
Wojciech Dąbrowski – Teksty satyryczne 

 

 

 
MIŁOŚĆ W METRZE 

rap-polka  

słowa i muzyka: Wojciech Dąbrowski  
 

I 

Rano w metrze na Młocinach 
Wsiadła w swetrze cud-dziewczyna. 
Ledwo dyszę (już Wawrzyszew), 
Nie opiszę wam jej lic! 
Wagon ruszył (już Bielany). 
Ja po uszy zakochany! 
Mętlik w głowie: zrób coś, powiedz! 
(Już Słodowiec), a ja nic! 
 

Refren: 

Warszawskie metro zmienia świat! 
A miłość – retro! Jak sprzed lat! 
I choć mam pietra, jestem rad! 
Dziewczyno z metra, wiem żem wpadł. 

 
II 

Rada próżna. Stoję w kącie. 
(Metro już na Marymoncie). 
A tam ona! Wymarzona! 
(Plac Wilsona). Ludzi w bród. 
Bratnia dusza, typ słowiański. 
Metro rusza (Dworzec Gdański). 
Ja bez kwiatów! (Stacja Ratusz).  
Boże, ratuj! Uczyń cud! 
 

Refren: Warszawskie metro... 
 

III 

Tłok w wagonie (Świętokrzyska). 
Z trudem do niej się przeciskam. 
Serce płonie. To już koniec! 
Nie obronię się, o nie! 
Jakaś siła jej talentu 
Zniewoliła mnie do szczętu. 
Od momentu, gdy z zakrętu 
Wprost do Centrum metro mknie. 

 
Refren: Warszawskie metro... 

 
IV 

Jestem gapą! To unikat! 
Metro gna... (Politechnika). 
Serce pika, świat gdzieś znika! 
Mam już bzika! Każdy wie. 

Mars na czole, pieg pod noskiem 
(Mijam Pole Mokotowskie), 
Kształty boskie, oczy włoskie, 
W nich beztroskie iskry dwie. 
 

Refren: Warszawskie metro... 

V 

Rajska Ewa! (Racławicka). 
Dusza śpiewa jak Kunicka. 
Mija wieczność (Stacja Wierzbno). 
Niezależność tracę już. 
Dar natury! (Wilanowska). 
Rozkaz z góry! Wola boska! 
Nie chcę dłużej czekać (Służew). 
Dam jej róże! Bukiet róż! 
 

Refren: Warszawskie metro... 
 

VI 

Oddam duszę! (Już Ursynów). 
W końcu muszę przejść do czynów. 
Mam niedosyt! (Już Stokłosy). 
Moje losy ważą się. 
Diabli wzięli święty spokój! 
Jeszcze dzieli nas pół kroku. 
Kto ośmieli mnie? (Imielin). 
Od niedzieli o niej śnię. 
 

Refren: Warszawskie metro... 
 

VII 

Opustoszał skład powoli. 
Czy da kosza, czy pozwoli? 
Serce boli (Już Natolin), 
W trudnej roli jestem sam! 
Koniec trasy (Już Kabaty), 
Dalej las i... polne kwiaty.  
Czas upłynie nam w Powsinie. 
Tam dziewczynie serce dam. 
 

Coda: 

Warszawskie metro zmienia świat! 
A miłość – retro! Jak sprzed lat! 
Ta miłość przetrwa, mimo wad, 
Dziewczyno z metra, wiem, żem wpadł! 

 

Druk:   nr 14 (466), 14 kwietnia 2005 roku,   nr 14 (401), 10 kwietnia 2008 roku 
(I wersja napisana z okazji otwarcia stacji Plac Wilsona, 8 kwietnia 2005 roku) 

  nr 38 (45), 24 października 2008 roku (wersja uzupełniona z okazji zakończenia budowy do Młocin) 
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