
               ARTYSTYCZNE  PRODUKCJE  Pani KRYSTYNY ZIEMLAŃSKIEJ
    Moje malarstwo - więcej się w mieszkaniu nie zmieściło  reszta  była w teczce
                            i zapakowana w  papiery ; pokazuję niektóre prace i teksty

WISZĄ NA ŚCIANACH W MIESZKANIU



WISI NA ŚCIANIE W MIESZKANIU    
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TEKSTY  LITERACKIE   I  PIOSENKI KABARETOWE 

WIEŻA MARZEŃ  nagrana  była wersja demo w  roku 1999
Muzyka : Hose Vidal
słowa: Krystyna  Ziemlańska

1.
Są dni gdy już nie wierzysz, że można zmienić cokolwiek i- 
Samotnie w swojej wieży, kreujesz plany i martwisz się jak żyć.
Twój czas jest jak rzeka do której pragnę biec 
I znowu nie ma cię, uciekasz.
Gdy noc zapala świateł mrok, czy dostrzegasz że jest ktoś
 Kogo nigdy nie masz dość - i teraz
Chociaż na chwilę spójrzmy w górę i- powiedzmy sobie , że to nie my 
I nagle światło stanie się, bo zrozumiesz że, twój plan może powieść się

REFREN
Bo są dni dla których warto żyć 
Dla których warto wierzyć że jest nadzieja 
Która czasem gdy zamykasz otwarte drzwi 
Przychodzi by powiedzieć ci
Że już zawsze będą takie dni 
Dla których warto jest żyć 
Dla których warto marzyć byś 
Mógł uwierzyć w nasze noce i dni 
Dla których warto jest żyć 
Dla których warto razem być
2.
Niewiarygodnie blisko , przechodzisz obok gdy czegoś chcesz
 I myślisz że to wszystko, zostanie z tobą jak zły dzień 
Jak sen który minął by odejść mogła noc 
Po której dobry los daje- miłości słowa które w nas są
 byś zdążyć mógł na czas zapamiętać by mogła trwać ta chwila 
Bo dobre chwile są jak dobry dzień, zatrzymać pragniesz i gonić je chcesz 
Lecz nawet gdy dogonisz je to mówisz że to nie to czego chciałeś

REFREN
Powiedz mi dlaczego warto żyć 
Dlaczego warto wierzyć że Jest nadzieja która woła mnie 
I gdy zamykasz się przychodzi by powiedzieć mi 
Że już zawsze będą takie dni dla których warto żyć, 
dla których warto marzyć byś

     Mógł uwierzyć w nasze noce i dni dla których warto jest żyć
 dla których warto razem być.............................

repetycja



TILL THE DOWN ( Ze świata czterech stron )

Muzyka : Krzysztof Komeda
Amerykańska  transkrypcja tekstu Agnieszki Osieckiej   Krystyna  Ziemlańska

1.
From all the ways of kind
from all the ways I know
Where wind is blowing night is fading at the front 
Where love is still alone and life is never bom - day has come 

Sun will embrace us to give us all 
And look world is hard from the blood 
Soon will be entered a corny groove - golden dust
 Women will take us to give us home 
And they will laugh through the tears 
Then they will dance us to bring the joy to those tears

REFRAIN :
In day or so - in night - or though - not before 
At night or day there you will stay - till the down 

2.
Fumace will breed us and give us bread
And look where the wind has passed by
Flowers remember the pain of war- roses dust
Children will give us a new birth
And they will laugh ab out us
Still we remember 
the Portend Day time of lives

REFRAIN :
In day or so - in night - or though - nof before
At night or day there you will stay till the down............................................................
repetition

ZE ŚWIATA CZTERECH STRON
Muzyka K. Komeda
słowa : Agnieszka Osiecka

Ze świata czterech stron, z jarzębinowych dróg 
Gdzie las spalony wiatr zmęczony , noc i front 
Gdzie nie zebrany plon gdzie poczerniały dąb - wstaje dzień 
Słońce przytuli nas do swych rąk 
I spójrz ziemia ciężka od krwi 
Znowu urodzi nam zboża łan - złoty kurz 
Przyjmą kobiety nas pod swój dach I spójrz będą śmiać się przez łzy 
Znowu do tańca ktoś zagra nam- może już 



REFREN.
Za dzień - za dwa - za noc- za trzy choć nie dziś 
Za noc za dzień doczekasz się - wstanie świt
2.
Chleby upieką się w piecach nam
 I spójrz tam gdzie tylko był dym 
Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż 
Dzieci urodzą się nowe nam 
I spójrz będą się śmiać się że my 
Znów wspominamy ten podły czas porę burz

REFREN.
Za dzień - za dwa - za noc- za trzy choć nie dziś Z
a noc za dzień doczekasz się - wstanie świt
etc.

ALWAYS YOU ( Na całych jeziorach ty) 
Muzyka : Adam Słowiński
Amerykańska  transkrypcja tekstu Agnieszki Osieckiej   Krystyna  Ziemlańska

All over the waters - you,
The days and the nightways - you 
In carrot and sprays - it’s you 
Mazurka’ s and Orly ’ s - you 
At feasts and the cookies - you 

In wilds and in brookies - you
In herbs and in mushrooms - 
in hope and in ash brooms - you
(thats you )

In tales and casinos - you 
When serious or lingoes - you
At seasons and walks by before the birds gone by - you
 ALWAYS YOU

Who walks off the mind - me 
Whose tears run the fears - me 
In kitchen and teaching - me 
Who’s in a bad poem - me 
Who clocks in the comer - me 
And who keeps on worrying - me
And who’s waiting with cookie when autumn  comes duty - me

The green head when dreaming - we
Beside all the framing - we
In pairs or left lonely the sailors break only
The sailors break only - we 
 ALWAYS WE



NA CAŁYCH JEZIORACH TY
Muzyka : Adam Słowiński
słowa:Agnieszka Osiecka

Na całych jeziorach - ty
O wszystkich dniach porach - ty
W marchewce i w naci - ty
Od Mazur do Francji - ty 
Na co dzień od święta - ty
I w leśnych zwierzętach - ty 
I w ziołach i w grzybach
W nadziejach że to chyba ty
We wróżbach i w kartach - ty
Na serio i w żartach - ty
W sezonie i potem przed ptaków odlotem
Na wielką tęsknotę - ty jednak ty
A rozum kto traci -ja
Kto łzą się bławaci -ja
W kuchennym lufciku - ja
W paskudnym wierszyku - ja
A w kącie kto stoi -ja
Kto się niepokoi - ja
I kto czeka z pieczenią mazurską jesienią - ja 
Zielono od marzeń - my 
Na moście i w barze - my 
Do pary nie w parze
Bezsenni żeglarze bezsenni żeglarze my - jednak my

WONDER AND WONDER (Ja nie chce spać )
Muzyka : Krzysztof Komeda
Amerykańska  transkrypcja tekstu Agnieszki Osieckiej   Krystyna  Ziemlańska

Don’t want to sleep 
don’t want to stay over 
I just wanna wonder 
through the lands of a rover 
White and green skylurks
 Grabbed in the crayons 
Don’t want be lasting wanna be more 

There are some seashores 
Where I wasn’t with you 
There are some snowshores 
Which I haven’t dreamt of 
There are the kisses that
 I ‘ve been waiting 
Letters from nowhere
 roads with the wind



Don’t want to sleep 
don’t want to stay over 
I just wanna wonder through the lands of a rover 
White and green skylurks 
Grabbed in the crayons 
Don’t want be lasting 
wanna be more 

And there is nothing like 
Sky without heaven 
And there is nothing more 
Like snów green forever
Night makes me wonder 
Day gives me ponder 
Wonder and wonder 
Throughout the lane................................

JA NIE CHCĘ SPAĆ
Muzyka K. Komeda
Słowa  Agnieszka Osiecka 

Ja nie chcę spać ja nie chcę umierać 
Chcę tylko wędrować po pastwiskach nieba 
Biało- zielone obłoki zbierać 
Nie chcę nic więcej nie chcę nic mniej

Są jeszcze brzegi na których nie byłam 
Są jeszcze śniegi których nie wyśniłam 
Są pocałunki na które czekam 
Listy z daleka drogi pod wiatr
 Ja nie chcę spać ja nie chcę umierać 
Chcę tylko wędrować po pastwiskach nieba 
Biało- zielone obłoki zbierać 

Nie chcę nic więcej nie chcę nic mniej
A chociaż nie ma tam brzegu mojego 
Śniegów i nieba nieba zielonego 
Nie mnie nie nuży
Dzień się nie dłuży 
Być wciąż w podróży
W drodze pod wiatr



DON'T WANNA DIE
Muzyka i słowa Krystyna  Ziemlańska

1.
I hear your voice I see your smile 
I can see you now - beside me 
I feel your love I feel your touch 
I can hear you now inside me
It’s all right now I get my pride 
I’m all alone
to give the light

REFRAIN:
Fm giving you forever giving my love 
So tell me why you wanna die 
It’s everlasting joy I'm livin’ now for 
So tell me why you wanna leave 
My love - my love- my love...........................................

2.
I know the pain 
I  know it hurts I can feel when love is over 
I know the day and  know  the time
 I can tell you now - my lover 

It’s all right now I get my pride
 I'm all alone to give the light 

REFRAIN:
I'm giving you forever giving my love 
So tell me why you wanna die 
It’s everlasting joy I'm  livin’ now for
 So tell me why you wanna leave 
So let me be with you and make it feel it, too 
Don’try to give it up 
cause love is not 
A game I share with you
                                                       REFRAIN repetition

SAME OUR MOMENTS
 amerykańska przeróbka przeboju Beaty i Bajmu 
' Nie odnajdzie więcej nas ta sama  chwila '

Say- don’t tell me life is more than truth
We never tried to get it through
To that place we will be back together
Say - and let the words to break the wall
And make our hands to break the cold



The sudden cold - that makes the hearts unfold

2.
Say -I want it even more than you 
That love is always same as you 
And promise me your heartbeat of emotions 
Say-I wanna feel it’s not a range 
Know that those words will not be changed 
Until the hope - until the hope takes over

REFRAIN

We will never make again 
Same our moments 
And forever feel the game 
That makes us stronger

........................

We will never make again 
Same our moments 
And forever feel the game 
That makes us stronger
Through all our days we kept it so well 
Maybe well find ourselyes...........................

TO  KILL THE STONE 
Amerykańska przeróbka przeboju DeMono
’Z kamienia na aksamit’

To kill the stone - to make him love , to make alive 
To kill the fear -just before we meet together 
Sacrificing with no tether
I will open the heaven and will stay there forever 

Just with the sunshine
I will promise you never that
 I will be together 
With the sunshine behind me

2.
To break the ice - to crash it down and see around 
To make alive - when hidden in the city 
To feel no enmity
To carry pain  - to push the lure and make it sure 
To bring the rain- and wash away the starlight 
Concentrate on me and my life



REFRAIN :
I will open the heaven and will stay there forever 
Just with the sunshine
I will promise you never that 
I will be together 
With the sunshine behind me

2.
To catch the wind 
To go for it - and get it fit 
To say the word - uknown and not secluded 
A dream that makes me do that

REFRAIN 

COME ALONG
Amerykańska przeróbka piosenki Kasi Stankiewicz 
1.
Come along and take my life without your dreams
And get it strong - don’t let it go just keep it all without it
Without - me inside of you
Get along- without my dreams 
the day is short the night is long 
Without my tears the love is gone without it 
Without - you inside of me

REFRAIN :
Somebody else will come along and take it 

Somebody else will come along and have it _
Forever whenever with me 
Somebody else will come along and get it 
Somebody else like you that never gave it 
Somebody it’s nobody there - but you 
And that’s the only truth

2.
Hide away -it'sbetter now 
than you would try before my way 
It’s better now to stay apart before it -
 before you came along 
Come along - without my tears 
the night is short the day is long 
It’ll never be like you and me without it- 
without love inside of me
REFRAIN as above.........................................contin.



THE PLANET EARTH
Muzyka HOSE VIDAL  
chorus  and  lyrics by Krystyna Z.      demo  version made  in 1999  in Zamość 

1.
When you’ve got nobody , don’t know anybody
There is someone who takes care of you

When your life’s behind you 
and you feel inside you
That your dreams are up to you
uh-uh   when your way is narrow 
all around is sorrow
and the good things went apart
come with me and follow 
life that’s been ignored
it’s the love  way that  we path

We could still be ever free in the music that you   hear............
( and that ’s the thrill)

If we make another world 
we could make another Earth 

REFRAIN
Find your dreams and pray 
 find your Planet Eearth 
Stay around and work - 
you’11 be in new world

2.
You’ll get time foreyer 
you’ll be in new heaven 
And it’ll be your Planet Earth

Stay and work beside me 
 crimes will never hide me 
In the world that love has the place 
Try to reach the highest way 
 find the words that we should pray
( and that ’s the place )
If we have another world 
we should find another Earth 

REFRAIN :
Find your dreams and pray 
Find your Planet Earth 
Stay around and work
You’ll be in new world etc.



HEY HANA !
(  Polish Hej Hanno )
Muzyka : Katarzyna Gartner  American lyrics by Krystyna  Z. 

1.
And I have a lady on the other border 
I will climb the upland and will call my lover - hey Hana !
Through the highest mountains and forests tree tops 
There I call you maybe - hey Hana !

REFRAIN I :
Hey Hana  Listen me 
 wind us go, silver mist 
Tell it to my lover till that Uzenberek 
Tell it to my heartbeat  in a little beret 
Be better be
Hey Hana listen (to) me , wind us go silver mist
2.
And I have a baby on the other border
There’s my little lady going to her lover - hey Hana !

Through the highest mountains and the rivers’ meadows 
There I call you maybe - hey Hana !

REFRAIN II.

Hey Hana listen (to ) me 
wind us go silver mist 
Let the words of lovers 
run the river’s borders 
Tell the birds to bring them
 to the highest forests 

They ' ll  bring it them 
they’ll leave to them 
Hey Hana listen (to) me wind us go silver mist
Repetition 

REFRAIN I

HEJ HANNO !
Muzyka Katarzyna Gartner
słowa Agnieszka Osiecka
1.
A ja mam dziewczynę po słowackiej stronie
Wejdę na wyżynę I zawołam do niej - hej Hanno !
Przez góry zielone przez lasy zielone 
Tak zawołam do niej-hej Hanno !



REFREN :
Hej Hanno usłysz mnie , wietrze wiej w siwej mgle
 Zanieś moje słowa aż do Różeneberku 
Spytaj czy mnie chowa w pamięci kuferku dziewczyna ma 
Hej Hanno kochaj mnie wietrze wiej w siwej mgle
2.
Jeszcze dobra sanna po słowackiej stronie
Już tam moja panna siada w cztery konie - hej Hanno !
Przez wysokie śniegi nieruchome rzeki ja do ciebie wołam - hej Hanno 

REFREN.
Hej Hanno usłysz mnie , wietrze wiej w siwej mgle 
Spłyną moje słowa słowacką Bystrzycą,
A może je ptaki na skrzydłach pochwycą 
Zaniosą jej przyniosą jej
Hej  - Hanno usłysz mnie wietrze wiej w siwej mgle
etc .
powtórzenie refrenu

WIDOWISKO  ARTYSTYCZNO  -  SATYRYCZNE   ORZEŁ  BIAŁY 

Teksty  piosenek 

A JA LECĘ DO JAPONII
o Millerowej

Na melodię Stój poczekaj moja duszko.

1. Millerowa poleciała 
i kwiecistą suknię wdziała 
nie wiedziała nie wiedziała
 że to był błąd 
Zaleciała zaleciała cesarzowi tak gadała
Że się w partii ubierała i wyszedł swąd

REFR. Chórek na ludowo.

Cesarzowi tak gadała , 
że się w partii ubierała 
Kwiatki, trawki i motylki to będzie rząd x2

2. Millerowi powiedziała , 
że się już wyspowiadała
partia miła  sprawę zmyła, odstawka w kąt
x2 REFREN powt.

3. W telewizji oburzenie na aż takie posądzenie 
W wiadomościach podawali , że to nie błąd !



REFR. 
Że sukienka była prosta ,   bo nie chciała w Polsce zostać 
Na wycieczkę założyła więc to nie błąd x2

5. I Gazeta napisała ,   że wycieczka się udała 
nawet partia się przyznała że taki błąd -

REFR. 
Sie nie liczy nie jej wina, 
to Millera głupia mina 
Bo wyglądał jak przy głupi - na szaro był   x2

6. Po powrocie do ojczyzny  kwitły kwiatki i mielizny 
Szare mydło nie pomogło  nie pomógł rząd
REFR.

I na szaro wyszło wszystko,   bo Japonia nie klepisko 
Bo gdy partia się przebiera   to duży błąd ! x2
Co tu dużo teraz gadać, 

partia musi z Sejmu spadać 
chwasty plewy i zarośla to nie nasz rząd !

REFR. Bo na szaro wyszło wszystko ............................j/w

W tle jakby z oddali  melodia  ‘ Szara Piechota’

Nie noszą lampasów lecz szary ich strój 
Nie noszą nie srebra ni złota 
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój 
Piechota ta szara piechota,
Lecz w pierwszym szeregu podążą na bój 
Piechota ta szara piechota
Maszerują strzelcy maszerują karabiny błyszczą , szary strój 
A przed nimi drzewa salutują
Bo za na naszą Polskę idą w bój..................................................

ŚWIAT CAŁY  ŚPI SPOKOJNIE  piosenka  legionowa

Świat cały śpi spokojnie i nawet o tym nie wie
 Że u nas jak na wojnie a nie w  unijnym  niebie 

Wojenka cudna pani tak życie nam umila 
Że krew swą mamy dla niej a pieśnią dla cywila

Piosenka brzmi tak ładnie i wcale się nie skarży 
Gdy Unia w boju padnie lub szef jej  zginie w szarży
I różą na koszuli  unijna krew zakwitnie 
I ziemia go przytuli, bo zginął jak żył  brzydko
Bo był  tej  naszej  Unii co leje  nas obficie 
I jej ślubował wszystko  na śmierć na całe życie



PARAFRAZA MILLERA

Świat cały śpi spokojnie i nawet o tym nie wie 
Że w partii jak na wojnie nie jak w partyjnym śpiewie 
Trybuna cudna pani tak życie nam umila 
Że krew swą mamy dla niej i piosnkę dla Rywina
Piosenka brzmi tak ładnie i nawet cię nie straszy 
Gdy partia w boju padnie lub Miller zginie w szarży
I plamą na krawacie czerwona krew zastygnie 
Bo partia go przytuli bo żył i umarł bidnie
A my tej jednej partii co leje nas obficie
 Jesteśmy ślubowani na śmierć na całe życie

W KOLEJCE PO ZASIŁEK
Przybyli czerwoni pod okienko x2 
Stukają pukają wpuść Panienko x2
Przyszliśmy tu dzisiaj po wypłatę x2 
Oj zapłać Panienko za tę stratę  x2

Panienka :
Nie mogę zapłacić wam czerwoni x2 
Lecz za te wypłaty coście brali x2
Pan Jezus niedługo was dogoni

CZERWONE BURAKI

Czerwone buraki za stołem siedziały ,
Jeden był czerwony a drugi był biały

REFREN 
Hej hej ! ułani ! malowane dzieci !
I czerwony burak za wami poleci ! x2 chórek ułanów

Czerwone buraki takoż uradziły 
Że do Unii Polskę będą prowadziły

REFREN.
 Hej Hej ułani malowane dzieci !
I czerwony burak do Unii poleci
Czerwone buraki za stołem czerwonym 
Miały podpisane dwie linie obrony

REFREN
Hej hej ułani ! malowane dzieci !
Niejeden czerwony za linię poleci!
Dwie linie przy stole a jedna Curzona 
Co czerwona kreska nazwała obrona



REFREN
Hej hej ułani ! malowane dzieci !
Nie jeden czerwony na kreskę poleci
Nie jeden czerwony i nie jedna kreska 
Dwie nogi od stołu a jedna niebieska

REFREN
HEJ hej ułani ! malowane dzieci !
Nie jedna już kreska do nieba zaleci
Zaleci do nieba i po drodze stanie 
A czerwony za nią : ' Oj przebacz mi Panie ! ,

REFREN. (głos z nieba grzmot ostrzegawczo)

Hej hej czerwoni ! malowane-dzieci !
Żadna mi tu świnia do nieba nie wleci

Nie wleci tu burak ni żaden czerwony 
Co do Unii chcieli bez partyjnej brony

REFREN 
Hej hej ułani ! malowane dzieci !
Nie będzie już więcej tu czerwonych śmieci
I nie będzie śmieci i partyjnych kresek 
I nie będzie więcej partyjnych wycieczek

REFREN
Hej hej ułani ! mordowane dzieci !
To cnota ułana do Nieba zaleci
Do Nieba zaleci i w Niebie zostanie 
Bo kolejna piosnka będzie o ułanie

REFREN
Hej hej ułani ! szkalowane dzieci !
To cnota ułana do Nieba zaleci

Hej hej ułani! 
Szkalowane dzieci !
 Nie będzie już więcej tu partyjnych śmieci 
Hej hej ułani ! Malowane dzieci ! 
To cnota ułana do Nieba zaleci   etc

EJ DZIEWCZYNO , EJ NIEBOGO wersja zmieniona

Ej dziewczyno , ej niebogo 
Jakieś wojsko pędzi drogą 
Wyjrzyj zza ściany wyjrzyj zza ściany 
Wyjrzyj wyjdź wyjrzyj wyjdź
Ja myślałam że to maki a to wojsko robi draki 
A to ułany ułany ułany



Strzeż się tego co na przedzie i co na taczance jedzie 
Oficjera kawaljera strzeż się strzeż strzeż się strzeż
Jeśli wydam się za niego to pokażę ci kolego
 Niech no uważa uważa uważa uważa Serce weźmie i pobiegnie
A gdy u stóp twoich legnie zostaniesz sama zostaniesz sama 
Strzeż się strzeż ..............etc
Łez ja po nim me uronię jego serce mym zasłonię i je zachowam 
Zachowam zachowam zachowam.................................

O MÓJ ROZMARYNIE
ON

O mój rozmarynie rozwijaj się x2
Pójdę do dziewczyny pójdę do jedynej zapytam się x2
A jak mi odpowie -‘nie kocham cię1 x2
Ułani werbują strzelcy maszerują zaciągnę się x2

Dadzą mi manierkę z gorzałczyną x2
Ażebym nie tęsknił ażebym nie tęsknił za dziewczyną x2
Pójdziemy z okopów na bagnety x2
Bagnet mnie ukłuje śmierć mnie pocałuje ale nie ty  x2

ONA
O mój rozmarynie hej ! zwijaj się x2
Gdzie ty do okopów gdzie ty na bagnety zakłują cię x2

Dadzą ci manierkę z gorzałczyną x2 
Ażebyś nie tęsknił za dziewczyną x2 
A jak mi odpowiesz nie kocham cię  x2 
Bagnet cię ukłuje śmierć cię pocałuje na wieczny wiek x2

Tutaj wchodzi chór z ‘ Wojenko, wojenko’ - zaśpiew
Wojenko wojenko 
cóżeś ty za pani 
Że za tobą idą że za tobą idą chłopcy malowani x2
Chłopcy malowani sami wybielani

PÓJDZIEMY NAPRZÓD - pieśń
A - partyjna .
Pójdziemy naprzód nigdy wstecz 
ze starym hasłem naszym 
Z krwi pospolitą robiąc rzecz , 
partyjne kręgi nasze 
Rosnące szlakiem naszych dróg —i nie pomoże Bóg, !
Zbudź się !  Wolności jarzmo rzuć na polską glebę żyzną 
Upadnie Tron a trupi swąd zabija już ojczyznę 
W słońcu co legnie nam u nóg - i nie pomoże Bóg !



B - legionowa
Pójdziemy naprzód nigdy wstecz i z nowym hasłem naszym 
Z krwi Pospolitą robiąc Rzecz , bagnetem i pałaszem 
Rosnącą szlakiem naszych dróg - Tak nam dopomóż Bóg!
Zbudź się ! kajdany partii rzuć! Na polską glebę żyzną 
Upadnie kat a z naszej krwi rozkwitnie nam Ojczyzna 
W słońcu co legnie nam u nóg - Tak nam dopomóż Bóg !

PIOSENKA   Jak szła partia raz ulicą 

Jak szła partia raz ulicą raz dwa trzy 
Dzionek biały lampy świcą raz dwa trzy 
A muzyczka piękna grała  
 Aż trybuna się spłakała 
 Raz dwa, raz dwa trzy

Po trybunie gorzałczyna raz dwa trzy 
Pierwszy mowę rozpoczyna raz dwa trzy 
Mowy, gęby jak stal kute  
Na partyjną twardą nutę 
 Raz dwa , raz dwa trzy

Pod trybuną się zatrzymał raz dwa trzy , 
Biały Orzeł i dziewczyna raz dwa trzy 
Aż nogami się nakryli kiedy Orła zobaczyli 
 Raz dwa, raz dwa trzy

        Na trybunie popłoch blady raz dwa trzy 
       Zbrakło partii już pomady raz dwa trzy 
       Pochód w końcu się rozleciał 
        Gdy nadjechał ułan Nieczaj 
        Raz dwa, raz dwa trzy

PIERWSZA KADROWA

Raduje się serce raduje się dusza
Gdy pierwsza kadrowa do objazdu rusza

REFR.
Oj da oj da dana kadrowa kochana 
Nie masz to jak nasza pierwsza polska dama 
Oj da oj da dana kadrowa kochana 
Nie masz to jak pierwszy krok !
Chociaż po szpitalach ma tu długą drogę
Przecież jednak dojdzie , byleby iść w nogę
REFR j/w
Chociaż w kasie pusto na szpitalach łaty
To pierwsza kadrowa pójdzie na obiaty



REFR.j /w
A gdy się zakończy wreszcie objeżdżanie
To pierwsza kadrowa ministrem zostanie
REFR j/w
A więc pierś do góry podniesiona głowa
Bośmy przecież pierwsza jest kadrowa
REFR. j/w

HEJ STRZELCY WRAZ !

Hej strzelcy wraz 
nad nami Orzeł Biały, 
a przeciw nam śmiertelny został wróg
gdy z naszych strzelb piorunne grzmiały strzały 
a lotem kul kierował Zbawca Bóg

Więc gotuj broń i kule bij głęboko 
O Ojców grób bagnetów poostrz stal 
Na odgłos trąb swój sztuciec bierz na oko 
Hej baczność cel ! I w łeb tej partii wal !

Hej trąb ! Hej trąb ! 
Szlachecka trąbko w dal 
A kłuj a rąb i w łeb tej partii wal !

Wzrósł liściem bór  więc górą wiara strzelcy 
Masz w ręku broń a w piersiach święty żar 
Dziś spłacim sióstr matek i wdów jęki ,
Lśni polska broń. jak złotych kłosów łan

O Orle nasz ! 
O Matko z Jasnej Góry 
Słuchałaś nas , niech korna łza i żal 
Przebłaga się  partyjne zerwie sznury 
Hej baczność, cel ! I w leb tej partii wal !
Hej trąb ! hej trąb ! strzelecka trąbko w dal 
Ty Orle rządź i w łeb tej partii wal !

BIAŁE RÓŻE
Rozkwitały pęki białych róż , 
wróć Adasiu do Gazety wróć ,
Wróć , wydrukuj jak za dawnych lat
Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat  x2
Już przekwitły pęki białych róż 
Rok już przeszedł o po druku już 
Cóż ci teraz dam Adasiu hej
Gdy z komisji wrócisz do Gazety swej  x2

Nikt nie może czekać przez sto lat 



Biedny Adaś na wieść taką padł 
Nie ma druku , artykułu też
I Gazety nie ma . druk się podział gdzieś  x 2
Adasiowi nic nie trzeba już
Rosną mu na grobie pęki białych róż 
Tam nad Orłem gdzie w Gazecie padł 
Rozkwitł u mogiły białej róży kwiat  x 2

Z ARMAT HEJ TAM WALILI - melodia ‘ W murowanej piwnicy ‘

1. Z armat hej tam walili 
W partii jeszcze tańczyli 
Lubią gdy im forsy dać
I z reklamy spozirać - hej ! x 2

( przerywnik instrumentalny po każdej zwrotce z tańcem górali)

2. Niech się boi kto jest kiep, 
że mu w partii urwą łeb
Choć im zajrzy śmierć w oczy , 
partia jeszcze podskoczy - hej ! x2 ( j/w )
( huk armat, leci tynk etc, efekty )

Z armat hej przywalili , 
w partii tańczyć skończyli 
Forsy już nie będą brać 
i z reklamy spozirać - hej! j/w

4. Bój się teraz kto był kiep, bo mu teraz urwą łeb,
Teraz zajrzy śmierć w oczy, partia już nie podskoczy - hej ! j/w

JAK TO NA SEJMOWEJ ŁADNIE
Jak to na Sejmowej ładnie x 2 każda zwrotka
Gdy czerwony z ławy spadnie...................................
Koledzy go nie żałują..........................................
Jeszcze razem go tratują

A na jego w partii lata..........................................
Grają trąbki tra- ta- ta- ta.....................................
Siedź kolego na budowie.....................................
Niech się partia przyśni tobie....................................
Jak to na Sejmowej ładnie...................................kiedy ułan was dopadnie
Czerwoni tak pożałują......................................... jak im biali mordy skują.
A na nasze biedne łata.........................................
Będą grali tratatata.................................
Siedź buraku na budowie.....................................
Niech się ułan przyśni tobie............................................ . ...
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Dał nam Bóg wreszcie zasiąść w Polsce wolnej 
Od żyta złotej od lasów szumiącej
 Dał Bóg że przyszedł dzień nieustający
 Dla srebrnych pługów udręki mozolnej
Już oddźwięczały kamienie na młoty
 I z twardym ziemia gadała lemieszem

 I z wszystkich jeszcze kamieni wyleciał Iskier snop złoty
Więc gdy wiosennym widziałem wieczorem
W mgły otuloną zagonów szarzyznę
Ktoś w moim sercu wykuwał toporem - moją Ojczyznę
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