
Słowiańskie  świętowanie
Słowianki wspaniałe, dostojni Słowianie

Oto nadszedł czas na świętowanie

W Krakowie świętuje się w czerwcu wianki

Święto jest także gdy występują na scenie Prasłowianki

Jakże wspaniała ta Prasłowiankowa rodzina

Niesie ludziom radość - co nieśmiało przypominam

Zrobiliśmy w ciągu  5 lat - coś niezwykłego

Lecz nie byłoby to możliwe bez Wiesia Dziedzińskiego

Czas szybko płynie i historia też dokoła się zmienia

Nie zmienia się wszakże znana wszystkim  Pawłowska Stenia

Sukcesy Prasłowianek są oczywiste gdy głosem słowika

Śpiewa ciągle w znakomitej formie cudowna Wika

Każdy Wam to również powie kto to są bracia Jasiu i Stefan Putkowie

i oczywiście Zdzisek  i Zygmunt Adamkiewiczowie

Nie tańczymy w programie koncertów - Krakowiaka

Mamy za to w orkiestrze fantastycznego skrzypka Michała Półtoraka

Przed nami nadal szansa tworzenia czegoś wielkiego

Mamy bowiem w zespole tercet - Anię, Wiktora i Duszana Korczakowskiego

Zespół Prasłowianki wszystkich widzów rozwesela

Gdy na scenie pojawia się Bratuszewska Ela,

Gosia Boryczko i Lidzia Puchacz to fajne kobity

Które śpiewając wspólnie stanowią duet znakomity

Radują się serca nasze, czasem od sukcesów boli głowa

Spokój finansowy wprowadza nam Danusia Samitowska - nasza księgowa

Jej robota to nic łatwego

Ma w tym co robi wsparcie męża Wiesia - zawsze niezawodnego

W centrum Przemyśla rośnie okazały cis

To stamtąd zmierza dzielnie na nasze koncerty Ewa Lis

Wśród nas Gosia Sitek wciąż dobrze się czuje

I mimo wielu pacjentów w dalekich Żarach

Śpiewania z Prasłowiankami nie zaniedbuje



Bywa ostatnio częściej z nami Jasiu Głownia tenor znamienity

Czasem zapomni tekstu, ale kolejarz z niego i globtroter wyśmienity

W zespole Prasłowianki prawie sami VIP-owie

O czym wysoki przedstawiciel Temidy Jurek Bess wam opowie

Czasem na próbach pojawia się ożywiona gwara

Jednak towarzystwo ucisza też rozmowny prezes Krzyś Niewiara

Cechuje go mocna postura i krzepa

Co akcentuje śpiewająca po grecku “O Kaimos” Dorota Kuczerepa

Gdy czasem zmęczeni jedziemy już wolno jak słoń

To mobilizuje nas zawsze radosna Danusia Lasoń

W czasie naszego świętowania radujmy się wszyscy, że aż hulaj dusza

O czym przypomina Zenek Krukowiecki z Olkusza

Dbajmy wspólnie - niech historia Prasłowianek nie zaginie

A wspaniała historia Zespołu, który stworzyliśmy

Wciąż nowa się tworzy i płynie i płynie

Płomień rozpalony muzyką słowiańską przed laty

W naszych sercach nie zgaśnie

Miłość nasza do tej muzyki nigdy nie wygaśnie

Zenek Krukowiecki

dla Prasłowianek
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