
Przyśpiewki, Baw si
Baw się razem z nami, 
jeśli masz ochotę 
na wspólną zabawę daj namówić się. 
To najlepszy sposób, 
jeśli chcesz zapomnieć 
o swoich kłopotach i zmartwieniach też. 
Baw się razem z nami. 
Baw się razem z nami! 
Nie bądź taki szybki Bill, 
wstrzymaj się przez kilka chwil 
przestań działać jednostajnie, 
porozmawiaj o Einsteinie 
nie bądź taki szybki Bill. 
nie bądź taki szybki Bill. 
nie bądź taki szybki Bill. 
O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, 
ja sobię radę dam, 
jesteś to jesteś, a jak cię nie ma 
to też niewielki kram 
Jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia ciągle przez ciebie mam 
o mnie zapomnij, o mnie się nie martw 
ja sobię radę dam 
o mnie zapomnij, o mnie się nie martw 
ja sobie radę dam 
(Trzynastego) 
wszystko zdarzyć się może 
(trzynastego) 
świat w różowym kolorze 
(trzynastego) 
nie smucą mnie łzy, 
(trzynastego) 
piękniejsze mam sny 
(trzynastego...) 
a ty właśnie trzynastego jesteś zły. 
Mówiłeś zawsze, że mnie kochasz 
mówiłeś zawsze, że kochasz mnie 
że nigdy innej nie pokochasz 
że nie pokochasz innej nie. 
Powiedz mi zatem, czy to wiatr 
Wczoraj mi twoje serce skradł 
Czy może właśnie ta, o której nie wiesz. 
Mówiłeś kiedyś, że mnie kochasz 
mówiłeś kiedyś, że kochasz mnie 
że innej nigdy nie pokochasz 
że nie pokochasz innej nie. 
Lecz twoje słowa ja już znam 
jedną do ciebie prośbę mam 
nie pukaj nigdy już do moich drzwi. 
Te opolskie dziołchy, 
wielkie paradnice 
kazały se poszyć czerwone spódnice 
Czerwone spódnice, 
białe zapaśnice 
zagrała muzyka, tańczą jak maślnice 
Jedziemy autostopem, 
jedziemy autostopem, 
w ten sposób możesz bracie 
przejechać Europę 
gdzie szosy biała nić 
tam bracie możesz wyjść 
i nie martw się co będzie potem. 
Autostop, autostop 
wsiadaj bracie dalej hop 
rusza wóz będzie wiózł 



będzie wiózł nas dziś ten wóz.
Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą 
chcę przez życie śpiewająco razem iść 
Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą 
może mnie o rękę prosić choćby dziś. 
Czy jest w naszym mieście nie innym 
targ na malowane dziewczyny 
lala malowana jak żadna 
hej kupcie ją ludzie, bo ładna. 
Malowana lala la la la la la la 
malowana lala la la la 
Malowana lala la la la la la la 
malowana lala la la la 
Napisz proszę chociaż krótki list, u u u 
choć tak krótki jak noc. 
wiem, nie odmówisz chyba tego mi, u u u 
i obiecasz mi to u u u 
proszę tylko o list 
Baw się razem z nami 
nie zadzieraj nosa.
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