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ZATAŃCZ MAMBO

Słońce tutaj się uśmiecha
i ogrzewa ciała wokół,
rozpaleni wszyscy są.
Słyszę, że coś gra,
ale to nie szumi wiatr.
To muzyka nas porywa, że aż strach.
Zatańcz Mambo
i chodź za mną.
I do tyłu i do przodu ruszaj się.
Tańcz Mambo i chodź za mną,
niech zakręci w głowie nam .
niech kołysze nas muzyki letniej takt.

Ref: To ja? .Oszalał chyba dzisiaj świat
bo gdzieś porywa mnie muzyka ta.
To ja? w tym tańcu gdzieś na oślep gnam.
Teraz może się zatrzymać nawet czas.
Zatańcz mambo
i chodź za mną.
I do tyłu i do przodu ruszaj się.
Tańcz mambo i chodź za mną,
niech zakręci w głowie nam .
niech kołysze nas muzyki letniej takt.
Każdy tutaj szuka cienia,
bo i woda ciepła jest ,
nie ochłodzisz się w niej, nie.
Ale kiedy ,,mambo gra’’
każdy taką siłę ma,
że do tańca same nogi aż się rwą.
Ref: To ja? .Oszalał chyba dzisiaj świat
bo gdzieś porywa mnie muzyka ta.
To ja? w tym tańcu gdzieś na oślep gnam.
Teraz może się zatrzymać nawet czas.

another year is over
and new one just began
And so this is Christmas
I hope you have fun
/the near and the di was/
the older than young
ref.A merry,merry Christmas
and happy New Year
let’s hope it’s a good one
without any tears
And so this is Christmas
for weak and for strong
the reach and the pour ones
/the worry so long/
And so happy Christmas
for black and for white
for yelow and red ones
/it’s start over par /

ref.A merry,merry Christmas
and happy New Year
let’s hope it’s a good one
without any tears
So this is Christmas
and what have you done
another year is over

and new one just began
And so happy Christmas
You hope you have fun
/the near and the di was/
the older than young.

Ref.
I zwr.

O Tannenbaum

OTannenbaum ,o Tannenbaum,
wie treu sind deineBlatter.
Du grunst nicht nur zur Sommerszeit,
nein auch im Winter,wenn es schneit!
O Tannenbaum,o Tannenbaum,
wie treu sind deine Blatter.
OTannenbaum,o Tannenbaum,
Du kannst mir sehr gefallen!
Wie oft hat nicht zur Winterszeit
Ein Baum von dir mich hoch erfreut!
O Tannanbaum,o Tannenbaum,
Du kannst mir sehr gefallen!
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Dein Kleid will mich was lehren;
Die Hoffnung und Bestandigkeit

Gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit,
O Tannenbaum, o Tannenbaum
Dein Kleid will mich was lehren.

AFRYKA
To marzen sila zaniosla mnie tam
Zar z nieba bucha
Deszcz tu nawet nie chce spasc
Palmiwe lasy oaza sa
W morzu /toni/ zlotych wydm
Slonce wyznacza rytm.
Ludzie donikad nie spiesza sie
Zycie sie toczy
Rytmem sennym plynie czas
Kobieta niesie na glowie dzban
Zoltych i bialych roz
.............................
Afryka Afryka cos w sobie ma

Gdy raz tam byles zakochasz sie bo
Afryka Afryka cos w sobie ma
Pochlonie ciebie do cna /pojechac musisz tam/

Niepowtarzalny urok bazar ma
Bo czujesz tutaj
Przypraw egzotyczny smak
Tysiacem swiatel migoca
Zlote cacka w witrynach i
Sercem jest ''Wielki'' Nil
Gdy w taki upal dosyc masz juz
Szumu i zgielku
afrykanskich duzych miast
Poszukaj cienia i
W basenie kapiel wez
Taka Afryke chcesz miec

