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PIOSENKA DAMY DWORU 
O KŁOPOTACH KRÓLA 

Ile król kłopotów ma 
pewnie tysiąc albo dwa! 

Pierwszy kłopot - z guzikami, 
drugi kłopot - z deseniami, 
trzeci kłopot - z koronkami 
tiurniurami i haftami. 
Na swe loki mogG przysiąc 
ma z krawcami zmartwień tysiąc! 

Moda tak się zmienia wciąż 
więc problemy płyną st~d: 

guzik z przodu mieć czy z tylu? 
W jakim guzik ma być stylu? 
Ile dziurek mieć w guzikach -
to dopiero tajemnica ... 
tajemnica to państwowa 
więc już o tym ani słowa! 



PIOSENKA PRZEKUPKI 

Czy kto mądry, czy kto głupi 
moje precle zawsze kupi, 
czy kto młody, czy kto stary, 
balonikiem siq pobawi. 

Bo balonik kolorowy 
kiedy rzucisz go na wiatr 
to poleci nad głowami 
w wielki świat, najdalszy świat -
i zatańczy nad chmurami 
i nie będzie wcale żal, 
że poleciał za ptakami 
w taką dal, najdalszq dal. 
Kiedy weźmie twe marzenia, 
zwiąże sznurkiem z wszystkich sił, 
to tak bqdzie jakbyś w chmurach 
z balonikiem także był -
i tak będzie jakbyś płynął 
nad dachami wielkich miast 
i najlepsze w świecie lody 
jadł wśród gwiazd! 

Więc czy młody kto, czy stary 
balonikiem siq pobawi 
i czy mqdry kto, czy głupi 
moje precle każdy kupi! 

HERBOWY MARSZ 
JANKA I FRANKA 

Był raz jeden taki mądry, 
że drugiego nie ma, nie. 
Nic odróżniał psa od flądry 
i litery A od B. 
Tra-la-la-la, Tral-la-la-la, 
Trał-la-la-la 

A,B,C,D,E,F. 

Inny znów uczony jeden 
ci<;żar wiedzy musiał nieść, 
Trzy plus cztery - mówił - siedem, 
cztery plus trzy - mówił - sześć. 

Tral-la-la-la, tral-la-la-la, 
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć! 
My dwaj za to wszystko wiemy, 
co to minus i co plus. 

Trzeba odj<1ć - odejmiemy, 
mnożyć - proszG, raz dwa - już, 

mnożyć:: raz dwa - już! 

Tra-la-la-In, Tral-la-la-la, 
Co trudnego w tym 
No cóż? 



PIOSENKA DAMY DWORU 
O ZACZAROWANEJ TKANINIE 

Będzie piękna szata 
lekka i bogata 
.czarodziejska nitka 
wić się będzie w niej . 
Br,dą o niej mówić 
aż na krańcach świata 
że jej kiep nie ujrzy 
choćby nawet pękł! 
Czy to będzie wełna, 
Czy to będzie jedwab, 
czy to będzie muślin, 
czy to będzie len. 

Jedna tylko sprawa 
jest tu całkiem. pewna: 
głupi jej nie ujrzy 
choćby nawet pękł! 

Niechaj nam.kwitnie 
krawiecki fach! 
Niech cudzoziemcy 
żyją sto lat! 
Będzie wiadomo 
ile kto wart, 
prawda o wszystkich 
wyjdzie na jaw! 
I w naszym kraju 
okaże się 

kto tu jest mądry, 
kto raczej nie .... 

Król się przekona 
czy jego dwór 
to mędrców grono 
czy głupców chór! 

Bowiem tylko mądry, 
biegły w swojej pracy 
szaty te zobaczy 
w czarodziejskiej mgle 
a kto nie nadaje 
się na stanowisko 
nic nie będzie widział 
choćby nawet pękł! 

Czy to będzie wełna, 
czy to będzie jedwab, 
czy to będzie muślin, 
czy to br,dzie len, 
to królewskie szaty 
rzecz to całkiem pewna 
br,dą czarodziejskie 
jak niezwykły sen. 

Niechaj nam kwitnie 
krawiecki fach, 
niech cudzoziemcy 
żyją sto lat! 
Zaraz się wyda 
kto ile wart 
prawda o wszystkich 
wyjdzie na jaw! 



FINAŁ 

Uszyli szatę jakiej nie było.„ 
I jakiej nie ma! 
O jakiej by siQ w świecie mówiło .. . 

I mamy temat! 
Mądry czy głupi przecież ma oczy 
każdy to poww 
mądry czy głupi, przecież ma jQzyk, 
moi panowie. 
Gdybym tak chciała zamiast precelków 
i baloników 
sprzedać powietrze w pustym lwszyku 
za sto grosików -
Czy kto by kupił, czy kto by płacił, 
czy kto by chwalił? 

Mądrej głowie dość po słowie.„ 
ej, panowie ministrowie, 
chcecie skazać bez sumienia? 
Proszę, idźcie do więzienia! 
Każde dziecko z was się śmieje, 
bo kto słyszał, żeby chwalić 
to co wcale nie istnieje 
byle skórę swą ocalić? 

Trzeba oleju trochę mieć w głowie 
zamiast wytycznych. 
Trochę oleju, wiele rozsądku 
i mądrych myśli. 
Trochę oleju, klepki w porzqdku 
bo z naszych marzeń 
'Tak jak z tych strojów, w przeciwnym razie 
guzik zostanie! 

Bardzo się cieszymy 
Bardzo moi mili 
Żeście tutaj przyszli 
Żeście się bawili. 

Wszystko już się słało 
i już pusta scena 
a teraz żegnamy 
koniec przedstawienia. 
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