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A DLA MNIE TYLKO ROCK & ROLL! 
 
 
Solo 1  Lekcje muzyki są chyba nam na złość 
Chór  Mozart i Chopin – no jak tu nie mieć dość 
 
Chór A dla mnie tylko rock& rock& 

 rock& rock& rock& rock& roll 
 Chcę w szkole rock&rolla szoł    
 Podrzućmy podręczniki 
 W rytm muzyki – to rock&roll 

 
Solo 1 W każdy poniedziałek 

 przykuci do nut 
 Ziewamy na muzyce 
 Bo piosenek nudnych w bród 

Chór Nie raz… 
Solo 1 Przynosi pani Kras 

 
 Zeszyt musi być, powiedz jak tu można żyć 

Chór A dla mnie tylko rock& rock& 
 rock& rock& rock& rock& roll 
 Chcę w szkole rock&rolla szoł 
 Podrzućmy podręczniki 
 W rytm muzyki – to rock&roll 

 
Solo 1 A dla mnie tylko rock&roll 
Chór Chcę w szkole rock&rolla szoł 
 Już zawsze na muzyce 
 Chcemy tańczyć – to rock&roll! 
 
Solo 1 Liczyłem, że się uda 

 Coś może z MTV 
 Lecz nie - poloneza gam 
 dziś nie odpuści nam  
 

Chór Choć raz… 
Solo 1 Błagamy pani Kras 

  
Chór Zeszyt musi być,  
Solo 1 powiedz jak tu można żyć 
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 Chór A dla mnie tylko rock& rock& 

 rock& rock& rock& rock& roll 
 Chcę w szkole rock&rolla szoł 
 Podrzućmy podręczniki 
 W rytm muzyki – to rock&roll 

 
Solo 2     Maestro, solo! 
 
Solo (Pianino - solo) 
 
Solo 3     All right! Saksofon ! 

 
solo (Saksofon-solo) 
 
Chór A dla mnie tylko rock& rock& 

 rock& rock& rock& rock& roll 
 Chcę w szkole rock&rolla szoł 
 Podrzućmy podręczniki 
 W rytm muzyki - to rock&roll 

  
Solo 1 Ja się pani Kras 
 Na muzyce znam 
 Bo nawet jedną ręką 
 Już takie rzeczy gram 
 
Solo 1 A dla mnie tylko rock & roll 
Chór Chcę w szkole rock&rolla szoł 
 Już zawsze na muzyce 
 Chcemy tańczyć – to rock&roll! 

 
 
Solo 1 Droga pani Kras – zanudzisz nas! 
Chór Droga pani Kras – zanudzisz nas! 
Solo 1 Droga pani Kras, 
Chór Tańczmy rock&roll!  
 
Solo 1 A dla mnie tylko rock&roll 
Chór Chcę w szkole rock&rolla szoł 
 Już zawsze na muzyce 
 Chcemy tańczyć – to rock&roll! 
 
Solo 3 All right!  
 


