
„Plotka”           muz. Dariusz Jaros, sł. Tadeusz Szarwaryn 
 
  
1. Aby dni nie były nudne, plotki rodzą się przecudne. 
Więc na ucho, tak po cichu, szepnął coś Ryśkowi Zdzichu. 
Karol przecież opowiadał, to, co wiedział tylko Adam, 
Że podobno w tamten czwartek, na wagary poszedł Bartek. 
 
Ref. 
Tak zabawa się zaczyna, szepty krążą jak motyle, 
Plotka jaka by nie była powodzenie ma i tyle. 
I zaczyna wędrowanie, jedno słowo, jedno zdanie. 
A na końcu wędrowania, tylko jedno mam pytanie 
Ile plotka prawdy niesie przez kolejne powtarzanie. 
 
Zwr. 
Plotka wszystkich dopaść chce, nawet Asię z szóstej „be”. 
Potem Anię, nawet Kasię, przyjaciółkę Kasi Basię. 
Basia ją przekaże dalej Małgorzacie –no tej małej. 
Plotka już po szkole krąży, czy ktoś za nią może zdążyć? 
 
Ref. 
Niemożliwe!-Olka krzyczy. -Tak, to prawda potem słyszy. 
- Ja nie wierzę!- Zośka gada. To są bzdury, dziecinada. 
Ktoś usłyszał, ktoś powiedział, czasem ktoś coś dopowiedział. 
Rośnie, puchnie plotka w siłę, inną wciąż przybiera minę. 
 
Zwr. 
Zdzichu przecież opowiadał, 
To, co wiedział tylko Adam, 
Że podobno w tamten czwartek 
Na wagary poszedł Bartek. 
Nagle szum się w szkole zrobił, 
różne wersje ktoś dorobił 
I zapisał dziesięć kartek, 
o tym, gdzie był Bartek w czwartek. 
 
(wyliczanka) 
Zagrał w filmie główną rolę, 
Z dziadkiem w polu rwał fasolę, 
Zwiedzał Paryż, był w Londynie, 
Ktoś go widział w limuzynie. 
W parku spacerował z kotem, 
Latał w czwartek samolotem. 
Adam widział go na skwerze, 
Jeździł z tatą na rowerze. 
U fryzjera go widziano 
Było to o ósmej rano. 
 
Ref. 
Niemożliwe!-Olka krzyczy. -Tak, to prawda potem słyszy. 
- Ja nie wierzę!- Zośka gada. To są bzdury, dziecinada. 
Tak zabawa się zaczyna, szepty krążą jak motyle, 
Plotka jaka by nie była powodzenie ma i tyle. 
I zaczyna wędrowanie, jedno słowo, jedno zdanie. 
A na końcu wędrowania, tylko jedno mam pytanie 
 
 
 
 
 



Zwr. 
Te domysły, domniemania, były nie do wytrzymania 
Aż nareszcie w piątek Bartek. 
Przyznał się, co robił w czwartek. 
Powód podał oczywisty. 
………………………………………………………….. 
„Byłem z mamą u dentysty”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wszystkie piosenki, podkłady muzyczne i teksty dostępne są na stronie: www.mlodziartysci.eu 

 

Facebook, Instagram, Youtube: 

www.facebook.com/fundacjamlodziartysci 

www.instagram.com/fundacjamlodziartysci 

www.youtube.com/fundacjamlodziartysci 

 

Porusz świat swoim głosem ! Skomponujemy, wyprodukujemy i nagramy Twoją autorską piosenkę :D 

www.fmarecords.eu 
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