DZIŚ

O SYRENIE
Teraz już wiem, że syreny nie pozwalają na żeglowanie pechowym
żeglarzom. A było to tak: Wiele razy opowiadał mi tato
o niebezpieczeństwach czyhających na żeglarzy. Że syreny, że
śpiewają itd.
Mirek „Kowal" Kowalewski
ak byliśmy z tatą na Mazurach
i tata już zaptacił za łowienie ryb
takiemu panu co przypłynął motorówką i chciał od taty jakieś zezwolenie... czy coś takiego, to popłynęliśmy do portu, żeby w końcu coś
zjeść. l w tym porcie tato spotkał
jakichś znajomych żeglarzy z zeszłego roku. Ja dostałem na frytki, a oni
zaczęli zwiedzać swoje łódki. Jak
wróciłem, to właśnie usiłowali rozpalić na pomoście grilla. Ale chyba
za mocno wiało, bo się mocno
chwiali, mówili głośno, powoli
i wszyscy na raz. l nie mogli tego
grilla rozpalić. Zapałki im gasły,
a może węgiel był za mokry, bo ten
pan, co ten węgiel przyniósł, to
wpadł z nim do wody, bo jak mówił: - Pomost mu się za szybko
skończył!. No to taki drugi pan przyniósł kanister z benzyną do silnika...
A potem to już były te syreny!
Najpierw śpiewała syrena strażacka, bo trzeba było gasić ten cały pomost. Potem była syrena z pogotowiem, bo wszyscy szybko biegali
i paru osobom coś się porobiło.
A na koniec zjawiła się syrena policyjna i teraz siedzimy z obandażowanym tatą i czekamy, aż mama
przyśle jakiś przekaz... czy coś takiego, bo tata musiał znowu zapła-
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cić jakiś mandat... czy coś takiego.
A ja siedzę i myślę, że mam bardzo
mądrego tatę, co to już dawno wie-

dział, że syreny przeszkadzają
w żeglowaniu. l miał rację! Jak
zwykle!!!

O syrenie (słowa: M. Kowalewski)
Refren:

Znasz syrenę? Znam syrenę!
Więc cię ostrzec powinienem!
Piękne pieśni będzie snuć,
By zatopić naszą łódź.

U mnie zawsze harda mina
Mnie syrena nie nowina.
Nie przestraszę się albowiem
W moim mieście pogotowie
Błyska, pędzi, że aż strach
Śpiewa zaś mniej więcej tak: EO! EO! EO!
Refren:
Znasz syrenę? Znam syrenę!
Mnie syrena nie przestraszy
Jest remiza w mieście naszym.
Tam strażaków czuwa paru.
Czasem pędzą do pożaru.
Hełm strażacki to ich znak,
A samochód śpiewa tak: EO! EO! EO!
Refren:
Znasz syrenę? Znam syrenę!
Ale w morzu rzecz to znana
Lepiej słuchać kapitana.
Lepiej woskiem zatkać uszy
A syreni śpiew zagłuszyć.
Śpiew zagłuszyć, ale jak?
A może by jakoś tak: EO! EO! EO!
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SZANTY W ŁODZI
l Ogólnopolski Przegląd Piosenki Żeglarskiej „Szanty w Łodzi" odbędzie się 23-24 października. Organizatorzy
to: Studenckie Radio Żak PŁ, Agencja Artystyczna Pawła Komolibusa. W programie oprócz konkursu przewidujemy występy znanych i lubianych zespołów tego nurtu.
Kontakt z organizatorami:
Marta Kolasińska (042) 686 49 51, 0604 10 44 09
Paweł Komolibus 0601 23 10 90
Anna Bechler (042) 631 28 44 (SR Żak) konkurs fotograficzny
Adres: Studenckie Radio Żak PŁ, Al. Politechniki 7 III DS., 93-590 Łódź
Organizatorzy mogą zakwalifikować jeden zespół do konkursu na
Spotkania z Piosenką Żeglarską i Muzyką Folk „Szanty we Wrocławiu"
Zespoły chcące wziąć udział w konkursie powinny przesłać kasetę z trzema utworami na adres organizatorów.
Przeglądowi będzie towarzyszył konkurs fotograficzny dla amatorów. Maksimum pięć zdjęć o tematyce żeglarskiej (technika dowolna) o formacie minimum 10 cm na 15 cm prosimy przesyłać na adres organizatorów.
Archiwum magazynu Rejs http://kormoran.aplus.pl

