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PECHOWY BLUES 
 
 
Solo Następna piosenka będzie o pechu. 
 Mieliście kiedyś pecha? Prawdziwego pecha?! 
 To jedziemy! Przed wami „Pechowy blues”! 
 
 Opowiem ci co to jest pech 
 Przyczepia się do ciebie 
 Jak do ogona rzep 
 Gdy za tobą jak cień – chodzi pech 
 Współczuję ci 
 Twój pechowy niefart po nocach 
 Będzie ci się śnił 
 
Refren 1 
Solo  To czas na pechowy blues 
Chór Pechowy blues 
Solo Bardzo pechowy blues 
Chór Pechowy blues 
Solo  Blues dla pechowców jak ja i ty 
 By nam wysuszył łzy 
 
Solo Czy to nie pech, że w klasie nikt  nie  miał tylu pryszczy co ja 
 Oj nic nie widać, skarbie 
 Mówiła mama  z przerażeniem oglądając moja twarz 
 Zieloną jak kiwi maść wciąż w skórę wcierała mi 
 Nie! Nawet w myślach nie chcę wracać do tych dni! 
 
Refren 2 
Solo  To czas na pechowy blues 
Chór Pechowy blues 
Solo Bardzo pechowy blues 
Chór Pechowy blues 
Solo  Blues dla pechowców jak ja i ty 
 By nam wysuszył łzy 
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Refren 3 
Chór Pechowy blues 
Solo Pechowy blues 
Chór Pechowy blues 
Solo: Pechowy blues 
Solo Blues dla pechowców jak ja i ty 
 By nam wysuszył łzy 
 
Solo Ok, Johnny - solo! 
 
Refren 4 
Chór  Pechowy blues, pechowy blues 
Solo Blues dla pechowców jak ja i ty 
 By nam wysuszył łzy 
 
Solo Raz poszłam do znanego  fryzjera, ale to jeszcze nie pech 
 Poproszę modną fryzurę, mówię, wiem że pan w tym mistrzem jest 
 Pół głowy sciął na łyso, resztę w lokach zrobił mi 
 Nie zgadniesz nawet jak mi bylo wtedy strasznie wstyd! 
 
Refren 5 
Chór Pechowy blues 
Solo Pechowy blues 
Chór Pechowy blues 
Solo: Pechowy blues 
Solo Blues dla pechowców jak ja i ty 
 By nam wysuszył łzy 
 
Refren 6 
Solo  To czas na pechowy blues 
Chór Pechowy blues 
Solo Bardzo pechowy blues 
Chór Pechowy blues 
Solo  Dobrze, że jeszcze w nas się tli 
 Nadzieja, że pech też opadnie z sił 
  Blues dla pechowców jak ja i ty 
 By w końcu wysuszył łzy 
 


