
1

ÂPIEWNIK
POLSKI

Polish Songbook
Web and CD Version

UNIWERSYTET W PITTSBURGHU
INSTYTUT LETNI

University of Pittsburgh Summer
Language Institute

2002



2

Introduction

The present songbook has been compiled
for use in the University of Pittsburgh's
intensive Summer Language Institute. The
songs in it have proved to be popular with
students, and to be easy to sing with
minimal instrumental accompaniment.
Most of the songs are light-hearted; many
are funny; some are patriotic.

Songs have been selected purely of the
basis of the criterion of singability and
personal appeal to the compiler, without
regard for any other principle. They do
not comprise a representative sample of
Polish songs, music, or culture, whether
folk, student, or other. Their contents are
not intended to be representative of Polish
people or traditions, although some of
them surely are, at least obliquely. A
number are borrowed from other
countries and cultures.

It is the compiler's eventual intention to
include together with these songs sound
files with sung versions, from which one
will be able to tell the keys, melodies,
spirit, and rhythms of  the selections.
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Patriotyczne

Jeszcze Polska nie zgin´∏a
(hymn paƒstwowy)

Jeszcze Polska nie zgin´∏a póki my
˝yjemy,

Co nam obca przemoc wzi´∏a szablà
odbierzemy.

Refr.: /Marsz, marsz, Dàbrowski, z
ziemi w∏oskiej do Polski...

Za twoim przewodem z∏àczym si´ z
narodem!/

Przejdziem Wis∏´, przejdziem Wart´,
b´dziem
Polakami..

Da∏ nam przyk∏ad Bonaparte, jak
zwyci´˝aç mamy.

Refr.:
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Pi´kna nasza Polska ca∏a

Pi´kna nasza Polska ca∏a,
Pi´kna, ˝yzna i niema∏a,
Wiele krain, wiele ludów,
Wiele stolic, wiele cudów.
/Lecz najmilsze i najzdrowsze
Przecie˝ cz∏eku jest Mazowsze./   

Bo gdzie takie cudne stroje,
I Êpiewanki i dziewoje?
Kto w podkówki tak wykrzesze?
Komu mi∏e tak pielesze
/Jak ojczyste Mazurowi?
Niechaj ca∏a Polska powie!/  
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Krakowiak kosynierzy

Dalej, ch∏opcy, bierzmy kosy i
krzyknijmy razem:

Polsko, Êwietne twoje losy tym
wrócim ˝elazem!

AlboÊmy to nie Krakusy, alboÊmy to
jacy?

Nie masz ci to polskiej duszy jako
Krakowiacy!

/Dana˝ moja, oj dana, ojczyzno
kochana!/

Precz dzisiaj taki mospanie, co si´
l´kasz boju:

Lepszy ja w bia∏ej sukmanie, ni˝ ty w
obcym stroju.

DziÊ kto pierwej w boju stanie, ten jest
MoÊcipanie...

Kto si´ kryje za okopem nie wart byç i
ch∏opem!

/Dana˝ moja, oj dana, ojczyzno
kochana!/
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˚eby Polska by∏a Polskà

Z g∏´bi dziejów, z krain mrocznych,
Z puszcz odwiecznych pól i stepów...
Nasz rodowód, nasz poczàtek,
Hen od Piasta, Kraka, Lecha...
D∏ugi ∏aƒcuch ludzkich istnieƒ
Po∏àczonych myÊlà prostà:
/˚eby Polska, ˝eby Polska, ˝eby

Polska by∏a Polskà./

Wtedy gdy los nieznany
Rozsypywa∏ nas po kàtach,
Kiedy obce wiatry gna∏y,
Obce or∏y na proporcach
Przy ogniskach wybucha∏a
Niezmo˝ona nuta swojska:
/˚eby Polska, ˝eby Polska, ˝eby

Polska by∏a Polskà./

Zrzuca∏ uczeƒ portret cara,
Ksiàdz Âciegienny wznosi∏ mod∏y,
Opatrywa∏ wóz Drzyma∏a,
Dumne wiersze pisa∏ Norwid,
Kto szabl´ móg∏ utrzymaç,
Ten formowa∏ legion, wojsko...
/˚eby Polska, ˝eby Polska, ˝eby

Polska by∏a Polskà./
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Polska naszych marzeƒ

W wielkim Êwiecie zagubiona,
Chudym latom wiecznie wierna,
Z twarzà szarà, niepokojnà,
Pod sklepami w t∏um wciÊni´ta,
Ko∏ysana przenicami
Posiekana wojenkamai
Twoja Polska, nasza, Êwi´ta.

Refr.: Polsko, Polsko, naszych
zdarzeƒ,

Polsko smutków, kl´sk, zawiei...
Polsko, Polsko naszych marzeƒ...
Polsko, Polsko mej nadziei.
Niecierpliwa, gniewna, chmurna,
Wcià˝ daleka od przystani,
Polsko biedna, ale dumna,
Polsko, có˝eÊ ty za pani?

Z dni sierpniowych podêwigni´ta,
Z kruchych skorup posk∏adana,
W prawdzie s∏ów odnaleziona
Na po˝ytek przysz∏ym latom,
By nie spyta∏ syn twój kiedyÊ:
A ty, tato? GdzieÊ by∏ wtedy?

Refr.:
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Ludowe i pseudoludowe

Sz∏a dzieweczka

Sz∏a dziewieczka do laseczka, do
zielonego, ho-ho!

...do zielonego, ho-ho... do
zielonego...

Napotka∏a myÊliweczka bardzo
szwarnego, -ho-ho!

...bardzo szwarnego, ho-ho... bardzo
szwarnego!

Refr.: /La la-la-la, la la-la-la, la la la la,
itd./

(Alternate Refr.: Gdzie jest ta ulica,
gdzie jest ten dom?

Gdzie jest ta dziewczyna, co kocham
jà?

Znalaz∏em ulic´, znalaz∏em dom,
Znalaz∏em dziewczyn´, co kocham jà!)

O mój mi∏y myÊliweczku, bardzom ci
rada, ha-ha!

...bardzom ci rada, ha-ha... bardzom ci
rada!

Da∏abym ci chleba z mas∏em, alem ju˝
zjad∏a, ha-ha!

...alem ju˝ zjad∏a, ha-ha... alem ju˝
zjad∏a.

Refr.:
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Dwaj górale

Za górami, za lasami, za dolinami...
Pobili si´ dwaj górale ciupagami.
Hej, górale, nie bijta si´!
Ma góralka dwa warkocze: podzielita

si´!

Za górami, za lasami, za dolinami...
Pobili si´ dwaj górale ciupagami.
Hej, górale, nie bijta si´!
Ma góralka du˝e serce: podzielita si´!

Kujawiak

Ja Kujawiak, ty Kujawiak,
WszyscyÊmy my tu Kujawiacy...
Mamy soli, mamy chleba,
Mamy wszystko, co potrzeba
La la la... itd.

Oj, i zagraj˝e od ucha,
Oj, i nie patrz, ˝em koniucha.
Siwa owca, koƒ cisawy,
Nie ma ziemi nad Kujawy.
La la la... itd.
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Zasiali górale owies

Refr.:  Zasiali górale owies, owies...
od koƒca do koƒca, tak jest, tak jest...
Zasiali górale ˝yto, ˝yto,
od koƒca do koƒca, wszystko,

wszystko...

A mam ci ja mendeliczek w domu
dwa, w domu dwa,

U sàsiada szwarnych dziewuch
gromada, gromada.

/˚adna mi si´ nie podoba tylko ta,
tyko ta!/

Refr.:

A na polu góraleczek gromada,
gromada,

Czemu˝eÊ  si´ wydawa∏a, kiej m∏oda,
kiej m∏oda?

/B´dzie z ciebie gospodyni niedba∏a,
niedba∏a./
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Zachodê˝e, s∏oneczko

Zachodê˝e, s∏oneczko, skoro masz
zachodziç,

/Bo mnie nó˝ki bolà po tym polu
chodziç./  

Nó˝ki bolà chodziç, ràczki bolà robiç
/Zachodê˝e, s∏oneczko, skoro masz

zachodziç./

GdybyÊ ty s∏oneczko, na wyrobku
by∏o

/TobyÊ ty, s∏oneczko, pr´dzej
zachodzi∏o./

Za las, s∏onko, za las, nie wyglàdaj na
nas...

/Przyjdziesz do nas jutro, jak b´dzie
raniutko./
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Pierwsza godzina

Pierwsza godzina z po∏nocy bi∏a...
Jeszcze si´ gwiazdka na niebie tli∏a...

Refr.: /Wtedy, wtedy z∏apali,
Wtedy, wtedy zwiàzali,
Wtedy, wtedy Janiczka panom

wydali./

Wpadli w kómoru jak zgraja
wÊciek∏a...

Ci´li ciupa˝kà, jak krew pociek∏a...

Refr.:   
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Kuku∏eczka kuka

Kuku∏eczka kuka, ch∏opiec panny
szuka,

Spoziera, przebiera, i nosa zadziera.

Refr.: /Kuku, kuku, aha, aha...
A di ri di, o diri di dina,
O di ri di dina ucha!/

Ch∏opcy moje, ch∏opcy, w co wy to
dufacie?

Czy to w te surduty, co po jednym
macie?

Refr.:

Poznaç ci to, poznaç, ch∏opca
fanfarona,

Choç pusto w kieszeni, g∏owa
naje˝ona!

Refr.:

Kuku∏eczka kuka, serce we mnie puka,
G∏upi ten kawaler, co z majàtkiem

szuka!
Refr.:

Pytajta kuku∏ki, ona wam odpowie,
˚e ten najbogatszy, co ma dobrze w

g∏owie!
Refr.:
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Leci pies

Leci pies przez owies, ogonem
wywija,

Pewnie nie ˝onaty, szcz´Êliwa bestyja,
oj dana!

Oj dana, oj-dana, oj dana, oj-dana, oj
dana oj-dana,

Oj da-dana dana u-cha!

Leci pies przez owies, ogon ma
spuszczony,

Pewnie ju˝ ˝onaty, albo narzeczony,
oj-dana!

Oj dana,...

Leci pies przez owies, ca∏kiem bez
ogona,

Pewnie mu odgryz∏a jego w∏asna ˝ona,
oj-dana!

Oj dana,...
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Wojskowe, wojenne

Jesienny deszcz

Deszcz, jesienny desz, smutne pieÊni
gra,

Moknà na nim karabiny, he∏my kryje
rdza.

NieÊ po b∏ocie w dal, w zap∏akany
Êwiat...

Przemoczonych pod plecakiem
osiemnaÊcie lat.

GdzieÊ daleko stàd noc zapada znów,
Ciemna g∏ówka twej dziewczyny chyli

si´ do snu.
Mo˝e w∏aÊnie dziÊ patrzy w ciemnà

dal,
I modlitwà prosi Boga by zachowa∏

ci´.

Deszcz, jesienny deszcze b´bni w
he∏mu stal...

Idziesz, m∏ody ˝o∏nierzyku gdzieÊ w
nieznanà dal.

Mo˝e jednak Bóg da, ˝e wrócisz
znów...

B´dziesz tuliç ciemnà g∏ówk´ mi∏ej
twej do snu.
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Rozszumia∏y si´ wierzby p∏aczàce

Rozszumia∏y si´ wierzby p∏aczàce
Rozp∏aka∏a si´ dziewczyna w g∏os.
/Od ∏ez oczy  podnios∏a b∏yszczàce
Na ˝o∏nierski, na twardy ˝ycia los!/

Refr.: Nie szumcie, wierzby nam, ˝alu,
co serce rwie...

Nie p∏acz, dziewczyno ma, bo w
partyzance nie jest êle.

Do taƒca grajà nam granaty, wisów
szcz´k...

Âmierç kosi niby ∏an, lecz my nie
wiemy, co to l´k!

S∏ota, deszcz i s∏oneczna szpiekota,
Zawsze s∏ychaç miarowy równy

krok...
/To maszeruje leÊna piechota,
Âmiech na ustach, spokojna twarz i

wzrok./
Refr.:

I choç droga si´ nasza nie koƒczy,
Choç nie wiemy, gdzie w´drówki

kres,
/Ale˝ pewni jesteÊmy zwyci´stwa,
Bo przelano ju˝ tyle krwi i ∏ez.../
Refr.:
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Pierwsza Brygada

Legiony to ˝o∏nierska nuta,
Legiony to straceƒców los,
Legiony to ˝o∏nierska buta,
Legiony to ofiarny stos.
Refr.: /My, pierwsza brygada,

Strzelecka gromada.
Na stos rzuciliÊmy
Nasz ˝ycia los,
Na stos, na stos!/

O ile˝ màk, ile˝ cierpienia,
O ile˝ krwi, wylanych ∏ez,
Pomimo to nie ma zwàtpienia,
Dodawa∏ si∏ w´drówki kres.
Refr.:

Mówili, ˝eÊmy stumanieni,
Nie wierzàc w to, ˝e chcieç to móc.
Lecz trwaliÊmy ostamotnieni,
A z nami by∏ nasz drogi wódz.
Refr.:

Nie chcemy od was dziÊ uznania,
Ni waszych ∏ez, nie waszych s∏ów,
Skóƒczy∏y si´ dni ko∏atania
Do pustych serc, do ciemnych g∏ów.
Refr.:
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Po ten kwiat

˚o∏nierz dziewczynie nie sk∏amie,
Chocia˝ on wszystko nie powie...
˚o∏nierz zarzuci broƒ na rami´...
Wróci, to reszt´ dopowie...

Refr.:  Wst´gà szos, miedzà pól
z∏óconych

Kr´tà Êcie˝kà poprzez las...
/Po ten kwiat, po ten kwiat czerwony,
Skoro przyszed∏ na to czas./

Id´, wróc´, o nic nie pytaj dziÊ...
Wróc´, nie zasmuc´...
Powiem po com musia∏ iÊç...

Refr.:

 Dla tych, co wiernie czekajà
B´dà ˝o∏nierze Êpiewali
O tym, jak pi´knie zakwitajà
Kwiaty czerwieƒsze od malin.

Refr.:
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Maszerujà strzelcy

Maszerujà strzelcy, maszerujà,
Karabiny zdobià szary strój.
A ˝o∏nierzom drzewa salutujà,
Bo za wolnoÊç Polski idà w bój.

Idà a w s∏oƒcu po∏yska si´ stal.
A w sercu ich szczera ochota,
/Ze Êpiewem na ustach dà˝à na bój
Piechota, ta szara piechota./

Idzie ˝o∏nierz

Idzie ˝o∏nierz borem, lasem, borem,
lasem,

Przymierzajàc z g∏odu czasem, z g∏odu
czasem.

Suknia na nim nie blakuje, nie blakuje.
Wiatr dziurami przelatuje, przelatuje.

Chocia˝ ˝o∏nierz obszarpany,
obszarpany,

Przecie˝ stoi mi´dzy pany, mi´dzy
pany.

Trzeba by go obdarowaç, obdarowaç,
Chleba, soli nie ˝a∏owaç, nie ˝a∏owaç.



2 0

DziÊ do ciebie przyjÊç nie mog´

DziÊ do ciebie przyjÊç nie mog´,
Zaraz id´ w nocy mrok,
Nie wyglàdaj za mnà oknem,
W mgle utonie próêno wzrok,
Po có˝ ci, kochanie, wiedzieç,
˚e do lasu id´ spaç?
/D∏u˝ej tu nie mog´ siedzieç,
Na mnie czeka leÊna braç./

Ksi´˝yc zaszed∏ hen za lasem,
We wsi gdzieÊ szczekajà psy,
A nie pomyÊl sobie czasem,
?e do innej t´sko mi...
Kiedy wróc´ znów do ciebie,
Mo˝e w dzieƒ, a mo˝e w noc,
/Dobrze b´dzie nam jak w niebie,
Poca∏unków dasz mi moc./

Gdy nie wróc´, niechaj wiosnà
Rol´ mà zasieje brat...
KoÊci moje mchem porosà,
I u˝yênià ziemi szmat...
W pole wyjdê pewnego ranka,
Na snop ˝yta d∏onie z∏ó˝...
/I uca∏uj jak kochanka...
Ja ˝yç b´d´ w k∏osach zbó˝./
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O mój rozmarynie

/O mój rozmarynie, rozwijaj si´!/
/Pójd´ do dziewczyny, pójd´ do

jedynej,
Zapytam si´./   

/A jak mi odpowie, Nie kocham ci´.../
/U∏ani werbujà, strzelcy maszerujà,
Zaciàgn´ si´./   

/Dadzà mi konika cisawego,/
/I ostrà szabelk´, i ostrà szabelk´
 do boku mego.../

/Dadzà mi buciki z ostrogami.../
/I siwy kabacik, i siwy kabacik,
z wy∏ogami./   

/Dadzà mi manierk´ z gorza∏czynà,/
/A˝ebym nie t´skni∏, a˝ebym nie

t´skni∏
za dziewczynà./

/Dadzà mi szkaplerzyk z Matkà
Boskà,/

/Zeby mnie broni∏a, ˝eby mnie broni∏a
Tam pod Moskwà./

/Powiodà z okopów na bagnety,/
/Bagnet mnie uk∏uje, Êmierç mnie

poca∏uje,
ale nie ty./
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Wojenko, wojenko

Wojenko, wojenko, có˝eÊ ty za pani,
/˚e do ciebie idà, ˝e do ciebie idà
Ch∏opcy malowani?/

Ch∏opcy malowani, sami wybierani,
/Wojenko, wojenko, wojenko,

wojenko
Có˝eÊ ty za pani?/

Wojenko, wojenko, co za moc jest w
tobie!

/Kogo ty pokochasz, kogo ty
pokochasz,

W zimnym le˝y grobie./
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Przybyli u∏ani

/Przybyli u∏ani pod okienko.../
/Pukajà, wo∏ajà, puÊç, panienko!/

/O Jezu, a co˝ to za wojacy?/
/Nie bój si´, otwieraj, to czwartacy!/

/PrzyszliÊmy napoiç nasze konie.../
/Za nami piechoty ca∏e b∏onie./
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Jeszcze jeden mazur

Jeszcze jeden mazur dzisiaj, choç
poranek Êwita,

"Czy pozwoli panna Krysia," m∏ody
u∏an pyta.

/I nied∏ugo pyta, prosi, boç to w
polskiej ziemi...

W pierwszà par´ jà unosi a sto par za
niemi./

On jej czule szepce w uszko, ostrogami
dzwoni,

W pannie t∏ucze si´ serduszko i liczko
si´ p∏oni.

/Cyt serduszko, nie p∏oƒ liczka, bo
u∏an nie sta∏y,

O pó∏ mili wre potyczka, s∏ychaç
pierwsze strza∏y/

S∏ychaç strza∏y, g∏os pobudki, dalej na
koƒ hurra!

Lube dziewcz´ porzuç smutki,
zataƒczym mazura.

/Jeszcze jeden kràg doko∏a, jeden
uÊcisk bratni,

Tràbka budzi, na koƒ wo∏a, mazur to
ostatni!/
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M∏ode serce

By∏a sobie raz piosenka,
Pewien ˝o∏nierz jà u∏o˝y∏,
Ca∏e serce do niej schowa∏,
Ca∏ duszà do niej w∏o˝y∏.
Z m∏odej piersi si´ wyrwa∏o
W wielkim bólu i rozterce
I za wojskiem polecia∏o
Zakochane czyjeÊ serce.

 Refr.: T´ piosenk´ t´ jedynà
Âpiewam dla ciebie, dziewczyno,
Mo˝e tak˝e jest w rozterce
Zakochane twoje serce.
Mo˝e tak˝e t´sknisz, kochasz,
I po nocach t´sknie szlochasz,
T´ piosenk´ t´ jedynà
Âpiewam dla ciebie, dziewczyno.

˚o∏nierz drogà maszerowa∏...
Nad serduszkiem si´ u˝ali∏...
Serce do plecaka schowa∏,
I pomaszerowa∏ dalej.
A gdy go trapi∏y wielce
Kule gdy szed∏ do ataku...
˚o∏nierz Êmia∏ si´, bo w plecaku
Mia∏ w zapasie drugie serce. Refr.:
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Rozkwita∏y p´ki bia∏ych ró˝

Rozkwita∏y p´ki bia∏ych ró˝,
Wróç, Jasienku, wróç z wojenki ju˝...
/Wróç, uca∏uj, jak za dawnych lat,
Dam ci za to ró˝y najpi´kniejszy

kwiat./

Jasienkowi nic nie trzeba ju˝,
Bo mu kwitnà pàki bia∏ych ró˝
/Tam pod jarem, gdzie w wojence

pad∏,
Wyrós∏ na mogile bia∏ej ró˝ej kwiat./
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Kol´dy

Dzisiaj w Betlejem

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
Weso∏a nowina...
˚e Panna czysta, ˝e Panna czysta
Porodzi∏a syna!

refr.: /Chrystus si´ rodzi, nas
oswobodzi,

Anieli grajà, króle witajà,
Pasterze Êpiewajà, bydl´ta kl´kajà,
Cuda, cuda og∏aszajà./

Maryja Panna, Maryja Panna
Dzieciàtko piastuje,
I Józef stary, i Józef stary
On je piel´gnuje.
refr.:
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Jezus malusieƒki

Jezus malusieƒki le˝y wÊród stajenki,
/P∏acze z zimna, nie da∏a mu Matula

sukienki./

Bo uboga by∏a, ràbek z g∏owy zdj´∏a,
/W który Dzieci´ owinàwszy,

siankiem Go okry∏a./

Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki,
/We ˝∏obie Mu po∏o˝y∏a siana pod

g∏óweczki./
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WÊród nocnej ciszy

WÊród nocnej ciszy g∏os si´
rozchodzi...

Wstaƒcie, pasterze, Bóg si´ wam
rodzi...

/Czym pr´dzej si´ wybierajcie,
Do Betlejem poÊpieszajcie,
Przywitaç Pana!/

Poszli, znaleêli Dzieciàtko w ˚∏obie...
Z wszystkimi znaki danymi sobie...
/Jako Bogu czeÊç mu dali,
A witajàc zawo∏ali
Z wielkiej radoÊci./
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Pójdêmy wszyscy

Pójdêmy wszyscy do stajenki,
Do Jezusa i Panienki...
/Powitajmy maleƒkiego
I Maryj´ Matk´ Jego./

Witaj Jezu nam zjawiony,
Witaj dwakroç narodzony,
/Raz z ojca sprzed wieków wiekiem,
A teraz z Matki cz∏owiekiem./
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Gdy si´ Chrystus rodzi

Gdy si´ Chrystus rodzi, i na Êwiat
przychodzi...

Ciemna noc w jasnoÊci promienistej
brodzi.

/Anio∏owie si´ radujà, pod niebiosa
wyÊpiewujà:

Gloria, gloria, gloria, in Excelsis Deo./

Mówià do pasterzy, którzy trzód
swych strzegli,

Aby do Betlejem czym pr´dzej
pobiegli.

/Bo si´ narodzi∏ Zbawiciel, wszego
Êwiata odkupiciel,

Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo./
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Przybie˝eli do Betlejem

Przybie˝eli do Betlejem pasterze
Grajàc skocznie Dzieciàteczku na lirze:

Refr.: /Chwa∏a na wysokoÊci, chwa∏a
na

wysokoÊci, a  pokój na ziemi./

Oddawali swe uk∏ony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, O Bo˝e!
Refr.:

Anió∏ Paƒski sam og∏osi∏ te dziwy,
Których oni nie s∏yszeli jak ˝ywi.
Refr.:

Dziwili si´ na powietrzu muzyce
I myÊleli: Co to b´dzie za Dzieci´?
Refr.:

Któremu si´ wó∏ i osió∏ k∏aniajà,
Trzej królowie podarunki oddajà.
Refr.:

My Go tak˝e Bogiem, Zbawcà ju˝
znamy,

I z ca∏ego serca wszyscy kochamy.
Refr.:
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Ach ubogi ˝∏obie

Ach ubogi ˝∏obie, có˝ ja widz´ w
tobie?

/Dro˝szy widok ni˝ ma niebo, w
maleƒkiej osobie./

Zbawicielu drogi, tak˝eÊ to ubogi!
/OpuÊci∏eÊ Êliczne niebo, obra∏eÊ

bar∏ogi./

Czy˝eÊ niemóg∏ sobie w najwi´kszej
ozdobie

/Obraç pa∏acu drogiego, nie w tym
le˝eç ˝∏obie?/

Przed Tobà padamy, czo∏em
uderzamy

/Witajàc Ci´ w stajeneczce mi´dzy
bydl´tami./

Zmi∏uj si´ nad nami, obmyj z
grzechów ∏zami,

/I przyjmij serca skruszone, które Ci
sk∏adamy./
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M´drcy Êwiata

M´drcy Êwiata monarchowie, gdzie
spiesznie dà˝ycie?

Powiedêcie˝ nam trzej królowie,
chcecie widzieç dzieci´?

Ono w ˝∏obie nie ma tronu i ber∏a nie
dzier˝y

A proroctwo Jego zgonu ju˝ si´ w
Êwiecie szerzy.

M´drcy Êwiata, z∏oÊç okrutna Dzieci´
przeÊladuje!

WieÊç okropna, wieÊç to smutna:
Herod spisek knuje.

Nic monarchów nie odstrasza, ku
Betlejem spieszà;

Gwiazda Zbawc´ im og∏asza, nadziejà
si´ cieszà.

Przed Maryjà stojà spo∏em, niosà Panu
dary.

Przed Jezusem bijà czo∏em, sk∏adajà
ofiary.

Trzykroç szcz´Êliwi królowie, któ˝
wam nie zazdroÊci?

Có˝ my damy, kto nam powie, pa∏ajàc
z mi∏oÊci?
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Anielski chór

Anielski chór pasterzom, og∏asza
zbawienie,

Zwiastujàc im boskiego s∏owa
wype∏nienie,

˚e w szopce z Panny czystej,
Zbawca si´ narodzi∏,
By nas dziedziców nieba
Z wi´zów oswobodzi∏.

W niedoli i ubóstwie Pan nieba
przychodzi,

On tym cierpieniem n´dzy wszystko
nam os∏odzi.

Jak le˝àc p∏acze w ˝∏óbku,
Tak i na krzy˝u skona;
Wielkim cudem mi∏oÊci odkupu

dokona.

Nuçcie wi´c wdzi´czne pienia
Dzieciàtku pasterze,

NieÊcie Mu wasze dary w uprzejmej
ofierze;

Z uÊmiechem przyjmie mi∏ym.
On z nocnych nas ciemnoÊci
Wywiedzie na dzieƒ jasny
W niebieskiej Êwiat∏oÊci.



3 6

Âliczna panienka

Âliczna panienka Jezusa zrodzi∏a
W stajni powiwszy siankiem go

pokry∏a.
O siano, siano, siano jak lilia,
Na którym k∏adzie Jezusa Maryja.

Czemu˝ litoÊci nie masz Panno droga
˚eÊ w liche siano uwin´∏a Boga;
O siano, siano, kwiecie drogi,
Gdy si´ na Tobie k∏adzie Bóg ubogi.

Dziwna na Êwiecie sta∏a si´ odmiana,
˚e nazarejski kwiat wrzucon do siana.
O siano, siano, co ci si´ zdarzy∏a,
˚e b´dàc sianem, w kwiateÊ si´

zmieni∏o?
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Lulaj˝e Jezuniu

Lulaj˝e Jezuniu, moja pere∏ko,
Lulaj ulubione me pieÊcide∏ko.

Refr.: Lulaj˝e Jezuniu, lulaj˝e lulaj,
A ty Go Matulu w p∏aczu utulaj.

Zamknij˝e znu˝one p∏aczem powieczki
Utul˝e zemdlone ∏kaniem usteczki.
Refr.:

Lulaj˝e pi´kniuchny nasz Anio∏eczku,
Lulaj˝e wdzi´czniuchny Êwiata

Kwiateczku.
Refr.:

Lulaj˝e Ró˝yczko najozdobniejsza
Lulaj˝e Lilijko naprzyjemniejsza.
Refr.:

Lulaj˝e przyjemna oczom
Gwiazdeczko,

Lulaj najÊliczniejsze Êwiata S∏oneczko.

My z Tobà tam w niebie spoczàç
pragniemy,

Ciebie tu na ziemi kochaç b´dziemy.
Refr.:
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W ˝∏obie le˝y

W ˝∏obie le˝y! Któ˝ pobie˝y
kol´dowaç ma∏emu

Jezusowi Chrystusowi dziÊ do nas
zes∏anemu?

Pastuszkowie przybywajcie, jemu
wdzi´cznie przygrywajcie, jako
Panu naszemu.

My zaÊ sami z piosneczkami za wami
pospieszymy,

A tak tego Maleƒkiego niech wszyscy
zobaczymy;

Jak ubogo narodzony p∏acze w stajni
po∏o˝ony,wi´c Go dziÊ ucieszymy.

Najprzód tedy niechaj wsz´dy
zabrzmi Êwiat z weso∏oÊci,

˚e pos∏any nam jest dany Emanuel w
niskoÊci.

Jego tedy przywitajmy, z Anio∏ami
zaÊpiewajmy: Chwa∏a na
wysokoÊci.
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Pijackie, cygaƒskie

Góralu

Góralu, czy ci nie ˝al...
Odchodziç od stron ojczystych...
Z zieloncyh lasów i hal...
I tych potoków srebrzystych?

Refr.: /Góralu, czy ci nie ˝al?
Góralu, wracaj do hal!/

A góral na góry spoziera,
I ∏z´ r´kawem ociera...
Bo góry porzuciç trzeba...
Dla chleba, panie, dla chleba!
Refr.:
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W poniedzia∏ek rano

W poniedzia∏ek rano kosi∏ ojciec siano,
/Kosi∏ ojciec, kosi∏ ja, kosiliÊmy
obydwa!/

A we wtorek rano grabi∏ ojciec siano,
/Grabi∏ ojciec, grabi∏ ja, grabiliÊmy
obydwa!/

A we Êrod´ rano suszy∏ ojciec siano,
/Suszy∏ ojciec, suszy∏ ja, suszyliÊmy
obydwa!/

A we czwartek rano zwozi∏ ojciec
siano,
/Zwozi∏ ojciec, zwozi∏�ja, zwoziliÊÀ˘
obydwa!/

A-a w piàtek rano sprzeda∏�ojciec
siano,
/Sprzeda∏�ojciec, sprzeda∏ ja,
sprzedaliÊmy obydwa!/

A w sobot´ rano przepi∏ ojciec siano,
/Przepi∏ ojciec, przpi∏ ja, przepiliÊmy
obydwa!/

A w niedziel´ rano p∏aka∏�ojciec siano,
/P∏aka∏ ojciec, p∏aka∏ ja, p∏akaliÊmy
obydwa!/
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Jak szybko mijajà chwile

Jak szybko mijajà chwile,
Jak szybko p∏ynie czas!

/Za rok, za dzieƒ, za chwil´,
Razem nie b´dzie nas!/   

I nasze m∏ode lata
Up∏ynà szybko w dal...

/I po nas pozostanà
T´sknota, smutek, ˝al./  

Choç pami´ç o nas zginie
Ju˝ za nied∏ugi czas,

/Niech piosnka w dal pop∏ynie
Póki jesteÊmy wraz. /
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Czarne oczy

Gdybym mia∏ gitar´, to bym na niej
gra∏...

/Opowiedzia∏bym o swej mi∏oÊci,
którà prze˝y∏em sam./

Refr.: A wszystko to czarne oczy,
gdybym ja je mia∏...

/Za te czarne cudne ocz´ta serce,
dusz´ bym da∏./

Ludzie mówià mi g∏upiÊ, po coÊ ty jà
bra∏...

/Po coÊ to dziewcz´ czarne figlarne
mocno pokocha∏?/

Refr.:

Fajki ja nie pal´, wódki nie pij´...
/Ale z ˝alu, z ˝alu wielkiego ledwo co

˝yj´./
Refr.:
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Taƒcuj, taƒcuj (po s∏owacku)

Taƒcuj, taƒcuj, wykrucaj, wykrucaj,
Jeno pecki ne trucaj, ne trucaj,
Dobra pecka na zimu, na zimu,
Ne ma ka˝dy perinu, perinu.
/Tra-la, hop, hop!, Tra-la, hop, hop!
Tra-la-la-la, tra-la-la, tra-la-la/

Stoi wojak na warte, na warte
W rozchelstanem kabate, kabate,
Od weczera do rana, do rana,
Rosa na nem padala, padala.
/Tra-la, itd./

Pobil cygan cyganku, cyganku,
Po zelenym ˝upanku, ˝upanku,
Cyganeczka plakala, plakala,
Bo cygana kochala, kochala.
/Tra-la, itd./
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Hej tam pod lasem

Hej tam, pod lasem, coÊ b∏yska z
dala...

Banda cyganów ogieƒ rozpalà...

/Bum stradi-radi, bum stradi-radi
Bum stradi-radi, bum cyk-cyk,
Bum stradi-radi, bum stradi-radi
Bum stradi-radi, b´c!/

Ognisko palà, kaw´ gotujà...
Jedni Êpiewajà, drudzy taƒcujà...

/Bum stradi-radi, itd./

Co wy za jedni, i gdzie idziecie?
My rozproszeni po ca∏ym Êwiecie.

/Bum stradi-radi, itd./

Cygan bez roli, cygan bez chaty,
Lecz cygan wolny, cygan bogaty...

/Bum stradi-radi, itd./
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Czerwony pas

Czerwony pas, za pasem broƒ...
I topór co b∏yska z dala...
Weso∏a myÊl, swobodna d∏oƒ,
To strój, to ˝ycie górala!

Refr.: /Tam szum Prutu, Czeremoszu
hucu∏om przygrywa,

A ochocza ko∏omyjka do taƒca
porywa.

Dla Hucu∏a nie ma ˝ycia jak na
po∏oninie...

Gdy go losy w do∏y rzucà, wnet z
t´sknoty zginie./

Gdy Êwie˝y liÊç pokryje buk, i
Czarnohora zczernieje...

Niech dzwoni flet, niech ryczy róg....
od˝y∏y nasze nadzieje!

Refr.:

P´k∏ rzeki grzbiet, pop∏ynà∏ lód,
czeremosz juczy po skale..

Nu˝ w dobry czas, k´dziory trzód,
weseli kàpcie górale!

Refr.:
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W piwnicy sobie siedz´ sam

W piwnicy sobie siedz´ sam
Nad kuflem pe∏nym piwa...
Oczami wodz´ tu i tam
A g∏owa mi si´ kiwa.

/Ja nie dbam o czerwony nos,
Ni o to, ˝e wcià˝ tyj´...
Ja bior´ kufel w r´ce swej
I pij´, i pij´, i pij´!/

Gdyby mi ktoÊ na wybór da∏
Dziewczyn´, konia, trunek,
I rzek∏ - wybieraj sobie sam,
Ja p∏ac´ za rachunek...

/Na próêno dziewcz´ wdzi´czy si´,
A koƒ wyciàga szyj´
Ja bior´ kufel w r´ce swe,
i pij´, i pij´, i pij´!/

A gdy nadejdzie na mnie czas,
I stan´ u stóp tronu
Pok∏oni´ si´ a˝ po sam pas
I rzekn´ bez pardonu:

/Rozkoszy nieba nie chc´ znaç,
Ni wiedzieç, gdzie si´ kryjà...
Jeno mnie Panie Bo˝e wsadê,
Gdzie pijà, gdzie pijà, gdzie pijà!/



4 7

Przepijemy naszej babci

Przepijemy naszej babci domek ca∏y,
Domek ca∏y, domek ca∏y...
I kalosze, i bambosze, i sanda∏y,
Jeszcze dziÊ, jeszcze dziÊ, jeszcze dziÊ!

Przepijemy naszej babci majtki w
kratk´,

Majtki w kratk´, majtki w kratk´,
Takie du˝e flanelowe i w∏ochate,
Jeszcze dziÊ, jeszcze dziÊ, jeszcze dziÊ!

Przepijemy naszej babci pieska kotka,
Pieska kotka, pieska kotka,
Pozostanie naszej babci tylko cnotka
Jeszcze dziÊ, jeszcze dziÊ, jeszcze dziÊ!

Przepijemy naszej babci wszystko w
domu,

Wszystko w domu, wszystko w
domu,

Przepijemy naszà babci´ po kryjomu
Jeszcze dziÊ, jeszcze dziÊ, jeszcze dziÊ!

Przepijemy naszej babci domek
Êliczny,

Dome Êliczny, domek Êliczny...
I zrobimy z tego domku dom

publiczny
Jeszcze dziÊ, jeszcze dziÊ, jeszcze dziÊ!
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Czardasz (w´gierski)

Co wieczora tokaj pi∏em
Moja ty, mi∏a ty, dzieweczko ma.
I weso∏o si´ bawi∏em
Moja ty, mi∏a ty, dziewiczko ma.
I choç w g∏owie t´go zaszumia∏o
Serce si´ do ciebie rwa∏o
Moja ty, mi∏a ty, dziewiczko ma!

Dzisiaj znowu tokaj pi∏em
Moja ty, mi∏a ty, dzieweczko ma.
A˝ do rana si´ bawi∏em
Moja ty, mi∏a ty, dzieweczko ma.
Choç si´ g∏ow jak len w polu chwieje
Do Êniadania wytrzeêwiej´
Moja ty, mi∏a ty, dzieweczko ma!

Potem przyjd´ ja do ciebie
Moja ty, mi∏a ty, dzieweczko ma.
A ty przyjmiesz mnie do siebie
Moja ty, mi∏a ty, dzieweczko ma.
I choç z usts mych zapachnie ci wino
Poca∏ujesz mnie dziewczyno
Moja ty, mi∏a ty, dzieweczko ma!
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Zabawa u weteranów

DziÊ zabawa u weteranów, ka˝dy zna
tych panów,

Bo u nich co niedzieli jest zabawy
wieli.

Tam komitet wst´pu bierzy
czterdzieÊci halierzy

Bo si´ tak nale˝y, tajoj ta ju˝!

Refr.:  A muzyczka ino ano a
muzyczka r˝nie

Bo przy muzyczce goÊcie bawià si´
weso∏o,

Wszystko jedno czy to m´ska czy to
damska jest,

Byle ino r˝n´∏a fest a fest!
MaryÊka, MaryÊka, chodê ˝e ze mnà

rwaç jab∏uszka,
MaryÊka, MaryÊka, chodê ˝e ze mnà

rwaç!

A tam w kàcie pan Bazyli przeprasza
na chwili,

Bo mu majtki p´kli, taj na samym tyli.
A je˝eli nic nie chyci, trzeba biec po

nici,
Albo iÊç w spodnicy, tajoj, ta ju˝.
Refr.:

A tam w kàcie jakaÊ w∏adza mocno si´
obra˝a

Toç ja mam nagniotki, taj no pan
uwa˝a!

Ja nie lubi´ gadaç wieli, ty cywilne
cieli!

Stój, bo w mord´ strzeli, tajoj ta ju˝!
Refr.:

O pó∏nocy sià zjawili jacyÊ dwaj cywili

G´by podrapane, w∏osy jak badyli.
Nic nikomu nie mówili, Êwiat∏a

pogasili,
Potem w mord´ bili, tajoj ta ju˝!
Refr.:
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Harcerskie, studenckie

Pod ˝aglami Zawiszy

Pod ˝aglami Zawiszy
˚ycie p∏ynie jak w bajce...
Czy to w szturmie czy w ciszy
Czy w noc ciemnà, dzieƒ jasny...

Bia∏e ˝agle na masztach...
Jest to widok mocarny...
W sercu radoÊç i si∏a...
To Zawisza nasz czarny

Kiedy burza szaleje...
Fala pok∏ad zalewa...
To za∏oga Zawiszy
Czuje wtedy, ˝e p∏ywa.

Wi´c pop∏yƒmy raz jeszcze
W t´ dal sinà bez koƒca
Aby u˝yç swobody
Wiatru, morza, i s∏oƒca.
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˚eby zaprotestowaç

Jeden urz´dnik z urz´du
Nie przyszed∏ dzisiaj do pracy...
Chcia∏ w ten sposób zaprotestowaç...
Przeciwko niskiej p∏acy.
La, la-la, la la la la la-la, przeciwko

niskiej p∏acy.

A jeden kelner z Krystalu
Nie wyda∏ reszty ze stówki...
Chcia∏ w ten sposób zaprotestowaç...
Przeciw spadkowi z∏otówki.
La, la-la, la la la la la-la, przeciw

spadkowi z∏otówki.

ZaÊ pewnie z∏odziej w∏amywacz
Nic nie ukrad∏ w Ce-De-Cie...
Chcia∏ w ten sposób zaprotestowaç
Przeciw powszechnej tandecie.
La, la-la, la la la la la-la, przeciw

powszechnej tandecie.

ZaÊ pewien piekarz bia∏y
Gwoêdzie zapieka∏ w kajzerkach...
Chcia∏ w ten sposób zaprotestowaç
Przeciwko rzàdom Gierka.
La, la-la, la la la la la-la, przeciwko

rzàdom Gierka.

A pewna pani spod baru
Przesta∏a si´ lekko prowadziç
I wcale nie w ramach SolidarnoÊci
Ino z powodu staroÊci.
La, la-la, la la la la la-la, ino z powodu

staroÊci.
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Ballada o Mary Brown

W ma∏ym zachodnim miasteczku,
Nad rzekà Rio Grande...
Na poÊcielonym ∏ó˝eczku
Âpi pi´kna Mary Brown.
Wszyscy kochajà tu Mary...
Dla nich niepe∏ny jest Êwiat...
/Kocha jà Dicky i Gary,
Tom, Terry i jego brat./   

Mary, Mary, ca∏y zas∏aniasz mi Êwiat...
Mary, Mary, bez ciebie zwi´dn´ jak

kwiat.
Mary, Mary, bo umr´ lub zaczn´ piç...
Mary, Mary, kochaj mnie, pozwól mi

˝yç.

Wszystko to dzielne sà zuchy...
Ka˝dy ma kolta lub dwa...
Lecà za nimi dziewuchy...
Lecz oni nic tylko ta.
A kiedy stygnà ju˝ lufy
A kolty w olstrach ju˝ sà...
/Ka˝dy z nich bierze gitar´
I Êpiewa, bo chce mieç jà. /

O gdybyÊ zna∏ naszà Mary,
Pokocha∏byÊ, fall in love...
Lecz tutaj musz´ byç szczery,
Zanim ci´ czeka pif-paf.
Wszyscy kochajà tu Mary
Ka˝dy nabità ma broƒ...
/Przez nià niejeden spad∏ z konia
Niejeden pogryz∏ si´ koƒ/

/Mary, Mary, tak pi´kna jest Mary
Brown...

Mary, Mary, co mieszka w Little
Town. /
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Nie oddamy Wilna

Nie oddamy Wilna, nie oddamy
Wilna,

Nie oddamy miasta Wilna!
Jedna armia silna, druga armia silna
I jesteÊmy u wrót Wilna!

Nie oddamy Lwowa, nie oddamy
Lwowa,

Nie oddamy miasta Lwowa!
Jedna bomba atomowa, druga bomba

atomowa,
I jesteÊmy u wrót Lwowa!

Nie oddamy Miƒska, nie oddamy
Miƒska,

Nie oddamy miasta Miƒska!
Jedna armia chiƒska, druga armia

chiƒska,
I jesteÊmy u wrót Miƒska!

Nie oddamy Omska, nie oddamy
Omska,

Nie oddamy miasta Omska!
Pójdà nasze wojska, pójdà nasze

wojska,
I wrócimy znów do Omska!

Nie oddamy Rigi, nie oddamy Rigi,
Nie oddamy miasta Rigi!
Pójdà nasze migi, pójda nasze migi,
I jesteÊmy u wrót Rigi!

Nie oddamy Wo∏gi, nie oddamy
Wo∏gi,

Nie oddamy rzeki Wo∏gi!
Pójdà nasze czo∏gi, pójdà nasze czo∏gi,

I wrócimy znów do Wo∏gi!

Nie oddamy Moskwy, nie oddamy
Moskwy,

Nie oddamy miasta Moskwy!
Pójdà nasze wojska, pójdà nasze

wojska,
Moskwa zawsze by∏a polska!
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Wania i Grisza

Nad ko∏chozem czarne chmury
wiszà...

Idzie Wania z pijaniutkim Griszà...

Refr.:  /Wania kandydat do Partii
Grisza jest cz∏onkiem KC!/

Lenin stworzy∏ ˝ycie im jak w bajce:
Wania chodzi∏ w walonkach a Grisza

w kufajce...
Refr.:

Na zabawie Wani mord´ zbili
Za co Grisz´ z Partii wyrzucili...

Refr.:  /Wania ju˝ nie chce do Partii,
Grisza ju˝ s∏u˝y do mszy./

Nad ko∏chozem  czarne chmury
wiszà...

Za ko∏chozem wisi Wania z Griszà...

Refr.:  /Wania kandydat do Partii
Grisza jest cz∏onkiem KC!/
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Piosenka o wychylajàcym si´
˝eglarzu

Po morzu fali m∏oda ˝eglarka...
Po morzu fali samotnie mknie...
/A za nià, za nià druga ∏ódê p∏ynie
Z niej m∏ody ˝eglarz wychyla si´./

Czemu˝ tak z dala, m∏oda ˝eglarko?
Czemu˝ tak z dala od ∏odzi mej?
/Niechaj nas jedna fala pojedna,
Niechaj nas jeden po∏àczy los./   
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Dziki d˝ez

Na Êcianie wisi portret Bieruta,
Na ∏ó˝ku le˝y naga Danuta,
Na stole stojà trzy litry wódki,
Pod sto∏em le˝à trzy krasnoludki.

Refr.: Ja lubi´ dziki d˝ez, dziki,
szalony,

Ja lubi´ dziki d˝ez, i cudze ˝ony,
Ja lubi´ dziki d˝ez, i morza wódki,
Ja lubi´ dziki d˝ez, i krasnoludki.

Nie ma pieni´dzy, nie ma te˝ wódki,
Posz∏y do domu trzy krasnoludki,
B´dà pieniàdze, b´dzie te˝ wódka,
Mo˝e si´ znajdzie i krasnoludka!
Refr.:



5 7

Ró˝ne

˚urawie

W górze hen, gdzie gonià chmury,
Nad przestrzenià pól i wód...
Mknà ˝urawie d∏ugiem sznurem...
Lecà, lecà ciàgle wprzód.

W zwartym szyku, ptak za ptakiem,
Tylko jeden ˝uraw znik∏,
I pozosta∏ poza szlakiem,
I naruszy∏ zwarty szyk.

Dwa ˝urawie pozostajà,
Pomóc jemu to ich cel...
Ju˝ koledze pomagajà,
Ju˝ na czele jego biel.

W górze hen, gdzie gonià chmury,
Na przestrzenià pól i wód...
Mknà ˝urawie d∏ugim sznurem,
Lecà, lecà ciàgle wprzód.

W zwartym szyku, ptak za ptakiem,
Ju˝ na czele ˝uraw znik∏...
Nikt ne zosta∏ poza szlakiem...
Leci w drog´ zwarty szyk.
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Czarny chleb i czarna kawa

Czarny czleb i czarna kawa,
Op´tani samotnoÊcià
MyÊlà swà szukajà szcz´Êcia,
Które zwie si´ wolnoÊcià

W dole jaÊmin cudnie pachnie,
A na niebie s∏oƒce lÊni,
To ÊwiadomoÊç mej rozpaczy,
To ÊwiadomoÊç, ˝em jest nikt.

Zrozumia∏em to, co mia∏em,
Zrozumia∏em, to , co wiem,
Ona wtedy zap∏aka∏a,
Zrozumia∏em, wtedy, ˝e...

/Czarny chleb i czarna kawa.../
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Ju˝ nigdy

Patrz´ na twojà fotografi´, którà dziÊ
przys∏a∏aÊ mi,

I wypowiedzieç nie potrafi´ m´ki
mych ostatnich dni...

Wszystko przecierpia∏em, wszystko
przemyÊla∏em,

I wszystko zrozumia∏em, i wiem:

Ju˝ nigdy, jak okrutnie te s∏owa dwa
brzmià...

Ju˝ nigdy do mych ust nie przytul´
twych ràk...

Odesz∏aÊ, jak˝e trudno pogodziç si´ z
tym,

˚e nie powrócisz ni nocà ni dniem, ni
myÊlà ni snem,

Ju˝ nigdy...

Ju˝ nigdy, nie us∏ysz´ kochanych
twych s∏ów,

Ju˝ nigdy do mych ust nie przytul´ ci´
znów...

Nadziei, tylko tyle by przetrwaç ten
czas,

Bo nie powrócisz ni nocà ni dniem, ni
myÊlà ni snem,

Ju˝ nigdy...
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Takie ∏adne oczy
S∏owa: M. Gagman, Muzyka: S.
Krajewski

¸adne oczy masz, komu je dasz?
Takie ∏adne oczy, takie ∏adne oczy,
WÊród wysokich traw g∏´boki staw,
Jak mnie nie pokochasz, to si´ w nim
utopi´!

ref.: W stawie zimna woda
Troch´ b´dzie szkoda...
Troch´ b´dzie szkoda, gdy
Utopi´ si´ w nim.

Powiedz˝e mi, jak odgadnàç mam,
Czy mnie b´dziesz chcia∏a, czy mnie
b´dziesz chcia∏a,
Przez zielony staw ∏ab´dzie dwa
Grzecznie sobie p∏ynà. Czy mnie
chcesz dziewczyno?
refr.:

Inne oczy masz ka˝dego dnia...
Diabe∏ nie odgadnie, co w nich
chowasz na dnie...
Przez zielony staw przelecia∏ wiatr...
Po rozleg∏ej toni fala fal´ goni...

Refr.: W stawie zimna woda,
Troch´ b´dzie szkoda...
Komu b´dzie szkoda, gdy
Utopi´ si´ w nim?

¸adne oczy masz, komu je dasz?
Takie ∏adne oczy, takie ∏adne oczy!
¸adne oczy masz, komu je dasz?

Takie ∏adne oczy, takie ∏adne oczy,
takie ∏adne oczy...
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Tawerna "Pod pijanà zgrajà"

Kiedy niebo do morza przytula si´ z
p∏aczem,

Licho sosny garbate do reszty
wykrzywia,

Brzegiem nocy w´drujà bezdomni
tu∏acze

I nikt nie wie, skàd idà, jaki wiatr ich
przywia∏,
/Do tawerny "Pod pijanà zgrajà"
Do taƒczàcych, rozhukanych Êcian
I do dziewczyn, które serca
Za z∏amany grosz oddajà,
Nie pytajàc, czyÊ ty kiep czy draƒ./

Kiedy wiatry noc chmurnà przegonià
za morze,

Gdy pó∏-s∏oƒce, pó∏-nieba, pó∏ morza
rozpali,

Opuszczajà w´drowcy uÊpionà
gospod´,

Z pierwszà bryzà znikajà w
pomarszczonej dali.
/A w tawernie "Pod pijanà zgrajà"
Sp∏ywa smutek z okopcionych Êcian,
A dziewczyna z pó∏grosików
amulety uk∏adajà
Na kochanie, na t´sknot´ i na ˝al./

Kiedy charndra jesienna jak mg∏a ci´
otoczy,

Kiedy wszystko postawisz na kart´
przegranà,

Zamiasta siedzieç bezczynnie i p∏akaç,
i psioczyç,

Weê w´ze∏ek na placy, ruszaj w Êwiat,
w nieznane,

/Do tawerny... /
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Dzisiaj tu, jutro tam (Leonard Cohen)

Zapyta∏em raz Jezusa, czy nienawiÊç w
sercu ma

Do ludzkoÊci co skazali go na krzy˝?
O mi∏oÊci lepiej mów,  nie mam czasu,

bywaj zdrów,
Tyle jeszcze do zrobienia, musz´ iÊç!
Refr.:  Dzisiaj tu, jutro tam, ka˝da

radoÊç krótko trwa!
Dobrze z sobà by∏o nam, wi´c

Êpiewajmy dzisiaj tu, a
jutro tam!

Kiedy Adam raj opuszcza∏ z jednym
jab∏kiem w d∏oni 
swej

Zapyta∏em go, co b´dzie dalej z nim...
B´d´ ora∏, sadzi∏, sia∏, o deszcz modli∏

si´ co dnia,
Teraz ca∏kiem sam zosta∏em tak, jak

ty!
Refr.:

By∏em razem z Waszyngtonem gdy na
ch∏odzie z armià
dr˝a∏,

I spyta∏em w imi´ czego cierpia tak?
Kiedy cz∏owiek racj´ ma, nawet ˝ycie

za nià da,
Choçby wiedzia∏, ˝e odejdzie tak, czy

siak.
Refr.:

Kiedy Franklin Roosevelt kona∏
us∏ysza∏em jego g∏os:

Z tej wojny zjednoczony wyjdzie
Êwiat.

Czy Rosjanin, czy Wuj Sam, ka˝dy z
nas jest taki sam,

Jedna droga, dzisiaj tu, a jutro tam!
Refr.:
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Ma∏y bia∏y domek

Ma∏y bia∏y domek w mej pami´ci
tkwi...

Ma∏y bia∏y domek co noc mi si´ Êni.
Okna tego domku w jasnym s∏oƒcu

lÊnià
Jakby czyjeÊ oczy zachodzi∏y mg∏à.

Nie wiem, ach nie wiem, jak to si´
sta∏o
˚e zakocha∏em si´...
Tyle jest pi´knych dziewczàt na
Êwiecie
A ja o tobie marz´ i Ênie...
Nie kr´puj si´, Êmiaç si´ mo˝na,
˝artowaç...
Ja jedno wiem, ˝e zakocha∏em si´.

Ma∏y bia∏y domek w mej pami´ci
tkwi...

W ma∏ym bia∏ym domku razem ja i
ty...

Ma∏y bia∏y domek widz´ we Ênie
znów...

Pi´kny jest Êwiat marzeƒ, pi´kny jest
Êwiat snów.

Nie wiem, ach nie wiem, jak to si´
sta∏o
˚e zakocha∏em si´.
Tyle jest pi´knych dziewczàt na
Êwiecie
A ja o tobie marz´ i Ênie...
Nie kr´puj si´, daj swe usta
ca∏owaç...
Ja jedno wiem, ˝e zakocha∏em si´.

Nie wiem, ach nie wiem, jak to si´
sta∏o

˚e zakocha∏em si´.
Tyle jest pi´knych dziewczàt na

Êwiecie
A ja o tobie marz´ i Ênie
Nie kr´puj si´, daj swe usta ca∏owa
Ja jedno wiem, ˝e zakocha∏em si´.
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B∏´kitny ma∏y kwiat
Pami´tam tamten spacer do dziÊ

jeszcze,
Gdy pierwsze kwiaty wiosny kwit∏y

wkràg...
Mówi∏aÊ ciche s∏owa dr˝àcym

szeptem,
Gdy bra∏em kwiaty z twoich drobnych

ràk...

B∏´kitny ma∏y kwiat o dziwnej mocy...
B∏´kitny ma∏y kwiat, jak twoje oczy...
Pod niebem pe∏nym od gwiazd
Przyrzek∏aÊ, mi∏a, ˝e ˝adna si∏a ju˝ nie

rozdzieli nas...
Znów widz´ oczy twe, i Êmiech twój

dzwoni,
I tul´ si´ do twoich dziewcz´cych

d∏oni.

Ju˝ rok bez ciebie dzisiaj mija trzeci,
Bo w ró˝ne strony rzuci∏ nas z∏y los.
St´skniony pragn´ wybiec ci

naprzeciw,
W twe oczy spojrzeç, twój us∏yszeç

g∏os...

B∏´kitny ma∏y kwiat, droga pamiàtka,
B∏´kitny ma∏y kwiat, most naszych

spotkaƒ...
Choç smutne przysz∏y dziÊ dni,
Choç przysz∏a jesieƒ, wspomnienia

niesie
Kwiat, który da∏aÊ mi...
Znów widz´ oczy twe, i Êmiech twój

dzwoni,
I tul´ si´ do twoich dziewcz´cych

d∏oni.

I chocia˝ mo˝e nigdy nie powrócisz,

Z nadziejà jednak ∏atwiej jest mi ˝y
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Poetyckie

Nic dwa razy si´ nie zdarza
(Wis∏awa Szymborska)

Nic dwa razy si´ nie zdarza
I nie zdarzy. Z tej przyczyny
ZrodziliÊmy si´ bez wprawy
I pomrzemy bez rutyny.
Choç byÊmy uczniami byli
Najt´pszymi w szkole Êwiata,
Nie b´dziemy repetowaç

˚adnej zimy ani lata.
˚aden dzieƒ si´ nie powtórzy,
Nie ma dwóch podobnych nocy,
Dwóch tych samych poca∏unków,
Dwóch jednakich spojrzeƒ w oczy.

Wczoraj kiedy twoje imi´
KtoÊ wymówi∏ przy mnie g∏oÊno,
Tak mi by∏o, jakby ró˝a
Przez otwarte wpad∏a okno.
DziÊ, kiedy jesteÊmy razem,
Odwróci∏am twarz ku Êcianie.
Ró˝a? Jak wyglàda ró˝a?
Czy to kwiat? A mo˝e kamieƒ?

Czemu ty si´, z∏a godzino,
Z niepotrzebnym mieszasz l´kiem?
JesteÊ - a wi´c musisz minàç. 
Miniesz - a wi´c jest to pi´kne.
UÊmiechnie´ci, wpó∏obj´ci,
Spróbujemy szukaç zgody,
Choç róênimy si´ od siebie
Jak dwie krople czystej wody. 
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Dzieci´ce

Krasnoludki
(Oficjalny marsz krasnoludków)

My jesteÊmy krasnoludki
Hopsa sa! Hopsa sa!
Pod grzybami nasze budki
Hopsa sa! Hopsa sa!

La la la-la, la la la, (3x)
La, la, la
La la la-la, la la la, (3x)
La la la-la-la la!

Jemy mrówki, ˝abie ∏apki
Oj tak, tak! Oj tak, tak!
A na g∏ówkach krasne czapki
To nasz znak! To znasz znak!
La la la-la, la la la, itd.

Gdy kto zb∏àdzi, to tràbimy:
Tru tu tu! Tru tu tu!
Gdy kto senny, to uÊpimy:
Lu lu lu! Lu lu lu!
La la la-la, la la la, itd.

Gdy kto skrzywdzi krasnoludka
Oj joj joj! Oj joj joj!
To zap∏acze niezabudka
Oj joj joj! Oj joj joj!
La la la-la, la la la, itd.
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Krakowiaczek

Krakowiaczek jeden
Mia∏ koników siedem…
Pojecha∏ na wojn´,
Zosta∏ mu si´ jeden.
//Siedem lat wojowa∏,
Szabli nie wyjmowa∏…
Szabla zardzewia∏a,
Wojny nie widzia∏a//

Krakowiaczek ci ja,
Krakowskiej natury…
Kto mi wejdzie w drog´,
Ja na niego z góry.
//Krakowiaczek ci ja,
Któ˝ nie przyzna tego…
Siedemdziesiàt kó∏ek
U pasika mego.//

Gra mi wcià˝ muzyka,
A kó∏ka trzepocà…
Jak ma∏e ksi´˝yce
W blasku si´ migocà.
//Krakowiaczek ci ja,
Z czerwonà czapeczkà…
Szyte kieryzyja,
Bucik z podkóweczkà.//

Wis∏o moja Wis∏o,
Rzeka b∏´kitnawa…
K∏ania ci si´ Kraków,
K∏ania i Warszawa.
//Bo si´ w tobie, Wis∏o,
Wanda utopi∏a,
By nie pójÊç na Niemca,
Do wody skoczy∏a.//
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By∏ sobie król

By∏ sobie król, by∏ sobie paê,
I by∏a te˝ królewna…
/˚yli wÊród ró˝, nie znali burz,
Rzecz najzupe∏niej pewna./

Kocha∏ si´ król, kocha∏ si´ paê
W królewskiej tej dziewoi…
/I ona te˝ kocha∏a ich:
Kochali si´ we troje./

Lecz srogi los, okrutna Êmierç
W udziale im przypad∏a:
/Króla zjad∏ pies, pazia zjad∏ kot,
Królewn´ myszka zjad∏a./

Lecz ˝eby ci nie by∏o ˝al,
Dziecino ma kochana…
/Z cukru by∏ król, z piernika paê,
Królewna z marcepana./
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Amerykaƒskie ogniskowe

JesteÊ s∏oneczkiem
(You Are My Sunshine)

Refr.: JesteÊ s∏oneczkiem moim
jedynym,

Jedynym szcz´Êciem szarych dni.
Nigdy nie powiem, jak ja  ci´

kocham...
Nie zabieraj s∏oneczka mi.

Wczoraj wieczorem, jak zasypia∏em
Ja mia∏em najpi´kniejszy sen... 
Obudzi∏em si´, mój b∏àd pozna∏em:
SpuÊci∏em g∏ow´, zap∏aka∏em.
Refr.:

Mówi∏eÊ kiedyÊ, ˝e mnie pokochasz, 
˚e kochaç b´dziesz tylko mnie...
Teraz odesz∏aÊ, kochasz innego...
Mnie opuÊci∏aÊ ju˝ na zawsze. 
Refr.:
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Zobacz´ ci´ we Ênie
(I'll See You In My Dreams)

Zobacz´ ci´ we Ênie, 
Obejm´ ci´ we Ênie...
KtoÊ mi ukrad∏ ciebie z mych ràk,
Lecz w pami´ci wdzi´ki twe tkwià!
Usta, oczy twe
Nawiedzajà mnie...
OÊwietlajà drog´ mà...
Zobacz´ ci´ we Ênie.   
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Miodeczku
(I'm In Love With You, Honey)

Wiesz, ˝e kocham ci´, Miodeczku!
Mów, ˝e kochasz mnie, Miodeczku!
Tylko ciebie chc´, Miodeczku:
To prawda, jeszcze jak!
Kocha∏em ciebie od poczàtku,
Bez namys∏u, bez rozsàdku...
˚ycie z tobà b´dzie nam jak w s∏onku,
Miodeczku, to tak!
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Weso∏ych dróg
(Happy Trails - Roy Rogers Theme

Song)

Weso∏ych dróg tobie...
Bàdê wesó∏, szcz´Êliw, zdrów...
Weso∏ych dróg tobie...
A˝ b´dziem razem znów...

Pami´taj, kiedy chmury ci´ zwiedzajà,
˚e chmury zawsze Êrebrne kraƒce

majà...
Weso∏ych dróg tobie, i nie zapomnij

mnie!

Weso∏ych dróg tobie...
Bàdê wesó∏, szcz´Êliw, zdrów...
Weso∏ych dróg tobie...
Weso∏ych marzeƒ, snów...

Gdy los uÊmiechnie si´, b´dziemy
razem,

Wi´c czekaj na mnie stale, a
tymczasem

Weso∏ych dróg tobie, i nie zapomnij
mnie!
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Pa, Pa,Tootsie
(Toot, Toot, Tootsie, Goodbye)

Pa, pa, Tootsie, pa, pa!
Niech Tootsie nie szlocha!
Pocià˝ek, który mnie odwiezie...

daleko stàd...
Bóg wie, dok∏adnie dokàd jedzie!

Ca∏uj, Tootsie, ca∏uj!
Niczego nie ˝a∏uj!
S∏ysz´ ju˝ gwizd, wi´c pa pa na dziÊ:
Jak nie b´d´ w wiezieniu to dostaniesz

mój list!
Niech Tootsie buzi da... 
Pa, pa, Tootsie, pa pa!
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Twarzyczka (w siedmiu przypadkach)
na melodi´ "Baby Face"

Twarzyczka-N, masz takà ∏adnà
twarzyczk´-A,

˚e tylko Bóg móg∏ darzyç ci´ takà
Twarzyczkà-I...

Tak si´ dziwi´ twej twarzyczce-D
Kocham jà na ca∏e ˝ycie!

W twaryczce-L tej zakocha∏em si´
dawno...

Blask twojej twarzyczki-G co nocy mi
si´ Êni,

O moja pi´kna twarzyczko-V!



7 5

Po ∏àce zielonej (Green Grow the
Lilacs)

Refr.: Po ∏àce zielonej roztacza si´
mg∏a

Tak smutno mi, mi∏a, jak tyÊ odesz∏a!
Jak smutno, i t´skno, i przykro, i êle,
Bo ty kochasz innego i nie kochasz

mnie.

Raz mia∏em kochank´, raz mia∏em a˝
dwie,

Ode mnie odesz∏y ju˝ raz na zawsze...
Ode mnie odesz∏y, mówi∏y mi, ˝e...
˚e kochajà innego a mnie zaÊ ju˝ nie.
Refr.

Minà∏em jej chat´, minà∏em jej dom.
Wyjrza∏a przez okno, krzykn´∏a jak

grom,
WynoÊ si´, krzykn´∏a, nie wejdê mi w

drog´,
Bo ja kocham innego, i nie kocham ci´!   
Refr.

Pisa∏em jej listy, pisa∏em a˝ dwa...
Odpowiedê, co da∏a, okrutna by∏a...
Okrutna, okropna, z∏oÊliwa i z∏a:
Innego lepszego, ni˝ ty, kocham ja!
Refr.

O bia∏o-czerwono-niebieski nasz znak!
Odchodz´ do boju, niech ci´ trafi

szlag!
Odchodz´, ma mi∏a, w nieznanà

drog´,

Bo ty kochasz innego, i nie kochasz
mnie.

Refr.
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Przez tulipany na palcach
(Tiptoe through the tulips)

Chodê na palcach przez tulipany,
Êwiat hen za nami,

O jak przyjemnie jest
IÊç na palcach przez tulipany z tobà!

Czekaj na mnie, tam przy bramie, bo
wiesz, ˝e dla  
mnie,

To tak przyjemnie jest
IÊç na palcach przez tulipany z tobà!

Po pas przez kwiaty si´ iÊç...
O nas ju˝ wie ka˝dy liÊç!

A jak ukradkiem, ca∏kiem
przypadkiem, ci´ poca∏uj´,

Czy ty wybaczysz mi?
O chodê na palcach przez tulipany ze

mnà!
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Stara strzelba i ja z koniem swym
My Rifle, My Pony, and Me (Rio

Bravo)

Zasnà∏ ju˝ (zasnà∏ ju˝) stary kanion
(stary kanion)...

Snuje si´ (snuje si´) mg∏a jak dym
(mg∏a jak dym)...

Czujnie Êpi (czujnie Êpi) trzech
kompanów (trzech kompanów):

/Stara strzelba i ja z koniem swym./

Idà w Êwiat (idà w Êwiat) moje stada
(moje stada)...

PieÊƒ przele- (PieÊƒ przele-)-ci przez
cieƒ (-ci przez cieƒ)...

(Âpiewa Jim) i gitara (i gitara)...
/B´dà nam kompanem w szary

dzieƒ./

Idzie noc (idzie noc) ciemna, g∏ucha
(ciemna g∏ucha)...

Preria Êpi (preria Êpi), wracaç czas
(wracaç czas)...

W dali gdzieÊ (w dali gdzieÊ) pieÊni
s∏ychaç (pieÊni s∏ychaç),

/Lecz kto Êpiewa? bo to ˝aden z nas./

(powtórz pierwszà zwrotk´.)
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Rudolf z czerwonym nosem
(Rudolph the Red-Nosed Reindeer)

Rodolf z czerwonym nosem
Mia∏ bardzo b∏yszczàcy nos,
A gdybyÊ go zobaczy∏,
Zdziwi∏byÊ si´ jemu wprost.

Wszyzstki te inne reny
ZazdroÊci∏y mu i jak,
Nie da∏y Rudolfowi
Udzia∏ wziàç w renowych grach.

Wtedy w jednà mglistà noc
Przyszed∏ Santa znów:
"Rudolf z twoim nosem
Podziel si´ ze mnà losem!"

Wtedy te inne reny
Zakrzycza∏y z radoÊci:
"Rudolf, od dziÊ zostaniesz
Zawsze w naszej pami´ci!"
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Jaskó∏cze wzgórza
(Mockingbird Hill)

Kiedy s∏oƒce nad ranem wyglàda zza
chmur,

I oblewa swym Êwiat∏em ogródek i
mur,

Wtedy serce podskoczy na weso∏y
chór...

To szczebiocà jaskó∏ki zza jaskó∏czych
gór.

Refr.: Tra-la-la, t∏ydl-di-di-di, na ziemi
jest luz,

Kiedy budzà ci´ pi´Êni  z tych
jaskó∏czych ust,

Tra-la-la, t∏ydl-di-di-di, opuÊci ci´
blues,

Jak us∏yszysz jaskó∏ki zza jaskó∏czych
wzgórz.

Mam rozwalonà chat´, zardzewia∏y
p∏ug,

I mu∏a, co ledwie si´ trzyma swych
nóg,

Ale wszystko to nic, kiedy wyjrz´
przez próg,

I zobacz´ bogatcwa, co da∏ mi pan
Bóg.

Refr.:

Kiedy robi si´ póêno, a Êwiat wokó∏
lÊni,

I wszystko w odblasku ksi´˝yca ju˝
Êpi,

Wtedy moje królestwo tak ∏adnie si´
Êni,

I ju˝ wiem, ˝e ja sp´dz´ tu reszt´ m
dni!

Refr.:
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Ró˝e czerwone sà (Bobby Vinton)

Refr.: Ró˝e czerwone sà, niebieskie sà
bzy,

Cukier ma s∏odki smak, lecz jeszcze
s∏odsza ty!

Razem chodziliÊmy, od
najwczeÊniejszych lat…

W szkolnym zeszycie raz wpisa∏em
tak:

Refr.: Czerwone ró˝e sà, …

Po szkole przysz∏o mi wyjechaç w
wielki Êwiat…

A˝ wreszcie po tobie zginà∏ twój Êlad.
Refr.: Czerwone ró˝e sà, …

Niedawno s∏ysza∏em, ˝e ktoÊ ci´
widzia∏ gdzieÊ…

Mówi∏, ˝e m´˝a masz, i dziecko te˝.
Refr.: Czerwone ró˝e sà, …

To twoja córeczka? Do matki
podobna.

Jej ch∏opiec wpisze jej, jak kiedyÊ ja:
Refr.: Czerwone ró˝e sà, …
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Anio∏ek nastolatka (Teen Angel)

Anio∏ku, anio∏ku, anio∏ku-u-u.

Na torze wóz za∏ama∏ si´, gdy jecha∏
ju˝ pociàg…
A gdy ci´ wyciàgnà∏em, ty wyrwa∏aÊ
mi si´ z ràk …

Anio∏ku nastolatko, anio∏ku
nastolatko…
Czy lecisz gdzieÊ tam nade mnà,
Mój anio∏ku nastolatko?

Czego szuka∏aÊ w ciemnoÊciach
przekl´tej nocy tej?

Znaleêli mojà�obràczk´ wciÊci´tà w
d∏oni twej.
Anio∏ku nastolatko, anio∏ku
nastolatko…
Gdzie˝eÊ ty si´ podzia∏a,
B´dziesz mnie nadal kocha∏a?

SzesnaÊcie lat, a teraz co: marzenia
pierzch∏y w nic…

Nie ujrz´ twoich pi´knych ust: twój
pogrzeb b´dzie dziÊ…
Aniólku nastolatko, anio∏ku

nastolatko,
Lecisz gdzieÊ tam nade mnà,
Ja chc´ byç razem tam z tobà!

Anio∏ku, anio∏ku, odezwij si´!!!
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Hymny letniego instytutu

Hej studenty! (to the tune of "Hej
soko∏y")

Nie pytaj˝e, co si´ sta∏o,
Prac domowych jest niema∏o:
'ale', 'lecz', wyjàwszy', 'jeno'...
Nie masz czasu na Jay Leno!

/ Hej, hej, hej studenty!
Niez∏e mamy ju˝ akcenty!
Nie mów, bracie, po angielsku,
Bo nied∏ugo b´dziesz w Bielsku./

Wina, wina, wina dajcie,
A dlaczego - nie pytajcie.
B´d´ si´ polskiego uczyç,
Ju˝ bez niego nie mog´ ˝yç!

/Hej, hej, hej studenci!
Jak okrutni ci akcenci!
Dawaj piwo ju˝ z lodówki,
Bardzo trudne te koƒcówki./

Wódki, wódki, wódki dajcie,
Podr´czników nie czytajcie.
Dobrze kszta∏ci szko∏a s∏ynna:
SzeÊç tygodni - mowa p∏ynna!

/Hej, hej, hej studentki!
åwiczcie dalej swe akcentki.
JeÊli mówiç, to po polsku,
Zimà b´dziem ju˝ na Âlàsku!/
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Tak niedawno�êeÊmy si´ poznali

refr.: My tà piosenkà  po˝egnamy
was...
Niech ta piosenka stale ∏àczy nas...
Gdy us∏yszycie tej melodii ton,
Niech w sercach waszych radoÊç budzi
on.

Tak niedawno ˝eÊmy si´ poznali...
A ju˝ po˝egnania nadszed∏ czas...
Tyle ˝eÊmy z sobà przebywali,
A dziÊ ju˝ wspomnienie ∏àczy nas.
Refr.:

˚ycie daje nam radoÊci tyle,
Tyle szcz´Êcia i pogodnych dni...
Trzeba wykorzystaç ka˝dà chwil´...
I zapomnieç, ˝e istniejà ∏zy.
Refr.:

I choç smutek, ˝al nam serce targa...
W oczach niech nam nie zab∏yÊnie
∏za...
Bo nikt nie zrozumie, co to skarga...
Trzeba Êmiaç si´, chocia˝ serce ∏ka.
Refr.:
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