
KRAKOWIACY WSCHODNI
WEJŚCIE 
Idziemy, idziemy, dróżecki nie wiemy,
Hej, ale ludzie wiedzo,
to nom łopowiedzo.  x2

Jedziemy, jedziemy, kółka nom się tocą,
Hej, nie zajedziem we dnie, 
to zajedziem nocą.  x2

Niewiele nos takich chłopoków jednakich,
Hej, żeby my tańczyli 
a nie zapłacili.  x2

CHODZONY 
Tam na mostku, na zielonym, 
tam przy łolsynie
Jaś wygrywoł na fujarce 
swojij dziewcynie tra la la.  x2 

Dzień dobry ci, moja Maryś, 
ładne łocy mos. 
Dzień dobry ci, mój Jasieńku, 
a ty pięknie gros, tra la la.  x2 

RAZÓWKA 
Łoj, siano, siano, bedzie się siekło,
Bedzie się siekło, jak bedzie ciepło. 
Bedzie się zbierać, bedzie się kosić,
Bedzie się siano do stogu nosić. 

Sześ sześ pół śtyrnosta  x2
Kochajcie że Pawła, tego Szczurowioka. x2 

HOP  WALC 
Zagrojcież mi tego walca, 
co go noga bolała. 
Cy go umie, cy nie umie,
bede go próbowała.

Bosom nogom potańcuje, 
a bucika nie strace.
Muzykanci, grojcież ładnie, 
przecież jo wom zapłace. 

RAZOK  POLKA
Razok polka – taniec znany, 
tańczą chłopy, a nie pany.
Raźno sobie przyśpiewujom 
i poleczkę przytupujom. 

Razok polka – taniec bystry,
ino się posypiom iskry.
Starsi, młodsi zachwalajom
i poleczkę zakręcajom.

WŚCIEKŁA   POLKA 
Szczurowo, Rylowo,
Szczelce Niedzieliska,
powiedz mi, dziewcyno,
gdzie do ciebie ściska. 

Za Wisło, za wodo 
panny nic nie robio,
fartuszki prasujo,
chłopoków miłujo. 

Niechże jo se ide,
konie moje stojom, 
powiedz mi, dziewcyno, 
kiedy bedziesz mojom. 

Wysoki pagórek, 
jeszcze wyższa skała
Daj mi Maryś buzi
Boś mi obiecała

KRAKOWIOKI 

Łoj, zagroj mi, muzycko,
łoj, krakowioka z nogi,
pójdą wiechcie z butów 
i drzazgi z podłogi.  x2 

Łoj, ty moja dziewcyno, 
łoj, zabiroj się z nami,
powieśże se wionek 
w sieni nade drzwiami.  x2 

Łoj, myślołeś, Jasieńku,
łojże z ciebie parada, 
prawie cie postawić 
w kapuście za dziada.  x2

Łoj, nie bedziemy śpiwoć, 
łoj, bo nie mamy chęci,
jeden z muzykantów 
nosem na nos kręci.  x2 


