
Just Another Holy Man (lub “They Killed Him”) 
 
There was a man named Mahatma Ghandi 
He would not bow down, he would not fight 
He knew the deal was down and dirty 
And nothing wrong could make it right away 
But he knew his duty, and the price he had to pay 
Just another holy man who tried to make a stand 
MY GOD, THEY KILLED HIM ! 
 
Another man from Atlanta, Georgia 
By the name of Martin Luther King 
He shook the land like rolling thunder 
And made the bells of freedom ring today 
With a dream of beauty that they could not burn away 
Just another holy man who dared to be a friend 
MY GOD, THEY KILLED HIM ! 
 
The only son of God Almighty 
The holy one called Jesus Christ 
Healed the lame and fed the hungry 
And for his love they took his life away 
On the road to glory where the story never ends 
Just the holy son of man we'll never understand 
MY GOD, THEY KILLED HIM ! 
 
There is a place called South Dakota 
It’s a home of Sitting Bull 
He was branded a redskin savage  
When he tried to defend his land that day 
But his dream of beauty they could not burn away 
Just another holy man who dared to be a friend 
MY GOD, THEY KILLED HIM ! 
 
Sing the song of Mahatma Ghandi 
Sing of Martin Luther King 
Sing the song of Christ Almighty 
Sing the song of Sitting Bull 
 
 
 
 

Jeszcze jeden święty mąż (lub „Zabili go”) 
 
Żył człowiek zwany Mahatma Ghandi 
Nie kłaniał się, wstrzymywał pięść 
Wiedział, że są układy brudne 
Lecz dobra się nie czyni złem (nie śmiał) 
Ale znał swój obowiązek i cenę, którą musiał dać 
Jeszcze jeden święty mąż, co w grę tę nie chciał grać 
Boże, zabili! (lub – Cośmy zrobili?) 
 
Ktoś inny żył w Atlancie, w Georgii 
I zwał się Martin Luther King 
Wstrząsnął ziemią jak huk gromu 
Sprawił że dzwon wolności brzmi (jak brzmiał) 
Jego snem o pięknie, co w ogniu zginąć miał 
Jeszcze jeden święty mąż przyjaźń ocalić śmiał 
Boże, zabili! 
 
Jedyny syn Wszechmogącego 
Święty Jezus Chrystus król 
Leczył chorych, karmił głodnych 
Za miłość dostał krzyż i ból (jak miał) 
W drodze do chwały, gdzie życie wiecznie trwa 
Zwykły człowiek, boży Syn, czyż pojąć go się da? 
Boże, zabili! 
 
Jest miejsce zwane dziś Dakotą 
Kraj gdzie mieszkał Sitting Bull 
Zwano go czerwonym diabłem 
Gdy broniąc go używał kul (czy chciał?) 
Jego sen o pięknie wszak w ogniu zginąć miał 
Jeszcze jeden święty mąż przyjaźń ocalić śmiał 
Boże, zabili! 
 
Śpiewaj jak Mahatma Ghandi 
Graj jak Martin Luther King 
Śpiewaj pieśń Wszechmogącego 
Śpiewaj niczym Sitting Bull 
 
Tekst: Kris Kristofferson i Floyd Red Crow Westerman 
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Wounded Knee (originally „Boarding School Blues”) 
 
Chorus: 
“He-yo ah-a a-hey ha-ya 
He-yo a-hey aha-ya, Hey aha-ya” 
 
You put me in your boarding school 
Make me learn 
Your white man rule 
Be a fool 
„O-hoho ho-ho-ho” 
 
 “He-yo ah-a a-hey ha-ya 
He-yo a-hey aha-ya, Hey aha-ya” 
 
You put me in Chicago, 
one cold and windy day 
Relocation 
Extermination 
„O-hoho ho-ho-ho” 
 
 “He-yo ah-a a-hey ha-ya 
He-yo a-hey aha-ya, Hey aha-ya” 
 
You made me leave my home, my friend 
Think I'll go back there again 
Wounded Knee 
I wanna be free 
„O-hoho ho-ho-ho” 
 
 “He-yo ah-a a-hey ha-ya 
He-yo a-hey aha-ya, Heya ha-ya” 
 
 
 
 
 
 

Wounded Knee (pierwotnie “Internatowy blues”) 
 
Chór: 
“He-yo ah-a a-hey ha-ya 
He-yo a-hey aha-ya, Hey aha-ya” 
 
Wzięliście mnie do swoich szkół, 
Zmuszaliście, 
Bym bzdury kuł 
Jak głupi muł 
„O-hoho ho-ho-ho” 
 
 “He-yo ah-a a-hey ha-ya 
He-yo a-hey aha-ya, Hey aha-ya” 
 
Wysłaliście do Chicago 
w ten zimny i wietrzny dzień. 
Relokacja, 
Eksterminacja 
„O-hoho ho-ho-ho” 
 
 “He-yo ah-a a-hey ha-ya 
He-yo a-hey aha-ya, Hey aha-ya” 
 
Straciłem dom, zostałem sam, 
Myślę, że kiedyś wrócę tam. 
Wounded Knee, 
Tak wolność brzmi 
„O-hoho ho-ho-ho” 
 
 “He-yo ah-a a-hey ha-ya 
He-yo a-hey aha-ya, Heya ha-ya” 
 
Tekst i muzyka: Floyd Red Crow Westerman 
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