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1.Ada Rusowicz „Mówiłe zawsze, e mnie kochasz” 
 
Mówiłe zawsze, e mnie kochasz, 
mówiłe zawsze, e kochasz mnie, 
e innej nigdy nie pokochasz, 
e nie pokochasz innej, nie. 
Powiedz mi zatem, czy to wiatr 
wczoraj mi twoje serce skradł? Chc sama by! 
Ty ju nie pukaj do mych drzwi! 
Niech do nich puka tylko wiatr- 
tylko wiatr, tylko wiatr. 
 
Mówiłe zawsze, e mnie lubisz, 
mówiłe zawsze, e lubisz mnie, 
e kto si lubi-ten si czubi, 
e kto si czubi-ten lubi si. 
Czy to dlatego włanie dzi 
nie zapukałe do mych drzwi? Do drzwi. 
A jeli kto mi ciebie skradł? Chc sama by! 
Ty ju nie pukaj do mych drzwi! 
Niech do nich puka tylko wiatr- 
tylko wiatr, tylko wiatr. 
 
Mówiłe kiedy, e kochasz mnie, 
mówiłe zawsze, e kochasz mnie, 
e innej nigdy nie pokochasz, 
e nie pokochasz innej, nie! 
Lecz twoje słowa dobrze znam. 
Jedn do ciebie prob mam: 
Nie pukaj wicej ju do moich drzwi! 
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2.Ada Rusowicz "Za daleko,mieszkasz miły" 
(Muzyka: Czesław Niemen, słowa: Jacek Gra) 
 

Za daleko mieszkasz, miły, za daleko mieszkasz 
i dlatego nasza miło taka słaba jeszcze. 
 
Za czsto patrzysz, miły, na zegarek, 
za wczenie mówisz "musz i", 
za póno mówisz mi "dzie dobry" z rana, 
za póno pukasz do mych drzwi. 
 
Za daleko mieszkasz, miły, cho w tym samym miecie. 
Trudno wierzy w tak miło, któr dzieli przestrze. 
 
Za czsto patrzysz. . . itd. 
 
Za daleko mieszkasz, miły, cho w tym samym domu, 
trzeba mieszka jeszcze bliej, by miłoci pomóc. 
 
Za czsto patrzysz. . . itd. 
 
Za póno pukasz do mych drzwi.  
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3. Alibabki "Kapitaskie tango" 
 

Wszystkie morza, oceany, opływaj wszerz i wzdłu  
Porty wiata ich witaj, twardych ludzi słonych wód  
Ech, fantazjo marynarska, co w zadymce mew  
W słonej mgle i pełnym szkwale bierzesz morski chrzest  
 
Ref.  
Kapitaskie tango, z torsem w paski, min hard  
Z fajk w zbach, dług brod, przesiknite morsk wod  
Kapitaskie tango, niespokojne przed wypraw  
Znów tsknota zami oczy, długich, morskich, smutnych nocy  
 
Czy to dzie, czy noc sztormowa, pod sklepieniem obcych 
gwiazd  
Bagatelka mórz otchłanie, monotonia cigłych wacht  
Marynarze, lwom podobni, gdy ich wita dom  
Trc zwykł sw zuchwało, skd ta zmiana, skd  
 
Ref.  
Kapitaskie tango, z torsem w paski, min hard  
Z fajk w zbach, dług brod, przesiknite morsk wod  
Kapitaskie tango, niespokojne przed wypraw  
Znów tsknota zami oczy, długich, morskich,  
smutnych nocy 
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4. Alibabki "Kwiat Jednej Nocy" 
 

Zakwita raz, tylko raz, biały kwiat.  
Przez jedn noc pachnie tak, ach!  
Przez tak noc Królowa Jednej Nocy oglda wiat.  
A swiatło dnia zdmuchuje płomie kwiatu na wiele lat.  
 
Zapala si tylko na pare chwil,  
Gdy cały wiat wokół pi, ach!  
A pachnie tak jak piołun i wanilia - kwiat, biały kwiat.  
Przez taka noc Królowa Jednej Nocy oglda wiat.  
 
Ten dziwny kwiat sekret mój dobrze zna:  
Raz kocham na wiele lat, ach!  
Oczami snu spojrzymy zakochani na cały wiat.  
I nie wie nikt dla kogo zakwitniemy, ja i ten kwiat.  
Mój sekret zna biały kwiat,  
Mój sekret zna biały kwiat 
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5. Bohdan Łazuka "Dzisiaj jutro zawsze" 
 
Dzisiaj, jutro, zawsze 
Bd ci kochał tak, kochał tak 
Chocia moja miło jest Ci nie w smak 
Kochana. 
Dzisiaj, jutro, zawsze 
Bd Ci humor psu, humor psu 
Choby drzwi zamknła nawet na klucz. 
 
Magnetofon wezm ze sob 
I pod drzwiami bd gra 
A na schodach zaczn taczy solo 
Charlestona: 
 
Dzisiaj, jutro, zawsze 
Bd ci złoci tak, złoci tak, 
Kocha mnie nie chciała 
To teraz masz. 
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6. Czerwone Gitary "10 w skali Beauforta" 
 
Kołysał nas zachodni wiatr, brzeg gdzie za ruf został.  
I nagle kto jak papier zbladł: sztorm idzie, panie bosman!  
 
A bosman tylko zapił płaszcz i zaklł: - Ech, do czorta!  
Nie daj łajbie adnych szans! Dziesi w skali Beauforta!  
 
Z zasłony ołowianych chmur ulewa spadła nagle.  
Rzucało nami w gór, w dół i fala zmyła agle.  
 
A bosman tylko zapił płaszcz i zaklł: - Ech, do czorta!  
Nie daj łajbie adnych szans! Dziesi w skali Beauforta!  
 
Gdzie został ciepły, cichy kt i brzegu kształt znajomy?  
Zasnuły mgły daleki ld dokładnie, z kadej strony.  
 
A bosman tylko zapił płaszcz i zaklł: - Ech, do czorta!  
Nie daj łajbie adnych szans! Dziesi w skali Beauforta!  
 
O pokład znów uderzył deszcz i padał ju do rana.  
Piekielnie ciki to był rejs, szczególnie dla bosmana.  
 
A bosman tylko zapił płaszcz i zaklł: - Ech, do czorta!  
Przedziwne czasem sny si ma! Dziesi w skali Beauforta! 
Dziesi w skali Beauforta! / *2 
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7. Czerwone Gitary "Bo Ty si boisz myszy" 
 
Jeste taka jak inne dziewczta: [Nie powiedziałbym tego..] 
Lubisz bawi si, by umiechnita. [Aaa, to tak!] 
I cho wad masz rónych sto, [Ile?] 
Najdziwniejsze jest jednak to: [Co?] 
 
To, e ty si boisz myszy - [ho ho ho!] 
Czy nie mieszne to? Tak, mieszne to! 
Ale ty si boisz myszy, [ho ho ho!] 
Tak jak mało kto! Jak mało kto! 
 
Ty si bardzo boisz myszy; 
Nie wie o tym nikt. Tak, nie wie nikt! 
O tym, e si boisz myszy, [ho ho ho!] 
Cho to taki wstyd! Ach, jaki wstyd! 
 
Nie powinno to nikogo dziwi. [A nie, nie, nie.] 
Kady przecie ma swoj słab stron. [Uhm, ty te.] 
I cho ta zabawn jest - [Jak?] 
Ciebie jednak przeraa mysz! [Co takiego?] 
 
No, bo ty si boisz myszy. [ho ho ho!] 
Czy nie mieszne to? Tak, mieszne to! 
Ale ty si boisz myszy, [ho ho ho!] 
Tak jak mało kto! Jak mało kto! 
 
Ty si bardzo boisz myszy; 
Nie wie o tym nikt. Tak, nie wie nikt! 
O tym, e si boisz myszy, [ho ho ho!]        x2  
Cho to taki wstyd! Ach, jaki wstyd!           x2 
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8. Czerwone Gitary "Dozwolone od lat 18" 
 
Nie moemy i dzisiaj do kina. Dozwolone od lat 18.  
Mówi „chłopiec” lub „moja dziewczyna”.  
Dozwolone od lat 18  
Czy mi wolno zakocha si w tobie,  
W twym umiechu i w twych oczu blasku ?  
Czy kto głosem surowym nie powie. Dozwolone od lat 18.  
 
Taki refren powtarza starszy brat. Dozwolone od 18 lat.  
Wic po nocach si ni ju kady z nas. Dozwolone od 18 lat  
 
Lecz moemy umówi si z wiosn. Dozwolone do lat 18.  
mia si piewa piosenki zbyt głono.  
Dozwolone do lat 18.  
W nien bitw zabawi si zim. Dozwolone do lat 18  
Mówi „serwus” do mojej dziewczyny. Dozwolone do lat 18  
 
Nowy refren powtarza wszystkim wiatr.  
Dozwolone do 18 lat. 
Znów po nocach si ni, ju kady zgadł . 
Dozwolone do 18 lat. 
  
Czas ucieka, cho nikt go nie prosi.  
Wkrótce drog wybierzesz ju własn.  
I niedługo przestanie ci grozi. Dozwolone od lat 18  
Ale choby przekroczył trzydziestk,  
Gdy pewnego dnia kiepski masz nastrój.  
To rób wszystko, co tylko na wiecie. 
Dozwolone od lat 18. 
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9. Czerwone Gitary "Historia pewnej znajomoci" 
 
1. Morza szum, ptaków piew, złota plaa poród drzew. 
Wszystko to, w letnie dni przypomina ciebie mi, 
przypomina ciebie mi. 
 
Szalalalala a, a cha, cha, cha...  
 
2. Szła przez skwer, z tyłu pies, głos wybrzea w pysku niósł. 
Wtedy to pierwszy raz umiechnła do mnie si, 
umiechnła do mnie si. 
 
Szalalalala... 
 
3. Odtd ju, dzie po dniu upływały razem nam: 
rano skwer, plaa znów, molo gdy zapadał zmierzch, 
molo gdy zapadał zmierzch. 
 
Szalalalala... 
 
4. Płynł czas, letni czas, a wakacji nadszedł kres. 
Przyszedł dzie, w którym ju rozsta musielimy si, 
rozsta musielimy si. 
 
Szalalalala... 
 
5. Morza szum, ptaków piew, złota plaa poród drzew. 
Wszystko to, w letnie dni przypomina ciebie mi, 
przypomina ciebie mi.                                                                                                                    
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10. Czerwone Gitary "Kwiaty we włosach" 
 
Kwiaty we włosach potargał wiatr,  
Po co wic wracasz do tamtych lat?  
Zgubionych dni nie znajdziesz ju,  
Cho przejdziesz wiat i wszerz i wzdłu.  
 
Kwiaty we włosach potargał wiatr,  
Dawno zmieniła swych marze kształt.  
I dzisiaj Ty, i dzisiaj ja -  
To drogi dwie i szczcia dwa ...  
 
Wic cho z daleka wołasz mnie -  
Nie powiem: "Tak", nie powiem: "Nie"...  
Bez wspomnie czasem łatwiej y; Nie wraca nic.  
 
Kwiaty we włosach potargał wiatr,  
Wyrzu z pamici ostatni lad,  
Bo dzisiaj Ty, bo dzisiaj ja -  
To drogi dwie i szczcia dwa ...  
 
Wic cho z daleka wołasz mnie -  
Nie powiem: "Tak", nie powiem: "Nie" ...  
Bez wspomnie czasem łatwiej y; Nie wraca nic.  
 
Kwiaty we włosach potargał wiatr,  
Wyrzu z pamici ostatni lad,  
Bo dzisiaj Ty, bo dzisiaj ja -  
To drogi dwie i szczcia dwa ...  
I szczcia dwa ... 
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11. Czerwone Gitary "Nie zadzieraj nosa" 
 
Nie zadzieraj nosa, nie rób takiej miny  
Nie udawaj Greka, zmie si lepiej, zmie!  
Ju za par minut bdziesz przyjacielem  
Całej naszej pitki - Tylko rozchmurz si!  
 
Baw si razem z nami, jeli masz ochot  
Na wspóln zabaw - daj namówi si  
To najlepszy sposób, jeli chcesz zapomnie  
O swoich kłopotach i zmartwieniach te  
 
Jeli chcesz zapiewa - piewaj razem z nami  
Teraz masz okazj - bo dla ciebie gramy  
 
Baw si razem z nami - Jeli masz ochot  
Jutro odjedamy - Ty zostaniesz tu  
Lecz nasze piosenki - Łatwo zapamitasz  
Gdy zanucisz refren - Powrócimy znów  
 
Jeli chcesz zapiewa - piewaj razem z nami  
Teraz masz okazj - bo dla ciebie gramy  
 
Nie zadzieraj nosa, nie rób takiej miny  
Nie udawaj Greka, zmie sie lepiej, zmie!  
Ju za par minut bdziesz przyjacielem  
Całej naszej pitki - Tylko rozchmurz si!  
 
Nie zadzieraj nosa, piewaj razem z nami  
Nie zadzieraj nosa, baw si razem z nami! 
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12. Czerwone Gitary "Nikt na wiecie nie wie" 
 

Wszyscy wiedz, e jeste jedn z Ew,  
Tych najmilszych i na medal.  
Ale kto by zgadł, kto by nagle wpadł  
Na mych uczu tajny lad.  
 
Nikt na wiecie nie wie, e si kocham w Ewie.  
Nikt na wiecie nie wie, nikt.  
Tego nikt nie zgadnie, co mam w sercu na dnie -  
Tylko ja mój sekret znam.  
 
Ale włanie dzi przyszło mi na myl,  
e kto chce mnie zdemaskowa,  
Bo ju skoro wit Jurcio grał jak z płyt  
Tej piosenki tajny rytm. 
  
La la la la la la , La la la la la la  
La la la la la la la  
Tego nikt nie zgadnie, co mam w sercu na dnie -  
Tylko ja mój sekret znam. 
  
Teraz ze mn wtór mych przyjaciół chór  
piewa głono cały refren.  
Który na to wpadł, który odkrył lad,  
W tajemnic m si wkradł?  
 
Nikt na wiecie nie wie, e si kocham w Ewie.  
Nikt na wiecie nie wie, nikt.  
Tego nikt nie zgadnie, co mam w sercu na dnie -  
Tylko ja mój sekret znam. 
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13. Czerwone Gitary "Pluszowe Niedwiadki" 
 
Raz uciekły z pozłacanej klatki  
Cztery małe, pluszowe niedwiadki.  
Jeden łkał, wraca chciał –  
Do ciemnego lasu wej si bały  
 
Mały mi, do lasu bał si i,  
Ze strachu drał jak li, pluszowy mi.   
Ciemny las, tam wilki zjedz nas  
Wracajmy bracia wraz, dopóki czas! 
Nie bój si wilki nie zjedz ci!  
Bdziemy broni si, nie damy si!  
miało w przód! po słodki, wonny miód!  
Jagody - istny cud! Uyjem w bród!  
 
Trzy niedwiadki – rety, co za heca! -  
 Bab Jag wsadziły do pieca!  
Teraz wie musz nie -  
Ju nie bdzie Baba Jaga dzieci je. 
  
Mały mi, do lasu bał si i,  
Ze strachu drał jak li, pluszowy mi.   
Ciemny las, tam wilki zjedz nas  
Wracajmy bracia wraz, dopóki czas! 
Nie bój si wilki nie zjedz ci!  
Bdziemy broni si, nie damy si!  
miało w przód! po słodki, wonny miód!  
Jagody - istny cud! Uyjem w bród!  
w bród! w bród!  
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14. Czerwone Gitary "Powiedz stary gdzie ty był" 
 
Powiedz, stary, gdzie ty był? Dziwn min masz.  
Pewnie zwiedził Rzym lub Krym ju nie jeden raz.  
Moe wiatry w polu gnał, a zgubiłe lad?  
Powiedz, gdzie pod rynn wpadł?  
 
Powiedz, stary, gdzie ty był? Ile soli zjadł?  
Moe urwał ci si film u podnóa Tatr?  
Co przed nami ukry chcesz, lecz nie zwiedziesz nas!  
Powiedz! Ju najwyszy czas!  
 
Stara wiara znów przygarnie ci - szkoda słów!  
Wic umiechnij si i do góry głowa!  
 
Powiedz, stary, gdzie ty był przez okrgły rok?  
Pewnie wiat nie szczdził ci zmartwie ani trosk.  
I cho grałe, nie dał los tych najlepszych kart.  
Siadaj! Moe by co zjadł?  
 
Stara wiara znów przygarnie ci - szkoda słów!  
Wic umiechnij si i do góry głowa!  
 
To niewane, gdzie ty był! Byłe diabła wart!  
To niewane, gdzie ty był! Nie udał ci si start.  
Słuchaj, stary, sekret znam, by uratowa ci:  
Ju najwyszy czas - zakochaj si! x3 
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15. Czerwone Gitary "Tak bardzo si starałem" 
 

Kto za Tob w szkole ganiał, do piórnika aby wkładał?  
Kto? No, powiedz - kto?  
Kto na ławce wycił serce i podpisał: "Głupiej Elce"?  
Kto? No, powiedz - kto?  
 
Tak bardzo si starałem, a Ty teraz nie chcesz mnie.  
Dla Ciebie tak cierpiałem: powiedz mi,  
Dlaczego nie chcesz mnie?  
 
Kto dla Ciebie nosił brod,  
Spodnie w kwiatki włoył modne?  
Kto? No, powiedz - kto?  
Kto Tuwima wiersz przepisał, jako własny Tobie wysłał?  
Kto? No, powiedz - kto?  
 
Tak bardzo si starałem, a Ty teraz nie chcesz mnie.  
Dla Ciebie tak cierpiałem;  
Powiedz mi, dlaczego nie chcesz mnie ? 
 
Ja dla Ciebie byłem gotów kilo wini zje z pestkami.  
Ja! Tak, tylko ja!  
Teraz, kiedy Ci spotykam, mówisz mi, e si nie znamy;  
Czy to ładnie tak? 
 
Tak bardzo si starałem, a Ty teraz nie chcesz mnie.  
Dla Ciebie tak cierpiałem;  
Powiedz mi, dlaczego nie chcesz mnie ? 
 
 
 
 



 20 

16. Czerwone Gitary "Takie ładne oczy" 
 

Ładne oczy masz, komu je dasz?  
Takie ładne oczy, takie ładne oczy.  
Wród wysokich traw głboki staw;  
Jak mnie nie pokochasz, to si w nim utopi!  
 
W stawie zimna woda, troch bdzie szkoda...  
Troch bdzie szkoda, gdy utopi si w nim.  
 
Powiedze mi, jak odgadn mam,  
Czy mnie bdziesz chciała, czy mnie bdziesz chciała.  
Przez zielony staw, Łabdzie dwa  
Grzecznie sobie płyn. Czy mnie chcesz dziewczyno?  
 
W stawie zimna woda, troch bdzie szkoda...  
Troch bdzie szkoda, gdy utopie si w nim.  
 
Inne oczy masz kadego dnia,  
Diabeł nie odgadnie, co w nich schowasz na dnie.  
Przez zielony staw przeleciał wiatr  
Po rozległej toni fala fal goni.  
 
W stawie zimna woda, troch bdzie szkoda...  
Komu bdzie szkoda, gdy utopi si w nim?  
 
Ładne oczy masz, komu je dasz  
Takie ładne oczy, takie ładne oczy,  
Takie ładne oczy... 
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17. Czerwono - Czarni "Kwiatki" 
 
Zawsze chodz prosto, Nigdy nie zbaczam z drogi, 
Cho ty na to czekasz, Nie padn ci pod nogi, 
 
Ale ci kocham, dziewczyno, 
Kochaj te mnie, jeli chcesz! 
Bez wody kwiatki widn, 
Ja bez ciebie zwidn chyba te! 
 
Wczoraj na ulicy Z innym widziałem ci, 
Wiem, e to zrobiła, By zdenerwowa mnie! 
 
Ale ci kocham, dziewczyno, 
Kochaj te mnie, jeli chcesz! 
Bez wody kwiatki widn, 
Ja bez ciebie zwidn chyba te! 
 
Zadzwo do mnie jutro, Telefon dobrze znasz! 
Wystarczy jedno słowo, Które złczy nas. 
 
To słowo brzmi: Ja ci kocham! 
Kochaj te mnie, jeli chcesz! 
Bez wody kwiatki widn, 
Ja bez ciebie zwidn chyba te! 
 
Bez wody kwiatki widn, 
Ja bez ciebie zwidn chyba te! 
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18. Czesław Niemen "Czy mnie jeszcze pamitasz" 
 

Czy mnie jeszcze pamitasz  
dowód na to mi daj  
czy jak inne dziewczta  
baju baj, baju baj  
 
Czy mnie jeszcze pamitasz  
i moe wróci chcesz tu  
czy jak inne dziewczta  
zapomniała mnie ju  
 
A gdy zechcesz wróci tu  
wracaj z umiechem swym  
cho bym inn kochał ju  
bdziesz tylko ty  
 
Czy mnie jeszcze pamitasz  
i pamitasz ten dzie  
czy jak inne dziewczta  
zapomniała ju mnie 
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19. Czesław Niemen "Pod papugami" 
 

Pod papugami jest szeroko niklowany bar  
Nad szklaneczkami chorgiewk ółt wieci skwar  
Tu przed dziewcztami kolorowa słodycz stoi w szkle  
Wraz z papukami chc szczebiota i kołysa si  
 
Na powietrznych swych hutawkach  
Na parkietach i na mostach  
Według kolorów włosów, sukien  
I według wzrostu  
 
Pod papugami wisi lustro, w którym kady ma  
Most z lampionami, promenad do białego dnia  
 
Na powietrznych swych hutawkach...  
 
Pod papugami nawet wtedy, gdy muzyki brak  
Pod papugami w kolorowe muszle gwide wiatr  
 
W kolorowe muszle gwide wiatr  
W kolorowe muszle gwide wiatr! 
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20. Czesław Niemen "Sen o Warszawie" 
 

Mam, tak samo jak ty,  
Miasto moje a w nim:  
Najpikniejszy mój wiat  
Najpikniejsze dni  
Zostawiłem tam, kolorowe sny  
Kiedy zatrzymam czas  
I na skrzydłach jak ptak  
Bd leciał co sił  
Tam, gdzie moje sny,  
I warszawskie kolorowe dni  
 
Gdyby ujrze chciał nadwilaski wit  
Ju dzi wyruszaj ze mn tam  
Zobaczysz jak, przywita piknie nas  
Warszawski dzie  
 
Mam tak samo jak ty...  
 
Gdyby ujrze chciał nadwilaski szczyt  
Ju dzi wyruszaj ze mn tam  
Zobaczysz jak, przywita piknie nas  
Warszawski dzie  
Warszawski dzie, warszawski dzie 
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21. Czesław Niemen "Wspomnienie" 
 
Mimozami jesie si zaczyna,  
Złotawa, krucha i miła.  
To ty, to ty jeste ta dziewczyna,  
Która do mnie na ulic wychodziła.  
 
Od twoich listów pachniało w sieni,  
Gdym wracał zdyszany ze szkoły,  
A po ulicach w lekkiej jesieni  
Fruwały za mn jasne anioły.  
 
Mimozami zwidło przypomina  
Niemiertelnik ółty - padziernik.  
To ty, to ty, moja jedyna,  
Przychodziła wieczorem do cukierni.  
 
Z przemodlenia, z przeomdlenia senny,  
W parku płakałem szeptanymi słowy.  
Młodzik z chmurek przewitywał jesienny,  
Od mimozy złotej - majowy.  
 
Ach, czułymi, przemiłymi snami  
Zasypiałem z nim gasncym o poranku,  
W snach dawnymi bawic si wiosnami,  
Jak t złota, jak t wonn wizank. 
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22. Edward Hulewicz "Obietnice" 
 

Płynie Wisła, płynie od najdalszych stron. 
Kupi ci gociniec, gdy zostaniesz m, dziewczyno,  
kupi ci gociniec, gdy zostaniesz m. 
 
Na zielonej wierzbie, rosn gruszki dwie, 
zerw je dla ciebie, gdy pokochasz mnie, dziewczyno,  
zerw je dla ciebie, gdy pokochasz mnie. 
 
Błyszcz fale w rzece, na nich złoty piach, 
z piasku bicz ukrc, gdy mi powiesz "tak", dziewczyno,  
z piasku bicz ukrc, gdy mi powiesz "tak". 
 
Cisn złotym batem i pojad w wiat, 
sprzgn cztery wiatry, gdy mi serce dasz, dziewczyno,  
sprzgn cztery wiatry, gdy mi serce dasz. 
 
Ale ty mnie nie chcesz, nie chcesz nawet zna, 
pewnie zamiast serca zwykły kamie masz, dziewczyno,  
pewnie zamiast serca zwykły kamie masz. 
 
Inna mnie polubi bez obietnic, bo 
lepszy wróbel w garci ni gołbków sto na dachu, 
gdy si zwi lubem, wnet zrozumiesz to, dziewczyno,  
gdy si zwi lubem, wnet zrozumiesz to. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

23. Filipinki "Filipinki to my" 
 

Stoi nas w rzdzie zawsze siedem i chocia chciałby zgadn 
widz, 
która z nas Anka, która Zosia, to nie odgadnie nic. 
Nawet, gdy spyta o imiona: jak si nazywasz, powiedz - jak? 
Niki, Krystyna, czy Iwona? Mówimy zawsze tak: 
 
Ref. Jedno wspólne imi mamy: FILIPINKI, 
wszystkie tak si nazywamy: FILIPINKI. 
Dzie po dniu, tak jak dzi, rka w rk, 
jeden cel, wspólna myl: jak piewa wam piosenk? 
Zagubiły swe imiona FILIPINKI, 
ale nie s tym zmartwione FILIPINKI. 
Własne imi zaginło, no i có? 
Mamy wspólne i-, i-, i-... 
 
Czasem naprawd bywa heca  
Gdy kto uywa wzniosłych słów  
Jaka patronka ci przywieca?  
Kiedy jej wito? Mów!  
Wiemy e chce na imieniny  
Jednej z nas kupi bukiet ró  
Nie wie dla Eli czy Haliny  
Powinien wiedzie ju 
 
Ref. Jedno wspólne imi mamy: FILIPINKI... 
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24. Filipinki "Serwus, Panie Chief" 
 

Nie zawsze przecie bywa sztorm, nie co dzie bywa mgła,  
Morze przestrzega dobrych form i tworzy pikne tła.  
 
Lecz wszystko jedno, sztorm czy sztil,  
Na statku burza trwa -  
To grzmi w maszynie grony Chief,  
Na nerwach wszystkich gra.  
 
ref. 
Serwus, Panie Chief,, serwus Panie Chief,  
Co si stało, e Pan nie klnie dzisiaj?  
Hello, Panie Chief, czego to jest wpływ,  
Skd ta zmiana, skd ten nagły dryf?  
 
Inaczej biega dzi agregat, po prostu jak sam Foik  
I pompie te nic nie dolega, wod mam Chief - ahoj!  
 
Od masztów a do zz tajemnicy sens  
Zna ju statek, no bo radio zdradza,  
e odebrał szyfr - ojcem został Chief,  
Mama zdrowa, no i chłopcy trzej.  
 
Załoga tsknie wzdycha: "Ach! eby to zawsze tak 
Spokojnie przeszła kada z wacht, by go nie trafiał szlag." 
 
Cho moe to złoliwie brzmi, matrosów piewa chór, 
Wołamy "brawo!", wołamy "bis!" i dla odmiany... "cór"! 
 
ref. Serwus, Panie Chief, serwus, Panie Chief, ........  
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25. Filipinki "Walentyna Twist"  
 
Pan Twardowski z góry woła poprzez chmury: Brawo, Walu, bis!  

I zapiewał Wali z ksiycowej dali "Walentyna Twist"  

 

Ref. Walentyna, Walentyna ju gwiazd kraina j dobrze zna.  

Były kwiaty dla Gagarina, a Walentyna twista ma!  

Walentyna, Walentyna to pierwsza w wiecie podniebna miss.  

Jej imieniem wic si zaczyna najnowszy "Walentyna Twist"  

 

Moe ksiyc stary znajdzie dwie gitary, przyle tobie list,  

eby przyleciała, eby zapiewała "Walentyna Twist"  

 

Ref. Walentyna, Walentyna ju gwiazd kraina j dobrze zna.  

Były kwiaty dla Gagarina, a Walentyna twista ma!  

Walentyna, Walentyna to pierwsza w wiecie podniebna miss.  
Jej imieniem wic si zaczyna najnowszy "Walentyna Twist" 
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26. Halina Frckowiak "Bd gotowy dzi do drogi" 
 
Bd gotowy dzi do drogi, drogi, któr dobrze znam,  
bd gotowy, poprowadz ci tam.  
We podróny, stary worek i butelki Coli dwie,  
jutro, lub we wtorek wezm ci.  
Bd gotowy dzi do drogi, nie znasz chwili, nie znasz dnia,  
bd gotowy, zaprowadz ci tam.  
We podróny, stary worek i na drog buty dwa,  
jutro, lub we wtorek przyjdzie czas.  
 
Znam pla, która nie ma koca,  
nikt nie wie, gdzie si rozpoczyna,  
od wschodu do zachodu słoca  
mona tym szlakiem białym i!  
 
Bd gotowy dzi do drogi, drogi, któr dobrze znam,  
bd gotowy, poprowadz ci tam, aha ha-a!  
We podróny, stary worek i butelki Coli dwie,  
jutro, lub we wtorek wezm ci.  
 
Znam wysp snów, gdzie oprócz ptaków  
i marze dzieci, nikt nie wchodził.  
Mona tam z mydła puszcza baki,  
albo pojedzi na wielbłdzie!  
 
Bd gotowy dzi do drogi, drogi, któr dobrze znam,  
bd gotowy, poprowadz ci tam, aha ha-a!  
We podróny, stary worek i butelki Coli dwie,  
jutro, lub we wtorek wezm ci.  
 
Bd gotowy dzi do drogi, nie znasz chwili, nie znasz dnia,  
bd gotowy, poprowadz ci tam.  
We podróny, stary worek i butelki Coli dwie,  
jutro, lub we wtorek wezm ci. 
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27. Halina Kunicka – „Czumbalalajka” 
Czumbala, czumbala, czumbalalajka. 
Czumbala. Czumbala, czumbalala. 
To bałałajka czumbalalajka, 
U progu nocy refrenik gra. 
 
Usłyszycie w tej piosence 
al nieduy, mały gniew. 
Co si zaczło przeszło, minło 
Pozostał tylko uparty piew. 
 
Czumbala, czumbala, czumbalalajka, 
Nic nie mów, bo słowa zaciera wiatr. 
Cho moe szczerze, ja ci nie wierz 
Ju tyle bajek wymylił wiat. 
 
Blask ognia dogasa w kartach cyganki 
Jest dama pikowa, czerwienny as. 
Czumbalalajka, ta bałałajka 
Gra bałałajka przez cały czas. 
 
Czumbala, czumbala, czumbalalajka, 
Przegrałe swe serce i jeste sam. 
Z ksiycem w przeddzie tabun odjedzie 
Tylko piosenka zostanie wam. 
 
Czumbala, czumbala, czumbalalajka, 
Dzi karty wam stawiam za grosze złe. 
Wró najtaniej panowie, panie 
Po co wam serca, dajcie je mnie. 
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28. Halina Kunicka "Lato, lato" 
 

Ju za par dni, za dni par 
Wemiesz plecak swój i gitar 
Poegnania kilka słów 
Pitagoras bdcie zdrów 
Do widzenia wam canto, cantare 
 
Lato, lato, lato czeka 
Razem z latem czeka rzeka 
Razem z rzek czeka las 
A tam cigle nie ma nas 
 
Lato, lato, nie płacz czasem 
Czekaj z rzek, czekaj z lasem 
W lesie schowaj dla nas chłodny cie 
Przyjedziemy lada dzie 
 
Lato, lato, mieszka w drzewach 
Lato, lato, w ptakach piewa 
Słocu karze odkry twarz 
Lato, lato, jak si masz 
 
Lato, lato, dam ci ró 
Lato, lato, zosta dłuej 
Zamiast si po krajach włóczy stu 
Lato, lato, zosta tu 
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29. Halina Kunicka "Niech no tylko zakwitn 
jabłonie" 
 
wiat nie jest taki zły, wiat nie jest wcale mdły  
Niech no tylko zakwitn jabłonie  
To i milion z nieba kapnie i dziewczyna kocha łatwiej  
Jabłonie kwitnce jabłonie  
 
Wszystkim manna pada z nieba, ludzie maj co potrzeba  
Darmo wiatło , gaz, lokaje  
pi od rana do wieczora, czasem drepcz do kocioła  
I noc zmczeni piewaj  
 
wiat nie jest taki zły, wiat nie jest wcale mdły  
Niech no tylko zakwitn jabłonie  
Babcie wnuczkom bajki klec, złote zby z nieba lec  
Jabłonie kwitnce jabłonie.  
 
Oto kurka na niebiesie, zgadujemy co nam niesie  
Biały nieg czy srebrne złotówki,  
Wszyscy klniemy to to skandal  
Dzisiaj z nieba wstyd i granda lec - gorce parówki  
 
wiat nie jest taki zły, swiat nie jest wcale mdły  
Tak koczymy t nasz melodi  
Wiosn ludzie umieraj, wiosn ludzie si kochaj  
I dziewczyna z ulicy i złodziej 
  
Policjanci i poeci ,chuligani - złote dzieci  
Wszyscy tacz do witu kankana  
pi od rana do wieczora, czasem drepcz do kocioła  
A w nocy zmczeni piewaj  
 
wiat nie jest taki zły, wiat nie jest wcale mdły  
Niech no tylko zakwitn jabłonie  
To i milion z nieba kapnie i dziewczyna kocha łatwiej  
Jabłonie kwitnce jabłonie. 
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30. Halina Kunicka "Orkiestry dte" 
 
Pa pa pa pa ra pa pa pa pa ra. . .  
 
Niby nic, a tak to si zaczło, niby nic, zwyczajne "pa pa pa".  
Jest w orkiestrach dtych jaka siła, bo to było tak:  
 
Babcia stała na balkonie, dołem dziadek defilował,  
ledwie go ujrzała, nieomal zemdlała: skrapia trzeba było skronie.  
Dziadek z miejsca zmylił nog, pojł: czas rozpocz dzieło!  
Stanł pod balkonem, huknł jej puzonem, no i tak to si zaczło  
 
Pa pa pa pa ra pa pa pa pa ra. . .  
 
Niby nic, a tak to si zaczło, niby nic, zwyczajne "pa pa pa".  
Jest w orkiestrach dtych jaka siła, bo znów było tak:  
 
Mama stała na balkonie, dołem tatu defilował,  
ledwie go ujrzała, nieomal zemdlała: skrapia trzeba było skronie.  
Papcio z miejsca zmylił nog, poczuł, jak go co natchnło.  
Stanł pod balkonem, huknł jej puzonem i tak podjł dziadka dzieło.  
 
Pa pa pa pa ra pa pa pa pa ra. . .  
 
Niby nic, a tak to si zaczło, niby nic, zwyczajne "pa pa pa".  
Jest w orkiestrach dtych jaka siła, lecz ich dzisiaj brak!  
 
Próno bowiem na balkonie, czekam by kto defilował,  
ebym go ujrzała, nieomal zemdlała, by mi nacierano skronie...  
eby z miejsca zmylił nog, tak jak tamtym si zdarzyło,  
stanł pod balkonem, huknł mi puzonem, by mi take si spełniło  
stanł pod balkonem, huknł mi puzonem, by mi take si spełniło  
 
Pa pa pa pa ra pa pa pa pa ra. . . 
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31. Halina Kunicka "To były pikne dni" 
 

Nie wiesz nawet ile ci zawdziczam, 
byłam sama - jak ty byłe sam, 
nie umiałabym odszuka szczcia, 
a ty sprawiłe, e smak jego znam... 
 
To były pikne dni, po prostu pikne dni, 
nie zna ju dzi kalendarz takich dat. 
Wtedy uczyłe mnie, wymawia imi swe, 
wtedy rzuciłe dla mnie cały wiat. 
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la  
to były dni, niezapomniane dni. 
 
Uczu teraz czas ju nie odmierza, 
miło nie trwa - tak jak dawniej - wiek, 
kilku dniom swe szczcie si powierza, 
one mog nada yciu sens... 
 
To były pikne dni, po prostu pikne dni... Itd. 
 
Jeli jeszcze kiedy si spotkamy, 
moe w moich oczach bd łzy, 
bo nie łatwo y jest wspomnieniami, 
słowem " ja ",zastpi słowo " my "... 
 
To były pikne dni, po prostu pikne dni... Itd. 
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32.Helena Majdaniec "Czarny Alibaba" 
 

Alibaba - Arab z bajki nie chce wina ani fajki, 
Alibaba pi, cho gra muzyczka. 
Alibaba chrapie w barze, cho Arlekin taczy kae, 
Chocia prosi go w t noc ksiniczka: 
 
Obud si, czarny Alibabo, zdmuchnij z brody resztk snu, 
Obud si, czarny Alibabo, zatacz ze mn 
Tam i tu, i tam, i tu. 
Obud si, czarny Alibabo, razem dobrze bdzie nam, 
Obud si, czarny Alibabo, zatacz ze mn 
Tu i tam, i tu, i tam. 
 
Półksiyc ju na niebie zgasł i słycha ptaków gwizd. 
Kto zatrzyma czas? Tylko twist, twist, twist! 
 
Obud si, czarny Alibabo, zdmuchnij z brody resztk snu, 
Obud si, czarny Alibabo, zatacz ze mn 
Tam i tu, i tam, i tu. 
Obud si, czarny Alibabo, razem dobrze bdzie nam, 
Obud si, czarny Alibabo, zatacz ze mn 
Tu i tam, i tu, i tam. 
 
Wtem ksiniczka znika blada, ju skoczona maskarada, 
Na ulicy nieg i wicher wista. 
Ali Baba w kapociku bez czterdziestu rozbójników 
Idzie sobie w wiat i gwide twista. 
 
Obud si, czarny Alibabo... 
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33. Helena Majdaniec "Rudy rydz" 
 

Był sobie raz zielony las, a w lesie jakby nigdy nic  
W zielonej chustce na jednej nóce  
stał sobie rudy rydz  
 
Refren: O rudy, rudy, rudy rydz jaka pikna sztuka  
Rudy, rudy, rudy rydz, a ja rydzów szukam  
O rudy, rudy, rudy rydz, mam na rydza smaczek  
Rudy, rudy, rudy, rydz, lepszy ni malaczek.  
O gdyby chciał i gdyby tak, zerwa si da o Boe  
Lecz na to rydz nie mówi nic, bo mówi wszak nie moe  
O rudy, rudy, rudy rydz tylko spuszcza oczy  
Rudy, rudy, rudy rydz, gniewa si i boczy  
O rudy, rudy, rudy rydz boi si noyka  
Rudy, rudy, rudy rydz nie chce do koszyka  
 
Przez cały czas zielony las co plecie z wiatrem trzy po trzy  
I nawet nie wie, e gdzie pod drzewem  
Samotny rydzek pi  
 
Refren: O rudy, rudy, rudy rydz, jaka pikna sztuka  
Rudy, rudy, rudy rydz, a ja rydzów szukam  
O rudy, rudy, rudy rydz mam na rydza smaczek  
Rudy, rudy, rudy rydz lepszy ni malaczek  
O gdyby chciał i gdyby tak zerwa si da o Boe  
Lecz na to rydz nie mówi nic bo mówi wszak nie moe  
O rudy ,rudy, rudy rydz ju go nie uprosz rudy, rudy, rudy rydz 
chyba pójd z koszem  
O rudy, rudy, rudy rydz róne z nim pogwarki ,no to, no to nic 
pójd na pieczarki 3x 
 



 38 

34. Iga Cembrzyska "W sin dal" 
 
Adela ju zakłada sukni cienk. 
Na wiosn kwiatki rosn i kwitnie miesic maj. 
Gdy spytasz J - dla kogo ta sukienka: 
Dla kochasia, który odszedł w sin dal. 
 
W sin dal, w sin dal. To dla kochasia, który odszedł w sin dal. 
 
Czerwone ma podwizki pod t sukni. 
Na wiosn kwiatki rosn i kwitnie miesic maj. 
Gdy spytasz J - dla kogo taki luksus - 
Dla kochasia, który odszedł w sin dal. 
 
W sin dal, w sin dal. To dla kochasia, który odszedł w sin dal. 
 
U drzwi, u drzwi Jej tatu czyci spluw. 
Na wiosn kwiatki rosn i kwitnie miesic maj. 
Gdy spytasz J - na czyj to jest zgub - 
Na kochasia, który odszedł w sin dal. 
 
W sin dal, w sin dal. To na kochasia, który odszedł w sin dal. 
 
Nad łókiem lub, stwierdzony rejentalnie. 
Na wiosn kwiatki rosn i kwitnie miesic maj. 
Gdy spytasz j - z kim yjesz tak moralnie - 
To jasne, e z kochasiem, który - w sin dal. 
 
W sin dal, w sin dal. Pomaszerował lewa, prawa - w sin dal. 
W sin dal, w sin dal. Pomaszerował lewa, prawa - w sin dal. 
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35.Irena Jarocka "Gondolierzy znad Wisły" 
 

Daleko gdzie Wenecja,  
Gondole z lampionami,  
piewaj gondolierzy  
szczliwie zakochanym.  
 
piewaj o miłoci,  
w zaułkach echo gra  
i cichnie zasłuchany wiatr.  
 
Gondolierzy znad Wisły  
barkami wo piach,  
mieszaj wiosłem złoto  
odbitych w wodzie gwiazd.  
Gwiazd, które zbladły rankiem,  
nim sierp ksiyca znikł,  
gdy wstawał nad Warszaw  
nowy, słoneczny wit.  
 
Mieszkaj bez adresu.  
Kto chciałby do nich pisa,  
niech pisze: Pierwsza barka  
przy mocie. Rzeka Wisła. 
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36. Irena Jarocka "Kawiarenki" 
 

A kiedy ju przyjdzie czas, pełne po brzegi s kawiarenki.  
Pod okna ich, pełne gwiazd,  
gdzie w zakamarki wielkich miast cignie nas.  
 
Kawiarenki, na, na, na, kawiarenki na, na, na  
Małe tak, e zaledwie wszedł, zniasz głos a po szept.  
Mimochodem, kamie w wod,  
wpadnie co z bardzo wielkich spraw  
w czarn to małych kaw.  
Kawiarenki na, na, na, kawiarenki na, na, na  
Z cienia w pół i ze wiatła w pół ty i ja, i nasz stół  
Za witraem szklanych marze ledwo wiat  
poznajemy ju, cho jest tu.  
 
Miejsc wkoło nas coraz mniej,  
ju dymi z okien złotym obłokiem  
I barman ju woła:  
"Hej ! Ju kawiarenka rusza w rejs, wielki rejs"  
 
Kawiarenki na, na, na kawiarenki na, na, na  
Stolik nasz w niewakoci lamp kry tu, kry tam.  
Filianki - białe ptaki -lec wprost w kolorowy dym,  
płyn w nim, gin w nim.  
Pan i pani zaszeptani, któ to wie, gdzie naprawd s,  
ona z nim i on z ni.  
Kawiarenki, kawiarenki,  
porw gdzie w siódme niebo a stolik nasz. 
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37. Irena Santor "Kamienne schodki" 
 

Z młodzieczych lat wyrwane słowa  
wieczka od wieczki pali wesoło  
Stare uliczki Krzywego Koła  
Słocem południa Barw wokoło…  
 
Ciepłe wesołe cigle niezmienne  
Kamienne schodki Starego Miasta  
Porosły bani porosły pieni  
Rozmów wszelakich z pamici własnej  
 
Kamienne schodki Brzozowa - Bugaj  
Kamienne schodki dzwonów pacierze  
Kiedy wychodzisz wpadasz w zaułek  
Harmonii dwiki wychodz skoczne  
 
I znów ci kusi jasna dziewczyna  
A ty jej piewasz dolewasz wina  
Przebrzmiałe zwrotki Kamienne Schodki  
Zostan w naszej pamici na zawsze 
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38. Irena Santor "Maleki znak" 
 

Kto dzieckiem miał nad Wisł skwer  
Królestwo powilaskich sfer  
Saneczki na Dynasach, swój db w bielaskich lasach  
Z limaka patrzył w okien blask  
Z Kierbedzia skrcał w Nowy Zajazd  
Choby był potem królem powróci poprzez wiat  
 
Gdzie na mapie wiata maleki znak  
Gdzie si Wisła wplata w Wu-Zetki trakt  
Tam Stare Miasto co tkwi nad Wisły brzegiem  
Gdzie domki vis ’a vis o krok od siebie  
Błdzi Nowym wiatem stskniona myl  
Chciałaby w znajome zaktki i  
Znale mały sklepik okienko jakie zaułek sie  
I odnale czas przeszłoci swej cie  
 
Zaciera pami zdarze moc, zostawi jaki wit dzie noc  
Podróe zblakn w myli, niepami wiele zniszczy  
Lecz Ogród Saski Jasny Plac i kasztan gdzie wykryłe raz  
Splecione dwie litery on jest jest w jednym z miast  
 
Gdzie na mapie wiata maleki znak  
Tam marzenie wraca w ojczysty szlak  
Warszawskie słoce tam lni ksiyc warszawski  
Warszawskie snuj si mgły nad brzegiem praskim  
Na Kamiennych Schodkach swój znajdziesz lad  
I on ci zawiezie wród zgiełku aut  
Przez wesoły Nowik, przez Marszałkowsk  
I jeszcze dalej… do Alej gdzie zielony kwitł bez 
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39. Irena Santor "Małe mieszkanko na 
Mariensztacie" 
 
Małe mieszkanko na Mariensztacie,  
To moje szczcie, to moje sny 
Małe mieszkanko na Mariensztacie, 
A w tym mieszkanku przypumy my. 
 
I ju w nim tapczan, i radio Tesla  
Biurko, firanki, fotele dwa, 
I jaki kredens, pies, cztery krzesła 
Wszystko na raty z PCH 
 
Niech bdzie jaki kilim I kwiaty na kominku, 
Kupimy jaki serwis, Kupimy jakie szkło, 
Zegara si nie kupi Bo zegar jest na rynku 
Panna rozumie - akcja O.  
 
A kiedy noc ksiyc przyjaciel 
Bdzie od Pragi przez Wisł szedł, 
Bdziemy z okna na Mariensztacie 
Patrze na tras W-Z  
 
Ja nie mam adnych manii, kompleksów ni przerostów 
I mnie nie imponuje, e kto co ma czy chce, 
Ja nie chc eby mi kto tam skarby rzucał do stóp 
Ja nie chc mie brylantów, milionów itp. .. 
Jeeli co mam chcie, To chc po prostu mie: 
 
Małe mieszkanko na Mariensztacie 
To moje szczcie, to moje sny 
Małe mieszkanko na Mariensztacie 
A w tym mieszkanku przypumy my. 
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40. Janusz Laskowski "Kolorowe jarmarki" 
 

Kiedy patrz hen za siebie,  
W tamte lata co minły, 
Czasem myl, co przegrałem, ile diabli wzili, 
Co straciłem z własnej woli, ile przeciw sobie. 
Co wylicz, to wylicz, ale zawsze wtedy powiem, 
e najbardziej mi al .......... 
 
Ref: 
Kolorowych jarmarków, blaszanych zegarków, 
Pierzastych kogucików, baloników na druciku 
Motyli drewnianych, koników bujanych, 
Cukrowej waty i z piernika chaty. 
 
Gdy w dziecistwa wracam strony,  
Dobre chwile przypominam,  
Mego miasta słysz dzwony, czy kto czas zatrzymał? 
I gdy pytam cicho siebie: czego al dzi tobie? 
Co wylicz, to wylicz, ale zawsze wtedy powiem, 
e najbardziej mi al .............. 
 
Ref: 
Kolorowych jarmarków ... 
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41. Janusz Laskowski "Beata z Albatrosa" 
 
 

Siedem dziewczt z Albatrosa, Ty jedyna, 
Dzi pozostał mi po Tobie smutek - al, 
Miała wtedy siedemnacie lat dziewczyno, 
W Augustowie pierwszy raz ujrzałem Ci. 
 
A na imi miała włanie Beata, 
Pikne imi musisz przyzna, miła ma. 
Zabierałem j co dzie na fregat, 
By miłoci sw upajała mnie. 
 
Minł dzionek, słoce zaszło za jeziorem, 
I fregaty kontur ukrył si za mgł, 
Na fregacie bylimy wci sami, 
A na brzegu kto nucił piosnk t. 
 
Ju od dawna Ciebie nie widziałem, 
Tak mi smutno jest bez Ciebie, tak mi le, 
Lecz myl, e kiedy si spotkamy. 
W Augustowie, nad Neckiem, w białe dnie. 
 
Te wspomnienia w mej pamici pozostan, 

I na zawsze schowam w sercu je, 
Jestem Beatko zakochany, 
Pragn z Tob jeszcze spotka si. 
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42. Jerzy Połomski "Bo z dziewczynami" 
 

Bo z dziewczynami nigdy nie wie, oj nie wie si,  
czy dobrze jest czy moe jest, moe jest ju le,  
spokoju si spodziewa, czy te przej,  
czy szuka jej, czy jej z oczu zej.  
Bo z dziewczynami nigdy nie wie oj nie wie si,  
czy dobrze jest, czy moe jest, moe jest ju le,  
czy najwaniejszy jeste w yciu jej,  
czy znaczysz ju od kogo mniej.  
 
A wszystko to pewne tak prawie, jak listek na wietrze, w trawie lad,  
jak latem zerwany w trawie dmuchawiec, gdy zawieje wiatr.  
A wszystko to pewne tak włanie jak ten nad wod dym,  
one całe s, one całe s w tym.  
 
Bo z dziewczynami nigdy nie wie oj nie wie si,  
czy dobrze jest czy moe jest moe jest ju le,  
jaka bdzie przez najblisze dni  
przygarnie ci czy zatrzanie drzwi.  
Bo z dziewczynami nigdy nie wie oj nie wie si,  
czy dobrze jest czy moe jest moe jest ju le,  
nie bdziesz wiedział czy jest tak czy tak  
i to jedyny pewny fakt.  
 
Jeszcze rok, jeszcze dzie, przekonacie si o tym sami,  
jak to jest, jak to jest z dziewczynami.  
 
A wszystko to pewne tak prawie...  
 
Bo z dziewczynami nigdy nie wie oj nie wie si,  
czy dobrze jest czy moe jest moe jest ju le,  
nie bdziesz wiedział czy jest tak czy tak  
i to jedyny pewny fakt, jedyny pewny fakt,  
jedyny pewny fakt!!! 
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43. Jerzy Połomski "Cała Sala piewa Z Nami" 
 

Był raz bal na sto par,  
Pan wodzirej wprost szalał po sali:  
"Koszyk raz! Kółko dwa!"  
A pod oknem samotnie bez pani  
Siedział pan, smtny pan,  
Taki, co to nie pije, nie pali.  
A tłum szalał,  
Hiszpaski walc cud ten wyprawił  
I wszyscy piewali go tak:  
 

Ref. Cała sala piewa z nami,  
Taczc walca - walczyka parami,  
Na tym balu nad balami takim,  
Co si pamita latami.  
Gdzie Hiszpania za górami,  
A tu zima, karnawał jest z nami.  
Raz si yje, zakrmy walczyka ten raz,  
Hiszpaski walczyk w sam raz.  
 

Wic ten pan, smtny pan  
Zdenerwował si, prosz pastwa, okropnie.  
Pojł, e włanie on  
Moe ycie przesiedzie przy oknie.  
Nagle wstał, ruszył w tan,  
Walc hiszpaski mu dodał odwagi.  
Z tłumem szalał,  
Hiszpaski walc cud ten wyprawił  
I wszyscy piewali go tak:  
 

Ref. Cała sala piewa z nami ... 
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44. Jerzy Połomski "Jak to dziewczyna" 
 
To był ubogi młody muzyk, pust miał kiesze pełn dusz  
Stare pianino domu miał i na tym instrumencie grał  
A raz gdy zasiadł do pianina ze strun zrodziła si dziewczyna  
Zrodziła si z piosenki nut z melodii któr muzyk wiódł…  
 
Mówiła mu e kocha go, e nigdy nikt e tylko on la la la la jak to dziewczyna,  
e go tak bardzo było brak, e nie do wiary e a tak mówiła mu jak to 
dziewczyna  
Tuliła si do jego rk I w oczy mu patrzyła wci la la la la jak to dziewczyna  
Pokochał do utraty tchu i w głowie zawróciła mu  
Jak to dziewczyna, Jak to dziewczyna…  
 
Niestety krótko trwa piosenka, nutki si krusz słowo pka  
A kto si na miłoci zna, wie e to jeszcze krócej trwa  
Ta miło te nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna  
Tak czasem szczcia komu brak nawet w piosence bywa tak 
 
Rzuciła go i poszła w wiat, cho został cier i w sercu lad la la la la 
jak to dziewczyna  
Mówiła e ju wielki czas, eby z tym wszystkim skoczy raz  
Mówiła tak jak to dziewczyna  
Mówiła e to do ju trwa, e takich jak on wielu ma la la la la jak to dziewczyna  
Mówiła e ma go ju do i porzuciła go na zło  
Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna…  
 
e si melodia kołem toczy, piosenka na tym si nie koczy  
I w yciu tak si zdarza e jak refren co powtarza si  
I gdy si refren ten zanuci dziewczyna znów do niego wróci  
Wszystko zapomnie kae mu za kilka tych wytartych słów:  
 
Znów powie mu e kocha go, e nie ma nic e tylko on La la la la jak to 
dziewczyna  
e go tak bardzo było brak, e nie do wiary e a tak  
Znów powie mu jak to dziewczyna  
I bdzie si tuli do rk i w oczy mu spoglda wci La la la la jak to 
dziewczyna  
Pokochał do utraty tchu i w głowie znów zawróci mu  
Jak to dziewczyna jak to dziewczyna 
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45. Jerzy Połomski "Mała, błkitna chusteczka" 
 

Mała, błkitna chusteczka, ta, któr nosz od lat... 
Moja błkitna, mała chusteczka mgł przesłoniła mi wiat. 
Moja błkitna, mała chusteczka mgł przesłoniła mi wiat. 
 
Czy tu, czy tam, stale przy sobie j mam, 
bo t błkitn, mał chusteczk ty ofiarował mi sam, 
bo t błkitn, mał chusteczk ty ofiarował mi sam. 
 
Mała, błkitna chusteczka mokra ju była od łez, 
kiedy na wojn z mego miasteczka  
odjedał na wiata kres, 
kiedy na wojn z mego miasteczka  
odjedał na wiata kres. 
 
Czy tu, czy tam, stale przy sobie j mam, 
bo t błkitn, mał chusteczk ty ofiarował mi sam, 
bo t błkitn, mał chusteczk ty ofiarował mi sam. 
 
Nie trzeba wraca do wspomnie, al serca ukoi czas... 
Naszej gorcej miłoci płomie dawno na zawsze ju zgasł. 
Naszej gorcej miłoci płomie dawno na zawsze ju zgasł. 
 
Czy tu, czy tam po wiecie błdzisz gdzie sam, 
a ja po tobie mał chusteczk, jedn pamitk dzi mam, 
a ja po tobie mał chusteczk, jedn pamitk dzi mam. 
 
Czy tu, czy tam po wiecie błdzisz gdzie sam, 
a ja po tobie mał chusteczk, jedn pamitk dzi mam, 
a ja po tobie mał chusteczk, jedn pamitk dzi mam. 
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46. Jonasz Kofta "Pamitajcie o ogrodach” 
 

Bluszczem ku oknom, kwiatem w samotno  
Poszumem traw, drzewem co stoi,  
Uspokojeniem wród tylu spraw  
 
Ref. Pamitajcie o ogrodach  
Przecie stamtd przyszlicie  
W ar epoki uycz wam chłodu  
Tylko drzewa, tylko licie 
Pamitajcie o ogrodach  
Czy tak trudno by poet  
W ar epoki nie uyczy wam chłodu  
aden schron, aden beton 
 
Kropl pamici, nici pajcz  
Zapachem bzu, wiesz ju na pewno  
wieoci rzewn to włanie tu  
 
Ref. Pamitajcie o ogrodach ........... 
  
I dokd uciec, w za ciasnym bucie  
Gdy twardy bruk s gdzie daleko  
Przejrzyste rzeki i mamy XX wiek  
 
Ref. Pamitajcie o ogrodach ......... 
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47. Karin Stanek "Chłopiec z Gitar" 
 
Chłopiec z gitar byłby dla mnie par  
Chc przez ycie piewajco razem i.  
Chłopiec z gitar byłby dla mnie par  
Moe mnie o rk prosi choby dzi.  
Z nim by było szczcie moje,  
Dwie gitary i nas dwoje-  
To marzenie w sercu budzi niepokoje.  
Chłopiec z gitar byłby dla mnie par  
Ja zawróc mu gitar, a on mnie.  
Chłopiec z gitar byłby dla mnie par,  
Chłopca z gitar chc.  
 
Były bajeczki o pannie do wzicia,  
O córce monarchy co chciała mie ksicia.  
Lecz ja nie jestem córk króla,  
Wic tytuł ksicy mnie nie rozczula.  
Cho by si znalazł królewicz czy ksi,  
Ja nigdy na pewno z nim ycia nie zwi,  
Chyba e oprócz tytułu by miał  
Gitar i na niej grał.  
 
Chłopiec z gitar byłby dla mnie par  
Chc przez ycie piewajco razem i.  
Chłopiec z gitar byłby dla mnie par  
Moe mnie o rk prosi choby dzi.  
Z nim by było szczcie moje,  
Dwie gitary i nas dwoje-  
To marzenie w sercu budzi niepokoje.  
Chłopiec z gitar byłby dla mnie par  
Ja zawrócam mu gitar, a on mnie.  
Kady z gitar byłby dla mnie par,  
Wic para najlepsza - gitara i ja. (2 razy) 
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48. Karin Stanek "Autostop" 
 

Jedziemy autostopem, jedziemy autostopem.  
W ten sposób moesz bracie przejecha Europ.  
Gdzie szosy biała ni, tam bracie miało wyjd.  
I nie martw si co bdzie potem.  
 
Ref.  
Autostop, autostop, wsiadaj bracie dalej hop.  
Rusza wóz, bdzie wiózł, bdzie wiózł nas dzi ten wóz.  
 
Jedziemy autostopem, jedziemy autostopem.  
Có dla nas znaczy pocig na spółk z samolotem.  
Gdzie szosy biała ni, tam bracie chce si y.  
Czy naprzód jedziesz, czy z powrotem.  
 
Ref. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53 

49. Kasia Sobczyk "Biedroneczki s w kropeczki" 
 
Uskarał si mały muchomor, 
Pod brzózk si tulc do mamy, 
Dlaczego, cho pikny rzekomo, 
Czerwony kapelusz ma w plamy. 
 
Biedroneczki s w kropeczki i to chwal sobie, 
U motylka plamek kilka słuy ku ozdobie, 
W drobne ctki storczyk gitki liliowe tuli płatki, 
Ty mój grzybku te masz łatki i liczny kapelusik, 
Wic niech stale ci nie smuci ten drobny biały rzucik. 
 
Marysia błkitne ma oczy, 
A w bródce dołeczek uroczy, 
Lecz w sercu ma smutek po brzegi, 
Bo nosek Marysi jest w piegi. 
 
Biedroneczki s w kropeczki i to chwal sobie, 
U motylka plamek kilka słuy ku ozdobie, 
W drobne ctki storczyk gitki liliowe tuli płatki, 
Bo na kropki wida moda,  
wic trzeba doj do wniosku, 
e w tym włanie jest uroda, e piegi s na nosku. 
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50. Kasia Sobczyk "Nie bd taki szybki Bill.." 
 
Tak mnie mieszy niesłychanie daj słowo (daj słowo)  
Kiedy robisz si współczesnym Casanow (Casanow)  
Patrzysz w oczy moje piwne, rce zbytnio masz aktywne  
I wygldasz, jakby chciał mnie zje  
 
Nie bd taki szybki Bill, wstrzymaj si przez kilka chwil  
Przesta działa jednostajnie, porozmawiaj o Einsteinie  
Nie bd taki szybki Bill  
 
Weronik, Małgorzat i Iren (i Iren)  
Tez przede mn podrywałe tym systemem (tym systemem)  
Czy naprawd do tej pory w odpowiedzi na amory  
adna ci nie powiedziała z nich:  
Ani Zuzia, ani Józia, ani Lidka,  
ani Zosia, ani Gosia, ani Kitka,  
ani Mania, ani Hania, ani Tania,  
ani Frania, ani siostra Frani - Ania.  
 
Nie bd taki szybki Bill...  
 
Niecierpliwo to okropnie brzydka wada (brzydka wada)  
Przez t wad si niekiedy głupio wpada (głupio wpada)  
Zamiast wpada tak od razu, lepiej odj troch gazu  
O czym włanie mówi refren ten:  
 
Nie bd taki szybki Bill...  
 
Nie bd taki szybki Bill (Casanowo)  
Dobrze czasem zmieni styl (daj słowo)  
Chcesz omota mnie to powiedz, czemu lata odrzutowiec?  
Nie bd taki szybki Bill.  
Nie bd taki szybki Bill, nie bd taki szybki Bill,  
Bo wystarczy jedna szpila i nie bdzie ladu z Billa  
Nie bd taki szybki Bill! 



 55 

51. Kasia Sobczyk "O mnie si nie martw" 
 
Dialog: Zgoda, moemy si rozsta! Nie bd ci trzymała kurczowo za rkaw! Nie, nie, nie 
bój si, moesz sobie i kiedy chcesz, dokd chcesz i z kim chcesz!  
I nie rób takiej ałosnej miny.  
 
Refren:  
O mnie si nie martw, o mnie si nie martw ja sobie rad dam  
Jeste to jeste, a jak ci nie ma to te niewielki kram  
Jeli chcesz wiedzie same zmartwienia tylko przez ciebie mam  
O mnie zapomnij, o mnie si nie martw ja sobie rad dam  
 
Kiedy ochot miałam na kino ty miał na lody nastrój  
Chciałam, by razem czas nam upłynł ale ty cenił czas twój  
Zawsze lubiłam stare piosenki a ty wolałe big-beat  
Wszystko si zmienia, teraz te dwiki humor poprawi mi w mig  
 
Refren:  
O mnie si nie martw, o mnie si nie martw ... 
  
Pójd do kina z Wackiem lub z Wickiem  
Z Jackiem zatacz twista  
Jurek ma take oczy niebrzydkie  
Skocz wic z nim na przysta  
Maciek zaprosi mnie do teatru  
Wojtek na rurki z kremem  
Wic za mn oczu ju nie wypatruj  
I mnie ju dłuej nie mcz  
 
Refren:  
O mnie si nie martw, o mnie si nie martw ja sobie rad dam  
jeste to jeste, a jak ci nie ma to te niewielki kram  
Jeli chcesz wiedzie zmartwie bez liku cigle przez ciebie mam  
Jak sobie rad dasz niewdziczniku kiedy zostaniesz sam  
Jak sobie rad dasz niewdziczniku kiedy zostaniesz sam 
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52. Kasia Sobczyk "Trzynastego" 
 
Trzynastego nawet w grudniu jest wiosna 
trzynastego kada droga jest prosta 
trzynastego nie liczy si strat 
trzynastego od morza do tatr 
trzynastego kapelusze z głów powanych  
zrywa wiatr 
trzynastego wszystko zdarzy si moe 
trzynastego wiat w róowym kolorze 
trzynastego nie smuc mnie łzy 
trzynastego pikniejsze mam sny 
trzynastego a ty trzynastego jeste zły. 
 
Wiem, e gniewasz si na mnie 
bo powodów masz tysic 
ale jedno ci powiem, 
jedno mog ci przysic. 
 
Trzynastego wiosna twoje ma imi 
trzynastego twoje myli s przy mnie 
trzynastego nie widz twych wad 
trzynastego pikniejszy jest wiat 
trzynastego i dlatego włanie dzisiaj piewam tak. 
 
Trzynastego wiosna twoje ma imi 
trzynastego twoje myli s przy mnie 
trzynastego nie widz twych wad 
trzynastego pikniejszy jest wiat 
trzynastego i dlatego trzynastego piewam tak. 
 
Trzynastego od morza do tatr 
trzynastego pikniejszy jest wiat 
trzynastego zapiewam ci tak trzynastego ! 
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53. Ludmiła Jakubczak "Gdy mi Ciebie zabraknie" 
 

Gdyby wiedział, o czym myl, kochany, 
Kiedy płyn łódki gwiezdnej flotylli... 
Nie, nie pytaj mnie, nie pytaj oczami, 
Bo nie powiem ci, e myl o chwili, 
 
Gdy mi ciebie zabraknie, gdy zabraknie mi ciebie, 
Jak w godzinie ostatniej ladu słoca na niebie, 
Jak snu w noce głbokie, niby morza bez dna, 
Gdy podchodz do okien imny ksiyc i mgła. 
Gdy mi ciebie zabraknie, jak powietrza i wiatła, 
Co wybierze, któ zgadnie, ma tsknota niełatwa? 
Czy si odda wspomnieniom zasuszonym, jak kwiat, 
Czy czerwon jesieni pójdzie sobie przez wiat? 
 
Moe myle o tej chwili nie warto, 
Przecie sam si nazywałe moim cieniem... 
Niech zostanie nie sprawdzon ju kart, 
Co by było, gdyby odszedł ode mnie? 
 
Gdy mi ciebie zabraknie, gdy zabraknie mi ciebie, 
Jak w godzinie ostatniej ladu słoca na niebie, 
Jak snu w noce głbokie, niby morza bez dna, 
Gdy podchodz do okien inny ksiyc i mgła. 
Gdy mi ciebie zabraknie, jak powietrza i wiatła, 
Co wybierze, któ zgadnie, ma tsknota niełatwa? 
Czy si odda wspomnieniom zasuszonym, jak kwiat, 
Czy czerwon jesieni pójdzie sobie przez wiat? 
 
Pójdzie sobie przez wiat, pójdzie sobie przez wiat! 
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54. Maciej Kossowski "Agatko pocałuj" 
 
 

Mam dziewczyn 
rzecz to znana  
niby we mnie zakochana  
a na imi ma Agatka  
ładne imi, co?  
Lecz gdy proe 0 całusa  
zawsze robi mi psi kosa  
obiecuje nie całuje  
wiec jej mowie ho!  
 
Agatko moja Agatko  
tak rzadko mnie całujesz  
to mój pech  
Agatko moja Agatko  
czy sadzisz ze to naprawd taki grzech?  
 
Agatko bdziesz Agat,  
gdy lata mina młodo tez ma swój kres  
nie bdzie bez tak cieszy wiosna  
inny bdzie maj  
wiec mi daj buzi daj moja Agatko! 
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55. Maciej Kossowski "Dwudziestolatki" 
 

Ja mam dwadziecia lat, ty masz dwadziecia lat,  
Przed nami siódme nieba, dzi nie potrzeba wicej  
Nam do szczcia chyba ju nic.  
Ja mam dwadziecia lat, ty masz dwadziecia lat,  
Có wicej nam potrzeba dwudziestolatkom zawsze  
w pas si kłania wiat cały wiat!  
 
Dwudziestolatki, dwudziestolatki  
To ja i ty! To ja i ty!  
Zapytaj ojca zapytaj matki  
Jakie si wtedy ma sny!  
 
Ja mam dwadziecia lat, ty masz dwadziecia lat  
Nie bdzie nigdy wicej, bo zakochani zawsze maja tylko 
dwadziecia lat! 
  
Dwudziestolatki, lubi kino  
Dwudziestolatki, lubi teatr  
Dwudziestolatki, lubi słoce  
Dwudziestolatki, lubi gwiazdy  
Dwudziestolatki, lubi taczy  
Dwudziestolatki, Madisona  
Dwudziestolatki, Charlestona 
 
Ja mam dwadziecia lat, ty masz dwadziecia lat  
Nie bdzie nigdy wicej, bo zakochani zawsze maja tylko 
dwadziecia lat! 
Ref . Dwudziestolatki......... 
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56. Maciej Kossowski "Wakacje z blondynk" 
 
 

To była blondynka, ten kolor włosów tak zw  
Sprawiła, e miałem wakacje koloru blond.  
W popołudniow godzin na play spotkałem j  
dziewczyn z bursztynu na play koloru blond  
 
A potem słoce plaa  
a czas obok sobie biegł  
i zamiast kalendarza  
co noc jej przybywał pieg  
jeden pieg  
 
Tych piegów było trzydzieci a moe trzydzieci dwa  
W tym czasie si mieci wakacje plaa i ja.  
 
To staje si prawdziwe kiedy pozostaje w nas  
jej płowozłot grzyw  
Wichrzy co noc ciepły wiatr w moich snach 
  
To była blondynka, ten kolor włosów tak zw  
sprawiła, e miałem wakacje koloru blond. 
W popołudniow godzin na play spotkałem j  
A teraz wspominam wakacje koloru blond. 
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57. Marek Grechuta "Bdziesz moj pani" 
 
Bdziesz zbiera kwiaty, bdziesz si umiecha  
Bdziesz liczy gwiazdy, bdziesz na mnie czeka  
 
I ty włanie ty bdziesz moj dam  
I ty tylko ty bdziesz moj dam 
Bd ci grały skrzypce lipowe  
Bd piewały jarzbinowe  
Drzewa licie ptaki wszystkie  
 
Bd z tob taczy, bajki opowiada  
Słoce z pomaraczy, w twoje dłonie składa  
 
I ty włanie ty bdziesz moj dam  
I ty tylko ty bdziesz moj pani  
Bd ci grały noc sierpniow  
Wiatry strojone barw i słocem  
Bd piewały piewały bez koca  
 
Bdziesz miała imi, jak wiosenna róa  
Bdziesz miała miło, jak jesienna burza 
 
I ty włanie ty bdziesz moj dam  
I ty tylko ty bdziesz moj pani  
Bd ci grały noc sierpniow  
Wiatry strojone barw i słocem  
Bd piewały piewały bez koca  
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58. Marek Grechuta "Gaj" 
 

W spltanym gaju rk i nóg szepczemy słowa wite,  
jak szeptał kiedy Młody Bóg bogini niepojtej.  
Ole, ole, ole, ola, oli, bogini niepojtej.  
Ole, ole, ole, ola, oli, bogini niepojtej.  
 
W czerwonym arze rzewnych dz płoniemy jak pochodnie  
i opadamy w niebo, nic niewinnie i łagodnie.  
Cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt,  
niewinnie i łagodnie.  
Cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt,  
niewinnie i łagodnie.  
 
W ałobnym chłodzie znanych ust szukamy pocieszenia,  
słuchajc, jak nam stygnie puls i myl si znaczenia.  
To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to myl si znaczenia.  
To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to myl si znaczenia.  
 
Dopóki demon smutku pi, niech yj młode dze.  
Dopóki ycie w nas si tli, dopóki s pienidze.  
To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, niech yj młode dze.  
To nic, to nic, to nic, to nic, to nic dopóki s pienidze.  
 
Ole, ole, ole, ola, oli, niech yj młode dze  
Ole, ole, ole, ola, oli, dopóki s pienidze.  
Ole, ole, ole, ola, oli, dopóki s pienidze.  
Ole, ole, ole, ola, oli, dopóki s pienidze. 
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59. Maria Koterbska "Augustowskie noce" 
 
 

Augustowskie noce  
Nad brzegami drzemice,  
Noce parne, gorce  
Osłonite przez mgł. 
 
Augustowskie noce  
Zatopione w jeziorach,  
Niepoznane do wczoraj -  
Odnalazły dzi mnie. 
 
Ty przechowasz t muszelk  
Znalezion nad Wigrami,  
Długo szumie bdzie jeszcze  
Oywiona wspomnieniami. 
 
Kolorowy sierpie  
Naszym aglem opity,  
Pozostanie w pamici  
Przez długie dni. 
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60. Maria Koterbska – „I tak si trudno rozsta” 
Mówiłam tobie ju pidziesit kilka razy, 
eby ju poszedł sobie, przecie pada deszcz, 
to przecie mieszne takie sta, tak twarz przy twarzy, 
to jest naprawd niesłychanie mieszna rzecz; 
 
eby tak w oczy patrze: kto to widział ? 
eby pod deszczem taki niemy film bez słów, 
eby tak rk w rku trzyma: kto to słyszał ? 
A przecie jutro tutaj si spotkamy znów - 
 
Ref. I tak si trudno rozsta i tak si trudno rozsta, 
no, nawet jeli troch pada, to niech pada - 
I tak si trudno rozsta i tak si trudno rozsta, 
nas chyba tutaj zaczarowa musiał deszcz. 
 
Na oliborzu s ulice takie mieszne, 
takie topole, a w tropach taki wiatr, 
gdy przyjdzie wieczór, wiec wiatła elektryczne, 
i tak mi dobrze, jakbym miała osiem lat. 
 
Mówisz: " kochana ! " ja ci mówi: "mój kochany !" 
i tak chodzimy i na przełaj i na w skos, 
a w tej ulicy, która idzie na Bielany, 
jest tyle wiateł, jakby Szopen nucił co - 
 
Ref. I tak si trudno rozsta ...... 
 
Ju na pocztku przez trzy lata byłam w łodzi, 
a teraz tutaj mam posad w awf, 
i byłam sama, potem zaczł on przychodzi, 
pracuje w radio, muzykalny jak sam piew; 
 
Wic z nim piosenki sobie czasem róne nuc, 
on czasem skrzypce wemie, na nich dla mnie gra - 
a co wieczora na oliborz autobusem, 
do tej topoli, która nas tak dobrze zna - 
 
 
Ref. I tak si trudno rozsta ................. 
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61. Maria Koterbska "Parasolki" 
W dziwnym miecie, w którym nigdy deszcz nie pada  
i gdzie ratusz ulepiony jest z cynfolii,  
co dzie rano kolorowy kram rozkłada  
potargany stary handlarz parasoli.  
I zachca małych ludzi cienkim krzykiem,  
w rkach trzyma parasolki kolorowe,  
parasolki maciupekie, jak guziki:  
białe, ółte, fioletowe i róowe.  
 
Ref. Parasolki, parasolki dla dorosłych i dla dzieci!  
        Parasolki, parasolki - kropla przez nie nie przeleci!  
        Parasolki, parasolki. parasolki bardzo tanie!  
        Parasolki, parasolki prosz bra panowie, panie!  
 
Mali ludzie maj małe domki z piasku  
i malekie samochody z plasteliny...  
Mali ludzie maj bardzo mało czasu,  
bo malekie s zegary i godziny...  
Musz robi złote kule, by w teatrze,  
potem jeszcze wpa na chwil do ssiada.  
Na sprzedawc parasolek nikt nie patrzy,  
zreszt u nich przecie nigdy deszcz nie pada.  
 
Ref. Parasolki, parasolki.....  
 
Odszedł z miasta, w którym kramik swój rozkładał  
potargany stary handlarz parasoli,  
wtedy deszcz z małego nieba zaczł pada  
na ulice i na ratusz - ten z cynfolii.  
I spostrzegli mali ludzie z małych domów,  
kiedy mieli mokre brody, mokre głowy,  
e na Rynku, przy Ratuszu nie ma kramu  
i sprzedawcy parasoli kolorowych.        
Ref. Parasolki, parasolki...... 
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62. Maria Koterbska "Serduszko puka w rytmie cza-cza" 
 

Jak to nigdy, jak to nigdy nie wiadomo  
Czego trzeba by niemdry przemóc wstyd  
Czasem słowik albo ksiyc komu pomógł  
A nam pomógł ten gorcy rytm  
 
Serduszko puka w rytmie cza cza  
Miłoci szuka w rytmie cza cza  
Wiruje wszystko w rytmie cza cza  
Gdy jeste blisko i gdy patrz w oczy twe  
 
Migoce płomie w rytmie cza cza  
Pulsuj skronie w rytmie cza cza  
Pocałuj miły w rytmie cza cza  
Ju nie mam siły przed kochaniem broni si  
 
Ksiyc nie pomógł wcale, słowik tak samo nie  
Nagle tu na tej sali ta jedna cza cza cza cza  
Cza cza cza cza odmieniła mnie  
 
Serduszko puka w rytmie cza cza  
Miłoci szuka w rytmie cza cza  
Pocałuj miły w rytmie cza cza  
Ju nie mam siły przed kochaniem broni si  
 
Jak to nigdy...  
Serduszko puka...  
Ksiyc nie pomógł...  
Serduszko puka... 
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63. Maryla Rodowicz "Jad wozy kolorowe" 
 
Jad wozy kolorowe taborami,  
jad wozy kolorowe wieczorami  
moe z lici spadajcych im powróy  
wiatr cygaski wierny kompan ich podróy  
zanim lady wasze mgła mi pozasnuwa  
odpowiedzcie mi Cyganie jak tam u was jest  
 
U nas wiele i niewiele bo w sam raz  
u nas czerwie, u nas ziele, cie i blask  
u nas błkit, u nas fiolet, u nas dole i niedole  
ale zawsze kolorowo jest wród nas  
 
Jada wozy kolorowe taborami  
ej, Cyganie, tak bym chciała jecha z wami  
bd sobie mieszka ktem przy muzyce  
bd słucha opowieci starych skrzypiec  
ciepłym wiatrem wam podszyj stare płótno  
co mi dacie, eby ju nie było smutno mi?  
 
Damy wiele i niewiele bo w sam raz  
damy czerwie, damy ziele, cie i blask  
damy błkit, damy fiolet, damy dole i niedole  
ale bdzie kolorowo poród nas  
 
No i pojechałam z nimi na kraj wiata  
wiatr warkocze mi rozplatał i zaplatał  
i zbierałam dzikie trefle, lene piki  
i bywałam gdzie rodziły si muzyki  
i odwiedzam z Cyganami chmurne kraje  
i kolory szarym ludziom darmo daje dzi  
 
Wecie wiele i niewiele bo w sam raz  
komu czerwie, komu ziele, cie i blask  
komu fiolet, komu błkit, komu echo tej piosenki  
nim odjedzie z Cyganami w czarny las 
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64. Maryla Rodowicz "Mówiły mu" 
 
 
W pewnym miecie, co ley gdzie tam 
midzy Szklarsk Porb a Gdyni, 
mieszkał pan, co cieszył si wród dam 
zasłuenie najgorsz opini. 
Trudno by si doszuka w nim zalet, 
za to wady rozwijał wytrwale, 
wic dziewczta nie kryły te wcale, 
co myl o takich jak on. 
 
Mówiły mu, e łotr, mówiły mu, e dra, 
e takie byle co, e tylko rk machn na. 
Mówiły mu: Id std! Mówiły mu: Ach ty! 
Mówiły raz i sto, przez tyle, tyle dni. 
Cho si trudno spodziewa po łotrze, 
e co z prawdy do niego dotrze, 
e przeczuje, co jest w tym na dnie, 
e zrozumie, a zreszt, kto wie... 
Mówiły mu: Id std! Mówiły mu: Ach ty! 
A czasem miały do i nie mówiły nic. 
 
Trzeba sił, eby zmieni ten wiat. 
Skd dziewczyna ma wzi tyle siły? 
Słowa prawdy mówione od lat  
moe nawet by go odmieniły... 
Tylko e on tak w oczy im patrzył, 
e robiło si jako inaczej, 
i te słowa, co miały co znaczy, 
to nagle znaczyły nie to. 
 
Mówiły mu, e łotr, mówiły mu, e dra, 
e takie byle co, e tylko rk machn na. 
Mówiły mu: Id std! Mówiły mu: Ach, ty! 
Mówiły raz i sto, przez tyle, tyle dni. 
I kto by si spodziewał po łotrze, 
e co z prawdy do niego dotrze, 
e przeczuje, co jest w tym na dnie, 
e zrozumie, e wszystko ju wie. 
 
Mówiły mu: Id std! Mówiły mu: Ach, ty! 
I si zmieniło co, i potem za nim szły. 
Mówiły mu, e łotr, mówiły mu, e dra, 
e takie byle co, e tylko rk machn na.                La la la la la la... 
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65. Maryla Rodowicz "Remedium" 
 

wiatem zaczła rzdzi jesie,  
Topi go w ółci i czerwieni,  
A ja tak pragn czemu nie wiem,  
Uciec pocigiem od jesieni.  
 
Uciec pocigiem od przyjaciół,  
Wrogów, rachunków, telefonów.  
Nie trzeba długo si namyla,  
Wystarczy tylko wybiec z domu.  
 
Ref. 
Wsi do pocigu byle jakiego,  
Nie dba o baga, nie dba o bilet,  
ciskajc w rku kamyk zielony,  
Patrze jak wszystko zostaje w tyle  
 
W tak podró chc wyruszy,  
Gdy podły nastrój i pogoda  
Zostawi łóko, ciebie, szaf,  
Niczego mi nie bdzie szkoda.  
 
Zegary stan niepotrzebne,  
Pogubi wszystkie kalendarze.  
W tak podró chc wyruszy,  
Nie wiem czy kiedy si odwa 
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66. Mieczysław Wojnicki "Jabłuszko pełne snu" 
 
Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie  
Szedł pan kapral uliczk zerknł na nie ciekawie  
Zerknł stanł i stoi pary z gby nie puszcza  
Pewno nigdy nie widział chrapicego jabłuszka  
 
Ref. O jabłuszko jabłuszko, jabłuszko pełne snu  
O gdzie spojrze jabłuszko, jabłuszko tam i tu  
O gdzie spojrze jabłuszko, jabłuszko pełne snu  
Jabłuszko tam i tu  
 
Długo głowił si kapra a si ujł pod boki  
Có si mogło jabłuszku przyni we nie głbokim  
Moe słoce sierpniowe ten generał jabłuszek  
Moe całus od gruszek lub na zim kouszek  
 
Ref. O jabłuszko itd.  
 
Wtem usłyszał, e jabłko we nie mówi do niego  
" We mój rubin i złoto nie bd gap kolego”, ·Po czym zaraz 
czmychnło za jeziora i lasy  
Nie dogonił go kapral, cho pogubił obcasy  
 
Ref. O jabłuszko itd. 
 
 Bdzie za to mozolnie w pace liczy dni długie  
Oj nieprdko pan kapral znowu bdzie mie w czubie  
Wy nie miejcie si z niego wszak morowe z was chłopy  
Wam te mog si trafi, bo si licz na kopy  
 
Ref. O jabłuszka jabłuszka, jabłuszka pełne snu  
O gdzie spojrze jabłuszka, jabłuszka tam i tu  
O gdzie spojrze jabłuszka, jabłuszka pełne snu  
Jabłuszka tam i tu 
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67. Mieczysław Wojnicki - "Kaczuszka i mak"  
Po ciece, co wiodła przez pola kwitnce  
Raz Kaczor Kaczuszk prowadził pod nók 
a Kaczor z Kaczuszk byli pod muszk i kiwali si. 
Kaczuszka do ojca tak rzekła: Papa, czy Maki dla draki poderwa si da? 
Niełatwo Mak zdoby odrzekł jej na to Papa,·Bo jeliby Kaczuszk wził za on 
to cały wiat zapytałby zdumiony: 
 
Kaczuszko wiesz maki s tak due, due, due 
a ty masz krótkie nóki jak zwykle u kaczuszki 
Kaczuszko wiesz maki s czerwone tak jak róe 
kaczuszki s nie due i tak ju w yciu jest... 
 
Na ciece, co wiodła przez pola kwitnce 
Mak ujrzał raz mał kaczuszk na łce 
Mak ujrzał Kaczuszk i pokochał j ze wszystkich sił... 
Mak zaraz zapytał mamusi: Mama czy łatwo Kaczuszk t zdoby si da? 
Niełatwo jest zdoby Kaczuszk odrzekła na to mama,·Bo jeliby Kaczuszk 
wził za on to cały wiat zapytałby zdumiony: 
 
Kaczuszko wiesz maki s tak due, due, due 
a ty masz krótkie nóki jak zwykle u kaczuszki 
Kaczuszko wiesz maki s czerwone tak jak róe 
kaczuszki s nie due i tak ju w yciu jest... 
 
A razu pewnego, ot tak w kocu wiosny, 
kady z nas przecie miał romans miłosny 
Mak ujł Kaczuszk w ramiona i pobrali si... 
Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorce kosiarze skosili maki na łce 
i tylko wspomnienie po makach kwitncych zostało tu... 
Kaczuszko nie bd taka zapłakana ja take byłam kiedy zakochana 
 
Kaczuszko wiesz maki s tak due, due, due 
a ty masz krótkie nóki jak zwykle u kaczuszki 
Kaczuszko wiesz maki s czerwone tak jak róe 
kaczuszki s nie due i tak ju yciu w jest... 
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68. Natasza Zylska "Kasztany" 
 

Mówiłe włosy masz jak kasztany  
I kasztanowy masz oczu blask  
I tak nam było dobrze kochany  
Wród złotych lici wiatru i gwiazd  
Gdy wiatr kasztany otrzsał gradem  
Szepnłe nagle zniajc głos  
Odjedam dzisiaj lecz tam gdzie jad  
Zabior ze sob t noc  
 
Ref. Kochany, kochany lec z drzewa jak dawniej kasztany  
Wprost pod stopy par rozemianych Jak rudy lec grad  
Jak noc, gdy w alejce rudy kasztan ci dałam i serce  
A ty rzekł mi trzy słowa nic wicej, e kochasz mnie i wiatr  
 
Ju trzecia jesie park nasz wyzłaca  
Kasztany lec z drzew trzeci raz  
A twoja miło do mnie nie wraca  
Cho tyle błyszczy lici i gwiazd  
I tylko złoty kasztan mi został  
Mały talizman szczliwych dni  
I ta jesienna piosenka prosta  
Któr wiatr moe zaniesie ci  
 
Ref. Kochany, kochany ....   x2 
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69. Natasza Zylska "Mexicana" 
 
W Meksyku, w Meksyku ten zwyczaj 
od czasów zamierzchłych ju trwa, 
e zawsze przy pełni ksiyca miłosn melodi kto gra. 
 
Mexicana, mexicana, wszystkie pary rozgrzewa jak rum, 
to melodia ksiycowa, w rytmie rumby tej mona całowa. 
To jest taniec zakochanych, takich włanie jak ty i jak ja, 
Mexicana, mexicana, pikna jest, wdzik swój ma rumba ta. 
 
Gdy miło z miłoci si spotka w noc pełni ksiyca wród 
gwiazd, 
wokoło rozlega si okrzyk: "Hej, gra mexican ju czas!" 
 
Mexicana, mexicana, wszystkie pary rozgrzewa jak rum, 
to melodia ksiycowa, w rytmie rumby tej mona całowa. 
To jest taniec zakochanych, takich włanie jak ty i jak ja, 
Mexicana, mexicana, pikna jest, wdzik swój ma rumba ta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 74 

70. Niebiesko-Czarni "Niedziela bdzie dla nas" 
 

W poniedziałek, w poniedziałek ja nie mog 
Bo pomagam mamie 
A we wtorek. a we wtorek i w rod 
Ty masz w domu pranie 
No a w czwartek, no a w czwartek ja mam dyur 
W pitek, w pitek dwa zebrania 
Ty w sobot, ty w sobot znów nie moesz 
Bo na lekcje ganiasz 
 
Ale za to niedziela, 
Ale za to niedziela, 
Niedziela bdzie dla nas 
 
Drugi tydzie 
W poniedziałek. w poniedziałek ty nie moesz 
Bo pomagasz mamie 
A we wtorek, a we wtorek i w rod 
Ja pomagam w praniu 
No a w czwartek, no a w czwartek ty masz dyur 
W pitek, w pitek dwa zebrania 
Ja w sobot, ja w sobot znów nie mog 
Bo na lekcje ganiam 
 
Ale za to niedziela, 
Ale za to niedziela, 
Niedziela bdzie dla nas 
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71. No To Co "Po ten kwiat czerwony" 
 

ołnierz dziewczynie nie skłamie, 
Chocia nie wszystko jej powie, 
ołnierz zarzuci bro na rami, 
Wróci, to reszt dopowie. 
 
Id, wróc, o nic nie pytaj dzi 
Przyjd, nie zasmuc, 
Powiem po com musiał i 
  
Ref. Wstg szos, miedz pól złoconych, 
Krt ciek poprzez las, 
Skoro przyszedł na to czas. 
Po ten kwiat, po ten kwiat czerwony, 
Skoro przyszedł na to czas. 
 
Dla tych co wiernie czekaj 
Bd ołnierze piewali 
O tym, jak piknie zakwitaj 
Kwiaty czerwiesze od malin. 
 
Ref. Wstg szos......... 
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72. Piotr Szczepanik "Gonic kormorany" 
 

Dzie ganie w szarej mgle.  
Wiatr strca krople z drzew.  
Sznur kormoranów w locie spltał si,  
Poegnał ciepły dzie,  
Ostatni dzie w mazurskich stronach.  
 
Zmierzch z jezior agle zdjł,  
Mgieł porozpinał sto...  
Szmer tataraku jeszcze dobiegł nas.  
Ju wraca czas.  
 
Noc si przybrała w czer...  
To smutny lata zmierzch.  
Ju kormorany odleciały std,  
By szuka ciepłych stron.  
Powróc wiosn nad jeziora.  
 
Nikt nas nie egna tu,  
Dzi tak tu pusto ju...  
Mgły tylko ciga wród sitowia wiatr.  
Ju wraca czas. 
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73. Piotr Szczepanik "Kocha" 
 
!

Kocha - jak to łatwo powiedzie  
Kocha - to nie pyta o nic  
Bo miło jest niepokojem  
nie zna dnia , który da si powtórzy.  
 
Nagle wiat si mieci w Twoich oczach  
Ju nie wiem czy Ciebie znam  
Chwile-kolorowe przerocza  
widn, szybko zmienia je czas.  
 
Kocha - jak to łatwo powiedzie  
Kocha - tylko to, wicej nic...  
W tym słowie jest kolor nieba  
Ale take rdzawy pył gorzkich dni.  
 
Jeszcze obok Ciebie moje rami,  
A jednak szukamy si.  
Moe nie pójdziemy ju razem,  
Słowa z wolna trac swój sens.  
 
Kocha - jak to łatwo powiedzie  
Kocha - to nie pyta o nic  
Bo miło jest niewiadom,  
Lecz chc wiedzie czy wiary starczy mi. 
 
 
 
 
 



 78 

74. Piotr Szczepanik "Puste koperty" 
 

Noc z nieba ju gwiazdy zmazała 
i ranek si budzi ze snu. 
Od dzi bdziesz długo znów sama, 
a mnie bdzie brak Twoich słów. 
 
Wic egnaj, ju egnaj Kochana 
i nie płacz, wiesz, na mnie ju czas. 
Nim statek si z portu oddali 
pocałuj mnie, prosz, cho raz. 
 
O jedno chc tylko Ci prosi, 
czy bdzie Ci dobrze, czy le, 
przyrzeknij, ze nigdy nikogo 
nie bdziesz tak kocha jak mnie. 
 
A jeli ju kogo pokochasz, 
przypomnij ostatni nasz dzie! 
Przesyłaj cho puste koperty, 
chc wierzy, e wci kochasz mnie. 
 
Chc wierzy, e wci kochasz mnie 
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75. Piotr Szczepanik "ółte kalendarze" 
 

Czy znasz morza brzeg,  
Bez poszumu fal?  
Czy znasz rzeki nurt,  
Co nie płynie w dal?  
Czy znasz? Jeli nie,  
To dlaczego chcesz zatrzyma  
Prd rzek, szum fal  
Twoje łzy, mój płacz.  
 
al nic tu nie pomoe,  
Łzy twoje i mój płacz.  
Nikt nie uciszy morza,  
Nie zatrzyma biegu fal.  
 
Czy znasz taki wiatr,  
Co w bezruch trwa?  
Czy znasz tak noc,  
Która nie ma dna?  
Czy znasz taki dzie,  
Co nie koczy si zmierzchaniem,  
Gdy sen ma przyj,  
Słysz znów twój głos.  
 
Wró do krainy marze,  
Gdzie wiecznie wiosna trwa.  
Spal ółte kalendarze,  
ółte kalendarze spal. 
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76. Rena Rolska "Złoty piercionek" 
 

Chodził kiedy kataryniarz nosił na plecach słowików chór  
I papug ze złotym dziobem i piercionków sznur  
Nad Warszawsk, star Wisł  
Za jeden grosik, za dwa lub trzy  
Modry Dunaj w takt walca płynł i papuga cignła mi  
 
Refren:  
Złoty piercionek, złoty piercionek na szczcie  
Z niebieskim oczkiem, z błkitnym niebem na szczcie  
Złoty piercionek kataryniarza jedyny  
Na moje szczcie, na szczcie kadej dziewczyny  
 
Dzisiaj tamten kataryniarz nosi na plecach ju skrzyni lat  
I we włosach piercionki srebrne, które zwija wiatr  
 
Odleciała ju papuga i mój piercionek dawno znikł  
Wic powiedzcie, gdzie mam go szuka  
Kto go jeszcze odnajdzie mi  
 
Refren:  
Złoty piercionek, złoty piercionek na szczcie  
Z niebieskim oczkiem, z błkitnym niebem na szczcie  
Złoty taki miedziany, dziecinny  
Za ten piercionek oddałabym dzi sto innych 
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77. Skaldowie "Kto Mnie Pokochał" 
 

Kto mnie pokochał, wiat nagle zawirował, bo 
Kto mnie pokochał na dobre i na złe. 
Bezchmurne niebo, znów mam nad głow, 
Bo kto pokochał mnie. 
 

Kto mnie pokochał niech wszyscy ludzie wiedz to 
Kto mnie pokochał na dobre i na złe. 
Kto mnie pokochał ze snu mnie zbudził 
Kto kto pokochał mnie. 
 

Lampa nad progiem i krzesło i drzwi. 
Wszystko mi mówi, e mnie kto pokochał. 
Woda i ogie powtarza wci mi, 
e mnie kto pokochał dzi. 
 

Pukajcie ze mn w niemalowane drewno,  
Bo czasami szczcie trwa tylko chwile dwie. 
Pukajcie ze mn, bo wiem na pewno, 
e kto pokochał mnie. 
 

Lampa nad progiem i krzesło i drzwi. 
Wszystko mi mówi, e mnie kto pokochał. 
Woda i ogie powtarza wci mi, 
e mnie kto pokochał dzi. 
 

Pukajcie ze mn w niemalowane drewno,  
Bo czasami szczcie trwa tylko chwile dwie. 
Pukajcie ze mn, bo wiem na pewno, 
e kto pokochał mnie. 
 

Pokochał mnie. Pokochał mnie. Pokochał mnie. 
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78. Skaldowie "Uciekaj, uciekaj" 
 
Uciekaj, uciekaj, bo ci wiatr zatrzyma  
Uciekaj, uciekaj, bo ci deszcz zatrzyma  
Znów chmury na niebie, daleko do ciebie  
Hej, daleko do ciebie  
 
Uciekaj, uciekaj, bo ci wiatr zatrzyma  
Uciekaj, uciekaj, bo ci mgła zatrzyma  
Ju nocka na niebie, jak ja znajd ciebie  
Hej, jak ja znajd ciebie  
 
Uciekaj, uciekaj, bo ci wiatr zatrzyma  
Uciekaj, uciekaj, bo ci nieg zatrzyma  
Słoneczko na niebie, jak blisko do ciebie  
Hej, jak blisko do ciebie 
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79. Skaldowie "Z Kopyta Kulig Rwie" 
 

Pa pa pa pa pa pa pa ....  
 
Cign, cign sanie, góralskie koniki,  
Hej, jad w saniach panny, przy nich janosiki. / x 2  
Pa pa pa pa pa pa pa ....  
Coraz który krzyknie nie wiadomo na co,  
Hej, echo odpowiada, bo mu za to płac. / x 2  
Pa pa pa pa pa pa pa ....  
 
Spod kopyt lec skry, hej lec skry,  
Zmarznita ziemia dry, hej ziemia dry,  
Dziewczyna tuli sie, hej tuli sie,  
Z kopyta kulig rwie, hej kulig rwie.  
Patrz gwiazdy wiec w domach, nisko na dnie,  
Z kopyta kulig rwie... / x 4  
Hej!!!  
 
Pdzi, pdzi kulig niczym błyskawica,  
Hej, porwali te panny prosto od Kmicica. / x 2  
Pa pa pa pa pa pa pa ....  
Zbójnik od Kmicica, zbójnik szarooki,  
Hej, z wierzchu baranica, a pod spodem smoking. / x 2  
Pa pa pa pa pa pa pa .... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 84 

80. Sława Przybylska "Piosenka o okularnikach" 
 

Midzy nami po ulicy, pojedynczo i grupkami,  
snuj si okularnicy ze skryptami.  
I z ksikami, z notatkami, z papierami, kompleksami.  
Itd., itd., itp., itd., itd.  
 
Uszy maj odmroone, nosy w szalik otulone,  
spodnie maj zeszłoroczne, miny mroczne.  
Taki dzieckiem si nie zajmie, tylko myli o Einsteinie.  
Itp., itd., itp., itd., itd.  
 
Gnied si w akademiku, maj kady po czajniku.  
I nie dla nich dewolaje, i Parye, i Szanghaje.  
I nie dla nich bal i ubaw, ani Lala, ani Buba.  
Itp., itd., itd. 
 
Tylko czasem przy tablicy, wiosn jaki okularnik,  
skradnie swej okularnicy pocałunek.  
Wtem okular zajdzie mgł, przemarznite dłonie dr.  
Potem razem w bibliotece, i w stołówce, i w kolejce.  
Itp., itd., itd.  
 
Wymczeni, wychudzeni, z dyplomami ju w kieszeni,  
odpływaj pocigami, potem eni si z onami.  
Potem wi koniec z kocem za te polskie dwa tysice.  
Itp., itd., itd. 
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81. Sława Przybylska "Siedzielimy na dachu" 
 
Siedzielimy jak w kinie na dachu przy kominie,  
a moe jeszcze wyej ni ten dach, dach, dach.  
A ty mnie precz wygnałe i tamt pokochałe,  
to po całowałe mnie wtedy tak?  
 
Znalazłam ci w rynsztoku, bez szelek i widoków,  
za włosy ci wywlokłam spoza krat, krat, krat.  
A ty mnie precz wygnałe i tamt pokochałe,  
to po całowałe mnie wtedy tak?  
 
Kazałam ci wyczyci, posłałam do dentysty,  
wsadziłam pół Cedetu na twój grzbiet, grzbiet, grzbiet.  
A ty mnie precz wygnałe i tamt pokochałe,  
to po całowałe mnie wtedy tak?  
 
Włóczyłam ci po sklepach, bo byłe jak Mazepa,  
samego masz obuwia z dziesi par, par, par.  
A ty mnie precz wygnałe i tamt pokochałe,  
to po całowałe mnie wtedy tak?  
 
Prosiłam godzinami, by przestał je palcami,  
mówiłam co spasiba, co pardom, dom, dom.  
A ty mnie precz wygnałe i tamt pokochałe,  
to po całowałe mnie wtedy tak?  
 
Wbijałam w łeb, jak dziecku, po rusku, po niemiecku:  
nie na to jest perfuma, by j pił, pił, pił.  
A ty mnie precz wygnałe i tamt pokochałe,  
to po całowałe mnie wtedy tak?  
 
Przytyłe mi - ty łotrze, bo miałe według potrzeb,  
czy dzi obywatela na to sta, sta, sta?  
A ty mnie precz wygnałe i tamt pokochałe,  
to po całowałe mnie wtedy tak?  
 
Ty jeste kawał drania, to nie do wytrzymania,  
na diabła mi potrzebny taki chłop, chłop, chłop?  
Wystawi ci rachunek za wikt i opierunek,  
za kady pocałunek - zapła! Albo wró. 
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82. Sława Przybylska "Słodkie fiołki" 
 
Słodkie fiołki, słodsze ni wszystkie róe.  
Calutkie wzgórze od stóp do głów,  
Zmieniło si w słodki bukiecik, ach! ach!  
 
Ten lasek liciasty, gdzie spotka si z nim  
Wybiegłam, gdy mgiełka wiosenna si snuła 
Wród grabków zwyczajnych, jak dym  
I muszki bzykały, rozkwitły...  
Jest ziemia za bardzo wilgotna dzi nam,  
By si, złoy główk na twoim ramieniu.  
Tak wierz mi, ja na tym si znam,  
To zmieni si wkrótce, lecz zanim si...  
 
Słodkie fiołki, słodsze ni wszystkie róe:  
Pagórek leny okryły nam  
Poezji serwetko dla pragnie mych, ach!  
 
Nie wzdychaj, najdroszy: za dzionek, lub trzy,  
Zakwitn turzyce, łuskiewnik róowy  
I jaskier kosmaty i szczyrk, ziarnopłon wiosenny.  
Lecz wierzaj mi: wonna marzanka i bluszcz, co si pnie,  
Mizerwa kłosowa i leny sałatnik, ni ankiel zwyczajny,  
Ni chmiel, Nie daj nam tyle, co fiołki...  
 
Viola silvestris, Słodsze ni wszystkie róe,  
Zgasn w powodzi zielonych traw,  
Lecz bd si długo pamita nam, ach!  
 
Ten lasek liciasty, Gdzie wiosna si z nim  
Spotkałam i gdzie mnie Całowa próbował...  
Powoli zamieniał si w gszcz,  
W dyskretny raj, w którym komary,  
Niestety, komary chmurami, i jak!  
O losie mój twardy, jak czosnek niedwiedzi!  
Skd nastrój intymny, gdy tn.  
Przez płótno aglowe i przez te...  
 
Słodkie fiołki, słodsze ni wszystkie róe,  
Co kryły wzgórze od stóp do głów si, Co nas tu zwabiły...  
Słodkie fiołki, Słodsze ni wszystkie róe,  
Calutkie wzgórze od stop do głów, zmieniło si w słodki  
Bukiecik ach! ach! ach! ach! ach! ach! 
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83. Stan Borys „Anna” 
 

Nie mów nic prosz Ci, no bo co mona rzec, w takiej chwili ?  
nie mów, e wrócisz tu, e odchodzisz na dni tylko kilka,  
wyjd ot jak gdyby nic, jakby szła kupi chleb do sklepiku,  
 
Anno, nie mów nic, prosz Ci, nie mów kiedy wróc tu.  
 
Chyba, e głos drzew i ptaków,  
nasze dawne noce przypomni Ci,  
chyba, e twym oczom blasku,  
słoce doda wtedy wró.  
 
parlando  
Gdy obdarowała mnie naszyjnikiem swoich rk  
stałem si najbogatszym z ludzi gdy wstpowalimy na schody  
aby mikko Ci było i kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni  
za porcz miała moje ramiona. Mówiła 'kocham' i stawało si 
okno prosto w słoce teraz krzycz kocham !  
i wschodzi słoce bez promieni....  
 
Anno, nie mów nic prosz Ci, nie mów kiedy wróc tu.  
 
Dokd Anno, wracaj Anno !  
echo Anno, odpowiada mi,  
powiedz Anno jak odnale  
słowa kocham sens i tre ? 

 
 

 
 
 
 



 88 

84. Stan Borys „Spacer dzika pla” 
 

La, la, la, la... 
 
Plaa, dzika plaa, morze dookoła... 
Z wysokiego brzegu wieczór mewy woła... 
Twarz przy twarzy, dłonie w dłoniach... 
Przytuleni, zamyleni, zakochani 
id brzegiem ku jesieni. 
 
La, la, la, la... 
 
Jeszcze nie tak dawno szedłem tdy z tob, 
wiatr nas szumem fali jak ramieniem objł. 
Twarz przy twarzy, dłonie w dłoniach... 
W blasku słoca, rozemiany razem z tob 
szedłem pla zakochany 
 
La, la, la, la... 
 
Plaa, dzika plaa dzisiaj nas nie słyszy. 
Ju nie moje imi w mokrym piasku pisze... 
Twarz przy twarzy, dłonie w dłoniach... 
Wspominamy, rozmylamy, dzi dalecy, 
chocia wczoraj zakochani. 
 
La, la, la, la... 
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85. Tadeusz Chyła "Mariolla" 
 

Chodzi pastuszek za gseczkami, a ma ich razem siedem. 
Chodzi pastuszek za gseczkami, ja tam za tob nie bd! 
Mariollo! Mariollo! Moja dollo! I niedollo... 
 
Pasie pastuszek gseczki pasie, a bk mu buczy na basach. 
Pasie pastuszek gseczki pasie, ja tam nie bd ci pasał! 
Mariollo! Mariollo! Moja dollo! I niedollo... 
 
Skubie pastuszek gseczki z piórek,  
to z nudów trzeba co dłuba. 
Skubie pastuszek gseczki z skubie, 
ja tam nie bede cie skubał! 
Mariollo! Mariollo! Moja dollo! I niedollo... 
 
Pdzi pastuszek do domu gski,  
bo ju mu w nosku zakrzepło. 
Pdzi pastuszek do domu gski,  
a mnie tam zawsze jest ciepło! 
Mariollo! Mariollo! Moja dollo! I niedollo... 
 
Płacze pastuszek za jedna gsk,  
bo gdzie przepadła bez wieci. 
Płacze za jedn, a ja nie bd, to tyle jeszcze jest gsi! 
Mariollo! Mariollo! Moja dollo! I niedollo... 
Mariollo! Mariollo! Moja dollo! I niedollo!  
Mariollo! Mariollo! Moja dollo! I niedollo! 
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86. Tadeusz Chyła "Pochód witych" 
 
Z wielkim alem, z wielkim wstydem, z płaczem,  
Szli na ziemi wici. 
Szli na ziemi, bo ju w niebie, w niebie byli niepotrzebni. 
I Dionizy, i Gerwazy i Herkules, wity Krzysztof. 
Nawet wity Atanazy, wity Euzebiusz z myszk. 
 
Szedł Walery oraz Józef, stary wity betlejemski. 
Grajc dumk na harmonii rzewnie szedł Kostka Napierski 
Szła Edyta i Eugeniusz, a za nimi na ostatku 
Szedł nieszczsny Szymon Słupnik, z wielkim słupem w zadku. 
 
 Ref. Na-nana-na-na-nanana! Aha-ha-ha! 
Na-nana-na-na-nanana! Oho-ho-ho! 
Na-nana-na-na-nanana! Aha-ha! 
Na-nana-na-na-nanana! Aaa! 
 
Na organach gra nam Idzi, bum, bum - wali w bben Krzysztof, 
A na tubie gra Dorota, rety, na co to jej przyszło? 
Na skrzypeczkach wita Brysia, wity Józef na klarnecie, 
A nieszczsny Szymon Słupnik solo gra na flecie. 
 
Ref. Na-nana-na-na-nanana! Aha-ha-ha! ...... 
 
Czemu cigle tak płaczecie, czemu ach powiedzcie e nam wici, 
Po co płaka? Tu na ziemi miło, ycie szybko leci, 
Kady tu si mieje, taczy, płynie czas wesoło 
Mona przecie si zabawi! Taczcie z nami wkoło! 
 
Ref. Na-nana-na-na-nanana! Aha-ha-ha! ..... x 2 
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87. Tadeusz Nalepa „ Kiedy byłem małym chłopcem” 
 

 
Kiedy byłem,  
kiedy byłem małym chłopcem, hej 
Wził mnie ojciec,  
wził mnie ojciec i tak do mnie rzekł 
Najwaniejsze co si czuje,  
słuchaj zawsze głosu serca, hej 
 
Kiedy byłem,  
kiedy byłem duym chłopcem, hej 
Wził mnie ojciec,  
wził mnie ojciec i tak do mnie rzekł 
Głosem serca si nie kieruj,  
tylko forsa wana w yciu jest 
 
Wicher wieje,  
wicher słabe drzewa łamie, hej 
Wicher wieje,  
wicher silne drzewa głaszcze, hej 
Najwaniejsze to by silnym,  
wicher silne drzewa głaszcze, hej 
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88. Tadeusz Woniak "Smak i zapach pomaraczy" 
 
Kto to pdzi tak przez miasto, komu w tych ulicach ciasno.  
Biegn gryzc pomaracz, ziemia pod nogami taczy.  
Biegn gryzc pomaracz, ziemia pod nogami taczy.  
 
tararam tararam tararam ...  
 
Naokoło kipi ycie i ja mam si znakomicie.  
Wszyscy nios oczy jasne, trotuary wprost za ciasne.  
Wszyscy nios oczy jasne, trotuary wprost za ciasne.  
 
tararam tararam tararam...  
 
Przejmujco pachn lipy, ronie mi po cichu broda.  
Wieczór a od dziewczt kipi, moe czeka mnie przygoda.  
Wieczór a od dziewczt kipi, moe czeka mnie przygoda.  
 
tararam tararam tararam ...  
 
Lubi kiedy jest sobota, gdy po wszystkich ju kłopotach.  
Lubi piewa, lubi taczy, lubi zapach pomaraczy.  
 
Lubi piewa, lubi taczy, lubi zapach pomaraczy.  
 
tararam tararam tararam ... 
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89. Tadeusz Woniak "Zegarmistrz wiatła" 
 

A kiedy przyjdzie take po mnie, 
Zegarmistrz wiatła purpurowy, 
by mi zabełta błkit w głowie, 
To bd jasny i gotowy. 
Spłyn przeze mnie dni na przestrzał, 
Zgasn podłogi i powietrza, 
Na wszystko jeszcze raz popatrz, 
I pójd nie wiem gdzie - na zawsze. 
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90. Teresa Tutinas "Gorzko mi" 
 
Na weselu naszym były tłumy,  
w yciu jak do taca z tob szłam, 
a tu nagle Cygan grajek umilkł 
i kto krzyknł: – Gorzko, gorzko nam!  
 
Szampana nalej mi, goryczy zniknie smak, 
panowie, wy umiecie bawi tak. 
Niech popłyn słodsze łzy, niech zapiewa bielszy ptak, 
przetaczonych dni niech nie bdzie w yciu brak.  
 
Nieprzytomna byłam i bogata, 
prowadziłe mnie do nieba bram, 
a tu nagle w samym rodku lata 
powiedziałe: – Gorzko, gorzko nam! 
 
Szampana nalej mi, goryczy zniknie smak, 
panowie, wy umiecie bawi tak. 
Ech, szampana nalej mi i wypijmy a do dna 
za dobre dni, za głupie serca dwa. 
Ech, szampana nalej mi i wypijmy a do dna 
za dobre dni, za głupie serca dwa. 
 
Moe to, e ciebie przy mnie nie ma, 
dało mi niejeden szczcia gram, 
ale mnie odwiedza stary temat, 
tamta piewka: – Gorzko, gorzko nam!  
 
Szampana nalej mi, bo na tej szklanki dnie 
s moje sny, te dobre, nie te złe.  
Ech, szampana nalej mi i wypijmy a do dna 
za dobre sny, za głupie serca dwa. 
Ech, szampana nalej mi i wypijmy a do dna 
za dobre sny, za głupie serca dwa. 
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91. Trubadurzy "Kasia (Dziura w desce)" 
 

Wysokie płoty tata grodził, wysokie płoty tata grodził, 
eby do Kasi, do Kasi eby, eby do Kasi nikt nie chodził, 
eby do Kasi, ye-ee, eby do Kasi nikt nie chodził. 
 
Ale ta Kasia sprytna była, ale ta Kasia sprytna była 
i dziur w desce, i w desce dziur,  
i dziur w desce wywierciła, 
i dziur w desce, ye-ee, i dziur w desce wywierciła. 
 
Oj, eby nie ta dziura w desce,  
oj, eby nie ta dziura w desce, 
byłaby Kasia, Kasia by była, byłaby Kasia pann jeszcze, 
byłaby Kasia, oh ye-ee, byłaby Kasia pann jeszcze. 
 
Ale ta deska przeszkodziła, ale ta deska przeszkodziła, 
Kasia si pann, pann si Kasia,  
Kasia si pann nie nabyła, 
Kasia si pann, ye-ee, Kasia si pann nie nabyła. 
 
Oj, nie pomog, tato, płoty, oj, nie pomog, tato, płoty, 
gdy Kasia rada, gdy rada Kasia, gdy Kasia rada na zaloty, 
gdy Kasia rada, oh ye-ee, gdy Kasia rada na zaloty. 
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92. Trubadurzy "Przyjed mamo na przysig" 
 
Przyjed, mamo, na przysig, zaproszenie wysłał szef. 
Syn ci wyrósł na potg, przyjed - zobacz, twoja krew! 
Syn ci wyrósł na potg, przyjed - zobacz, twoja krew! 
 
Mundur na mnie, jak ulany, tskni do mnie ładne panny 
i czekaj, i wzdychaj - och! i ach! - hej! 
A ja mamie, prosz mamy, bij w dach! 
 
Moe bd na peronie i przywitam mam sam, 
albo spotkasz mnie w rejonie, pewnie warta bdzie tam. 
Albo spotkasz mnie w rejonie, pewnie warta bdzie tam. 
 
Bo u bramy, prosz mamy, stoi chłopak malowany, 
jego spytaj - bro nabita, pyta strach... - hej! 
Lecz on mamie, prosz mamy, bije w dach! 
 
Słuba ci na obiad prosi, kucharz dobrze o tym wie, 
jakich miłych przyjmie goci. Co nam poda - to si zje! 
Jakich miłych przyjmie goci. Co nam poda - to si zje! 
 
Kucharz daje wci to samo, ale trem ma przed mam, 
wic po zupie chciałby upiec nawet schab - hej! 
Kucharz mamie, prosz mamy, bije w dach! 
 
Na przysidze - trudna rada - bdzie sztandar, nie ro łez 
niech ci serce podpowiada, jaki ołnierz syn twój jest? 
Niech ci serce podpowiada, jaki ołnierz syn twój jest? 
 
Potem mam cmokn w rk, poprowadz, jak panienk, 
czy wierzyła, czy marzyła o tym w snach? - hej! 
Wojsko mamie, prosz mamy, bije w dach! 
Wojsko mamie, prosz mamy, bije w dach! 
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93. Trubadurzy "Znamy Si Tylko z Widzenia" 
 
Znamy si! Znamy si! 
Znamy si tylko z widzenia 
A jednak lubimy si troch 
Przez ulic szerok jak rzeka 
Zagldamy sobie do okien, do okien 
 
Ju wiem, e masz oczy niebieskie 
e lubisz wieczory i kwiaty 
A gdy czasem zanucisz piosenk 
Twój głos pomaga mi marzy, marzy 
 
Marzenia jak ptaki szybuj po niebie 
Na pewno potrafisz wród nich znale siebie 
I wierz, e kiedy odgadniesz z tych marze 
e chciałbym si z Tob zobaczy naprawd 
 
Znamy si tylko z widzenia 
I jedno o drugim nic nie wie 
Przez ulic szerok jak rzeka 
Umiechamy si czasem do siebie, do siebie  
 
 
 
Znamy si tylko z widzenia . . . 
 
Znamy si! Znamy si! 
Znamy si! Znamy si! 
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94. Violetta Villas "Całuj gorco" 
 

Na cianie złote słoneczniki,  
Dzie nam maluje jak van Gogh  
Nie było mi tak dobrze z nikim  
Ju teraz wiem, e to jest to  
Radosny w sercu czuj płomie  
Za oknem kolorowy wiatr  
Ja z Tob w podania blasku  
Tak jakby płonł cały wiat  
 
ref.  
Całuj, całuj gorco Jak nie całował nikt  
Całuj, całuj jak ogie Tylko Twoj chc by  
Całuj, całuj gorco Musisz moim ju by  
Całuj, całuj jak słoce Tylko Ciebie chc mie  
 
II  
Widzimy z bliska nasze twarze  
Ju zawsze bdzie włanie tak  
Nie było mi tak dobrze z nikim  
Ju teraz wiem, e jeste mój  
W zieleni płyn i w błkicie  
Po niebie, które wyszło z ram  
Ja z Tob w podania blasku  
Tak jakby płonł cały wiat  
 
ref.  
Całuj, całuj gorco .............. 
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95. Violetta Villas "Przyjdzie na to czas" 
 
Dwa dni mnie zna dopiero, ju chce na spacer i  
przy swoim si upiera, nie jutro lecz dzi  
a w parku, w cieniu drzew całowa chciałby mnie  
wolnego chłopcze, nie spiesz si  
 
Przyjdzie na to czas, przyjdzie czas, przyjdzie czas  
na spacery w letni noc, ale najpierw wstp do domu  
o przyszłoci ze mn pomów.  
Kwiaty przynie raz  drugi raz, trzeci raz  
czekoladki czasem te, to powinno Ci wystarczy  
e spdzamy razem czas.  
 
Nim przyjdzie zmierzch, ze sw melodi znów chciałby mnie, ramieniem obj  
 
Przyjdzie na to czas przyjdzie czas, przyjdzie czas  
na spacery w letni noc ale najpierw sprawd kochanie  
czy podobasz si mej mamie  
Wpadnij do mnie raz drugi raz, trzeci raz  
z ojcem pogłaszcz o czym chcesz  
nie kr głow niecierpliwie taka kolei rzeczy jest  
 
Bukiety znosi co dzie dla mamy nie ma słów  
całuje mnie najsłodziej, wiec pytam go znów  
za ile powiedz dni lub spełni nasze sny  
a on z umiechem odrzekł mi:  
 
Przyjdzie na to czas, przyjdzie czas, przyjdzie czas  
eby wspólnie ycie wie ale najpierw bd ostrona  
twój charakter musz pozna  
Musz sprawdzi raz drugi raz, trzeci raz  
czy naprawd kochasz mnie czy gotujesz tak jak lubi  
czy na wszystko znajdziesz czas  
 
Wic poddaj si ogniowej próbie  i porzu myli o bliskim lubie  
 
Przyjdzie na to czas przyjdzie czas, przyjdzie czas  
na obrczek złotych blaski ale mnie przekonaj o tym  
e dba o mnie bdziesz potem  
 
Musz sprawdzi raz drugi raz, trzeci raz  
czy naprawd kochasz mnie nie kr głow niecierpliwie  
taka kolei rzeczy jest  
 
Jak on strasznie drczy mnie, przecie zna mnie, przecie wie. 
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96. Wojciech Gssowski "Tak mi le" 
 

Tak mi le, tak mi le, tak mi szaro 
Kady dzie cignie si jak makaron 
Wtedy był deszcz i mgła, porcja mawki 
Zmokła ty, zmokłem ja, 
Zmokły na drzewach kawki 
Zmokły poczochy dwie typu "ye ye" 
I mój cud "beatles" but si rozkleił 
No a najgorsze chyba, e 
Starzy nie puszcz wicej ci 
Tak mi le, tak mi le, tak mi le 
 
Tak mi le, tak mi le, tak mi łyso 
Szary jest kot i pies, szare dni s 
W szkole znów sporo luf z roli stonki 
Jeden szewc, ten co wiesz 
Robi ju "rolingstonki" 
Tylko ty jeste wci tak daleko 
Katar skró, szybciej wró, wró bo czekam 
Przy budce Ruchu, tam gdzie wiesz 
Znajdziesz mnie zawsze jeli chcesz 
Tylko wró, znajdziesz mnie tam, gdzie wiesz 
ye, ye 
Tylko wró, znajdziesz mnie jeli chcesz 
ye, ye 
Tylko wró, znajdziesz mnie tam, gdzie wiesz 
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97. Wojciech Młynarski "Jestemy Na Wczasach" 
 
Za oknami noc, w górach niegu moc okrywa wszystko  
czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko.  
Na parkiecie tłum, wczasowiczów tłum spleciony gsto,  
siedz tutaj sam, a przed sob mam orkiestr msk. 
  
Typ, co szarpie bas wie, e nadszedł czas, gdy w kim na bace  
czuła struna drgnie i rozpoczn si góralskie tace.  
Jest górala wart taniec, gdy masz fart, gdy dziewcz kwili.  
Z basem typ to wie, wic umiecha si i ju po chwili:  
 
Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego  
od przystojnego pana Waldka: bucio! bucio!  
 
Jestemy na wczasach w tych góralskich lasach,  
w propieniach słonecznych opalamy si.  
Orkiestra przygryfa sykocznego begina,  
to nie twoja fina, sze podryfam ci...  
 
A panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj,  
a kadego roku włanie o tej porze przyjedała tu,  
do pensjonatu "Orzeł".  
Kuracjuszy rozmarzony wzrok ledził wci jej kady gest i krok.  
 
Za oknami noc, w górach niegu moc na drzewach wisi,  
czort jedyny wie, e basista te si kocha w Krysi...  
Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wci od nowa  
bra kontrabas i tłumic poar krwi tak anonsowa:  
 
Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego  
od sympatycznego oczywicie niewtpliwie pana Mietka:  
bucio! bucio!  
 
 
Jestemy na wczasach w tych góralskich lasach,  
w propieniach słonecznych opalamy si.  
 
A panna Krysia, panna Krysia  
z panem Mietkiem, co si tu przed chwil przysiadł  
przemierzała wzdłu i wszerz parkietu przestrze,  
ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze,  
skd basisty rozmarzony wzrok ledził wci jej kady gest i krok.  
 
Za oknami noc, w górach niegu moc okrywa wszystko,  
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cały turnus pi, a wród innych ni i nasz basista,  
e dokoła tłum, na parkiecie tłum, przy czołach czoła,  
a on rzuca bas i ma w oczach blask i głono woła:  
 
"STOP ORKIESTRA!!!  
Teraz... dla sympatycznej panny Krysi... z turnusu trzeciego... ode mnie...  
Panno Krysiu... kocham pani!... Wszystko..."  
 
Ha ha ha ha ha ha ha ha!!! Co to si działo, co si działo!  
Uzdrowiska pół ze miechu sie skrcało  
i skrciło by do koca biednych ludzi,  
gdyby wreszcie si basista nie obudził...  
 
Bo miewamy czsto głupie sny ale potem si budzimy, i:  
 
Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego  
od sympatycznego oczywicie, niewtpliwie, pana Mietka:  
bucio! bucio! 
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98. Wojciech Młynarski "Nie ma jak u mamy" 
 

Ona jedna dostrzegała w durnym wiecie tym jaki ład  
własn piersi dokarmiała oczy mlekiem zalewała  
Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał ju człek na wiat  
wził swój los w rce swe i nie w głowie mi było e  
 
Ref : 
Nie ma jak u mamy ciepły piec cichy kt  
Nie ma jak u mamy kto nie wierzy robi błd  
Nie ma jak u mamy cichy kt ciepły piec  
Nie ma jak u mamy kto nie wierzy jego rzecz  
 
A tym czasem człeka trawił spa nie dawał mu taki mus 
eby sadłem si nie dławił lecz cho troch wiat poprawił 
Nieraz w trakcie tej zabawy wiey na łbie zabolał guz 
człowiek jadł z okien kit i zanuci mu było wstyd 
 
Ref : Nie ma jak u mamy ... 
 
Te porywy te zapały jak wiat wiatem si kocz tak 
e si wrabia człek pomału w ciepł on stół z kryształem 
I ze szczcia ogłupiały nie obejrzy si człowiek jak 
w becie kto si drze komu nawet nie w głowie e 
 
Ref : Nie ma jak u mamy ... 
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99. Zbigniew Kurtycz "Cicha woda" 
 

Płynł strumyk przez zielony las,  
A przy brzegu leał stukilowy głaz.  
Płynł strumyk. Minł jaki czas,  
Stukilowy głaz zaginł, strumyk płynie tak jak płynł.  
 
Ref. Cicha woda brzegi rwie, nie wiesz nawet jak i gdzie.  
Nie zdysz nawet zabezpieczy si,  
Bo nie zna nikt metody, by si ustrzec cichej wody.  
Cicha woda brzegi rwie, w jaki sposób? kto to wie,  
Ma racj, e tak powiem, to przysłowie:  
Cicha woda brzegi rwie.  
 
Szła dziewczyna przez zielony las  
Popatrzyła na mnie tylko jeden raz.  
Popatrzyła. Minł jaki czas,  
Lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda.  
 
Ref. Cicha woda brzegi rwie, nie wiesz nawet jak i gdzie.  
  
Płynie strumyk przez zielony las,  
Skoczył si ju dla mnie kawalerski czas.  
Teraz tylko czasem - prosz was -  
Kiedy onka mnie nie słyszy, piewam sobie jak najciszej.  
 
Ref. Cicha woda brzegi rwie, ................ 
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100. Zbigniew Kurtycz „ WIO KONIKU” 
 
Powoli człapał konik skrajem szosy, starego galambosza cignc wóz. 
Wtem pikne auto trbic wniebogłosy, przemknło obok nich wzbijajc kurz. 
Hej ojcze, krzyknł szofer, widzi mi si, e piechot jednak prdzej by si szło. 
A stary mrugnł, hej ty tam urwisie, patrz swego nosa,bo ci utrze kto. 
 
Wio koniku, a jak si postarasz, na kolacj zajedziemy akurat. 
Tobie owsa nasypiemy zaraz, a ja z miski smaczn zup bd jadł. 
A dla nich, cho w godzin, kilometrów robi sto. 
Ni zupy nie ma, ani owsa, wio koniku wio. 
Wio koniku, dla nich zimny gara, nam si lepiej yje mimo starych lat. 
 
Spotkali znów samochód na zakrcie, stał w miejscu wypluwajc z rury dym. 
A ów dowcipny szofer klnc zawzicie, schylony nad motorem dłubał w nim. 
Galambosz dumnie spojrzał na nich z kozła,  
hej chłopcze, krzyknł przez zwinit dło. 
Patrz eby ta landara ci dowiozła, bo mimo wszystko to nie to co ko. 
 
Wio koniku, a jak si postarasz... 
 
A kiedy wymczony drog konik, dobijał ju do pierwszych wioski chat. 
Znienacka ryk klaksonu ich dogonił, samochód mignł koło nich jak wiatr. 
I nagle tu przed furtk galambosza, zatrzymał si, jak gdyby w ziemi wrósł. 
I szofer wysiadł i dopiero, prosz, rozpoznał stary, kto prowadził wóz. 
 
Wio koniku, zaraz ju przystanek, zaraz w stajni smaczne sianko bdziesz jadł. 
Ten łobuziak, to jest wnuk mój Janek, a z nas jutro mia si bdzie cała wie. 
Bo widzisz stary, my moemy gada to, czy sio, lecz auto zawsze nas wyprzedzi. 
Wio koniku, wio! 
Wio koniku, zaraz ju przystanek, nam si dobrze yje mimo starych lat. 
 
 


