
Rumba (Tartarumba) 
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1. 

Gdzieś daleko, gdzie nie wie nikt 

Cztery małe żółwie 

Bardzo chciały zdobyć Grand Prix 

Na mistrzostwach rumby 

 

Każdy konik, kotek i pies 

Umie tańczyć, a one nie 

Tańczą małpy, ptaki, motyle, 

One wciąż są w tyle… 

 

Gdy powoli człapią, człap człap 

Cztery małe żółwie 

Każdy z dumą mówi: „O tak! 

Będę tańczyć rumbę!” 

 

 Nie jest lekko utrzymać pion 

Gdy na głowie masz cały dom   

Taniec z domem to niezły trud 

Więc nie liczmy tu na cud… 

 

REFREN: 

Nie ma rady, kiedy rumbę zagrają  

To tańczą razem duzi i mali  

W rytmie rumby każdy sunie po sali  

Ci zwinni i ci niedoskonali  

Niestrudzone, małe żółwie codziennie 

Ćwiczą rumbę, krok po kroku, starannie. 

 

 

2. 

Kiedy tylko zapada zmrok 

Cztery małe żółwie 

Na werandzie szlifują krok 

Podstawowy rumby 

 

Lecz choć ćwiczą aż braknie sił 

Na mistrzostwa nie weźmie ich nikt 

Taniec z domem to niezły trud 

Więc nie liczmy tu na cud… 

 

 

Refren 

Nie ma rady, kiedy rumbę zagrają  

To tańczą razem duzi i mali  

W rytmie rumby każdy sunie po sali  

Ci zwinni i ci niedoskonali  

Niestrudzone, małe żółwie codziennie 

Ćwiczą rumbę, krok po kroku, starannie. 

 

Bridge 

Czasem ciężko na sercu i żal 

Że gdy inni zwinnie biegną na bal 

My suniemy powoli, krok po kroku, mozolnie 

Pewnie nie zdążymy znów na czas! 

 

Gdy w pół drogi zastanie was świt 

Przyjaciele odnajdą was w mig 

Będą tańczyć do rana  

Tak jak wam odpowiada  

Trochę wolniej… trochę wolniej…  

trochę wolniej, tak jak wy… 

No nie, tak jest za wolno! 

 

Refren 

Nie ma rady, kiedy rumbę zagrają  

To tańczą razem duzi i mali  

W rytmie rumby każdy sunie po sali  

Ci zwinni i ci niedoskonali  

Niestrudzone, małe żółwie codziennie 

Ćwiczą rumbę, krok po kroku, starannie. 

Małe żółwie ćwiczą rumbę codziennie, 

Małe żółwie ćwiczą rumbę starannie, 

Małe żółwie tańczą rumbę!  

 


