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ŚPIEWAĆ WOLĘ!

Warszawiaki - Trupa Teatralna i Wolskie Centrum Kultury zapraszają całą Wolę do wspólnego 
śpiewania piosenek stołecznej ulicy!

Warszawiaki to Trupa Teatralna, której członków połączyła miłość do folkloru warszawskiego 
rozkwitającego w dwudziestoleciu międzywojennym.
Za cel stawiają sobie przypomnienie starszym i przybliżenie młodszym pokoleniom sznytu 
i klimatu dawnej stolicy, by jak sami mówią “to co czas wojny i czas powojenny skutecznie 
niszczył, dziś nie uległo zupełnemu zatraceniu. Aby to co w nas żyje nie zniknęło w tłumie.”

Szemrana Warszawa pełna gwaru, humoru, muzyki żyje już tylko we wspomnieniach jej 
najstarszych mieszkańców. Ci, którzy nie mają okazji ich poznać mogą wsłuchać się w teksty 
i melodie szlagierów, które przed laty rozbrzmiewały na ulicach i w podwórzach Syreniego 
Grodu. 

Piosenki te są wyjątkowym łącznikiem z dawnym światem. To właśnie w nich zawarta jest 
historia Warszawy i jej mieszkanców. Także ta wojenna. 
Podczas okupacji, mimo kategorycznego zakazu śpiewania piosenek, ulica nie porzuciła 
swojej tradycji. Piosenka stała się ważnym elementem oporu wobec okupanta.

Dziś przywracamy tradycje wspólnego śpiewania na ulicy!

Przez najbliższe pół roku Trupa Warszawiaki przypominać będzie mieszkańcom Woli zarówno 
zakazany jak i szemrany repertuar stołecznych podwórek.

Nie zabraknie zabawnych dialogów prowadzonych gwarą warszawską i charakterystycznego 
dla Trupy Teatralnej Warszawiaki zadziornego poczucia humoru.

Więcej informacji o zespole na stronie: www.facebook.com/warszawiaki 
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Śpiewnik: ŚPIEWAĆ WOLĘ!

Szemrana Warszawa pełna gwaru, humoru, muzyki, gdzie 
łobuzerskie porachunki były na porządku dziennym, żyje już  
tylko we wspomnieniach jej najstarszych mieszkańców.  
Ci, którzy nie mają okazji ich poznać mogą wsłuchać się w teksty  
i melodie szlagierów, które przed laty rozbrzmiewały na ulicach  
i w podwórzach Syreniego Grodu. Pełne warszawskiej gwary  
i specyficznego humoru piosenki są wyjątkowym łącznikiem  
z dawnym światem. Ich autorami byli zazwyczaj zawodowi  
tekściarze i uznani poeci, którzy inspirowali się prawdziwymi  
wydarzeniami. Niejednokrotnie piosenka, która weszła  
do repertuaru ulicznych grajków zmieniała swoje oblicze. Tekst  
utworu dostosowywany był do bieżących wydarzeń, a czasem 
uzupełniano go o kolejne zwrotki. W ten sposób utrwalały się 
kolejne historie i anegdoty z życia szemranej Warszawy, które 
popularyzuje Trupa Teatralna Warszawiaki.

PIOSENKI SZEMRANE:
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Klawa Mańka Śpiewna draka z Kercelaka 
Gdzie Wolskie sa rogatki, gdzie hałas i wrzawa
Tam mnieszka Mańka klawa-morowy swiata cud
Gibane kawaliery, łobuzy, sztajery,
I towarzystwo z Wolskich stron
Wciąż Mańce śpiewa w taki ton:

ref:   Oj Mańka, oj Mańka, tyś cała jest jak bańka 
Masz suknie po kolanka 
I czystaś jest jak śklanka 
Rany Mańka! Rany Mańka! 
Tyś jest dziewucha  fest 
Szemrana, gibana, i trzymasz sztajerski gest

Rzeznicy i piekarze, stolarze, murarze, 
ślusarze i mularze kochają bardzo ją
Kupują jej karmelki, sznaps, piwo, serdelki
I krzycza glośno Mańka pij
Przegryzaj kichą no i źryj

ref:   Oj Mańka, oj Mańka ...

Na Wolskiej pod kogutem, tam była zabawa, 
tańczyła Mańka klawa I
 Ferdek Klapsztros też. 
Był Antoś Majcher cwany i Felek cacany 
Harmonia rżneła z całych sił 
I każdy bezustannie wył:

ref:   Oj Mańka, oj Mańka ...

I nagle Antoś Majcher, w tem całem zaduchu
Bęc Felka raz po uchu i draka robi się
Nikogo nikt nie slucha i leje się jucha
W komisariacie jeszcze raz, tam granda zaspiewała wraz: 

ref:   Oj Mańka, oj Mańka ...

parlando:
Trzeba lekramy a więc klektamy
To co na wystawie to i w sklepie brak!
Wsiadaj w drynde Warszawiaku, wszystko 
znajdziesz na Kiercelaku

Chodzę ja z bączkiem po Kiercelaku
Wołam: Przechodniu! Graj po dwojaku
I kto ma chęci, niech se zakręci
Bo u mnie lata jak u wariata

parlando:
I patrzcie na moje ręce, jak ja niemi kręcę
Wiec, kto ma żone, niech kręci w jedne stronę,
Kto nie ma żony, ten w obie strony!
Kto ma oczy zdrowe, może wygrać krowę,
Kto ma oczy z korka, ten dopłaca z worka

Raz babcia stara zakęcić chciała
 lecz już nie mogła bo graba drżała
dwadzieścia latek już nie kręciła
a więc do Bączka wprawę straciła

parlando:
A jak abecadlo B jak bomboniera 
Ludu chrześcijański za jedyne 5zł 
wygrasz ten oto medalion złoty
I komu harmonia pikolo do grania solo
Nie gra a piszczy i mało się niszczy
Kup pan dla żony te pantalony!

Dziadek Hilary jest bardzo stary
Na Kercelaku grał po dwojaku
Młode dziewczęta go opuściły
Bo jego bączek opadł już z siły

parlando:
Szanowna publiko! 
Tylko u nasz do sprzedania 

Radio do grania, Tara do prania
I nocnik do….   nocnego używania
Szmatki, panny, matki, mężatki
Wybieramy przebieramy
Towar ruszony jest juz kupiony!

Kto czem handluje i główkie ma
Ten na Kercelak co ranek gna
Ja mam w swej sakwie już pare złoti
Kręce więć bączkiem tylko w soboty.

(parlando bazarowe):
Tylko u nasz na straganie każden coś dostanie
Pszebardzo: okaz histeryczny księga „psie pole”
Można też kupić wnyki na jeża i proce na mole
I wybierać przebierać póki mam ochotę
Bo jak zamknę swój bałagan wrócę aż w sobotę!

Daj panna rączkie i zabaw się bączkiem
Bączek malutki, ale żwawiutki
Bączek się kręci i bączek drobi
Kto w bączka wierzy, bączek swoje zrobi!

(parlando bazarowe):
Towar dla chomonta i dla hrabiego
Wszystko aliganckie, nie ma byle czego
Krople na pierś duże i na łyse głowe
I pigólki żelazne na niemozność płciowe!

Tu byle flimon nasz nie zakraka
Firmę obrazi, to będzie draka
Na Kiercelaku wszystko się zdarza
Wchodzi tu cherlak a wychodzi tarzan!

parlando:
I płyty nowe patefonowe 
Syrena muza cena nieduża
Najnowsze ślagiery za piątki cztery!

Piosenka łobuzerska z repertuaru Wacława Watsoniego na mel. “Die Blanca ja die Blanca”, 1925r. 
słowa: n/zn

muzyka: Sylwester Kozera 
słowa: Andrzej Ślusarz
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Z szaconkiem panie Feluś Gdy panna Mania Kocha swego Frania 
Można forsy mieć harmonie albo dwie
Kupiecki fart i dryg do kart
A w miłości być gamoniem znaczy się
Facetem, co uczucia nie jest wart
Kto nie umie być liryczny względem dam
Ten jest partacz erotyczny czyli cham
Więc czy panny czy rozwódki wsio rawno
To mowa trawa zgaszą go:

ref:  Z szaconkiem panie Feluś do mnie trza 
Niech faszon frajer zna, gdy okolyczność ma 
Nauczkie amantowi mogie dać, jak trzeba się 
do rzeczy brać! 
Kobitę trzeba bajerować szalonowo,  
Gadac naukowo, kłaniać się fachowo 
Szkoda mrugac kiedy chłopu wykształcenia brak 
Bo nie rozumie wszak, gdy mowię mu ja  tak: 
Z szaconkiem panie Feluś  do mnie trza 
Niech faszon frajer zna, gdy okolycznosc ma 
Ja łatków i pętaków mam już dość, 
Niech lepiej się odwali gość

Żeby brać się za panienki znaczi się
Zagarnąć w sieć, tę damską płeć
Trzeba artystycznej ręki czyli,  że
Maniery salonowe warto mieć!
Wdzięk wygrywa i kurtura, lekki pic
A na siłę i na urra nie ma nic
Kto nachalnie się napala niechaj wie:
Na kontre musi w końcu nadziać się!

ref:  W lunaparku karuzele kręcą się,  
Muzyczka tnie, zabawa wre 
Na drewnianej Sali Feluś robi ruch 
Wykształcił już rywali dwóch 
Lecz niestety z panną Franią nie tak łatwo jest 
Hrabia Miętuś leci na nią Feluś u niej pies 
Więc dziewczyna z oburzeniem go za frak 
I rzekła mu mniej-więcej tak:

ref:   Z szaconkiem panie Feluś do mnie trza 
Niech faszon frajer zna, gdy okolyczność ma 
Nauczkie amantowi mogie dać, jak trzeba się  
do rzeczy brać! 
Kobitę trzeba bajerować szalonowo,  
Gadac naukowo, kłaniać się fachowo 
Szkoda mrugac kiedy chłopu wykształcenia brak 
Bo nie rozumie wszak, gdy mowię mu ja  tak: 
Z szaconkiem panie Feluś  do mnie trza 
Niech faszon frajer zna, gdy okolycznosc ma 
Ja łatków i pętaków mam już dość, 
Niech lepiej się odwali gość

ref:  Gdy panna Mania kocha swego Frania 
Nie odmawia mu kochania 
Choćby nawet bił ją i katował 
 
Bo panna Mania kocha z przekonania 
Obojętne są jej zdania wszystkich ludzi, 
zawsz 
bowiem wie, co chce 
 
A gdy harmonia im zagra tango 
I w sercach żywiej pulsuje krew 
I jak Hiszpanów roznamiętnia ich fandango 
Tak Manie tango, a Frania śpiew 
 
Nie znają świata, nie widzą ludzi 
I żyją sobą i tańcem swym 
Bo panna Mania kocha tylko swego Frania 
A Franio Manię i dobrze im

W maleńkim barze
Gdzieś przy bulwarze
Migocą światła i słychać gwar

Brzmi tęskna pieśń przy bałałajce i gitarze
I świat kołysze kilka rozbawionych par

A panna Mania w objęciach Frania
Muzykę wchłania i wódki moc
I miłość łączy oboje razem
Gdy są pod gazem całą noc.

ref:  Gdy panna Mania kocha ...

muzyka: n/z
słowa: n/z

Tango andrusowskie muzyka: Adam Epler, 
słowa: Zenon Friedwal, 

1935r.
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Kuplety Warszawskie Ballada o Antku Szpryngowcu
W Saskim Ogrodzie, koło fontanny
Jakiś się frajer przysiadł do panny.
Była niewinna jak wonna lilia,
Na imię miała panna Cecylia.
Tak z nią flirtował, aż przebrał miarę,

2x: Skradł jej całusa, ona mu zegarek.

Nad modrą Wisłą goniąc spojrzeniem
Siedzi Marianna ze swoim Heniem.
On, jak to mówią, jest chłop morowy
I bezrobotny jest zawodowy.
Raz ją poklepie, raz ją pobije —

2x: I, chwalić Boga, jakoś się żyje.

Tak pokochałem swoją Walerię,
Że jej kupiłem los na loterię.
Moja Walerciu, w twe szczęście wierzę,
Jak wygrasz stawkie — to się pobierzem.
Na los wypadło dwadzieścia tysięcy,

2x: I jam jej odtąd nie ujrzał więcej.

Ojciec Edmunda miał wzniosłe cele —
Na dobroczynny cel dawał wiele.
I nie raz mawiał: „Mój przyjacielu,
Człowiek powinien dążyć do celu”.
I posłuchali ojca synowie:

2x: Każden ma cele, lecz w Mokotowie.

Gdzieś na Krochmalnej w szkole Abrama
Antek douczał się w fachu
A Szamorocka- leciwa mama
Tam użyczała mu dachu

Ledwo ukończył dwuletnie studia
Ulice już jego byli
Bali się Antka chłopcy z ferajny
Dziewczęta o niem marzli
     
Jego kochanki płakały skrycie
Nie miał on dla nich litości
Nocą opuszczał, szedł na robotę
Kikujac  znów swej miłości
          
Aż pewnej nocy, gdy znów ją ujrzał
Do siebie go zawołała
Antek przystanął, serce zadrżało
A ona tak powiedziała
     
Słyszałam Antku o twojej sławie
Ciężka jest dola tu moja
Pomóż się wyrwać, weź mnie ze sobą
A będę już tylko twoja
     
I na te słowa młody szpryngowiec
Wziął piękne siksę pod rękę
Z pierwszego sklepu w którem gościli
Buchnął jej ślubne sukienkie
     

Lecz krótko motiant dobry był z panny
Chciwość jej nie znała granic
Czekała tylko na majdan Antka
A jego już miała za nic
     
Wszedł Antoś rano do swej meliny
Serce mu w piersi stanęło
Ujrzał bogdankie ze swem sztamakiem
Wszystko w co wierzył runęło
     
Sztamaka zgasił na raz majcherkiem
Dziewczyne złapał za włosy
I przez godzinę swoja szpadryną
Wymierzał jej mocne ciosy
     
Gdy już ukoił zranione serce
Wyszedł on ze swej meliny
I cały we krwi, biegnac po bruku
Klął imię martwej dziewczyny
     
Skończył się Antka fuks znakomity
Przestała kochać ulica
A za zabicie zdradzieckiej pary
Czekała go szubienica

muzyka: Józef Lanner 
słowa: Aleksander Jellin 

melodia tradycyjna 
słowa: Matina Bocheńska

Tekst autorstwa Matiny Bocheńskiej z Trupy Teatralnej Warszawiaki nawiązuje do prawdziwych wydarzeń. Przy ulicy 
Krochmalnej na Woli istniało przed wojną wiele szkół złodziejskich. Jedną z nich załozył i prowadził mężczyzna o imieniu 
Abram wraz z nadzorującą internatem dla wychowanków wspólniczką o pseudonimie “Mama”. Szamorocka dożyła stu 
lat nigdy nie przechodząc na emeryturę. Popularne, można powiedzieć powszechne były w tym środowisku związki złodziei  
z prostytut- kami. Bywało, że związki te kończyły się tak jak w podwórzowych balladach: Romantycznie a zarazem dramatycznie.
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Jadziem Panie Zielonka
Czekam na autobus i się wściekam wprost 
Księżyc, stary łobuz, świeci prosto w nos 
Śmieją się latarnie, że mi dęciak znikł 
Nikt mnie nie przygarnie, nikt
 
Po kieliszkach paru tęskny w sercu ścisk 
Znowu mnie dziś z baru jazda, won na pysk 
Jest dryndulka klawa, panie starszy, stop 
Weź mnie z sobą, bądź morowy chłop

Jadziem, panie Zielonka
Ja dzisiaj forsę mam, ja dzisiaj humor mam
W zastaw poszła jesionka
Więc jak nie wypić dziś, za zdrowie dam

Gdzie jest tej nocy bal i dużo pięknych pań
Tam ze mną, bracie, wal, do rana ze mną tańcz
Nie mów nic, po kawalersku gnaj
Zielonka, buzi daj i mów mi „ty”

Jadziem, panie Zielonka
Ja dzisiaj humor mam, ja dzisiaj forsę mam
Nic nie dowie się żonka
Że w nocy mężuś pił, za zdrowie dam
 
Nóżki bolą troszkę, ale klawo jest 
Pójdź, luba, w dorożkę, zobacz, że mam gest 
Budę się postawi, nóżki owiń w pled 
Humor się poprawi wnet
 

Co mi tam taksówka – tylko robi kurz 
Szepniesz ze dwa słówka i wysiadaj już 
Nie ma jak dryndulka w taką klawą noc 
Hej, Zielonka, śpiewaj, nie bądź kloc

Jadziem, panie Zielonka
Ja dzisiaj forsę mam, ja dzisiaj humor mam
W zastaw poszła jesionka
Więc jak nie wypić dziś, za zdrowie dam

Gdzie jest tej nocy bal i dużo pięknych pań
Tam ze mną, bracie, wal, do rana ze mną tańcz
Nie mów nic, po kawalersku gnaj
Zielonka, buzi daj i mów mi „ty”

Jadziem, panie Zielonka
Ja dzisiaj humor mam, ja dzisiaj forsę mam
Nic nie dowie się żonka
Że w nocy mężuś pił, za zdrowie dam

Tango wesołe muzyka: Bolesław Mucman
słowa:Józef Lipski, Władysław Szlengel

1937r

Felek na Rybakach 
W Warszawie na Rybakach przyszedłem na ten świat.
Kołyska stała w krzakach, gdzie starych desek skład.
Nie znałem ojca mego, a matka nie wiem gdzie,
podobnież gotowego już znaleziono mnie.

ref:  Ja jezdem Felek, w Warszawie znany, 
każdy przede mną mojrę ma. 
W dzień to „Kurierek”, w nocy majcherek 
i człowiek sobie jakoś radę da...

Na Solcu, na Rybakach, ja dzisiaj wiodę rej,
Jak dawniej sypiam w krzakach, u boku Zośki mej.
Gdy frajer się nawinie, to marny jego los:
pod żebro majchra wtrynię, a pięścią - bęc! go w nos.

ref:  Ja jezdem Felek, w ...

Do partii nie należę, bo na tym nie znam się,
W swego majcherka wierzę i sunę z niem na pe.
Gdy bójka - jam gotowy i nie mów: raz i dwa.
Mnie każden lewirowy i każden frajer zna.

ref:  Ja jezdem Felek, w ...

muzyka: n/zn
słowa: Marian Domosławski
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Chodź na Pragie
Jesteśmy z tamtej strony Wisly z naprzeciwka,
mamy swój faszon i swój własny szyk,
gdy nam na wódkie brak lubiemy popić piwka,
w tem nie dorówna nam warszawski żaden łyk.

ref:  Rzuć bracie blagie i chodź na Pragie, 
Weź grube lagie - melonik tyż. 
Zobaczysz plagie, dziewczynki nagie, 
każda na wagie ma to co wisz.

 
Byle łamagie i babe jagie
u nasz się bierze pod żeberko i za kark.
Więc podnieś flagię, weź na odwagie,
i chodź na Pragie pod lunapark.
 
Nasz tam nie bawi żadem bejc i żadne radio,
tylko harmonia to instrument nasz.
A kiedy bracie tańczysz z naszą leokadią,
to wtedy w łapie najmniej ze sto kilo masz. 
 
ref:  Rzuć bracie blagie ...

U nasz na Pradze są rozrywki kurtularne
Mamy najlepszy w Parku Praskiem lunapark
U nasz się tańczy tylko tanga popuralne
Z dziewczyną co ma czerwień buraczkowych warg!

ref:  Rzuć bracie blagie ...

muzyka: Artur Gold
słowa: Tadeusz Stach

Więzienny chińczyk 
Gdzie jesteś gdzie, kto pieści twoje dłonie,
Zostały mi w pamięci tamte dni,
Do kogo dziś serce myślami goni,
Na pewno ty innego kochasz już

Ostatni raz, gdy byłaś przy mnie blisko,
Księżyc zachodził już, w mym ręku błysnął nóż
I przyszedł on i chciał mi zabrać wszystko,
On padł od ran, za niego siedzę w celi sam

Wierzyłem w sny, które po nocach miałem,
Wierzyłem w to, że wrócisz do mnie znów
I miłość ma wybaczy tobie wszystko
A serce me znowu pokocha cię

Więc przyszedł czas powrotów i rozpaczy,
Spełniły się po latach moje sny,
Los wszystko zmienia, czas swoją drogę znaczy,
A dawny kwiat, teraz pomarszczył się i zbladł

Gdzie jesteś gdzie, dlaczego ciągle milczysz,
Wszak wciąż uczucie jest, jak drzazga we mnie tkwi
I siedzę sam, milczący jak ten chińczyk
I żółknę już, że los tak ze mnie drwi

melodia tradycyjna 
slowa: n/zn
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Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Śpiewnik: ŚPIEWAĆ WOLĘ!
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Śpiewnik: ŚPIEWAĆ WOLĘ!PIOSENKI SZEMRANE: PIOSENKI SZEMRANE:

Bal u starego Joska
Nieprzespanej nocy znojnej
Jeszcze mam na ustach ślad.
U Grubego Joska na ulicy Gnojnej
Zebrał się ferajny kwiat.
 
Bez jedzenia i bez spania,
byle byłoby co pić,
Kiedy na harmonii Feluś zaiwania,
Trzeba tańczyć chce się żyć!
 
ref:  Harmonia z cicha na trzy-czwarte rżnie, 

Ferajna tańczy, wszystko z drogi! 
Z szaconkiem, bo się może skończyć źle, 
Gdy na Gnojnej bawiemy się. 
 

Kto zna Antka czuje mojrę 
Ale jeden nie znał jej - 
I naraził się dlatego na dintojrę, 
Skończył się z przyczyny tej. 
 
Jak latarnie ciemno świcą, 
Smętnie gwiżdże nocny stróż, 
A kat Maciejewski tam, pod szubienicą, 
Na Antosia czeka już.

ref:  Harmonia z cicha na trzy-czwarte łka, 
Ferajna tańczy ja nie tańczę. 
Dlaczego bal na Gnojnej jak co dnia, 
Gdy niejednej pary dziś brak.

Antoś z pistoletem w dłoni,
A Franek z fajerką w drzwiach.
A frajer frajera pompką od rowera
Zajewania, że aż strach.

Jak latarnie ciemno świcą,
Smętnie gwiżdże nocny stróż,

A kat Maciejewski tam, pod szubienicą,
Na Antosia czeka już.

ref:  Harmonia z cicha na trzy-czwarte łka, 
Ferajna tańczy ja nie tańczę. 
Dlaczego bal na Gnojnej jak co dnia, 
Gdy niejednej pary dziś brak.

Harmonia z cicha na trzy-czwarte rżnie,
Ferajna tańczy, wszystko z drogi!
Z szaconkiem, bo się może skończyć źle,
Gdy na Gnojnej bawiemy się.

muzyka: Fanny Gordon
słowa: Leopold Brodziński , Julian Krzewiński

1934r

U Bronci Wstawa
U Bronki wstawa, jest dziś zabawa,
Na Czerniakowskiej fajna, klawa,
Wszystkie cwaniaki Bronkę znają
I każdy z nią romanse rżnie.

Jest harmonista, jest jazz-bandzista, 
Jest wódka słodka, jest i czysta.
I płynie walczyk figurowy, 
Ten nasz morowy i fajno jest.

Jest Stasiu Baca, a Feluś maca,
Czy towar kupić się opłaca,
Jest towarzystwo, że oj rany,
Więc puść się Fela w tany znów.

Spirytus jedzie, dobrze się wiedzie,
Jest wódka gorzka, są i śledzie,
Felek za dekolt wsadził graby,
Palą się baby i fajno jest.

Wtem – baczność proszę, koszyczek w prawo,
Damulki naprzód, panowie w tył! 
No te! No co! No nie pchaj się!
I buch go w cymbał, dwa razy w oko.
I szust szufladką. I zmiana dam.

W tem wielkiem tłoku ktoś Felka z boku. 
I Felek guza ma na oku. 
A Bronka krzyczy: „Policyja, 
To mój specjał!” I Fajno jest.

Spod każdej belki lecą butelki, 
Felek przyciska się do Helki. 
A Helka krzyczy: „Policyja!” 
I buch go w ryja tak na Fest.

Felek Pecyna zębami splunął
Gdy mu kandelabr na arbuz runął.
Franek do Felka leci z krzykiem
lecz dostał bykiem aż wpadł pod stół.

Glinów gromada na sale wpada
Już się zaczęła kanonada
Cała ferajna po tej drace już siedzi w pace
I klawo jest

melodia: n/zn
słowa: n/zn
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Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Śpiewnik: ŚPIEWAĆ WOLĘ!
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Śpiewnik: ŚPIEWAĆ WOLĘ!PIOSENKI SZEMRANE: PIOSENKI SZEMRANE:

Tango Andrusowskie
Chodź no pan na Kamienne schodki,  
Dzisiaj jest wielki bal u ciotki,
Jest trochę czystej, trochę słodkiej
I zagrycha prima sort.
Wszyscy tam tańczą wrzące tango,
Takie, że choć pan bierz pod kran go,
A Antek zaś najstarszy rangą
Woła jak prawdziwy lord:

ref: Lu, Maniusiu, tańczmy na dwa pas 
Nasze tango andrusowskie! 
Lu, Maniusiu, nie bądź na mnie zła, 
Słuchaj jak harmonia rzewnie gra. 
Szabasówka, piękna polka, 
Lepsza od niej monopolka, 
Lecz przy tangu, niech ją kolka! 
Lu, Maniusiu, tańczmy cicho, sza, 
Tango andrusowskie na dwa pas.

Tam pod szemrania mandoliny
Tańczą chłopaki i dziewczyny,
Że nawet Hiszpan z Argentyny
Lepiej nie potrafi też.
Już księżyc lewym okiem mruga,
Mruga latarnia jedna, druga,
A nocny stróż wariata struga,
Dryga w koło, chcesz to wierz!

ref: Lu, Maniusiu, tańczmy na dwa ...  

Tango z rewii ”Złota defilada” ze sceny teatru „Morskie Oko”. muzyka: Jerzy Petersburski
słowa: Andrzej Włast

1932

Do tramwaju jak do raju 
Jeśli chcesz emocji wiele,
Porzuć wszelkie ceregiele
I co ranek na przystanek,
Czekaj, aż nadejdzie wóz.
Gdy się zacznie ściemniać niebo,
Przyjdzie tramwaj, wskocz do niego
I nie zwlekaj, nie narzekaj,
Czy to upał, czy to mróz.

Przodem wsiadaj, tyłem siadaj,
Płać za przejazd i, broń Boże, nic nie gadaj,
Bo tłum ludzi, nie żartuję, zgniecie cię.
Jak ci kości porachuje, będzie źle.

– Czyś pan zbyczał, czy zwariował?
Z patefonem się władował,
Do trambaju, jak do raju,
Nic nie mówiąc, przodem wsiadł.
– Jak pan możesz głupio gadać?
Z fortepianem miałem wsiadać?
Masz pan bzika, spadł pan z byka,
Zresztą to nie moja rzecz.

Co tu gadać z takiem chamem
Lepiej chamie idź na cmentarz z karawanem
Idź pan sobie albo w grobie kości wlec, 
Bo się z panem to do prawdy można wściec! 

Halo! Kto tam na przedzie bez bileta jedzie?
Proszę bez zabawki pchać się między ławki.
Panowie w cyklistówce płacą po złotówce,
A panie połowę, trzymając się za głowę.
No i wyżéj, wyżéj, aby do torby bliżéj.

Wtem pogaśliw krąg żarówki,
Jak w zaułkach pipidówki
I, ni z tego, ni z owego,
Powstał wielki szum i gwar.

Hej uwaga na portfele.
Panie, puść pan moję Felę, to za wiele.
Możesz przestać pan całować wreszcie mnie?
Zrobię skandal i w areszcie zamkną cię.

Zejdź pan z drogi, ja nie mogę,
Zejdź pan z pleców na podłogę.
Czy ja tragarz, czyś pan bagaż?
Dwieście kilo mogę znieść.
Co to znowu za cholera?
Niech się pani nie opiera.
Czy ja fotel czy kanapa,
Żeby tak namiętnie gnieść?

To nie trambaj, to kibitki
Tam gdzieś znowu jakaś krowa pcha się w łydki
Wyskakuję ja z tramwaju, lecz na wznak, 
Niechaj takie przyjemności trafi szlag

melodia: n/zn
słowa: n/zn
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Jak juz popić
To się zdarza, proszęż panów
Że się człek  zaleje
Że mu wtedy tak wesoło
Świat się cały śmieje

Nic go, prawda, nie obchodzą
Długi i rodzina
Czy to wtorek, czy sobota
Która jest godzina?

I choć mówią po co pijesz
Tracisz wciąż pieniądze
Jednak wtedy wiesz, że żyjesz
Ja tak, prawda, sądzę

ref:  Jak już popić, to już popić 
Raz zakąsić, raz zakropić 
Koniak starką, starkę ginem 
gin koniakiem i cin cinem

Każdy w życiu ma przygodę
Życie jest ciekawe
Jedni mówią pijcie wodę
Inni znowu kawę

Ja żelazny mam organizm
I mnie szkodzi woda
Bo, broń Boże, bym zardzewiał
Organizmu szkoda

A spirytus konserwuje
Po co więc się dziwić
By żelazo nie rdzewiało
Trzeba je oliwić

ref:  Jak już popić, to faktycznie 
I morowo, egzotycznie 
Wódzia grzeje, wódzia chłodzi 
Wódzia nigdy nie zaszkodzi

Świat, w ogóle źle rządzony
Świat już jest zepsuty
Jeden chodzi wciąż wstawiony
Inny znów jak struty

Żeby, prawda, w monopolu
Krówki sobie stały
Żeby, prawda, zamiast mleka
Wódzię nam dawały

Każda krówka dziesięć litrów
To dla krówki fraszka
Tu się doi, tam się leje
I już pełna flaszka
(…)

Każda krówka dziesięć litrów
To dla krówki fraszka
Tu się doi, tam się leje
I już pełna flaszka

ref:  Jak już popić, to już popić 
Raz zakąsić, raz zakropić 
Koniak starką, starkę winem 
rum winiakiem i klin klinem!

muzyka: Jan Markowski lub Jan Krzysztof Markowski Krzysztof, Jerzy Molicki
słowa: Aleksander Antoniewicz lub Aleksander Woysym-Antoniewicz

Hanko
Apaszem Staszek był, w krąg znały go ulice,
W spelunkach ciemnych, tam gdzie podłe życie wre.
Kochanką jego była zwykła ulicznica
Co gdzieś na rogu sprzedawała ciało swe.
Pomimo to Stach kochał swoją Hankę,
I Choć nieraz zbił, skatował aż do krwi.
A kiedy znów przepraszał swą bogdankę
To do jej ucha szeptał: „Cóż jam zrobił, cóż?”

ref:  Hanko, o tobie marzę wśród bezsennych nocy. 
Hanko, daj usta, niech przeminie ból i żal. 
Że w oczach łzy, ja wiem, to moja wina, 
Bo życie płynie wśród tak burzliwych fal.

Gdy Stach dowiedział się, że Hanka go zdradziła,
To się roześmiał swym okrutnym ha, ha, ha.
W spelunkach, tam, gdzie banda wódkie piła,
I Staszek wypił, choć serce z bólu łka.
Po roku znów Stach spotkał swoją Hankę
To w ręku błysnął długi, ostry nóż
I nożem w serce pchnął swoją bogdankę,
A nad jej trupem szeptał: „Cóż jam zrobił, cóż?”

ref:  Hanko, twe ciało z bólu pręży się, przegina. 
Hanko, daj usta, niech przeminie ból i żal. 
Że w sercu nóż, ja wiem, że moja wina, 
Lecz życie płynie wśród tak burzliwych fal.

muzyka: n/n
tekst: Stanisław Grzesiuk
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Śpiewnik: ŚPIEWAĆ WOLĘ!PIOSENKI ZAKAZANE:

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

 Gdy w noc Wrześniowe
Gdy w noc wrześniowe północ wybiła
Eskadr bojowych ogromna moc
Szumem motorów cisze przebiła
W piekło zmieniła cichą noc

Miasto i dworce zbombardowane 
Gdy ludność miasta była we śnie 
Gdy się niczego nie spoździewano 
To nam zadano ciosy złe

A wczesnem rankiem huknęły działa
Sunęły czołgi jak widma złe
Od huków armat aż ziemia drżała
Jak gdyby miała rozpaść się

Pierwsi z obrońców murem stanęli 
W porannem słońcu bagnet ich lśnił 
A gdy bój ucichł, chórem krzyknęli 
Bagnetem wroga popchli w tył

A w tem lotnictwo się pojawiło
Którem szeregi wspierali swe
A naszych orłów widać nie było
To nas zmusiło cafnąć się

Tak się cafalim do bram Warszawy
Za nami sunął tankietek wąż
Lecz się nie martmy, że kraj zabrany
Wszak nam nie będzie źle tak wciąż
Lecz się nie martwmy, że kraj zabrany
Wszak nam nie będzie źle tak wciąż

melodia: Więc pijmy zdrowie, podchorążowie
słowa: n/zn

1939
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Śpiewnik: ŚPIEWAĆ WOLĘ!

W czasie II Wojny Światowej Warszawa znalazła się pod okupacją 
hitlerowską. Już w pierwszych dniach września 1939 roku na ulicy,  
w tramwajach i w podwórkach, zabrzmiały patriotyczne piosenki, 
grane i śpiewane przez ulicznych grajków. Mimo kategorycznego 
zakazu śpiewania piosenek, a nawet słuchania ich, ludność 
Warszawy nie porzuciła swojej tradycji. Piosenka stała się formą 
oporu wobec okupanta. Śpiewano na ulicach i w mieszkaniach. 
Potajemnie organizowano liczne koncerty. Pisano nowe teksty, 
których autorzy, ze względu na bezpieczeństwo, pozostawali 
bezimienni.

Grając i śpiewając niegdyś zakazane utwory, przywracamy  
pamięć o ich bezimiennych twórcach, wykonawcach oraz  
o historiach, które chcieli oni opowiedzieć.

PIOSENKI ZAKAZANE:



Śpiewnik: ŚPIEWAĆ WOLĘ! Śpiewnik: ŚPIEWAĆ WOLĘ!PIOSENKI ZAKAZANE: PIOSENKI ZAKAZANE:

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Posłuchajcie Ludzie Teraz jest wojna
Dnia pierwszego września roku pamiętnego
Wróg napadł na Polskę z kraju niemieckiego

A siedemnastego z kraju sowieckiego

Najwięcej się zawziął na nasze Warszawę
Warszawo kochana, tyś jest mniasto krwawe

Kiedyś byłaś wielka, wieczna jak Matuzal
Teraz w trzy tygodnie rozpadłaś się w gruzach

Szpitale zburzone, domy popalone
Gdzie się mają schronić ludzie poranione

Lecą bomby lecą od wieczora do dnia
Nie ma kropli wody do gaszenia ognia

Lecą bomby z nieba, brak jest ludziom chleba
Nie tylko od bomby umrzeć będzie trzeba

Bezdomna tułaczka, gonitwa za strawą
To Twój obraz wierny we wrześniu Warszawo

Matka szuka trupa dziecięcia swojego
Głosno wzywa Boga i przeklina wroga

I tak nasz męczyli całe trzy tygodnie

Jeszcze Pan Bóg pomści szkopów za tę zbrodnie

Posłuchajcie ludzie mojej opowieści
Co ja wam tu śpiewam w głowie się nie mieści

Posłuchajcie Państwo, z nami łaska Boża
Odbudujem Polskie od morza do morza

Na dworze jest mrok, 
w pociągu jest tłok, 
Zaczyna się więc sielanka,
On objął ją wpół, 
ona gruba jak wół,
Pod paltem schowana rąbanka.

ref1: (x2)  Teraz jest wojna, 
Kto handluje, ten żyje. 
Jak sprzedam rąbankie, 
Słoninę, kaszankie, 
To bimbru się też napiję.

Spod serca kap, kap,
Słonina i schab,
A pociąg mknie jak szalony,
Schaboszczak i kicha
To najlepsza zagrycha,
Pod ławką dwa salcesony.

ref1: (x2)  Teraz jest wojna ...

Niem on się przekona,
Czem handluje ona,
To pociąg na stacji staje.
Żandarmi wsiadają,
Wszystko wygrużają
I nic się nie zostaje.

ref2: (x2)  Teraz jest wojna 
Kto nie handluje nie zbiera 
Zabrali rąbankie, słoninę kaszankie 
Niech weźmie ich jasna cholera

Ten szuka na ziemi,
Ten szuka w kieszeni,
A inny po paczkach szpera.
Zabrali rąbankie,
Słoninę, kaszankie,
Niech weźmie ich jasna cholera!

ref2: (x2)  Teraz jest wojna ...
ref1: (x2)  Teraz jest wojna ...

melodia: piosenki dziadowskiej
słowa: słowa: przyjmuje się, że autorką pierwszej wersji utworu jest Julia Ryczer. W repertuarze Trupy Teatralnej 

Warszawiaki odnajdujemy zwrotki uzyte w filmie “Zakazane Piosenki” a także teksty odnalezione w broszurach 
konspiracyjnych. opracowanie tekstu na bazie tekstów źródłowych: Matina Bocheńska

melodia: Mendoza y Cortez, Quirino
słowa: n/zn
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Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Wróg napadł na PolskieWalc Szmuglerów
Wróg napadł na Polskie zapaskudził ziemie
A wszystko dlatego, że Pan Jezus drzemie

Za spalone miasta, za spalone chaty
Dostaniesz ty pludru od nasz tęgie baty

Przegra hycler wojnę wojować nie będzie
Weźmie katarynkie i wygrywać będzie

Ja jem chleb kartkowy a ty ciastka jadłeś
Mówisz, że kupiłeś na pewno ukrałeś

Jezdeś chytry głupi robisz wciąż kawały
Wielkiem ktoś cię nazwał, dla nasz jezdeś mały

A choć tu są szkopy spiewać się nie boję
Bo mnie nie rozumią te przeklęte gnoje

A choć tu są szkopy spiewać się nie boje
Bo mnie nie rozumią nie oj nie!

Jestesmy tłumem i bandą
Stoimy na dworcach wszystkich
I nie trwożymy się żadnem 
Krzykiem giestapo i gwizdkiem

Wozimy tęgie słoniny
Szynki i mortadele
A czasem wagon świniny
A często tytoniu ziele

Gwiżdżemy lokomotywą
Śpiewamy kół hurkotaniem 
Śmierdzimy mlekiem i piwem
I przedwczorajszem śniadaniem

Mróz nam powrastał w ubrania
I w ciała wczepił się srodze
Bimber go stamtąd wygania
Bimber wypity po drodze

Zbrojni i groźni kiełbasa 
I tarczą boczków okryci
Pracujem na wolnośc Waszą
Pod tendrem na dachów szczycie

Lecz kiedy przyjdzie czas na to
Propoprcem krwawem zatrzepie
Z inna wyjdziemy zapłatą
Szmarunek żandarmom wrzepić

Wtedy nie będzie już masła
Ni krup, ni kaszy, ni mąki
Krwawa tam będzie omasta
I twarde guzy podzięki
Krwawa tam będzie omasta
I twarde guzy podzieki

melodia: tradycyjna
słowa: n/nz

Pieśń była wykonywana w filmie pt. Zakazane piosenki. W repertuarze Trupy Teatralnej Warszawiaki 
dodano zwrotki, które ukazały sie drukiem w 1946r. 

melodia: Łukasz Owczynnikow
słowa: n/nz
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Hej tam pod KrakowemU Bauera
Hej tam pod Krakowem 
Rwąca Wisla plynie
Rozwaliła nam się świnia
Na polskiej krainie 
Na polskiej krainie

A jak się podpasie
Przyjdą lepsze czasy
Ubijemy pałą świnie
Narobim kiełbasy
Narobim kiełbasy

Temi kiełbasami
Wedle denatury
Wytrujemy wszystkie w Polsce
Prusaki i szczury
Prusaki i szczury

U bauera piesek wyje,
Na śniadanie zjadł pomyje —
A na obiad kawał flaka,
Żeby szczekał na Polaka.
 
ref:  Oj bieda, bieda wszędzie, 

Dopóki ta wojna będzie X2
 
Pierwszy tydzień margaryna
Drugi tydzień sacharyna —
A na trzeci nic nie dają,
Bo już sami nic nie mają.
 
ref:  Oj bieda, bieda wszędzie...
 
Jedzie Hycler na rowerze,
Margarynę w beczce wiezie —
A szkopięta się radują,
Że se chlebek posmarują.
 
ref:  Oj bieda, bieda wszędzie…
 
Jedzie bauer na rowerze,
Marmoladę w kubeł bierze —
Jest dla pieska, jest dla kotka,
Tylko dla nas jest... za słodka.
 
ref:  Oj bieda, bieda wszędzie...
 

Pierwszy tydzień margaryna,
Drugi tydzień — sacharyna,
A na trzeci g...dają 
Bo już sami nic nie mają
 
ref:  Oj bieda, bieda wszędzie...
 
U bauera piesek wyje,
Na śniadanie zjadł pomyje —
A na obiad kawał sera,
Teraz szczeka na Hyclera.
 
ref:  Oj bieda, bieda wszędzie 

dopóki ta wojna będzie. 
Oj bieda, bieda wszędzie, 
Ach Kiedyż ten koniec będzie!

melodia: ludowa z okolic Jasła
słowa: n/zn
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Chłopaki z AKSiekiera Motyka
Pierwszego Sierpnia w całej Warszawie się rozpoczęła okropna draka 
Po jednej stronie stali giermańce, po drugiej stronie chłopaki z AK X2

Giermańce mieli szafy i krowy oraz ruskiego pomoc kozaka 
Tego nie miała biedna Warszawa, lecz za to miała chłopaków z AK X2

W radio gienierał Bór do Churchila ratuj powiada brata Polaka 
Bo my już tutaj nie wytrzymamy i zginą wszystkie chłopaki z AK X2

Wiec przylecieli nocne diesanty, na mniasto spadła niejedna paka 
Już są granaty i rozpylacze i wieją szkopy na widok AK X2

Na Saskiej Kiempie wredne Sowiety, co pomoc mnieli dać dla Polaka 
Ruskiem zwyczajem nasz wykiwali, smutna jest dola chłopaków z AK X2

Siekiera motka bimbru śklanka
W nocy nalot, w dzień łapanka
Siekiera motyka piłka młot
Drałuj draniu wreszcie stąd

Kolejka trambaj rikszarz buda
Każdy zwiewa gdzie się uda
Po co kukać w cytadeli
Albo w jakiejś innej celi

Już nie wiadomo gzie się schować,  
chcą nasz z domu wyszabrować
A po ulicy gonią wciąż jak by tu jeszcze  
kogo wziąć

Szczęściem kurtura nie zabrania
Dać po uchu, jakem cwaniak
Dobrze, że kurturę w garści mam
I po d…szwabom dam

Na roboty nie pójdę bom nie głupi
Niech se Hycler innych kupi
Na roboty nie pójdę bom nie kiep
Dam Niemcowi prędzej w łeb!

Mnie do wojska Niemczura nie zabierze
Wszak potrzebni nam żołnierze
Mnie do wojska Niemczura nie schwyta
Wpierw wyciągnę kopyta!
Mnie na Pawiak nie wezmą podłe szwaby
Niech szukają podłe draby
Do obozu nie pójdę bom ja frant
Zawsze wezmę ich na kant

Ich kurtura nie zabrania robić takie polowania

Siekierą motyką nożem młotem 
Uśmiercimy  tą hołotę 
Bagnetem granatem gratem kól
Przegnam Niemca z polskich pól

melodia: Ballada o Wiśniewskiej
słowa: Eryk Lipiński

Wersja tekstu, którą wykonuje Trupa Teatralna Warszawiaki została spisana przez weterana Powstania 
Warszaskiego, śp.Tymoteusza duchowskiego “Motek”. 

Siekiera Motyka* / Na roboty nie pójdę**
melodia: melodia: (…)

słowa*: opracowanie tekstu na bazie tekstów źródłowych: Matina Bocheńska
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Piosenka o mojej WarszawieMy maszerujemy po obozie
Jak uśmiech dziewczyny kochanej,
jak wiosny budzącej się zew,
jak świergot jaskółek nad ranem,
młodzieńcze uczucia nieznane,
jak rosa błyszcząca na trawie,
miłości rodzącej się wiew,
Tak serce raduje piosenki tej śpiew,
piosenki o mojej Warszawie.
Tak serce raduje piosenki tej śpiew,
piosenki o mojej Warszawie.

Jak pragnąłbym krokiem beztroskim odnaleźć wędrówek mych ślad 
bez celu się przejść Marszałkowską,
na Wisłę napatrzeć się z mostu;
dziewiątką pojechać w Aleje,
I z tłumem się wpleść w Nowy Świat
I ujrzeć, jak dawniej za młodych mych lat,
jak do mnie, Warszawo, się śmiejesz.
I ujrzeć, jak dawniej za młodych mych lat,
jak do mnie, Warszawo, się śmiejesz.

Ja wiem, żeś ty dzisiaj nie taka,
że krwawe przeżyłaś już dni,
że rozpacz i ból cię przygniata,
że muszę nad tobą zapłakać.
Lecz taką, jak żyjesz w pamięci,
przywrócę ofiarą swej krwi
I wierz mi, Warszawo, prócz piosnki i łzy
jam gotów ci życie poświęcić.
I wierz mi, Warszawo, prócz piosnki i łzy
jam gotów ci życie poświęcić.

Nie nosim lampasów, lecz szary nasz strój,
Nie nosim ni srebra, ni złota,
Samotnie w śmiertelny ruszyliśmy bój,
My Armii Krajowej piechota.
Samotnie w śmiertelny ruszyliśmy bój,
My Armii Krajowej piechota.

ref:  My maszerujemy po obozie druty tworzą tamę naszych dróg 
Aż zabłysną nam wolności zorze wtedy do Waszawy prowadź Bóg

Samotna została Stolica wśród zgliszcz,
A bomby, pociski ją zryły,
W wędrówkę tułacza musieliśmy iść,
Na straży stanęły mogiły.
W wędrówkę tułacza musieliśmy iść,
Na straży stanęły mogiły.

ref:  My maszerujemy po obozie ...

Aż kiedyś zahuczą nam surmy i spiż,
Znów nową okryjem Cię sławą,
Zaszumią sztandary, gdy wzniesiem je wzwyż,
Warszawo! Warszawo! Warszawo!
Zaszumią sztandary, gdy wzniesieni je wzwyż,
Warszawo! Warszawo! Warszawo!

melodia: Albert Harris
słowa: Albert Harris, Zahorska-Paula

1944.

My maszerujemy po obozie
melodia: Maszerują strzelcy, maszerują

Slowa: Podaje się, że tekst powstał w Stalagu IV B w którym przebywały uczestniczki Powstania Warszawskiego. 
Autorstwo słów jest zbiorowe, nie znanych z nazwisk por. „Aliny”, „Bogny” i „Ciotki”  

ze zgrupowania Armii Krajowej „Kiliński”. W jednym z obozów znalazł się Stanisław Poznański – „Poźniak”
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