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RozŚPIEwanE waRSzawIakI
„Na Wolę nie mogie, na Pragie!” tak śpiewał przed laty znany wszystkim 
entuzjastom Warszawskiego folkloru Jarema Stępowski. Nie przypadkowo 
w tworzonych już po wojnie piosenkach kipiących warszawskim folklorem 
pojawiają się właśnie te dzielnice. 

Praga i Wola przed osiemdziesięciu laty miały ze sobą wiele wspólnego. 
Zarówno na Pradze, jak i na Woli znajdowały się główne stołeczne 
targowiska – Bazar Różyckiego i Kercelak. To właśnie te bazary odegrały 
ogromną rolę w tworzeniu się i utrzymaniu przy życiu folkloru Warszawy. 
Założony na placu wolskim pod koniec XIX wieku bazar stał się szybko 
symbolem Woli i wiódł prym wśród miejskich targowisk. Kercelak,  
bo o nim oczywiście mowa, był swoistym miastem w mieście - z setkami 
budek, dziesiątkami uliczek, tysiącami handlarzy i jeszcze większą ilością 
kupujących. Wywodzący się z różnych środowisk i nacji kupcy i jak  
i kupujący tworzyli niesamowity tygiel kulturowy przejawiający się przede 
wszystkim gwarą, która wyjątkowo mocno obecna była na wolskim 
Kercelaku. Handlarze, żeby sprzedać swój towar, prześcigali się w coraz 
to zabawniejszych i chwytliwych tekstach reklamowych. Działały one nie 
tylko na potencjalnego klienta. Ten niezwykle barwny świat, często ukryty 
gdzieś za bramą, tu w swojej pełnej krasie dostępny był dla każdego.  
Po Kiercelaku, wytężając słuch spacerowali więc wybitni pisarze i twórcy. 
Tak powstawały najbardziej popularne szlagiery dawnej Warszawy. 
Co ciekawe, pisarze inspirując się atmosferą bazaru, wykorzystując 
zasłyszany żargon, nieraz tworzyli własne słowa i zwroty. Nie tylko  
w piosence można było usłyszeć efekt ich pracy. Składali oni nowe 
zabawne rymowane zawołania reklamowe, które wkrótce przyjmowały 
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się wśród handlujących na bazarze. A to dopiero prawdziwa wymiana 
usług!

Praga, tak jak i Wola, była zawsze dzielnicą "charakterną", utrzymującą 
własne odrębne zasady, honor i sznyt. Po wojnie ze swoim Bazarem 
Różyckiego zasłynęła na całą Warszawę a nawet Polskę, gdyż praski 
bazar przejął niejako funkcję zlikwidowanego Kercelaka. Do dziś  
to właśnie Pragę kojarzymy z miejscem, w którym bije serce przedwojennej 
Warszawy. Choć dzielnica ta ciągle rozbudowuje się i rozwija, to nadal 
właśnie tu najwięcej jest miejsc, w których można poczuć folklor i klimat 
dawnych lat. Wąskie uliczki, stare, nie tknięte wojną pierzeje kamienic, 
sklepiki i liczni rzemieślnicy tworzą lokalny koloryt miasta. 

Tu żyje to, co unikatowe. Przedwojenna piosenka rozbrzmiewa między 
kamienicami. Nie wszyscy jeszcze zapomnieli o stołecznej gwarze,  
a zdarzają się wręcz i tacy, którzy są w niej mistrzami improwizacji. Tu ludzie 
z pokolenia na pokolenie przekazują sobie miejskie historie, anegdoty  
i szlagiery z dawnych lat. Tak widzimy nasze miasto i tak pragniemy  
je opiewać razem z Państwem radośnie śpiewając. 

Warszawa jako światowa stolica podwórkowych szansonistów, gawroszów, 
wagabundów, mandoliniarzy, straganiarzy i naganiaczy, poetów, handlarzy 
mydłem i powidłem, niestniejących i istniejących legendarnych indywiduów. 
Oto żywa ludzka menażeria, którą kiedyś spotkać można było spacerując 
po ulicach Woli i Pragi. Pragniemy dziś Szanownym Państwu przywrócić ten 
klimat skeczem, piosenką i wspólną zabawą w ramach naszego zacnego 
śpiewnika.  Przygotujcie humor, wigor i dźwięczne głosowe struny. Wyruszamy 
w pieśniarską trasę po przedwojennej Warszawie.
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Śpiewna draka z kercelaka 
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!

muzyka: Sylwester Kozera 
słowa: Andrzej Ślusarz

1

Tekst piosenki "Śpiewna draka z Kercelaka" opowiada o najsłynniejszym przed wojną targowisku 
Warszawy. Zwrotki, które są w piosence, dostali od jednego z fanów członkowie Kapeli 
Czerniakowskiej. Dodatkowe teksty pomiędzy zwrotkami i opracowanie melodii były wspólną pracą 
Kapeli Czerniakowskiej nad utworem. 

fot. Paweł Rosiak
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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!

2

Tekst piosenki "Śpiewna draka z Kercelaka" opowiada o najsłynniejszym przed wojną targowisku 
Warszawy. Zwrotki, które są w piosence, dostali od jednego z fanów członkowie Kapeli 
Czerniakowskiej. Dodatkowe teksty pomiędzy zwrotkami i opracowanie melodii były wspólną pracą 
Kapeli Czerniakowskiej nad utworem. 

fot. Agata Rutkowska
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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

Wspomniany w tekście piosenki Lunapark nosił nazwę "100 pociech". Nazwa ta wspaniale oddawała 
charakter miejsca. Prócz wszelkich zabaw, które dostarcza wesołe miasteczko owy lunapark 
pochwalić się mógł letnimi ogródkami i teatrzykami. Przybyłym gościom czas umilały kapele  
i orkiestry. Być może grano tam też powyższy utwór, który dziś śmiało można uznać za nieoficjalny 
hymn Pragi. 
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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

ref:   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

ref:  Jadziem, panie Zielonka... 

muzyka: Bolesław Mucman
słowa: Józef Lipski, Władysław Szlengel

fot. Karolina Majewska
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kuplety warszawskie
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,
Skradł jej całusa, ona mu zegarek. /bis

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 —
I, chwalić Boga, jakoś się żyje. /bis

Jak 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,
I jam jej odtąd nie ujrzał więcej./bis

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:
Każden ma cele, lecz w Mokotowie. /bis

muzyka: Józef Lanner 
słowa: Aleksander Jellin 

5

fot. Karolina Majewska
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Ballada o antku Szpryngowcu

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

melodia tradycyjna 
Matina Bocheńska (Mańka Druciak)

6

Tekst nawiązuje do prawdziwych wydarzeń. Przy ulicy Krochmalnej na Woli istniało przed wojną 
wiele szkół złodziejskich. Jedną z nich założył 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 prostytutkami. Bywało, że związki te kończyły się tak jak  
w podwórzowych balladach: Romantycznie a zarazem dramatycznie.
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z szaconkiem panie Feluś 
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:  Z szaconkiem panie Feluś do mnie trza...

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...

muzyka: Marek Osadca lub W. Podolski
słowa: Witold Skrzypiński i inni, nieznani twórcy. 

fot. Karolina Majewska
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Gdy panna Mania kocha swego Frania 
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: Adam Epler
słowa: Zenon Friedwal

fot. Paweł Rosiak
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kłaniaj się Pradze
Gdy o Warszawie wciąż śpiewamy, 
Przeznaczmy Pradze pieśni część. 
A kto jej chwałę zapamiętał, 
Zaśpiewa nawet całą pieśń. 

Bo róg Targowej i Wileńskiej, 
To był już wszelkiej władzy ster. 
Tu mknął willysem lub łazikiem 
Z ambasadorem charge d’affaires. 

Minister każdy na naradę P
rzez Różyckiego bazar szedł. 
Przystawał chwilkę i z garnuszka 
Tu flaki jadł à la fourchette. 

A poseł obcy pełnomocny 
Miał na furmance znak CD 
I stosownym kapeluszem 
Prażanom z kozła kłaniał się. 

Ref:  Kłaniał się Pradze  
A my z nim razem  
Bo Praga miała wielkie dni. 
Więc Pragę dolicz  
Do takich stolic Jak  
Londyn, Moskwa, Rzym, Paris. 

Kłaniaj się Pradze, kłaniaj się Pradze, 
Bo z niej donosił Reuter, Tass! 
Choć prawobrzeżna, 
Któż Pragi nie zna! 
Więc jej się kłaniaj nisko, w pas! 

Tu pierwszy tramwaj i gazeta, 
I remanentów pierwszy świt. 
Tam w Monopolu na Ząbkowskiej 
Zakorkowano pierwszy litr. 

Dyplomatyczny tu protokół 
Obowiązuje dzisiaj też, 
Bo gdy persona jest „non grata”, 
To pierzcha tam gdzie rośnie pieprz… 

Ref:  Kłaniał się Pradze  
Dziś z nami razem...

muzyka: J. Wasowski
słowa: J. Medyński 

Praga to nie tylko pyzy i flaki z Różyca. To tu "zakorkowano pierwszy litr". To z Pragi na ulice wyruszyły 
pierwsze omnibusy konne i tramwaje. Tu wydana też została pierwsza powojenna gazeta "Życie 
Warszawy". O tym wszystkim opowiada nam piosenka.
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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 Warszawie znany...

Do straży 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 Warszawie znany...

muzyka: n/zn
słowa: Marian Domosławski

fot. Paweł Rosiak
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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 ...  

muzyka: Jerzy Petersburski
słowa: Andrzej Włast
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fot. Paweł Rosiak
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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

fot. Paweł Rosiak



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

Rozśpiewane Warszawiaki

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

Jest harmonista, jest jaaz-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 klawo 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 Felkę z boku.
I Fela guza ma na oku.
A Bronka krzyczy: „Policyja,
To mój specjał!” I Fajno jest.

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

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

melodia: n/zn
słowa: n/zn
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fot. Agata Rutkowska
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Chłopak z woli
Ulica Wolska fason zna,
nasz Pedet wiedzie prym,
chłopaki wolskie na sto dwa,
nie włazić w drogę im!
Dziewczyny z Woli – jedna maść –
dwadzieścia mają lat,
a gdy uderzasz, chwytaj w garść
odpowiedzialny kwiat!

Ref :  Ja jestem chłopak z Woli, 
a Wola fest dzielnica, 
tradycja klawa co tu kryć! 
Gdy masz, koleś, gest, 
prosiem, do nas przyjdź! 
My nie wypadniem z roli 
i właśnie w tem różnica, 
że cała Wola – jedna myśl. 
Jak za dawnych lat, 
i tak samo samo dziś!

Do knajpy zaproś damę swą
na dania ceny „S”,
A gdy się boczy mimo to,
tuż obok kino jest!
Sercowy film wyciśnie łzy,
bo życie wzrusza wszak,
gdy szepnie: „Daj chusteczkę mi...” –
to już fartowny znak!

Ref: Ja jestem chłopak z Woli...

Na naszej Woli klawo żyć,
dzielnica całkiem fest,
a wolski chłopak, co tu kryć,
najlepszym mężem jest!
Ulicą Wolską ze mną chodź,
tradycja tego chce,
warszawski dzień, warszawska noc
zaświadczą o tym że:

Ref: Ja jestem chłopak z Woli...

muzyka: Romuald Żyliński
słowa: Zbigniew Stawecki
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fot. Paweł Rosiak
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apaszem Staszek był
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, przegin 
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: melodia tradycyjna
słowa: n/zn 
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Chłopcy z Mokrej
Skończona robota, oto dziś sobota,
rejwach w gołębnikach, piwko po sklepikach.
Malowane lale idą w Polskę szaleć,
wieczór już „Pod Karpiem”za kieszenie szarpie.
Zabawy nie ma, nie ma, choć płacone,
i nie kołysze knajpa się jak okręt,

Zabawa jeszcze będzie, siadaj koleś,
zaczekaj, niech no przyjdą chłopcy z Mokrej. /bis

Przyjdą – obojętnie, piwko – bardzo chętnie,
siądą – ładnie, grzecznie, krawat – niekoniecznie,
patrzą – jakiś frajer Kaśce wstawia bajer,
mowę zakładają, zjeżdżaj stąd jak zając.
Zabawa będzie, zjeżdżaj stąd frajerze (och ty!...),
bo zakołysze knajpa się jak okręt,

Z ty pod stołem, żłobie, będziesz leżeć,
bo nie lubiłeś słuchać chłopców z Mokrej. /bis

No i frajer leży, tam, gdzie się należy,
Kaśka tańczy z Lolkiem, księżyc świeci w oknie,
robi do niej oko, ej, księżycu blady,
jej nie weźmiesz na to, zjeżdżaj stąd, fajtłapo!
Urodę twoją może nadwyrężyć (och ty!...),
i zakołysze knajpa się, jak okręt,
bo co też ma do Kaśki frajer księżyc,
jak ona nasza Kaśka, chłopców z Mokrej!

Bo co też ma do Kaśki frajer księżyc,
jak ona nasza Kaśka, chłopców z Mokrej! /bis

Muzyka: Tadeusz Kierski
Słowa: Agnieszka Osiecka 
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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 wsiadaj,
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! 

Parlando:  
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 wyżej, wyżej, aby do torby bliżej.

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

muzyka: melodia tradycyjna
słowa: n/zn
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fot. Paweł Rosiak
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Jak już 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 przygody
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

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
słowa: Aleksander Antoniewicz
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kupcie jaja
Cztery lata już handluję,
a kto ja jestem, mówić wam nie potrzebuję,
bo te czapkie i kosz pełen jaj
wam zawód mój wskazuje.

Mam interes bardzo wielki,
a co do jajek, znajdziesz mnie towar wszelki.
Ja klientele swoje liczne mam,
bo handel dobrze znam.

Ref:  Kupcie jaja, kupcie jaja, 
za pięć groszy sztuki dwie 
Moje jaja są świeżutkie, 
proszę, przekonajcie się 
 
Kupcie jaja, kupcie jaja, 
za pięć groszy sztuki dwie 
Swieżutkie i smaczniutkie, 
proszę, przekonajcie się

Co za kłopot mam z jajami,
gdy wam opowiem, to przyznacie wszyscy 
sami.
Ciągle kłótnie i udręka trwa
z kucharkami i babami.

Jedna mówi: jaja śmierdzą,
te za małe, te wapniaki — inne twierdzą.
Co mam robić z nimi, nie wiem sam
czy je perfumować mam?

Ref: Kupcie jaja, kupcie jaja…

Raz do Turcji się wybrałem,
bo tam w haremie ja interes zrobić chciałem,
ale, psia kość, los nie sprzyjał mi,
nieszczęście straszne miałem.

Ledwie do haremu wchodzę,
wtem dwóch strażników cap, za kołnierz 
mnie po drodze,
A że sułtan już na miejscu był,
więc krzyknął z całych sił

Ref:  Wziąć mu jaja, zabrać jaja, 
niech nauczkę hultaj ma, 
że z jajami do haremu 
jest nie wolno wchodzić jemu. 
 
Cała zgraja wzięła jaja, 
w końcu wyrzucili mnie, 
teraz chodzę bez nabiału, 
strasznie płakać mi się chce

muzyka: Vincent Scotto
słowa: Bolesław Norski - Nożyca
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warszawa da się lubić
Trzeba miastu spojrzeć w oczy
Jak Gieniuchnie swej w oczęta
Już tej chwili, tej uroczej
się nie zapomni, się zapamięta

Ref:  Warszawa da się lubić 
Warszawa da się lubić 
Tu szczęście można znaleźć 
Tutaj serce można zgubić

Wiadoma rzecz, Stolica
I każde słowo zbędnem
I w ogóle i w szczególe
I pod każdem innym względem

Z nią się nawet podobnież
Miasto Paryż równać nie ma prawa
Bo faktycznie wiadomo, pardą
Lecz nie ma
Nie ma, jak Warszawa

Ref:  Warszawa da się lubić 
Warszawa da się lubić 
Tu szczęście można znaleźć 
Tutaj serce można zgubić

Kto odmienne rzuci zdanie
Też spokojna nasza głowa
Mamy na nie zapytanie
Panie szanowny, po co ta mowa? 

Ref: Warszawa da się lubić…

muzyka: Jerzy Wasowski
słowa: Bronisław Brok
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klawa Mańka
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 ...

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

Kto zna stare warszawskie szlagiery szybko zauważy podobieństwo utworu "Klawa Mańka"  
do słynnej Wolskiej piosenki "Rum Helka". Najprawdopodobniej jej starsza koleżanka Mańka 
spodobała się ulicznym grajkom, którzy (jak to często bywało) postanowili dostosować tekst piosenki 
do bliskiej sobie dziewczyny. Melodia wykorzystana do utworu "Klawa Mańka" jest nieco bardziej 
skomplikowana, co może świadczyć o tym, że z czasem, grana na podwórzach uległa uproszczeniu. 

fot. Paweł Rosiak
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Warszawiaki - Trupa Teatralna i Wolskie Centrum Kultury zapraszają całą Warszawę  
do wspólnego śpiewania piosenek stołecznej ulicy przy akompaniamencie kapeli!

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.

Dziś przywracamy tradycje wspólnego śpiewania na ulicy!

Przez najbliższe pół roku Trupa Teatralna Warszawiaki przypominać będzie mieszkańcom 
Woli szemrany repertuar stołecznych podwórek oraz zapraszać na spacery po Woli i Pradze. 
Nie zabraknie zabawnych dialogów prowadzonych gwarą warszawską i charakterystycznego 
dla Warszawiaków zadziornego poczucia humoru.

Więcej informacji o Trupie Teatralnej Warszawiaki na stronie: www.facebook.com/warszawiaki
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