
NA WIR BABIEJ GÓRY 
Na wir Babiej góry, na kosodrzewinie 
Tam bych się wylezoł, jako na pierzynie 2x 
 
Na wir Babiej Góry, bucka ścinad majom 
Som pod nim pieniązkil udzie powiadajom 2x 
 
Idymy, idymy do góry dziedzinom,  
Bedymy stawiali moicki dzi(e)wcynom  
 
NUTY MOJE NUTY 
Nuty moje nuty, skond wy sie bierecie,  
na moiym serdecku same sie siejecie    
 
Nie po to jo śpiy(e)wom, zebyście słyseli, 
ale po to śpiy(e)wom, niech sie świat weseli  
 
Spiywomy, śpiywomy, chocias nic nimomy. 
Inksi nie spiywajo, chłod pinionski majo.  
 
Komu sie nie widzi to nasy śpiywanie 
Niek idzie do lasa  i za jedle stanie 
 
Pócmy juz du domu, bło juz cas bło juz cas 
bło juz jaskółecki posły spad, posły spad  
 
KOSORECEK 
Syjemy, syjemy kosorecek mały, 
zeby małe dzieci ciło w nim siedziały   x  2 
 
Prujemy, prujemy kosorecek mały, 
zeby małe dzieci ś niego uciekały    x  2 
 
TROJOK 
Hej muzycka kicurskiego  
Za talara łostatniego 
Kie se tupne nozeckami 
Bedzie słynno za górami 

 
Kiej by było nie świtało 
Byłoby mi dziwce dało 
Ale zacoł kogut piskad 
Zacyna sie dziwce ciskad. 
 
POLKA  KRZYŻOWA 
Nie pojade jo do lasa, bo jo mało chłopina, 
drzewo by mnie przywaliło,  
płakała by dziy(e)wcyna  
 
Nie bede jo w polu oroł, ani sioł, ani sioł, 
Jacy bede z dziy(e)wcyntami  
wymyśloł, wymyśloł 
 
ZYD 
Chodzi zydek po dolinie,  
trzynsie brodom ku Marynie, 
a ty zydku nie trzynś brodom,  
bo jo ci sie nie spodobom  
 
Zyd sie śmioł, jaz sie zgioł    
 
TYRCI  POLKA 
A ta polka tyrci polka,  
to sie piy(e)knie taocuje, 
któ jej nie wiy nie rozumie,  
niech sie do niej nie biere 
 
Dała jo se do Tryśbolka,  
rynkawiczki śtrykowad, 
zeby jo sie naucyła,  
tyrci polke taocowad. 
 
Jo se Polok tyś se Polka,  
łoba my se polusie 
kiebyś była dobrom polkom,  
dała byś mi gymbusie 

  
Ani se ty chłopce nie myśl,  
hej ze jo ci gymby dom, 
bo jo dziy(e)wce honorowe,  
nie bes zy mnom wymyśloł. 
 
ZBÓJNICKI  
Chyc(iyó)ł zbójnik Hajduka 
przycisnął go do buka 
Hej, ty miły Hajduku 
bedzies wisioł na buku 
 
JELYNIOSEK 
Pocekoj ty jelyniosku na chwile, na chwile 
zakiel jo se karabinek nabije, nabije 
 
Zakiel jo se karabinek nabijoł, nabijał 
za tela mi jelyniosek zwywijoł, zwywijoł. 
 
Wyleciała jaskółecka  
zzo skały, zzo skały 
Łobudziła corne łocka co spały, co spały 
 
CIARDAŚ 
Mały jo se mały, malutko chłopina, 
ale mi sie trzynsie na głowie cupryna   
 
Janosika imie, nigdy nie zaginie,   
ani ne w(iy)rsycku, ani na dolinie. 
 
WRUNA 
Kieby nie ta corna wruna,  
sidzieliby chłopcy w duma 
ale za tom cornom wrunom  
we dnie w nocy chłopcy guniom  
 
Nie wylotuj ptosku w góre,  
bo wybijes w niebie dziure 



jak wybijes to załoces,  
bo ty ptosku dobrze loces 
 
Mom takiego ptoska w lesie,  
co dwojakie jojka niesie 
jedno bure, drugie szare,  
na Jabłunce dziyewki stare 
 
IRYŚ POLKA 
Starała sie moja mad,  
cym mnie bedzie wychowad, 
poseł łociec do pana,  
przyterlikoł barana    
 
A tyn baron strasznie błodzie,  
pobót babe na łogrodzie, 
Zawiedli go płod miedzom,  
niech go wilki tam zjedzą 
 
Ale wilki go nie chcioły 
Bło sie jego rogów boły 
A baranek goni haw 
Strosy dzieci tu i tom 
 
ŁORAWA 
Łorawa, Łorawa, na Łorawie ława, 
któryndy ch(ł)odzili, któryndy ch(ł)odzili,  
Łorawcy do prawa 2x 
 
Łorawa sie zyni, biere sobie Liptów, 
a jo łod Łorawy, a jo łod Łorawy  
do Liptowa cup, cup  
  
Do Liptowa cup, cup, jaze do Kubina 
tam Janosik siedzioł, tam Janosik siedzioł  
i jego dziy(e)wcyna  
 
Dziy(e)wcątko orawskie,  

pódz ze mną na Baoskie 
p(ł)od łorawski zomek,  
p(ł)od łorawski zomek,  
sadzid majeronek 
 
ISKIERECZKA OGNIA 
Iskierecka łognia, łodrubecka ziela 
juz my sie dockali, juz my sie dockali  
dziy(e)wcyny wesela 2x  
  
Wesele, wesele, na Lipnicy bedzie 
a na tym weselu, a na tym weselu 
siedmiu panów bedzie  
 
Bedom tam panowie,  
bedom tam ksindzowie 
bedom ji poprawiad, bedom ji poprawiad,  
wionecek na głowie. 
  
Wesele, wesele, małe weselisko 
cymuś nie zrobiła, cymuś nie zrobiyła  
wiynkszego mamicko 
 
CIARDAŚ 
Mały jo se mały, malutko chłopina, 
ale mi sie trzynsie na głowie cupryna    
           
Mały jo se chłopok, malutkiego wzrostu, 
kie ide bez grunik, nie widno mnie z łostu.   
 
Mioł jo se dziy(e)wcyne ,  
za tom Babiom Górom, 
teroz tam nie chłodze, nasełech se drugom              
Mali chłopcy, mali stodoła sie wali, 
płod góre łobocom, łoscypki sie tocom    
 
Ze skałki na skałke przeskakuje sroka, 
ta dziy(e)wcyna młoja cu mo corne łocka   

            
Nie mom nic, nie mom nic,  
woda mi zabrała, 
ino mi na brzyśku dziy(e)wcyne ni chała  
Miołech jedne kłoze, musiołech łogrodzid, 
bło jeden z kolegów zacynaoł płodchodzid    x  2 
            
Zacynoł płodchodzid,  
przyniós wiązke siana, 
i mioł łobracanie do samego rania    
 
Płowiydz ze mi dziy(e)wce  
do łuska prawego, 
cy mnie jesce kłochos, cy kłogo innego 
 
Janosika imie, nigdy nie zaginie,   
ani ne w(iy)rsycku, ani na dolinie. 
 
 
POLKA 
Pstro kotecko pstro, troje dzieci mo, 
jedno łorze, drugie skrudli,  
jedno łorze drugie skrudli, trzecie poganio   x  2 
           
Łozkozoł mi ksiondz kunicyne rżnąd 
najodłek sie zimnych klusek,  
najodłek sie zimnych klusek,  
ni móg zek sie zgiond   x  2 
 
GÓROLE, GÓROLE 
Górole, górole, górolsko muzyka 
cały świat łobyodzies,  
ni mo takiej ni ka   2x 
            
Pij winko, pij winko, cyrwiosie, cyrwiosie 
 namowiaj dziy(e)wcynta,  
nie zyo sie nie zyo sie 2x 
Pijali, pijali i nasi łojcowie 



i my tyz bedymy bo my ich synowie  2x 
 
Pijały, pijały tyz nose matusie 
i my tyz bedymy bo my ich córusie 2x 
 
Kieby nom tak było jako nom bywało 
to by my śpiwali, jazeby dudniało  x 2  
            
Nie było mnie duma, byłech na płolanie 
u mojej dziwcyny byli Zakopianie 2x 
 
Pijcie chłopcy winko, zagryzejcie chleba 
kochajcie dziy(e)wcynta,  
pójdziecie do nieba 
 
Cyja jo se cyja, cyja jo se teroz 
twoja chłopce, twoja,  
nikomu mnie nie dos. 
 
Gdzie słonko wychodzi,  
ka słonko zachodzi 
p(ł)owiedz ze mi dziy(e)wce  
kto ku tobie ch(ł)odzi 
 
SMRECKI 
Smrecki młoje smrecki, ło gdyby łodyjdom 
nie bede tu bywoł, nie bede wom śpiwoł 
              
Cusik mi sie widzi, cusik mi sie zdaje 
ze młoje nozecki, pójdom w łobce kraje  

 
 

HYJ, BYSTRO WODA (od Gienka) 
Hyj bystro woda,bystro wodzicka 
Pytało dziywce  ło Janicka 
Hyj lesie ciymny, wiyrsku zielony 
Ka mój Janicek umiylony 
 

Hyj powiadali, hyj powiadali 
Hyj ze Janicka porombali 
Hyj porombali go łorawiany 
Hyj za łowiecki za barany  
 
Hyj tam spod Tater , spod siwyk Tater 
Hyj poduchuje holny wiater. 
Hyj poduchuje , leci z nowinom  
ze chłopcy idom ku dolinom. 
 
Na samym przedzie Galica jedzie  
Śtyry tysionce chłopców wiedzie 
Śtyry tysionce chłopców góroli  
Hyj z ciupagami na Moskoli  
 
 
W Babiej Górze bywom,  
zimnom wode pijom,  
ale jo se jesce  
wesoło zaśpiwom 
 
W Przywarówce bywom  
Babiom Góre widzem  
pło lipnicku śpiewom,  
tego sie nie wstydzem (lub widze-wstydze) 
 
To lipnickie pole  
biołym kwiotkiem kwitnie,  
kto się tam dostanie  
płakad nie przestanie 
 
To lipnickie pole same  rygociska,  
nie uzyjes zycio jacy robociska 
 
To Lipnickie pole  
biołym kwiotkiem kwitnie  
któ się tam dostanie nachłodzi sie pieknie 
 

To Lipnickie pole  
snurem snurowane,  
przechłodzi sie pło nim  
dziewce malowane 
 
Tekst podany przez Gienka na okolicznośd 
wspólnego koncertu: 
Radujom sie gronie, weselom polany, toocom 
Łorawianie ś nimi Gorzowiany 
 
Pasterskie 
Kie jo pasła bydło,  
widziałach strasydło,  
corne łocka miało  
wystrasyc mnie chciało 
 
Kie jo pasła bydło  
widziałach strasydło,  
siedziało na sośnie  
płakało załośnie 
 
Kie jo pasła bydło  
widziałach strasydło  
siedziało na jedli śpiewało jak diebli 
 
Kie jo pasła bydło,  
widziałach strasydło,  
siedziało na pnioku  
wołało głuptaku 
 
 
Co jo se wj(e)m śpj(e)wek  
nie zebroł byk w worek, 
nie wyśpjewom dzisioj  
wyśpjewom we wtorek 
 
 
 


