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ZYGMUNT LEWANDOWSKI 

(ur. 11 lutego 1908 roku, Nowogródek, zm. 4 kwietnia 1976 
roku, Łódź) kompozytor i autor tekstów piosenek, założył 
pierwszy w Polsce teatrzyk studencki (ze Zbigniewem 
Maciejowskim, 1933), był kierownikiem teatru muzycz-
nego Hollywood w Warszawie. 

Skomponował piosenki: Mały biały domek i Morowe 
tango (sł. Wacław Gen), Malowana lala (sł. Jerzy 
Rościszewski), Amelita i Marita (obie z własnym tekstem), 
Tamara (sł. Zbigniew Maciejowski). 

 
 

MAŁY BIAŁY DOMEK 
Muzyka: Zygmunt Lewandowski, słowa: Władysław Gen 

piosenka z repertuaru Chóru Dana (1936) 
 

1. 

W letnią noc siedzę sam, 
Wkoło cisza panuje, 
Jakiś żal w sercu mam, 
Tak mi jakoś źle. 
Smutną dziś piosnkę gram 
I tęsknota budzi się, 
Upiór snów mych prześladuje mnie. 

Refren: 

Mały biały domek w mej pamięci tkwi, 
Mały biały domek wciąż mi się śni. 
Okna tego domku dziwnie w słońcu lśnią, 
Jakby czyjeś oczy zachodziły łzą. 

W domku tym przeżyłem szczęścia tyle 
I cudownych dni, 
Gdy wspominam te rozkoszne chwile,  
Serce moje drży. 
Mały biały domek budzi w sercu żal 
Za tym, co minęło i odeszło w dal. 

 
2. 

Może ktoś dziwi się, 
Że ten domek wspominam, 
Który tak tkliwi mnie 
Nocą i wśród dnia. 
Niech więc dziś każdy wie, 
Czemu serce moje łka, 
Bo w nim mieszka ukochana ma. 

Refren: Mały biały domek... 

MALOWANA LALA 
Muzyka: Zygmunt Lewandowski  

słowa: Jerzy Rościszewski 
piosenka z repertuaru Chóru Dana 

 
1. 

Jeśli pragniesz, powiem szczerze, 
Lecz ty nie myśl, że to żart: 
W trwałość uczuć twych nie wierzę, 
Jak nie wierzę w domek z kart. 

 
Wiesz, że kłamstwem tak się brzydzę, 
Lecz ty prawdą nie chcesz żyć, 
W oczach twoich kłamstwo widzę, 
Ty nie możesz tego skryć. 

Refren: 

Malowana lalo, 
Bez serca i bez duszy, 
Nic nigdy cię nie wzruszy, 
Gdyż w tobie drzemie zło. 

Malowana lalo, 
O wiem, że dręczyć lubisz 
I tym się zawsze chlubisz, 
Nazywasz życiem to. 

Pustka cię czeka i smutku szara toń, 
Kiedyś zapragniesz  
Uścisnąć czyjąś bratnią dłoń, 
Ale nikt nie poda i lala malowana 
Przez wszystkich zapomniana 
Zapłacze rzewną łzą. 

 
2. 

Ty się nie smuć, przyjacielu, 
Chociaż zgnębił ciebie los, 
Wiedz, szczęśliwych jest niewielu, 
Uwierz w szczery prawdy głos. 

 
Rzuć ją lepiej, ona kłamie, 
Śmieje się z twych czułych słów, 
Całe życie twoje złamie, 
Odejdź więc i głośno mów: 

 
Refren: Malowana lalo... 

 
 
Skomponowane przez Zygmunta Lewandowskiego 

utwory taneczne wykorzystano w filmie Drewniany 
różaniec (1964), piosenkę Mały biały domek w filmie 
Wojaczek (1999), a piosenkę Malowana lala w filmie Cisza 
(2001). 
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