
   DIABEŁ I RAJ 

muzyka: Katarzyna Gaertner, słowa: Agnieszka Osiecka  
 

wersja pierwotna 
 

Jeszcze będzie weselej i mądrzej, 

Złoty księżyc usiądzie na kołdrze, 

Z nami będą się żenić, nas kochać, 

A my piękne, 

w niebieskich pończochach, 

Hej, hej, hej, jejejej, jejejej, jejejej. 
 

Dla nas diabeł, dla nas raj, 

patataj o, patataj 

Dla was anioł, dla was maj, 

patataj o, patataj. 

Dla nas diabeł, dla nas raj, 

patataj o, patataj, 

Dla was wszystko naj naj naj, 

patataj o, patataj. 
 

Przyjdzie dzień, gdy się słońce ocieli, 

A my w górze, my w chmurze, 

my w bieli, 

Serenady zanucą nam do snu, 

Skarby świata znów rzucą nam do stóp, 

Hej, hej, hej, jejejej, jejejej, jejejej. 
 

Dla nas diabeł, dla nas raj... 
 

Jeszcze błysną obrączki na palcach, 

Jeszcze ruszy podłoga do tańca, 

Jeszcze zadrze do góry się noska, 

Co to będzie za dzień, Matko Boska, 

Hej, hej, hej, jejejej, jejejej, jejejej. 
 

Dla nas diabeł, dla nas raj... 

wersja dopisana dla Maryli Rodowicz 
 

Przyjdzie dzień, gdy dorośnie Maryla, 

Jeszcze rok, jeszcze dzień, 

jeszcze chwila, 

Już nie zagra, jak dawniej w zielone, 

Nie popędzi w podróże szalone, 

Hej, hej, hej, jejeje, jejejej, jejejej. 
 

Dla niej diabeł, dla niej raj, 

patataj o, patataj 

Dla niej anioł, dla niej raj, 

patataj o, patataj 

Dla niej diabeł, dla niej raj, 

patataj o, patataj. 

Dla niej wszystko naj, naj, naj, 

patataj o, patataj. 
 

Gdzie podziała się dawna Marylka, 

Ta, co miała niewinność motylka, 

Dzisiaj zna ją i Londyn i Łowicz, 

Wszędzie słychać Marylę Rodowicz. 

Hej, hej, hej, jejejej, jejejej, jejejej. 
 

Dla niej diabeł, dla nas raj... 
 

Przyjdzie dzień posiwieje Maryla, 

Jeszcze rok, jeszcze dzień, 

jeszcze chwila, 

I zapełni się Paryż i Kutno 

Nowych dziewczyn urodą okrutną. 

Hej, hej, hej, jejejej, jejejej, jejejej. 
 

Dla was diabeł, dla was raj... 
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MAŁGOŚKA 

Muzyka: Katarzyna Gaertner  

słowa: Agnieszka Osiecka (1973) 

 

To był maj, pachniała Saska Kępa 

Szalonym, zielonym bzem. 

To był maj, gotowa była ta sukienka 

I noc się stawała dniem. 

Już zapisani byliśmy w urzędzie, 

Białe koszule na sznurze schły, 

Nie wiedziałam, co ze mną będzie, 

Gdy tamtą dziewczynę 

Pod rękę ujrzałam z nim. 
 

Małgośka - mówią mi – 

On nie wart jednej łzy, 

On nie jest wart jednej łzy (oj, głupia!) 

Małgośka, kochaj nas, 

Na smutki przyjdzie czas, 

Zaśpiewaj raz, zatańcz raz. 

 

Małgośka, tańcz i pij, 

A z niego sobie kpij, 

A z niego kpij sobie, kpij (oj, głupia!) 

Jak wróci, powiedz: nie!, 

Niech idzie tam, gdzie chce, 

Ej, głupia ty, głupia ty, głupia ty! 

Jesień już i palą chwasty w sadach 

I pachnie zielony dym. 

Jesień już, gdy zajrzę do sąsiada, 

Pytają mnie, czy jestem z kimś. 

Widziałam biały ślub, idą święta, 

Nie słyszałam z daleka słów, 

Może rosną im już pisklęta, 

A suknia tej młodej 

Uszyta jest z moich snów. 
 

Małgośka - mówią mi – 

On nie wart jednej łzy, 

Oj, głupia ty, głupia ty (oj, głupia!) 

Małgośka - wróżą z kart - 

On nie jest grosza wart, 

A weź go czart, weź go czart! 

 

Małgośka, tańcz i pij, 

A z niego sobie kpij, 

A z niego kpij sobie, kpij (oj, głupia!) 

Jak wróci, powiedz: nie!, 

Niech zginie gdzieś na dnie, 

Ej, głupia ty, głupia ty, głupia ty! 
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WIELKA WODA 

Muzyka: Katarzyna Gaertner, słowa: Agnieszka Osiecka  

 

1. 

Trzeba mi wielkiej wody, 

Tej dobrej i tej złej, 

Na wszystkie moje pogody, 

Niepogody duszy mej. 

 

Trzeba mi wielkiej drogi 

Wśród wiecznie młodych bzów, 

Na wszystkie moje złe bogi 

Niebogi z moich snów.  

 

Oceanów mrukliwych 

I strumieni życzliwych, 

Piachów siebie niepewnych 

I opowieści rzewnych. 

 

Drogi biało-srebrzystej, 

Dróżki nieuroczystej, 

Czarnych głębin niepewnych 

I ptasich rozmów śpiewnych. 

2. 

Trzeba mi wielkiej wody, 

Tej dobrej i tej złej, 

Na wszystkie moje pogody, 

Niepogody duszy mej. 

 

Trzeba mi wielkiej psoty, 

Trzeba mi psoty, hej! 

Na wszystkie moje tęsknoty, 

Ochoty duszy mej, 

 

Wielkich wypraw pod Kraków, 

Nocnych rozmów rodaków, 

Wysokonogich lasów 

I bardzo dużo czasu. 

 

Refren: 

I tylko taką mnie ścieżką poprowadź, 

Gdzie śmieją się śmiechy w ciemności 

I gdzie muzyka gra, muzyka gra. 

Nie daj mi, Boże, broń Boże, skosztować 

Tak zwanej życiowej mądrości, 

Dopóki życie trwa, póki życie trwa. 

    
 

KOMU WESELNE DZIECI   

muzyka: Katarzyna Gaertner, słowa: Agnieszka Osiecka 

  

Lody wanilią pachną, a w pustym porcie słychać rzeki szum, 

Kina są jak pałace, gołębie płyną aż do nieba bram, 

Bolą mnie te niedziele, gdy idę sama przez odświętny tłum, 

Idę i szukam kogoś, kto w barwnym tłumie jest tak samo sam. 

 

Szukam kogoś, kogoś na stałe, na długą drogę w dal, 

Szukam kogoś na życie całe, na wspólny śmiech i żal, 

Niechby miał choć parę groszy i w oczach ciepła dość, 

Niechby nie był wśród ludzi najgorszy, 

I niechby mnie kochał, kochał jak ja jego. 

Ech, czy znajdę takiego, kogoś własnego, ech….. 

 

Komu urodzić mam weselne dzieci, gdy nadejdzie czas, 

Kto jest tak sam, sam na świecie, kto jest tak samo sam. 

Komu mam dać nadzieję, a zabrać noce i świąteczne dni, 

Przy kim się zestarzeję i przed kim nigdy mi nie będzie wstyd. 

 

Szukam kogoś, kogoś na stałe, na długą drogę w dal, 

Szukam kogoś na życie całe, na wspólny śmiech i żal. 

Niechby miał choć parę groszy i w oczach ciepła dość, 

Niechby nie był wśród ludzi najgorszy, 

I niechby mnie kochał, kochał jak ja jego. 

Ech, czy znajdę takiego, kogoś własnego, ech… 

Czy taki tutaj jest? 

 

Szukam kogoś, kogoś na stałe do śmiechu i do łez... 


