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Wstęp 
a G Fis F  /x4

     a      C        D          E
1. kiedy jesteś piękny i młody nie nie 
a            C             D               E
nie,nie zapuszczaj wąsów ani brody
         a    C    D              E             a G Fis F
tylko noś noś noś długie włosy jak my

2. kiedy jesteś stary i brzydki nie nie nie nie zużywaj maszynki ani brzytwy
tylko noś noś noś długie włosy jak my

3. bo najlepszy sposób na dziewczynę zrobić sobie z włosów pelerynę
a więc noś noś noś długie włosy jak my

4. już cię rodzina z domu wygania już cię fryzjer z nożycami gania
a ty noś noś noś długie włosy jak my

5. [solo]

6. idzie hipis z długimi włosami skręcił z Kruczej idzie Alejami
a ty noś noś noś długie włosy jak my

7. idzie żołnierz z długimi włosami WSW go goni Alejami
a ty noś noś noś długie włosy jak my

8. bo najlepszy sposób na kobietę zrobić sobie z włosów bransoletę
a ty noś noś noś długie włosy jak my

9. znów cię rodzina z domu wygania znów cię fryzjer z nożycami gania
a ty noś noś noś długie włosy jak my

10. [solo]

11. idzie ojciec niesie nowe szachy długie włosy wiszą mu spod pachy
a ty noś noś noś długie włosy jak my

12. idzie ciotka idzie całkiem bosa długie włosy wiszą jej u nosa
a ty noś noś noś długie włosy jak my

13. kiedy jesteś piękny i młody nie nie nie nie zapuszczaj wąsów ani brody
tylko noś noś noś długie włosy jak my

14. i niech cię rodzina z domu wygania niech cię fryzjer z nożycami gania
a ty noś noś noś długie włosy jak my

15. [solo]

16. [solo]
 
a G Fis F  /x3
E
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