
 
 

 
 
 
 

O KLINACH PORANNYCH 
 

Był to rok 2012. W Krakowie na Osiedlu Kliny oddano do użytku długo oczekiwaną ulicę. Mieszkańcy 
osiedla postanowili uczcić ten fakt Piknikiem Sąsiedzkim. Grupa Inicjatywna pod wodzą Waldemara 
Domańskiego przeprowadziła referendum, w wyniku którego wprowadzona nazwę lokalną świeżo 
wylanego asfaltu ponieważ uznano, że jego dotychczasowa nazwa nie oddaje piękna tej inwestycji. 
Nazwa ulica Homolacsa, która poza tym że jest trudna do napisania to jeszcze trudniejsza do 
wymówienia, przegrała z pełną wdzięku nazwą „Bulwar Zachodzącego Słońca”. Dodatkowo Osiedle 
Kliny, w których  znajduje się wspomniany Bulwar postanowiono wyodrębnić z tego obszaru 
wprowadzając doprecyzowującą nazwę lokalną. Od tej chwili zwykłe Kliny stały się Klinami 
Porannymi, co zostało potwierdzone w sondzie przeprowadzonej wśród mieszkańców tego kwartału. 

 



1. 
SZŁA DZIEWECZKA DO LASECZKA 
 
Szła dzieweczka do laseczka  
Do zielonego, do zielonego, do zielonego.  
Napotkała myśliweczka  
Bardzo szwarnego, bardzo szwarnego, bardzo szwarnego.  
 
Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom  
Gdzie jest ta dziewczyna co kocham ją?  
Znalazłem ulicę, znalazłem dom,  
Znalazłem dziewczynę co kocham ją.  
 
O mój miły myśliweczku, bardzom ci rada,  
Dałabym ci chleba z masłem, alem już zjadła,  
Alem już zjadła, alem już zjadła.  
 
Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom  
Gdzie jest ta dziewczyna co kocham ją?  
Znalazłem ulicę, znalazłem dom,  
Znalazłem dziewczynę co kocham ją. 
 
Jakżes zjadła tożes zjadła,  
To mi się nie chwal (3x)  
Jakbym znalazł kawał kija,  
Tobym cię wyprał (3x)  
 
Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom  
Gdzie jest ta dziewczyna co kocham ją?  
Znalazłem ulicę, znalazłem dom,  
Znalazłem dziewczynę co kocham ją. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. 
HEJ SOKOŁY 

 
Hej, tam, gdzieś znad czarnej wody 
Siada na koń kozak młody, 
Czule żegna się z dziewczyną, 
Jeszcze czulej z Ukrainą. 
 

Hej, hej, hej, sokoły, 
Omijajcie góry, lasy, pola, doły, 
Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku, 
Mój stepowy skowroneczku 
Hej, hej, hej, sokoły, 
Omijajcie góry, lasy, pola, 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. 

Hej, hej, hej, sokoły.... 
 

Ona biedna tam została, 
Przepióreczka moja mała, 
A ja tutaj w obcej stronie, 
Dniem i nocą tęsknię do niej. 

Hej, hej, hej, sokoły... 
 

Żal, żal za dziewczyną, 
Za zieloną Ukrainą, 
żal, żal serce płacze, 
że jej więcej nie zobaczę. 

Hej, hej, hej, sokoły... 
 

Wina, wina, wina dajcie, 
A jak umrę, pochowajcie 
Na zielonej Ukrainie 
Przy kochanej mej dziewczynie. 

Hej, hej, hej, sokoły... 
 

 



3. 
OKA 

 

Szumi dokoła las, 
Czy to jawa, czy sen? 
/Co ci przypomina, 
Co ci przypomina 

Widok znajomy ten? /2x 
 

 Żółty wiślany piach, 
 Wioski słomiany dach. 

 /Płynie, płynie Oka, 
 Jak Wisła szeroka, 

 Jak Wisła głęboka. /2x 
 

Szumi, hej, szumi las, 
Gdzieżeś rzuciła nas? 

/Dolo, dolo nasza, 
Hej, dolo tułacza, 

Gdzieżeś rzuciła nas? /2x 
 

 Był już niejeden las, 
 Wiele przeszliśmy rzek. 

 /Ale najpiękniejszy, 
 Ale najpiękniejszy 

 Jest naszej Wisły brzeg. /2x 
 

Skrwawiony Wisły brzeg... 
Jak to męczy, boli, 

/Żal nam serce ścisnął, 
Wisło, nasza Wisło 

W niemieckiej niewoli. /2x 
 

 Piękny jest Wisły brzeg, 
 Piękny jest Oki brzeg. 
 /Jak szarża ułańska, 

 Od Wisły do Gdańska 
 Pójdziemy, dojdziemy! /2x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



4. 
BEATA Z ALBATROSA 

 
 

Siedem dziewcząt z Albatrosa, tyś jedyna, 
Dziś pozostał mi po tobie: smutek, żal. 

Miałaś wtedy siedemnaście lat – dziewczyno, ahaa 
W Augustowie pierwszy raz ujrzałem cię. 

 
A na imię miałaś właśnie Beata 

Piękne imię, musisz przyznać, miła ma. 
– Zabierałem ją co dzień na fregatę, ahaa 

By miłością swoją upajała mnie. 
 

Minął dzionek, słońce zaszło za jeziorem 
I fregaty kontur ukrył się za mgłą. 

Na fregacie byliśmy wciąż sami, ahaa 
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 ahaa 

W Augustowie, nad Neckiem, w białe dnie. 
 

Te wspomnienia w mej pamięci pozostaną 
I na zawsze schowam w sercu je, 
Jestem, Beatko, zakochany – ahaa 
Pragnę z tobą jeszcze spotkać się. 

 

 

 

 

 

 

 



5. 
GDZIE TA KEJA 

 

 

Gdyby tak 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: 
 

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? 

 
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. 
 

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

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. 
 

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

 

 



6. 
MARIANNA 
(O MARYJANNO!)  

 

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. 

 
/O Maryjanno gdybyś była zakochaną, 

Nie spałabyś w tę noc, w tę jedną noc.  /2x 
 

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 rendez-vous. 

 
O Maryjanno... /2x 

 
Teraz, kiedy wszystko diabli wzięli, 

Mnie do wojska zaciągnęli, 
Karabin dali mi. 

Dzisiaj, mam już inną ukochaną, 
Karabinem nazywaną 

Z nią spędzam rendez-vous. 
 

O Maryjanno... /2x 
 
 
 



7. 
GDZIE STRUMYK PŁYNIE Z WOLNA 

 
Gdzie strumyk płynie z wolna,  

rozsiewa zioła maj,    
/stokrotka rosła polna,       

a nad nią szumiał gaj. /2x 
 

Wtem żołnierz idzie drogą: –  
Stokrotko, witam cię,  

/twój urok mnie zachwyca,    
czy chcesz być mą, czy nie? /2x  

 
Ma miłość jest ogromna,  
głęboko w sercu skryta 
/i nikt jej nie odgadnie,  

i nikt jej nie odczyta. /2x 
 

Gdzie strumyk płynie z wolna,  
rozsiewa zioła maj,  

/stokrotka znikła polna,        
z żołnierzem poszła w dal. /2x 

 

 

 

 

 

 

 



8. 
MORSKIE OPOWIEŚCI 

 

Kiedy rum zaszumi w głowie, 
Cały świat nabiera treści, 
Wtedy chętnie słucha człowiek 
Morskich opowieści. 
 
  Hej, ha! Kolejkę nalej! 
  Hej, ha! Kielichy wznieśmy! 
  To zrobi doskonale 
  Morskim opowieściom. 
 
Kto chce, ten niechaj słucha, 
Kto nie chce, niech nie słucha, 
Jak balsam są dla ucha 
Morskie opowieści. 
  Hej, ha! Kolejkę nalej!... 
 
Łajba to jest morski statek, 
Sztorm to wiatr, co dmucha z gestem, 
Cierpi kraj na niedostatek 
Morskich opowieści. 
  Hej, ha! Kolejkę nalej!... 
 
Pływał raz marynarz, który 
Żywił się wyłącznie pieprzem, 
Sypał pieprz do konfitury 
I do zupy mlecznej. 
  Hej, ha! Kolejkę nalej!... 
 
Był na Lwowie młodszy majtek, 
Czort, Rasputin, bestia taka, 
Że sam kręcił kabestanem 
I to bez handszpaka. 
  Hej, ha! Kolejkę nalej!... 
 
Jak pod Helem raz dmuchnęło, 
Żagle zdarła moc nadludzka, 
Patrzę - w koję mi przywiało 
Nagą babkę z Pucka. 
  Hej, ha! Kolejkę nalej!... 
 
 

Niech drżą gitary struny, 
Niech wiatr grzywacze pieści, 
Gdy płyniemy pod banderą 
Morskich opowieści. 
  Hej, ha! Kolejkę nalej!... 
 
Od Falklandu-śmy płynęli, 
Doskonale brała ryba, 
Mogłeś wędką wtedy złapać 
Nawet wieloryba. 
  Hej, ha! Kolejkę nalej!... 
 
Rudy Joe, kiedy popił, 
Robił bardzo głupie miny, 
Albo skakał też do wody 
I gonił rekiny. 
  Hej, ha! Kolejkę nalej!... 
 
I choć rekin twarda sztuka, 
Ale Joe w wielkiej złości 
Łapał gada od ogona 
I mu łamał kości. 
  Hej, ha! Kolejkę nalej!... 
 
Może ktoś się będzie zżymał 
Mówiąc, że to zdrożne wieści, 
Ale to jest właśnie klimat 
Morskich opowieści. 
  Hej, ha! Kolejkę nalej!... 
 
Kto chce, ten niechaj wierzy, 
Kto nie chce, niech nie wierzy 
Nam na tym nie zależy, 
Więc wypijmy jeszcze. 
  Hej, ha! Kolejkę nalej!... 
 
Pij bracie, pij na zdrowie, 
Jutro Ci się humor przyda, 
Spirytus Ci nie zaszkodzi, 
Sztorm idzie - wyrzygasz. 
  Hej, ha! Kolejkę nalej!... 

 

 



9. 
PŁONIE OGNISKO W LESIE 

 
Płonie ognisko w lesie,  

Wiatr smętną piosnkę niesie.  
Przy ogniu zaś drużyna  
Gawędę rozpoczyna. 

 
Czuj, czuj, czuwaj! Czuj, czuj, czuwaj! 

Najstarszy druh zawoła: 
Czuj, czuj, czuwaj! Czuj, czuj, czuwaj! 

Rozlega się dokoła. 
Czuj, czuj, czuj, czuj. Czuwaj! Czuwaj! 

 
Przestańcie się już bawić  
I czas swój marnotrawić.  

Niech każdy z was się szczerze  
Do pracy swej zabierze. 

Tak! Tak!... 
Najstarszy wilk zawoła:  

Tak! Tak!...  
Rozlega się dokoła.  

Tak! Tak!... 
 

Wiatr w lesie cicho gwarzy,  
Śpią wszyscy oprócz straży,  

A ponad śpiących głowy  
Rozlega się krzyk sowy: 

Puhu!... 
Wiatr w lesie cicho gwarzy.  

Puhu!... 
Rozlega się krzyk sowy.  

Puhu!... 
 
 
 
 
 
 
 



10. 
JAK DOBRZE NAM 

 
Jak dobrze nam zdobywać góry  
I młodą piersią chłonąć wiatr,  
Prężnymi stopy deptać chmury  

I palce ranić o szczyt Tatr. 
Mieć w uszach szum, strumieni śpiew, 

A w żyłach roztętnioną krew. 
Hejże hej! Hejże ha! 
Żyjmy więc, póki czas, 
Bo kto wie, bo kto zna, 

Kiedy znowu ujrzym was. 
 

Jak dobrze nam głęboką nocą  
Wędrować jasną wstęgą szos,  

Patrzeć, jak gwiazdy niebo złocą  
I dumać, co przyniesie los. 
 Mieć w uszach szum... 

 
Jak dobrze nam po wielkich szczytach  

W doliny wracać, w progi swe,  
Przyjaciół jasne twarze witać. 

O, młode serce, raduj się!  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



11. 
LAURA I FILON 

 

Już miesiąc zaszedł, psy się uśpiły 
I coś tam klaszcze za borem. 

Pewnie mnie czeka mój Filon miły 
Pod umówionym jaworem. 

 
Nie będę sobie warkocz trefiła, 

Tylko włos zwiążę splątany, 
Bo bym się jeszcze bardziej spóźniła, 

A mój tam tęskni kochany. 
 

Wezmę z koszykiem maliny moje 
I tę plecionkę różową,  

Maliny będziem jedli oboje, 
Wieniec mu włożę na głowę. 

 
Prowadź mię teraz, miłości śmiała, 

gdybyś mi skrzydła przypięła, 
żebym najprędzej bór przeleciała, 

potem Filona ścisnęła. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. 
TAKIE ŁADNE OCZY 

 

Ładne oczy masz, komu je dasz? 
Takie ładne oczy, takie ładne oczy. 

Wśród wysokich traw, głęboki staw. 
Jak mnie nie pokochasz, 

To się w nim utopię. 
       W stawie zimna woda, 

trochę będzie szkoda, 
trochę będzie szkoda, 
gdy utopię się w nim... 

 
Powiedzże mi, jak odgadnąć mam, 

Czy mnie będziesz chciała, czy mnie będziesz chciała... 
Przez zielony staw, łabędzie dwa 

Grzecznie sobie płyną. 
Czy mnie chcesz, dziewczyno? 

W stawie zimna woda... 
 

Inne oczy masz, każdego dnia. 
Diabeł nie odgadnie, co w nich chowasz na dnie. 

Przez zielony staw przeleciał wiatr.  
Po przejrzystej toni 

fala falę goni. 
W stawie zimna woda, 
trochę będzie szkoda... 
Komu będzie szkoda, 

Gdy utopię się w nim?... 
 
 
 
 



13. 
PIENIĄŻKI 

 
Pieniążki kto ma, ten lata samolotem, 
A kto pieniążków nie ma, ten jedzie autostopem. 

A nam wszystko jedno, my mamy cały świat, 
Bo człowiek bez pieniędzy jest więcej wart. 

 
Pieniążki kto ma, ten jedzie autobusem, 
A kto pieniążków nie ma, ten goni za nim kłusem. 

A nam wszystko jedno... 
 
Pieniążki kto ma, ten lata samolotem, 
A kto pieniążków nie ma, ten jedzie autostopem. 

A nam wszystko jedno... 
 

Pieniążki kto ma, ten jedzie do Wieliczki, 
A kto pieniążków nie ma, ten palcem do solniczki. 

 A nam wszystko jedno... 
 

Pieniążki kto ma, na małpy w ZOO zerka, 
A kto pieniążków nie ma, ten zerka do lusterka. 

  A nam wszystko jedno... 
 
Pieniążki kto ma, ten sypia pod pierzynką, 
A kto pieniążków nie ma, otula się dziewczynką. 

  A nam wszystko jedno... 
 
Pieniążki kto ma, ten ma szerokie plecy, 
A kto pieniążków nie ma, wywalą go dla hecy. 

  A nam wszystko jedno... 
 
Pieniążki kto ma, ten grywa na gitarze, 
A kto pieniążków nie ma, ten gwiżdże na fujarze. 

  A nam wszystko jedno... 
 
Pieniążki kto ma, ten jedzie do Bombaju, 
A kto pieniążków nie ma, ten pozostaje w kraju. 

  A nam wszystko jedno... 
 



Pieniążki kto ma, ten jada czekoladę, 
A kto pieniążków nie ma, ten ciamka marmoladę. 

  A nam wszystko jedno... 
 
Pieniążki kto ma, ten jada pomidorki, 
A kto pieniążków nie ma, ten wsuwa suche porki. 

  A nam wszystko jedno... 
 
Pieniążki kto ma, ten jedzie do Krynicy, 
A kto pieniążków nie ma, ten kąpie się w miednicy. 

  A nam wszystko jedno... 
 
Pieniążki kto ma, ubiera garnitury,  
A kto pieniążków nie ma, ceruje w swetrze dziury.  

  A nam wszystko jedno... 
 
Pieniążki kto ma, wiadomo kto to taki,  
A kto pieniążków nie ma, to reszta – my biedaki. 

   A nam wszystko jedno... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. 
UMÓWIŁEM SIĘ Z NIĄ NA DZIEWIĄTĄ 

 
Piąta piętnaście odczyt rolniczy, 
Szósta trzydzieści płyty, 
Siódma pięć słuchowisko dla dzieci. 
 
Ósma cztery jakaś płyta, 
Ósma dziewięć ktoś coś czyta, 
To nie ważne, najważniejsza dziś jest ona. 
Pierwsza – siódma, trzecia, piąta 
Ktoś mi wszystko dziś poplątał 
Ale jedno, jedno wiem. 

 
Umówiłem się z nią na dziewiątą, 
Tak mi do niej tęskno już. 
Zaraz wezmę od szefa akonto, 
Kupię jej bukiecik róż. 
Potem kino, cukiernia i spacer, 
W księżycową jasną noc. 
I będziemy szczęśliwi, weseli 
Aż przyjdzie północ i nas rozdzieli 
I umówię się znów na dziewiątą, 
Na dziewiąta tak jak dziś. 

 
Jak ten czas powoli leci 
Pierwsza druga, w pół do trzeciej 
Do dziewiątej jeszcze tyle tyle godzin 
Gdyby można zrobić czary 
Ponapędzać te zegary 
By dziewiąta była już 

Bo umówiłem się z nią na dziewiątą... 
 

 
 
 



15. 
ALE TO JUŻ BYŁO 

Z wielu pieców się jadło chleb  
Bo od lat przyglądam się światu  

Nieraz rano zabolał łeb 
I mówili zmiana klimatu 

 
Czasem trafił się wielki raut  

Albo feta proletariatu  
Czasem podróż w najlepszym z aut  

Częściej szare drogi powiatu 
 

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 
 

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 

 
 



16. 
POD ŻAGLAMI ZAWISZY 

 
 
 

Pod żaglami „Zawiszy”  
Życie płynie jak w bajce,  

Czy to w sztormie, czy w ciszy,  
Czy w noc ciemną, dzień jasny.  

 
Białe żagle na masztach -  
To jest widok mocarny,  
W sercu radość i siła,  

To „Zawisza” nasz „Czarny”.  
 

Kiedy grot ma dwa refy,  
Fala pokład zalewa,  

To załoga „Zawiszy”  
Czuje wtedy, że pływa.  

 
Więc popłyńmy raz jeszcze  

W tę dal siną bez końca,  
Aby użyć swobody,  

Wiatru, morza i słońca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17. 
KUKUŁECZKA KUKA 

 

 
Kukułeczka kuka 
Chłopiec panny szuka. 
Spozira przebira 
I nosa zadzira. 
 

/Kuku, kuku, aha, aha 
oj, diridi oj diridi dyna 
oj diridi dyna uha/ 2x 

 
Chłopcy moje chłopcy 
Co wy to dufacie? 
Czy to w te surduty 
Co po jednym macie? 

Kuku, kuku, aha, aha..  
 
Poznać ci to poznać 
Chłopca fanfarona. 
Choć pusto w kieszeni 
Głowa najeżona. 

Kuku, kuku, aha, aha..  
 
Kukułeczka kuka 
Syrce we mnie puka. 
Głupi ten kawalir 
Co z majątkiem szuka. 

Kuku, kuku, aha, aha..  
 
Pytajta kukułki 
Ona wam odpowie, 
Że ten najbogatszy 
Co ma dobrze w głowie. 

Kuku, kuku, aha, aha..  
 



18. 
PIESKI MAŁE DWA 

 
 

Pieski małe dwa, chciały przejść się chwilę, 
Nie wiedziały jak, biegły przeszło milę 
I znalazły coś – taką białą dużą kość. 

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

 
Pieski małe dwa, chciały przejść przez rzeczkę, 

Nie wiedziały jak, znalazły kładeczkę, 
I choć była zła, po niej przeszły pieski dwa. 

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

 
Pieski małe dwa, poszły więc na łąkę, 
Zobaczyły tam czerwoną biedronkę, 

A biedronka ta, dużo czarnych kropek ma. 
 

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

Pieski małe dwa bardzo się zdziwiły, 
O biedronkę tę omal się nie biły, 

Bo każdy z nich chciał, żeby ją dla siebie miał. 
 

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

Kiedy weszły w gąszcz, to się okazało, 
Że to zwykły chrząszcz, dwóch piesków się dało 

Nabrać na jej wdzięk, z dwóch serc słychać cichy jęk. 
 

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

Pieski małe dwa wróciły do domu, 
O wycieczce swej nie rzekły nikomu, 

Weszły w budę swą, teraz sobie smacznie śpią. 
 

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

 



19. 
WYLECIAŁ PTASZEK 

 
Wyleciał ptaszek z Łobzowa, 

Usiadł na rynku Krakowa. 
Asa ta da rasa, asa ta da rasa 
Usiadł na rynku Krakowa. 

 
A na tym rynku w Krakowie, 

Domy stanęły na głowie. 
Asa ta da rasa, asa ta da rasa 

Domy stanęły na głowie. 
 

I zatańczyły: raz, dwa, trzy. 
A ptaszek siedzi i patrzy. 

Asa ta da rasa, asa ta da rasa 
A ptaszek siedzi i patrzy. 

 
A kiedy się już napatrzył, 

To sam zatańczył: raz, dwa, trzy. 
Asa ta da rasa, asa ta da rasa 

To sam zatańczył: raz, dwa, trzy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20. 
KRAKOWIAK KOŚCIUSZKI 

 
 

Bartoszu, Bartoszu,  
Oj, nie traćwa nadziei, 

/Bóg pobłogosławi, 
Ojczyznę nam zbawi./bis 

 
Tam w górę, tam w górę,  

Poglądaj do Boga, 
/Większa miłość Jego, 

Niźli przemoc wroga./bis 
 

Z maleńkiej iskierki  
Wielki ogień bywa,  

/Oj pękną, choć twarde 
Przemocy ogniwa!/bis 

 
Oj ostre! Oj ostre,  
Ostre kosy nasze,  

/Wystarczą na krótkie  
Moskiewskie pałasze./bis 

 
Kiliński był szewcem,  
Podburzył Warszawę,  
/Wyprawił Moskalom  
Weselisko krwawe./bis 

 

Nauczył Kościuszko  
Pod Racławicami,  
/Jak siekierą, kosą  

Rozprawiać z wrogami./bis 
 

Bóg nam dał, Bóg nam dał,  
Oj, kraj wielki, bogaty,  

/W nim Głowackich wiele  
Brać ruskie armaty./bis 

 
Wszystko wziął podły wróg  

I wiarę nam kłóci,  
/Myśli, że nas duszą  

Do siebie nawróci./bis 
 

Nie chcemy Berlińskiej,  
Petersburskiej wiary,  
Bóg nam dopomoże,  

Pobić króle, cary! 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



21. 
CICHOSZA 

 

Po cichu  
po wielkiemu cichu  

idu sobie ku miastu na zwiadu  
idu i patrzu  

 
Na ulicach cichosza  

na chodnikach cichosza  
nie ma Mickiewicza  

i nie ma Miłosza  
 

Tu cichosza tam cicho  
szaro brudno i zima  
nie ma Słowackiego  

i nie ma Tuwima  
 

Po cichu  
po wielkiemu cichu  
idu sobie i idu i idu  

i patrzu i widzu  
 

W rękach w głowach cichosza  
w ustach w oczach cichosza  

nie ma samozwańców  
i nie ma rokoszan  

 
Tu cichosza tam cicho  
szaro brudno i śnieży  
nie ma kosmonautów  

i nie ma papieży  
 

Tu cichosza tam cicho  
i wogóle nic ni ma  
wiosna to czy lato  
jesień albo zima 

 



22. 
JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA 

 
Jak dobrze mieć sąsiada, 

Jak dobrze mieć sąsiada, 
On wiosną się uśmiechnie, 

Jesienią zagada, 
A zimą ci pomoże 

Przy węglu i przy koksie 
I sama nie wiesz, kiedy 

Ułoży wam rok się. 
 

Gdy furę zmartwień, kłopotów masz huk, 
Do drzwi sąsiada zapukaj puk, puk, 

Gdy spotkasz wrogów na drodze swej tłum, 
Do drzwi sąsiada zapukaj bum, bum. 

 
Pożyczy ci zapałki,  
Pół masła, kilo soli, 

Wysłucha twoich zwierzeń, 
Choć głowa go boli, 
A zimą ci pomoże 

Przy węglu i przy koksie 
I sama nie wiesz, kiedy 

Ułoży wam rok się. 
 

Gdy furę zmartwień, kłopotów masz huk, 
Do drzwi sąsiada zapukaj puk, puk, 

Gdy spotkasz wrogów na drodze swej tłum, 
Do drzwi sąsiada zapukaj bum, bum. 

 
Jak dobrze mieć sąsiada, 
Jak dobrze mieć sąsiada, 

On wiosną się uśmiechnie, 
Jesienią zagada, 

Pomoże ci w rachunkach, 
Pobawi się chmurami, 

Choć tęskni za tą panią, 
Co pachnie fiołkami. 


