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RAK

BOHDAN OLEWICZ

(właściwie Bogusław, ur. 28 czerwca
1946 roku, Bytom), dziennikarz, nauczyciel i tłumacz, ukończył Wydział
Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Debiutował w studenckim
klubie Hybrydy (1967). Pierwszy tekst
piosenki: Za moim oknem (muz. J.
Pilecki, wyk. Maryla Rodowicz).
Zdobył I nagrodę w konkursie na
piosenkę młodzieżową (Jak być sobą,
muz. Jacek Mikuła, 1978).

Prowadził
radiowe
programy
muzyczne (Garaż, program III PR).
Współpracował
z
Nataszą
Czarmińską, Elizą Grocho-wiecką,
Martyną Jakubowicz, grupą Rh-,
gdańskim zespołem rockowym Korba
(1984-1987) i Mieczysławem Jureckim (1986-1990).
Jest autorem tekstów popularnych
przebojów grupy Perfect, z którą
związał się w 1980 roku: Autobiografia, Nie płacz, Ewka i Niewiele ci
mogę dać (wszystkie muz. Zbigniew
Hołdys), Modlitwa o miłość prawdziwą (muz. Jacek Mikuła), Całkiem
inny kraj, Kołysanka dla nieznajomej.
Pisał teksty dla zespołów: Andrzej
i Eliza (Czas relaksu), Budka Suflera
(To nie tak miało być, muz. Romuald
Lipko, Krzysztof Cugowski), Lady
Pank (Na co komu dziś, muz. Jan
Borysewicz),

Napisał libretto rock opery 3400
lat po Ikarze (muz. Janusz Koman) i
teksty do suity I Ching (muz. Zbigniew Hołdys). Pisał piosenki dla Ewy
Bem (Jesteś lekiem na całe zło, muz.
Marek Stefankie-wicz), Anny Jantar
(Moje jedyne marzenie, muz. Jarosław
Kukulski), Krzysztofa Krawczyka
(Pamiętam ciebie z tamtych lat, muz.
Wojciech
Trzciński),
Krystyny
Prońko (Deszcz w Cisnej, muz. Jacek
Mikuła), Zdzi-sławy Sośnickiej (Julia
i ja, muz. Marceli Trojan, Żegnaj lato
na rok, muz. Wojciech Trzciński).
Jest autorem piosenek z filmów
Halo, Szpicbródka (reż. Janusz Rzeszewski), Uprowadzenie Agaty (Każdy
swoje 10 minut ma, Wielka miłość,
muz. Seweryn Krajewski) i tytułowej
piosenki z serialu telewizyjnego M jak
miłość (muz. Mieczysław Jurecki,
wyk. Wojciech Gąssowski).

WIELKA MIŁOŚĆ

KOŁYSANKA DLA NIEZNAJOMEJ

Muzyka: Seweryn Krajewski
słowa: Bohdan Olewicz
z filmu Uprowadzenie Agaty (1993)
1.

Muzyka: zespół Perfect, słowa: Bohdan Olewicz,
piosenka z repertuaru zespołu PERFECT (1994)

Czekasz na tę jedną chwilę,
Serce jak szalone bije,
Zrozumiałem po co żyję,
Wiem, że czujesz to co ja.
Ej, za krótko trwa godzina,
Niech się chwila ta zatrzyma,
Moim szczęściem chcę nakarmić
Calutki świat zdziwiony tak.
Refren:
Wielka miłość nie wybiera,
Czy jej chcemy nie pyta nas wcale.
Wielka miłość, wielka siła,
Zostajemy jej wierni na zawsze.
2.
Miną lata, gwiazdy zgasną,
Fotografie w głowie zasną,
Gdy nas ludzka złość rozłączy,
Ja i tak odnajdę cię.
Kiedy rozum każe zwątpić,
Czekaj, zadrży świecy płomień,
Bo po drugiej rzeki stronie
Ja dobrze wiem, tam ogród jest.

1.
Gdy nie bawi cię już
Świat zabawek mechanicznych,
Kiedy dręczy cię ból
Niefizyczny,
Zamiast słuchać bzdur,
Głupich telefonicznych
Wróżek zza siedmiu mórz,
Spytaj siebie czego pragniesz,
Dlaczego kłamiesz,
Że miałaś wszystko?
2.
Gdy udając, że śpisz
W głowie tropisz bajki z gazet,
Kiedy nie chcesz już śnić
Cudzych marzeń,
Bosa do mnie przyjdź
I od progu bezwstydnie
Powiedz mi czego chcesz,
Słuchaj jak dwa serca biją,
Co ludzie myślą –
To nieistotne.

Refren:
Kochaj mnie, kochaj mnie,
Kochaj mnie nieprzytomnie,
Jak zapalniczka płomień,
Jak sucha studnia wodę.
Kochaj mnie namiętnie tak,
Jakby świat się skończyć miał.
3.
Swoje miejsce znajdź
I nie pytaj czy taki układ
Ma jakiś sens,
Słuchaj co twe ciało mówi,
W miłosnej studni
Już nie utoniesz.
Refren:
Kochaj mnie, kochaj mnie...
Kochaj mnie, kochaj mnie,
Kochaj mnie nieprzytomnie,
Jak księżyc w oknie śmiej się i płacz,
Na linie nad przepaścią skacz,
Aż w jedną krótką chwilę
Pojmiesz po co żyjesz.

