
1. RYBECKI

Rybecki, rybecki z morza głębokiego
Czyście nie widziały wionecka mojego
Czyście nie widziały wionecka mojego

Widziałyśmy Kasiu, ale już nie cały
Cztery fijołecki z niego obleciały
Cztery fijołecki z niego obleciały

Rybecki, rybecki z morza głębokiego
Już mi nie szukajcie wionecka mojego
Już mi nie szukajcie wionecka mojego

2. ZIELUNO STECKA
 
Zieluno stecka  do łogródecka
Do ziela zielunego

Łoj jadzie, jadzie mój 
kochanecek
Do wianecka mojego
Łoj jadzie, jadzie mój 
kochanecek
Do wianecka mojego

Kunicek siwy jus ledwie zywy
Cugielki przestympuje

A mój Jasieniek łobłudny 
chłopok 
Zynić nie łobiecuje
A mój Jasieniek łobłudny 
chłopok 
Zynić nie łobiecuje

Głupiom jo beła zym uwiezyła
Ty jego dziwny mowie

Teroz my cinzy biało copecka
Na moi biedny głowie
Teroz my cinzy biało copecka
Na moi biedny głowie

4. SĄ NA BORU FIJOŁECKI
Są na boru fijołecki 
Pójdziewa na nie
Pójdziewa na nie
Uwijewa dwa wionecki
Na zalecanie, bodej go
Na zalecanie

Uwijewa dwa wionecki
Puszcze po wodzie
Puszcze po wodzie
I zobacze, i zobacze
Kogo dostanę, bodej go
Kogo dostanę

Który chłopok złapie wiónek, 
wyciągnie z wody,
wyciągnie z wody, 
to za miesiąc, albo za dwa 
już mój pan młody, bodej go,
już mój pan młody.

5. WIANKI
 
Wianku, wianku różany
Na sobótki zwijany
Zbierałam cię ranną rosą
Niech cię fale w dal poniosą
Wianku różany, wianku różany

Płynie rzeka hej płynie
Po łowickiej równinie
Rzucę wianek hen daleko
Niech popłynie razem z rzeką
Wianek różany, wianek 
różany

Wodo, wodo daleka
Nie zatapiaj wianeczka
Niech go złapie chłopak luby
Niech się spełnią wieczne śluby
Wianku różany, wianku różany

6. KAŚKA, MARYŚKA

Kaśka, Maryśka, Tekla, Ulina,
Zośka, Weronka, Józka, Rózyna,
Franek, Roch, Symek,
Maciek, Stach, Bartek,
Kuba, Pietrek i Antek

Nuże wszyscy wraz, raźnie 
wesoło
Z przytupem tuńcmy, wszyscy 
w około
Przecie jesteśwa jesce nie 
stare
Ale zuchy jare
A ha ha ha ha!

8. CHODZONE
    
A) JAK ZYM BEŁA PANNOM
    
Jak zym beła pannom
Jak zym beła pannom
Pannom, panineckom
Pannom, panineckom

Zaglondali do mnie chłopcy
Oj, od kluca dziureckom
Zaglondali do mnie chłopcy
Oj, od kluca dziureckom

A teraz już nie chcom
A teraz już nie chcom
Bom sie zestarzała
Bom sie zestarzała
Wszyscy o mnie powiadajom
Oj, zym buzi dawała

B) JAK JECHOŁYM DO CIEBIE 
DZIEWCYNO

Jak jechołym do ciebie dziewcyno
Stojoł jawor zielony
Stojoł jawor zielony
            Ty ześ z niego gałonzki łomała

A jo bełym wzgardzony
            Ty  ześ z niego gałonzki łomała

A jo bełym wzgardzony

Jak jechołym od ciebie dziewcyno
Świecieł miesionc wysoko
Świecieł miesionc wysoko

Ty ześ za mnom oknym 
wyglondała
Cym ujechoł daleko
Ty ześ za mnom oknym 
wyglondała
Cym ujechoł daleko

11. MUZYKANCIE GREJ 
OBERKA

Muzykancie grej  oberka 
Niech tańcuje kawalerka
Niech tańcuje duzy, mały
By biesiade pamintały
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