bo smr&amp;oacute;d szed&amp;#322; na ca&amp;#322;y peron
I tylko niekt&amp;oacute;re sny uda&amp;#322;o mi si&amp;#281; ocali&amp;#263;
A kiedy ju&amp;#380; zako&amp;#324;czyli te swoje porz&amp;#261;dki
Zatarli r&amp;#281;ce i powt&amp;oacute;rzyli z przyzwyczajenia
To jest dobry poci&amp;#261;g
G&amp;#322;upcy! 
Nie wiedzieli &amp;#380;e ju&amp;#380; dawno przesta&amp;#322;em by&amp;#263; dobrym poci&amp;#261;giem
Zacz&amp;#261;&amp;#322;em regularne kursy
Pocz&amp;#261;tkowo sz&amp;#322;o mi nie najgorzej
Zielona pokraka okaza&amp;#322;a si&amp;#281; siln&amp;#261; maszyn&amp;#261;
P&amp;#281;dzi&amp;#322;em od stacji do stacji jak burza
Sp&amp;oacute;&amp;#378;nia&amp;#322;em si&amp;#281; rzadko
I jeszcze s&amp;#322;ysza&amp;#322;em od czasu do czasu &amp;#347;piewk&amp;#281; o dobrym poci&amp;#261;gu
Ale wiedzia&amp;#322;em &amp;#380;e to ju&amp;#380; jej ostatnie zwrotki
Coraz cz&amp;#281;&amp;#347;ciej semafory zacz&amp;#281;&amp;#322;y &amp;#322;ypa&amp;#263; na mnie
Z&amp;#322;ymi, czerwonymi &amp;#347;lepiami
Coraz rzadziej doje&amp;#380;d&amp;#380;a&amp;#322;em do celu na czas
Wreszcie sta&amp;#322;o si&amp;#281; to czego obawia&amp;#322;em si&amp;#281; najbardziej
Odczepili ode mnie zielon&amp;#261; pokrak&amp;#281;
I odstawili mnie na bocznic&amp;#281;
Pocz&amp;#261;tkowo na kr&amp;oacute;tko
Ale potem sta&amp;#322;em tam coraz d&amp;#322;u&amp;#380;ej
A&amp;#380; wreszcie utkn&amp;#261;&amp;#322;em na dobre
Na mojej zapomnianej bocznicy nic si&amp;#281; takiego nie dzieje
Czasami mijaj&amp;#261; mnie oboj&amp;#281;tnie inne poci&amp;#261;gi
Niekiedy przetaczaj&amp;#261; mnie par&amp;#281; metr&amp;oacute;w 



W jedn&amp;#261; lub drug&amp;#261; stron&amp;#281;
I to wszystko
Rdzewiej&amp;#281;
Przedwczoraj, nieznani sprawcy
Wyt&amp;#322;ukli mi w ostatnim wagonie wszystkie szyby
A jeden z nich zwolni&amp;#322; hamulec bezpiecze&amp;#324;stwa
G&amp;#322;upcy!
Przecie&amp;#380; dobrze wiedz&amp;#261;
&amp;#379;e ju&amp;#380; nigdzie st&amp;#261;d nie odjad&amp;#281;
A m&amp;oacute;wili o mnie: dobry poci&amp;#261;g
Dobry poci&amp;#261;g, dobry poci&amp;#261;g
Tak o mnie m&amp;oacute;wili: dobry poci&amp;#261;g
Dobry poci&amp;#261;g, dobry poci&amp;#261;g
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