
 
 



 

            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ANNA MARIA (Czerwone Gitary) 

 

Smutne oczy, piękne oczy, smutne usta bez uśmiechu. 

Widzę, co dzień ją z daleka, stoi w oknie aż do zmierzchu. 

 

Ref. Anna Maria smutną ma twarz, 

Anna Maria wciąż patrzy w dal. 

 

Tylko o niej ciągle myślę i jednego tylko pragnę,  

 Żeby chciała, choć z daleka, choć przez chwilę spojrzeć na mnie 

 

 Ref. Anna Maria… 

 

Jakże chciałbym ujrzeć kiedyś swe odbicie w smutnych oczach, 

Jakże chciałbym móc uwierzyć w to, że kiedyś mnie pokocha 

 

Ref. Anna Maria... 

 

Lat minionych, dni minionych żadne modły już nie cofną. 

Ten, na kogo ciągle czeka, już nie przyjdzie pod jej okno. 

 

Ref. Anna Maria... 

 

 

2. ALEKSANDER SIERGIEJEWICZ PUSZKIN  

 

Co było – nie wróci i szaty rozdzierać by próżno. 

Cóż, każda epoka ma własny obyczaj i ład… 

A przecież mi żal, że tu, w drzwiach, nie pojawi się Puszkin, 

Tak chętnie bym dziś, choć na kwadrans na koniak z nim wpadł.  

 

Dziś już nie musimy piechotą się wlec na spotkanie 

I tyle jest aut i rakiety unoszą nas w dal... 

A przecież mi żal, że po Moskwie nie suną już sanie 

I nie ma już sań i nie będzie już nigdy, a żal!   

 

Przyjmuję pojętny mój wiek, mego stwórcę i mistrza,  

Ten trzeźwy mój wiek, doświadczony mój wiek pragnę czcić... 



 A przecież mi żal, że jak dawniej śnią nam się bożyszcza 

 I jakoś tak jest, że gotowiśmy czołem im bić.      

 

 No cóż, nie na darmo zwycięstwem nasz wiek się uświetnił                                         

 I wszystko już jest-cicha przystań, nonajron i wikt ... 

 A przecież mi żal, że nad naszym zwycięstwem nie jednym 

 Górują cokoły, na których nie stoi już nikt. 

 

 Co było nie wróci, wychodzę wieczorem na spacer 

 I nagle spojrzałem na Arbat i ach, co za gość ! 

 Rżą konie u sań, Aleksander Siergiejewicz przechadza się, 

 Ach głowę bym dał, że już jutro wydarzy się coś !  

  

3. AUTOBIOGRAFIA  (Perfect) 

 

Miałem dziesięć lat, gdy usłyszał o nim świat,  

W mej piwnicy był nasz klub.  

Kumpel radio zniósł, usłyszałem „Blue Sued Shoes”  

I nie mogłem w nocy spać.  

Wiatr odnowy wiał, darowano reszty kar,  

Znów się można było śmiać.  

W kawiarniany gwar jak tornado jazz się wdarł  

I ja też chciałem grać. 

  

Ojciec, Bóg wie gdzie Martenowski stawiał piec,  

Mnie paznokieć z palca zszedł.  

Z gryfu został wiór, grałem milion różnych bzdur,  

I poznałem, co to seks.  

Pocztówkowy szał, każdy z nas ich pięćset miał, 

Zamiast nowej pary jeans.  

A w sobotnią noc był Luxemburg, chata, szkło,  

Jakże się chciało żyć! 

       

Było nas trzech, w każdym z nas inna krew,  

Ale jeden przyświecał nam cel:  

Za kilka lat mieć u stóp cały świat,  

Wszystkiego w brud.  

Alpagi łyk i dyskusje po świt,  



 Niecierpliwy w nas ciskał się duch.  

 Ktoś dostał w nos, to popłakał się ktoś,  

 Coś działo się. 

   

 Poróżniła nas ta jej Poly Raksy twarz,  

 Każdy by się zabić dał.  

 W pewną letnią noc gdzieś na dach wyniosłem koc  

 I dostałem to, com chciał.  

 Powiedziała mi, że kłopoty mogą być,  

Ja jej, że egzamin mam.  

Odkręciła gaz, nie zapukał nikt na czas,  

Znów jak pies, byłem sam. 

Stu różnych ról, czym ugasić mój ból,  

Nauczyło mnie życie jak nikt. 

W wyrku na wznak przechlapałem swój czas, Najlepszy czas.  

W knajpie dla braw Klezmer kazał mi grać,  

Takie rzeczy, że jeszcze mi wstyd.  

Pewnego dnia zrozumiałem, że ja nie umiem nic.  

      

                       
          

Słuchaj mnie tam! Pokonałem się sam,  

Oto wyśnił się wielki mój sen.  

Tysięczny tłum spija słowa z mych ust,  

Kochają mnie.  

W hotelu fan mówi: "na taśmie mam,  

To jak w gardłach im rodzi się śpiew".  

Otwieram drzwi i nie mówię już nic 

Do czterech ścian. 

 

 

 

 



4. BABCIA KLOZETOWA 

 

Białe były kafelki, biała była jej głowa 

Spytacie kto to taki, to babcia klozetowa 

Ref. la lala la la, la la la la la, spytacie ... 

 

Każdy ją mijał w pośpiechu, rzucając przy tym te słowa 

Pięćdziesiąt groszy proszę, babciu klozetowa 

Ref. la la la la la, la la la la la,  piędziesiąt ... 

 

Wolno, wolniutko, powoli, mijały długie lata 

Aż za te pięćdziesiąt groszy kupiła sobie fiata. 

Ref. la lala la la, la la la la la, aż za te pięćdziesiąt ... 

 

A jak kupiła fiata, zwiększyła wymagania 

Benzyna podrożała, złotówkę proszę od sr..... 

Ref. la lala la la, la la la la la, benzyna ... 

 

Białe były kafelki, biała była jej głowa 

Umarła pośród kafelków, babcia klozetowa 

Ref. la lala la la, la la la la la, umarła ... 

 

 

5. BALLADA BIESZCZADZKA 

 

Mam konia z grzywą rozwianą, z podkowy błysnęła skra, 

Gdy wiosną pachnie mu siano, wesoło rży ha, ha, ha. 

 

Ref. Mój koń, mój koń, mój koń, polubił siana woń,   /2x 

Mam szałas na połoninie, piękniejszy niż w mieście dom.                   

Już mówią o tym w Wetlinie i dziwią się ho, ho, ho. 

 

Ref. Wśród pól, wśród gór, mój dom i wiatr ze wszystkich stron.   /x2       

        

Mam pannę w sukni niebieskiej, co oczy niebieskie ma 

I mieszka pod samym Leskiem, odwiedzam ją tra, la, la.  



Ref. Mój koń co noc tam gna, a wiatr na grzywie gra. /x2                                

      
 

Ja jadę do niej w ostrogach i lasso przy siodle mam. 

Popasa koń mój przy stogach, gnam stępa z gór tra, la, la.             

 

Ref. Mój koń, mój koń, mój druh, to Bieszczad dobry duch.  /x2 

 

 

6. BALONIK 

 

Płacze dziewczynka: balon uciekł jej. 

Ludzie mówią: nie płacz. A balonik hen... 

   

Płacze dziewczyna: chłopca trzeba jej. 

Ludzie mówią: nie płacz. A balonik hen... 

 

Płacze kobieta: mąż porzucił mnie. 

Ludzie mówią: nie płacz. A balonik hen... 

   

Płacze staruszka: mamo, dosyć łez! 

A balon powrócił i niebieski jest... 

 

 

7. BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (Budka Suflera) 

 

Ta niedziela jest jak film, tani, klasy "B",  

Facet się pałęta w nim w nieciekawym tle,  

Scenarzysta forsę wziął, potem zaczął pić  

I z dialogów wyszło dno, zero, czyli nic.  

 

Wszyscy święci balują w niebie, złoty sypie się kurz,  

A ja włóczę się znów bez Ciebie i do piekła mam tuż.  

http://slownik.youandme.pl/t/ta.html
http://slownik.youandme.pl/n/niedziela.html
http://slownik.youandme.pl/j/jest.html
http://slownik.youandme.pl/j/jak.html
http://slownik.youandme.pl/f/film.html
http://slownik.youandme.pl/t/tani.html
http://slownik.youandme.pl/k/klasy.html
http://slownik.youandme.pl/b/b.html
http://slownik.youandme.pl/f/facet.html
http://slownik.youandme.pl/s/sie.html
http://slownik.youandme.pl/p/paleta.html
http://slownik.youandme.pl/w/w.html
http://slownik.youandme.pl/n/nim.html
http://slownik.youandme.pl/w/w.html
http://slownik.youandme.pl/n/nieciekawym.html
http://slownik.youandme.pl/t/tle.html
http://slownik.youandme.pl/s/scenarzysta.html
http://slownik.youandme.pl/f/forse.html
http://slownik.youandme.pl/w/wzial.html
http://slownik.youandme.pl/p/potem.html
http://slownik.youandme.pl/z/zaczal.html
http://slownik.youandme.pl/p/pic.html
http://slownik.youandme.pl/i/i.html
http://slownik.youandme.pl/z/z.html
http://slownik.youandme.pl/d/dialogow.html
http://slownik.youandme.pl/w/wyszlo.html
http://slownik.youandme.pl/d/dno.html
http://slownik.youandme.pl/z/zero.html
http://slownik.youandme.pl/c/czyli.html
http://slownik.youandme.pl/n/nic.html
http://slownik.youandme.pl/w/wszyscy.html
http://slownik.youandme.pl/s/swieci.html
http://slownik.youandme.pl/b/baluja.html
http://slownik.youandme.pl/w/w.html
http://slownik.youandme.pl/n/niebie.html
http://slownik.youandme.pl/z/zloty.html
http://slownik.youandme.pl/s/sypie.html
http://slownik.youandme.pl/s/sie.html
http://slownik.youandme.pl/k/kurz.html
http://slownik.youandme.pl/a/a.html
http://slownik.youandme.pl/j/ja.html
http://slownik.youandme.pl/w/wlocze.html
http://slownik.youandme.pl/s/sie.html
http://slownik.youandme.pl/z/znow.html
http://slownik.youandme.pl/b/bez.html
http://slownik.youandme.pl/c/ciebie.html
http://slownik.youandme.pl/d/do.html
http://slownik.youandme.pl/p/piekla.html
http://slownik.youandme.pl/m/mam.html
http://slownik.youandme.pl/t/tuz.html


 

Tak bym chciał Cię spotkać raz, w ten jedyny dzień  

Lub o tydzień cofnąć czas, ale nie da się,  

Chociaż samotności smak aż do bólu znam,  

Kiedy innych niedziel brak, trudno, co mi tam...  

 

Wszyscy święci balują w niebie, złoty sypie się kurz,  

A ja włóczę się znów bez Ciebie i do piekła mam tuż. 

 

Świat się tylko już ze mną kręci, gwiazdy płoną jak stal,  

Skasowałaś mnie z swej pamięci, aż mi siebie jest żal.  

 

W niebie dzisiaj wszyscy, wszyscy świeci mają bal... 

 

8. BANDA 

 

Precz smutki, niech zginą, 

Wspomnienia niechaj płyną. 

Obsiądźmy ogień wkoło 

Z piosenką wesołą. 

Uśmiechnij się jasno  

Wnet wszystkie troski zgasną. 

Podajmy sobie ręce w piosence 

W piosence. 

 

Ref. Bo w naszej ferajnie przyjęte jest, 

Zabawić się fajnie i śpiewać fest. 

I zawsze mamy chęć na szał,  

By tylko śpiew wesoło brzmiał. 

Bando, bando, spotkania nadszedł już czas, 

Bando, bando, na zawsze złączyłaś nas, 

Bando, bando, bez ciebie smutno i źle, 

Pożegnania to nie dla nas o nie, Wkrótce znów spotkamy się  

 

Na żal nas nie bierzcie, 

Bo dosyć smutku w mieście. 

Niech żyje nasza banda, 

A reszta – karrrramba! 

http://slownik.youandme.pl/t/tak.html
http://slownik.youandme.pl/b/bym.html
http://slownik.youandme.pl/c/chcial.html
http://slownik.youandme.pl/c/cie.html
http://slownik.youandme.pl/s/spotkac.html
http://slownik.youandme.pl/r/raz.html
http://slownik.youandme.pl/w/w.html
http://slownik.youandme.pl/t/ten.html
http://slownik.youandme.pl/j/jedyny.html
http://slownik.youandme.pl/d/dzien.html
http://slownik.youandme.pl/l/lub.html
http://slownik.youandme.pl/o/o.html
http://slownik.youandme.pl/t/tydzien.html
http://slownik.youandme.pl/c/cofnac.html
http://slownik.youandme.pl/c/czas.html
http://slownik.youandme.pl/a/ale.html
http://slownik.youandme.pl/n/nie.html
http://slownik.youandme.pl/d/da.html
http://slownik.youandme.pl/s/sie.html
http://slownik.youandme.pl/c/chociaz.html
http://slownik.youandme.pl/s/samotnosci.html
http://slownik.youandme.pl/s/smak.html
http://slownik.youandme.pl/a/az.html
http://slownik.youandme.pl/d/do.html
http://slownik.youandme.pl/b/bolu.html
http://slownik.youandme.pl/z/znam.html
http://slownik.youandme.pl/k/kiedy.html
http://slownik.youandme.pl/i/innych.html
http://slownik.youandme.pl/n/niedziel.html
http://slownik.youandme.pl/b/brak.html
http://slownik.youandme.pl/t/trudno.html
http://slownik.youandme.pl/c/co.html
http://slownik.youandme.pl/m/mi.html
http://slownik.youandme.pl/t/tam.html
http://slownik.youandme.pl/w/wszyscy.html
http://slownik.youandme.pl/s/swieci.html
http://slownik.youandme.pl/b/baluja.html
http://slownik.youandme.pl/w/w.html
http://slownik.youandme.pl/n/niebie.html
http://slownik.youandme.pl/z/zloty.html
http://slownik.youandme.pl/s/sypie.html
http://slownik.youandme.pl/s/sie.html
http://slownik.youandme.pl/k/kurz.html
http://slownik.youandme.pl/a/a.html
http://slownik.youandme.pl/j/ja.html
http://slownik.youandme.pl/w/wlocze.html
http://slownik.youandme.pl/s/sie.html
http://slownik.youandme.pl/z/znow.html
http://slownik.youandme.pl/b/bez.html
http://slownik.youandme.pl/c/ciebie.html
http://slownik.youandme.pl/i/i.html
http://slownik.youandme.pl/d/do.html
http://slownik.youandme.pl/p/piekla.html
http://slownik.youandme.pl/m/mam.html
http://slownik.youandme.pl/t/tuz.html
http://slownik.youandme.pl/s/swiat.html
http://slownik.youandme.pl/s/sie.html
http://slownik.youandme.pl/t/tylko.html
http://slownik.youandme.pl/j/juz.html
http://slownik.youandme.pl/z/ze.html
http://slownik.youandme.pl/m/mna.html
http://slownik.youandme.pl/k/kreci.html
http://slownik.youandme.pl/g/gwiazdy.html
http://slownik.youandme.pl/p/plona.html
http://slownik.youandme.pl/j/jak.html
http://slownik.youandme.pl/s/stal.html
http://slownik.youandme.pl/s/skasowalas.html
http://slownik.youandme.pl/m/mnie.html
http://slownik.youandme.pl/z/z.html
http://slownik.youandme.pl/s/swej.html
http://slownik.youandme.pl/p/pamieci.html
http://slownik.youandme.pl/a/az.html
http://slownik.youandme.pl/m/mi.html
http://slownik.youandme.pl/s/siebie.html
http://slownik.youandme.pl/j/jest.html
http://slownik.youandme.pl/z/zal.html
http://slownik.youandme.pl/w/w.html
http://slownik.youandme.pl/n/niebie.html
http://slownik.youandme.pl/d/dzisiaj.html
http://slownik.youandme.pl/w/wszyscy.html
http://slownik.youandme.pl/w/wszyscy.html
http://slownik.youandme.pl/s/swieci.html
http://slownik.youandme.pl/m/maja.html
http://slownik.youandme.pl/b/bal.html


Nam smutku nie trzeba,  

Gdy w górze błękit nieba. 

I gwiazdy wstęgą siną nad głową nam płyną. 

 

Ref. Bo w naszej ferajnie przyjęte jest .... 

   
 

9. BARDZO SMUTNA PIOSENKA RETRO (Pod Budą) 

 

 Lato było jakieś szare i słowikom brakło tchu,  

 Smutnych wierszy parę ktoś napisał znów. 

 Smutnych wierszy nigdy dosyć i zranionych ciężko serc, 

 Nieprzespanych nocy, które trawi lęk. 

 

Ref. Kap, kap, płyną łzy, w łez kałużach ja i ty,  

Wypłakane oczy i przekwitłe bzy. 

Płacze z nami deszcz i fontanna szlocha też 

Trochę zadziwiona, skąd ma tyle łez. 

 

Nad dachami muza leci, muza, czyli weny znak, 

Czemu wam, poeci, miodu w sercach brak? 

Muza ma sukienkę krótką, muza skrzydła ma u rąk,  

Lecz wam ciągle smutno, a mnie boli ząb. 

  

Ref. Kap, kap...     



 

10. BEATA 

Siedem dziewcząt z Albatrosa, Tyś jedyna, 

Dziś pozostał mi po Tobie smutek - żal, 

Miałaś wtedy siedemnaście lat dziewczyno, 

W Augustowie pierwszy raz ujrzałem Cię. 

 

A na imię miałaś właśnie Beata, 

Piękne imię musisz przyznać, miła ma. 

Zabierałem ją co dzień na fregatę, 

By miłością swą upajała mnie. 

 

Minął dzionek, słońce zaszło za jeziorem, 

I fregaty kontur ukrył się za mgłą, 

Na fregacie byliśmy wciąż sami, 

A na brzegu ktoś nucił piosnkę tę. 

 

Już od dawna Ciebie nie widziałem, 

Tak mi smutno jest bez Ciebie, tak mi źle, 

Lecz myślę, że kiedyś się spotkamy. 

W Augustowie, nad Neckiem, w białe dnie. 

 

Te wspomnienia w mej pamięci pozostaną, 

I na zawsze schowam w sercu je, 

Jestem Beatko zakochany, 

Pragnę z Tobą jeszcze spotkać się. 

 

11. BELLA, BELLA DONNA 

Bella, Bella donna, wieczór taki piękny, 

Chodźmy więc nad morze do maleńkiej kawiarenki. 

Będziemy w altance pili słodkie wino 

I całując cię z uśmiechem powiem: „ach bambino” 



Wszyscy śpią wokoło, (nie zbudź ich, nie zbudź ich) 

Tylko w starym porcie ( Darmichen, Darmichen) 

nuci pieśń wesołą, (słucham więc, słucham więc) marynarzy chór: 

Bella, bella donna, wieczór taki piękny,  

Chodźmy więc nad morze do maleńkiej kawiarenki.  

Będziemy w altance pili słodkie wino  

I całując cię z uśmiechem powiem: "ach, bambino".  

 

Popatrz, cyprysów gaj kołysze wiatr  

I niesie miłą woń, kwiatów i morskich traw.  

Na niebie srebrem lśnią tysiące gwiazd,  

Spójrz, jaki urok ma wieczorny świat.  

 

Bella, bella donna, wieczór taki piękny,  

Chodźmy więc nad morze do maleńkiej kawiarenki.  

Będziemy w altance pili słodkie wino  

I całując cię z uśmiechem powiem: "ach, bambino".  

                  

Wszyscy śpią wokoło, (nie zbudź ich, nie zbudź ich) 

Tylko w starym porcie ( Darmichen, Darmichen) 

nuci pieśń wesołą, (słucham więc, słucham więc) marynarzy chór: 

Bella, bella donna, wieczór taki piękny  

Chodźmy więc nad morze do maleńkiej kawiarenki.                                      

Będziemy w altance pili słodkie wino  

I całując cię z uśmiechem powiem: "ach, bambino".  

 

12. BIAŁY MIŚ 

Biały miś dla dziewczyny, którą kocham i kochał będę wciąż.                         

Lecz dziewczyna jest juz z innym i pozostał mi tylko biały miś. 

Ref. Hej dziewczyno, spójrz na misia, niech przypomni chłopca ci 

nieszczęśliwego białego misia, który w oczach ma tylko białe łzy. 



Minął czas naszych spotkań, minął dzień, zaginął bialy miś     

I pozostał żal i smutek, po dziewczynie, po misiu i po snach. 

Ref. Hej dziewczyno, spójrz na misia, niech przypomni chłopca ci ... 

Biały miś, nie kochany, porzucony już dawno w ciemny kąt.            

Już dziewczyna go nie weźmie, nie przytuli do swoich ciepłych rąk. 

Ref. Hej dziewczyno, spójrz na misia, niech przypomni chłopca ci ... 

                   

                                       

13. BIESZCZADZKIE ANIOŁY (Stare Dobre Małżeństwo) 

Anioły są takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach 

Gdy spotkasz takiego w górach wiele z nim nie pogadasz 

Najwyżej na ucho ci powie gdy będzie w dobrym humorze 

Że skrzydła nosi w plecaku nawet przy dobrej pogodzie. 

Anioły są całe zielone zwłaszcza te w Bieszczadach 

Łatwo w trawie się kryją  i w opuszczonych sadach 

W zielone grają ukradkiem  nawet karty mają zielone 

Zielone mają pojęcie a nawet zielony kielonek. 

 

Ref. 2x: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły 

Dużo w was radości i dobrej pogody 

Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie 

Gdy skrzydłem cię dotkną, już jesteś ich bratem. 

 

 



Anioły są całkiem samotne, zwłaszcza te w Bieszczadach 

W kapliczkach zimą drzemią choć może im nie wypada 

Czasem taki anioł samotny zapomni dokąd ma lecieć  

I wtedy całe Bieszczady mają szaloną uciechę. 

 

Ref. 2x: Anioły  ... 

Gdy skrzydłem cię trącą, już jesteś ich bratem 

 

Anioły są wiecznie ulotne zwłaszcza te w Bieszczadach 

Nas też czasami nosi po ich anielskich śladach 

One nam przyzwalają i skrzydłem wskazują drogę 

I wtedy w nas się zapala wieczny bieszczadzki ogień.             

 

Ref. 2x: Anioły ...                     

Gdy skrzydłem cię musną,  

już jesteś ich bratem 

 

14. BIESZCZADY 

 

Bieszczady, góry mych marzeń i snów, 

Bieszczady niezapomniane. 

Bieszczady, ja do was wrócę znów, 

O góry me ukochane. 

 

Ref. Wejdę na Rawkę i Halicz, 

Namiot w Berehach rozbiję, 

Zjem na kolację borówek, 

Wodą z potoku popiję. 

Potem rozpalę ognisko, 

Wszyscy siądziemy dokoła, 

I znowu w górę popłynie,  

Nasza piosenka wesoła.  

 



Bieszczady, góry mych marzeń i snów,     

Przecudne twe połoniny. 

Bieszczady, ja do was wrócę znów, 

Popatrzeć na stok Wetliny. 

 

Ref. Wejdę na Rawkę... 

 

15. BOSMAN 

 

Na pokładzie od rana ciągle słychać bosmana,  

Bez potrzeby piekielnie się drze. 

Choćbyś ręce poranił, bosman zawsze cię zgani,      

I powiada – zrobione jest źle.          

 

Jeszcze raz czyścić działo, co wam się chłopcy stało, 

Jak do kotła to każdy się rwie. 

To nie balia, nie niecka, trzeba wiedzieć od dziecka, 

 Że to okręt wojenny RP.            

  

Ale czasem się zdarzy, że się bosman rozmarzy, 

Każdy bosman – nie bosman to zna, 

Gdy go wtedy poprosisz, swą harmonię przynosi, 

Siada w kącie na rufie i gra. 

 

16. BRAZYLIA 

 

Nad Brazylią zapada już zmrok, słońce zaszło i gwiazdy już lśnią, 

A pampasy wciąż nucą tę pieśń: el-bajo, el_bajo, el_bajo! 

 

Ref. Tu, tu, tu solo bajo – niesie wiatr poprzez kawowe pola 

Pa, pa, pa solo bajo – w ognistym rytmie te dwa słowa brzmią: el bajo! 

 

 



Niebo całe jaśnieje od gwiazd i księżyca czarowny lśni blask. 

Chłopców chór śpiewa piosenkę tę: el-bajo, el-bajo, el-bajo. 

 

Ref. Tu, tu, tu... 

 

Chłopcy nucą wesoło tę pieśń, księżyc skrył się za chmurami gdzieś, 

A dziewczęta zebrały się w krąg, nucąc wciąż: el-bajo, el-bajo. 

 

Ref. Tu, tu, tu... 

 

17. CHAŁUPY WELCOME TO (Z.Wodecki) 

 

Jak co roku w Chałupach, gdy zaczyna się upał słychać wielki szum.  

Można spotkać golasa jak na plaży w Mombasa, golców cały tłum.  

Znów się będą rozbierać Miss-Natura wybierać,  

Przez wieś przeszedł dreszcz.  

W krzakach siedzą tekstylni gryzą palce bezsilni, zaklinają deszcz.  

 

Ref. Chałupy welcome to, Bahama Mama luz,  

Afryka dzika dawno odkryta, Chałupy welcome to.  

Chałupy welcome to, sun of Jamaica blues,  

Polish Barbados i Galapagos Chałupy welcome to.  

 

Biorą namiar na plaże ci tekstylni nudziarze, opalają sztruks.  

Jak rozpędzić dzikusy może sadzić kaktusy, przejdzie im ten luz.  

Niepotrzebny nam ubaw jak na jakichś Bermudach,  

Strach już z domu wyjść.  

Robią wszystkich w bambusa przydałby się z lamusa choć figowy liść.     

 

Ref. Chałupy welcome to, Bahama Mama luz .... 

 

18. CHCEMY BYĆ SOBĄ (Perfekt) 

 

Ref. Chciałbym być sobą,  

chciałbym być sobą wreszcie 

Chciałbym być sobą 

Chciałbym być sobą jeszcze. 
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Jak co dzień rano bułkę maślaną 

Popijam kawą nad gazety plamą 

Nikt mi nie powie, wiem co mam robić 

Szklankę o ścianę rzucam, chcę wychodzić 

Na klatce stoi cieć, co się boi 

Nawet odkłonić, miotłę ściska w dłoni 

Ortalion szary chwyta, za bary 

I przerażonej twarzy krzyczę prosto w nos. 

 

Ref. Chciałbym być sobą ....  

 

Trzymam się ściany niczym pijany 

Tłum wkoło tańczy tangiem opętany 

Stopy zmęczone depczą koronę 

Król balu zwleka, oczy ma szalone 

Magda w podzięce chwyta me ręce 

I nie ma sprawy, ślicznie jej w sukience 

Po co się śpieszysz, po co się spieszysz 

Przecież do końca życia mamy na to czas. 

 

Aby być sobą, aby być sobą jeszcze 

Aby być sobą,  aby być sobą wreszcie. 

 

Ref. Chcemy być sobą 

Chcemy być sobą wreszcie 

Chcemy być sobą 

Chcemy być sobą jeszcze.    

 

  

19. CIĄGLE PADA (Czerwone Gitary) 

 

Ciągle pada! Asfalt ulic jest dziś śliski jak brzuch ryby, 

niebo się opuszcza coraz niżej,  

żeby przejrzeć się w marszczonej deszczem wodzie. A ja? 

A ja chodzę desperacko i na przekór wszystkim moknę, 

Patrzę w niebo, chwytam w usta deszczu krople, 

patrzą na mnie rozpłaszczone twarze w oknie, to nic. 

 



Ciągle pada! Ludzie biegną, bo się bardzo boją deszczu, 

Stoją w bramie, ledwie się w tej bramie mieszcząc, 

ludzie skaczą przez kałuże na swej drodze. A ja? 

A ja chodzę, nie przejmując się ulewą ani spiesząc, 

Czując jak mi krople deszczu usta pieszczą, 

ze złożonym parasolem idę pieszo, o tak! 

 

Ciągle pada, alejkami już strumienie wody płyną, 

Jakaś para się okryła peleryną, 

przyglądając się jak mokną bzy w ogrodzie. A ja?  

A ja chodzę w strugach wody, ale z czołem podniesionym, 

Żadna siła mnie nie zmusza i nie goni, 

idę niby zwiastun burzy z kwiatkiem w dłoni, o tak. 

 

Ciągle pada, nagle ogniem otworzyły się niebiosa, 

Potem zaczął deszcz ulewny siec z ukosa, 

liście klonu się zatrzęsły w wielkiej trwodze. A ja? 

A ja chodzę i niestraszna mi wichura ni ulewa, 

Ani piorun, który trafił obok drzewa, 

słucham wiatru, który wciąż inaczej śpiewa.          (  2x ) 

 

A ja ? A ja chodzę desperacko i na przekór wszystkim moknę 

Patrzę w niebo, chwytam w usta deszczu krople,   

patrzą na mnie rozpłaszczone twarze w oknie, to nic. 

 

 
 

 

 

 

 

 



20. CICHA WODA 

 

Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał stukilowy głaz. 

Płynął strumyk - minął jakiś czas, stukilowy głaz gdzieś zginął, 

Strumyk płynie tak jak płynął. 

 

Ref. Cicha woda brzegi rwie, nie wiesz nawet jak i gdzie, 

Nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo nie zna nikt metody, 

By się ustrzec cichej wody. 

Cicha woda brzegi rwie, w jaki sposób, kto to wie, 

Ma rację, że tak powiem, to przysłowie: cicha woda brzegi rwie. 

 

Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. 

Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda, 

Była jak ta cicha woda. 

 

Ref. Cicha woda brzegi rwie... 

 

Płynął strumyk przez zielony las,  

Skończył się już dla mnie kawalerski czas, 

Czasem tylko, czasem, proszę was, kiedy żona mnie nie słyszy, 

Śpiewam sobie jak najciszej.  

 Ref. Cicha woda brzegi rwie...       

 

 

21. CÓRKA GRABARZA 

 

Ref. Czemu ty dręczysz mnie córko grabarza, 

Świeże kwiaty wciąż przynosisz dla mnie tu.  

Przestań już dręczyć mnie i nie powtarzaj, 

Jak twój ojciec sypał ziemię na mój grób. 

 

 



Jak tu ciemno, jak tu głucho, jak ponuro, 

Z każdej strony zwały ziemi gniotą mnie. 

Czemu ty stoisz tu, stoisz nade mną, 

I dlaczego tak okrutnie śmiejesz się.      Ref. 

 

Biała suknie, czarny włos, nie uwierzę, 

Że przychodzisz tu co rano, budzisz mnie. 

Przestań już dręczyć mnie i nie przeszkadzaj, 

Lepiej odejdź stąd daleko, odejdź gdzieś.     Ref. 

 

Bystrym okiem pragniesz przebić twardą ziemię, 

By zobaczyć, czy wygodnie w trumnie mi. 

Proszę cię odejdź stąd, odejdź ode mnie, 

Nie zakłócaj mi spokoju chociaż ty.              Ref. 

 

 

22. CÓRKA RYBAKA 

 

Gdy księżyc świecił na niebie do ciebie                                                  

Poczułem miłość, co przyszła jak wiatr                                                                  

Me serce było w gorącej potrzebie,                                                                    

Córką rybaka ty byłaś, ja góral z Tatr                                                    

Jelenie gdzieś nad jeziorem sennie ryczały                                                 

Ryby w jeziorze już poszły dawno spać                                                           

Rzekłaś wtedy do mnie: mój mały                                                                  

Cóż ci mogę w tę parną mazurską noc dać?                                                                 

 

Ref. Córko rybaka, mazura z Mazur                                                                        

Popatrz jaki na jeziorze wody glazur                                                                     

Daj mi swe usta, weź mnie w ramiona                                                                 

Niech się przekonam ile słodyczy jest w słowie: Ilona                                         

 

Lato minęło lecz uczucie ogniem płonie                                                  

Choć odległość dziś tak wielka dzieli nas                                                        

Ciągle czuję na mym ciele twoje dwie dłonie                                                     

W uszach moich szumi woda, szemrze las                                            

Zakopane ciągle śniegiem zasypane  

A ty piszesz: na jeziorze gruba kra  



Przesyłasz całuski i dwie rybie łuski  

Zima minie, lato złączy serca dwa   

 

Ref. Córko rybaka .... 

 

 

23. CYGAN  

 

Na dancingu tańczą goście, cygan na gitarze gra. 

Otwarł serce swe na oścież, a z ust płynie piosnka ta. 

        

Ref. Pod niebem chciałbym spać, z taborem chciałbym iść, 

Lecz muszę gościom grać co noc jak dziś.  Co noc jak dziś 

 

 Patrzą goście na cygana, podziwiają jego grę. 

 A on szepce ukochana, jak ja bardzo kocham cię. 

        

Ref. Tyś odjechała w świat, z tobą cygańska brać, 

A ja zostałem sam i muszę grać.  I muszę grać 

  

A któż go zrozumieć może, jego smutek, jego żal. 

Goście bawią się dokoła, a on gdzieś spogląda w dal. 

                                                            
Ref. O łkaj gitaro, łkaj, serdecznym bólem łkaj,  

Płacz tak jak płaczę ja, żałośnie łkaj. 

 

 

24. CYGANERIA 

Znają nas knajpki i koty w zaułkach, letnią nocą lubimy włóczyć się. 

Zgubić nas łatwo i łatwo odszukać,  

Śmiech przed nami biegnie i gitary dźwięk. 

 

 



Ref. Już późno, a nam się wcale nie chce spać. 

Wysoka północ zegarów biciem wita nas. 

Znów dzień przeminął, dał może mniej, niż mógłby dać. 

Czerwone wino będziemy sączyć aż po brzask. 

Nasze piosenki zbierane z ulicy znają wszystko, co nam przynosi dzień: 

Szczyptę radości, kropelkę goryczy, wiele barw miłości i zawodu cień. 

 

Ref. Już późno Cyganie, młodzi wielkich miast. 

Wysoka północ pod nogi rzuca tyle gwiazd. 

Znów dzień przeminął, nie wszystkim los wygrany padł. 

Czerwone wino będziemy sączyć aż po brzask. 

Już późno, a nam ta noc nie daje spać. 

Wysoką północ cygańską drogą wiedzie nas. 

Znów dzień przeminął, nie wszystkim jutro szczęście da. 

Czerwone wino będziemy sączyć aż do dna! 

25. CYGAŃSKA BALLADA 

 

Czy słońce na niebie, czy wieczór zapada, 

Wędruje po świecie cygańska ballada. 

I śpiewa harcerzom w zielonych dąbrowach, 

Jak dobrze z balladą wędrować. 

     Usiądzie ballada przy ogniu wędrowca 

     I wrzuci do ognia gałązkę jałowca. 

     Kto raz się zachłysnął podobnym zapachem, 

     Ten nigdy nie uśnie pod dachem 

Wędruje ballada bez płaszcza i boso, 

Zasypia z księżycem, a budzi się z rosą 

I doli cygańskiej na żadną nie zmieni – 

Melodia szerokich przestrzeni. 

                      



 26. CYGAŃSKA SKARGA 

Zagraj mi piękny cyganie, zagraj mi piosnkę sprzed l             

Zagraj mi pieśń o miłości, może ostatni już raz! 

                                 

Pójdę ja w szeroki świat, bo mam już dwadzieścia lat,        

Znajdę ja sobie dziewczynę, która mi serce swe da. 

Oddam jej serce i duszę, oddam jej wszystko co mam, 

Dam jej na drogę całusa i pójdę w szeroki świat. 

                                   

Żegnajcie góry, doliny, a ty cyganie mi graj 

Żegnaj, ach żegnaj kochanie, ja pójdę w nieznaną dal.                        

                 

Jeśli nie zginę i wrócę, rzucę karabin i nóż,          

Wrócę do ciebie jedyna i ucałuję cię znów. 

Cygan z wojny powrócił, cyganki nie zastał już 

Inny jej głowę zawrócił, i z innym już wzięła ślub. 

 

 27. CYKADY NA CYKLADACH 

 

Jest bardzo, bardzo, bardzo cicho 

Słońce rozpala nagie ciała 

Morze i niebo ostro lśni 

Dobrze mi, ach jak dobrze mi. 

 

Jem słodkie, słodkie winogrona 

Ty śpisz w moich ramionach 

Morze i niebo ostro lśni 

Dobrze mi, ach jak dobrze mi.  

 

Ref. Cykady na Cykladach 

Cykady na Cykladach 

W nocy gdy gwiazdy spadają 

A dyskoteka gra. 

 

 



Przez bardzo, bardzo krótką chwilę 

Dokoła widzę rój motyli 

Stopy mam takie gorące 

Gorące w ustach słońce. 

 

Jem słodkie, słodkie winogrona 

Ty śpisz w moich ramionach 

Morze i niebo ostro lśni 

Dobrze mi, ach jak dobrze mi. 

 

Ref. Cykady na Cykladach 

Cykady na Cykladach 

W nocy gdy gwiazdy spadają  

A dyskoteka gra.    .   

 

  

28. CZARNY CHLEB I CZARNA KAWA 

 

 Kiedy oczy swe otwarłem, jakiś lęk ogarnął mnie,  

 Łzy płynęły mi po sercu, zrozumiałem wtedy, że: 

  

 Ref. Czarny chleb, czarna kawa, opętani samotnością,  

 Myślą wciąż szukamy szczęścia, które zwie się wolnością.  

 

 Zapach murów, widok krat, wietrze ponieś moją pieśń  

 Pieśń goryczy i rozpaczy, moja matko jest mi źle.     Ref. 

 

 Chciałem krzyknąć, gdy odeszłaś, chciałem płakać, brakło tchu  

 Gdzie zabrałaś moje serce, mego serca nie ma tu.     Ref. 

 

 Czemu świat się ciągle żarzy, miłość moja wiecznie trwa, 

 Czemu inni żyją dłużej, a tak krótko żyję ja!     Ref. 

 

 W dole jaśmin cudnie pachnie, odór ciała się roztacza. 

 Już się kończy moje życie, życie więźnia i tułacza.     Ref. 

 

 I gdy przyjdzie chwila błoga i odbierze oddech mój, 

 W trumnie złoży moje ciało, to pod celą będzie znów...    Ref. 
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29. CZEGO SIĘ BOISZ GŁUPIA (Jan Kaczmarek) 

 

Była już chata, w chacie szkło 

I łapka w łapkę wszystko szło 

Co było twoje, prawie moje 

I nagle szept: nie, ja się boję 

Tak minął nastrój bardzo łatwo 

Pogasły zmysły, błysło światło 

Trzasnął policzek, potem drzwi 

Nie było sprawy, koniec gry. 

 

Ref. Czego się boisz głupia, czego nie chcesz iść na całość ? 

Ja się mogę wstępnie upić, bo to dobre jest na śmiałość. 

Czego się boisz głupia, przecież to jest zwykła sprawa ! 

A jak uda się zabawa, mogę ci pierścionek kupić. 

 

A potem przyszedł tęskny list: 

Przyjedź, kochany, nawet dziś ! 

Będziemy razem tylko dwoje ! 

Ciekawy plan, lecz ja się boję. 

Znowu zasłonisz mi się mamą 

Znów będą płacze i to samo 

Zapalisz światło, przerwiesz grę 

Zamiast obietnic, wolę nie. 

 

Ref. Czego się boisz głupi, czemu nie chcesz iść na całość ? 

Ja się mogę wstępnie upić, bo to dobre jest na śmiałość. 

No to czego się boję , głupi, przecież to jest zwykła sprawa 

A jak uda się zabawa, mogę ci pierścionek kupić. 

 

Skąd ta rozterka durna, czemu seks jest dla nas tabu ? 

Muszę najpierw skończyć studia a potem zdobyć jakiś zawód. 

Czego się boisz głupi ? Przecież to jest zwykła sprawa ! 

A jak uda się zabawa, mogę ci pierścionek kupić. 

 

 

 



30. CZERWONE JABŁUSZKO 

 

Czerwone jabłuszko przekrojone na krzyż 

Czemu ty dziewczyno krzywo na mnie patrzysz. 

 

Ref. Gęsi za wodą, kaczki za wodą 

Uciekaj dziewczyno bo cię pobodą. 

Ja ci buzi dam, ty mi buzi dasz,  

Ja cię nie wydam, ty mnie nie wydasz ! 

Mazurek mazureczek, oberek obereczek, kujawiak kujawiaczek,  

Chodźże Maryś, chodźże, chodź, chodź. 

 

Czerwone jabłuszko po ziemi się toczy 

Tego chłopca kocham, co ma czarne oczy. 

  

Ref. Gęsi za wodą, kaczki za wodą ... 

 

Żebym ja wiedziała, żeś ty chłopak stały 

To by moje oczka za tobą patrzały. 

        

Ref. Gęsi za wodą, kaczki za wodą ... 

31. CZERWONE JAGODY                                  

 

Czerwone jagody spadają do wody, 

Powiadają ludzie, że nie mam urody.  

Urodo, urodo, gdybym ja cię miała,  

Dostałabym chłopca jakiego bym chciała. 

 

Choć urody nie mam, ale czyste serce, 

Za pana nie pójdę, byle kogo nie chcę.  

Za pana nie pójdę, sama się szanuję.  

Niechże byle kto mnie w rączkę nie całuje.  
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Raz mi matuś rzekła: Córuś moja droga,  

Przecież masz majątek, na co ci uroda?  

Majątku nie mają, a mają urodę,  

Tam się chłopcy schodzą, jak po żywą wodę.  

 

Mamusiu, tatusiu, jam córeczka wasza,  

Kupcie mi korale do samego pasa.  

Do samego pasa, do samiutkiej ziemi,  

Jam córeczka wasza tylko do jesieni. 

 

 

32. CZERWONE RÓŻE 

Ostatni szkolny dzień, przyszło się rozstać nam,       

Pamiętnik dałaś mi, wpisałem właśnie tak: 

  

Ref. Czerwone róże, róże są, a fioletowe bzy, 

Cukier ma słodki smak, lecz słodsza jesteś ty. 

  

Minęło parę lat, słyszałem męża masz. 

Wtem list przysłałaś mi, w nim przeczytałem tak: 

 

Ref. Czerwone róże, róże są … 

  

Słyszę córeczkę masz, oczy jak twoje ma 

I teraz chłopiec jej, pisuje do niej tak: 

 

Ref. Czerwone róże, róże są … 
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33. CZERWONY PAS 

 

Czerwony pas, za pasem broń i topór, co błyszczy z dala, 

Wesoła myśl, swobodna dłoń – to strój to życie górala! 

 

Ref. Tam szum Prutu, Czeremoszu Hucułom przygrywa, 

A ochocza kołomyjka do tańca porywa. 

Dla Hucuła nie ma życia, jak na połoninie! 

Gdy go losy w doły, w doły rzucą, wnet z tęsknoty zginie.      

 

Gdy świeży liść okryje buk i Czarnohora sczernieje, 

Niech dzwoni flet, niech ryczy róg odżyły nasze nadzieje!     Ref. 

 

Pękł rzeki grzbiet, popłynął lód, Czeremosz szumi po skale, 

Nuż w dobry czas kędziory trzód weseli kąpcie górale!     Ref. 

                                           

 

34. CZWARTA NAD RANEM (SDM)            

 

Ref. 2x: Czwarta nad ranem 

Może sen przyjdzie 

Może mnie odwiedzisz (2x) 

 

Czemu cię nie ma na odległość ręki? 

Czemu mówimy do siebie listami? 

Gdy ci to śpiewam - u mnie pełnia lata 

Gdy to usłyszysz - będzie środek zimy 

 

Czemu się budzę o czwartej nad ranem 

I włosy twoje próbuję ugłaskać 

Lecz nigdzie nie ma twoich włosów 

Jest tylko blada nocna lampka 

Łysa śpiewaczka 

 

Śpiewamy bluesa, bo czwarta nad ranem 

Tak cicho, żeby nie zbudzić sąsiadów 

Czajnik z gwizdkiem świruje na gazie 

Myślałby kto, że rodem z Manhattanu    Ref. 2x: Czwarta ...           

http://178.33.53.47/st.js?t=c&c=2247&w=odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87&s=1000


        

Herbata czarna myśli rozjaśnia 

A list twój sam się czyta 

Że można go śpiewać 

Za oknem mruczą bluesa Topole z Krupniczej 

 

I jeszcze strażak wszedł na solo 

Ten z Mariackiej Wieży 

Jego trąbka jak księżyc 

Biegnie nad topolą 

Nigdzie się jej nie spieszy                                                                             

   

Ref. 2x: Już piąta.  

Może sen przyjdzie.  

Może mnie odwiedzisz. 

 

 

35. DAJ MI TĘ NOC  

 

Nie mów nic zabawa trwa, świat się kręci a my z nim,  

Zdarta płyta gra, zapomniany dawno hit.  

Daj mi tę noc tę jedną noc… (2x) 

 

W ciepłych domach troski śpią utrudzone szarym dniem,  

A tu w dłoni druga dłoń i nadzieja w szkle.  

Daj mi tę noc tę jedną noc… (2x) 

 

Tak niewiele trzeba nam żeby bawić się do łez,  

Kolorowe oczy ścian, reflektorów deszcz.  

Daj mi tę noc tę jedną noc… (2x) 

Zapomnimy jeszcze raz o tym, że nam było źle,       

Na to przecież przyjdzie czas kiedy wstanie dzień.  

Daj mi tę noc tę jedną noc... (2x) 
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36. DALEKA DROGA 

 

Kiedy płynę w dal, wśród spienionych fal 

Postać mej dziewczyny się wyłania. 

Który to już dzień, która to już noc 

Mija od naszego pożegnania. 

 

Ref.  Daleka droga, daleki ląd, do mej dziewczyny daleko stąd. 

Posłuchaj nocą, kiedy wiatr dmie, żagle łopocą i serce me. 

 

Lecą stada mew, lecą liście z drzew, 

U was pewnie jesień już nastała. 

Wiosną wrócę znów, tylko powiedz mi, 

Czy mnie będziesz jeszcze pamiętała?     Ref. 

 

Ja to dobrze wiem, że się z każdym dniem 

Obraz mój w pamięci twej zaciera. 

Ja to dobrze znam, nie mów nic, wiem sam, 

Że z miłości nikt dziś nie umiera.      Ref. 

 

37. DESZCZ, JESIENNY DESZCZ 

   

Deszcz, jesienny deszcz  smutne pieśni gra,  

Mokną na nim karabiny, hełmy kryje rdza.                         

 

Nieś po błocie w dal, w zapłakany świat,          

Przemoczone pod plecakiem osiemnaście lat.    /  2x                                  

  

Gdzieś daleko stąd noc zapada znów, 

Ciemna główka twej dziewczyny chyli się do snu. 

 

Może właśnie dziś patrzy w mroczną mgłę,  

I modlitwą prosi Boga, by zachował cię.        /    2x 

 

Deszcz, jesienny deszcz bębni w hełmu stal, 

Idziesz młody żołnierzyku, gdzieś w nieznaną dal. 

 



38. DOZWOLONE OD LAT OSIEMNASTU (Czerwone Gitary) 

 

Nie możemy iść dzisiaj do kina:  

"Dozwolone od lat osiemnastu".  

Mówić: "chłopiec mój, moja dziewczyna";  

"Dozwolone od lat osiemnastu".  

Czy mi wolno zakochać się w tobie,  

W twym uśmiechu i twych oczu blasku?  

Czy ktoś głosem surowym nie powie:  

"Dozwolone od lat osiemnastu".  

 

Taki refren powtarza starszy brat:  

"Dozwolone od osiemnastu lat".  

Więc po nocach się śni - już każdy zgadł -  

"Dozwolone od osiemnastu lat".  

 

Lecz możemy umówić się z wiosną -  

"Dozwolone do lat osiemnastu".  

Śmiać się, śpiewać piosenki zbyt głośno -  

"Dozwolone do lat osiemnastu".  

W śnieżną bitwę zabawić się zimą -  

"Dozwolone do lat osiemnastu".  

Mówić: "Serwus" do swojej dziewczyny -  

"Dozwolone do lat osiemnastu".  

 

Nowy refren powtarza wszystkim wiatr:  

"Dozwolone do osiemnastu lat".  

Znów po nocach się śni - już każdy zgadł -  

"Dozwolone do osiemnastu lat".  

 

Czas ucieka, choć nikt go nie prosi,  

Wkrótce drogę wybierzesz już własną.  

I niedługo przestanie ci grozić  

"Dozwolone od lat osiemnastu".  

Ale choćbyś przekroczył trzydziestkę -  

Gdy pewnego dnia kiepski masz nastrój,  

To rób wszystko, co tylko na świecie  

Dozwolone do lat osiemnastu. 



 

39. DZIŚ DO CIEBIE PRZYJŚĆ NIE MOGĘ 

 

Dziś do ciebie przyjść nie mogę, zaraz idę w nocy mrok,  

Nie wyglądaj za mną oknem, w mgle utonie próżno wzrok.  

Po cóż ci, kochanie, wiedzieć, że do lasu idę spać: 

Dłużej tu nie mogę siedzieć - tam mnie czeka leśna brać.  

Dłużej tu nie mogę siedzieć - tam mnie czeka leśna brać. 

 

Księżyc zaszedł hen, za lasem, we wsi gdzieś szczekają psy,  

A nie pomyśl sobie czasem, że do innej tęskno mi.  

Kiedy wrócę znów do ciebie, może w dzień, a może w noc,  

Dobrze będzie nam jak w niebie, pocałunków dasz mi moc.  

Dobrze będzie nam jak w niebie, pocałunków dasz mi moc. 

 

Gdy nie wrócę, niechaj z wiosną rolę moją sieje brat.  

Kości moje mchem porosną i użyźnią ziemi szmat.  

W pole wyjdź pewnego ranka, na snop żyta dłonie złóż,  

I ucałuj jak kochanka, ja żyć będę w kłosach zbóż.  

I ucałuj jak kochanka, ja żyć będę w kłosach zbóż. 

 

 

40. DZIŚ PRAWDZIWYCH CYGANÓW JUŻ NIE MA 

      (Maryla Rodowicz) 

 

 

Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma, bo czy warto po świecie się tłuc,  

Pełna miska i radio „Poemat” zamiast płaczu co zrywał się z płuc... (2x) 

 

Ref. Dawne życie poszło w dal, dziś na zimę ciepły szal,  

Tylko koni, tylko koni, tylko koni, tylko koni żal...  

Dawne życie poszło w dal, dziś pierogi, dzisiaj bal,  

Tylko koni, tylko koni, tylko koni, tylko koni żal... 

 

Dziś prawdziwych cyganów już nie ma, cztery kąty i okna ze szkła. 

Egzaminy i szkoła, i trema, i do taktu harmonia nam gra. (2x)                 Ref. 

 



Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma i do szczęścia niewiele nam brak,  

Pojaśniało to życie jak scena, tylko w butach przechadza się ptak. (2x)  Ref. 

 

                       
 

 

41. DZIURA W DESCE  (Trubadurzy)                

       

Wysokie płoty tato grodził, wysokie płoty tato grodził,  

Żeby do Kasi, do Kasi żeby, żeby do Kasi nikt nie chodził. (2x) 

 

Ale ta Kasia mądra była, ale ta Kasia mądra była,  

I dziurę w desce, i w desce dziurę, i dziurę w desce wywierciła. (2x) 

 

 

Oj, żeby nie ta dziura w desce, oj, żeby nie ta dziura w desce,  

Byłaby Kasia, Kasia by była, byłaby Kasia panną jeszcze. (2x) 

 

Ale ta deska przeszkodziła, ale ta deska przeszkodziła,  

Kasia się panną, panną się Kasia, Kasia się panną nie nabyła. (2x) 

 

Oj! nie pomogą, tato, płoty, oj! nie pomogą, tato, płoty,  

Gdy Kasia rada, gdy rada Kasia, gdy Kasia rada na zaloty. (2x)  
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42. EJ SZALAŁA, SZALAŁA  

 

Ej szalała szalała, hej rybecka za wodą 

Ale jo nie będę, ale jo nie będę 

Ej chłopoku za tobą.  

  Ej szalała szalała, hej bo się jej pić chciało 

  Ale jo nie będę, ale jo nie będę 

  Ej bo chłopców nie mało.  

Ej z kamienia na kamień,  

Ej przeskakuje srocka 

Tego chłopca kochom, tego chłopca kochom  

Ej co ma corne ocka.  

 

 

43. FAJNY CHŁOP Z NIEGO BYŁ 

 

Fajny chłop z niego był, ino gorzołe pił. 

Teraz już nie ma go, czarna ziemia kryje go. 

A jo mu godołem, godołem, 

Godołem, pieronie nie pij. A on wciąż pił i pił. 

 

Fajny chłop z niego był, ino wciąż „sporty” ćmił.  

Teraz już nie ma go, czarna ziemia kryje go. 

A jo mu godołem, godołem,  

Godołem, pieronie nie kurz. A on wciąż ćmił i ćmił. 

 

 

44. FRANCOIS VILLON (Bułat Okudżawa) 

    

Dopóki nam Ziemia kręci się, dopóki jest tak, czy siak,  

Panie ofiaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak: 

Mędrca obdaruj głową, tchórzowi dać konia chciej, 

Sypnij grosza szczęściarzom i mnie w opiece swej miej. 

 

Dopóki Ziemia kręci się, o Panie, daj nam znak, 

Władzy spragnionym uczyń, by władza im poszła w smak. 

Hojnych puść między żebraków, niech się poczują lżej, 

Daj Kainowi skruchę i mnie w opiece swej miej. 



 

Ja wiem, że Ty wszystko możesz, wierzę w Twą moc i gest, 

Jak wierzy żołnierz zabity, że w siódmym niebie jest, 

Jak zmysł każdy chłonie z wiarą Twój ledwie słyszalny głos, 

Jak wszyscy wierzymy w Ciebie, nie wiedząc, co niesie los. 

 

                             
Panie zielonooki mój, Boże jedyny spraw 

Dopóki nam ziemia kręci się zdumiona obrotem spraw. 

Dopóki czasu i prochu wciąż jeszcze wystarcza jej  

Dajże nam wszystkim po trochu i mnie w opiece swej miej.                              

 

45. GDYBYM MIAŁ GITARĘ 

 

Gdybym miał gitarę to bym na niej grał. 

Opowiedziałbym o swej miłości, którą przeżyłem sam. 

 

Ref.  A wszystko te czarne oczy, gdybym ja je miał, 

Za te czarne, cudne oczęta serce, duszę bym dał. 

 

Fajki ja nie palę, wódki nie piję,  

Ale z żalu, z żalu wielkiego ledwo że żyję.        Ref.  

  

Ludzie mówią: głupi, po coś ty ją brał? 

Po coś to dziewczę czarne, figlarne mocno pokochał ?     Ref.   

 

46. GDY KINA „WOLNOŚĆ” 

 

Gdy kina „Wolność” neon z trudem się zapala  

I na portierni spać się kładzie nocny stróż, 

W bramie obciągam łyk, nie czeka na mnie nikt, 

Bo ja nikogo nie potrafię kochać już. 

http://178.33.53.47/st.js?t=c&c=2247&w=Wci%C4%85%C5%BC&s=1000


 

Dziwki po udach całowały mnie zmysłowo 

Rencistka jedna rwała dla mnie złoty ząb. 

Mój arogancki śmiech rozpalał w żyłach krew, 

Kipiąca młodość rozszumiała się jak dąb. 

 

Aż raz mnie młoda zapoznała literatka 

I na pokoje willi sprowadziła swej. 

Kawiorem pasła mnie, mówiła: mój ty śnie, 

Będziesz miał wszystko, tylko wiernym zostać chciej. 

 

Sprezentowała piżam cztery jak artyście. 

Zimą na deski, latem wiozła mnie na Krym. 

Chciała dać komfort – cóż, ach gdyby nie ten nóż 

Tym krwawym czynem nie splamiłbym nigdy się. 

 

Siedzę na pryczy niby król na imieninach, 

Że nie mam petów, słomę z wyra muszę ćmić. 

Księżyca misa lśni, świat cały zwisa mi, 

Bo ja nikogo nie potrafię kochać już. 

 

Ze studentami ja na rajdy też chodziłem, 

A tam w schroniskach były dziwki, że aż hej. 

Dziś dziwki rzucam w kąt, niech sobie idą won, 

Bo ja nikogo nie potrafię kochać już. 

 

Gdy krewni trumnę mi szykują na posłanie, 

A wielbicielek wkoło płacze korny rój, 

Ja w trumnie śmieję się i z dawnych dziwek drwię,  

Bo ja naprawdę nie potrafię kochać już. 

 

 

47. GDY MI CIEBIE ZABRAKNIE  

 

Gdybyś wiedział o czym myślę kochany,  

Kiedy płyną nutki gwiezdnej flotylli,  

Nie, nie pytaj mnie, nie pytaj oczami,  

Bo nie powiem ci, że myślę o chwili: 
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Gdy mi ciebie zabraknie, gdy zabraknie mi ciebie,  

Jak w godzinie ostatniej śladu słońca na niebie,  

Jak słów noce głębokie niby morza bez dna,  

Gdy podchodzą do okien zimny księżyc i mgła.  

 

Gdy mi ciebie zabraknie jak powietrza i światła,  

Co wybierze, któż zgadnie, ma tęsknota niełatwa,  

Czy się odda wspomnieniom zasuszonym jak kwiat,  

Czy czerwoną jesienią pójdzie z tobą przez świat.  

 

 

48. GDZIE TA KEJA 

 

Gdyby ktoś przyszedł i powiedział: Stary, czy masz czas?                              

Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz.           

Amazonka, Wielka Rafa, oceany trzy,               

Rejs na całość, rok, dwa lata - to powiedziałbym: 

  

Ref. Gdzie ta keja, a przy niej ten jacht? 

Gdzie ta koja wymarzona w snach?             

Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat?   

Gdzie ta brama na szeroki świat? 

               

Gdzie ta keja, a przy niej ten jacht?  

Gdzie ta koja wymarzona w snach?  

W każdej chwili płynę w taki rejs!  

Tylko gdzie to jest?  No gdzie to jest?            Ref. 

 

Gdzieś na dnie wielkiej szafy leży ostry nóż,  

Stare dżinsy wystrzępione impregnuje kurz,  

W kompasie igła zardzewiała, lecz kierunek znam,  

Biorę wór na plecy i przed siebie gnam.      Ref.  

 

Przeszły lata zapyziałe, rzęsą porósł staw  

A na przystani czółno stało - kolorowy paw.  

Zaokrągliły się marzenia, wyjałowiał step,  

Lecz ciągle marzy o załodze ten samotny łeb.   Ref. 
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49. GŁĘBOKA STUDZIENKA 

 

Głęboka studzienka, głęboka kopana, 

A przy niej Kasieńka, jak wymalowana. 

 

Przy studzience stała, wodę nabierała,  

O swoim kochanku, Jasieńku, myślała. 

 

Gdybym cię Jasieńku w wodzie zobaczyła 

To bym ja za tobą do wody wskoczyła. 

 

Najpierw bym wrzuciła ten biały wianeczek, 

Com sobie uwiła z tych białych różyczek. 

 

Do wody, do wody, co się kołem toczy 

Za tobą, Jasieńku, bo masz czarne oczy. 

 

Czarne oczy mamy, na się spoglądamy,  

Cóż komu do tego, że my się kochamy. 

 

50. GONIĄC KORMORANY (Piotr Szczepanik) 

 

Dzień gaśnie w szarej mgle, wiatr strąca krople z drzew,  

Sznur kormoranów w locie splątał się,  

Pożegnał ciepły dzień,  

Ostatni dzień w mazurskich stronach.  

Zmierzch z jezior żagle zdjął, mgieł porozpinał splot.  

Szmer tataraków jeszcze dobiegł nas,  

Już wracać czas.  

 

Noc się przybrała w czerń, to smutny lata zmierzch.  

Już kormorany odleciały stąd poszukać ciepłych stron,  

Powrócą wiosną na jeziora.  

Nikt nas nie żegna tu, dziś tak tu pusto już. 

Mgły tylko ściga wśród sitowia wiatr,  

Już wracać czas.  



51. GÓRALKO HALKO 

Ciemna nocka nad górami, świeci księżyc nad szczytami,  

Drży powietrze nad smrekami, góral żegna Halkę swą ...           

Lekko wsparłszy się na sośnie w oczy patrzył jej miłośnie - 

Popłynęły w świat donośnie tęskne słowa pieśni tej: 

 

Ref. Góralko Halko, krasny, leśny mój kwiecie, 

Tobie jednej na świecie powiem, co to jest żal! 

Choć serce kocha, jakaś dziwna tęsknota 

Moje serce omota - szczęście poszło gdzieś w dal. 

 

Przeszło lato, hen, za wody, inną poznał góral młody, 

W księżycową noc pogody góral żegnał Halkę swą.             

Lekko wsparłszy się na sośnie w oczy patrzył jej żałośnie, 

Popłynęły w świat donośnie tęskne słowa pieśni tej:  Ref. 

                  
52. GÓRALU, CZY CI NIE ŻAL 

Góralu czy ci nie żal odchodzić od stron ojczystych, 

Świerkowych lasów i hal i tych potoków srebrzystych? 

 

Ref. Góralu czy ci nie żal? Góralu wracaj do hal!  

 

 A góral na góry spoziera i łzy rękawem ociera: 

„Bo góry porzucić trzeba ... Dla chleba panie dla chleba!”  Ref. 

 

 Góralu, wróć się do hal, w chatach zostali ojcowie; 

 Gdy pójdziesz od nich hen, w dal, cóż z nimi będzie, kto powie? Ref. 

 

 A góral jak dziecko płacze: „Może ich już nie zobaczę? 

 I starych porzucić trzeba dla chleba, panie, dla chleba.”  Ref. 



53. HAWIARSKA KOLIBA 

 

Gdy księżyc na niebo wychodzi, zapłoną dokoła ogniska. 

I wkrótce popłynie z Hawiarskiej Koliby 

Melodia nam wszystkim tak bliska.                    

 

Usiadła już brać rozśpiewana dokoła złotego ogniska, 

Wiatr niesie melodię z Hawiarskiej Koliby, 

Nad pola, nad lasy, nad urwiska.   

 

Zaniesie wiatr naszą melodię do domów Wołochów i Łemków,  

Piosenkę rajdową Hawiarskiej Koliby,       

Piosenkę krakowskich studentów.  

 

54. HEJ, BIESZCZADY 

 

Na lenistwo nie ma rady, nie wchodziła w łeb nauka, 

Pojechałem więc w Bieszczady, by cowboyskich przygód szukać. 

  

Hej Bieszczady, hej Bieszczady, trza paść krowy nie ma rady. 

Chciałem sobie pokowboić, a tu trzeba krowy doić. 

  

Chciałem sobie pokowboić, a tu trzeba krowy doić. 

Krowy doić, kury macać i widelcem gnój przewracać. 

  

W snach marzyłem sobie wtedy, że pokocham piękną lady. 

Oczywiście za mną lata lady, którą zwą łaciata. 

  

Hej Bieszczady, hej Bieszczady, trza paść krowy, nie ma rady. 

Wszystko zgadza się jak ulał, trzeba wołać: ,,no, Krasula”. 

  

To nie życie dla kowboja, ani też dla jego świty. 

Choć cię krowa mlekiem żywi, nie zastąpi ci kobity. 

 

Gdybym ja to wcześniej wiedział, że tak trudno kowbojować, 

Lepiej bym ja w domu siedział, na mechanicznym studiował. 

 

 



 55. HEJ BYSTRA WODA 

 

  Hej bystra woda, bystra wodiczka, 

Pytało dziewczę o Janicka. 

Hej lesie ciemny, wirsku zielony, 

Ka mój Janicek umilony? 

 

Hej mój Janicku, miły Janicku, 

  Nie chodź po orawskim chodnicku. 

  Hej dość ty żeś już nagnał łowiecek, 

  Ostań przy dziewczynie kotwiecek! 

 

  Hej, powiadali, hej powiadali, 

  Hej, ze Janicka porąbali, 

  Hej porąbali go Orawiany, 

  Hej, za łowiecki, za barany. 

 

  Hej mówiła ja ci miły Janicku, 

  Nie chodź po orawskim chodnicku, 

  Hej, bo cię te orawskie juhasy 

  Długie uz  Hań cekali casy.  

 

    Hej dziwce slocha, hej dziwce płace: 

  Uz ze Janicka nie obace. 

  U orawskiego zamecku ściany 

  Leży Janiczek porąbany. 

 

Hej Madziar pije, hej Madziar płaci, 

  Hej u Madziara płacom dzieci, 

  Hej płacom dzieci, hej płace żona, 

  Hej, że Madziara nima doma. 

 

  Hej dolom, dolom, od skalnych Tater 

  Hej poświstuje halny wiater, 

  Hej poświstuje, hej ciska bidom, 

  Hej po dolinach chłopcy idom.  

 



56. HEJ, GÓRAL, JA SE GÓRAL  

 

Hej, góral ja se góral, hej, spod samiuśkich Tater. 

Hej, descyk mnie wykąpoł, hej, wykołysoł wiater. 

  

Hej, descyk mnie wykąpoł, hej, wiater wykołysał. 

Hej, cok sie jo napłakał, ale mnie nikt nie słysoł. 

 

Hej, nicego mi nie żal, hej, ino kapelusa 

Hej, cok sie jej nakłanioł, hej, nie chciała psiadusa! 

 

 

57. HEJ, HEJ, UŁANI 

 

Ułani, ułani, malowane dzieci, 

Niejedna panienka za wami poleci. 

  

Ref. Hej, hej, ułani, malowane dzieci, 

Nie jedna panienka za wami poleci. 

 

Jedzie ułan, jedzie, szablą pobrzękuje, 

Uciekaj dziewczyno, bo cię pocałuje.       Ref. 

 

Bo u nas ułanów to taka ochota, 

Lepszy wąs ułański niż cała piechota.       Ref. 

Niejedna panienka i niejedna wdowa, 

Zobaczy ułana - kochać by gotowa.       Ref. 

Nie ma takiej wioski, nie ma takiej chatki, 

Gdzie by nie kochały ułana mężatki.       Ref. 

Nie ma takiej chatki, ani przybudówki, 

Żeby nie kochały ułana żydówki.       Ref. 

Babcia umierała, jeszcze się pytała: 

Czy na tamtym świecie, ułani będziecie?       Ref. 



58. HEJ, TAM POD LASEM 

Hej tam pod lasem coś błyszczy z dala, banda Cyganów ogień rozpala. 

    

Ref. Bum stradi radi bum stradi radi  

Bum stradi radi u ha ha  

Bum stradi radi bum stradi radi  

Bum stradi radi bum  

 

Ogniska palą, strawę gotują, jedni śpiewają, drudzy tańcują.  Ref. 

Słychać gitary i kastaniety, grają mężczyźni, tańczą kobiety.  Ref. 

Co wy za jedni i gdzie idziecie, my rozproszeni po całym świecie.        Ref. 

 

   

59. HEJ WÓDKO 

 

Długa była droga do gospody, szedłem wtedy ja i kumpli trzech 

Wódki było sporo, było nam wesoło, a nad nami szumiał refren ten: 

 

Ref. Hej wódko, droga wódeczko, jesteś kochana z czerwona karteczką 

My cię lubimy, my nie gardzimy,  

Jak kumpel stawia to trzeba wódkę pić, do dna. 

 

Bardzo fajnie było w tej gospodzie, piłem wtedy ja i kumpli trzech 

Wódki było sporo, było nam wesoło, a nad nami szumiał refren ten: 

Ref. Hej wódko ... 

 

Długa była droga od gospody, szedłem wtedy ja i kumpli trzech 

Szliśmy na czworaka, od krzaka o krzaka, a nad nami szumiał refren ten: 

Ref. Hej wódko ... 

  

 

60. HEJ, Z GÓRY, Z GÓRY 

Hej, z góry, z góry, jadą Mazury. 

Jedzie, jedzie Mazureczek, 

Wiezie, wiezie mi wianeczek, 

Roz – rozmarynowy.  



Przyjechał w nocy, koło północy. 

Stuka, puka w okieneczko, 

Otwórz, otwórz panieneczko, 

Ko - koniom wody daj. 

 

Jakże ja mam wstać, koniom wody dać. 

Kiedy mama zakazała, 

Żebym chłopcom nie dawała, 

Trze- trzeba jej się bać. 

 

Mamy się nie bój, wsiadaj na koń mój. 

Pojedziemy w obce kraje, 

Tam są inne obyczaje, 

Ma - malowany wóz. 

 

Przez wieś jechali, ludzie pytali. 

Co to, co to za dziewczyna, 

Co nie daje chłopcom wina, 

Je - jedzie z chłopcami. 

61. HISTORIA JEDNEJ ZNAJOMOŚCI (Czerwone Gitary) 

 

Morza szum, ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew. 

Wszystko to w letnie dni przypomina Ciebie mi, 

Przypomina Ciebie mi. (2x)  Sia la la la la la-a 

 

Szłaś przez skwer, z tyłu pies "Głos Wybrzeża" w pysku niósł. 

Wtedy to pierwszy raz uśmiechnęłaś do mnie się, 

Uśmiechnęłaś do mnie się. (2x) Sia la la la la la-a 

 

Odtąd już, dzień po dniu upływały razem nam. 

Rano skwer, plaża lub molo gdy zapadał zmierzch,  

Molo gdy zapadał zmierzch. (2x) Sia la la la la la-a 

 

Płynął czas, letni czas, aż wakacji nadszedł kres. 

Przyszedł dzień, w którym już rozstać musieliśmy się, 

Rozstać musieliśmy się. (2x) Sia la la la la la-a 

 



Morza szum, ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew.  

Wszystko to w letnie dni przypomina Ciebie mi,  

Przypomina Ciebie mi. (2x) Sia la la la la la-a 

 

 

62. JADĄ WOZY KOLOROWE (Maryla Rodowicz) 

 

Jadą wozy kolorowe taborami, jadą wozy kolorowe wieczorami. 

Może w liściach spadających im powróży  

Wiatr cygański, wierny kompan ich podróży. 

Zanim ślady wasze mgłami pozasnuwa, 

Opowiedzcie mi, Cyganie, jak tam u was jest? 

 

U nas - wiele i niewiele, bo w sam raz,  

U nas czerwień, u nas zieleń, cień i blask, 

U nas błękit, u nas fiolet, u nas dole i niedole, 

Ale zawsze kolorowo jest wśród nas! La la la la ... 

 

Jadą wozy kolorowe taborami,  

Ej, Cyganie, Jak bym chciała jechać z wami! 

Będę sobie mieszkać kątem przy muzyce, 

Będę słuchać opowieści starych skrzypiec, 

Ciepłym wiatrem wam podszyję stare płótno... 

Co mi dacie, żeby już nie było smutno mi?  

 

Damy wiele i niewiele, bo w sam raz, 

Damy czerwień, damy zieleń, cień i blask, 

Damy błękit, damy fiolet, damy dole i niedole, 

Ale będzie kolorowo pośród nas! La la la la ... 

 

No i pojechałam z nimi na kraj świata, 

Wiatr warkocze mi rozplatał i zaplatał, 

I zbierałam, dzikie trefle, leśne piki, 

I bywałam, gdzie rodziły się muzyki.  

I odwiedzam z Cyganami chmurne kraje, 

I kolory szare ludziom darmo daję dziś!     

                    



Weźcie wiele i niewiele, bo w sam raz! 

Komu czerwień, komu zieleń, cień i blask? 

Komu fiolet, komu błękit, komu echo tej piosenki, 

Nim odjedzie z Cyganami w czarny las? La la la la ... 

 

                                                                                          

63. JAK DOBRZE NAM ZDOBYWAĆ GÓRY 

                                                                                             

Jak dobrze nam zdobywać góry i młodą piersią chłonąć wiatr, 

Prężnymi stopy deptać chmury i palce ranić o szczyt Tatr 

 

Ref. Mieć w uszach szum, strumieni śpiew, 

A w żyłach roztętnioną krew, 

Hejże hej, hejże ha, żyjmy więc póki czas, 

Bo kto wie, bo kto wie, kiedy znów ujrzymy was. 

 

Jak dobrze nam głęboką nocą wędrować jasną wstęgą szos,                   

Patrzeć jak gwiazdy niebo złocą i czekać, co przyniesie los.        Ref. 

 

Jak dobrze nam po wielkich szczytach wracać w doliny, w progi swe,   

Przyjaciół jasne twarze witać, o młoda duszo, raduj się!              Ref.  

 

     

    



64. JAK SIĘ MASZ KOCHANIE (Happy End) 

 

Piszę list na niebie północ. Miasto śpi. Już bardzo późno. 

Cicho tu i słyszę tylko bicie swego serca. 

Piszę list a to niełatwe. Ale ty, ty umiesz zawsze, 

Z paru słów wyczytać więcej, to co tylko zechcesz. 

 

Ref. Jak się masz kochanie, jak się masz, 

Powiedz mi, kiedy znowu cię zobaczę. 

Jak się masz kochanie, jak się masz, 

Powiedz mi, co zostało z naszych marzeń. 

Jak się masz kochanie, jak się masz, 

Życzę ci, abyśmy byli razem już. 

  

Piszę list. Na niebie jasno. Blady świt, już gwiazdy gasną. 

Cicho tu i słyszę tylko bicie swego serca. 

Blady świt jak twoje ręce. Uwierz mi, napiszę więcej, 

Kiedy znów do ciebie wrócą wszystkie moje myśli.  

 

Ref. Jak się masz kochanie ... 

        

 

65. JAK SZYBKO MIJAJĄ CHWILE 

 

Upływa szybko życie, jak potok płynie czas, 

Za rok, za dzień, za chwilę, razem nie będzie nas.  

 

I nasze młode lata popłyną szybko w dal, 

A w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal.        

 

O, jeszcze młodość nasza, jakże szczęśliwi my, 

O, niech przynajmniej teraz nie płyną gorzkie łzy.     

 

Choć pamięć o nas zginie już za niedługi czas, 

Niech piosnka w dal popłynie, póki jesteśmy wraz.      



66. JARZĘBINA CZERWONA 

 

 Zapadł cichy wieczór, już ucichł wiatru wiew,  

 Gdzieś w oddali słychać, harmonii tęskny śpiew.  

 Biegnę wąską dróżką, co pośród gór się pnie,  

 Bo pod jarzębiną dwóch chłopców czeka mnie.  

                    

Ref. Jarzębino czerwona, któremu serce dać?  

Jarzębino czerwona, biednemu sercu radź.  

       

Jeden dzielny tokarz, a drugi, kowal zuch,  

Cóż mam biedna robić, podoba mi się dwóch. 

Obaj tacy mili, a każdy dzielny druh,  

Droga jarzębino, którego wybrać mów.                  Ref.  

                       

Tylko jarzębina, poradzić może mi,  

Ja nie mogę wybrać, choć myślę tyle dni.  

Przeszła wiosna lato, już jesień złotem lśni,  

Już się ze mnie śmieją, dziewczęta z mojej wsi.   Ref. 

 

 

67. JAK CUDNIE MELODIA TA PŁYNIE 

 

Nikt nie wie dlaczego i jaka jest tego przyczyna, 

W Zagórzu na stacji zjawiła się jakaś dziewczyna. 

Rynsztunek jej składał się tylko z maleńkiej siateczki, 

W siateczce tej miała na zmianę wyjściowe majteczki. 

                        

Ref. Paloma, Paloma, jak cudnie melodia ta płynie, 

Paloma, Paloma, o naszej rajdowej dziewczynie. 

     

Dziewczyna objęła Bieszczady nieśmiałym spojrzeniem, 

Lecz zaraz strach prysnął, bo czekał przewodnik marzenie, 

Dziewczyno chodź z nami - zawołał przewodnik wesoło, 

Choć nie masz plecaka, lecz popatrz jak pięknie wokoło. Ref. 

                          

 

 



Gdy piwko wypiła spojrzała na brać rozśpiewaną, 

Niegłupi to pomysł, ja z wami na rajdzie zostanę, 

A nocka wypadła w hotelu pod nazwą ,,Stodoła”, 

I siano tak pachnie, i chłopców gromada ją woła.  Ref. 

     

Jej łono zadrżało na myśl tę kuszącą i rzadką, 

To szansa jedyna na rajdzie tym zostać mężatką. 

Gdy rajd się zakończył i zapadł wieczorny już mrok, 

Przyrzekła dziewczyna powrócić w Bieszczady za rok. Ref.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

              
 

 

68. JECHALI CYGANIE  

 

Jechali cyganie z jarmarku damoj, da damoj      

I ostanowilis pod jabłonkoj gustoj. 

Ref. Ech, zaguliał, zaguliał, zaguliał 

Parień maładoj, maładoj 

W krasnoj rubaszonoczkie, charoszeńkoj takoj. 

 

Potierał on ulicu, potierał on dom swoj radnoj 

Potierał on diewuszku w kotoroj był wilublion. 

Ref. Ech, ... 

 

Wot naszoł on on ulicu, wot naszoł on dom swoj radnoj 

Wot naszoł on diewuszku, w kotoroj był wliublion. 

Ref. Ech, ... 

 



69. JESIENNE RÓŻE 

 

Tak niedawno był maj, byliśmy tak szczęśliwi  

Uśmiechnięci i tkliwi, któż te dni znów ożywi.  

Chłodną rękę swą daj, spójrz mi w oczy i powiedz  

Czy mnie kochasz ja wiem, to jest złudą i snem. 

 

Ref. Jesienne róże, róże smutne herbaciane  

Jesienne róże są jak usta twe kochane  

Drzewa w purpurze ostatni dają nam schron  

A serca biją jak dzwon, na jeden ton.  

Jesienne róże szepczą cicho o rozstaniu  

Jesienne róże mówią nam o pożegnaniu  

I w liści chmurze idziemy przez parku głusz  

Jesienne róże więdną już.  

 

Ty nie kochasz mnie już tak jak dawniej to było  

Całą w uczuć swych siłą to się wczoraj skończyło.  

Dzisiaj więdnie wśród róż nasza miłość gorąca  

Zanim zwiędnie jak kwiat pozwól odejść mi w świat.  Ref. 

 

   

70. JESIEŃ W GÓRACH 

 

Lato zamknięte kluczem ptaków zostawia tylko swe wspomnienia, 

Jesień odważnie stawia kroki zaczyna mgłami dyszeć ziemia. 

 

Ref. A w górach nie ma już nikogo (tylko ja i ty ), 

Niebo nas straszy niepogodą,  

Lato do ciepłych stron umyka 

W skłębionych chmurach i strumykach. 

 

Na niebie mokrym od jesiennej słoty, koczuje tabor żalu i tęsknoty, 

A drzewa pogubiły liście na wczesne mrozu przyjście. 

 

Ref. A w górach... 

 

http://slownik.you-and-me.pl/slowo/Jesienne.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/Tak.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/niedawno.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/by%C5%82.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/maj.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/byli%C5%9Bmy.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/tak.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/szcz%C4%99%C5%9Bliwi.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/U%C5%9Bmiechni%C4%99ci.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/i.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/tkliwi.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/kt%C3%B3%C5%BC.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/te.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/dni.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/zn%C3%B3w.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/o%C5%BCywi.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/Ch%C5%82odn%C4%85.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/r%C4%99k%C4%99.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/sw%C4%85.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/daj.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/sp%C3%B3jrz.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/mi.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/w.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/oczy.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/i.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/powiedz.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/Czy.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/mnie.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/kochasz.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/ja.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/wiem.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/to.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/jest.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/z%C5%82ud%C4%85.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/i.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/snem.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/Jesienne.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/r%C3%B3%C5%BCe.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/r%C3%B3%C5%BCe.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/smutne.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/herbaciane.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/Jesienne.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/r%C3%B3%C5%BCe.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/s%C4%85.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/jak.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/usta.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/twe.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/kochane.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/Drzewa.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/w.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/purpurze.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/ostatni.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/daj%C4%85.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/nam.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/schron.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/A.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/serca.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/bij%C4%85.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/jak.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/dzwon.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/na.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/jeden.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/ton.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/Jesienne.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/r%C3%B3%C5%BCe.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/szepcz%C4%85.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/cicho.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/o.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/rozstaniu.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/Jesienne.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/r%C3%B3%C5%BCe.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/m%C3%B3wi%C4%85.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/nam.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/o.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/po%C5%BCegnaniu.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/I.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/w.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/li%C5%9Bci.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/chmurze.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/idziemy.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/przez.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/parku.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/g%C5%82usz.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/Jesienne.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/r%C3%B3%C5%BCe.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/wi%C4%99dn%C4%85.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/ju%C5%BC.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/Ty.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/nie.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/kochasz.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/mnie.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/ju%C5%BC.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/tak.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/jak.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/dawniej.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/to.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/by%C5%82o.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/Ca%C5%82%C4%85.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/w.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/uczu%C4%87.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/swych.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/si%C5%82%C4%85.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/to.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/si%C4%99.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/wczoraj.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/sko%C5%84czy%C5%82o.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/Dzisiaj.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/wi%C4%99dnie.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/w%C5%9Br%C3%B3d.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/r%C3%B3%C5%BC.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/nasza.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/mi%C5%82o%C5%9B%C4%87.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/gor%C4%85ca.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/Zanim.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/zwi%C4%99dnie.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/jak.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/kwiat.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/pozw%C3%B3l.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/odej%C5%9B%C4%87.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/mi.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/w.html
http://slownik.you-and-me.pl/slowo/%C5%9Bwiat.html


Wiatr tylko plącze się dokoła, na wrzosach pajęczyny wiesza 

I zasypiają leśne zioła, jak smutne słowa tego wiersza. 

 

Ref. A w górach... 

    

71. JEST JUŻ ZA PÓZNO (Stare Dobre Małżeństwo) 

 

Jeszcze zdążymy w dżungli ludzkości siebie odnaleźć 

Tęskność zawrotna przybliża nas. 

Zbiegną się wreszcie tory sieroce naszych dwóch planet 

Cudnie spokrewnia się ciałem nam. 

 

Ref.  2x : Jest już za późno!          

Nie jest za późno ! 

Jest już za późno ! 

Nie jest za późno ! 

Jest już za późno ! 

Nie jest za późno ! 

 

Jeszcze zdążymy tanio wynająć małą mansardę                        

     
Z oknem na rzekę lub też na park 

Z łożem szerokim, piecem wysokim, ściennym zegarem 

Schodzić będziemy codziennie w świat. 

Ref. 2x: Jest już za późno !... 

 

Jeszcze zdążymy naszą miłością siebie zachwycić 

Siebie zachwycić i wszystko w krąg.  

Wojna to będzie straszna, bo czas nas będzie chciał zniszczyć 

Lecz nam się uda zachwycić go.  

Ref. Jest już za późno ! 

Nie jest za późno ! 3x 

 

 



 

72. JOLKA, JOLKA (Budka Suflera) 

 

Jolka, Jolka, pamiętasz lato ze snu, 

Gdy pisałaś: "tak mi źle! 

Urwij się choćby zaraz, coś ze mną zrób, 

Nie zostawiaj tu samej, o nie". 

Żebrząc wciąż o benzynę, gnałem przez noc, 

Silnik rzęził ostatkiem sił, 

Żeby być znowu w Tobie, śmiać się i kląć, 

Wszystko było tak proste w te dni. 

Dziecko spało za ścianą, czujne jak ptak, 

Niechaj Bóg wyprostuje mu sny! 

Powiedziałaś, że nigdy, że nigdy aż tak 

Słodkie były, jak krew Twoje łzy. 

 

Ref. Emigrowałem z objęć Twych nad ranem, 

Dzień mnie wyganiał, nocą znów wracałem, 

Dane nam było słońca zaćmienie, 

Następne będzie może za sto lat. 

 

Plażą szły zakonnice, a słońce w dół, 

Wciąż spadało nie mogąc spaść, 

Mąż twój w świecie za funtem, odkładał funt, 

Na Toyotę przepiękną, aż strach. 

Mąż Twój wielbił porządek i pełne szkło, 

Narzeczoną miał kiedyś, jak sen, 

Z autobusem Arabów zdradziła go, 

Nigdy nie był już sobą, o nie    Ref. 

 

 W wielkiej żyliśmy wannie i rzadko tak, 

 Wypełzaliśmy na suchy ląd, 

 Czarodziejka gorzałka tańczyła w nas, 

 Meta była o dwa kroki stąd. 

 Nie wiem ciągle dlaczego zaczęło się tak, 

 Czemu zgasło też nie wie nikt, 

 Są wciąż różne koło mnie, nie budzę się sam, 

 Ale nic nie jest proste w te dni.   Ref. 



 

73. JUTRO BĘDZIE DOBRY DZIEŃ (Helena Majdaniec) 

 

Jutro będzie dobry dzień, tylko małą prośbę spełń: 

Gdy na miasto spłynie cień przyjdź, przyjdź, przyjdź do mnie jutro. 

To jest prosta ludzka rzecz jeden piękny wieczór mieć, 

Nie myślałeś o tym, lecz tu, tu, tu przyjdziesz jutro. 

 

Ref. Zapamiętaj miejsce czas, dom i światło w oknie znasz, 

Przypominam jeszcze raz, bądź, bądź, bądź u mnie jutro. 

Windą wjedziesz pod sam dach, wizytówka jest na drzwiach, 

Potem ciche dzwonki dwa, dzwoń, dzwoń, dzwoń do mnie jutro.   

  
Zamiast listu, zamiast róż, sam wizytę jutro złóż, 

Mogło tak być wcześniej, lecz Ty prosić nie chcesz o co proszę dziś. 

Jutro będzie dobry dzień, tylko małą prośbę spełń, 

Gdy na miasto spłynie cień, przyjdź, przyjdź, przyjdź do mnie jutro. 

 

Ref. Zapamiętaj miejsce czas, dom i światło w oknie znasz ... 

 

74. KARLIK 

 

Gdy zabawa się zaczęła, każdy do swej lubej szoł. 

Pierwszy Karlik, drugi Zeflik, trzeci jo, 

A orkiestra już nam do tańca gro, 

Prosił Karlik, prosił Zeflik, prosił jo. 

 

Gdy zabawa się skończyła, każdy ze swą lubą szoł. 

Pierwszy Karlik, drugi Zeflik, trzeci jo, 

A pod płotem już wszystko poszło w ruch, 

Dudkoł Karlik, dudkoł Zeflik, dudkoł jo. 



Nie minęło trzy kwartały, przyszło z sądu wezwanie, 

Dostoł Karlik, dostoł Zelnik, dostoł jo, 

Bo my wszyscy trzej mieli dupnyj pech, 

Tata Karlik, tata Zeflik, tata jo. 

 

Gdy odsiadka się skończyła, każdy do swej lubej szoł, 

Pierwszy Karlik, drugi Zeflik, trzeci jo, 

Teraz każdy Mo, co w pieluchy sro, 

Mo to Karlik, Mo to Zelnik, mom to jo. 

 

 

75. KOCHAĆ (Piotr Szczepanik) 

 

Kochać, jak to łatwo powiedzieć, kochać, to nie pytać o nic.  

Bo miłość jest niepokojem, nie zna dnia, który da się powtórzyć.  

Nagle świat się mieści w twoich oczach, już nie wiem, czy ciebie znam.  

Chwile, kolorowe przeźrocza, więdną, szybko zmienia je czas.  

 

Kochać, jak to łatwo powiedzieć, kochać, tylko to więcej nic.  

W tym słowie jest kolor nieba, ale także rdzawy pył gorzkich dni.  

Jeszcze obok ciebie moje ramię, a jednak szukamy się.  

Może nie pójdziemy już razem, słowa z wolna tracą swój sens.  

 

Kochać, jak to łatwo powiedzieć, kochać, to nie pytać o nic.  

Bo miłość jest niewiadomą, lecz chcę wiedzieć, czy wiary starczy mi.  

                   

76. KOLOROWE JARMARKI (Laskowski) 

                                     

Kiedy patrzę hen za siebie w tamte lata co minęły,  

Czasem myślę co przegrałem, ile diabli wzięli,  

Co straciłem z własnej woli, a co przeciw sobie  

Co wyliczę to wyliczę, ale zawsze wtedy powiem, że najbardziej mi żal:  

 

Ref. Kolorowych jarmarków, blaszanych zegarków  

Pierzastych kogucików, baloników na druciku  

Motyli drewnianych, koników bujanych  

Cukrowej waty i z piernika chaty  

 



Gdy w dzieciństwa wracam strony dobre chwile przypominam,  

Mego miasta słyszę dzwony, czy ktoś czas zatrzymał  

I gdy pytam cicho siebie, czego żal dziś tobie,  

Co wyliczę, to wyliczę, ale zawsze wtedy powiem, że najbardziej mi żal: 

                                                     Ref.   

    

 

77. KOMU DZWONIĄ 

  

Komu dzwonią, temu dzwonią 

Mnie nie dzwoni żaden dzwon, 

Bo takiemu pijakowi,          

Jakie życie, taki zgon, zgon, zgon, tra la la 

   

Księdza do mnie nie wołajcie, 

Niech nie robi zbędnych szop, 

Tylko ty mi przyjacielu        

Spirytusem głowę skrop, skrop, skrop, tra la la 

 

W piwnicy mnie pochowajcie 

W piwnicy mi kopcie grób,  

A głowę mi odwracajcie,  

Tam gdzie jest od beczki będzie szpunt, szpunt, szpunt, tra la la 

   

W jedną rękę kielich dajcie, 

W drugą rękę wina dzban 

I nad trumną zaśpiewajcie: 

Umarł pijak ale pan, pan, pan, tra la la            

 

 

 

 



78. KONIK NA BIEGUNACH (Urszula) 

 

Za rok może dwa, schodami na strych, 

Odejdą z ołowiu żołnierze.  

Przeminie jak wiatr uśmiechów twych świat,  

Kolory marzeniom odbierze.  

Za rok może dwa, schodami na strych,  

Za misiem kudłatym poczłapią.  

Beztroskie te dni i zobaczysz,  

Że jednak wspaniały był on ...  

 

Ref. Konik - z drzewa koń na biegunach,  

Zwykła zabawka mała huśtawka,  

A rozkołysze rozbawi.  

Konik - z drzewa koń na biegunach, 

Przyjaciel wiosny uśmiech radosny,  

Każdy powinien go mieć.  

 

Kłopotów masz sto i zmartwień masz sto,  

Bez przerwy ta trwa karuzela.  

Nie lalka co łka, ni piłka co gra,  

Bez reszty twój czas dziś zabiera.  

Ulica szeroka, wystawa - to tu,  

Na chwilę przystajesz zdumiony.  

Uśmiechnij się więc i zawołaj,  

Jak wtedy gdy na grzbiecie cię niósł ...                        Ref.  

 

Radosny to dzień, wspaniały to dzień,  

Wracają z ołowiu żołnierze.  

Ze strychu znów w dół, schodami aż tu,  

Wracają lecz już nie do ciebie.  

By ktoś tak jak ty beztroskie miał dni,  

Powrócił przyjaciel ten z wiosny.  

Dlaczego to każdy już powie,  

Na plecach przyniosłeś go tu ...                                   Ref. 
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79. LATO CZEKA (Halina Kunicka) 

 

Lato, lato, lato czeka,  

Razem z latem czeka rzeka,  

Razem z rzeką czeka las,  

A tam ciągle nie ma nas.  

 

Lato, lato, nie płacz czasem, 

Czekaj z rzeką, czekaj z lasem, 

W lesie schowaj dla nas chłodny cień, 

Przyjedziemy lada dzień. 

 

Ref. Już za parę dni, za dni parę,  

Weźmiesz plecak swój i gitarę,  

Pożegnania kilka słów,  

Pitagoras bądźcie zdrów,  

Do widzenia wam canto, cantare.  

 

Lato, lato, mieszka w drzewach, 

Lato, lato, w ptakach śpiewa, 

Słońcu każe odkryć twarz, 

Lato, lato, jak się masz. 

 

Lato, lato, dam ci różę, 

Lato, lato, zostań dłużej, 

Zamiast się po krajach włóczyć stu, 

Lato, lato, zostań tu. 

Ref. Już za parę dni, ...



80. LATO Z PTAKAMI ODCHODZI 

Lato z ptakami odchodzi, wiatr skręca liście w warkoczach, 

Dywanem pokrywa szlaki, szkarłaty wiesza na zboczach. 

Przyobleka myśli w kolory, w liści złoto, buków purpurę, 

Palę w ogniu letnie wspomnienia, idę wymachując kosturem. 

 

Ref. Idę w góry cieszyć się życiem, 

Oddać dłoniom halnego włosy, 

W szelest liści wsłuchać się pragnę,   

W odlatujących ptaków głosy.   

 

Słony pot czuję w ustach, dzień spracowany ucieka, 

Anioł zapala gwiazdy, oświetla drogę człowieka. 

Już niedługo rozpalę ogień na rozległej górskiej polanie, 

Już niedługo szałas zielony wśród dostojnych buków powstanie. 

 

Ref. Idę w góry cieszyć się życiem ...  

 

81. LATO (KONIE ZIELONE) 

 

Konie zielone przebiegły galopem, 

A spod ich kopyt wytrysnęły kwiaty. 

Żaby w sadzawce rozpaliły ogień, 

Na niebie księżyc pozapalał gwiazdy. 

Nad brzegiem stawu wsłuchany w krzyk czajek, 

Owiany mocną  wonią tataraku, 

Patrzyłeś w gwiazdy na samym dnie stawu,  

Mówiłeś do mnie, że nadchodzi lato. 

  

Ref. Lato pachnące miętą, lato koloru malin, 

Lato zielonych lasów, lato kukułek i czajek.        

 

Konie zielone przebiegły galopem,  

Pod kopytami zwiędły letnie kwiaty. 

Żaby w sadzawce wygasiły ogień, 

I ciemne chmury przysłoniły gwiazdy. 

Znad brzegu stawu daleki wracałeś,  



A staw zamierał w woni tataraku. 

Mówiłeś do mnie, daleki i obcy, 

Że przeminęło chyba nasze lato.   Ref. Lato ... 

 

 

82. MAŁA BŁĘKITNA CHUSTECZKA 

 

Mała błękitna chusteczka, 

którą pamiętam od lat 

moja dziewczyna i jej chusteczka 

mgłą przesłoniły mi świat. 

 

Ref. Czy tu, czy tam, po świecie błąkam się sam, 

tylko błękitną, małą chusteczkę  

jako pamiątkę dziś mam. 

 

Mała błękitna chusteczka, 

mokra wciąż była od łez 

kiedym na wojnę z tego miasteczka 

odjeżdżał na świata kres. 

 

Ref. Czy tu ... 

 

Nie trzeba wracać do wspomnień,  

ból serca ukoi czas 

pierwszej miłości gorący płomień 

dawno przeminął i zgasł. 

 

Ref. Czy tu ... 

                                           83. MAŁY, BIAŁY DOMEK 

 

83.MAŁY, BIAŁY DOMEK 

Mały biały domek, co noc mi się śni, 

W małym białym domku, jesteś miła ty. 

Mały biały domek, okna się w nim szklą, 

W małym białym domku, widzisz miłą swą. 

 



Nie wiem, ach nie wiem, jak to się stało, 

Że zakochałam się. 

Tylu jest innych chłopców na świecie, 

A ja o tobie marzę i śnię. 

 

Ref. Nie przejmuj się, śmiać się można żartować też, 

Ja dobrze wiem, że zakochałaś się. 

 

Mały biały domek, co noc mi się śni, 

W małym białym domku, jesteś miła ty. 

Mały biały domek, wśród zielonych wzgórz, 

Wiem, że ty się także we mnie kochasz już. 

 

Sama już nie wiesz, jak to się stało, że zakochałaś się. 

Tylu jest innych chłopców na świecie, 

A ty wciąż o mnie marzysz co dzień. 

 

Ref. Nie przejmuj się, śmiać się można żartować też ... 

 

Mały biały domek, co noc mi się śni, 

W małym białym domku, jesteś miła ty. 

Mały biały domek, wśród zielonych wzgórz, 

Wiem, że ty się także we mnie kochasz już. 

 

84.MAŁGOŚKA (Maryla Rodowicz)                                              

                       

To był maj, pachniała Saska Kępa       

Szalonym zielonym bzem.  

To był maj gotowa była ta sukienka,  

I noc się stawała dniem.  

 

Już zapisani byliśmy w urzędzie,  

Białe koszule na sznurze schły.  

Nie wiedziałam co ze mną będzie,  

Gdy tamtą dziewczynę pod rękę ujrzałam z nim.              

                                           



Małgośka mówią mi,  

On nie wart jednej łzy, on nie jest wart jednej łzy.    

Małgośka kochaj nas, na smutki przyjdzie czas,                          

Zaśpiewaj raz, zatańcz raz.                    

Małgośka tańcz i pij, A z niego sobie kpij,                  

A z niego kpij sobie, kpij.                           

Jak wróci powiedz nie, niech zginie gdzieś na dnie,  

Ej głupia ty, głupia ty.  

             

Jesień już, już palą chwasty w sadach,  

I pachnie zielony dym.  

Jesień już, gdy zajrzę do sąsiada,  

Pytają mnie czy jestem z nim.  

 

Widziałam biały ślub, idą święta,  

Nie słyszałam z daleka słów.  

Może rosną im już pisklęta,  

A suknia tej młodej,  

Uszyta jest z moich snów. 

 

Małgośka mówią mi,  

On nie wart jednej łzy, oj głupia ty, głupia ty.    

Małgośka-wróżą z kart-on nie jest grosza wart, a weź go czart, weź go czart! 

Małgośka tańcz i pij, a z niego sobie kpij,                  

A z niego kpij sobie, kpij.                           

Jak wróci powiedz nie, niech zginie gdzieś na dnie,  

Ej głupia ty, głupia ty, głupia ty.  

 

                     Ref. Małgośka ... 
85. MARIANNA                                                                                                                  

 

Wczoraj obiecałaś mi na pewno, że zostaniesz mą królewną,  

Królewną z mego snu.                                                            

Wczoraj obiecałaś mi być wierną i w miłości swej niezmienną 

Po długi życia kres.                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ref. O, Marianno, gdybyś była zakochaną,  

nie spałabyś w tę noc, w tę jedną, jedyną noc.  



                                                                                                                                                                                                                         

Dzisiaj gdym do ciebie przyszedł z rana, by cię zbudzić ukochana, 

Z twego rannego snu - 

Dzisiaj nie zastałem ciebie w domu, boś uciekła po kryjomu 

Z innym na randez-vous.   

 

Ref. O. Marianno .... 

 

Teraz, gdy już wszystko diabli wzięli, mnie do wojska zaciągnęli, 

Karabin dali mi. 

Teraz mam już inną ukochaną, karabinem nazywaną,  

Którą, przytulam wciąż. 

 

Ref. O, Marianno ... 

 

86. MATURA (Czerwone Gitary) 

 

Hej, za rok matura, za pół roku.  

Już niedługo, coraz bliżej, za pół roku.  

 

Minęła studniówka z wielkim hukiem.  

Czas ucieka i matura coraz bliżej.  

 

Za miesiąc matura, dwa tygodnie.  

Już niedługo, coraz bliżej, dwa tygodnie.  

Oj, za dzień matura, za godzinę.  

Już niedługo, coraz bliżej, już za chwilę!  

 

Znów za rok matura, za rok cały.  

Już niedługo, coraz bliżej, za rok cały.  

Już niedługo, coraz bliżej, (lecz) za rok cały. 

 

87. MEXICANA 

 

W Meksyku, w Meksyku ten zwyczaj  

od czasów zamierzchłych już trwa,  

że zawsze przy pełni księżyca miłosną melodię ktoś gra.  

 



Ref. Mexicana, mexicana, wszystkie pary rozgrzewa jak rum,  

to melodia księżycowa, w rytmie rumby tej można całować.  

To jest taniec zakochanych, takich właśnie jak ty i jak ja,  

Mexicana, mexicana, piękna jest, wdzięk swój ma rumba ta.  

 

Gdy miłość z miłością się spotka w noc pełni księżyca wśród gwiazd,  

wokoło rozlega się okrzyk: "Hej, grać mexicanę już czas!"  

 

Ref. Mexicana, mexicana ... 

 

 

 

88. MIŁA WALERCIU 

 

Miła Walerciu kupię ci    /2x 

Kupię ci fiata za cztery lata, miła Walerciu kupię ci.         

 

Miła Walerciu kupię ci   /2x 

Kupię ci gruszek zaboli brzuszek, miła Walerciu kupię ci. 

 

Miła Walerciu kupię ci    /2x 

Kupię obrączkę na prawą rączkę, miła Walerciu kupię ci. 

 

Miła Walerciu kupię ci   /2x 

Kupię ci wózek co zgrzebał Józek, miła Walerciu kupię ci. 

 

Miła Walerciu kupię ci   /2x 

Kupię ci wkładkę do biustonosza, miła Walerciu kupię ci. 

 

Miła Walerciu wsadzę ci   /2x                        

Wsadzę ci piórko do kapelusza, miła Walerciu wsadzę ci. 

 

 

 



89. MORSKIE OPOWIEŚCI 

 

Kiedy rum zaszumi w głowie cały świat nabiera treści,  

Wtedy chętnie słucha człowiek morskich opowieści.  

 

Ref. Kto chce, to niechaj słucha, kto nie chce, niech nie słucha,  

Jak balsam są dla ucha morskie opowieści.  

Hej, ha! Kolejkę nalej! Hej, ha! Kielichy wznieśmy!  

To zrobi doskonale morskim opowieściom.  

Kto chce, to niechaj wierzy, kto nie chce, niech nie wierzy,  

Nam na tym nie zależy, więc wypijmy jeszcze.  

 

Łajba to jest morski statek, sztorm to wiatr, co dmucha z gestem,  

Cierpi kraj na niedostatek morskich opowieści.  

 

Ref. Kto chce, to niechaj słucha...  

 

Pływał raz marynarz, który żywił się wyłącznie pieprzem,  

Sypał pieprz do konfitury i do zupy mlecznej.  

 

Ref. Hej, ha! Kolejkę nalej...  

 

Jak spod Helu raz dmuchnęło żagle zdarła moc nadludzka,  

Patrzę - w koje mi przywiało nagą babkę z Pucka.  

Kto chce, to niechaj słucha... 

 

90. MORZE, NASZE MORZE 

 

Chociaż każdy z nas jest młody, lecz go starym wilkiem zwą. 

My strażnicy polskiej wody, marynarze polscy to. 

 

Ref.  Morze, nasze morze, wiernie ciebie będziem strzec! 

Mamy rozkaz cię utrzymać, albo na dnie, na dnie twoim lec, 

Albo na dnie z honorem lec. 

 

Żadna siła, żadna burza nie odbierze Gdyni nam. 

Nasza flota, choć nieduża, wiernie strzeże portu bram.       Ref. 

 



 

91. MÓJ PRZYJACIELU (Krzysztof Krawczyk) 

 

Mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski,  

Mój przyjacielu, wiesz, że byłeś mi, jak brat?  

Dałem ci wiarę, dałem ci spokój, dałem gitarę, dałem samochód,  

I dach nad głową, a do sypialni wszedłeś sam.  

 

Mój przyjacielu, przyprowadziłem cię z ulicy  

Nakarmiłem i ubrałem cię, jak brat.  

Dałem ci wiarę, dałem ci spokój, dałem gitarę, dałem samochód.  

Żony nie dałem, żonę wziąłeś sobie sam.  

 

Ref: Teraz pijesz wino, pijesz aż do dna,  

Późna już godzina, próżno czekasz dnia.  

Chciałbyś się rozpłynąć, uciec, gdzie się da.  

Proszę zostań na noc, przyjaźń swoje prawa ma. 

 

Mój przyjacielu, jak wyrazić to co czuję? 

Jak wytłumaczyć czym jest dla mnie przyjaźń twa? 

Dałem ci wiarę, dałem ci spokój, dałem gitarę, dałem samochód.  

Żony nie dałem, żonę wziąłeś sobie sam. 

 

Ref: Teraz pijesz wino, pijesz aż do dna,  

Późna już godzina, próżno czekasz dnia.  

Chciałbyś się rozpłynąć, uciec, gdzie się da.  

Może spać spokojnie, kto przyjaźni prawa zna. 

 

 

92. MUCZNE I MEDYCYNA  

 

Tam za górą tam za rzeką - hej  

Tam się mgły powoli wleką - hej  

Tam jest przewspaniale  

Tam jest prawie raj  

Tam dzika przyroda - to bieszczadzki raj. Tam jest przewspaniale...  

 



Tam co roku w środku lata - hej  

Możesz spotkać eskulapa - hej  

Jak nad brzegiem zdroju  

Co się Muczny zwie  

Leczy stres zmęczenie i nerwice swe. Jak nad brzegiem... 

 

Stary medyk wie i czuje - hej  

Że nad Mucznym odbuduje - hej  

Poszarpane nerwy  

I tężyznę swą  

Oraz coś fikuśne - coś co seksem zwą. Poszarpane nerwy...  

Wejść na Berdo rzecz wspaniała -hej  

Stracisz przy tym trochę ciała - hej  

Nawet cholesterol  

Ten diabelski cwel  

Zmieni swój stosunek - zwiększy HDL. Nawet cholesterol... 

 

 

Świat medyczny aż oniemiał - hej  

Jak się o fakcie dowiedział - hej  

Że izba rzeszowska  

Niech ją bierze czort  

Zamiast fury leków - ordynuje sport. Że izba rzeszowska...  

 

Józef Serwadczak, Muczne 2006 

 

93. MUZYK NOCY 

 

Mój chłopiec zna cały świat, zna każdą ścieżkę polną,  

Z taborem noce i dnie wędruje jego wóz. 

 

Ref. A gdy muzyk nocy sypnie srebrem, zadzwoni księżycem, 

Tańczę z moim chłopcem, w takt melodii kołysze mnie wiatr. 

Patrzą na mnie oczy, jego oczy jak płomień ogniste, 

Tylko księżyc spoza chmury rozkołysał dzwonki gwiazd, 

To cygański nasz tamburyn, nasza noc i taniec nasz. 



 

Lecz każdy cygan jak ptak, nie schwytasz go w niewolę, 

Wiatr zatrze po kołach ślad, a tabor zniknie w mgle. 

 

Ref. A gdy muzyk nocy sypnie srebrem, zadzwoni księżycem,  

Żegna mój chłopiec, bo daleki przyzywa go świat. 

Już nie patrzą na mnie jego oczy jak płomień ogniste, 

Tylko księżyc spoza chmury rozkołysał dzwonki gwiazd, 

To cygański nasz tamburyn i ostatni taniec nasz. 

 

 

94. MY CYGANIE  

 

My, Cyganie, co pędzimy razem z wiatrem, 

My, Cyganie znamy cały świat. 

My, Cyganie wszystkim gramy a śpiewamy sobie tak: 

 

Ref. Ore, ore szabadabada amore, hej amore, szabadabada, 

O muriaty, o szagriaty, hajde trojka na mienia. 

 

Gdy śpiewamy, słucha cała ziemia, gdy śpiewamy, słucha każdy rad. 

Niechaj każdy z nami śpiewa, niech rozbrzmiewa piosnka ta: 

 

Ref. Ore, ore ... 

 

Będzie prościej, będzie jaśniej, całą radość damy wam, 

Będzie prościej, będzie jaśniej, gdy zaśpiewa każdy z was: 

 

Ref. Ore, ore ... 

 

95. NA KOLEJOWYM SZLAKU 

 

1840 był rok, gdy pomyślałem czas zrobić ten krok.      

Gdy pomyślałem czas ruszyć się,                                         

By przeżyć coś na szlaku.                        

 

Ref. Fula mi nalej, fula lej!         

Fula mi nalej, fula lej!         



Fula mi nalej, fula lej!         

Na kolejowym szlaku.         

 

A w 1842 wiedziałem już, że cholernie to lubię. 

Wiedziałem już, że pokochałem, 

To podłe życie na szlaku.       Ref. 

 

A w 1843 poznałem swoją dziewczynę Betty. 

Poznałem jasnowłosą Betty, 

Poznałem ją na szlaku.       Ref. 

 

A w 1844 zagrałem z nią w otwarte karty. 

I powiedziałem jej, że tramp, 

Samotnie żyć musi na szlaku.      Ref. 

 

Nieważne który to będzie rok, 

Gdy zechcesz w końcu zrobić ten krok. 

Gdy zechcesz w końcu ruszyć się, 

By przeżyć coś na szlaku.       Ref. 

 

Nieważne ile mieć będziesz lat, 

Gdy znudzi cię twój spokojny świat. 

Gdy zechcesz mocno po męsku żyć, 

A tak się żyje na szlaku.       Ref. 

 

 

96. NA STRAŻNICY 

 

Tam za górą jest granica, przy granicy jest strażnica, 

A w strażnicy do swej lubej żołnierz pisał list. 

Tego listu wszystkie treści w swej piosence żołnierz zmieścił, 

I powstała ta piosenka, której refren brzmi: 

                              

Ref. Hen, daleko za mgłą jest rodzinny mój dom, 

Tam dziewczyna ma śpi w swej rodzinnej wsi. 

 Gwiazdy gaszą swój blask bo już budzi się czas, 

 Gdy ty śpisz, kraju strzeże ktoś tu,  

 By cię nikt nie zbudził ze snu. 



 

 Piosnka wnet się spodobała, zna ją już kompania cała, 

 Na granicy, przy strażnicy, zna ją każdy ptak. 

 A gdy noc zapada głucha często nawet księżyc słucha, 

 Jak po służbie gdzieś samotnie żołnierz nuci tak:      Ref.  

 

Dni w żołnierskim płyną trudzie, było lato, przyszedł grudzień, 

Już strażnicę przy granicy śnieżny okrył płaszcz. 

Czasem w noc od śniegu białą nad granicą padną strzały, 

Śpij spokojnie, moja miła, dzielna czuwa straż.           Ref.  

     

97. NIEBIESKOOKA (Czerwone gitary) 

 

Przyjdę do Ciebie, niebieskooka, przyjdę do Ciebie, gdy będzie świt,  

Żeby się upić błękitem chabrów, żeby zrozumieć błękitne sny.  

Bo moje oczy są granatowe, bo w moich oczach jest jeszcze cień,  

Który mi kiedyś dziad mój zostawił, gdy rozstrzelany był każdy dzień.  

 

Przyjdę do Ciebie, niebieskooka, przyjdę do Ciebie w rozkwicie dnia,  

Żeby popatrzeć w zwierciadło nieba, żeby dosięgnąć błękitu dna.  

Bo moje oczy są granatowe, bo w moich oczach jest ciemność drzew,  

Którą mi kiedyś dziad mój zostawił, gdy musiał nosić w plecaku gniew.  

Przyjdę do Ciebie, niebieskooka, przyjdę do Ciebie, w pogodny czas,  

Żeby zrozumieć, że tam, wysoko, może być miliard zwyczajnych gwiazd.  

Bo moje oczy są granatowe, bo w moich oczach granatów pęk,  

Które mi kiedyś dziad mój zostawił, bym nigdy nie znał, co znaczy lęk. 

 

98. NIE PŁACZ, KIEDY ODJADĘ (Marino Marini) 

 

Nie płacz, kiedy odjadę, sercem będę przy tobie.             

Nie płacz, kiedy odjadę, zostawię ci tę melodię. 

Piosenkę, która przypomni niepowtarzalne te chwile, 

I słowa cicho szeptane tylko tobie jedynej. 

 

Amore – to znaczy kocham. Tiviato – całuję ciebie. 

Gdy jestem z tobą dziewczyno tak dobrze mi jest jak w niebie. 

Chociaż będę daleko wrócę miłości śladem, 

Więc zanuć naszą melodię i nie płacz, kiedy odjadę. 



 

99. NIE ZMOGŁA GO KULA 

 

Nie zmogła go kula, nie zmogła go siła 

tylko ta jedyna, co przy sianie była. 

Nocką do niej chadzał, listy do niej pisał, 

tylko o niej myślał i świata nie słyszał. 

 

Ona go puszczała tylko do okienka, 

popatrz se przez szybkę, bo jestem panienka. 

On przez szybkę patrzał, wielce się nasładzał, 

a drugimi drzwiami żandarm do niej chadzał. 

 

Zbójowie, zbójowie, bądźcie se zbójami, 

a my se pośpimy nocą z dziewczynami. 

Na sianeczku, sianie, na sianie kochanie, 

na sianeczku, na białym, przez miesiączek cały. 

  

Nie zmogła go kula, nie zmogły go rany,  

ale go przemogła chytrość jego panny. 

Na sianeczku, sianie, na sianie kochanie, 

na sianeczku na białym, przez miesiączek cały. 

 

100. NIE ZADZIERAJ NOSA (Czerwone Gitary) 

 

Nie zadzieraj nosa, nie rób takiej miny. 

Nie udawaj Greka, zmień się lepiej, zmień 

Już za parę minut będziesz przyjacielem 

Całej naszej piątki, tylko rozchmurz się. 

 

Baw się razem z nami, jeśli masz ochotę. 

Na wspólną zabawę daj namówić się 

To najlepszy sposób, jeśli chcesz zapomnieć 

O swoich kłopotach i zmartwieniach też. 

 

Ref. Jeśli chcesz zaśpiewać, śpiewaj razem z nami, 

Teraz masz okazję, bo dla Ciebie gramy. 

 



Baw się razem z nami, jeśli masz ochotę. 

Jutro odjeżdżamy, Ty zostaniesz tu. 

Lecz nasze piosenki łatwo zapamiętasz, 

Gdy zanucisz refren, to wrócimy znów. 

 

Ref. Jeśli chcesz zaśpiewać, śpiewaj razem z nami, 

Teraz masz okazję, bo dla Ciebie gramy. 

 

Nie zadzieraj nosa, nie rób takiej miny. 

Nie udawaj Greka, zmień się lepiej, zmień 

Już za parę minut będziesz przyjacielem 

Całej naszej piątki, tylko rozchmurz się. 

 

101. NIGDY WIĘCEJ (Piotr Szczepanik) 

 

Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem,  

Nigdy więcej nie mów do mnie, że nie kochasz,  

Nigdy więcej nie zatruwaj słów goryczą,  

Nigdy więcej mnie już nie karz martwą ciszą.  

 

Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem,  

Nigdy więcej nie miej takich zimnych oczu,  

Miłość jeszcze żyje w nas, jeszcze się nie zamknął czas,  

Nigdy więcej nie patrz na mnie tak jak dziś.  

 

Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem,  

Nigdy więcej nie podnoś na mnie głosu,  

Nigdy więcej nie ryzykuj, jednym słowem,  

Mogę później nie zapomnieć, co mi powiesz.  

 

Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem,  

Nigdy więcej nie miej takich zimnych oczu,  

Miłość jeszcze żyje w nas, jeszcze się nie zamknął czas,  

Nigdy więcej nie patrz na mnie tak jak dziś. 

 

  

 

 



102. NIKT NA ŚWIECIE NIE WIE (Czerwone Gitary) 

 

Wszyscy wiedzą, że jesteś jedną z Ew, tych najmilszych i na medal.  

 Ale kto by zgadł, kto by nagle wpadł, na mych uczuć tajny ślad.  

 

Ref. Nikt na świecie nie wie, że się kocham w Ewie, 

Nikt na świecie nie wie, nikt.  

Tego nikt nie zgadnie, co mam w sercu na dnie -  

Tylko ja mój sekret znam.  

 

Ale właśnie dziś przyszło mi na myśl, że ktoś chce mnie zdemaskować,  

Bo już skoro świt Jurcio grał jak z płyt tej piosenki tajny rytm..      Ref. 

 

 

103. OBOZOWE TANGO 

 

Obozowe tango śpiewam dla ciebie, 

Wiatr je niesie, las kołysze do snu dziewczę me. 

Śpij moja kochana i czekaj na mnie, 

Może gdy się obóz skończy znów spotkamy się. 

 

Ref. I choć nas dzieli może tysiące wiosek i mil,  

Nie zapominaj razem spędzonych chwil. 

Tę leśną serenadę śpiewam dla ciebie, 

Obozowe tango, które znów połączy nas 

 

Czy pamiętasz miła jak przy ognisku  

W ciemnym lesie na polanie spotkaliśmy się? 

Las nam szumiał cicho, byłaś tak blisko, 

Serca nasze z żarem iskier połączyły się.   Ref.  

 

104. OD SIEWIERZA 

 

Od Siewierza jechał wóz, malowane panny wiózł,  

Wszystkie pięknie wystrojone, chciałbyś jedną mieć za żonę.  

 

 



Spodobała mi się ta, co ruciany wianek ma,  

Lecz mi ludzie inną rają, od dziewczyny odmawiają.  

 

Inną ci tam raić chcą, wielki posag dają z nią:  

Cztery beczki starej sieczki i kulawe dwie owieczki.  

 

l z komory stary stół,  przełamany już na pół,  

l do tego krowi ogon, i dwa stołki z jedną nogą.  

 

Weźcie, teściu, dary swe,  ja jednego ino chce:  

Żeby zawsze moja miła dobrą żonką dla mnie była.  

 

Niechaj tylko żonka twa dobre serce dla cię ma,  

Dobre serce, zdrowe ręce, od posagu znaczą więcej. 

 

105. OD  TURBACZA 

 

Od Turbacza wieje wiatr, niesie nam tę wieść, 

Że tej nocy szczyty gór pokrył biały śnieg. 

A w dolinach piękna jesień złote liście lecą z drzew. 

Od Turbacza wieje wiatr, niesie zimny wiew. 

 

Ref. La, la, la, la, la, la, la. (bis) 

 

Zima białym płaszczem swym już okryła Tatry, 

Mgła zabrała słońcu blask, wieją zimne wiatry 

A w dolinach piękna jesień złote liście lecą z drzew. 

Od Zawratu wieje wiatr, niesie zimny wiew. 

 

Ref. La, la ... 

 

Hej, dziewczyno, nie smuć się w ten jesienny czas, 

Chociaż raz uśmiechnij się, przywróć oczom blask. 

To nic, że na szczytach zima, a w dolinach jesień już, 

Uśmiech twój przemieni wszystko, wiosna wróci znów. 

 

Ref. La, la ... 

 



106. O, HELA (Piersi) 

 

Pięć lat temu się z tobą rozstałem, byłaś szczupła i lekka jak liść. 

Ja na ręce codziennie cię brałem, by Cię tulić i pieścić co sił,  

Dzisiaj stoję tu, pod twymi drzwiami, serce mocno zaczyna mnie bić,  

Otworzyłaś - ja nie poznaję, Jezus, Maria!!! To chyba nie ty?!  

 

Ref. O, Hela! O, Hela!  

Twoje ciało mnie onieśmiela! 

Twoje ciało przysłania mnie cały świat,  

 Od morza aż do Tatr! 

  

Gdy po chwili doszedłem do siebie, zaprosiłaś do środka mnie,  

Postawiłaś na stole dwa ciasta, razem ze mną zaczęłaś je jeść.  

Uśmiechając się czule mówiłaś, że rozstanie to  jednak był błąd,  

Przestraszony przytakiwałem, myśląc, jak najszybciej wyjść stąd.  

 

Wtedy wniosłaś golonkę i piwo, po tym cieście nie mogłem już jeść.  

Za to piwo natychmiast wypiłem, potem drugie i trzecie też.  

I poczułem się wyluzowany, nawet fajnie rozmowa nam szła,  

Z tym, że zjadłaś mi całą golonkę, ale za to przyniosłaś schab  

 

Ref. O, Hela! O, Hela!  

Twoje ciało mnie onieśmiela! 

Twoje ciało przysłania mnie cały świat,  

 Od morza aż do Tatr! 

 

Gdy siedziałem tak z tobą godzinę, powróciły wspomnienia tych dni,  

Kiedy z tobą za rękę chodziłem, serce mocno zaczęło mi bić. 

Bo w twych oczach coś pozostało, ten cudowny dziki blask,  

Ja bez ciebie żyć nie potrafię, chcę być z tobą do końca swych lat!  

 

Ref. O, Hela! o, Hela!  

Gdy mnie trzymasz w ramionach umieram,  

Nigdy w życiu nie zaznałem takich chwil,  

Kochaj mnie z całych sił! 

 

 



107. ODPOWIE CI WIATR (Bob Dylan) 

 

Przez ile dróg musi przejść każdy z nas 

By mógł człowiekiem się stać ? 

Przez ile mórz lecieć ma biały ptak 

Nim w końcu opadnie na piach ? 

Przez ile lat będzie kanion ten trwał 

Nim w końcu rozkruszy go czas? 

 

Ref. Odpowie ci wiatr wiejący przez świat 

Odpowie ci bracie tylko wiatr. 

   

Przez ile lat będzie trwał górski szczyt 

Nim deszcz go na mórz zniesie dno ? 

Przez ile ksiąg pisze się ludzki byt 

Nim wolność w nim wpisze ktoś ? 

Przez ile lat nie odważy się nikt 

Zawołać, że czas zmienić świat ? 

 

Ref. Odpowie ci wiatr ... 

 

 

108. ODROBINĘ SZCZĘŚCIA W MIŁOŚCI 

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna,                    

kiedy z pączka zamienia się w kwiat,                     

kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni  najmocniej,         

czego chce aby dał jej świat?      

Ref. Odrobinę szczęścia w miłości,           

odrobinę serca czyjegoś,              

jedną małą chwilę radości przy boku kochanego.                                           

Stanąć z nim na ślubnym kobiercu,                           

nawet łzami zalać się,                           

potem stanąć serce przy sercu i usłyszeć kocham cię!     



Każda odda z ochotą, nawet srebro i złoto,            

i brylanty, i wszystko co ma.                           

Bez namysłu, najszczerzej, niech ktoś wszystko zabierze,               

w zamian za to niech tylko da:      

Ref. Odrobinę szczęścia w miłości...   

 

109. O MÓJ ROZMARYNIE 

 

O mój rozmarynie, rozwijaj się!  

Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się.                                                  

A jak mi odpowie: „nie kocham cię”,  

Ułani werbują, strzelcy maszerują, zaciągnę się. 

 

Dadzą mi buciki z ostrogami,  

i siwy kabacik, i siwy kabacik z wyłogami. 

Dadzą mi konika cisawego 

I ostra szabelkę i ostrą szabelkę do boku mego. 

Dadzą mi manierkę z gorzałczyną, 

Ażebym nie tęsknił, nie tęsknił, za dziewczyną. 

 

A kiedy już wyjdę na wiarusa,  

pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej po całusa. 

A gdy mi odpowie „Nie wydam się” 

Hej, tam kule świszczą i bagnety błyszczą, poświęcę się. 

Powiodą z okopów na bagnety,  

Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie pocałuje, ale nie ty. 

 

 

110. PIECHOTA 

 

Nie noszą lampasów i szary ich strój, nie noszą ni srebra, ni złota,  

Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota.  

 

Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój,  

A przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój!  

 



Idą, a w słońcu kołysze się stal, dziewczęta zerkają zza płota,  

A oczy ich dumnie utkwione są w dal, piechota, ta szara piechota!  

 

Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój,  

A przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój! 

 

Nie grają im surmy, nie huczy im róg, a śmierć im pod stopy się miota,  

Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota.  

 

111. PIERWSZA BRYGADA 

 

Legiony to żołnierska nuta, legiony to straceńców los,  

Legiony to żołnierska buta, legiony to ofiarny stos. 

  

Ref. My Pierwsza Brygada, strzelecka gromada, 

Na stos rzuciliśmy nasz życia los, na stos, na stos! 

  

O, ile mąk, ile cierpienia, o, ile krwi, wylanych łez, 

Pomimo to nie ma zwątpienia, dodawał sił wędrówki kres. 

  

Ref. My Pierwsza Brygada... 

  

Mówili, żeśmy stumanieni, nie wierząc w to, że chcieć - to móc! 

Lecz trwaliśmy osamotnieni, a z nami był nasz drogi Wódz! 

 

 

112. PIESKI MAŁE DWA 

 

Pieski małe dwa, chciały przejść się chwilkę, 

Nie wiedziały jak, biegły przeszło milkę 

I znalazły coś - taką dużą białą kość.               

 

Ref. Si bon, si bon, la, la, la, la, la. 

 

Pieski małe dwa, poszły raz na łąkę, 

Zobaczyły tam czerwoną biedronkę, 

A biedronka ta, dużo czarnych kropek ma.   Ref. Si bon, ... 

 



Pieski małe dwa, chciały przejść przez rzeczkę, 

Nie wiedziały jak, znalazły kładeczkę, 

I choć była zła, po niej przeszły pieski dwa.  Ref. Si bon, ... 

 

Pieski małe dwa wróciły do domu, 

O wycieczce swej nie rzekły nikomu, 

Weszły w budę swą, teraz sobie smacznie śpią. Ref. Si bon, ... 

     
 

 

113. PIJE KUBA DO JAKUBA 

 

Pije Kuba do Jakuba, Jakub do Michała. 

Pijesz ty, piję ja, kompanija cała. 

A kto nie wypiję, tego we dwa kije, 

Łupu cupu, łupu cupu, tego we dwa kije. 

 

Tyś Polakiem i ja takim, w tym jest nasza chwała 

Wiwat ty, wiwat ja, kompanija cała. 

A kto nie wypije, tego we dwa kije, 

Łupu cupu, Łupu cupu, niech po polsku żyje. 

 

Pili nasi pradziadowie, każdy wypił czarę, 

Ale głowy nie tracili, bo pijali w miarę. 

Kto nad miarę pije, tego we dwa kije, 

Łupu cupu, łupu cupu, niechaj w miarę pije. 

 

114. PIOSENKA CIECIÓW (STUDENTÓW) 

 

Gdy blady świt wyrywa z łóżka cieciów 

domowa pomoc po bułeczki gna 

i jak co rano warczy wóz od śmieciów, 

i jak co rano do domu wracam ja. 



  

Ref. Ach te noce, te noce nie przespane, 

z byle kim, byle gdzie, byle jak. 

Ach te mordy, te mordy kochane 

i ta pani co ciągle chciała spać na wznak. 

 

Braciszek już spakował swój tornister, 

tatunio w kieszeń bułki wsadził dwie. 

Do mercedesa wsiada pan minister, 

a ja mam w nosie, a ja sobie śpię. 

 

Ref. Ach te noce, te noce nie przespane.. 

 

Fabryka huczy, wściekle warczy krosno, 

stalowy rumak orze pola szmat, 

a w moich snach prześlicznie pachnie wiosną, 

nie ima mi się dyrektorski strach. 

 

Ref. Ach te noce, te noce nie przespane.. 

 

Tatusia kanty wykrył znów inspektor, 

braciszek w szkole wyrżnął głową w blat, 

ministra zgubił nowoczesny wektor, 

a jaj mam w nosie, gwiżdżę na ten świat. 

  

Ref. Ach te noce, te noce nie przespane.. 

 

Są jednak jeszcze litościwi ludzie, 

co się użalą nad mym udręczeniem, 

i widząc jak w moralnym żyję brudzie, 

chcąc mnie ratować dadzą zaliczenie. 

Ref. Ach te noce, te noce nie przespane.. 

 

 

 

 

 

 



115. PIOSENKA O ŻOŁNIERSKICH BUTACH 

 

Znów buty, buty, buty tupot nóg i ptaków oszalałych czarny wiatr. 

Kobiety stają u rozstajnych dróg, piechocie odchodzącej patrzą w świat. 

 

Czy słyszysz werbel, werbel, werbel gra, żołnierzu żegnaj ją, pożegnaj ją, 

Odchodzi pluton, tylko mgła i mgła, i tylko przeszłość nie zachodzi mgłą. 

 

A męstwo nasze gdzie na miły Bóg, gdy przyjdzie wrócić na rodzinny próg, 

Kobiety za pazuchę kładą je jak pisklę ukradzione nam we śnie. 

 

A gdzie kobiety nasze, powiedz gdzie, kiedy nadejdzie wytęskniony dzień. 

Witają w progu nas i wiodą tam, gdzie wszystko nasze ukradziono nam. 

 

A nam nie łzy, nie załamanie rąk, a my z nadzieją w nadchodzące dni. 

A pośród pól żerują stada wron, a pośród lat echami wojna brzmi. 

 

I znów w zaułkach buty, tupot nóg i ptaków oszalałych czarnych targ. 

Kobiety stają u rozstajnych dróg w żołnierski podgolony patrzą kark. 

 

116. POŻEGNANIE LIVERPOOL-u 

 

Żegnaj nam dostojny, stary porcie, 

Rzeko Mersi żegnaj nam! 

Zaciągnąłem się na rejs do Kalifornii, 

Byłem tam już niejeden raz. 

 

Ref. A więc żegnaj mi, kochana ma! 

Za chwilę wypływamy w długi rejs. 

Ile miesięcy Cię nie będę widział, 

Nie wiem sam, 

Lecz pamiętać zawsze będę Cię. (2x) 

 

Zaciągnąłem się na herbaciany kliper, 

Dobry statek, choć sławę ma złą, 

A że kapitanem jest tam stary Burgess, 

Pływającym piekłem wszyscy go zwą. 

    



Ref. A więc żegnaj mi, kochana ma! ...  

 

Z kapitanem tym płynę już nie pierwszy raz, 

Znamy się od wielu, wielu lat. 

Jeśliś dobrym żeglarzem - radę sobie dasz, 

Jeśli nie - toś cholernie wpadł. 

 

Ref. A więc żegnaj mi, kochana ma! ...  

 

Żegnaj nam dostojny, stary porcie, 

Rzeko Mersi żegnaj nam. 

Wyruszamy już na rejs do Kalifornii, 

Gdy wrócimy - opowiemy wam. 

 

Ref. A więc żegnaj mi, kochana ma! 

za chwilę wypływamy w długi rejs. 

Ile miesięcy Cię nie będę widział 

Nie wiem sam, 

Lecz pamiętać zawsze będę cię. (2x) 

 

 

117. PIWKO 

 

Piwka dajcie nam żakom, nam żakom, 

Nam studenckim żebrakom, żebrakom. 

A jak beczka tu pęknie, tu pęknie, 

Zaśpiewamy wam pięknie, wam pięknie.               

 

Ref. hop - tarara, hop - tarara...lalalala...                        

 

My w stołówce żywieni, żywieni,                   

I miłości spragnieni, spragnieni. 

Ale żaden nie może, nie może 

Piwko nam tu pomoże, pomoże                   

        Ref.  

Właśnie z rajdu wracamy, wracamy 

I pieniążków nie mamy, nie mamy 

Bośmy piwko tam pili, tam pili i pieniążki stracili, stracili Ref.   



 

       

118. PŁONIE OGNISKO I SZUMIĄ KNIEJE 

 

Płonie ognisko i szumią knieje, 

Drużynowy jest wśród nas. 

Opowiada starodawne dzieje, 

Bohaterski wskrzesza czas. 

O rycerstwie spod kresowych stanic, 

O obrońcach naszych polskich granic, 

A ponad nami wiatr szumi wieje i dębowy huczy las. 

 

Już do powrotu głos trąbki wzywa, 

Alarmują ze wszech stron. 

Staje wiara w ordynku szczęśliwa,  

Serca biją w zgodny ton. 

Każda  twarz się uniesieniem płoni, 

Każdy laskę krzepko dzierży w dłoni, 

A z młodzieńczej się piersi wyrywa  

Pieśń potężna, pieśń jak dzwon. 

 

119. PŁONIE OGNISKO W LESIE 

 

Płonie ognisko w lesie, wiatr smutną piosnkę niesie.  

Przy ogniu zaś drużyna gawędę rozpoczyna.  

 

Ref. Czuj czuj czuwaj, czuj czuj czuwaj, rozlega się dokoła,  

Czuj czuj czuwaj, czuj czuj czuwaj, najstarszy z nich zawoła.  

 

Przestańcie się już bawić i czas swój marnotrawić.  

Niech każdy z was się szczerze do pracy swej zabierze.  

 

Ref. Tak tak, tak tak, tak tak, tak tak, rozlega się dokoła.  

Tak tak, tak tak, tak tak, tak tak, najstarszy z nich zawoła.  

 

Wiatr w lesie cicho gwarzy, wszyscy śpią oprócz straży.  

A ponad śpiących głowy, rozlega się głos sowy.  

 



Ref. Hu hu, hu hu, hu hu, hu hu, rozlega się dokoła.  

Hu hu, hu hu, hu hu, hu hu, najstarszy z nich zawoła. 

 

120. PO TEN KWIAT CZERWONY (No to co) 

 

Żołnierz dziewczynie nie skłamie, chociaż nie wszystko jej powie,  

Żołnierz zarzuci broń na ramię, wróci, to resztę dopowie.  

 

Ref. Wstęgą szos, miedzą pól złoconych, krętą ścieżką poprzez las,  

Po ten kwiat, po ten kwiat czerwony, skoro przyszedł na to czas, 

Po ten kwiat, po ten kwiat czerwony, skoro przyszedł na to czas.      

                                
 

Dla tych, co wiernie czekają będą żołnierze śpiewali  

O tym, jak pięknie zakwitają kwiaty czerwieńsze od malin.     Ref. Wstęgą ... 

 

121. POWIEDZ STARY GDZIEŚ TY BYŁ (Czerwone gitary) 

 

Powiedz, stary, gdzieś ty był, smutną minę masz – 

Pewnieś zwiedził Rzym, lub Krym już niejeden raz? 

Możeś wiatry w polu gnał, aż zgubiłeś ślad? 

Powiedz, gdzieś pod rynnę wpadł? 

Powiedz, stary, gdzieś ty był, ileś soli zjadł? 

Może urwał ci się film u podnóża Tatr? 

Coś przed nami ukryć chcesz, lecz nie zwiedziesz nas. 

Powiedz, już najwyższy czas! 

 

Ref. Stara wiara znów przygarnie cię, szkoda słów, 

Więc uśmiechnij się i do góry głowa! 

 

Powiedz, stary, gdzieś ty był przez okrągły rok? 

Pewnie świat nie szczędził ci zmartwień ani trosk 



I choć grałeś, nie dał los tych najlepszych kart. 

Siadaj, może byś coś zjadł?        Ref. 

 

To nieważne, gdzieś ty był, byłeś diabła wart... 

To nieważne, gdzieś ty był, nie udał ci się start. 

Słuchaj, stary, sekret znam, by uratować cię: 

Już najwyższy czas, zakochaj się!                                Ref. 

 

122. POŻEGNANIA 

   

Tak niedawno żeśmy się spotkali, a już pożegnania nadszedł czas. 

Tyleśmy ze sobą przeżywali, a dziś już wspomnienia łączą nas. 

 

Ref. My dziś z piosenką pożegnamy was, niech ta piosenka stale łączy nas. 

Gdy usłyszycie tej melodii ton, niech w sercach waszych radość budzi on. 

 

I choć w życiu przyjdą chwile smutne i choć przyjdą w życiu chwile złe, 

My wspominać was będziemy mile, pozdrowienia wam przysyłać swe.  

 

Ref. My dziś ... 

 

Życie daje nam radości tyle, tyle szczęścia i cudownych chwil. 

Trzeba wykorzystać każdą chwilę i zapomnieć, że istnieją łzy.  

 

Ref. My dziś ... 

    

I choć smutek, żal ci serce targa, w oku twym niech nie zabłyśnie łza. 

Bo nikt nie zrozumie, co to skarga, trzeba śmiać się, chociaż serce łka. /Ref 

 

 

123. PRZEPIJEMY NASZEJ BABCI DOMEK CAŁY 

 

Przepijemy naszej babci domek mały, 

Domek mały, domek mały. 

I ten kurnik co go kury obesrały, 

Jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś!  

 



Przepijemy naszej babci domek cały,  

Domek cały, domek cały.  

I kalosze i bambosze i sandały,  

Jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś! 

 

Przepijemy naszej babci majty w kratę, 

Majty w kratę, majty w kratę.  

Takie duże flanelowe i włochate,  

Jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś!  

 

Przepijemy naszej babci pieska, kotka,  

Pieska, kotka, pieska, kotka.  

Pozostanie naszej babci tylko cnotka,  

Jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś! 

 

Przepijemy naszej babci złote zęby,  

Złote zęby, złote zęby.  

I zrobimy naszej babci dupę z gęby, 

Jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś! 

 

Przepijemy naszej babci wszystko w domu,  

Wszystko w domu, wszystko w domu.  

Przepijemy naszą babcię po kryjomu,  

Jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś! 

 

Przepijemy naszej babci domek śliczny,  

Domek śliczny, domek śliczny.  

I zrobimy z tego domku dom publiczny,  

Jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś! 

 

 

124. PRZEŻYJ TO SAM (Lombard) 

 

Na życie patrzysz bez emocji, 

Na przekór czasom i ludziom wbrew. 

Gdziekolwiek jesteś w dzień czy w nocy, 

Oczyma widza oglądasz grę. 



 

Ktoś inny zmienia świat za Ciebie, 

Nadstawia głowę, podnosi krzyk.  

A Ty z daleka, bo tak lepiej, 

I w razie czego nie tracisz nic. 

 

Ref. Przeżyj to sam, przeżyj to sam, 

Nie zamieniaj serca w twardy głaz, 

Póki jeszcze serce masz. 

 

Widziałeś wczoraj znów w dzienniku, 

Zmęczonych ludzi wzburzony tłum. 

I jeden szczegół wzrok Twój przykuł, 

Ogromne morze ludzkich głów. 

 

A spiker cedził ostre słowa, 

Od których nagła wzbierała złość. 

I począł w Tobie gniew kiełkować, 

Aż pomyślałeś: milczenia dość! 

 

Ref. Przeżyj to sam... 

 

    

125. PRZYBYLI UŁANI 

 

Przybyli ułani pod okienko,  /2x  Pukają, stukają, puść panienko!   /2x 

 

O Jezu, a cóż to za wojacy?  /2x  Otwieraj, nie bój się, to czwartacy!  /2x 

 

Przyszliśmy napoić nasze konie,   /2x Za nami piechoty pełne błonie.   /2x 

 

O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi?  /2xWarszawę zobaczyć byśmy radzi.  /2x 

 

Warszawę odwiedzić już nam pilno /2x  I jeszcze zobaczyć stare Wilno /2x 

 

 

 

 



126. PRZYJEDŹ, MAMO, NA PRZYSIĘGĘ (Trubadurzy) 

 

Przyjedź, mamo, na przysięgę, zaproszenie wysłał szef. 

Syn ci wyrósł na potęgę, przyjedź - zobacz, twoja krew!   /2x 

 

Mundur na mnie, jak ulany, tęsknią do mnie ładne panny 

i czekają, i wzdychają - och! i ach! - hej! 

A ja mamie, proszę mamy, biję w dach! 

 

Może będę na peronie i przywitam mamę sam, 

Albo spotkasz mnie w rejonie, pewnie warta będzie tam.   /2x 

 

Bo u bramy, proszę mamy, stoi chłopak malowany, 

jego spytaj - broń nabita, pytać strach... - hej! 

Lecz on mamie, proszę mamy, bije w dach! 

 

Służba cię na obiad prosi, kucharz dobrze o tym wie, 

Jakich miłych przyjmie gości. Co nam poda - to się zje!   /2x 

 

Kucharz daje wciąż to samo, ale tremę ma przed mamą, 

więc po zupie chciałby upiec nawet schab - hej! 

Kucharz mamie, proszę mamy, bije w dach! 

 

Na przysiędze - trudna rada - będzie sztandar, nie roń łez 

Niech ci serce podpowiada, jaki żołnierz syn twój jest?   /2x 

 

Potem mamę cmoknę w rękę, poprowadzę, jak panienkę, 

czy wierzyłaś, czy marzyłaś o tym w snach? - hej! 

Wojsko mamie, proszę mamy, bije w dach!    /2x 

 

 

127. PUSTE KOPERTY (Piotr Szczepanik) 

 

Noc z nieba już gwiazdy zmazała i ranek się budzi ze snu, 

Od dziś będziesz długo znów sama, a mnie będzie brak twoich słów. 

 

Więc żegnaj już, żegnaj, kochana i nie płacz, wiesz, na mnie już czas. 

Nim statek się z portu oddali pocałuj mnie, proszę choć raz. 



 

O jedno chcę tylko cię prosić, czy będzie ci dobrze czy źle. 

Przyrzeknij, że nigdy nikogo nie będziesz tak kochać jak mnie. 

 

A jeśli już kogoś pokochasz przypomnij ostatni nasz dzień, 

Przysyłaj choć puste koperty, chcę wierzyć, że wciąż kochasz mnie. 

 

 

128. RAGAZZO DA NAPOLI  (Jacek Zwoźniak) 

 

Ragazzo da Napoli zajechał mirafiori na sam trotuar wjechał kołami,  

Nosem prezent poczułaś, już taka jesteś czuła,  

Że pomyślałaś o nim "bel ami".  

 

On ciemny był na twarzy, a prezent ci się marzył,  

Za dziesięć centów torba w Peweksie.  

Ty miałaś cztery złote, on proponował hotel  

I nie musiałaś zameldować się.  

 

Ty z nim poszłaś w ciemno damo bez matury,  

Koza ma prezencję lepszą niźli ty.  

Czemu smutną minę masz i wzrok ponury,  

Ciao bambina, spadaj mała, tam są drzwi!  

 

On miał w kieszeni paszport, sprawdziłaś a więc znasz to,  

Lecz on nie sprawdził, ile ty masz lat.  

On mówił "bella bionda", a popatrz, jak wyglądasz,  

Te włosy masz jak len, co w błoto wpadł. 

 

Jak w oczy spojrzysz teraz swojego prezentera,  

Co dyskotekę robi i ma styl.  

Straciłaś fatyganta, chciał kupić ci trabanta,  

Czy warto było za tych parę chwil?  

 

Twój ragazzo forda capri ci nie kupi,  

"Buona notte" pewnie też nie powie ci.  

Jeszcze wierzysz, że dla ciebie śpiewa Drupi  

Ciao bambina, spadaj mała, tam są drzwi.  
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Poznałaś Europę, więc nie mów do mnie "kotek"  

Ja nie wiem, co volkswagen, a co ford,  

Nie jestem tak bogaty, nie wezmę cię do chaty  

I przestań mnie nazywać "my sweet lord".  

 

Ty nie będziesz moją Julią Capuletti, 

Inny wszak niż ja Romeo ci się śni,  

W żadnym calu nie wyglądam jak spaghetti,  

Ciao bambina, spadaj mała, tam są drzwi.  

 

Gdy ci pizzę stawiał rzekł "Prego, mangiare"  

To pamiętać będziesz po kres swoich dni,  

Tęskniąc za nim, jak złotówka za dolarem.  

Ciao bambina, spadaj mała, tam są drzwi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

129. RAJDOWE KUPLETY  

 

Zwierzyna bieszczadzka już się nie dziwuje,  

Bo wie doskonale kto w Mucznem rajduje. 

Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, bo wie doskonale...  

 

Rozbił tu namioty kwiat polskich lekarzy,  

Bo Bozia bieszczadzka medykom tu darzy.  

Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, bo Bozia bieszczadzka...  

 

Dostaną więc w darze zapas zdrowia duży,  

Aby lekarz nie padł po setnym dyżurze.  

Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, aby lekarz nie padł...  
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Nasz przewodnik Michał przestał robić dziwy,  

Przestał wodzić panie gołe przez pokrzywy.  

Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, przestał wodzić panie...  

 

Ucieszył więc panie, chłopy się strapiły,  

Bo panie bez pokrzyw wigor utraciły.  

Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, bo panie bez pokrzyw...  

 

Na naszej imprezie wszyscy chodzą równo,  

Tylko doktor Danka weszła ciut nierówno.  

Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, tylko doktor Danka... 

 

Dostała boleści i w panikę wpadła,  

Dobrze, że ją para chirurgów dopadła.  

Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, dobrze, że ja para...  

 

Fred wspólnie z Bogusiem łagodnym uśmieszkiem,  

Mówią: Danka nie płacz, pogryzły cię meszki.  

Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, mówią Danka nie płacz...  

 

Morał więc jest prosty nasz turysto drogi,  

Oglądając góry patrz się też pod nogi.  

Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oglądając góry...  

 

Poza tym jest fajnie, dba o to Marysia,  

I na przyszłym rajdzie każdemu da pysia. 

Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, i na przyszłym rajdzie...  

                                                     Józef Serwadczak, Muczne 2006 

 

130. REMEDIUM (Maryla Rodowicz) 

 

Światem zaczęła rządzić jesień, topi go w żółci i czerwieni,  

A ja tak pragnę, czemu nie wiem, uciec pociągiem od jesieni.  

Uciec pociągiem od przyjaciół, wrogów, rachunków, telefonów.  

Nie trzeba długo się namyślać, wystarczy tylko wybiec z domu.  

 

Ref. Wsiąść do pociągu byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet,  

Ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje w tyle.  



 

W taką podróż chcę wyruszyć, gdy podły nastrój i pogoda.  

Zostawić łóżko, ciebie, szafę, niczego mi nie będzie szkoda.  

Zegary staną niepotrzebne, pogubię wszystkie kalendarze.  

W taką podróż chcę wyruszyć, nie wiem czy kiedyś się odważę.  

 

Ref. Wsiąść ... 

 

131. ROZKWITAŁY PĄKI BIAŁYCH RÓŻ 

 

Rozkwitały pąki białych róż. 

Wróć Jasieńku z tej wojenki wróć. 

Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat bywało, 

dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. 

 

Kładłam ci ja idącemu w bój, 

białą różę za karabin twój, 

nimeś odszedł Jasiuleńku stąd, 

nimeś próg przestąpił, kwiat na ziemi zwiądł. 

 

Ponad stepem nieprzejrzana mgła, 

wiatr w burzanach cichuteńko łka. 

Przyszła zima, opadł róży kwiat, 

poszedł w świat Jasieńko, zginął za nim ślad. 

Już przekwitły pąki białych róż, 

przeszło lato, jesień, zima już. 

Cóż ci teraz dam Jasieńku hej, 

gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej. 

 

Jasieńkowi nic nie trzeba już,  

bo mu kwitną pąki białych róż. 

Tam pod jarem, gdzie w wojence padł, 

wyrósł na mogile białej róży kwiat. 

 

 

 

 

 



132. ROZSZUMIAŁY SIĘ WIERZBY PŁACZĄCE 

 

Rozszumiały się wierzby płaczące, rozpłakała się dziewczyna w głos,  

Od łez oczy podniosła błyszczące, na żołnierski, na twardy życia los.  

 

Ref. Nie szumcie, wierzby, nam, z żalu, co serce rwie,  

Nie płacz, dziewczyno ma, bo w partyzantce nie jest źle. 

Do tańca grają nam granaty, visów szczęk,  

Śmierć kosi niby łan, lecz my nie znamy, co to lęk.  

 

Błoto, deszcz czy słoneczna spiekota,  

Wszędzie słychać miarowy, równy krok,  

To maszeruje ta leśna piechota,  

Na ustach śpiew, spokojna twarz, pogodny wzrok.                        Ref.  

 

I choć droga się nasza nie kończy, 

Choć nie wiemy, gdzie wędrówki kres,  

Ale pewni jesteśmy zwycięstwa, bo przelano już tyle krwi i łez.   Ref. 

 

 

133. RZEKI TO IDĄCE DROGI 

 

Wieczorem, późnym wieczorem, panny wychodzą nad wodę. 

Nad rzeką nachylają twarze, coś do niej szepcą, o czymś marzą.    

 

Ref. Rzeki to idące drogi, a łodzie wędrowcy tych dróg. 

Dwa razy w tej samej wodzie nie przejrzy się człowiek, ni duch. 

 

Trawy się wodzie kłaniają, odbicie swe potrącając, 

I wiatrem miękko kołysane, w jego gadanie zasłuchane 

 

Ref. Rzeki to idące drogi, a łodzie wędrowcy tych dróg... 

 

Noc pachnie miodem i miętą, a wianki płyną stadami, 

Płyną od zmroku aż do świtu, płyną tak znikąd, hen donikąd.  

 

Ref. Rzeki to idące drogi, a łodzie wędrowcy tych dróg... 

 



 

134. SEN O WARSZAWIE (Czesław Niemen) 

 

Mam, tak samo jak ty, 

miasto moje, a w nim 

najpiękniejszy mój świat, 

najpiękniejsze dni, 

zostawiłem tam kolorowe sny.         

 

Kiedyś zatrzymam czas 

i na skrzydłach jak ptak 

będę leciał co sił 

tam, gdzie moje sny 

i warszawskie kolorowe dni.                                    

 

Ref. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, 

już dziś wyruszaj ze mną tam. 

Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień.    

 

Mam, tak samo jak ty, 

miasto moje, a w nim 

najpiękniejszy mój świat, 

najpiękniejsze dni, 

zostawiłem tam kolorowe sny.  

 

Ref. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, 

już dziś wyruszaj ze mną tam. 

Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień, 

Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień,  

Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień, 

 

 

135. SERCE W PLECAKU 

 

Z młodej piersi się wyrwało w wielkim bólu i rozterce  

I za wojskiem poleciało zakochane czyjeś serce. 

Żołnierz drogą maszerował, nad serduszkiem się użalił, 

Więc je do plecaka schował i pomaszerował dalej. 



 

Ref. Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie dziewczyno, 

Może także jest w rozterce zakochane twoje serce. 

Może potajemnie kochasz i po nocach tęsknisz, szlochasz?  

Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie dziewczyno. 

 

Poszedł żołnierz na wojenkę poprzez góry, lasy, pola, 

I ze śmiercią szedł pod rękę, taka jest żołnierska dola. 

I choć go trapiły wielce kule, gdy szedł do ataku, 

Żołnierz śmiał się, bo w plecaku miał w zapasie drugie serce. 

 

Ref. Tę piosenkę .... 

 

 

136. SIADŁA PSZCZÓŁKA 

 

Siadła pszczółka na jabłoni i zapyliła kwiat. 

Czemu żeś mi, moja miła, zawiązała ten świat?  

 

Jam ci świata nie wiązała, zawiązał ci go ksiądz. 

Jam cię tylko pokochała, tyś mnie nie musiał wziąć. 

 

Jam się pięknie ubierała, pięknie stroiłam  się, 

A tyś myślał, żem ja ładna i to uwiodło cię. 

 

Murarczyku,  zamuruj mi moje czarne oczy, 

Żeby nigdy nie patrzały, we dnie ani w nocy.  

 

 

 

137. SIEDZIELIŚMY NA DACHU (Sława Przybylska) 

 

Siedzieliśmy jak w kinie, na dachu przy kominie,  

A może jeszcze wyżej niż ten dach, dach, dach.  

 

Ref. A ty mnie precz wygnałeś i tamtą pokochałeś,  

To po co całowałeś mnie wtedy tak?  

 



Znalazłam cię w rynsztoku, bez szelek i widoków,  

Za włosy cię wywlokłam spoza krat, krat, krat.  

 

Ref. A ty mnie precz… 

 

Kazałam cię wyczyścić, posłałam do dentysty,  

Wsadziłam pół Cedetu na twój grzbiet, grzbiet, grzbiet.  

 

Ref. A ty mnie precz… 

 

Włóczyłam cię po sklepach, bo byłeś jak Mazepa,  

Samego masz obuwia z dziesięć par, par, par.  

 

Ref. A ty mnie precz… 

 

Prosiłam godzinami, byś przestał jeść palcami,  

Mówiłam co spasiba, co pardom, dom, dom.  

 

Ref. A ty mnie precz… 

 

Wbijałam w łeb, jak dziecku, po rusku, po niemiecku:  

Nie na to jest perfuma, byś ją pił, pił, pił.  

 

Ref. A ty mnie precz… 

 

Przytyłeś mi - ty łotrze, bo miałeś według potrzeb,  

Czy dziś obywatela na to stać, stać, stać ? 

 

Ref. A ty mnie precz… 

 

Ty jesteś kawał drania, to nie do wytrzymania,  

Na diabła mi potrzebny taki chłop, chłop, chłop?  

Wystawię ci rachunek za wikt i opierunek,  

Za każdy pocałunek - zapłać! Albo wróć. Wróć. 

 

 

 

 



138. SKÓRA (Aya-Rl) 

 

Stoję na ulicy z nią, stoję twarzą w twarz  

Ktoś przechodzi trąca łokciem, wzrokiem pluje w twarz  

Szeptem mówię: Mała patrz! Cywilizowany świat! 

Potem obejmuję ją, odpływamy w dal 

Nie dochodzi obcy głos, wolno płynie czas 

Odpływamy w otchłań gwiazd, Mała zanuć to co ja:  

Tam tam, tam tam ta ta ta tam tam  

 

Stoję na ulicy z nią, śmiechy wkoło nas  

Ktoś przechodzi trąca łokciem, pluje Małej w twarz  

Głośno mówię Mała patrz: cywilizowany świat  

Potem mu przestawiam nos, upadł ale wstał  

Dookoła głosów sto, ten w skórze to drań  

Padam dzisiaj byłem sam, Mała nuci to co ja: Tam tam tam... 
 

Wtedy obejmuję ją odpływamy w dal  

Nie dochodzi obcy głos, wolno płynie czas 

Odpływamy w otchłań gwiazd, Mała nuci to co ja… Tam tam tam... 

 

 

 

139. SŁONECZKO 

 

Słoneczko późno dzisiaj wstało, 

I w takim bardzo złym humorze,  

I świecić też mu się nie chciało, 

Bo mówi, że zimno na dworze.  

Lecz gdy piosenkę usłyszało, 

To się tak bardzo ucieszyło,  

Zza wielkiej chmury zaraz wyszło, 

I nam radośnie zaświeciło.  

 

Ref. Słoneczko nasze, rozchmurz buzię,         

Bo nie do twarzy ci w tej chmurze.        

Słoneczko nasze, rozchmurz się,           

Maszerować z tobą będzie lżej. Oj!       



Słoneczko nasze, rozchmurz pyska, 

Bo nie do twarzy ci w chmurzyskach. 

Słoneczko nasze, rozchmurz się, 

Maszerować z tobą będzie lżej! 

 

A kiedy ktoś z naszej gromady 

Na wszystko dąsa się i chmurzy,  

Możecie go ze słonkiem równać,  

I te piosenkę mu powtórzyć. 

A zaraz mu się zmieni mina, 

I uśmiech jego twarz rozjaśni. 

Nawet w wesołka się przemieni, 

I zaraz wszystkim będzie raźniej. 

 

Ref. Słoneczko nasze, rozchmurz buzię ...        

     

140. SŁOŃCE NA POŁONINIE  

 

Słońce na połoninie złoci łany traw, 

W dole potok płynie, wiatr w gałęziach gra. 

 

Ref. Jak cudowne są Bieszczady skąpane w blasku słońca 

Ten jedynie tylko wie kto naprawdę kocha je 

Jak cudowne są Bieszczady gdy słońce je ozłoci 

Ten jedynie tylko wie kto kocha je     

 

Wieczór mroku zasłoną tuli do snu nas, 

Ognisk gwiazdy płoną, nie śpi tylko las. 

 

Ref. Jak cudowne są... 

 



Jesień buków czerwienią żegna lata żar 

Złotem trawy się mienią cichnie ptaków gwar.            

 

Ref. Jak cudowne są... 

 

 

141. SOSNA (Biegłaś zboczem) 

 

Biegłaś zboczem brązowo zielona,  

Miedzią słońca i trawy zielenią.  

Biegłaś zboczem strumienia spragniona,  

Twoje włosy targał górski wiatr.  

 

Zanurzyłaś swe dłonie w potoku,  

Który głazy w poszumie omijał.  

Burza kropel w srebrzystej pogoni,  

Obraz twój porwała wartko w dal.  

 

I wracałaś do góry powoli,  

Zielonością i brązem strzelista.  

Gdy cię wchłaniał cień lasu znajomy,  

Znów twe włosy sosno targał wiatr.  

 

142. STOKROTKA 

 

Gdzie strumyk płynie z wolna, rozsiewa zioła maj,  

Stokrotka rosła polna, a nad nią szumiał gaj.             

     

W tym lesie tak ponuro, że aż przeraża mnie, 

Ptaszęta za wysoko, a mnie samotnej źle. 

 

Wtem harcerz ją spotyka, stokrotko, witam cię, 

Twój urok mnie zachwyca, czy chcesz być mą, czy nie? 

 

Stokrotka się zgodziła i poszli w ciemny las 

A harcerz taki gapa, że aż w pokrzywy wlazł. 

 

A ona, ona, ona cóż biedna robić ma? 



Nad gapą pochylona i śmieje się cha! cha! 

 

143. SZEROKIE POLE 

 

Szerokie pole, śpią chaty w dole,  

Gwiazdy migocą, w wodzie się złocą.  

 

Ref. Dzyń, dzyń, dzyń... Jak ten dzwon cudnie brzmi.  

Bo ten dzwon, jego ton przypomina me sny.  

 

Tam brzoza biała listki rozwiała 

A olchy błotne stoją samotne 

 

Ref. Dzyń, dzyń, dzyń... 

 

W lesie harcerze palą ognisko, 

A iskry złote padają nisko. 

 

Ref. Dzyń, dzyń, dzyń ... 

 

144. SZŁA DZIEWECZKA 

 

Szła dzieweczka do laseczka, do zielonego, 

Do zielonego, do zielonego, 

Napotkała myśliweczka, bardzo szwarnego,  

bardzo szwarnego, bardzo szwarnego. 

 

Ref. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom, 

Gdzie jest ta dziewczyna, co kocham ją.   

 

Myśliweczku, kochaneczku bardzom ci rada. 

Dałabym ci chleba z masłem, alem go zjadła.  

 

Ref. Gdzie jest ta ulica ... 

     

Jakżeś zjadła, tożeś zjadła, to mi się nie chwal  

Bo jak bym cię w lesie spotkał, to bym cię zeprał  

     



Ref. Gdzie jest ta ulica ... 

 

145. SZUMI DOKOŁA LAS 

 

Szumi dokoła las – czy to jawa czy sen? 

Co Ci przypomina, co Ci przypomina 

Widok znajomy ten? 

 

Żółty wiślany piach, wioski słomiany dach, 

Płynie, płynie Oka, jak Wisła szeroka, 

Jak Wisła głęboka. 

 

Był już niejeden las, wiele przeszliśmy rzek,  

Ale najpiękniejszy, ale najpiękniejszy  

Jest naszej Wisły brzeg. 

 

Piękny jest Wisły brzeg, piękny jest Oki bieg. 

Jak szarża ułańska, do Wisły, do Gdańska 

Pójdziemy, dojdziemy! 

146. SMAK I ZAPACH POMARAŃCZY (T. Woźniak) 

Kto to pędzi tak przez miasto                       

Komu w tych ulicach ciasno               

Biegnę gryząc pomarańczę              

Ziemia pod nogami tańczy. 

Naokoło kipi życie           

I ja mam się znakomicie          

Wszyscy niosą oczy jasne        

Trotuary wprost za ciasne.    

Przejmująco pachną lipy            

Rośnie mi po cichu broda          

Wieczór aż od dziewcząt kipi              

Może czeka mnie przygoda.  



Lubię kiedy jest sobota                

Gdy po wszystkich juz kłopotach             

Lubię śpiewać lubię tańczyć              

Lubię zapach pomarańczy. 

 

147. TAK BARDZO SIĘ STARAŁEM (Czerwone Gitary) 

Kto za tobą w szkole ganiał, do piórnika żaby wkładał, 

Kto, no powiedz, kto? 

Kto na ławce wyciął serce i podpisał: „Głupiej Elce”, 

Kto, no powiedz, kto? 

 

Ref. Tak bardzo się starałem a ty teraz nie chcesz mnie. 

Dla ciebie tak cierpiałem, powiedz mi, dlaczego nie chcesz mnie? 

 

Kto dla ciebie nosił brodę, spodnie w kwiatki włożył modne, 

Kto, no powiedz, kto? 

Kto Tuwima wiersz przepisał, jako własny tobie wysłał, 

Kto, no powiedz, kto?      Ref.  

 

Ja dla ciebie byłem gotów kilo wiśni zjeść z pestkami, 

Ja, tak tylko, ja! 

Teraz kiedy cię spotykam, mówisz mi, że się nie znamy, 

 Czy to ładnie tak?       Ref.  

 

 

 

148. TAKIE TANGO (Budka Suflera) 

 

Na sali wielkiej i błyszczącej tak jak nocne Buenos Aires  

Które nie chce spać,  

Orkiestra stroi instrumenty, daje znak i zaraz zacznie  

Nowe tango grać.  

Siedzimy obok obojętni wobec siebie jak turyści  

Wystukując rytm,  

Nie będzie tanga między nami choćby nawet cud się ziścił,  

Nie pomoże nic.  
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Chociaż płyną ostre nuty w żyłach płonie krew,  

Nigdy żadne z nas do tańca nie poderwie się. 

 

Ref. Bo do tanga trzeba dwojga, zgodnych ciał i chętnych serc,  

Bo do tanga trzeba dwojga - tak ten świat złożony jest. 

  

Zaleje w końcu Buenos Aires noc tak gęsta jak atrament  

A gdy przyjdzie brzask,  

Co było w naszych sercach kiedyś, kiedyś jak świecący diament  

Cały straci blask.  

I choć będą znowu grali Bóg to jeden wie,  

Nigdy razem na tej sali nie spotkamy się.   

 

Ref. Bo do tanga ... 

 

149. TAMARA 

 

Ty mnie nie kochasz, ja to wiem, stąd smutek mój wynika, 

Zdradziłaś, lube dziewczę mnie, wybrałaś pułkownika. 

On "jabloneksy" kupuje Ci, w ramionach Ciebie kacza, 

I jak do kotka mówi "ci, ci" - taka u niego dacza. 

 

I ta cholera zabrał Cię do domika z ogródkiem. 

Z podporucznikiem, bratem swym zamknęli Cię na kłódkę. 

Znaczit - we dwóch Cię będą brać, rozjeżdżać co niedzieli, 

A ja w agreście będę stać i chyba się zastrzelę. 

 

U mnie rewolwer jest, Ty wiesz, Ty dobrze wiesz, Tamara. 

I pozwoleństwo także jest, to znaczy, że się staram. 

Pod okna przyjdę kiedyś Twe, w żółcienkim mym kostiumie, 

By regularnie straszyć Cię, najlepiej tak jak umiem. 

 

150. TAM NA BŁONIU BŁYSZCZY KWIECIE 

 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie, stoi ułan na wedecie,  

A dziewczyna jak malina niesie koszyk róż.                   

 

Stój, poczekaj, moja duszko, skąd tak drobną stąpasz nóżką? 
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- Jam z tej chatki, rwałam kwiatki i powracam już. 

 

Próżne twoje są wymówki, pójdziesz ze mną do placówki! 

- Ach, ja biedna, sama jedna, matka czeka mnie! 

 

Stąd wrogowie o pół mili, pewnie ciebie namówili? 

- Ja nieboga, nie znam wroga, nie widziałam, nie! 

 

Może kryjesz wrogów tłuszczę? Daj buziaka, to cię puszczę. 

- Jam nie taka, dam buziaka, tylko z konia zsiądź. 

 

Jeśli zsiądę, prawo znane... Za to kulkę w łeb dostanę! 

- Dość więc chętki, nie bądź prędki, bez buziaka bądź. 

 

151. TAM NAD WISŁĄ 

 

Tam nad Wisłą, w dolinie siedziała dziewczyna,  

Była piękna jak różany kwiat. 

Kwiaty i róże zbierała co dnia.  

 

Ref. Wiła wianki i rzucała je do falującej wody, 

Wiła wianki i rzucała je do wody.  

 

A gdy ona nad Wisłą swe wianki wiła,  

Przyszedł do niej żołnierzyk młody.  

Miła ach miła chodź ze mną we świat.  

 

Ref. I udała się z niewiernym żołnierzykiem w świat daleki, 

I udała się z niewiernym we świat.    

 

152. TO BYŁY PIĘKNE DNI (Halina Kunicka) 

 

Nie wiesz nawet ile ci zawdzięczam, 

Byłam sama - jak ty byłeś sam.  

Nie umiałabym odszukać szczęścia, 

A ty sprawiłeś, że smak jego znam...  

 

To były piękne dni, po prostu piękne dni,  
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Nie zna już dziś kalendarz takich dat.  

Wtedy uczyłeś mnie, wymawiać imię swe,  

Wtedy rzuciłeś dla mnie cały świat.  

La la la la la la la la la la  

To były dni, niezapomniane dni.  

 

Uczuć teraz czas już nie odmierza,  

miłość nie trwa - tak jak dawniej - wiek,  

kilku dniom swe szczęście się powierza,  

one mogą nadać życiu sens...  

 

To były piękne dni, po prostu piękne dni,  

Nie zna już dziś kalendarz takich dat.  

Wtedy uczyłeś mnie, wymawiać imię swe,  

Wtedy rzuciłeś dla mnie cały świat.  

La la la la la la la la la la  

To były dni, niezapomniane dni.  

 

Jeśli jeszcze kiedyś się spotkamy,  

może w moich oczach będą łzy,  

bo nie łatwo żyć jest wspomnieniami,  

słowem " ja ",zastąpić słowo " my "...  

 

To były piękne dni, po prostu piękne dni,  

Nie zna już dziś kalendarz takich dat.  

Wtedy uczyłeś mnie, wymawiać imię swe,  

Wtedy rzuciłeś dla mnie cały świat.  

La la la la la la la la la la  

To były dni, niezapomniane dni. 

 

153. TO JUŻ BYŁO (Maryla Rodowicz) 

 

Z wielu pieców się jadło chleb, bo od lat przyglądam się światu. 

Czasem rano zabolał łeb i mówili: zmiana klimatu.  

Czasem trafił się wielki raut albo feta proletariatu 

Czasem podróż  najlepszym z aut, częściej szare drogi powiatu.  
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Ref. Ale to już było i nie wróci więcej,  

I choć tyle się zdarzyło to do przodu wciąż wyrywa głupie serce.  

Ale to już było, znikło gdzieś za nami, 

Choć w papierach lat przybyło to naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami.  

 

Na regale kolekcja płyt i wywiadów pełne gazety,  

Za oknami kolejny świt i w sypialni dzieci oddechy. 

One lecą drogą do gwiazd przez niebieski ocean nieba, 

Ale przecież za jakiś czas będą mogły same zaśpiewać. 

 

Ref. Ale to już było... 

 

154. TOKAJ 

 

Co wieczora tokaj piłem, moja ty, moja ty, dzieweczko ma! 

I do rana się bawiłem, moja ty, moja ty, dzieweczko ma! 

 

I  choć w głowie tęgo zaszumiało, serce się do ciebie rwało. 

Moja ty, moja ty, dzieweczko ma! 

 

Wczoraj znowu tokaj piłem, moja ty... itd. 

I do rana się bawiłem, moja ty... itd. 

 

Choć się głowa jak łan w polu chwieje, 

Do wieczora wytrzeźwieję, moja ty... itd.  

 

Potem przyjdę ja do ciebie, moja ty... itd. 

A ty przyjmiesz mnie do siebie, moja ty... itd. 

 

I choć z ust mych zapachnie ci wino, 

Pocałujesz mnie, dziewczyno, moja ty... itd. 

 

155. TRATWA BLUES 

 

Zbuduję sobie tratwę, popłynę rzeką w dół, 

Zbuduję sobie szałas na prerii pośród gór. 

 

Ref. O blues, blus jest wtedy, kiedy, kiedy człowiekowi jest źle.  



 

W fotelu na biegunach bujałem się nie raz, 

Choć ludzie mi mówili, że mogę skręcić kark.                           Ref. 

 

Przedwczoraj na mym polu grasował jeden chrząszcz, 

Dziś trzy tysiące chrząszczy bawełnę zżera mą.                      Ref. 

 

Zabrałem ją na tańce, tańczyła z nim nie raz, 

Po ślubie przysięgała, ten ktoś, to był jej brat.                        Ref. 

 

Przedwczoraj w mej zatoce grasował jeden śledź, 

Dziś trzy tysiące śledzi pożera moją sieć.                            Ref. 

  

 

156. TROJKI DWIE 

 

Trojki dwie gonią się, leci w noc dzwoneczków głos, 

W pierwszych saniach siedzisz ty, a pochodnie sypią skry. 

Cóż gonitwa ta, nam obojgu da? 

 

Ref. Ty moich sań śledzisz bieg 

I rzucasz serce na śnieg - żywy kwiat, żywy płomień. 

Ja sercu ogrzać się dam i nie będę już sam 

Przyjdziesz do mnie -  dobrze wiem 

Trojki skończą swój bieg, minie zima i śnieg, 

Wiosna świat zazieleni. 

Żyć bez serca tak źle, dam ci swoje – weź je, 

Już nie zmieni tego nikt... 

 

Wokół nas biały śnieg niby stos czyściutkich kart. 

Ktoś napisze może wiersz o przygodzie naszych serc, 

Gdy zasypie wiatr sań podwójny ślad. 

 

Ref. Ty moich sań śledzisz bieg … 

 

157. TRZY MIŁOŚCI (Bułat Okudżawa) 

 



Pierwsza miłość z wiatrem gna, z niepokoju drży,              

Druga miłość życie zna i z tej pierwszej drwi.                   

A ta trzecia jak tchórz w drzwiach przekręca klucz,          

I walizkę ma spakowaną już.                                       

Pierwsze kłamstwo, myślisz, ech zażartował ktoś,  

Drugie kłamstwo - gorzki śmiech, śmiechu nigdy dość.  

A to trzecie gdy już przejdzie przez twój próg,  

Głębiej rani cię niż na wojnie wróg.  

Pierwsza wojna, pal ją sześć, to już tyle lat,  

Druga wojna - jeszcze dziś winnych szuka świat,  

A tej trzeciej co chce przerwać nasze dni,  

Winien będę ja, winien będziesz ty. 

 

158. UKRAINA 

Hej tam gdzieś znad czarnej wody wsiada na koń ułan, ułan młody.           

Czule żegna się z dziewczyną, jeszcze czulej z Ukrainą.            

  

Ref. Hej, hej, hej sokoły, omijajcie góry, lasy, doły.     

Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku, mój stepowy skowroneczku.            

Hej, hej, hej sokoły, omijajcie góry, lasy, doły. 

Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku,  

Mój stepowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń. 

 

Pięknych dziewcząt jest niemało, lecz najwięcej w Ukrainie. 

Tam me serce pozostało przy kochanej mej dziewczynie.   Ref. 

  

Ona jedna tam została przepióreczka moja mała, 

A ja tutaj w obcej stronie dniem i nocą tęsknię do niej.   Ref.  

 

 Żal, żal za dziewczyną, za zieloną Ukrainą. 

 Żal, żal, serce płacze, już jej nigdy nie zobaczę.    Ref. 

 

 Wina, wina, wina dajcie, a jak umrę, pochowajcie 



 Na zielonej Ukrainie przy kochanej mej dziewczynie.   Ref. 

 

 

 

 

159. WAKACJE Z BLONDYNKĄ 

   

To była blondynka, ten kolor włosów tak zwą, 

Sprawiła, że miałem wakacje koloru blond. 

W popołudniową godzinę po prostu spotkałem ją, 

Dziewczynę z bursztynu, na plaży koloru blond. 

 

A potem słońce, plaża, a czas obok sobie biegł 

I zamiast kalendarza co dzień jej przybywał pieg, jeden pieg. 

Tych piegów było trzydzieści, a może trzydzieści dwa, 

W tym czasie się mieści blondynka, plaża i ja.  

 

To staje się prawdziwe, kiedy pozostaje w nas 

I płowo-złotą grzywę wichrzył za nas ciepły wiatr w moich snach. 

W popołudniową godzinę po prostu spotkałem ją, 

A teraz wspominam wakacje koloru blond. 

 

 

160. WE WTOREK W SCHRONISKU 

 

Złotym kobiercem wymoszczone góry 

Jesień w doliny zeszła dziś nad ranem 

Buki czerwienia zabarwiły chmury 

Z latem się złotym właśnie pożegnałem. 

 

Ref. We wtorek w schronisku po sezonie          

W doliny wczoraj zszedł ostatni gość 

Za oknem plucha kubek parzy w dłonie 

I tej herbaty i tych gór mam dość 

 

Szaruga niebo powoli zasnuwa 

Wiatr już gałęzie pootrząsał z liści 

Pod wiatr pod gorę znowu sam zasuwam 



Może w schronisku spotkam kogoś z bliskich 

 

Ref. We wtorek ... 

 

 

Ludzie tak wiele spraw muszę załatwić 

A czas płynie wolno panta rhei 

Do siebie tylko już nie umiem trafić        

Kochać to więcej z siebie dać czy mniej 

 

Ref. We wtorek ... 

 

 

161. WHISKY (Dżem) 

 

Mówią o mnie w mieście: "Co z niego za typ? 

Wciąż chodzi pijany, pewno nie wie co to wstyd. 

Brudny, Niedomytek, w stajni ciągle śpi! 

Czego szuka w naszym mieście? 

"Idź do diabła" - mówią ludzie pełni cnót. 

Ludzie pełni cnót. 

 

Chciałem kiedyś zmądrzeć. Po ich stronie być. 

Spać w czystej pościeli, świeże mleko pić. 

Naprawdę chciałem zmądrzeć i po ich stronie być. 

Pomyślałem więc o żonie, aby stać się jednym z nich 

Stać się jednym z nich, stać się jednym z nich. 

 

Już miałem na oku hacjendę, wspaniałą mówię Wam, 

Lecz nie chciała tam zamieszkać żadna z pięknych dam 

Wszystkie śmiały się wołając, wołając za mną wciąż: 

"Bardzo ładny frak masz Billy, 



Ale kiepski byłby z Ciebie, kiepski byłby mąż. 

Kiepski byłby z Ciebie mąż." 

 

Whisky moja żono, jednak Tyś najlepszą z dam. 

Już mnie nie opuścisz, nie, nie będę sam. 

Mówią whisky to nie wszystko, można bez niej żyć. 

Lecz nie wiedzą o tym ludzie, 

Że najgorzej w życiu to, 

To samotnym być, to samotnym być.  

 

162. WINDĄ DO NIEBA (Dwa plus jeden) 

 

Mój piękny panie, raz zobaczony w technikolorze, 

Piszę do pana ostatni list. 

Już mi lusterko z tym pana zdjęciem też nie pomoże, 

Pora mi dzisiaj do ślubu iść. 

 

Mój piękny panie ja go nie kocham, taka jest prawda, 

Pan główną rolę gra w każdym śnie. 

Ale dziewczyna przez świat nie może iść całkiem sama, 

Życie jest życiem pan przecież wie. 

 

Ref. Już mi niosą suknię z welonem, już Cyganie czekają z muzyką, 

Koń do taktu zamiata ogonem, Mendelsonem stukają kopyta. 

Jeszcze ryżem sypną na szczęście, gości tłum coś fałszywie   odśpiewa, 

Złoty krążek mi wcisną na rękę i powiozą mnie windą do nieba. 

 

Mój piękny panie z tego wszystkiego nie mogłam zasnąć, 

Więc nie mógł mi się pan przyśnić dziś. 

I tak odchodzę bez pożegnania jakby znienacka, 

Ktoś między nami zatrzasnął drzwi.    Ref.  

 

163. W PIWNICZNEJ IZBIE 

 

W piwnicznej izbie siedzę sam nad kuflem pełnym piwa, 

Oczyma wodzę tu i tam, a głowa mi się kiwa. 

Ja nie dbam o czerwony nos, ni o to, że wciąż tyję, 

Lecz biorę kufel w ręce swe i piję i piję i piję... 



 

A gdyby ktoś mi wybór dał: dziewczynę, konia, trunek, 

I rzekł: wybieraj, co chcesz sam - ja płacę za rachunek. 

Na próżno dziewczę wdzięczy się i koń wyciąga szyję, 

Ja biorę kufel w ręce swe i piję i piję i piję... 

 

A kiedy przyjdzie na mnie czas i stanę u stóp tronu, 

Pokłonię ja się aż po sam pas i powiem bez pardonu: 

Rozkoszy rajskich nie chcę znać, ni wiedzieć gdzie się kryją, 

Lecz tam mnie, Panie Boże wsadź, gdzie piją, gdzie piją, gdzie piją... 

 

164. W SINĄ DAL (Bohdan Łazuka, Iga Cembrzyńska) 

 

Adela już zakłada suknię cienką. 

Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj. 

Gdy spytasz Ją - dla kogo ta sukienka:  

Dla kochasia, który odszedł w siną dal. 

 

Ref. W siną dal, w siną dal, to dla kochasia, który odszedł w siną dal. 

 

Czerwone ma podwiązki pod tą suknią. 

Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj. 

Gdy spytasz Ją - dla kogo taki luksus - 

Dla kochasia, który odszedł w siną dal. /Ref. W siną dal ... 

 

U drzwi, u drzwi Jej tatuś czyści spluwę. 

Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj. 

Gdy spytasz Ją - na czyją to jest zgubę - 

Na kochasia, który odszedł w siną dal.     Ref.  

 

Nad łóżkiem ślub, stwierdzony rejentalnie. 

Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj. 

Gdy spytasz ją - z kim żyjesz tak moralnie - 

To jasne, że z kochasiem, który - w siną dal.    Ref.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

165. WSZYSTKIE RYBKI ŚPIĄ W JEZIORZE 

 

Pytała się pani młodego doktora,  

Czy lepiej dać z rana, czy lepiej z wieczora? 

Najlepiej z wieczora, by się dobrze spało, 

A rano poprawić by się pamiętało. 

 

Wszystkie rybki śpią w jeziorze, tiu, la, la, tiu, la, la, la. 

Moja pani spać nie może, tiu, la, la, tiu, la, la, la. 

A ty stary nie kręć gitary, tiu, la, la, tiu, la, la, la. 

Nie zawracaj kontramary, tiu, la, la, tiu, la, la, la. 

 

Wszystkie rybki śpią w jeziorze, bo tak powinno być, 

Tylko jedna spać nie może, bo pod nią będziemy pić. 

A ty stary nie kręć gitary, tiu, la, la, tiu, la, la, la. 

Nie zawracaj kontramary, tiu, la, la, tiu, la, la, la. 

 

Wszystkie rybki śpią w jeziorze, a pies je drapał niech śpią. 

Tylko jedna spać nie może więc wódką podlejmy ją. 

A ty stary nie kręć gitary, tiu, la, la, tiu, la, la, la. 

Nie zawracaj kontramary, tiu, la, la, tiu, la, la, la. 

 

 

 

166. WSZYSTKO TOBIE UKOCHANA ZIEMIO 

 

Wszystko tobie, ukochana ziemio,  

Nasze myśli wciąż przy tobie są, 

Tobie lotnik tryumf nad przestrzenią, 

A robotnik daje dwoje rąk. 

Ty przez serca nam jak Wisła płyniesz, 



Brzmi jak rozkaz twój potężny głos; 

Murarz, żołnierz, cieśla, zdun, inżynier, 

Wykuwamy twój szczęśliwy los. 

 

Ref. 

Ukochany kraj, umiłowany kraj, ukochane i miasta, i wioski, 

Ukochany kraj, umiłowany kraj, ukochany jedyny nasz, polski. 

Ukochany kraj, umiłowany kraj, ukochana i ziemia, i nazwa; 

Ukochany kraj, umiłowany kraj, nasza droga i słońce, i gwiazda. 

 

My trudności wszystkie pokonamy, 

Żaden wróg nie złamie hartu w nas, 

W słońce jutra otworzymy bramy, 

Rozśpiewamy, rozświecimy czas. 

To dla ciebie najgorętsze słowa, 

Wszystkie serca, siła wszystkich rąk, 

To dla ciebie, piękna i wciąż nowa (ludowa), 

Każdy dzień i każdy nowy dom. 

 

Ref. 

Ukochany kraj, umiłowany kraj...   

 

 

167. WYJECHALI NA WAKACJE 

 

Jedna flaszka druga flaszka i też trzecia kurde bele leci 

Dom stoi zupełnie pusty nocą, kurzą się dookoła rupieci  

Wracamy chwiejnym krokiem po okrążeniu nad ranem 

Po schodach na piechotę raczej rady nie damy 

 

Ref. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni 

Gdy nie ma dzieci w domu to jesteśmy niegrzeczni 

Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni 

Gdy nie ma w domu dzieci to jesteśmy niegrzeczni 

 

Trasa bardzo dobrze znana od jednego baru do baru 

Poznajcie tych albo owych i mamy troszeczkę kataru 

Jeśli wiesz o czym ja mówię natomiast zupełnym rankiem 



Wychylam patrząc tępo ostatnią bez gazu szklankę he!      Ref.  

 

Jeszcze kilka dni i nocy i wszystko wróci do normy 

Będziemy zorganizowani i poważni uczesani i przezorni 

Jednak jeszcze dzisiaj i jutro po jutrze i po pojutrze 

Pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć                              Ref.  

168. ZABIORĘ CIĘ WŁAŚNIE TAM (Oddział zamknięty) 

Ref. Zabiorę Cię... właśnie tam, Gdzie jutra słodki smak  

Zabiorę Cię... właśnie tam,  Gdzie słońce dla nas wschodzi  

Zabiorę Cię... właśnie tam,  Gdzie wolniej płynie czas  

Zabiorę Cię... właśnie tam, Gdzie szczęściu nic nie grozi  

1. Dość mam już pustych dni          2. Czekam na jeden gest  

I świąt, których nie było  Wiara jest moją siłą  

Między nami jest coś   Jestem pewien, że wciąż  

Nie zaprzeczaj mi   Potrzebujesz mnie  

Tyle mogę ci dać   Dzień przemija za dniem  

Solą życia jest miłość   Znów nam siebie ubyło                            

Boisz się wielkich słów    Życie zbyt krótko trwa 

To nie wstyd....    Więc zdecyduj się ...                              

Ref. Zabiorę Cię... właśnie tam...  Ref. Zabiorę Cię... właśnie tam...  
  

 

169. ZABRAŁAŚ SERCE MOJE 

Na dworze burza hula i leje, leje deszcz, 

Tęsknota mnie otula i ciebie miły też. 

 

Ref. Zabrałaś serce moje, zabrałaś moje sny, 

I tylko zostawiłaś te łzy, gorące łzy. 

 

A mnie tak szkoda lata i szkoda tamtych dni, 

I szkoda poematów i ciebie szkoda mi.       Ref. 



 

Już wiele lat minęło od tamtych pięknych dni, 

A echo dawnych wspomnień wciąż w moim sercu tkwi.    Ref. 

 

Oddaj mi serce moje, oddaj mi moje sny, 

I tylko weź ze sobą te łzy gorące łzy.      Ref. 

 

170. ZA GÓRAMI, ZA LASAMI 

 

Za górami, za lasami, za dolinami 

żyli sobie trzej krasnale, nie górale. 

Trzech ich było, trzech z fasonem, 

dwóch wesołych, jeden smutny bo miał żonę. 

 

A ta żona jędza była no i basta. 

Miała wałek taki gruby jak do ciasta. 

I tym wałkiem, kiedy chciała, 

swego męża krasnoludka wałkowała. 

 

Już krasnalek taki cienki jak niteczka. 

Taki wiotki, taki chudy jak karteczka, 

 ale ona uważała, że jest gruby,  

 więc go jeszcze wałkowała. 

  

Już krasnalek zwałkowany w trumnie leży. 

Że od wałka żony zginął, nikt nie wierzy. 

Gdy rodzinka w głos płakała,  

żona jędza jeszcze trumnę wałkowała. 

 

171. ZAGUBIONE SERCE 

 

Noce takie są upalne i słowiki spać nie dają, 

A przez okno mojej izby strachy jakieś zaglądają. 

Gwiazdy już się pochowały i utonął księżyc w stawie, 

Ja wychodzę ze swej izby i po mokrej biegnę trawie. 

 

Ref. Święty Antoni, święty Antoni, serce zgubiłam za miedzą. 

Oj co to będzie święty Antoni, gdy się sąsiedzi dowiedzą. 



Święty Antoni, święty Antoni, jestem nerwowa i blada, 

Szumi mi w skroni, w uszach mi dzwoni, już cała wieś o tym gada. 

 

Cóż ja biedna zrobić mogę, że zgubiłam, że straciłam, 

Że pod miedzą Michałową swoje serce zostawiłam. 

Zgubiliśmy je oboje wśród rumianku i wśród mięty, 

Lecz ty tego nie rozumiesz, bo to sprawy nie dla świętych.   Ref. 

 

172. ZAKOCHANI SĄ WŚRÓD NAS (Helena Majdaniec) 

 

Zakochani są wśród nas, zakochani pierwszy raz, 

Tak po prostu bez pamięci zakochani, mają po 20 lat. 

Mają swój beztroski świat,  

Swoje ścieżki, które wiodą ich w nieznane. 

Znają tylko kilka słów, kilka marzeń ze swych snów, 

Romantyczni, zagubieni między nami. 

 

Ref. Pośród spadających gwiazd on i ona pierwszy raz, 

Zapatrzeni tylko w siebie zakochani. 

Jeszcze szczęścia swego ukryć nie umieją, 

Tego szczęścia, które odnaleźli dziś. 

Jeszcze wierzą jeszcze łudzą się nadzieją, 

Że to prawda że tak zawsze musi być. 

 

Zakochani są wśród nas, zakochani pierwszy raz, 

Romantyczni niedzisiejsi i niemodni. 

Zakochani kilka dni, zakochani tak jak my, 

Ale szczęścia się możemy uczyć od nich. 

Zakochani są wśród nas, zakochani pierwszy raz 

Tak po prostu bez pamięci zakochani, mają po 20 lat… 

 

 Ref. Pośród spadających gwiazd on i ona pierwszy raz ... 

  

 Zakochani są wśród nas, zakochani pierwszy raz, 

 Romantyczni niedzisiejsi i niemodni. 

 Zakochani kilka dni, zakochani tak jak my, 

 Ale szczęścia się możemy uczyć od nich. 



 

 Szczęścia uczyć się możemy właśnie od nich. 

 

 

173. ZIELONE WZGÓRZA NAD SOLINĄ (Wojciech Gąsowski) 

 

Zielone wzgórza nad Soliną 

I zapomnianych ścieżek ślad 

Flotylle chmur znad lasów płyną 

Wędrowne ptaki goni wiatr 

 

A dalej widzisz już horyzont do nas z odległych wraca stron 

I to już wieczór nad Soliną i cisza, którą zna mój dom. 

 

Nad rzeką noc, w uliczce znów liczy ogniki gwiazd 

Uśmiechnij się, na pewno tu wrócisz nie jeden raz. 

 

Zielone wzgórza nad Soliną 

Okrywa szarym płaszczem mrok 

Nie żegnaj się choć lato minie 

Spotkamy się tu znów za rok. 

 

 

174. ZAWSZE TAM GDZIE TY  (Lady Pank) 

 

Zamienię każdy oddech w niespokojny wiatr, 

By zabrał mnie z powrotem - tam, gdzie masz swój świat. 

Poskładam wszystkie szepty w jeden ciepły krzyk, 

Żeby znalazł cię aż tam, gdzie pochowałaś sny. 

 

Już teraz wiem, że dni są tylko po to, 

By do ciebie wracać każdą nocą złotą. 

Nie znam słów, co mają jakiś większy sens, 

Jeśli tylko jedno - jedno tylko wiem: 

Być tam, zawsze tam, gdzie ty. 

 

Nie pytaj mnie o jutro - to za tysiąc lat, 

Płyniemy białą łódką w niezbadany czas. 



Poskładam nasze szepty w jeden ciepły krzyk, 

By już nie uciekły nam, by wysuszyły łzy. 

 

Już teraz wiem, że dni są tylko po to, 

By do ciebie wracać każdą nocą złotą. 

Nie znam słów, co mają jakiś większy sens, 

Jeśli tylko jedno - jedno tylko wiem: 

Być tam, zawsze tam, gdzie ty. 

 

Już teraz wiem, że dni są tylko po to, 

By do ciebie wracać każdą nocą złotą. 

Nie znam słów, co mają jakiś większy sens,  

Jeśli tylko jedno - jedno tylko wiem: 

Być tam, zawsze tam, gdzie ty, 

Budzić się i chodzić, spać we własnym niebie. 

Być tam, zawsze tam, gdzie ty, 

Żegnać się co świt i wracać znów do ciebie. 

Być tam, zawsze tam, gdzie ty, 

Budzić się i chodzić, spać we własnym niebie, 

Być tam, zawsze tam, gdzie ty, yeah 

 

 

175. ZIELONE OCZY 

 

Gdy blady świt we mgle porannej świeci, 

Cygańska pieśń jak ptak po niebie leci. 

A pośród drzew miłości śpiew, 

Rozpala w żyłach moich krew. 

 

Ref. Ach, ty cyganko, zielone oczy twe, 

Ach, w słodki jasyr zabrałaś serce me. 

Ach, ty cyganko, na zmysłach moich grasz, 

Skąd te zielone oczy masz. 

 

I ja, i ty i niebo rozpalone,               

I ja, i ty, i czyny te szalone, 

Jak dobrze nam z tym sam na sam, 

Co wiedzie nas do szczęścia bram.    Ref. 



 

A kiedy Cygan Cygankę swą porzucił, 

I poszedł w świat i więcej już nie wrócił, 

 Skończona jest opowieść ma, 

 Została tylko piosnka ta...      Ref. 

 

176. ZIELONY MOSTECZEK 

Zielony mosteczek ugina się, (bis) 

Trawka na nim rośnie, nie sieka się. (bis) 

 

Żebym ja ten mostek harendował, (bis) 

To bym go wyplenił, wyrychtował. (bis) 

 

Czerwone i białe róże sadził, (bis) 

A ciebie, dziewczyno, odprowadził. (bis) 

 

Zaprowadziłbym cię aż do miasta, (bis) 

Nieszczęśliwa patrol co mnie naszła. (bis) 

 

Jak naszła, tak naszła i zabrała, (bis) 

I na wojeneczkę iść kazała. (bis) 

 

177. ZŁOTA KARETA 

 

Na łące przy gościńcu, którym od lat dziesięciu  

Nikt nie przechodził, pies ani złodziej. 

Pasterz grał na fujarce i jak to zwykle w bajce 

Śnił, że z daleka złocista kareta gościńcem mknie. 

 

Ref. Czy tędy nie jechała kareta bodaj mała 

moja tęsknota, kareta złota. 

 

Boso po białej rosie fujarkę wziął i poszedł,  

Na miejskich brukach karety szukać. 

W mieście tym sto kamienic z oknami nadobnemi, 



A w każdym oknie piosenkę moją ktoś usłyszeć chce.                      Ref. 

 

Znam wszystkie już balkony, rynny i maszkarony, 

Cień na podwórkach, latarnie w zaułkach i każdą sień. 

I sam się teraz śmieję, że miałem tę nadzieję. 

Bo na tym świecie o mojej karecie nie słyszał nikt.                           Ref. 

 

 

178. ZŁOTY PIERŚCIONEK (Rena Rylska) 

 

Chodził kiedyś kataryniarz, nosił na plecach słowików chór. 

I papugę ze złotym dziobem i pierścionków sznur. 

Nad Warszawską, starą Wisłą, za jeden grosik, za dwa lub trzy, 

Modry Dunaj w takt walca płynął i papuga ciągnęła mi. 

                     

Ref. Złoty pierścionek, złoty pierścionek na szczęście, 

Z niebieskim oczkiem, z błękitnym niebem na szczęście. 

Złoty pierścionek kataryniarza jedyny, 

Na moje szczęście, na szczęście każdej dziewczyny. 

 

Dzisiaj tamten kataryniarz nosi na plecach już skrzynię lat, 

I we włosach pierścionki srebrne, które zwija wiatr. 

Odleciała już papuga i mój pierścionek już dawno znikł. 

Więc powiedzcie, gdzie mam go szukać? Kto go jeszcze odnajdzie mi? 

                   

Ref. Złoty pierścionek, złoty pierścionek na szczęście, 

Z niebieskim oczkiem, z błękitnym niebem na szczęście. 

Złoty pierścionek, taki miedziany, dziecinny, 

Za ten pierścionek oddałabym dziś sto innych. 

 

 

 

179. Z NIM BĘDZIESZ SZĘŚLIWSZA (JAKA EPOKA) (SDM) 

 

Zrozum to, co powiem 

Spróbuj to zrozumieć dobrze 

Jak życzenia najlepsze, te urodzinowe 

Albo noworoczne, jeszcze lepsze może 



O północy, gdy składane drącym głosem, niekłamane. 

 

Ref. 2x: Z nim będziesz szczęśliwsza 

Dużo szczęśliwsza będziesz z nim 

Ja, cóż-włóczęga, niespokojny duch 

Ze mną można tylko  

Pójść na wrzosowisko 

I zapomnieć wszystko 

Jaka epoka, jaki wiek 

Jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień 

I jaka godzina 

Kończy się 

A jaka zaczyna. 

 

Nie myśl, że nie kocham 

Lub, że tylko trochę 

Jak cię kocham, nie powiem, no bo nie wypowiem 

Tak ogromnie, bardzo, jeszcze więcej może 

I dlatego właśnie-żegnaj 

Zrozum dobrze-żegnaj. 

 

Ref. 2x: Z nim będziesz szczęśliwsza ... 2x 

Ze mną można tylko 

W dali znikać cicho 

 

 

 

 

 

180. ŻÓŁTE KALENDARZE  (Piotr Szczepanik) 
 

Czy znasz morza brzeg, bez poszumu fal?  

Czy znasz rzeki nurt, co nie płynie w dal?  

Czy znasz? Jeśli nie, to dlaczego chcesz zatrzymać  

Prąd rzek, szum fal, Twoje łzy, mój płacz.  

 

Ref. Żal nic tu nie pomoże, łzy twoje i mój płacz.  

Nikt nie uciszy morza, nie zatrzyma biegu fal.  



 

Czy znasz taki wiatr, co w bezruch trwa?  

Czy znasz taką noc, która nie ma dna?  

Czy znasz taki dzień, co nie kończy się zmierzchaniem,  

Gdy sen ma przyjść, słyszę znów twój głos.  

 

Ref. Wróć do krainy marzeń, gdzie wiecznie wiosna trwa.  

Spal żółte kalendarze, żółte kalendarze spal. 

 

 

181. ŻÓŁTY JESIENNY LIŚĆ  (Janusz Laskowski) 

 

Żółty jesienny liść tyle mi opowiedział,  

Dałaś mi go bez słów, jednak on dobrze wiedział.  

Jesień wszystko odmienia, niesie smutek i łzy.  

Lecz zawdzięczam jesieni, że kiedyś kwitły bzy.  

La, la, la ...  

 

Żółty liść opadł z drzewa, naszych uczuć i marzeń,  

Tulę do ust i szepczę, że to nie takie proste.  

Jesień wszystko zamienia, zwiędłe liście i wiatr,  

Miłość moja do ciebie, wciąż trwa, wybacz, że trwa.  

Garstkę prochu liścia, zostawiłaś po sobie,  

Garstkę prochu wspomnień, porwał jesienny wiatr.  

La, la, la... 
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1. Anna Maria 

2. Aleksander Sergiejewicz Puszkin 

3. Autobiografia 

4. Babcia klozetowa 

5. Ballada bieszczadzka 

6. Balonik 

7. Bal wszystkich świętych 

8. Banda 

9. Bardzo smutna piosenka retro 

10. Beata 

11. Bella, bella donna 

12. Biały miś 

13. Bieszczadzkie anioły 

14. Bieszczady 

15. Bosman 

16. Brazylia 

17. Chałupy welcome to 

18. Chcemy być sobą 

19. Ciągle pada 

20. Cicha woda 

21. Córka grabarza 

22. Córka rybaka 

23. Cygan 

24. Cyganeria 

25. Cygańska ballada 

26. Cygańska skarga 

27. Cykady na cykladach 

28. Czarny chleb i czarna kawa 

29. Czego się boisz głupia 

30. Czerwone jabłuszko 

31. Czerwone jagody 

32. Czerwone róże 

33. Czerwony pas 

34. Czwarta nad ranem 

35. Daj mi tę noc 

36. Daleka droga 

37. Deszcz, jesienny deszcz 

38. Dozwolone od lat osiemnastu 

39. Dziś do ciebie przyjść nie mogę 

40. Dziś prawdziwych cyganów już nie ma 

41. Dziura w desce 

42. Ej szalała, szalała 

43. Fajny chłop z niego był 

44. Francis Villon 

45. Gdybym miał gitarę 

46. Gdy kina „Wolność” 

47. Gdy mi Ciebie zabraknie 

48. Gdzie ta keja 



49. Głęboka studzienka 

50. Goniąc kormorany 

51. Góralko Halko 

52. Góralu czy ci nie żal 

53. Hawiarska koliba 

54. Hej, Bieszczady 

55. Hej, bystra woda 

56. Hej, góral, ja se góral 

57. Hej, hej, ułani 

58. Hej tam pod lasem 

59. Hej wódko 

60. Hej, z góry, z góry 

61. Historia jednej znajomości 

62. Jadą wozy kolorowe 

63. Jak dobrze nam zdobywać góry 

64. Jak się masz kochanie 

65. Jak szybko mijają chwile 

66. Jarzębina czerwona 

67. Jak cudnie melodia ta płynie 

68. Jechali cyganie 

69. Jesienne róże 

70. Jesień w górach 

71. Jest już za późno 

72. Jolka, Jolka 

73. Jutro będzie dobry dzień 

74. Karlik 

75. Kochać 

76. Kolorowe jarmarki 

77. Komu dzwonią 

78. Konik na biegunach 

79. Lato czeka 

80. Lato z ptakami odchodzi 

81. Lato (Konie zielone) 

82. Mała błękitna chusteczka 

83. Mały biały domek 

84. Małgośka 

85. Marianna 

86. Matura 

87. Mexicana 

88. Miła Walerciu 

89. Morskie opowieści 

90. Morze nasze morze 

91. Mój przyjacielu 

92. Muczne i medycyna 

93. Muzyk nocy 

94. My cyganie 

95. Na kolejowym szlaku 

96. Na strażnicy 



97. Niebieskooka 

98. Nie płacz, kiedy odjadę 

99. Nie zmogła go kula 

100. Nie zadzieraj nosa 

101. Nigdy więcej 

102. Nikt na świecie nie wie 

103. Obozowe tango 

104. Od Siewierza 

105. Od Turbacza 

106. O, Hela 

107. Odpowie ci wiatr 

108. Odrobinę szczęścia w miłości 

109. O mój rozmarynie 

110. Piechota 

111. Pierwsza brygada 

112. Pieski małe dwa 

113. Pije Kuba do Jakuba 

114. Piosenka cieciów (studentow) 

115. Piosenka o żołnierskich butach 

116. Pożegnanie Liverpool-u 

117. Piwko 

118. Płonie ognisko i szumią knieje 

119. Płonie ognisko w lesie 

120. Po ten kwiat czerwony 

121. Powiedz stary gdzieś ty był 

122. Pożegnania 

123. Przepijemy naszej babci domek cały 

124. Przeżyj to sam 

125. Przybyli ułani 

126. Przyjedź, mamo, na przysięgę 

127. Puste koperty 

128. Ragazzo da napoli 

129. Rajdowe kuplety 

130. Remedium 

131. Rozkwitały pąki białych róż 

132. Rozszumiały się wierzby płaczące 

133. Rzeki to idące drogi 

134. Sen o Warszawie 

135. Serce w plecaku 

136. Siadła pszczółka 

137. Siedzieliśmy na dachu 

138. Skóra 

139. Słoneczko 

140. Słońce na połoninie 

141. Sosna (Biegłaś zboczem) 

142. Stokrotka 

143. Szerokie pole 

144. Szła dzieweczka 



145. Szumi dokoła las 

146. Smak pomarańczy 

147. Tak bardzo się starałem 

148. Takie tango 

149. Tamara 

150. Tam na błoniu błyszczy kwiecie 

151. Tam nad Wisłą 

152. To były piękne dni 

153. To już było 

154. Tokaj 

155. Tratwa blues 

156. Trojki dwie 

157. Trzy miłości 

158. Ukraina 

159. Wakacje z blondynką 

160. We wtorek w schronisku 

161. Whisky 

162. Windą do nieba 

163. W piwnicznej izbie 

164. W siną dal 

165. Wszystkie rybki śpią w jeziorze 

166. Wszystko Tobie ukochana ziemio 

167. Wyjechali na wakacje 

168. Zabiorę cię 

169. Zabrałaś serce moje 

170. Za górami za lasami 

171. Zagubione serce 

172. Zakochani są wśród nas 

173. Zielone wzgórza nad Soliną 

174. Zawsze tam gdzie Ty 

175. Zielone oczy 

176. Zielony mosteczek 

177. Złota kareta 

178. Złoty pierścionek 

179. Z nim będziesz szczęśliwa 

180. Żółte kalendarze 

181. Żółty jesienny liść 

  

 

 



 

 

 

 
 

Okręgowa Izba Lekarska 

w Rzeszowie  


