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Szanowni czytelnicy,

Niniejsze wydawnictwo ma na celu OcALIĆ OD zAPO-
MNIENIA twórczość dwóch wybitnych Panów: muzyka  
i kompozytora Henryka Morysa (przez znawców uznanego 
za geniusza muzycznego) oraz Andrzeja Litwina – autora 
tekstów, scenarzysty i reżysera, mojego taty.

Postanowiłem postawić sobie za punkt honoru aby dopro-
wadzić do zebrania materiałów (co nie było łatwe, biorąc 
pod uwagę rękopisy z lat 70. 90.), pozyskania praw autor-
skich (co trwało z różnych przyczyn półtora roku) i w efek-
cie wydaniu tegoż zbioru utworów autorstwa niecodzienne-
go duetu „Litwin & Morys”.
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Moim marzeniem jest aby tę książkę otrzymali instrukto-
rzy muzyczni, nauczyciele wokalu z domów kultury, młodzi 
artyści którzy zechcą tchnąć nowe życie zawarte tutaj nuty  
i teksty.

Moim zdaniem są tu zarówno piosenki świetne, przebojo-
we, wzruszające czy radujące serce, jak i trącące myszką, 
gdyż były pisane 30-40 lat temu. Ale za to są prawdziwe!

znajdziecie tu repertuar dla dzieci i młodzieży (którego 
nigdy dosyć), ale także dla dorosłych, zakochanych, dla ki-
biców czy dla kapeli podwórkowych.

Do wszystkich, którzy będą mieli w ręce to wydawnictwo 
mam gorącą prośbę: „Śpiewajcie te piosenki i nie dajcie im 
po prostu odejść w niepamięć – Bo zwyczajnie szkoda!

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przy-
czynili się do wydania „Litwin & Morys”, a w szczególności: 
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzy-
skiego w osobie Jacka Kowalczyka – dyrektora Departamen-
tu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki za dofi-
nansowanie, Jarosławowi Machnickiemu dyrektorowi 
Wojewódzkiego Domu Kultury za pomoc w uzyskaniu ma-
teriałów i zdjęć, oraz pomoc organizacyjną, Andrzejowi  
Brykowi za wsparcie finansowe, Andrzejowi Kurbańskiemu 
za kronikarskie zdjęcia, Michałowi Stachurskiemu za mi-
strzowskie przeniesienie materiałów z rękopisów na format 
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komputerowy, mojej żonie Asi za wsparcie duchowe i za 
największy sukces duetu „Litwin & Morys”, mojej mamie 
Janinie za to że wychowywała swoje dzieci, aby tata mógł w 
tym czasie pisać te piosenki. Moim siostrom Joli i Kasi za 
wsparcie i czas spędzony u prawników w celu wyprostowa-
nia spraw autorskich. Jackowi Hajnrychowi za świetne, nowe 
aranżacje do piosenek oraz z Fundacji „Posteris” za zaanga-
żowanie i profesjonale opracowanie wydawnictwa.

Piotr Litwin



Henryk Morys
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Ileż ja urokliwych/piosneczek/utworów poznałem
w środku ich powstawania

 a takoż w finale.
 Z wypiekami na twarzy 

 czekali nań wszyscy
 wietrząc w nich niepowtarzalność

 a i poklask przyszły. 

 Andrzej Litwin – Henryk Morys 
 – spółka artystyczna z nieograniczoną odpowiedzialnością.

Los skojarzył tych dwu – odmiennej postury – nieprzeciętnych ar-
tystów w jednym czasie i miejscu w drugiej połowie XX wieku. 
Andrzej – krakus z urodzenia, świętokrzyski góral z nakazu, pe-

dagog, autor tekstów, animator ruchu teatralnego i kultury, dusza towa-
rzystwa, wieloletni dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach 
i Henio – lasowiak spod Sandomierza z pochodzenia i kielczanin  
z wyboru, wychowawca młodych talentów, instruktor muzyczny, mul-
tiinstrumentalista, kompozytor i aranżer. 

Żyli i tworzyli obok siebie, byli przyjaciółmi, a jednak – nie z racji 
zależności służbowej – nie wchodzili sobie w drogę, pozostawiając je-
den drugiemu nieskrępowane pośpiechem czas i przestrzeń twórczego 
spełnienia.

Azylem każdego z nich były pracownie artystyczne – dyrektorski 
gabinet Andrzeja i studio muzyczne Henryka – które nie pamiętam, aby 
kiedykolwiek, bez uzasadnionej konieczności, nawiedzane były przez 
jednego, bądź drugiego twórcę.

Miałem to szczęście, że współpracowałem z tymi dwoma, moimi 
mentorami. Byłem naocznym świadkiem procesu twórczego i w wielu 
wypadkach pierwszym krytykiem, recenzentem, wykonawcą oraz „sze-
fem produkcji ich dzieł”. To była spółka jakich dziś nie uświadczysz  
w kulturze. 



– 14 – 

Prawdziwie twórcza, żeby nie rzec, rodzinna spółka artystyczna.  
często zastawałem – mikrej postaci – Andrzeja, któremu tajniki mu-
zycznej frazy nie były obce – śpiewał, grał na pianinie i perkusji – suną-
cego dostojnym, slow – foxowym krokiem, po parkietach zabytkowego 
gmachu instytucji, której szefował, zasłuchanego w siebie i dochodzące  
do jego wyobraźni dźwięki muz, przywołującego sugestywnym gestem 
do milczenia,  aż nie zapisze – na przypadkowej kartce – nurtującej go 
myśli, wersu czy frazy. z nich to tworzyły się urokliwe, pełne życio-
wych mądrości i przesłań, oddające nastrój autora teksty, które wędro-
wały na pulpit kompozytorski Henryka ze słowami: „Henryczku, spró-
buj to ogarnąć i zgrabnie ubrać w robaczki”.

 Równie często widywałem słusznej postury Henryka, który  
w przerwie między zajęciami z adeptami sztuki wokalno – muzycznej, 
a przygotowywanym posiłkiem, stawiał w określonych i przemyślanych 
interwałach, znaki na pięciolini tak, by tworzyły harmonie i subtelne 
współbrzmienia dźwięku i ciszy, ubarwiające Andrzejowe słowa. Swój 
kompozytorski proces twórczy miał zwyczaj kończyć: „Posłuchaj-my. 
tak to leci. Andrzej-u”

 z tego „.tak to leci Andrzej’u”, powstało bez mała 300 urokli-
wych, oryginalnych, pisanych sercem – na miarę talentu ich twórców – 
miniatur muzycznych. To one radowały serca małych i dużych, łagodzi-
ły obyczaje, ożywiały mury monumentalnej budowli kultury, jak i ka-
mienie amfiteatru na Kadzielni. często utwory te – skrojone pod okre-
ślonego wykonawcę, zespół czy wydarzenie jak Harcerski Festiwal 
Kultury Młodzieży Szkolnej, którego Andrzej przez wiele lat był scena-
rzystą i reżyserem, czy zwycięski Festiwal Piosenki Dziecięcej w Portu-
galii – były wraz z ich wykonawcami ambasadorami kultury nie tylko 
ziemi Świętokrzyskiej, ale i naszego kraju. 

W oryginalnej, niebanalnej i niepowtarzalnej twórczości tych uzna-
nych i cenionych w całym kraju artystów, można wyróżnić trzy nurty:  
– piosenkę dla dzieci – pełną bajecznych i pouczających opowieści: /
Uśmiech zucha, Stop przyjacielu, Bubu, Bo ja mam psa/ – piosenkę li-
ryczną zanurzoną w powabie, nastroju i urokliwej atmosferze: /Śnie-
giem spadłeś, Tango, Stare wino, Wesele/  – piosenkę publicystyczno- 
-patriotyczną podszytą nutą regionalizmu. /Świętokrzyski pasiak, Polo-
nez Świętokrzyski, chabry i maki, Sabat/. 

Nie odkrywali jednak nowych dróg piosence, nie byli jej reforma-
torami, ale w sposób bardzo świeży, odpowiedzialny, wyważony i czy-
telny odpowiadali na potrzeby środowiska wykonawców i odbiorców, 
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rozświetlając szarość ówczesnego bytowania harmonią i barwą dźwię-
ków z wysublimowanym pięknem języka poezji. 

Ich twórczość należy zatem rozpatrywać wspólnie jako niezapo-
mniane, urokliwe zjawisko kulturotwórczo-estetyczne. 

Obu cechowała niepokojąca, niczym nieskrępowana potrzeba 
tworzenia, wielobarwność tematyczno-obrazowa, kreatywność łączącą 
w jednym miejscu i czasie te dwie nieprzeciętne osobowości twórcze.

Obaj, będąc perfekcjonistami w swej materii twórczej, mobilizo-
wali się nawzajem i uzupełniali swymi talentami. 

Dziś nie ma ich wśród nas. Pozostawili jednak po sobie spuściznę 
– swoją niepowtarzalną twórczość, po którą ze względu na jej ponad-
czasowość i wartości artystyczne, warto sięgać . 

Ale, jak ich znam, nie siedzą cicho i bezczynnie, tylko będąc du-
szami towarzystwa budują, tam na Górze, swoje klimatyczne z wielo-
ścią podtekstów, niedopowiedzeń i metafor utwory, wyłaniające się spod 
pióra Andrzeja, zgrabnie ubrane w nuty Henryka, radując nimi rzesze 
wsłuchanych i zadowolonych z ich obecności współtowarzyszy poza-
ziemskiego bytu.

Arkadiusz Szostak



Asia Berner – największy sukces duetu Litwin&Morys czyli nagroda główna 
Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Figuejra da Foz 
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Spotkałam w swoim życiu bardzo wielu ludzi uzdolnionych, 
pięknych,mądrych i niezwykle twórczych, ale poznanie tych 
dwóch panów w pewien sposób uświadomiło mi, jak będzie wy-

glądała moja droga artystyczna, a właściwie życiowa. Miałam ogromny 
zaszczyt i wielkie szczęście być ich uczennicą, bo stali się oni współ-
twórcami mojego wielkiego sukcesu jakim był wygrany przeze mnie 
Międzynarodowy Festiwal w Portugalii w 1980 roku, to dzięki nim 
przez chwilę byłam najlepsza z najlepszych i to oni byli moimi wielkimi 
mistrzami, dobrymi, kochanymi ojcami sukcesów moich i wielu innych 
piosenkarzy, a mowa tu o panu Henryku Morysie i Andrzeju Litwinie.

Henryk Morys – instruktor, muzyk, kompozytor. W Wojewódz-
kim Domu Kultury w Kielcach pracował od 1954 roku. To tylko suche 
fakty, bo naprawdę był to człowiek, który wybrał muzykę za temat swo-
jego życia. Muzykę traktował jak powietrze, bo ona jest wszędzie. Bu-
dził „Wudek” w Kielcach codziennie uderzeniem palców w klawisze, 
aby rozkołysać ten budynek, a kiedy przestawał grać, ten dom dalej tań-
czył w takt przez niego stworzonych utworów i kompozycji. Wychował, 
oprócz siódemki swoich własnych dzieci, pokolenia ludzi, którzy tak 
jak on kochali muzykę, zarażał ich swą pasją do niej tak, że nie sposób 
było przejść obok Jego rozśpiewanej pracowni obojętnie. Wychował 
wielu znaczących wokalistów, a do nich należą: Tomasz Woś, siostry 

Andrzej i Henryk
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Ewa i Kapuścińskie, siostry Barbara i Elżbieta Łutczyk, siostry Joanna  
i Elżbieta Berner, Ewa Hutnikiewicz, Agnieszka Kowalczyk czy też 
jego ostatnie dziecko kapela „Humorysy”. Kochał i szanował ludzi, któ-
rzy stawali się dla niego inspiracją do komponowania kolejnych utwo-
rów. Uwielbiałam przesiadywać u niego w pracowni pianina, bo tam 
czas stawał w miejscu nie istniał, istniała tylko muzyka, muzyka, muzy-
ka.

Andrzej Litwin – artysta, reżyser, człowiek, który kochał swoją 
pracę. Urodzony w Krakowie. Na ziemię Świętokrzyską trafił po stu-
diach, absolwent liceum pedagogicznego (jego kolegą z ławy szkolnej 
był Sławomir Mrożek) i Akademii Wychowania Fizycznego. z żoną 
przyjechał w połowie lat 50. ubiegłego stulecia do Starachowic, by 
uczyć w tamtejszej szkole. został tam 12 lat, dając się poznać jako czło-
wiek bardzo energiczny, prowadził zespoły teatralne, estradowe, był 
kierownikiem artystycznym Domu Nauczyciela. W 1967 roku został 
wicedyrektorem Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Przez wie-
le lat był scenarzystą, reżyserem widowisk plenerowych oraz estrado-
wych, zaangażował się w Ogólnopolski (teraz Międzynarodowy) Har-
cerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej przygotowując koncert 
Gospodarze – Gościom. W 1974 roku był reżyserem koncertu galowego 
„Kielecczyzna – stolicy” na którym wystąpili artyści dawnego woje-
wództwa kieleckiego w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki  
w Warszawie. Wzięło w nim udział ponad 500 wykonawców. Był także 
pomysłodawcą i realizatorem koncertu zorganizowanego z okazji 
przyjęcia przez Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudzkiego  
w 1990 roku W Wojewódzkim Domu Kultury był instruktorem  
w dziedzinie teatru. z jego inicjatywy powstało wiele zespołów  
i przedsięwzieć artystycznych jak „Koncert na 1000 serc”, „Hej kolę-
da, kolęda”. Był on pomysłodawcą nazwy dla zespołu akrobatyczno- 
-rewiowego „Trzpioty”, był autorem programów artystycznych dla 
tego zespołu. zawsze chętnie dzielił się swoją wiedzą. Był wycho-
wawcą instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego, twórcą Teatru 
„Stop”. W 1990 roku został dyrektorem WDK Kielce, to wtedy z jego 
inicjatywy powstał Świętokrzyski Klub Młodzieży Specjalnej Troski 
„Uśmiech” W 1993 roku został współtwórcą Kieleckiego Bractwa An-
drzejowego. Był Jego Honorowym Wielkim Mistrzem. Współzałożył 
razem z Henrykiem Morysem kapelę „Humorysy” i napisał teksty do 
ponad 150 piosenek.
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Ten śpiewnik dedykowany jest dzieciom i młodzieży, która lubi 
śpiewać i z roku na rok przybywa ich w Kielcach na Międzynarodowym 
Festiwalu im. Henryka Morysa i Andrzeja Litwina. zawiera on piosenki 
skierowane do dzieci i młodzieży, którą tak bardzo kochali ich twórcy. 
Powstał on z inicjatywy syna Andrzeja Litwina – Piotra, który nie szczę-
dził czasu, zaangażowania i pieniędzy na jego wydanie.

Niech piosenki przez Nich napisane staną się inspiracją dla wszyst-
kich, którzy kochają realizować swoje artystyczne pomysły na scenie.

Joanna Berner-Litwin
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Andrzej Litwin  
i Kieleckie Bractwo Andrzejowe

Bez Niego – może nie byłoby jubileuszu 25-lecia… może by nie 
było tak radośnie, może… Na pewno nie byłoby takiego hymnu.  
To właśnie Andrzej, jako twórca tekstu hymnu naszego Bractwa, 

zauważył, że „chodzą po świecie smutni panowie, bo nie uśmiechnął się 
do nich los” i nie obdarzył ich imieniem Andrzej. A toż z imienia swego 
Andrzej Litwin czerpał siłę, a właściwie potęgę radości życia zmienia-
jącej codzienność w karnawał. Ale nie przaśny i grubiański – karnawał 
przemyślany, intelektualny, roztańczony permanentnym uśmiechem na 
twarzy. Andrzej rozdający ten uśmiech i zarażający nim otoczenie. Taki 
portret Andrzeja maluje moja pamięć. Tak sobie myślę, że z tym swoim 
pogodnym, uśmiechniętym licem, Andrzej był i chyba nadal jest jak 
mawia się obecnie – Twarzą naszego Bractwa. Andrzej mieszający na-
szą historię z dziejami Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, któ-
remu dyrektorował. Którego wnętrza użyczał nam na niezapomniane 
biesiady, bale, jubileusze. Powiedzieć, że Andrzej Litwin był duszą  
Kieleckiego Bractwa Andrzejowego, to jak otworzyć otwarte drzwi.  
W sferze lirycznej Bractwa był nie tylko duszą, ale duchem opiekuń-
czym, a w latach początkowych istnienia jego „spiritus movens”. Lubił 
to nasze Bractwo. Kiedyś Andrzej Majcher próbował go „wkręcić” uda-
jąc redaktora „Słowa Ludu”. Nasze comiesięczne biesiady odbywamy 
w pierwsze czwartki po pierwszej środzie miesiąca. zatem w środę Maj-
cher dzwoni i oznajmia, że gazeta przyznała Andrzejowi Litwinowi  
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honorową nagrodę wraz ze sporą gratyfikacją pieniężną, a wręczenie jej 
ma nastąpić w czwartek wieczorem. W czwartek nie mogę – odparł An-
drzej – mam biesiadę Bractwa. I jak Go nie kochać! Andrzej Litwin 
zgoła niemocny fizycznie jak wielkie koło zamachowe, albo młyńskie, 
napędzał nasze przedziwne, obojętne politycznie, niesforne i nieprzewi-
dywalne przedsięwzięcie kulturowe – Kieleckie Bractwo Andrzejowe. 
Pamiętam Go jako starszego brata dbającego o swój i nasz dobry humor. 
Na jednej z biesiad poproszony o rozsądzenie, który z dwóch braci wi-
nien zostać zwycięzcą remisowo zakończonego konkursu orzekł wy-
krzykując głośno bez cienia zastanowienia: Niech się biją!!! Albo Jego 
pomysł, aby wysłać Leszkowi Mazanowi i Mietkowi czumie z krakow-
skiego „Przekroju” sznur za hańbienie szkalowanie Kielc i kielczan  
w tzw. „sprawie miechowskiej” z cytatem „ostał wam się jeno sznur”. 
Przyjechali obaj. cudem uchroniliśmy ich i odwiedliśmy od próby po-
wieszenia się na tymże sznurze w celu rehabilitacji, biesiadując z nimi 
do rana.

Takim właśnie Go pamiętam. Wznoszącego nietuzinkowe toasty, 
uczącego tańca, a zdarzało się nawet dykcji. Andrzeja ceniącego histo-
rię, ale śmiało patrzącego w przyszłość. ceniącego prawdziwe wartości, 
wrodzone talenty, szczerość i oddanie sprawie. Stroniącego od nudy, 
pospolitości i przesadnego smutku. Piewcy życia. Bo jeśli „kochał  
to do grobu”, gdy „pijał zdrowie, to do dna”. „Kochajcie dziewczyny 
Andrzeja, on szczęście każdej da”. Nam to szczęście dał. Na ile Go 
znam to, i z nieba swojego zerka życzliwie na swoich braci i nabija się  
z nieporadności naszego działania już bez Niego. Jesteśmy wdzięczni 
losowi za szczęście splecenia naszych ścieżek z Jego drogą.

Andrzeju! Dalej pijemy piwo, tyle, że mniej. Dalej „nie ma bab”, 
ale chłopów również niestety mniej. Są Wielcy Mistrzowie – zatem jak 
dawniej gwarzymy ważnie, nie wiedząc o czym… I tak już ćwierć wie-
ku. Teraz bez ciebie, ale czy naprawdę bez…?

Andrzej Detka 
w imieniu Kieleckiego Bractwa Andrzejowego
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Bractwo Andrzejowe w Wojewódzkim Domu Kultury (powyżej) 
oraz w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni (poniżej)





Piosenki 
dzięcięce
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Absolutnie ciebie lubię

I
Od tygodnia wciąż się oglądasz, 
sama muszę teczkę nieść. 
Na wycieczkę rower prosi, 
powiedz Grzesiu, co ci jest? 
coś w sekrecie tobie powiem, 
może to rozchmurzy cię. 
Spójrz dokoła – jak wesoło,
Nawet smutni – śmieją się.
coś w sekrecie tobie powiem,
może to rozchmurzy cię.

Refren: 
Absolutnie ciebie lubię, 
przecież dobrze o tym wiesz. 
Twoje zdjęcie mam przy sobie 
i ostatni mam twój wiersz. 
Absolutnie tylko ciebie, 
no i Kazia troszkę też, 
bo ma takie dobre serce, 
gdy potrzeba, zjawia się. 
Sam więc widzisz nie ma o co 
tak się boczyć na ten świat. 
Trzeba serce mięć dla wszystkich,
przecież Kazio to nasz brat. 
La la la la la la la la, 
la la la la la la la, 
trzeba serce mieć dla wszystkich,
przecież Kazio to nasz brat.
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II
W góry, w góry na wycieczkę 
błękit nieba, Orla Perć.
Dwa namioty, trzy śpiwory,
trzeba przyznać – jest co nieść. 
Grzesiu czemuś znowu smutny,
gdzie radosna mina twa?
Popatrz Kazio uśmiechnięty.
chociaż ma plecaki dwa.

Refren: 
Absolutnie ciebie lubię…

III
Na Mazury, na Mazury,
woda, słońce, Grześ i ja. 
Kazia nie ma – bo w kajaku,
są najczęściej miejsca dwa. 
Grzesio rybak znakomity, 
Właśnie ciągnie pełną sieć.
Duża ryba będzie chyba,
Patrzcie w sieci – Kazio jest. 
  

Refren: 
Absolutnie ciebie lubię…
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Baba Jaga – Miss

Niesłychane, nie do wiary, 
czy to czary, czy to cud, 
żeby z takiej Baby Jagi, 
taka babka miód. 

Refren: 
Kochajcie dzieci Babę Jagę,
bo chociaż brzydką buzię ma, 
to strasznie lubi grzeczne dzieci 
i rzadko bywa zła. 
Dorośli straszą nas, 
że z workiem przyjdzie tu,
a przecież teraz zdobyć worek 
to wielki cud! 
Kochajcie dzieci Babę Jagę, 
bo ona także kocha was. 
Na miotle lata, nie ma Fiata, 
więc czasem bywa zła!

czyja wina, oj dorośli,
brudne rzeki, ginie las.
Od tej pory, Baba Jaga 
będzie straszyć Was!

Refren: 
Kochajcie dzieci…
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Bo nasz tata

I
W naszym domu rządzi tata, 
no bo tatą jest, 
wszyscy w domu go słuchają, 
nawet duży pies. 
Tata umie strzelać z łuku, 
piw, paw, leży dzik, 
potem mama robi obiad, 
no i chlip, chlip, chlip. 

Refren: 
Lecz czasem bywa, każdy to wie, 
że rządzi mama i nie jest źle. 
Pierze, ceruje, obiad gotuje, 
ciągle się krząta, od rana sprząta. 
A wieczór kiedy idziemy spać, 
każdego głaszcze, nawet psa. 
Taką mamę mamy, no i dobrze nam, 
a niech sobie tata rządzi, ram, pam, pam. 

II
U was pewnie, tak jak u nas, 
tata głową jest,
wszystkie dzieci go kochają,
no i mama też. 
czasem tata, gdy jest głodny,
to jest strasznie zły, 
mama szybko robi obiad,
no i chlip, chlip, chlip.
  

Refren: 
Lecz czasem bywa…
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Dwaj bracia 

I
Na całym świecie dobrze są znani, 
Bolek i Lolek, bracia dwaj. 
Tysiące przygód, ale im smutno
 bez mamy, taty, kłaść się spać. 

Refren; 
A w naszej rodzinie jest tak, jak w drużynie, 
zastępowym tata jest. 
Sprawność kuchcika mama już zdobyła, 
więc zawsze jest co zjeść. 
A do tego, braci dwóch, 
Paweł harcerz, Marcin zuch. 
To drużyna na sto dwa, 
tata, mama, brat i ja.

II
Jaś i Małgosia oraz Kapturek,
w lesie wciąż przygód mają moc .
Na szczęście babcia oraz leśniczy,
ratują dzieci w ciemną noc. 
 

Refren: 
A w naszej rodzinie…

III
Paweł i Gaweł, Marek i Wacek,
Była Agatka z Jackiem też. 
Lecz jakoś szczęścia nigdy nie mieli, 
By razem z nami bawić się!
  

Refren: 
A w naszej rodzinie…
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Dziewczęta, chłopaki 

I
A kiedy dorośniesz, wciąż mówi mi mama 
i poznasz już wielki świat, to wspomnisz, być może 
dziecinne swe lata, czy dobry, czy zły to był czas. 
Nie gniewaj się mamo, lecz nie wiem doprawdy, 
czy będzie wspominać co. 
czy dzieci są winne, że świat jest jak wulkan, 
no powiedz, kto winien jest, kto? 

Refren: 
Dziewczęta, chłopaki, podajmy sobie dłonie, 
niech ziemię otoczy krąg, spleciony z dziecięcych, 
dziewczęta i chłopaki, spleciony z naszych rąk. 
Niech radość i szczęście wędruje dziś pod rękę z piosenką, 
jak wędrowny ptak. 
z plecakiem przyjaźni, chłopcy i dziewczęta, 
ruszymy żeby zmienić świat.

II
A kiedy dorośniesz, tak mówi mi tata
i będziesz miał własny dom, pamiętaj, że matka
i ojciec twój – synu, pragnęli byś lepszy miał los. 
Wierzymy ci tato i mamie wierzymy, 
i w biało–czerwoną też,
w gołębie na niebie i wiemy, że przyjdą 
dni szczęścia i spokojny sen. 
  

Refren: 
Dziewczęta, chłopaki… 
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idziemy z gitarą

I
Już różowy wstaje świt, miasto budzi się ze snu. 
Gasną lampy na ulicach, 
wstaje dzień, nowy dzień, piękny dzień. 
Słońce śmieje się do wszystkich 
i do ludzi i do kotów i do aut. 
Hulajnogą, rowerami, autobusem, pociągami,
już jedziemy do przedszkoli i do szkół. 

Refren: 
To my, zawsze uśmiechnięci, 
to my gniewni, romantyczni.
Idziemy z gitarą, książką i piosenką, 
po przygodę wielką. 
La la la la la la la la la la la la la la la la. 
z nami po przygodę chodź. 
La la la la la la la la la la la la la la la la. 
z nami po przygodę chodź.

II
A wieczorem, kiedy już pracowity minie dzień,
nasze miasto jest piękniejsze, 
dzięki wam, dzięki wam rośnie nam. 
znów idziemy ulicami uśmiechnięci,
rozbawieni, ty i ja.
I piosenka – kumpel wierny, towarzyszy nam bez przerwy,
chodź więc z nami, rozśpiewamy cały świat.
  

Refren: 
To my…
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Kapela A. p. p.

I
Bębny, kotły, piano oraz bas, 
to rodzinna mafia dla was gra. 
Aga, Piotrek, Paweł, raz, dwa, trzy, 
wszystkich wita zespół A. P. P. 

Refren: 
Bez muzyki smutne życie, każdy o tym wie. 
W górę uszy, nie poddajemy się!

II
Paweł solo na perkusji tnie, 
przy gitarze Piotrek aż się gnie.
z bliźniakami fajne życie jest, 
w domu tata, mama oraz pies. 

Refren: 
Bez muzyki smutne życie, każdy o tym wie. 
W górę uszy, nie podda je my się!
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Andrzej Litwin na próbach z dziećmi 
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Kto mamę rozweseli

I
Tyle dzieci lat czekały, no i proszę prezent jest. 
Uśmiechnięty rok dostały, czasem starsi mają gest. 
Nikt szpinaku jeść nie każe, w szkole same piątki są, 
wszędzie uśmiechnięte twarze, szkoda, że przez jeden rok. 

Refren: 
Kto mamę rozweseli – dzieci, 
dziadka weźmie na spacer – dzieci, 
tacie gazetę schowa – dzieci, 
słoneczkiem waszym – dzieci, dzieci! 
Kto po trawnikach biega – dzieci, 
cukier do soli sypie – dzieci, 
przez cały rok grzeczniutkie – dzieci, 
na was czekały – dzieci!

II
Druh Naczelnik wydał rozkaz na festiwalowe dni,
„Dzieciom uśmiech – światu pokój”, bardzo pięknie rozkaz brzmi. 
Pamiętajcie wiec harcerze, oczywiście starsi też,
że największym skarbem świata, uśmiechnięte dziecko jest!
  
  Refren: 
  Kto mamę rozweseli…
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Andrzej Litwin oraz mali konferansjerzy: Asia Berner i Piotr Litwin 
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Lis przechera 

I
Lis przechera, kto go nie zna, gąskę Hani ukraść chciał. 
Lecz na strachu się skończyło, w bajkach bywa tak. 

Refren: 
zabawa, zabawa, idziemy na bal, 
zabawa, zabawa, już orkiestra gra. 
Na trąbie słoń trąbi, na bębnie miś gra. 
zabawa, zabawa, ale będzie bal!

II
I po strachu i po krzyku, zając, gąska, wilk i jeż. 
Hania z lisem, no i dzieci razem bawią się. 
  

Refren: 
zabawa…
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Myśliwska pieśń

I
Smutne jest życie rycerza gdy nie ma zwierza. 
Ognisko zaraz zapłonie, a tu pusto na rożnie. 

Refren: 
(Au, au) – myśliwskie grają rogi, 
(au, au) – za nami już szmat drogi, 
(au, au) – gdzie jest zwierzyna, 
(au, au) – echo mówi „ni ma”.

II
Świetny jest zając w śmietanie, lub udziec sarni.
W żołądku gra ci muzyka, gdy na rożnie masz dzika.
 

Refren: 
(Au, au) – myśliwskie…

III
Dzieci zwierzęta kochajcie i dobrze dokarmiajcie.
Dorośli pięknie dziękują, no i sobie polują.
 

Refren: 
(Au, au) – myśliwskie…
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podwórko, nasze podwórko

I
Dzieci bawią się na skwerkach betonowych, zamiast trawy asfalt lśni. 
zapomniano drzewka wsadzić na osiedlu, gdzie ma piesek zrobić „si”? 
Ale w starej części miasta, gdzie kamienic stoi rząd, 
dzieci świetnie się tu bawią, bo pomyślał ktoś. 

 Refren: 
 My podwórko mamy piękne, stary trzepak do fikania. 
 W oknie babcia od stu lat patrzy na ten świat. 
 Podwórko nasze, podwórko, podwórko z dziecinnych snów. 
 czy wrócą kiedyś do bloków, czy wrócą podwórka znów? 
 Podwórko pełne zabaw, podwórko śmiechu i łez. 
 Podwórko ptaków i kwiatów, królików, kotów i drzew. 

II
Najwspanialsze cuda się tu dzieją zawsze, co dzień coś nowego jest.
Kotka urodziła małe cztery kotki, pod parkanem zakwitł bez.
Wszystkie dzieci się zebrały, coś ważnego radzą dziś,
babcia nic nie dosłyszała, tajemnica – „pst!”
  
 Refren: 
 My podwórko mamy piękne…
 /na zakończenie/ „… podwórko nasze, ech!”
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Wizje reżysera, próby przed koncertem 
„Gospodarze – Gościom” na Kadzielni 
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przyjaciela trzeba mieć

I
Przez świat idzie trzpiot szukać przygód moc,
przez miasta, przez wioski, idzie w dzień i w noc, 
a z nim jak brat, wesoły idzie wiatr. 
Idą sobie pod rękę i śpiewają piosenkę, której refren brzmi:

Refren: 
Pamiętajcie wszystkie dzieci, bo to ważna rzecz, 
że największym skarbem w życiu przyjaciela mieć. 
Gdyś w potrzebie on pomoże, zaraz zjawi się, 
gdy ci smutno, to przyjaciel rozweseli cię. 
Hu–ha, hej–że ha, gdy przyjaciel jest, 
hu–ha, hej–że ha, gdy przyjaciel jest. 

II
Przez świat idzie trzpiot, razem idą z nim:
kudłaty pies Burek oraz czarny kot.
Wiatr, kot i pies, dobrany zespół jest,
przyjacielska drużyna, trzpiot piosenkę zaczyna, której refren brzmi:
  

Refren: 
Pamiętajcie wszystkie…
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Robin Hood 

I
On przywędrował zza Kanału, co się La Manch zwie. 
Biedaków bronił, no bo panów broni zamków straż. 
Niezwyciężony i przystojny, podziw siał i lęk. 
Jak pan zawinił, dostał nieraz w łeb.

Refren: 
Robin Hood, Robin Hood, 
co za mina, co za chód, 
nie poznajecie, jego błękit oczu. 
Robin Hood, Robin Hood, 
ma wspaniałych przygód w bród,
przemyka w puszczy mrok. 
Robin Hood, Robin Hood,
to jest wzór najlepszych cnót, 
gdy chce, to trafi w każde miejsce z łuku. 
Robin Hood, Robin Hood, 
on potrafi, jeśli chce, 
każdego załatwić bez huku.

II
z nim Madej zbójnik się zapoznał, pośród starych drzew.
I przyjaźń ponoć trwa do dzisiaj, krąży o nim pieśń.
A gdy do domu Robin wrócił, pełnić dalej straż,
robotę u nas ciągnął Madej nasz. 
  

Refren: 
Robin Hood…
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Stop - przyjacielu - stop

I
Siódma rano już wybiła, na wstawanie nadszedł czas, 
gimnastyka, szklanka mleka, mknie do szkoły każdy z nas. 
Właśnie światło jest zielone, więc możemy śmiało iść, 
a tu fiacik mig przed nosem, z tyłu ma zielony liść. 

Refren: 
Stop przyjacielu, stop – dziecko na drodze, stop, 
spiesz się powoli, zdążysz do celu. 
Uśmiech dla dziecka miej przyjacielu, 
dziecko na drodze, stop. 
Stop przyjacielu, stop!

II
Do teatru na „Pinokio” idą dzieci z młodszych klas, 
skrzyżowanie już się zbliża, kto też przeprowadzi nas. 
Patrzcie, stają samochody, ktoś znajomy daje znak, 
że możemy iść spokojnie, to pan sierżant o nas dba! 
  

Refren: 
Stop przyjacielu… 

III
Wszystkie dzieci dobrze wiedzą kto ich przyjacielem jest, 
„Polski związek Motorowy” ma dla dzieci zawsze gest.
chcesz mieć kartę rowerową i przepisy ruchu znać,
chcesz na obóz – proszę bardzo, z „PzMotem” ruszaj w świat.
  

Refren: 
Stop przyjacielu.
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Uśmiech zucha

I
Starszy brat wciąż krzyczy na mnie, tata z pracy wrócił zły, 
mamę rozbolała głowa, Burek szczerzy kły. 
Wszyscy mówią bądź poważny, a ja do nich śmieję się. 
I już tata, brat i mama lepiej czują się. 

Refren: 
Bo nie ma jak uśmiech zucha od ucha do ucha, 
więc przykład z zucha trzeba brać. 
Gdy świat skwaszony, 
gdy wkoło smutno po prostu trzeba się śmiać! 
Hi, hi ho ho ho, śmiej się cały rok. 
Hu, hu, ha ha ha, śmiej się tak jak ja.

II
Od tygodnia deszcz wciąż leje, wszyscy smutni, wszyscy źli,
tylko zuch jest uśmiechnięty, z deszczu sobie kpi.
czarne chmury aż pobladły, że ktoś śmieje im się w nos,
skorzystało na tym słonko, zaświeciło w krąg. 

  Refren: 
  Bo nie ma…
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W czasopiśmie „W świecie młodych” ukazała się piosenka, którą Asia Berner 
wygrała Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Portugali 

Andrzej Litwin kochał pracę z młodzieżą (1978 r.) 
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Uśmiechnięte słoneczniki 

Błękit nieba ponad nami, wkoło kolorowe kwiaty, 
najpiękniejszy bukiet świata zaniesiemy dziś dla mamy.
Będzie w domu łąka mała, kolorowa i pachnąca.
Słoneczniki na noc zagasną, rano zbudzą się do słońca. 

Spójrz jak bielą się rumianki, obok maki się czerwienią,
Uśmiechnięte słoneczniki złotym słońcem ziemię grzeją. 
zakwitają kwiaty polskie, razem z nimi rosną dzieci, 
a nad nami gołąb biały, nie odleci, nie odleci. 

(Trio)
Tu rodzinny jest twój dom, tu rozkwita ogród nasz, 
najpiękniejsze kwiaty są, kwiaty polskie z polskich łąk. 
Patrz rumianek biały i czerwony mak, 
proszę wszystkie dzieci, żeby o nie dbać. 
Patrz rumianek biały i czerwony mak, 
proszę wszystkie dzieci, żeby o nie dbać.
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Video-mania 

I
Idą sobie dzieci, w koło las im szumi,
 cichutko, grzeczniutko, nikt piosenki nie umi. 
Magnetowid Jasiu dźwiga i kasety. 
Biwak rozłożymy i magnet puścimy. 

Refren: 
A video w domu mamy i puszczamy, oglądamy. 
Kiedy tata jest na drugiej zmianie, 
pozwalamy patrzeć mamie. 
W szkole też video jest, za nas wszystkich uczy się. 
Na muzyce nikt nie śpiewa, patrzy w ekran i ziewa.

II
Jadą na kolonie dzieci nad jeziora,
straszliwa wiadomość – brak telewizora!
A do tego jeszcze obok są harcerze,
rano wcześnie wstają i piosenki śpiewają. 
  

Refren: 
A video…
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Walczyk o koniku

I
czy słyszał kiedyś ktoś walczyka o koniku? 
A właśnie taki walczyk jest w naszym maleńkim śpiewniku. 
Najmniejszy u nas zuch, napisał tę piosenkę 
i teraz ludzie dziwią się, tańczy koń z nami pod rękę. 

II
Jedziemy w lewo, wiśta wio! I w prawo, hetta mały. 
A teraz szpagat, koniku mój, koniku zaczarowany.
Jedziemy w lewo, wiśta wio! I w prawo, hetta mały.
A teraz do tyłu, koniku mój, koniku zaczarowany.
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Andrzej Litwin na spotkaniu ze swoimi fanami
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Zuch akrobata

I
Będzie niespodzianka, przekonacie się, 
co też zuch potrafi, kiedy bardzo chce. 
A jak chce to zrobi, zuch charakter ma, 
zaraz zobaczycie, co pokaże wam. 

Refren: 
Podskok raz, podskok dwa, teraz rozkrok, trzymaj tak.
Jak skrzydełka, ręce w bok, skłon do przodu, hop. 
Już samolot jest gotowy, ale świetnie leci się, 
zamiast śmigieł kręcą głowy, raz, dwa, trzy. 
Przysiad, zuchy lądujemy, nogi w przód, siedzimy tak, 
wreszcie sobie odpoczniemy, bo nam brakło tchu.
Powstań raz, ładnie stój, a gdzie uśmiech trzpiocie mój. 
Nóżki razem, wciągnij brzuch, to prawdziwy zuch.

II
No i jak myślicie, potraficie tak? 
Ależ oczywiście, kto ochotę ma?
Jak trenować trzeba, to pokaże druh, 
świetnym akrobatą będzie każdy zuch.
  

Refren: 
Podskok raz…
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Harcerskie 
– festiwalowe
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Gospodarze – gościom 

I
Roztańczone autobusy, roztańczone P. K. P., 
Umówiły się rok temu, żeby w Kielcach spotkać się. 
Ktoś z najwyższej w mieście wieży krzyknął „widzę, jadą już!”, 
Wiozą zuchów i harcerzy, przygotujcie chleb i sól. 

Refren: 
Kielce witają gości, czuwaj!
Jak dobry zwyczaj karze – czuwaj! 
Po staropolsku z gestem – czuwaj! 
Gorącym sercem – czuwaj, czuwaj! 
Od świętokrzyskich lasów – czuwaj! 
Od pól pachnących zbożem – czuwaj! 
Od naszych miast i fabryk – czuwaj! 
Nasze, kieleckie – czuwaj!

II
Rozśpiewały się ulice, kamieniczki poszły w tan.
W parku pan Stefan Żeromski, cieszy się, że gości ma. 
Kręcą, kręcą się wiatraczki, hej festiwalowe dni, 
czuwaj druhny i druhowie, nadszedł czas zapalić znicz. 
  

Refren: 
Kielce witają…
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Harcerska rodzina

I
Idzie sobie zuch, za nim druh, a za druhem parami,
instruktorzy z druhnami, idą jak ten zuch. 
Śpiewa sobie zuch, śpiewa druh. 
To harcerską piosenkę wszyscy wzięli pod rękę, 
nucą jak ten zuch. 

Refren: 
Harcerska rodzina, harcerski krąg. 
Tysiące przyjaźnie splecionych rąk. 
Harcerska rodzina, harcerski krąg, 
tysiące splecionych rąk! 

II
Polska jedna jest, każdy wie, dom praojców – Ojczyzna.
Święta ziemia rodzinna, Polska jedna jest.
Dla niej żyje zuch, dla niej druh, nie zawiodą w potrzebie. 
Nigdy ciebie – harcerze, Polska jedna jest!
  

Refren: 
Harcerska rodzina… 
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Koncert na Kadzielni. Przy mikrofonie obok Andrzeja Litwina córka Katarzyna 
(1979 r.) 
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Harcerski sabat

I
Dobry zwyczaj zapanował od kilku lat, 
wszystkie drogi w lipcu wiodą w świętokrzyski kraj. 
z gitarami, piosenkami wyrusza rajd, 
na festiwal wszystkich wiedzie kielecki trakt. 

Refren: 
Sabat, sabat już się zaczyna, 
wiatr od Łysicy piosnkę gra. 
Sabat, sabat, pachnie jedlina, 
harcerski sabat trwa. 
Sabat, sabat już się zaczyna, 
zapłonął ogień, dano znak.
Sabat, sabat, podajcie dłonie,
harcerski sabat trwa.

II
Kolorowo się zrobiło, orkiestra gra,
Niecierpliwią się wiatraczki, kto im sygnał da. 
Miasto bramy otworzyło, zaprasza was. 
Na przygodę wakacyjną, już nadszedł czas. 
  

Refren: 
Sabat, sabat…
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Otwarcie Harcerskiego Ośrodeka Kultury Szkolnej (początek lat 80.)
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Jak ci smutno to się przysiądź 

I
Jeżdżą ludzie do Opola by słuchać piosenek. 
Nocą przeżywają, nad ranem ziewają.
zamiast w kasie bilet kupić i kierunek Kielce, 
tam festiwal uśmiechnięty, skąpany w piosence. 

Refren: 
Ech, jak ci smutno to się przysiądź, 
nie zabraknie miejsca.
zaraz się przekonasz o tym, 
jak piękny jest świat. 
Nie dziw się, że nad ranem miasto budzi się 
niewyspane, 
a nocny stróż mrucząc pod wąsem, 
za harcerzami sobie pląsem, pląsem, pląsem, pląsem. 
Jak ci smutno to się przysiądź, z nami dzisiaj bądź.

II
Pewien młodzian się zakochał, lecz bez wzajemności.
Serce miał stworzone do wielkiej miłości,
więc wyruszył szukać szczęścia, zatroskany wielce. 
Przytuliły go jak brata rozbawione Kielce. 
  

Refren: 
Ech, jak ci smutno…
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Kiełki, kiełki

I
My jesteśmy ród niewielki, tata Kiełek i my Kiełki, 
mama też Kiełkowa jest oraz Skieł, nasz wierny pies. 
Życie płynie nam wesoło, bez kolejek, stresów, łez. 
Powiadacie, że to bajka, w każdej bajce prawda jest. 

Refren: 
Kiełki, kiełki, ród niewielki do historii wszedł. 
Posłuchajcie, bo opowieść już zaczyna się. 
Kiełki, kiełki, ród niewielki, do historii wszedł. 
To legenda najprawdziwsza, jaka w świecie jest.

II
Raz do roku na Kadzielni, kiedy księżyc okiem mruga,
budzi się uśpiony las, czarów noc – już nadszedł czas.
Dawno temu, przed wiekami, tu gdzie miasto – szumiał bór.
Na Łysicy czarownice, a tu Kiełków dawny gród.
  

Refren: 
Kiełki, kiełki… 
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Mały zuch - duża rzecz

I
Każdy występ dobry jest, kiedy wszyscy bawią się, 
nasz wędrowny czeka wóz, czas wyruszać już. 

II
Oj ludzie, ludzie dziś będą u nas, oj ludzie, ludzie, wierzcie nam. 
Dla was uśmiechy i małe serca, czy jest na świecie piękniejsza rzecz? 

III
Te od zuchów, tych maleńkich trzpiotów-psotów tyciusieńkich, 
konik kłania wam się też, dobrze wychowany zwierz. 

IV
Lecz nie myślcie, że my trzpioty mamy w głowie, tylko psoty. 
Każdy dobrym uczniem jest, mały zuch to duża rzecz! 

V
Hej–ho, hej–ho! Wio koniku, wio! 
Hej–ho, hej–ho! Wio koniku, wio! Hej–wio!
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Nie ma jak zuchem być 

I
Gdy przed laty, w krótkich portkach, 
po asfalcie człek na wrotkach, 
to był czas, ech, to był czas. 
Białe myszki się chowało, 
i kamyki się zbierało, 
to był czas, ech, to był czas. 

Refren: 
Nie ma jak zuchem być, co tu gadać, chce się żyć. 
Żołnierzyki ołowiane i latawce malowane,
w szkole wszyscy cię szanują, 
idą zuchy, salutują. 
Ładna druhna się uśmiecha do człowieka. 
Żołnierzyki ołowiane i latawce malowane. 
Nie ma jak zuchem być. 

II
Potem człowiek się ożenił, 
no i wszystko się zmieniło.
cho, cho, cho! Hej! cho, cho, cho.
Żona myszki wyrzuciła,
 no i zbierać nauczyła,
W Pe–Ka–O, ech, w Pe–Ka–O.
  

Refren: Nie ma jak zuchem być…
III
Rosną dzieci, włos siwieje, 
już się sąsiad ze mnie śmieje,
taki los, ech, taki los.
Że ja znowu białe myszki 
i świecące te kamyczki,
taki los, ech, taki los. 

Refren: Nie ma jak zuchem być…
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IV
Już myślałem, że to koniec,
a tu pismo urzędowe.
Panie, co to jest? Ech, co to jest?
Na festiwal zaprosili,
a więc jestem tu z wnukami,
fajno jest, ech, mieli gest!

Refren: Nie ma jak zuchem być…
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No to czołem, czuwaj, cześć

I
Staropolskim obyczajem wszystkich gości festiwalu, 
gospodarze z głębi serc gorąco witają.
By w harcerskim naszym gronie, każdy czuł się dobrze. 
zapoznajmy się nawzajem, druhny i druhowie. 

Refren: 
No to czołem, czuwaj, cześć, moje pięć, twoje pięć, 
już festiwal po raz szósty, zamieniamy sobie chusty, 
wymieniamy znaczki swe i już znamy się! 
Tomek, Marta, Grześ, Agnieszka, 
to jest zdzichu mój koleżka. 
Kasia, Wojtek, Ela, Jaś, jestem Iza, a ja Staś. 
Kuba, Jola, zbych, Mariola, Piotr, Agata i Beata, 
Ania druhna, Marcin druh, a ja jestem zuch. 
No to czołem, czuwaj, cześć, moje pięć, twoje pięć. 
Już festiwal po raz szósty, zamieniamy sobie chusty, 
wymieniamy znaczki swe i już znamy się! 

II
Spójrzcie proszę dookoła, wszędzie już znajomi,
znad Bałtyku, jezior, gór, z Mazowsza, z Połonin.
Na kieleckiej pięknej drodze wszyscy się spotkali,
wielki sabat się zaczyna, witajcie kochani!

Refren: 
No to czołem…
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przyjechały zuchy

La la la la la la la la la. 
ciągnie konik człapu, człap, ciągnie dziwny wóz od lat. 
Ni to budę, ni to wóz, ciągnie w lato, ciągnie w mróz. 
Oj ludzie, ludzie, cuda w tej budzie, oj ludzie, ludzie, wierzcie nam. 
Są tam ludziki duże i małe, a może tylko zdaje się nam. 

A to zuchy, są maleńkie, tycio tycie, tyciusieńkie, 
każdy zuch jest trzpiotem też, kto nie wierzy, jego rzecz. 
I nie, nie! Do psot, do psot, wio koniku, wio! 
Do psot, do psot, wio koniku, wio! 
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Uśmiechnięty jubileusz 

I
Niesłychane, kto to widział, kto pozwolił, dziwna rzecz. 
Jubileusz się zaczyna a dokoła śmiech.
Druh naczelnik pełna gala, biją serca, w oczach łzy, 
a tu wkoło nie do wiary, słychać chi, chi, chi. 

Refren: 
zabawa, zabawa, zaczyna się bal, 
zabawa, zabawa, już orkiestra gra. 
Dostojny jubilat piętnaście ma lat, 
więc wszyscy życzymy niechaj rośnie nam. 

II
Jubileusz rzecz poważna, każdy człowiek o tym wie,
Lecz najgorsze że jubilat ciągle śmieje się. 
Nie pomogą prośby, groźby, widać wszędzie tak już jest,
gdy świętują nastolatki, wkoło słychać śmiech. 



– 12� – 



– 126 – 



– 127 – 



– 128 – 

Zuchy – duchy

I
Kto to z kniei się wynurza, czy to rycerz, czy to duch. 
Kto ciemności się nie boi, chyba zuch, chyba zuch! 
chociaż strach ma wielkie oczy, to na niego sposób jest, 
tajemnice tę zna każdy mały człek! 

Refren: 
A gdy trwoga, a gdy trwoga, 
niewidzialną rękę zuch ci poda,
i z udręki zniknie ślad, 
bo ci pomógł młodszy brat! 
Pamiętajcie wszystkie zuchy, 
są gotowe by ci wlać otuchy. 
zróbmy przyjacielski krąg, 
z niewidzialnych rąk! 

II
Tak to Mieszko, syn Śmiałego, gdy zabłądził w ciemną noc,
poznał jaka w zuchach drzemie wielka moc! Wielka moc!
Bo na zbójów zuch da radę, więc ucieka każdy zbój,
albo stoi, gdy zuch krzyknie „zbóju stój!”
  

Refren: 
A gdy trwoga…

III
Wieków temu będzie dziewięć, gdy się zjawił człek ów,
Mieszko został chrzestnym mówiąc: „to jest zuch, to jest zuch”.
Od tej historycznej chwili, już nie straszy żaden duch, 
bo się boi, że się zjawi dzielny zuch!

Refren: 
A gdy trwoga…
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Próby w Amfiteatrze na Kadzielni (1978 r.). Obok Andrzeja Litwina choreograf 
Janusz Chmielewski



Żołnierz z przymrużeniem oka



Piosenki
patriotyczne
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A na polach leżał śnieg

I
czy pamiętasz noc styczniową, rozgwieżdżoną pociskami. 
Wielką ciszę i huk wielki, ziemię czarną, pulsującą. 
czy pamiętasz? 

czy pamiętasz noc styczniową, gdy ze wschodu szli na zachód. 
Szron na hełmach, kule w lufach, w piersiach serca pulsujące.
czy pamiętasz? 

Refren: 
A na polach leżał śnieg, 
na nim krople krwi jak róże. 
zakwitały kwiaty – krzyże. 
Biel i czerwień zabłąkane w ciszy echo. 
Wystrzał, krzyk urwany ptakiem w niebo wzleciał. 
A na polach, czy pamiętasz?

II
choć minęło lat już wiele od styczniowej tamtej nocy 
i gorącej w dym brunatny otulonej.
czy pamiętasz?

O tych którzy tutaj przyszli, o tych którzy poszli dalej,
o tych wszystkich co zostali, na tej ziemi – polskiej ziemi.
Pamiętamy!

Refren: 
A na polach leżał śnieg… 
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Święto Trzech Króli w WDK (lata 90.)
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Na cały świat białe gołębie

Na cały świat białe gołębie niech rozsławiają zwycięstwa dni. 
Wolność co przyszła w żołnierskim trudzie. 
Braterstwo broni, braterstwo krwi. 

Na cały świat, na cały świat, białe gołębie niech niosą wieść. 
Po wieczne czasy, tym co przed laty przynieśli pokój, chwała i cześć! 

chwała i cześć! chwała i cześć! 
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Piosenki 
świętokrzyskie
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Biało-czerwony sad 

Trzydzieści pięć lat, trzydzieści pięć lat, 
popatrzcie jak kwitnie biało-czerwony sad. 

  Trzydzieści pięć lat, trzydzieści pięć lat, 
  biało-czerwoną pannę podziwia cały świat. 

Więc wznieśmy toast, niech żyje nam, 
solenizantka sto lat! 

  A białe róże, maki czerwone 
  niech zawsze kwitną w naszym ogrodzie. 

 Trzydzieści pięć lat…
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Buskie Spotkania z Folklorem (lata 80.)  
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Disco tango 

I
ciągną gwarki na „Dymarki”, ludzi wali tłum. 
Będą cuda tam się działy, słychać jeden szum. 
z ziemi rudę wykopują, jak za dawnych lat. 
Do dymarek je ładują, poleje się stal. 

Refren: 
Na „Dymarki”, na „Dymarki” jedź, 
jarmark cudów zobaczycie tam, 
garnki, rzeźby, starą puszczę też.
zapraszają nas. 
Raz do roku, raz do roku, raz, 
w Słupi hen pod Świętym Krzyżem 
wielki sabat dymarkowy jest, 
wielki sabat trwa.

II
z Łysej Góry wiatr przynosi świętokrzyską pieśń,
echo niesie ją po lesie, to hutników pieśń.
Drugi tysiąc lat już minął, gdy na ziemiach tych,
z dymarkowych pieców, w niebo, unosi się dym. 
  

Refren: 
Na „Dymarki”…

III
Możesz kupić tam pierścionek, co ci szczęście da,
bigos, śledzie, z cukru watę, lub bez ucha dzban.
Możesz z łuku tam postrzelać, albo kupić los,
on ci powie jak napełnić puściutki twój trzos.

Refren: 
Na „Dymarki”…
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Próby przed koncertem „Gospodarze – Gościom (1977 r.)
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Jak ja, jak ty 

I
czas pędzi jak wiatr, my razem z nim, 
taki będzie świat, jak ja i ty. 
Bywa, że w oczy kurz, a czasem słońca błysk, 
taki będzie los, jak ja i ty. 

Refren: 
Nie powtarzajcie nam „wyście przyszłością narodu”, 
wszak dobrze wiemy, że mówią to wszystkim za młodu. 
Dziś trzeba w dłonie brać dzień, w którym żyjemy, 
by przyszłość potwierdziła, byliśmy, jesteśmy, będziemy! 
I każdy o tym wie, ręce potrzebne tej ziemi, 
i serca wspólny rytm, Tobie, Ojczyzno niesiemy. 

II
Tu czerwień i biel, błękitny świt, 
taki będzie dzień, jak ja i ty.
Milion milionów słów, w oczach wyschnięte łzy,
taki będzie czas, jak ja i ty.
  

Refren: 
Nie powtarzajcie nam… 
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Kaśka spod Łysicy

I
Mało kto słyszał, mało kto wie, że w naszym mieście lat temu sto, 
rzecz się przedziwna tutaj zdarzyła, kto nie chce wierzyć, to nie. 
Kaśka na imię miała dziewczyna ta, „Kaśka z Łysicy” tak zwali ją, 
kto ją zobaczył, ten tracił głowę i za nią szedł jak ten pies. 

Refren: 
Kaśka spod Łysicy, kto nie widział jej, 
nie zrozumie nigdy to co stało się w tę noc. 
Kto igra z miłością ten często przegrywa, 
bo trudno przewidzieć jak to skończy się. 
Eh, Kaśka z Łysicy cóżeś ty zrobiła, 
Kaśka, szalona ty!

II
Już na zabawę, hutnicza brać, każdy z dziewczyną idzie jak w dym.
Kapela tango rzewne przycięła, porwał tańczących ten rytm.
I nagle skrzypek przerwał melodię swą, wszyscy stanęli i patrzą w drzwi.
To przyszła ona, Kaśka z Łysicy, zjawiła się jak we śnie.
   

Refren: Kaśka spod Łysicy…
III
zostawił zenek dziewczynę swą, kłania się Kaśce i bierze ją.
Tango przerwane znów gra kapela i tańczy Kaśka i on.
Tak tańczą wciąż ze sobą, nie tańczy tłum. 
Skrzypkowi ręce już z bólu drżą, 
lecz nie przerywa, bo dziwna siła każe bez przerwy mu grać.
   

Refren: Kaśka spod Łysicy…
IV
Nad miastem wstaje różowy świt, a na zabawie nie tańczy nikt.
Wszyscy wpatrzeni w tę jedną parę, przedziwne tango wciąż trwa.
Lecz nagle Kaśka tańczyć przestała już, wybiegła z sali, nikt nie wie gdzie.
I od tej pory, na Łysej Górze, słychać po nocy jej śmiech.
   

Refren: Kaśka spod Łysicy… 
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Mazur hej ha

Tańczy, tańczy Łysica, gołoborze już śpiewa, 
szumi Puszcza Jodłowa, wszyscy do mazura. 
Świętokrzyskie to granie, kieleckie śpiewanie, 
oj w sercach wam zostanie to nasze spotkanie. 
Hej ha, hejże ha, to nasze spotkanie.
  
  Tańczą, tańczą uliczki, rozśpiewane są place,
  w parku Stefan Żeromski patrzy na te harce. 
  Już przed laty mazura tańczyły tu pary,
  a na Łysicy nocą, hej, działy się czary.
  Hej ha, hejże ha, hej, działy się czary. 
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Andrzej Litwin jako perkusista w zespole jazzowym. Starachowice (lata 60.)
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Muzyka tej ziemi

Witamy was! 
Witamy was! 
Witamy was! 

Dłoń do dłoni, zróbmy krąg, rozpalmy ogień naszych serc, 
noc nad nami, dobry dzień, głęboki okrył sen. 
Dalej do koła, nadszedł czas, zapłoną warty, w oczach blask. 
Niech wiatr zaniesie naszą pieśń na cały świat. 

Refren: 
Muzyka jest w nas, to Puszcza Jodłowa gra, 
świętokrzyska ziemia swoją piosnkę śpiewa. 
Hej, muzyka wkoło nas 
przegląda się w gwiazdach Wierna Rzeka, 
Łysica tej ziemi, nocna straż, 
już grają na smykach świerszcze nam. 
Muzyka, muzyka trwa.

Dym ogniska, iskier trzask, gawędę mruczy stary las.
Nad polami srebrna mgła, do świtu wartę ma. 
Rusza korowód, tysiąc par, gospodarz wita, chleb i sól,
drzwi są otwarte, gościu wejdź przez domu próg.
  

Refren: 
Muzyka jest w nas… 
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Na „Dymarki” bracie miły 

I
Raz do roku na jesieni w Starej Słupi mówię wam, 
z całej Polski przyjeżdżają, rozkładają wielki kram. 
Ponoć jakąś tajemnicę, aż sprzed dwóch tysięcy lat. 
Odgadnęli, że już wtedy hutnik mądrą głowę miał! 

Refren: 
Na „Dymarki” bracie miły, tam się będą cuda dziać. 
chcesz żelazo roztopione, to ci mogę z ziemi dać.
Jeden ciężarek podniósł dwieście razy, 
drugi po chwili na ziemię padł, 
trzeci ciężarka nie podniósł wcale, 
bez przerwy bigos jadł! 
Na „Dymarki” bracie miły, tam się będą cuda dziać. 
Nawet ptaki są gliniane, dmuchniesz w ogon, będzie grać!

II
Naukowo wykopali cztery dziury, może pięć,
do nich rudę wpakowali, będą z niej żelazo mieć. 
Przez trzy dni i przez trzy noce palą ogień, idzie dym,
potem wszystko rozwalają i nie wierzą oczom swym!
   

Refren: 
Na „Dymarki” bracie miły…

III
Aż z Krakowa tu przyjechał, bardzo mądry jeden spec
i wyjaśnił, że „dymarka” to jest mały–wielki piec.
Na to nasza „Szlaka–Paka” dziś do rana będzie grać,
za pradziadów i dzisiejszych, za hutniczą naszą brać! 
   

Refren: 
Na „Dymarki” bracie miły…
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Henryk Morys z bandem: Mieczysław Frynas, Stelmaszczyk, Henryk Ściwiarski
(lata 60.)
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Najpiękniejsze są polskie spacery 

I
Spacerują ludzie po świecie, ulicami, drogami, wśród pól, 
spacerują o świcie, w południe, nocą wiedzie ich gwiezdny rój. 
Przemierzają ludzie planetę, tak wędrują przed siebie od lat, 
podziwiają naszą matkę ziemię, podziwiają szeroki świat. 

Refren: 
Najpiękniejsze są polskie spacery, 
przez osiedla, miasta i wioski, 
najpiękniejsze polskie są rzeki, 
najwierniejsze wierzby przy drogach. 
Gdzie tak kwitną latem słoneczniki, 
gdzie jesienią tyle jest złota. 
Popatrz mosty kąpią się w Wiśle, 
spójrz do góry, białe gołębie. 
Gdzie tak szumią łany zboża, 
gdzie kominów lasy rosną, 
świętokrzyska ziemia kwitnie 
jak dziewczyna wiosną. 
Najpiękniejsze są polskie spacery, 
nasze drogi, miasta i wioski, 
błękit nieba, zielone pola 
i na wietrze biało-czerwona. 

II
Można całą ziemię przemierzyć, lądem, morzem, w powietrzu jak ptak, 
można nawet gdzieś serce swe zgubić, w życiu przecież i bywa tak. 
Ale zawsze tutaj wracamy, choćby trzeba latami nam iść, 
wszystkie drogi na świecie prowadzą, tam gdzie stoi rodzinny dom.
   

Refren: 
Najpiękniejsze są polskie spacery… 
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Nasza kochana Kamienna

I
Od wiosny do późnej jesieni, gdy tylko nie pada deszcz, 
nad rzekę wszyscy już idą i ładna i brzydka płeć. 
 Tu miłość można wyznać, tu „kosza” dostać też. 
 Tu można się zapoznać, tu można rozstać się. 

Refren: 
Spotkanie nad Kamienną, to wymarzona rzecz,
człek czuje się inaczej i ma na wszystko chęć. 
Tu koleś z kolesiem pogada troszeczkę, 
Marychna wieczorem buziaka ci da. 
Dzieciaki się w rzece jak rybki pluskają
i wszystko jest na sto dwa. 

II
Gdy ranek nad miastem się budzi, to z wędką nad rzeką już,
rybaków gromada stoi, pokaże się może tam.
 I moczą tak robaki i patrzą w rzeki toń,
 lecz zamiast pięknej ryby, jest bardzo dziwna woń. 
   

Refren: Spotkanie nad Kamienną…
III
ziemniaczki i piękne buraczki wśród astrów i wonnych róż,
pietruszka i nać cebulki, nasturcja zakwitła już. 
 Tu agrest, tam pomidor, czy wiecie gdzie tak jest?
 Na działkach nad Kamienną, dziś zabawimy się!
   

Refren: Spotkanie nad Kamienną…
IV
A latem w słoneczną niedzielę, z mamuchną i dzieci z psem,
z teściową, babcią i wnukiem, pokąpać idziemy się. 
 I nie ma co narzekać, że potem trzeba się myć,
 dobrze, że mamy rzeczkę, z nią lepiej jest nam żyć! 
   

Refren: Spotkanie nad Kamienną… 
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Andrzej Litwin i Wojciech Siemion 
w Muzeum Wsi Kieleckiej. 
Tokarnia (1986 r.)
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O Madeju sprawiedliwym

I
Na imię Madej miał, był zbójem świętokrzyskim, 
wśród możnych popłoch siał, nie liczył się on z nikim.
Bo taki to był czas, nie każdy miał co chciałby, 
więc Madej zmieniał los, napełniał biednym trzos. 

Refren: 
Oj, Madeju, ech, Madeju, 
szkoda, że cię nie ma, 
byś porządek wreszcie zrobił, 
może by zmieniło trochę się. 
Kto źle pracuje to garść grochu, 
kto podskakuje beczkę prochu, 
a kto porządny, to w nagrodę 
sto dukatów byś każdemu dał.

II
Popatrzcie, ale strach, na wielu twarzach widać,
kto twarde serce miał, i litość może błagać.
Bo tak już w życiu jest, nie każdy ma co chciałby,
Więc zamiast tylko brać, czasami warto dać!
   

Refren: 
Oj, Madeju… 
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Prawa miejskie

Wczoraj wioska, miasto dziś, historyczna sprawa, 
usia siusia, hop dziś, dziś, oj, będzie zabawa! 
Wczoraj orał, dzisiaj wójt, historyczna zmiana, 
miast na pole wozić gnój, zebranie od rana. 
Wczoraj wstawał skoro świt, by nakarmić trzodę, 
dziś czekają z biciem serc sekretarki młode!
Ucha, hejże cha, sekretarki młode, 
ucha, hejże cha, sekretarki młode!

Wczoraj stragan tutaj stał, dziś budują „samy”,
człek kupował to co chciał, dziś podroby mamy.
wczoraj chatka, dzisiaj blok, było tak przytulnie, 
ale historyczny skok, patrzeć, kiedy runie.
Mieszczuch woła: chłopek ja! Punkty córce trzeba.
„Polonezem” jedzie chłop, tylko się uśmiecha!
Ucha, hejże cha, tylko się uśmiecha, 
ucha, hejże cha, tylko się uśmiecha!

Każdy w mieście pragnie żyć, tu kariera czeka, 
szkoda, że zbyt często tu człek szuka człowieka. 
Prawa miejskie kto nam dał, chwała mu i sława,
miast kapeli big–band gra, dziś trwa zabawa. 
Tak się kończy piosenka ta, cośmy wam śpiewali,
Po to prawa się nadaje, byśmy się kochali!
Ucha, hejże cha, byśmy się kochali, 
ucha, hejże cha, byśmy się kochali!
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pustelnicy świętokrzyscy 

I
My jesteśmy pustelnicy prawdziwi, 
kto nas spotka, to po prostu się dziwi, 
że w ogóle pustelnicy jeszcze są, 
to ostatnie eksponaty, co żyć chcą. 

Refren: 
Jak nam pusto, jak nam smutno, 
jak nam źle, he, he, he. 
choć na karku lat bez liku, 
żyć się chce, he, he, he. 
Lecz wracamy do pieczary, 
no bo i gdzie, he, he, he. 
Gdy w powietrzu brak powietrza, 
ktoś zjadł tlen, he, he, he. 
Żyć się chce, lecz bez tlenu, 
przyjacielu, trudna rzecz, he, he, he. 
Żyć się chce, lecz bez tlenu, 
przyjacielu, trudna rzecz. 

II
Satelity wszystko widzą dokładnie, 
Kto zatruwa naszą Puszczę szkaradnie, 
pustelnicy świętokrzyscy krzyczą – dość!
No chłopaki, winowajcom damy w kość. 
  

Refren: 
Jak nam pusto…
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Henryk Morys z zespołem m.in.: Mieczysław Frynas, Kazimierz Gałczyński, Idziak, 
Henryk Ściwiarski (lata 60.) 
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Sabatowa polka 

I
Raz do roku, w ciemną noc, kiedy księżyc w pełni,
już od najdawniejszych lat Wielki Sabat trwa. 
Nad ogniskiem kocioł wrze, już gotują ziele, 
bije w niebo czarny dym, ech, diabelski młyn. 

Refren: 
czarownice z Łysej Góry 
już na miotłach lecą. 
Diabłom pochowanym w krzakach, 
strasznie ślepia świecą. 
Hop! Siup! Wielki Sabat dziś od rana trwa. 
Do ogniska czarownice dosypują drwa! /bis/

II
Na fujarkach śpiewa wiatr sabatową polkę, 
kręci się dokoła świat, już kapela gra. 
Gdy zapieje rankiem kur, gaszą diabły ogień.
Wszystko milknie, a za rok sabatowy zlot!
  

Refren: 
czarownice z Łysej Góry… 
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świętokrzyski pasiak 

Taki się już w życiu przyjął, 
jak to mówią zwyczaj, 
że chodzimy, że krzyczymy. 

Tylko u nas, tylko nasze 
najpiękniejsze, najzgrabniejsze, nasze! 

I nie trzeba się tu dziwić, 
tak już jest od wieków, 
jak nie kochać swoich dziewcząt, 
nie chwalić ich wdzięków? 

Warszawianki szyk kobietki, krakowianki zgrabne, 
poznanianki ponoć ładne, a my na to, że! 

Refren: 
Hej, świętokrzyski pasiak, hej, w słońcu lśni jak tęcza. 
Hej, najpiękniejsze w świecie, są kieleckie dziewczęta. 
Uroda, hej, uroda, w dziewczętach jest zaklęta. 
Kto na nie raz popatrzy, całe życie pamięta.

Można kochać wszystkie panny,
lecz to jeszcze mało, 
więc chodzimy, więc krzyczymy,
tylko u nas, tylko nasza
najpiękniejsza, ukochana, nasza!
 
 I nie trzeba się tu dziwić,
 Tak już jest od wieków, 
 jak nie kochać swojej ziemi,
 nie chwalić jej wdzięków?

Kraków piękne ma zabytki, Warszawa – stolicę,
Poznań chwali swoje targi, a my na to że!



– 187 – 

Refren: 
Hej, świętokrzyski pasiak, hej w słońcu lśni jak tęcza.
Hej, szumią stare jodły, hej, gołoborze śpiewa. 
Uroda, hej, uroda w tej ziemi zaklęta, 
kto tutaj raz przyjedzie, całe życie pamięta!
Oj dana, da! Pamięta!
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Kapela HuMorysy 
(lata 80.)
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Wielka gonitwa 

I
Jadą wozy, koło za kołem, 
jadą wozy z życia tobołem, jadą.
człapią konie, noga za nogą, 
kto odgadnie czy dobrą drogą, jadą, 
czy dobrą drogą?

Refren: 
Konie siwe okryte szronem, karmione bzami, 
konie liliowe, konie słoneczne, kare, płowe 
i kasztanowe. 
Woźnica w czapie z białych królików, 
a kiedy wiosna, to do strumyków 
poi swe konie na całe lato.
Patrz, babie lato. 
Patrz, babie lato.

II
Jadą wozy, jadą latami, 
a kiedy staną, no to batami, konie.
Już do przodu rwą się skokami,
szybko ucieka nam pod kołami, życie,
trzymaj zębami. 
  

Refren: 
/improwizacja muzyczna/

III
Gdy do celu na długość konia,
to do brzytwy – koniec gonitwy, meta!
Kto zwycięży, jest w aureoli,
już go o nic głowa nie boli,
popas… oby najdłużej! 
  

Refren: 
Konie siwe… 
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Wielki kieł

I
Nie miał kłopotów Kraków jak nazwać swój piękny gród. 
Miał Kraka, co smokowi odrąbał siedem łbów. 
Warszawa długo myślała, czy Sawa ładniej, czy Wars, 
więc Warsa złączyła z Sawą i nazwę stolica ma. 

Refren: 
A myśmy długo czekać musieli, 
aż nastał dziewiąty wiek.
 czy ktoś przypuszczał, 
jak ważną rolę odegra u nas kieł. 
Kowal był kiełkiem, 
dzieci kiełkami, w puszczy olbrzymie kły. 
Lecz dziś dla wszystkich Kielce – wiadomo! 
Festiwal radosnych dni.

II
Ponoć legenda głosi, że w Łodzi był wielki staw,
tam łódek moc pływało, więc nazwę „Łódź” król dał.
zaś w innym mieście odkrywcy, nie mogli poznać gdzie są,
więc gdy się zorientowali, Poznaniem nazwali go.
   

Refren: 
A myśmy długo czekać musieli…

III
Wszyscy legendy mają, i miasta, i widoki też,
kto nazwę dał, od kiedy, z historii dowiesz się.
Spytajcie ludzi najstarszych, gdzie nazwy ładniejsze są,
na pewno powiedzą prawdę – tam, gdzie twój rodzinny dom.
   

Refren: 
A myśmy długo czekać musieli…
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Zbójce świętokrzyskie

Napadł mnie zbój w lesie, 
tom strasznie krzyczała. 

  Ale co mi zrobił to wam nie opowim, 
  bom już zapomniała!
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Zbójecki los

I
Na całym świecie znani, gdy zjawią się, to ach! 
Na wszystkich dookoła pa da strach! 
Świętokrzyskie zbóje, najgorsze jakie są, 
przed nimi diabeł zmyka, że ho, ho. 

Refren: 
My się nie boimy, grabimy, grabimy, 
taki już zbójecki fach, trach! 

Nieważne, czy to książę, prominent, czy też chłop, 
jak tylko dopadniemy, grzmot! 

Lecz dola, zbójecka dola, bardzo ciężko teraz żyć, 
inflacja nas niszczy, nie będzie co jeść. 

Oj, dolo, zbójecka dolo, zbójem będzie bratu brat,
jak to się nie zmieni, to pojedziemy wszyscy w świat.

II
Już tysiąc lat bez mała, niech Puszcza powie wam,
tak pięknie się grabiło, a tu krach!
Dawniej każdy kupiec towarów miewał moc, 
dziś pustki, więc zbójecki, ciężki los.
  

Refren: 
My się nie boimy… 
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Piosenki 
ostrowieckie
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A w niedzielę znowu mecz

I
Popatrzcie ludzie, ale defilada, każdy się pręży i nic nie gada, 
zacięta mina, ciekawa rzecz, idą hutnicy, idą na mecz. 

Idzie odlewnik, idzie kanałowy, za nim wytapiacz oraz garowy. 
Walcownik idzie i kowal też, no i kapela wali na mecz! 

Refren: 
I gra dla wszystkich marsza naszego,
z Ostrowca rodem, marsza hutniczego, 
więc pod stopami aż dudni ziemia, 
gdy nasi grają, Ostrowiec śpiewa:
  tirarira – chcemy gola! 
  Tirarira – każdy woła!
  Jak przegramy, będzie wstyd, 
  już nie przyjdzie nikt! 

II
Kiedyś przegrali, pewnie mieli pecha, więc znów na stadion, będzie uciecha.
Idzie prostowacz i traser też, spawacz z pilarzem idą na mecz.
 
Ludzie kochani, trudno powiedzieć, jak nasi chłopcy ten mecz wygrali.
Tańczyło miasto i huta z nim, kapela wybijała im rytm. 
   

Refren: 
I gra dla wszystkich…
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Jak się Maniuś zakochał 

Posłuchajcie ludzie naszego obera, 
co się przydarzyło to istna opera. 
Nasz kolega Maniuś w całej hucie znany, 
ponoć w Wielkim Piecu chłopak zakochany. 
Hup, siup, usia, siusia, to wina Maniusia. /bis/
  

  No bo w naszym życiu, to los figle płata,
  chłop jak dzwon ma serce, a za piecem lata.
  zamiast swe uczucia do nóg zośce rzucić, 
  To Maniuś do pieca rzewne piosenki nuci!
  Hup, siup, usia, siusia, to wina Maniusia. /bis/

Majster się na niego wreszcie zdenerwował,
„przecież piec nie baba” – tak mu perswadował.
Maniuś nic nie mówi, tuli się do pieca, 
Jak przyszedł dyrektor, no to była heca!
Hup, siup, usia, siusia, to wina Maniusia. /bis/
 

   No i nie wiadomo, jakby się skończyło,
   dotknął Maniuś pieca i go poparzyło.
   Tak się zakończyły Maniusia wzdychania,
   zośka jak piec baba, lepsza do kochania! 
   Hup, siup, usia, siusia, to wina Maniusia. /bis/

Sześć lat już po ślubie, dzieciaków przybywa,
Maniuś zośkę kocha, a do pieca wzdycha.
Bo w każdym hutniku to biją dwa serca,
jedno dla dziewczyny, a drugie dla pieca!
Hup, siup, usia, siusia, to wina Maniusia. /bis/
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No to do huty 

I
Pociągami, rowerami, autobusem, pieszo też, 
ciągną ludzie już od rana, a kierunek jeden jest. 
Tam kominy stoją w chmurach, w piecach złoto mieni się. 
Wielkie serce rytm wybija, tu dla wszystkich miejsce jest! 

Refren: 
Do huty, do huty, jak do pani matki. 
Ona nas nakarmi, dobrą radę da. 
Przytuli serdecznie wszystkie swoje dziatki, 
bo gorące serce nasza huta ma! 
Jak dobra matka, jest sprawiedliwa, 
kto mniej pracuje dostaje mniej. 
No więc szanujmy naszą mamę hutę, 
bo tylko jedna taka mama jest! 

II
Masz zmartwienie, coś cię boli, jak to mówią – chandrę masz,
zawsze w biedzie ci pomoże, przyjacielską rękę da. 
Mąż za późno z pracy wraca, lub przynosi pensji część,
wszystkie żony dobrze wiedzą, gdzie swe żale można nieść.

Refren: Do huty…
III
czasem kłopot jest z mieszkaniem, to w przedszkolu miejsca brak,
chcesz na wczasy skierowanie, żeby morze, no i las. 
O Fiaciku śnisz po nocach, więc podanie piszesz w mig,
o mieszkanie, o przedszkole, bez „Malucha” jakże żyć.
   

Refren: Do huty…
IV
A gdy skronie posiwieją i nadejdzie taki czas, 
że zasłuży sobie człowiek, by wypocząć resztę lat. 
To pamiętaj przyjacielu, że rodzinny, drugi dom,
zawsze bramy ma otwarte, gdzie przyjaciół czeka krąg. 
   

Refren: Do huty… 
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Henryk Morys w studiu Polskiego Radia Kielce (przy stole realizator J. Szczepanek)
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Ostrowiec, Ostrowiec 

I
Posłuchajcie moi mili co kapela dla was gra. 
Taki walczyk z głębi serca, jak to mówią – na trzy pas. 
 Każde miasto ma muzyków i poetów także ma, 
 ułożyli więc piosenkę, no a refren, to brzmi tak: 

Refren: 
Ostrowiec, Ostrowiec, to miasto hutników jest. 
Ostrowiec, Ostrowiec, z nim zawsze na dobre i złe. 

Bo jedno jest tylko, jedyne na świecie, 
to miasto rodzinne, a jakie to wiecie: 

Ostrowiec, Ostrowiec, to miasto hutników jest. 
Ostrowiec, Ostrowiec, z nim zawsze na dobre i złe. 

II
„Dziwne miasto z tego miasta”, mówią ludzie z innych stron.
Ponoć bardzo nam zazdroszczą, fajnych dziewcząt, ładnych żon. 
 A i chłopcy wyborowi, bo hutnicza to jest brać,
 no więc wszyscy zaśpiewajmy – nie śpij Heniu, trzeba grać!
   

Refren: Ostrowiec, Ostrowiec…
III
Każdy lubi swoje miasto, każdy kocha własny dom, 
więc jeżeliś nie z Ostrowca, się nie gniewaj, my pardon!
 Inne miasta też są piękne i piosenki mają swe,
 ale dzisiaj „Szlaka Paka” o swym mieście walca tnie!
   

Refren: Ostrowiec, Ostrowiec… 
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10-lecie Bractwa Andrzejowego (2003 r.) 





Piosenki 
o miłości
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A my dziecko mamy 

I
Różne rzeczy ludzie mają i cieszą się z tego. 
Jedni Fiata wciąż pucują, a my co – kolego? 

Refren: 
A my dziecko mamy, jak tranzystor małe. 
Dobrze odżywione, świetnie wychowane. 
Brzydkich słów nie mówi, zawsze się uśmiecha. 
Niech się dobrze chowa kielecka pociecha.

II
Drudzy domek przez pół życia, budują, budują.
By na starość do własnego, a my co – kolego?
  

Refren: 
A my dziecko mamy…

III
Wielkie święto w naszym mieście mój drogi kolego,
telewizja już zjechała, a wiecie dlaczego?
  

Refren: 
Bo my dziecko mamy… 
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Amfiteatr Kadzielnia – próby do koncertu
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Bal na ratuszu

I
Podniecenie niesłychane, na ratuszu będzie bal. 
Kto dostanie zaproszenie? W domach mody szał! 
Kapelusze, pióropusze, panie w tiulach, dekolt, szyk. 
Każda wierzy, że kreacji takiej niema nikt. 

Refren: 
zabawa, zabawa zaczyna się bal, 
zabawa, zabawa już orkiestra gra. 
Strzeliły szampany, pan burmistrz dał znak, 
w ratuszu w objęciach bawi się sto par!

II
Raz do roku, wielka szansa być królową, wkoło tłum,
wiwat, wiwat najpiękniejsza, w całym mieście szum. 
Ogłaszają właśnie werdykt, biją serca, w oczach łzy,
jest królowa! Burmistrzowej nie dorównał nikt!
  

Refren: 
zabawa, zabawa… 
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Andrzej Litwin z bratem aktorem Krzysztofem. Z wizytą w bractwie Kurkowym 
– Kraków (lata 80.) 

Mecz piłkarski bractwa Andrzejowego – Stadion Błękitny Kielce 2005 r. 
(m.in. Andrzej Majcher, Alojzy Sobura, Andrzej Hozer, Andrzej Kóźniar) 
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Benghazi 

I
No popatrz, tak krótko się znamy, a tyle o tobie już wiem. 
Twe oczy mi wszystko powiedziały, że ty nie jesteś snem. 
Tańczymy już cały wieczór, niech tango do rana trwa. 
Bo może właśnie ta ostatnia noc, połączy serca dwa. 

Refren: 
Nigdy ciebie nie zapomnę, w moim sercu będziesz trwać. 
Gdy zatęsknisz, będę wiedział, twoje serce da mi znać. 
Nigdy ciebie nie zapomnę, proszę uwierz mi, 
i już nie będę nigdy sam, wrócą tamte dni. 
znów spojrzę w oczy twe, uśmiechniesz do mnie się, 
szepniesz – kocham cię.

II
Nic nie mów, tak będzie najlepiej, o wszystkim już wiemy bez słów.
Nie próbuj się bronić, nie potrafisz już zmienić życia dróg.
Orkiestra gra tylko dla nas, więc tańczmy aż zabranie sił, 
wiem, jeszcze chwila i zostanę sam, zabierze ciebie świt. 
  
Refren: 
Nigdy ciebie nie zapomnę… 
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chabry i maki

I
zielono się w mieście zrobiło, po prostu się zazieleniło. 
Żołnierze, żołnierze, to z ćwiczeń wracają żołnierze. 
czekały dziewczęta już długo, aż pójdą chłopaki tą drogą, 
by wyjść im na przeciw, powitać kwiatami.
Jak zdrowie chłopaki, co z wami? 

Refren: 
Idą dziewczęta, niosą kwiaty, 
chabrowe oczy, usta jak maki,
kwiaty, kwiaty,
różowe, błękitne, czerwone.
La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
Dla was te oczy, dla was ten czerwony kwiat,
od dziewcząt stęsknionych, chłopaki 

II
I miasto jak ogród zakwitło, bukietem czerwono-błękitnym.
Spotkanie, spotkanie lipcowe, zielone, szalone.
Na drogę co wiodła ich z ćwiczeń, tam właśnie gdzie stały dziewczęta.
Na spacer dziś miasto ruszyło wieczorem, z piosenką znajomą pod rękę.
  

Refren: 
Idą dziewczęta… 

III
Lecz szczęście nie trwało zbyt długo i szaro się w mieście zrobiło, 
gdy wojsko zielone na poligon z koszar ruszyło. 
I wyszły dziewczęta na drogę, by chłopców pożegnać kwiatami,
znów niosły ich chabry błękitne i maki, wracajcie, czekamy, chłopaki. 
  

Refren: 
Idą dziewczęta… 
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czar pieśni 

I
Gdy rano do pracy wychodzę, to wiem, że mi będzie brak,
uśmiechu twojego i spojrzeń. znów będzie się dłużył mi czas. 
Więc daj mi na drogę całusa, no nie mów kochanie, nie. 
Wszak tyle już lat mnie całujesz, i każdy jest już piękny dzień. 

Refren: 
Bo miłość jak ptak, wędruje przez świat. 
czas leci kochana, my razem, ty i ja. 
No ileż to lat, no ileż to lat, 
są tacy co nie wierzą, że miłość nasza trwa. 
Więc wznoszę toast, 
niech żyje nam moja dziewczyna, sto lat. 
Więc przyjm ode mnie miła życzenia. 
Swego uczucia nigdy nie zmieniaj. 
Bo miłość jak ptak, wędruje przez świat. 
czas leci kochana, my razem, ty i ja. 
No ileż to lat, no ileż to lat, 
są tacy co nie wierzą, że miłość nasza trwa. 

II
I tak się już przyzwyczaiłem, bez ciebie nie mogę żyć.
codziennie do sklepu biegnę, tam ładna panienka jest w nim.
I chociaż z uśmiechem bułeczki, świeżutkie podaje mi,
to wracam do ciebie kochanie, tak płyną nam szczęśliwe dni.
  

Refren: 
Bo miłość jak ptak… 
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Pracownicy Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach (lata 70.) 



– 242 – 

Dla całej ziemi słońce

I
Na całym świecie matki mówią dzieciom bajki 
i cicho kołysanki, nucą im do snu. 
W okna księżyc już zagląda, ucichł gwar – świat będzie śnił, 
lecz z tej ciszy, lotem ptaka, krzyk się w niebo wzbił. 

Refren: 
Nie wolno dzieci budzić nocą, 
nie wolno im przerywać snu, 
nie wolno przerywać ciszy sykiem kul. 
Nie wolno bajek zabierać, 
nie wolno kołysanek kraść, 
nie wolno zabijać oddechu. Woła świat! 
Niech kwitną kwiaty tej ziemi, 
niech rosną małe dzieci, 
niech wzejdzie ciepłe słońce, 
niech ludziom świeci co dzień. 

II
Jest cisza w moim domu, dzień się do snu kładzie,
i tylko stary zegar liczy życia dni. 
czuję mojej matki oddech, moim snem jest spokój jej.
Szczęście ludziom – spokój światu, wstaje dobry dzień. 
  

Refren: 
Nie wolno dzieci budzić… 
/…Dla wszystkich ludzi! Dla całej ziemi słońce!/
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Gwiezdny płaszcz

I
Muzyka przy tym niebyło, poetka się zagubiła, 
a jednak pamiętasz wieczorem piosenka się urodziła. 
Wiotka jak klucz wiolinowy, maleńka jak nutka „si”. 
Tańczyła na pięciolinii, słuchaliśmy – ja i ty. 

Refren: 
To najpiękniejsza piosenka, 
co rano na mnie w domu czeka, 
mówi dzień dobry kochanie, 
na stole popatrz czeka twoje już śniadanie. 
Do pracy mnie już z uśmiechem odprowadza.
całuje i do zobaczenia, wracam do domu, nuci mi. 
czekałem tu na ciebie, aż powrócisz znów.

II
za oknem jesień, szaruga, a może to wiosna była.
W pokoju tak cicho i zimno, piosenka się zagubiła.
Przecież tu jej dobrze było, nuciłam ją cały dzień,
tuliłam ją w mych ramionach, czy powróci dobry sen? 

Refren: 
To najpiękniejsza piosenka... 
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Jest taka ulica

I
Po ulicach ludzie chodzą, zaglądają w oczy sklepom. 
zamyśleni, zabiegani, idą z celem albo bez. 
Niosą torby i walizki, siatki pełne złotych grusz. 
zaś w aktówkach ważne akta, może ślubne, może nie.

Refren: 
A my idziemy pod parasolem, 
wszystko nam jedno, słońce czy deszcz. 
My się chowamy przed całym światem 
z naszą miłością, bo kto wie. 
A nuż do głowy myśl wpadnie komuś, 
spłatać nam figla, rozdzielić nas, 
więc dla pewności zawsze chodzimy 
pod parasolem w dzień i w noc.

II
W każdym mieście jest ulica, gdzie pół miasta spaceruje.
Tam spojrzenia ślą panowie, w stronę uśmiechniętych pań. 
Od tych spojrzeń i uśmiechów, czasem zator może być,
więc choć światło jest czerwone, to we dwoje lepiej żyć. 
  

Refren: 
A my idziemy pod parasolem...
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Każdy trochę szczęścia szuka

I
Jadą wozy drogami, koła kręcą się w nich. 
Wszyscy na swoich wozach, przebyte wiozą dni.
Jadą wozy drogami, każdy swą drogę ma. 
Toczy się po niej życie i wciąż przybywa lat. 

Refren: 
Każdy trochę szczęścia szuka, 
uśmiech losu, czułych słów. 
Bukiet kwiatów, list do niego, 
choć odszedłeś, wrócisz znów. 
Wędrujemy dniem i nocą, 
naszą drogą ja i ty. 
Jedzie wóz nasz, wóz przyjaciel, 
omijając kocie łby.

II
Jadą wozy drogami, wiozą uśmiech i łzy, 
jeden z nich się zatrzymał, zatrzymałeś go ty.
Stałeś chwilę samotny, patrząc na wielki świat,
potem ruszyłeś dalej, trzymając w ręku bat.
  

Refren: 
Każdy trochę szczęścia szuka…

III
Jadą wozy drogami, każdy do celu gna, 
czasem ugrzęzną koła, cóż, pecha człowiek ma. 
Ty na przekór losowi – batem konie niech gna,
kiedyś powiedzą ludzie, ach, ale szczęście ma.
  

Refren: 
Każdy trochę szczęścia szuka… 
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Krzyk ryżowych pól 

I
Na całym świecie matki mówią dzieciom bajki 
i cicho kołysanki nucą im do snu. 
W okna księżyc już zagląda, 
ucichł gwar, świat będzie śnił. 
Lecz z tej ciszy, z pól ryżowych 
krzyk się w niebo wzbił. 

Refren: 
Nie wolno dzieci budzić nocą, 
nie wolno im przerywać snu. 
Nie wolno przeszywać ciszy, sykiem kul. 
Nie wolno bajek zabierać, 
nie wolno kołysanek kraść, 
nie wolno zabijać oddechu, woła świat! 
Niech kwitną pola ryżowe, 
niech rosną małe dzieci, 
niech wzejdzie ciepłe słońce, 
niech ludziom świeci co dzień. 

II
Jest cisza w moim domu, dzień się do snu kładzie
i tylko stary zegar liczy życia dni. 
czuję mojej matki oddech,
Moim snem jest spokój jej.
Wiem że wróci na ryżowe
pola dobry dzień! 
  

Refren: 
Nie wolno dzieci budzić…
/zakończenie/
Dla wszystkich ludzi, dla całej ziemi słońce!
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Andrzej Litwin ze Stefanem Delerewlenką – wspaniałym scenografem



– 266 – 

Pierwsze rozterki 

I
Historia to wprost nie do wiary, podobno był taki bal. 
Że pary foxtrota wirowały, jak gdyby to był walc. 
To babcia opowiadała, dziadek nie mówił nie. 
Więc chyba można im wierzyć, że nie był to sen. 

Refren: 
Kto wiarę temu da foxtrocik na trzy pas. 
Słyszycie orkiestra gra, foxtrota na trzy pas. 
Pary się kręcą w lewo i w prawo, w głowach wiruje walc. 
Kto chce niech wierzy, kto nie, to nie. 
Był kiedyś taki walc.

II
Raz dziadek miał humor wspaniały i wszystko powiedział nam.
Ja z babcią noc całą przetańczyli, wirował z nami świat.
Foxtrota orkiestra grała, wszyscy tańczyli w takt, 
a babcia z dziadkiem w objęciach, wirował im świat.
  

Refren: 
Kto wiarę temu da…
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pozwólmy jej zostać

I
Po co nam te rozstania, odejścia, powroty, po co? 
Te pożegnania na zawsze i czułe uściski dłoni. 

Refren: 
Bo nic na to nie poradzimy, 
widać skazani jesteśmy 
na miłość co odejść nie chce, 
albo odejść nie może, 
więc niech zostanie z nami, 
może się zadomowi.
Pamiętam kiedyś szczęście 
cyganka wróżyła mi z dłoni. 
La la la la la la la la la la la la, 
la la la la la la la la la la la la.

II
Listów mi nie oddawaj pisanych do ciebie nocą.
I wszystkie zdjęcia zachowaj i miłość zachowaj moją.
  

Refren: 
Bo nic na to nie poradzimy…
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przedziwna piosenka

I
Pamiętam tę chwilę, gdy pierwszy raz, och, jakże biło mi serce, 
pamiętam, bo jakże zapomnieć mam, gdym pierwszy raz wziął w swoje ręce. 

Piosenka potem się narodziła, pamiętasz błagalne: litości, 
a ty pytałeś, mój mistrzu, czy kocham swój zakres czynności. 

Przedziwna piosenka, śpiewana dzień cały, a czasem gdy budzi się świt. 
Tych zwrotek jest chyba już ze czterdzieści, lecz refrenu nie słyszał nikt. 

Refren: 
Bo refren śpiewają mężowie i żony, kwilą niemowlęta i wyją psy, 
smutni kochankowie, drżące narzeczone, a ty, gdzież jesteś ty? 
Ty działasz, bo jesteś działaczem, nie zwykłym robolem, o nie. 
Ty cudze dzieci kochasz wychowujesz, a własne żałośnie się drze. 
Ech raz, jeszczo raz, jeszczo mnoga, mnoga raz, 
ech raz, jeszczo raz, mnoga, mnoga jeszczo raz.

II
Mijają tak lata, na skroniach szron i rączki rano drążą lekko,
do żony już mówisz – kochanie śpij, do szefa – jak zdrowie kolego?

Biureczko małe masz wciąż to samo, przez kalkę powielasz plan pracy,
czekasz przez miesiąc i wzdychasz najczulej do listy wypłaty .

Już tyle wymówień zdołałeś napisać, lecz targasz je potem i w kosz 
i nucisz piosenkę, tę bez refrenu – nie ukrywaj, że drży ci głos. 
  
Refren: 
Bo refren śpiewają… 
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Gorące próby na Kadzielni przed koncertem.

Z dyrektorem WDK Ryszardem Lipko (w środku, lata 70.) 
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śniegiem spadłaś

I
Wędruje po świecie miłość, polnymi kwitnie kwiatami. 
Patrzy w oczy czule, sercem gorącym bije. 
zakochanym listy niesie, dla smutnych ma uśmiech. 
Idzie miłość marzycielka, idzie przeznaczenie. 

Refren: 
Tylko jedna jest wielka miłość w życiu, jedna, jedyna. 
Tylko raz tak można kochać, raz tak płakać. 
Nie oszukasz serca nie oszukasz, nie, nie przyrzekaj. 
Tylko jedna jest wielka miłość w życiu, jedna, jedyna. 
La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. 

II
Szukałem cię w trawach lata, szukałem na liściach jesieni,
a ty śniegiem spadłaś cichą, zimową nocą.
Przytuliłem ciebie mocno kochanie ty moje.
Jak się tuli tę jedyną, moją wielką miłość.
  

Refren: 
Tylko jedna… 
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Tirarira tango

I
Było tango za pół złotego, bolero, namiętny wulkan. 
chryzantemy złociste w krysztale i że nikt już nie potrafi jak Dolores. 
Po parkietach sunie „cumparsita”, obok „jalousie” w objęciach. 
Aż tu nagle, niespodzianie, nowe nuty orkiestrze ktoś dał. 

Refren: 
Tirarira tango, jak lawina, jak wulkan. 
Młodzieżowe tango, pół tańczone w półnutach. 
Nikt nie mdleje, nie szlocha, nikt w ramionach nie kona. 
Tu się tańczy i krecha, orkiestra gra. 

II
Patrzą panie i też panowie, co za rytm tańczących porwał.
Nie do wiary, gdzie tango upojne, gdzie są łzy i gdzie miłosne są wyznania.
Kto położył nuty na pulpitach i kto kazał grać orkiestrze,
jakiś taniec nie z tej ziemi, dziwne tango porwało dziś nas.
  

Refren: 
Tirarira tango… 
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To ja Blues 

ze wszystkich stron idzie do nas on, 
ma styl i luz, ten przedziwny blues. 
Już tutaj jest, już dla nas gra. 
Tańczymy ty i ja. 
  Nie lubi łez, taki właśnie jest,
  schował się w nim, ten bluesowy rytm.
  Słyszeliście go, bo to w nas jest,
  gorące bicie serc.

Refren: 
To powitalny blues. 
Trzymajmy się za ręce. 
To powitalny blues.
Takiego już nie będzie. 
To „bluessonus” połączył, 
to blues wita was, 
na zawsze pozostanie w nas.
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Walc dla młodej pary 

I
Uroczyście jest dziś na sali, wszyscy goście w pełnej gali. 
Już orkiestra gra, już się zaczął bal, na parkiecie tłum panów i pań. 
To wiruje walc weselny, zakochany, uśmiechnięty. 
Starszy drużba daje znak i śpiewamy wszyscy tak. 

Refren: 
Dla młodej pary sto lat, dla młodej pary ten walc. 
Niech miłość połączy ich, niech im da szczęścia dni. 
Do rana niech walc ten trwa, orkiestra dla nich dziś gra, 
wiwat, wiwat, niech żyją nam! 
Młoda para niech żyje nam!

II
Pomyślności, zdrowia i szczęścia, niech marzenia wam się spełnią,
a weselny walc, niech prowadzi was całe życie pod rękę przez świat. 
Nie ma życia bez miłości, więc za miłość toast wznieśmy,
zakochanym sprzyja los, więc śpiewajmy na cały głos! 

Refren: 
Dla młodej pary… 
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Wyróżnienia, odznaczenia za pracę na rzecz ZHP 
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Wina, wina dajcie mi 

I
Na wesele idą goście odświętnie ubrani, 
pod sosnami białe stały i dębowe ławy. 
  Stary las nie widział jeszcze takiego wesela. 
  Stoi wino w czterech beczkach, przygrywa kapela. 

Refren: 
Wina, wina dajcie mi, 
wina z czterech beczek. 
z dzikiej róży dzikie wino wielką miłość wróży. 
Pucharami srebrzonymi, hej! 
Toast weselny z dzikiej róży, 
dzikim winem, do dna wypijemy. 
La la la la la, do dna wypijemy razem, 
la la la la la, wypijmy do dna.

II
Beczki wina z dzikiej róży wciąż pełne nektaru,
powpadały do nich gwiazdy, hej! Wesele czarów. 
  Szumi las, puchary dzwonią, zaciąga kapela.
  Świat wiruje, księżyc blednie, oj dnieje, już dnieje.
   

Refren: 
Wina, wina dajcie mi…
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Za późno mój drogi 

I
Przysięgałeś miłość w ławie szkolnej, w listach zawsze, że tylko ja. 
Przynosiłeś mi dropsy miętowe i na lody śmietankowe brałeś mnie. 

Przez dwa lata patrzyłeś mi w oczy, powiedziałeś jak zwykle „do jutra”
i poszedłeś z inną na lody. Powróciłeś dopiero za rok. 

Refren: 
Rychło w czas, miły mój, rychło w czas, 
jak to dobrze, że pamięć masz, 
że pamiętasz mój adres, moje imię, moje oczy, 
jak to dobrze, że pamięć masz. 
Rychło w czas, miły mój, rychło w czas, 
jak to dobrze, że szybko mija czas. 
Dzień za dniem, rok za rokiem i już jesteś z powrotem, 
rychło w czas, miły mój rychło w czas.

II
Tak płynęły lata pełne wrażeń, było dobrze, czasem źle.
Odchodziłeś by wracać na zawsze i od nowa patrząc w oczy ze mnie kpić. 

znów zniknąłeś, jak zwykle na chwilę, ale byłeś kochany na długo. 
Gdy wróciłeś i w drzewach stanąłeś, wyszeptałam: ja pana skądś znam. 

Refren: 
Rychło w czas… 
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Kapela 
„Humorysy”
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A niech to pies 

I
chodzą po sklepach kobity, 
myślą co by tu dać chłopom 
i dzieciom na obiad, 
a ceny, że chce się śmiać. 
Będzie kapuśniak z kapusty, 
makaron z serem lub bez. 
Dla dzieci ciastko na deser, 
bo tata ma dziś wielki gest. 

Refren: 
A nasza paka rzewne tango gra, 
dla wszystkich smutnych melodię ma. 
chociaż serce z bólu cicho łka, 
za oknami deszcz, szaruga, mgła,
wiedz, że właśnie dziś melodię tą dla ciebie grają:
tirarira – nasze tango łka, 
tirarira – to dla ciebie gra, 
tirarira – szkoda twoich łez,
tirarira – a niech to pies. 

II
W pracy się majster wybrzydza 
niby, że leży plan,
a jak ma biedak nie leżeć,
jak znowu nam części brak. 
Pod koniec zmiany dowieźli, 
są części – majster ma łzy, 
więc robisz żeby zarobić 
i płyną nam powszednie dni. 

Refren: 
A nasza paka rzewne tango gra... 
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Z dyrektorem WDK Stanisławem Gęślakiem 

Ówczesne after party po kielecku 
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centralny 

Raz w „centralnym” byłam, alem nic nie zjadła, 
bo zanim przynieśli, to już mnie wynieśli. 

Refren: 
Oj da–na–da–na da–na! Oj! 
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podwórkowa brać

I
Gdzieśmy już nie grali, gdzieśmy nie śpiewali, 
u Karola na weselu wielki ubaw był! 
Na chrzcinach się cięło, niemowlę się darło,
a w niedzielę, to na rynku dla ludzi się gra! 

Refren: 
No ale tego jeszcze nie było, 
a kto nie chce, to niech nam nie wierzy, 
żeby dla ludzi kapela grała 
pod blokami – to zabawa. 
W naszej pace każdy gra, podwórkowa brać. 
Skoro ludzie bardzo chcą,
no to trzeba grać! 
„Tango mi longa.”

II
Trochę się martwimy, czy się spodobamy,
jak nie wyjdzie to spadamy, każdy honor ma!
Nie martwcie się państwo, my zaraz kończymy,
u Maryny imieniny, raz do roku są!
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Inne
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Dolores

Bo nikt nie tańczy tanga jak Dolores, 
tylko Dolores rój mężczyzn ma. 
Bo nikt nie tańczy tanga jak Dolores, 
tłum matadores wciąż wokół ma. 

  I tak już chciałbym być przy niej blisko 
  i dałbym wszystko za uśmiech jej. 
  Bo nikt nie tańczy tanga jak Dolores,
  tłum matadores wciąż wokół ma.
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Henryk Morys na nagraniach w studio z redaktorem Tadeuszem Wiąckiem

Salon, 81-82
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Gospodarski krąg

I
Nam zegar godzin nie liczy, wstajemy, gdy budzi się świt. 
Pracą każdy wypełniamy dzień, i kończymy, gdy słońce już śpi. 
Dla ziemi matki, co karmi, nasze siły, serca i nasz los. 
Dla ciebie kraju ojczysty, niesiemy naszej ziemi plon.

Refren: 
zielona piosenka jak łąka i sad, 
słoneczna piosenka jak zboża łan. 
Faluje na wietrze gryki biały kwiat, 
uśmiecha się do bieli czerwony mak. 
Więc zróbmy wielkie koło,
spracowanych kobiecych rąk. 
Niech całą ziemię otoczy, gospodarski krąg.

II
Nie samym chlebem się żyje, ta sprawa jest znana od lat.
Gdy po pracy spotykamy się, nad polami echo niesie pieśń.
Tradycje matek i ojców będą żyły wiecznie, tak jak las,
Bo w kołach wiejskich gospodyń ludowa mądrość łączy nas. 
  

Refren: 
zielona piosenka…
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Hymn Kieleckiego 
Bractwa Andrzejowego 

I
chodzą po świecie smutni panowie, 
bo nie uśmiechnął się do nich los. 
Nikt ich o zdanie wówczas nie pytał, 
nie liczył się ich głos. 

Refren: 
Bo nie ma jak być Andrzejem, 
już taka uroda w nim. 
Jak jest robota, to pracuje, 
jak odpoczywa, to śpi, 
a jeśli kocha, to do grobu, 
gdy pije zdrowie, to do dna. 

II
Kochajcie dziewczyny Andrzeja, 
on szczęście każdej da, 
kochaj cie dziewczyny Andrzeja, 
on szczęście każdej da.
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