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Nagrań dokonano

opracowanie graficzne :

POLSKA - wokale

Koen Rubingh
www.cremotion.nl

TR STUDIO
www.trstudio.com - Józefosław
operator dźwięku - Artur Krużołek
USA - nagrania główne
SOUND CONTROL STUDIO
www.soundcontrolstudio.com - Nashville
inżynier dźwięku - Mark Moseley

Projekt Łobuziaki to nie tylko ładne melodie. Mali artyści śpiewają o swojej pierwszej
miłości, przemocy na świecie, kłótniach z rodzicami, przyjaźni i o tym, że boją się

Niels Zomer - www.nielszomerfotografie.nl
Perry van Leeuwarden - www.hostux.nl

ciemności. Każda piosenka to opowieść o istotnych sprawach - czasem wesołych,

zdjęcia 		
		
www.fotowy.pl

projektu są: edukacja i wychowanie. Dlatego kolejnym krokiem po wydaniu płyty

Michał Heleniak
Maciej Lercel

TELEDYSKI

HOLANDIA - nagrania dodatkowe,
miks i mastering

Debby Kisjes - www.jadefilm.nl
producentka, reżyserka, scenarzystka

JK-STUDIOS.COM
www.jk-studios.com - Dalfsen
inżynier dźwięku - Freddie Kleinlugtenbeld
remiks i mastering - Juan Kiers

Richard Ferwerda www.newmedia-group.nl
operator kamery, montażysta

czasem śmiesznych, to znowu smutnych - które towarzyszą dzieciom. Głównymi ideami
będzie powstanie fundacji, której zadaniem będzie pomóc dzieciom zrozumieć świat
poprzez objaśnienie im w przystępny sposób współczesnych problemów i zagrożeń oraz
pokazanie sposobów poradzenia sobie z nimi.
W myśl hasła “Łobuziaki - Dzieci dzieciom” - w fundacji najważniejsze będą właśnie
one. Każde z nich po zakończeniu muzykowania będzie mogło stać się członkiem
fundacji. W ten sposób ich przygoda z projektem nigdy się nie skończy, a zdobytym
doświadczeniem będą dzielić się z młodszymi koleżankami i kolegami.

Serdeczne podziękowania za pomoc i zaangażowanie dla rodziców oraz wszystkich osób
uczestniczących w realizacji projektu. W szczególności dla Klaudii Walaszek, Natalii Plichty, Tomasza Rogula,
Miłosza Mikrut oraz Roberta Wyszyńskiego, Mariusza Kleszczewskiego i Tomasza Brzuskiego z AFiT.
patroni medialni

patroni medialni

1. POGODA DO ZGODY
muzyka i słowa: Jan Kisjes

Kto wybuchł jak dynamit
Kto pierwszy podniósł głos
Zostawcie gniew za drzwiami
I wyrzućcie z domu złość
Kto wybuchł jak dynamit
Kto pierwszy podniósł głos
Idź tato, przeproś mamę
Pierwszy powiedz złośći dość
Refren:
Pokaż, że kochasz i podaj mamie rękę
Gdy na kwintę ma spuszczony nos
Niech drzwi w łazience
Nie trzasną nigdy więcej
Bo do zgody już pogody czas
Tracić dzień na wojnę szkoda
Do zgody niech pogoda
Przyjdzie już
I gra jak z nut
Taki zgody cud!

Dorotka

Gdy w kuchni czasem cieknie kran
Rwie potok gorzkich słów
Posłuchaj mamo planu
Jak wszystko w całość skleić znów
Refren…
Tracić dzień na wojnę szkoda
Do zgody niech pogoda
Przyjdzie już

Refren…
Przytul się
I gra jak z nut
Taki zgody cud!

2. MOTYLE W BRZUCHU
Muzyka i słowa: Jan Kisjes

Już nie wiem co mam robić
Jeść nie mogę ani spać
Wciąż łaskocze brzuch
Jakbym połknął motyli
wielką garść
			
Więc kumpla pytam, czy tak ma
Że w brzuchu na okrągło
coś mu gra
On mówi - na to recept świat
Nie zna już od lat
Zakochał się!
Dalej więc, powiedz jej!
Twardy bądź, nie wstydź się!
Dalej więc, powiedz jej!
Twardy bądź, nie wstydź się!
Kiedy się uśmiechasz
Ja ze wstydu wbijam
w ziemię wzrok
Robię się jak cegła
A po plecach spływa zimny pot
Chciałbym ci powiedzieć prawdę
To, o czym każdy w szkole już wie
Może będziesz mieć mi za złe
Że kocham cię

Edytka

Refren:
Zakochał się!
Ja zakochałem się!
Motyle w brzuchu ma!
Motyle mam
Zakochał się!
Ja zakochałem się!
Motyle w brzuchu ma!
Motyle w brzuchu żyć mi już nie dają
Sprawcą tego jesteś ty
Posłuchaj mnie,
to przecież bardzo ważne
Ja kocham cię
Refren:
Te motyle w brzuchu to dla ciebie
Miłość ma ich skrzydeł kształt
Przy tobie czuję się jak w siódmym niebie
Niech miłość trwa

Maja

On kocha cię
Kocham cię

3. DOM ZE SNÓW
Muzyka i słowa: Jan Kisjes

Cudowne jest moje miasteczko
Ze snów utkany dom
Woń róż otula mnie nad rzeką
Lecz pora już wyjechać stąd

Zniknęliście przyjaciele
Nie dane było nam się zgrać
Lecz jeśli ciągle zmieniasz miejsce
Znasz pożegnania słów gorzki smak
Refren:
Pożegnania smutny ton
Rozstania znak - bukiecik bzów
I choćbym pokochała nowe miejsce
Przyjaciół nie ujrzę nigdy już
Tak tęsknię… mój domku ze snów
W takt myśli gra cicho silnik auta
Zabieram wspomnień stos
Wyruszam dziś w świat przyjaciele
Z nadzieją, że znów złączy nas los
Strach w sercu, pełna obawy
Już czuję ten badawczy wzrok
Przyjaciół więcej
nie chcę mieć nowych
Bo wiem co czeka mnie znów za rok
Refren:
Tak tęsknię...
mój domku ze snów.
Refren:
Tak tęsknię...
mój domku ze snów.

Joanna

4. GRY JULKI
Muzyka i słowa: Jan Kisjes

Dziś bohaterką tej piosenki
będzie Julka
Ta, której tata dom jak zamek
wielki ma
A jej zabawki –
najwyższa półka!
Julka ma wszystko i na nosie
wszystkim gra
To niemożliwe!
Niesprawiedliwe!
Wszyscy wokół coś dostają
A ja nie!
Refren:
Od pięciu minut
Nic nie dostała
Jaka biedna
No i jak jej źle!

Maja

Tak, Juleczka znała milion
sprytnych sztuczek
Jak na komendę już jej
z oczu płyną łzy
Przerażony tata bierze ją
w objęcia
Ja dam ci gwiazdkę z nieba
Tylko nie płacz mi!
To niemożliwe!
Niesprawiedliwe!
Wszyscy wokół coś dostają

A ja nie!
Refren…
To niemożliwe!
Refren…
To niemożliwe!
Niesprawiedliwe!
Wszyscy wokół coś dostają
A ja nie!
Kaprysów Julka miała
coraz więcej
Kiedy zdarzył się na giełdzie
wielki krach
Na jej zachcianki tata
nie miał już pieniędzy
Więc w krokodylich znowu
Julka tonie łzach
To niemożliwe!
Niesprawiedliwe!
Wszyscy wokół coś dostają
A ja nie!
Refren…
To niemożliwe!
Od tamtej pory
Nic nie dostała!
Skończyć musiała Julka swoją grę!
To niesprawiedliwe!

Karolina

5. GDY DOROSNĘ…
Muzyka i słowa: Jan Kisjes

Gdy dorosnę, będzie radośniej
Gdy dorosnę, Gdy dorosnę…
Co dzień rano strach gardło ściska mi,
Przed czymś co dobrze znam,
Żyć mi nie dają, dokuczają
Chłopcy – ci z gimnazjum.
Upadłam na wuefie
Lub mnie podrapał kot
Nie mówię mamie nic
Jaka jest naprawdę
Przyczyna tych siniaków oraz blizn
Gdy dorosnę, gdy dorosnę
Refren:
Gdy dorosnę będzie radośniej
Dzielna jak Superman,
będę walczyć ze złem
Gdy dorosnę będzie radośniej
Zmiotę z ulicy strach,
nikt nie będzie się bać

Milena

Gdy dorosnę… gdy dorosnę…
I myślę o tym, że
Coś może robię źle
Wciąż chodzę z kąta w kąt
Czy to, że właśnie
ja obrywam w nos
To moją wina
Głowy w piach jak struś nie
chcę chować już
Gdy mijam szkolny próg
Lecz w szkole jak na złość
Wciąż dostaję w kość
Mam już dość
Refren…
Gdy dorosnę…
Nie jestem skarżypytą
Lecz ile można znieść
Do taty poszłam więc
On porozmawiał z nimi,
Teraz w szkole czuję się bezpiecznie
Nawet jeśli czasem
Ty też kłopoty masz
Ktoś w szkole dręczy cię
Powiedz o tym komuś
kogo kochasz
Nie będziesz sam

Marysia

Refren …

w skórę wcierała mi
Nie! Nawet w myślach nie chcę
wracać do tych dni!

dy dorosnę…, Gdy dorosnę….

Refren 1…

6. PECHOWY BLUES

Refren 2:

Muzyka i słowa: Jan Kisjes

Następna piosenka będzie o pechu.
Mieliście kiedyś pecha?
Prawdziwego pecha?!
To jedziemy! Przed wami
„Pechowy blues”!
Opowiem ci co to jest pech
Przyczepia się do ciebie
Jak do ogona rzep
Gdy za tobą jak cień – chodzi pech
Współczuję ci
Twój pechowy niefart po nocach
Będzie ci się śnił
Refren 1:
To czas na pechowy blues
Pechowy blues
Bardzo pechowy blues
Pechowy blues
Blues dla pechowców jak ja i ty
By nam wysuszył łzy

Nicola

Czy to nie pech, że w klasie nikt
nie miał tylu pryszczy co ja
Oj nic nie widać, skarbie
Mówiła mama z przerażeniem
oglądając moją twarz
Zieloną jak kiwi maść wciąż

Pechowy blues, Pechowy blues
Pechowy blues, Pechowy blues
Blues dla pechowców jak ja i ty
By nam wysuszył łzy
Ok, Johnny - solo!
Pechowy blues, pechowy blues
Blues dla pechowców jak ja i ty
By nam wysuszył łzy
Raz poszłam do znanego fryzjera,
ale to jeszcze nie pech
Poproszę modną fryzurę, mówię,
wiem że pan w tym
mistrzem jest
Pół głowy ścioł na łyso,
resztę w lokach zrobił mi
Nie zgadniesz nawet jak mi
było wtedy strasznie wstyd!

Kuba

Refren 2…
To czas na pechowy blues
Pechowy blues
Bardzo pechowy blues
Pechowy blues
Dobrze, że jeszcze w nas się tli
Nadzieja, że pech też opadnie z sił
Blues dla pechowców jak ja i ty
By w końcu wysuszył łzy

7. CIAPEK WŁÓCZĘGA
Muzyka i słowa: Jan Kisjes

Ciapek... do nogi...
Chodź do mnie...
Chodź tu, Ciapek, Ciapek!
W pewien letni dzień
Przed mym domem siedział pies
Ogonem do mnie machał
Miał czarną lśniącą sierść
Refren:
Już nigdy nie usłyszę
człapania twoich łap
Wesoło nie zaszczekasz
Ciapku Włóczęgo
Ciapek włóczęga

Maja

Tak znalazł u nas Ciapek
Szczęśliwy nowy dom
Gdzie mógł się wiecznie bawić
I łasić sie do rąk
Pewnego dnia mój tata
Wieść smutną przyniósł mi
Dziś Ciapek od nas odszedł
Rzekł powstrzymując łzy
Refren…
Ciapek włóczęga
Do nogi, Ciapek!
Aport, przynieś patyk!
Ciapek! Aport!
Ciapek!
Refren…
Po cudnej nieba łące
Mój Ciapku biegasz dziś
Śnią mi się twoje oczy
I miękka czarna sierść
Już nigdy nie usłyszę
człapania twoich łap
Wesoło nie zaszczekasz
Ciapku Włóczęgo
Refren…
Żegnaj mój Ciapku…

Piotrek

8. A DLA MNIE TYLKO
ROCK & ROLL!
Muzyka i słowa: Jan Kisjes

Lekcje muzyki są chyba nam na złość
Mozart i Chopin – no jak tu nie mieć dość
Refren:
A dla mnie tylko rock& rock&
rock& rock& rock& rock& roll
Chcę w szkole rock&rolla szoł
Podrzućmy podręczniki
W rytm muzyki – to rock&roll
W każdy poniedziałek
przykuci do nut
Ziewamy na muzyce
Bo piosenek nudnych w bród
Nie raz…
Przynosi pani Kras
Zeszyt musi być, powiedz
jak tu można żyć
Refren…
A dla mnie tylko rock&roll
Chcę w szkole rock&rolla szoł
Już zawsze na muzyce
Chcemy tańczyć – to rock&roll!
Liczyłem, że się uda
Coś może z MTV
Lecz nie - poloneza gam
dziś nie odpuści nam

Choć raz…
Błagamy pani Kras
Zeszyt musi być,
powiedz jak tu można żyć
Refren…
Maestro, solo!
All right! Saksofon !
Refren…
Ja się pani Kras
Na muzyce znam
Bo nawet jedną ręką
Już takie rzeczy gram
A dla mnie tylko rock & roll
Chcę w szkole rock&rolla szoł
Już zawsze na muzyce
Chcemy tańczyć – to rock&roll!
Droga pani Kras – zanudzisz nas!
Droga pani Kras – zanudzisz nas!
Droga pani Kras,
Tańczmy rock&roll!
A dla mnie tylko rock&roll
Chcę w szkole rock&rolla szoł
Już zawsze na muzyce
Chcemy tańczyć – to rock&roll!
All right!

9. DZIECKO WOJNY

10. GDY TATĘ ZŁAPIE KATAR

Muzyka i słowa: Jan Kisjes

Muzyka i słowa: Jan Kisjes

Powiedz : „to wojny już koniec,
Spokojny od dziś będzie sen”
Ty dziecko wojny dziś nie możesz
wcale spać
Bo dziś nie od gwiazd nocą płonie świat
Gaśnie szczęścia blask,
wszystko traci sens
Gdy wilkiem człowiekowi człowiek jest
Refren:
Powiedz: „to wojny już koniec,
Spokojny od dziś będzie sen”
Marzę, że jutro bez wojen
Obudzi świat znów słoneczny dzień
W gazecie widzę armii groźną twarz
To ona – piszą – pokój ma nam dać
I przerażenie znów ogarnia mnie
Że człowiek jest tylko piłką
W tej wojennej grze
Refren…
Refren…
Czy dorośli wiedzą to, co my
Że wojny plon to cierpienie i łzy
Powiedz:
„To wojny już koniec...”

Tatę złapał katar - to już koniec
Na nogi cały świat postawi wnet
Zacznie zrzędzić niczym mały chłopiec
Będzie się użalał cały dzień
Mięczak!
Tak! Tak! Tak!
Pogotowie pędzi już z pomocą
Katar przecież to poważna rzecz
Posłuchaj go jak przeokropnie kaszle
By uwagę całą tylko mieć
Tak, tak, to cały on!
Refren:
Gdy tatę złapie katar - to już koniec
Na głowie zaraz staje cały dom
Bez przerwy woła mamę i marudzi
Dlaczego dziś? Dlaczego on?
Gdy tatę złapie katar - to już koniec
Apteki pół się znajdzie w domu, lecz
Nie wystarczy mu herbata z miodem
Uwaga mamy - najcenniejsza rzecz!
Ale to wcale nie koniec
Nie?
Nie, niestety nie!
Zaglądam dzisiaj do pokoju taty
W skowronkach siedzi i ogląda mecz

Z radością mówię mamie: już lepiej
Wtem słyszę tatę – i jęk:
„Och jak się czuję źle!”

Na wszystko cena jest!
Money, money - money, money
O nie! Nie dam wciągnąć się w tę grę!

12. NIKT NA CIEBIE
NIE CZEKA

Spryciarz!
Okropny!

Refren
Money, money, money, money, money
Ile wart dziś jest
Przyjacielski twój gest?
Money, money, money, money, money
Jak mam spłacić ten dług?
Kładę forsę na stół

Stoisz tu zupełnie sam
Znów błąkasz się po ulicach miast
Już zmarzłeś, lecz nie zauważył nikt
Że gorszy jest niż wiatr –
samotności smak

Rano wstaje z łóżka całkiem zdrowy
A to pech, bo mama grypę ma
A w jego oczach strach
No i zdziwienie
„Jak to? Przecież w tym domu choruję
tylko ja”
Typowy facet!
Refren…
Refren…
Tatę złapał katar… Uwaga!

11. KASA, KASA
Muzyka i słowa: Jan Kisjes

money, money - money, money		
		
Przyjaźń pęka w pół!		
Tysiąc, dwieście, pięćset
Liczą, który więcej ma
money, money - money, money
Zmieniły cię pieniądze
I od kumpla też chcesz brać!
money, money - money, money
Rwie serce, że
Już nie wiesz co to przyjaźń, wolisz forsę
Zamiast mnie
money, money - money, money

Czy znasz już takie słowo,
co jak klucz otwiera drzwi
Money, money - money, money

O nie! Nie dam wciągnąć się w tę grę!

Mamona, flota, kasa – nie masz jej,
To tak jakbyś nie miał nic
Money, money - money, money		

money, money - money, money		
		
Przyjaźń pęka w pół!

Dziś moi przyjaciele na pieniądze
Przeliczają każdy gest
Money, money - money, money
Kasa, misiu, kasa!
Nic za darmo!

Refren...

Refren...

Refren...

Muzyka i słowa: Jan Kisjes

Ogrzej się od ciepła rąk
Wiem – to mało by czuć jak pachnie dom
I marzę byś ty też mógł poczuć
szczęścia smak
Pomóc chciałbym ci, tylko nie wiem jak
Refren:
Na świecie jesteś sam
Znasz dobrze zapach ulic i bram
Wieczorem patrzysz na światła w oknach
Tak chciałbyś by
Ktoś kiedyś cię pokochał
Ktoś cię pokochał
Wciąż jesteś w moich myślach
Wciąż w moich myślach
Może wiatr odpowiedź zna
Czy przyjdzie ktoś
Kto ci miłość da
Przytuli cię, osuszy łzy
Odnajdziesz sens kolejnych dni
Bo każdy z nas powinien mieć
Szczęśliwy dom, śnić spokojny sen
Ogrzej się od ciepła rąk
Wierzę, że ty swój
Też odnajdziesz dom

Refren…
W moich myślach
WYKONAWCY:
USA
Brian Barnett
Tommy Wells
Duncan Mullins
Charlie McCoy
Hal Rugg
		
Rob Hajacos
T.J. Klay
Kerry Marx
		
Jim Horn
Dennis God
Steve Hermann
-

perkusja
perkusja
gitara basowa
harmonijka
elektryczna gitara
hawajska
skrzypce (Fiddle)
harmonijka
gitara akustyczna
i elektryczna
saksofon altowy
puzon
trąbka

HOLANDIA
Michel van Schie
Jan van Olfen
		
Hubert Heeringa
		
Lex Bolderdijk
		
		
		
Lammert de Graaff
Henri Gerrits
John la Grand
Jan van Olfen
Jan Wolfkamp
Martin Gort
Dick le Mair
Nico Brandsen
Leon Kuijpers
Jan Kisjes
		

gitara basowa
gitara basowa
(Fretless)
saksofon tenorowy,
altowy i sopranowy
gitara akustyczna,
elektryczna,
rezofoniczna,
mandolina,
trąbka
puzon
harmonijka
gitara basowa (Fretless)
instrumenty perkusyjne
instrumenty perkusyjne
instrumenty perkusyjne
organy Hammonda B3
organy Hammonda B3
fortepian skrzydłowy
i instrumenty klawiszowe

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Łobuziaków? A może chcesz napisać
wiadomość do któregoś z naszych małych wokalistów? Odwiedź nasze strony:
– oficjalna strona projektu – www.lobuziaki.com – na niej znajdziesz wszystkie 		
najważniejsze informację na temat projektu. Zdjęcia, wywiady, a także teksty 		
wszystkich łobuziakowych piosenek.
– Facebook – www.facebook.com/lobuziakicom – codziennie świeża porcja 		
informacji na temat tego co dzieje się u nas i naszych przyjaciół.
Polub nas już dziś :)
– MySpace – www.myspace.com/lobuziaki – muzyka, video, zdjęcia, newsy czyli
do wyboru do koloru
– YouTube – www.youtube.com/lobuziakicom – tutaj oglądniesz nasze teledyski 		
oraz inne nagrania związane z naszą działalnością
– Twitter – www.twitter.com/lobuziaki – w skrócie przeczytasz o tym co się
u nas dzieje
– Nasza Klasa – Łobuziaki Dzieci dzieciom – dołącz do naszej Łobuziakowej grupy
i stwórz z nami zgraną paczkę

Doei! :)

