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BIEDRONECZKI SĄ W KROPECZKI
Muzyka: Adam Markiewicz
słowa: Artur Tur & Agnieszka Feill
wyróżnienie za debiut i nagroda publiczności na II KFPP
(Opole, 1964)
1.

prawdziwe nazwisko Kazimiera Sawicka,
ur. 21 lutego 1945 roku, Tyczyn, woj. podkarpackie,
zm. 28 lipca 2010 roku w Warszawie
debiutowała, jako piosenkarka, w zespole Karmazyn w
Koszalinie (1961). Na II Festiwalu Młodych Talentów w
Szczecinie (1963) zakwalifikowała się do Złotej Dziesiątki i
została solistką zespołu Czerwono-Czarni (1963-1972).

MAŁY KSIĄŻĘ
muzyka: Ryszard Poznakowski
słowa: Krzysztof Dzikowski (1965)
Gdzie jesteś, Mały Książę, gdzie? Odszedłeś z mej książeczki kart.
Czy po pustyni błądzisz znów, rozmawiasz z echem pośród skał?

Uskarżał się mały muchomor
Pod brzózka się tuląc do mamy,
Dlaczego, choć piękny rzekomo,
Czerwony kapelusz ma w plamy?
Refren:
Biedroneczki są w kropeczki
I to chwalą sobie,
U motylka plamek kilka
Służy ku ozdobie.
W drobne cętki storczyk giętki
Liliowe tuli płatki.
Ty mój grzybku też masz łatki
I śliczny kapelusik,
Więc niech wcale cię nie smuci
Ten drobny biały rzucik.
2.

Czy tam, gdzie świeci złoty wóz,
Oglądasz ziemię w swoich snach?
Gdzie pozostała z dawnych dni,
Niby wspomnienie, bajka ta?

Marysia błękitne ma oczy,
A w bródce dołeczek uroczy,
Lecz w sercu ma smutek po brzegi,
Bo nosek Marysi jest w piegi.

W maleńkiej róży kochał się
Książę na jednej z wielu gwiazd.
Nie widział przedtem innych róż,
Kiedy w daleki poszedł świat.

Refren: Biedroneczki są w kropeczki...

Na Ziemi zwątpił w miłość swą,
Tę najpiękniejszą z wszystkich snów,
Bo jak miał w jednej kochać się,
Gdy ujrzał park z tysiącem róż?
Parlando: Nie wierz swym oczom – szepnął wiatr –
Jeżeli kochasz, sercem patrz.
Zrozumiał wtedy książę to,
Że tylko jedna w świecie jest,
Ta, którą kochał wszystkie dni
I wrócił znów do róży swej.
Gdzie jesteś, Mały Książę, gdzie?
Odszedłeś z mej książeczki kart.
W świecie, gdzie nikt nie kocha róż,
Na zawsze ktoś pozostał sam.

Coda:
Bo na kropki widać moda,
Więc trzeba dojść do wniosku,
Że w tym właśnie jest uroda,
Gdy piegi są na nosku.

Gwiazdozbiór polskiej piosenki – Katarzyna Sobczyk
O MNIE SIĘ NIE MARTW

NIE BĄDŹ TAKI SZYBKI BILL

Muzyka: Józef Krzeczek, słowa: Kazimierz Winkler
piosenka z repertuaru Katarzyny Sobczyk (1964)

Muzyka: Jerzy Duduś Matuszkiewicz
słowa: Ludwik Jerzy Kern
piosenka z serialu TV Wojna Domowa (1965)

Parlando:
Zgoda! Możemy się rozstać!
Nie będę cię kurczowo trzymała za rękaw.
Nie, nie bój się! Możesz sobie iść
Dokąd chcesz, kiedy chcesz i z kim chcesz.
I nie rób takiej żałosnej miny.

1.
Tak mnie śmieszy niesłychanie, daję słowo (daję słowo),
Kiedy robisz się współczesnym Casanovą (Casanovą),
Patrzysz w oczy moje piwne,
Ręce zbytnio masz aktywne
I wyglądasz jakbyś chciał mnie zjeść.

Refren:
O mnie się nie martw, o mnie się nie martw,
Ja sobie radę dam!
Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma
To też niewielki kram.
Jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia
Tylko przez ciebie mam.
O mnie zapomnij, o mnie się nie martw,
Ja sobie radę dam!
1.
Kiedy ochotę miałam na kino,
Tyś miał na lody nastrój,
Chciałam, by razem czas nam upłynął,
Ale tyś cenił czas swój.
Zawsze lubiłam stare piosenki,
A ty wolałeś big beat,
Wszystko się zmienia, teraz te dźwięki
Humor poprawią mi w mig.
Refren: O mnie się nie martw...
2.
Pójdę do kina z Wackiem lub Witkiem,
Z Jackiem zatańczę twista,
Jurek ma także oczy niebrzydkie,
Skoczę więc z nim na przystań,
Maciek zaprosił mnie do teatru,
Wojtek na rurki z kremem,
Więc za mną oczu już nie wypatruj
I już mnie dalej nie męcz.
Refren:
O mnie się nie martw, o mnie się nie martw,
Ja sobie radę dam!
Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma
To też niewielki kram.
Jeśli chcesz wiedzieć zmartwień bez liku
Ciągle przez ciebie mam.
Jak sobie radę dasz, niewdzięczniku,
Kiedy zostaniesz sam?

Refren:
Nie bądź taki szybki Bill,
Wstrzymaj się przez kilka chwil,
Przestań działać jednostajnie,
Porozmawiaj o Einsteinie,
Nie bądź taki szybki Bill.
2.
Weronikę, Małgorzatę i Irenę (i Irenę),
Też przede mną podrywałeś tym systemem (tym systemem).
Czy naprawdę do tej pory,
W odpowiedzi na amory,
Żadna ci nie powiedziała z nich:
Refren: Nie bądź taki szybki Bill...
3.
Niecierpliwość to okropnie brzydka wada (brzydka wada),
Przez tę wadę się niekiedy głupio wpada (głupio wpada).
Zamiast wpadać tak od razu,
Lepiej odjąć trochę gazu,
O czym właśnie mówi refren ten:
Refren: Nie bądź taki szybki Bill...
Nie bądź taki szybki Bill,
Dobrze czasem zmienić styl,
Chcesz omotać mnie, to powiedz,
Czemu lata odrzutowiec,
Nie bądź taki szybki Bill.
Nie bądź taki szybki Bill (2x),
Bo wystarczy jedna szpila
I nie będzie śladu z Billa,
Nie bądź taki szybki Bill (2x)

