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 ZRÓB SKOK W BOK 

piosenka napisana z okazji 25-lecia Bielańskiego Ośrodka Kultury (muzyka własna, październik 2005 roku) 
 

1. 

Kiedy żony masz dość 
I ogarnia cię złość, 
Coś cię dręczy i nic się nie wiedzie, 
Kiedy w pracy twój szef 
Bez powodu wpadł w gniew, 
Dobrą radę ci dam, mój sąsiedzie: 

 
Refren: 

Zrób skok w BOK, 
Skieruj krok, 
Wprost do BOK-u. 
Zniknie stres 
Bo tam jest 
Święty spokój. 
 
Zrób skok w BOK, 
Cały rok 
Już od rana 
Każdy z nas 
Spędza czas 
Na Bielanach. 
 
Zrób skok w BOK, 
Wyjdź przed blok 
I z kolegą 
Zajrzyj tam. 
Adres znam: 
Goldoniego. 
 
Zrób skok w BOK, 
Uciesz wzrok 
Tym widokiem, 
Nie rób min, 
Niech ci spleen 
Wyjdzie BOK-iem. 

2. 

Chociaż często się mści, 
Pociąg do słabej płci, 
W samotności wytrzyma niewielu. 
Jeśli nie chcesz być sam, 
Wiele poznasz tu dam,  
Nie namyślaj się, więc, przyjacielu. 

 
Refren: Zrób skok w BOK... 

 
3. 

Gdy na dworze wciąż mży, 
Plecie ktoś trzy po trzy, 
Gdy masz chandrę i nastrój ponury. 
Jeśli chcesz, żeby znikł, 
Zrelaksuje cię w mig 
Nasz Bielański Ośrodek Kultury. 

 
Refren: Zrób skok w BOK... 
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BYŁO, MINĘŁO 

(19 lutego 1985, muzyka własna) 
 

Było, minęło,  
Stuknęło lat 40! 
Dopiero teraz życie nabiera treści! 
Człowiek się zmienia, 
Wreszcie docenia życia sens. 
Dobra nowina: życie zaczyna się! 
 
Druga czterdziestka... 
To pestka! Mam połowę! 
Sami widzicie, zaczynam życie nowe. 
Idzie jak z płatka,  
Rzadka to gratka, nie jest źle. 
Nie róbcie dziadka z 40-latka!  
Nie! 

PRZESŁANIE 60-LATKA 
(19 lutego 2005) 

 
Tak niedawno zaczynałem ssać mleko... 
Dziś rozumiem, że czas płynie jak rzeka, 
Przeminęły i odchodzą daleko 
Cztery mendle, pięć tuzinów, sześć dekad. 
 
I choć zęby atakuje próchnica 
I potrzebna coraz częściej jest viagra, 
Chciałoby się z wiatrem gnać po ulicach 
I poszaleć, kiedy w duszy coś zagra. 
 
Więc choć życia już nadchodzi listopad 
I niewiele można zasiać na grządce, 
Z kopą lat, trzeba życiu dać kopa, 
Kochać życie, zwłaszcza po sześćdziesiątce. 
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