
Dwadzieścia lat minęło, jak jeden dzień! 

Dwadzieścia lat i jeszcze jeden dzień - 

szczęśliwy… 

Dwadzieścia lat minęło, odeszło w cień 

i nigdy już nie wróci, rób co chcesz…  

A ma to Ce-eS- I uroki swe, 

że pełną garścią brać. 

Jeszcze trochę w tej szkole pokręcisz się, 

bylebyś tylko polski dobrze znał! 

A gdy rodzic pogania, rób pilnie zadania, 

byś poliglotą był na schwał! 

Sylaby, wyrazy, 

szeleszczące frazy, 

dla nas to nie żaden trud. 

Gdy łapiemy rymy,  

świetnie się bawimy,  

każdy z nas - polszczyzny cud! 

Czwarte, piąte klasy, 

to dopiero asy, 

pochłaniają wiedzę w mig. 

Pinokia czy Narnii, 

wśród polskiej dzieciarni,  

Lektur - się nie boi nikt! 
 

Ref:  Dwadzieścia lat… 

Kiedy hula zima,  

ogrzewania ni(e) ma, 

to wyrabia ducha hart… 

Dzielnie się trzymamy 

aurze  się nie damy,  

bo nasz język tego wart! 

Gdy nadchodzi lato,  

tak gorąco za to, 

że w Afryce chłodniej jest. 

Lecz młodzieży hożej 

i upał nie zmoże - 

to wytrzymałości test. 
 

Ref:  Dwadzieścia lat… 

Dziewczyny, chłopaki, 

same debeściaki, 

co w gimnazjum uczą się, 

z entuzjazmem chłoną 

wiedzę niezmierzoną, 

każdy być najlepszy chce! 

Nim przyjdą wakacje 

wieszcza inwokację, 

recytuje się jak z nut! 

Wszelkie części mowy,  

dawno mamy z głowy: 

polski prosty jest jak drut ! 
 

Ref:  Dwadzieścia lat… 

Z czego upiec piernik, 

co odkrył Kopernik, 

uczeń sekcji dobrze wie. 

Krokiem poloneza  

ku maturze zmierza, 

nucąc Polski AB(e)C(e) ! 

Z licealnej ławy 

pomkną drogą sławy 

i myślami sięgną gwiazd. 

W najśmielszych marzeniach 

bedą snuć wspomnienia: 

jak tu miło płynął czas! 
 

Ref:  Dwadzieścia lat… 

Dwadzieścia lat minęło, to piękny wiek, 

dwadzieścia lat i nawet jeden dzień - 

szczęśliwy!  

Na drugie tyle teraz przygotuj się, 

na pewno i na trzecie, tak to jest… 

A ma to Ce-eS-I uroki swe, 

że pełną garścią brać. 

Jeszcze trochę w tej szkole pokręcisz się, 

bylebyś tylko polski dobrze znał! 

A gdy cię czas pogania, śmiej się z tego drania, 

bo masz przed sobą nowych,  

bo masz dwadzieścia nowych, 

bo masz dwadzieścia nowych lat! 

20  LAT  w  CSI 

na zakończenie : 

intermedium instrumentalne lub murmurando 

    

  


