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LUBUSKIE


PRZYJECHALI DĄBROWCZANIE

Przyjechali Dąbrowczanie z pola,
pytali się, gdzie dziewula bywa, 
a dziewula została na polu,          x 2
musi wybrać pszeniczke z kąkolu. 

         Już wybrała z półtora zaguna, 
         na południe ji nie było duma,
         matka po niu na pole posłała,   x  2 
         żeby przyszła, gości przywitała.     

BERNARDYN 

Jo ubogi bernardyn, ni mom nic swojego,  x 2
tylko jedne trzewiczki z drzewa lipowego.  x 4

SMAŻYŁA BABA LEBIODE

Smażyła baba lebiode,  x 2 
posłała dziada po wode, po wode.  x 2 
       Nim się dziadzisko przywlekło,  x 2
       to sie lebioda przypiekła, przypiekła.   x 2 
A ty dziadzisko, pierunie,   x 2 
bo ci te gnoty połumie, połumie.   x 2 

GYJSI PASE 

Gyjsi, gyjsi, gyjsi pase, 
wyzme sobie w  gornek kasze,
kasze zjim, gornek stłuke    x 2 
i wyśmigne przez chałupe.  
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KASZUBY 


WIWAT

Hola hejda z Kaszeb jesme me, hej!
Z piesnią do was dzys przechuedzyme,
strój nasz puekożeme ludu kuńszt utczyme, 
a tej sa puscyme w nasz kaszebszci tuńc.
Kąsk so puegwarzyme, ledzy uceszyme,
proca puechwalime nim czas badze uńc, hej!!
Hola hejda z Kaszeb jesme me, hej!
z piesnią do was dzys przechuedzyme.

OWCZARZ

Uewieczci chuedzą, dzwónci brząkają,
a uewczarczyce uewiec szukają.

Nalezle wilka w krzu leszczenowym,
trzymoł uen uewca w strachu uegniowym.

Ueddojże wilku megue barónka,
bue puesmakujesz megue puestrunka.

KOSEDER

Te z Darguelewa jes dzewcza,
co puechodzysz tu we żniwa, 
a jo chłopak jem ze Strzepcza,
lepszech ued nas tu dzys ni ma. 

Hej muzyczkue żywue graj,
te na basu puemagaj,
hej kto muody jidze w tóńc,
jaz zabawa badze kóńc.
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LUBARTÓW


WYLICZANKA

Idą chłopcy granicami,
wymachują kłonicami.
Mokra rzepa, suchy chrzan, 
niech wychodzi ten sam pan.

STARY DZIADEK

Stary jo dziadek, stary jo, stary jo,
Róbcie to samo co i jo, co i jo. 
Starego dziada tańcować, tańcować, 
Będą się ludzie dziwować, hej!

KWAŚNE MLIKO

Takie kwaśne mliko dobre, jako i maślanka,
Taka ze wsi dziewka dobra, jako i ślachcianka,
U ślachcianki krzywe nogi kieby rasztabigi, 
Zdałyby sie chłopu na wieś, byłyby czapigi.

KONOPKI

Zabawmy się w konopki, w konopki,
ale małe są snopki, ale małe są snopki.
Mało nas, mało nas, a ty jedna chodź do nas. x 2 

KULAWA 

Na wójtowym polu 
jest dużo kąkolu.
Dziadek kąkol kosi,  x 2 
baba snopki nosi.
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POLKA ŻYDÓWKA 

Posłuchajcie żydkowie, 
co wam lejbuś opowie:

Aj waj bim bam baj 
rachcium ciachcium tyr laj laj.

          
Jechał lejbuś na krowie, 
trzymał on się o głowie:
      Aj waj ...........

Jechał lejbuś na koniu, 
trzymał on się ogoniu:
     Aj waj ...............

Jechał lejbuś na świni, 
trzymał on się szczeciny: 
              Aj waj .............

OBERKI 

Ty muzyczku ładnie grasz,
bo nie swoje skrzypce masz.
Ej, jakeś był na Rusi, 
da ukradłeś ich musi.

Oj, cy mi cie kaci dali,
ja wysocka, a ty mały.
Ja wysocka jak kalina,
a ty mały chłopaczyna.

WAŁACH

Zagrajcie mi wałacha 
dla Maryny i Stacha, 
niech Maryna tańcuje,  x 2
a Stach jej przytupuje.   
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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 
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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. 
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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 



ŚLĄSK
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LIPKA

Stoi lipka, lipka zielona,
pod tą lipką woda studzienna. 
Kto tej wody pić będzie, 
szwarne dziewcze mieć będzie,
szwarne dziewcze miłować będzie.

POSŁUCHEJCIE

Posłuchejcie, siostrzyczki, 
posłuchejcie mało,
co mi sie to onegdoj 
radosnego zdało.

Przyszedł ku mnie mój miły
po lekuśku, cicho,
posłuchać, jak miluśko 
jego śpi, jak dycho. 

I som mówił ku sobie, 
tu śpi ma kochanka,
nie byda jo jej budził,
niech se śpi do ranka. 

KULAŁO...  

Kulało się, kulało jabko po ulicy,
a kaz mi sie podzieli moi zolytnicy   x  2  

RUDZKIE DZIEWKI 

A te rudzkie dziewki herskie są.   x  2
A cóż im chybuje, a cóż im chybuje   x  2
pyszne są, pyszne są.

10



OBRACANY 

Nie bydzie mie głowisia bolała 
choć mnie, Jasiu, nie weźniesz,
ale bych sie rada dowiedziała, 
do której ty pojedziesz. 

Pojade jo do tej, 
co ma pierścień złoty     x2
i na szyi korale.   

OWCZAREK 

Owczarzyczek nosz, wygnał wołki w czas.
A jo za nim ze śniadaniem, a on uciek w las.

NA KRAKOWSKIEJ ULICY 

Na krakowskiej ulicy wędrowali krawczycy,
dziołcha oknem wyjrzała, dziołcha oknem wyjrzała 
na jednego wołała.   x  2 

LITERY

Jak jo chodził do szkoły, uczyłech sie litery:
jedna, dwie, trzy, cztery, to są piękne litery.  x 2

CHŁOPOK KIJOK

Szoł chłop z roboty, stawił sie do kobity,
aby dała, nie czekała, kąsek sadła na buty.

Ona pedo, że nie do, a on pedo, że musi,
bo jak nie do, to k nij przydzie i ją w nocy podusi.

Ona mu dała taki kąsek sadliska,
aby se to tym pomazoł ty swe stare buciska.
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TROJAK

Zasiali górale owies, owies,
od końca do końca, tak jest, tak jest.
Zasiali górale żyto, żyto, 
od końca do końca wszystko, wszystko.

W polu stoją trzy mendele, w domu dwa,
w domu dwa,
u sąsiada szwarne dziołchy gromada, 
gromada.   

POLKA 

Czy jo sie pod piecem ulągł
albo na nolepie, 
iże mi tak dziołchy przają
jako kozioł rzepie.   x  2

Gdzie jo sie tylko obrócę, 
pełno dziewuch przy mnie
i wedle mnie obskakują,
każda rada by mnie.  x  2 

Rozbarscy pachołcy bardzo popysznili,
Grajcareczka w kapsie ni mo, 
łożynić sie myśli.  x  2
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ORAWA 



NUTY MOJE, NUTY

Nuty moje, nuty, skąd wy sie bierecie, 
na moim serdusku same sie siejecie.  x  2

Nie po to jo śpiwom, zebyście słyseli,
ale po to śpiwom, niech sie świat weseli. x  2

Pócmy juz du domu, bło juz cas, bło juz cas,
bło juz jaskółecki posły spać, posły spać. 

KOSORECEK

Syjemy, syjemy kosorecek mały,
zeby małe dzieci ciło w nim siedziały.  x  2

Prujemy, prujemy kosorecek mały,
zeby małe dzieci śniego uciekały.  x  2

NA WIR BABIEJ GÓRY

Na wir Babiej Góry,
na kosodrzewinie,
tam bych się wylezoł 
jako na pierzynie.

Na wir Babiej Góry
jest głymbokie źródło,
kiesik na powali
pastyrze w nim bydło.

Na wir Babiej Góry,
bucka ścinać majom,
som pod nim pieniąski,
ludzie powiadajom.
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IRYŚ POLKA

Starała sie moja mać, 
cy mnie bedzie wychować,
poseł łociec do pana, 
przyterlikoł barana.     x  2

A tyn baron strasznie błodzie,
pobód babe na łogrodzie,
zawiedli go płod miedzom, 
niech go wilki tam zjedzom.   x  2

ORAWA

Łorawa, Łorawa, na Łorawie ława,
któryndy chłodzili, któryndy chłodzili, 
Łorawcy do prawa.   x  2

Łorawa sie zyni, biere sobie Liptów,
a jo łod Łorawy, a jo łod Łorawy 
do Liptowa cup, cup.   x  2

Do Liptowa cup, cup, jaze do Kubina,
tam Janosik siedzioł, tam Janosik siedzioł
i jego dziwcyna.    x  2 

TROJOK

Hej, muzycka kicurskiego, 
za talara łostatniego, 
kie se tupne nozeckami,
bedzie słysno za górami.    x  2

Kiej by było nie świtało, 
byłoby mi dziwce dało,
ale zacon kłogut piskać, 
zacyna sie dziwce ciskać.   x  2
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POLKA  KRZYŻOWA

Nie pojade jo do lasa, 
bo jo mało chłopina,
drzewo by mnie przywaliło, 
płakała by dziwcyna.   x  2

Nie bede jo w polu oroł,
ani sioł, ani sioł,
jacy bede z dziwcyntami 
wymyśloł, wymyśloł.   x  2

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.   x  2

TYRCI  POLKA

A ta polka tyrci polka, 
to sie piknie tańcuje,
kto jej nie wi, nie rozumie, 
niech sie do niej nie biere.

Dała jo se do Tryśpolka 
rynkawiczki śtrykować,
zeby jo sie naucyła 
tyrci polke tańcować.

Jo se Polok, tyś se Polka, 
łoba my se polusie,
kiebyś była dobrom Polkom, 
dałabyś mi gymbusie.

Ani se ty, chłopce, nie myśl, 
Hej, ze jo ci gymby dom,
bo jo dziwce honorowe, 
nie beś zy mnom wymyśloł.
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CIARDAŚ

Mały jo se, mały, malutko chłopina,
ale mi sie trzynsie na głowie cupryna.  x  2

Mały jo se chłopok, malutkiego rostu,
kie ide bez grunik, nie widno mnie z łostu.   x  2

Mioł jo se dziwcyne za tom Babiom Górom,
teroz tam nie chłodze, nasełech se drugom.   x  2

Mali chłopcy, mali, stodoła sie wali,
płod góre łobocom, łoscypki sie tocom.  x  2

Ze skałki na skałke przeskakuje srocka,
ta dziwcyna młoja, cu mo corne łocka.  x  2

Nie mom nic, nie mom nic, woda mi zabrała,
ino mi na brzysku dziwcyne nie chała.   x  2

Miołech jedne kłoze, musiołech łogrodzić,
bło jeden z kolegów zacynał płodchodzić.  x  2

Zacynoł płodchodzić, przyniósł wiązke siena,
i mioł łobracanie do samego rania.  x  2

Płowidz ze mi, dziwce, do łuska prawego,
cy mnie jesce kłochos, cy kłogo innego.   x  2

JELYNIOSEK

Pocekoj ty, jelyniosku, na chwile, na chwile,
zanim jo se karabinek nabije, nabije.

Za kie jo se karabinek nabijoł, nabijoł,
za tela mi jelyniosek zwywijoł, zwywijoł.

WRUNA

Kieby nie to corno wruna, 
sidzieliby chłopcy w duma,
ale za tom cornom wrunom 
we dnie, w nocy chłopcy guniom.  x  2

Nie wylotuj, ptosku, w góre, 
bo wybijes w niebie dziure,
jak wybijes, to załoces, 
bo ty, ptosku, dobrze loces.  x  2
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POLKA

Pstro kotecko, pstro,
troje dzieci mo,
jedno łorze, drugie skrudli, 
jedno łorze, drugie skrudli, 
trzecie poganio.   x  2

Łozkozoł mi ksiondz 
kunicyne rżnąć,
najodłek sie zimnych klusek, 
najodłek sie zimnych klusek, 
ni móg zek sie zgionć.   x  2

WALCZYK

Iskierecka łognia, łodrubecka ziela,
juz my sie dockali, juz my sie dockali 
dziwcyny wesela.    x 2

Wesele, wesele, na Lipnicy będzie,
a na tym weselu, a na tym weselu 
siedmiu panów będzie.   x 2

Bedom tam panowie, bedom tam ksindzowie,
bedom ji poprawiać, bedom ji poprawiać 
wionecek na głowie.  x 2    

Wesele, wesele, małe weselisko
cemuś nie zrobiła, cemuś nie zrobiła 
winkszego, mamicko.   x 2      

SMRECKI

Smrecki młoje, smrecki, ło gdyby łodyjdem,
nie bede tu bywoł, nie bede wom śpiwoł.

Cusik mi sie widzi, cusik mi sie zdaje,
ze młoje nozecki pójdom w łobce kraje. 
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GÓROLE, GÓROLE
Górole, górole, górolsko muzyka,
cały świat łobyńdzies, ni mo takiej ni ka.   x 2

Pij winko, pij winko, cyrwińsie, cyrwińsie
namewioj dziwcynta, nie zyń sie, 
nie zyń sie.   x 2

Pijali, pijali i nasi łojcowie
i my tyz bedymy, bo my ich synowie.   x 2

Pijały, pijały tyz nose matusie
i my tyz bedymy, bo my ich córusie.  x 2

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.  x  2 

OKRZYKI W CZASIE TAŃCA
– hej, chłopcyska, wesoło se                       
– podźcie wsyscy 
– e, Cilka, syćkimi nogami                          
– zywo, dziwcynta 
– żwawo, chłopcy                                      
– Helusia (Franek), jedna noga ci z tyłu zostaje
– Hej, muzyka weseli se                              
– bywaj tu, Maryś (Heluś)
– warci stryku,  tośmy sie łozbawili                                        
– ej, poc Heluś, bło kierpce płotracis
– śmiało, hej śmiało, śmiało                        
– śmielej, Franuś, śmielej
– hej, dziwcynta, wesoło se                         
– hej, Hanuś (Franuś),  syćkimi nogami
– hej, śmiało, śmiało, dziwcynta                  
– a kierpce ci sie rozwionzujom 
– hej, muzyka, żwawo                                 
– hej, Maryś, i tak, i tak bedzies moja
– płacem (do basów)                               
– hej, cup (ciardaś, jeleniosek)
– wesoło se, wesoło, wesoło se tam                                   
– syscy razem,  bywoj tu, Hanuś
– a tam, Franek, rusoj sie 
– e, Marysia, przebiraj nogami 
– he, poc ze, Marysia  
– wyzwyrtoj ze tam, bywojcie
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LUBLIN 
                        

      

ZELMAN

Jedzie, jedzie pan Zelman, 
jedzie, jedzie jego pan,
jedzie, jedzie cała drużyna jego.

Kogo chce pan Zelman, 
kogo chce jego pan,
kogo chce cała drużyna jego.

Ciebie chce pan Zelman, 
ciebie chce jego pan,
ciebie chce cała drużyna jego.

MAZURECZEK

Mazureczek jedzie w pole, 
Mazureczek wiezie gnój,
ładny chłopak Mazureczek, 
Mazureczek będzie mój.

CIUCIUBABKA

A ta nasza ciuciubabka, 
czujne uszko, czujna łapka,
po omacku chodzi i rękami wodzi,
łap nas, ciuciubabko, łap.
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KURPIE ZIELONE 
                             



RENO, RENO
Reno, reno ji łod zarania, ji łod zarania
juz mała Kasiula gąski wygania.   x  2  

ZIELUNA  MURAWKA 
Zieluna murawka, gansi jo skubzio,
gdzie jo sia łobróca, wsandzie mnie lubzio,
wsandzie mnie lubzio, dokoluśka w koło, 
gdzie sia łobróca, tam mi wesoło. 

Cyście nie widzieli takiej, takowej, 
co łuna chodziła w sukni makowej,
suknia makowa, bzieluśki fortusek, 
kazda Kurpsianka niby ksiotusek. 

KONIK
Depce konik, depce, 
do stajenki nie chce, 
zeby do Marysi, poleciałby jesce.  x 2 

W podwórecku nasem 
studzionecka stoi, 
kto jadzie, kto jadzie, konika napoi.   x  2  

Siwy konik, siwy, 
uzdecka jedwabna,
cy duza, cy mała, Kurpsianecka zgrabna.  x  2  

ZAJĄC
Na zielunej łące siedział zając 
i nózkani sweni przebzierając,
a łon takie nózki miał 
i tak nimi przebzierał.   x  2 

Hej, z góry, z górecki leciał zajac 
i nózkani sweni przebzierając, 
łoj, zebym ja taka była 
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i zebym ja tak tańcyła.     x  2

                             


RZESZÓW


PRZYJECHAŁ JASIEŃKO
Przyjechał Jasieńko 
z całą kompaniją,
ciekawi jesteśmy, ej, 
jak nas tutaj przyjmą.  x 2

Czy są nam tu radzi, 
czy są nam tu radzi,
że się nas tu wielka, ej, 
gromada prowadzi.    x 2

Z MAŁEGO
Ej, som tam, som tam rybki w jeziorze,
ej, gdzie się woda toczy.
Pójdziemy po nie, wyłowimy je,
ej, do księżyca w nocy.

Czemuś nie przyszedł lub nie przyjechał,
ej, jakem ci kazała.
Czyś nie był doma, czyś nie miał konia,
czy ci mamcia nie dała?

SZTAJER
Jesce nie do dom, dziewcyno, 
jesce nie do dom.
Jesce jeden raz dokoła 
zahulam z tobom.

Jak cię będzie mama bić, 
to się bedzies za mnom kryć,
a jo cię nie dom, dziewcyno, 
a jo cię nie dom.

Jesce zagro mi muzyka, 
ja się uciese,
potem swoje kawalirke 
na płot powiese.
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Hej, muzyka, zagroj mi 
śtajerecka wolnego,
a jo sobie potańcuje 
do dnia biołego.

Z POWÓDKA
Poszła pani po wode,
miała piykno urode.
Przyszed do nij pan, pan, pan
i potłuk ji dzban, dzban, dzban.  X 2

POLKA Z BOKU
W moim ogródeczku rośnie paproć,
kochają mnie chłopcy, ludziom zazdrość.
Kochają mnie rano, wieczór i w południe,
a moja paprotka rośnie cudnie.  x 2 

W moim ogródeczku rosną kwiatki,
moje oczka ładne jak bławatki.
Chłopcy mnie miłują, ludzie się dziwują,
a te moje oczka ich czarują.  x 2

KUCANA
Na puolu studnia, baby wode brały.
Na puolu studnia, ułany jechały.
Hop, ciup, trarara dzinia, 
dzinia, dzinia, rata
Hop, ciup, traradi bęc.

Hej matuś, matuś, jedną córę mocie,
Czemu jej, czemu w domu nie trzymocie.
Hop, ciup, trararara...

Nie ma jej w doma, bo poszła do puola
Drobną pszeniczkę przerzedzić z kąkola.
Hop, ciup, trararara...

POLKA BEZ NOGE
Oj, żebyś miała rozum,
oj, żebyś miała zdanie,
to byś mnie kochała,
to byś mnie kochała, 
ej, za samo śpiewanie.

Oj, zagroj że mi, muzyk,
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oj, jak umiesz, jak umiesz,
bo ty moje myśli,
bo ty moje myśli
ej, rozumiesz, rozumiesz.

CO JO SIĘ NACHODZIUŁ
Co jo się nachodziuł po świecie, mój Boże,
żadna mi się panna spodobać nie może.
Tylko mi się jedna panna spodobała,
bieluśko chodziła, ładnie tańcowała.
Bieluśko chodziła kiej róża w ogrodzie,
ładnie tańcowała jak ryba we wodzie.

DZIĘKUJĘ MUZYCE
Dziękuje muzyce za to piękne granie,
i tobie, dziewczyno, za to tańcowanie.
A kto tu tańcuje – sami Gorzowianie,
bo se powieszali capecki na ścianie.
Jak se powiesili, to se pozdejmujo,
nie pójdo do domu, aż se potańcujo.

GĄSIOR
Siwy koń, siwy koń, malowane wrota,
otwierać, otwierać, póki jest ochota.
Siwy koń, siwy koń, konopiasty ogon,
powiedz mi, dziewczyno, czy ci się podobom.

Siwy koń, siwy koń, konopiasto grzywa,
jak wyjde za ciebie, będę nieszczęśliwa.

KULAWKA
Zabij mnie, kanonie,
ale nie w tej stronie,
żeby kochaneczka nie wiedziała o mnie, 
żeby kochaneczka nie wiedziała o mnie.

UŁAN
Ułanicek dobry taniec,
choć go ludzie mają za nic,
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dzisiaj hulki, jutro hulki,
a pojutrze bez koszulki.

DZWON
Oj, wysokie przełazy,
oj, ojciec mi zagrodził,
oj, którędy jo będę,
oj, do dziewczyny chodziuł.  x 2

Oj, wara, chłopcy, wara,
oj, ja se grać kazała,
oj, ja se zapłaciła,
oj, będę tańcowała.  x 2

Oj, żebyś ty, dziewczyno, 
oj, lepszy rozum miała,
oj, to byś nie przepiła,
oj, nie przetańcowała.  x 2

POLKA ZE STOŁKIEM
Danaż moja, dana
nie pójde za pana,
tylko za takiego,
jako i ja sama.

BEZ NOGE
Zawieź mnie, koniku, w góry, lasy,
bo mnie tu we Trzcianie nic nie cieszy.
Cieszyło mnie, a teraz nie,
bo moja dziewcyna nie kocho mnie.

Matulu, matulu, co mi docie,
bo wy mnie już zięciem nazywocie.
Dom ci gąske, małe prosie
i jeszcze za zone córke Zosie.

NA SKRAJU
Na skraju w zielonym lesie, 
ciecze woda, rozliwo się. 
Jo sie na ni dziwała, 
swój wianek tam widziała.   x  2

Mój wianeczek marnie ginie, 
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jako listek na wierzbinie.
Listek spadnie, zwinie sie, 
mój wianek woda niesie.  x  2

Choćby było trzysta koni, 
mego wianka nie dogoni.
Choćby było tysiące, 
nie bede go mieć więcej.   x  2

ZA LAS, CHŁOPCY
Za las, chłopcy, za las, bo za lasem grają,
bo mi się za lasem panny podobają.
Nie pójdę ja za mąż tego roku jeszcze,
ładnych chłopców nie ma, a brzydkiego nie chcę.

Wysoki zameczek, jeszcze wyższa skała,
powiedz mi, dziewczyno, czy mnie będziesz chciała.

Chciałabym ja, chciała, ale nie takiego,
żeby był bogaty i ładny do tego.
Nimosz nic, Marysiu, ino jedną koze
i to się, choroba, okocić nie może.

Chwaliłeś się, Jasiu, że masz pare koni, 
a w twojej stajence mysza mysze goni.
Łoj, ty staro babo, co byś ty wartała,
żebyś co dzień chłopa w chałupie nie miała.

Narzekają chłopcy na baby, nieboże,
A żaden bez baby obejść się nie może. 

HEJ, TAM ZA GÓRĄ
Hej, tam za górą, gdzie płyną wody,
zbierała Andzia tra-la-la, ucha-cha,
czarne jagody.  x 2

I przyszedł do niej leśniczy młody,   
oddaj mi Andziu tra-la-la, ucha-cha, 
czarne jagody.  x 2

Andzia go prosi na litość Boga,
Noc taka ciemna tra-la-la, ucha-cha, 
daleka droga.  x 2

Nie bój się Andziu dalekiej drogi,
mam ja konika tra-la-la, ucha-cha, 
ma cztery nogi.  x 2

Na cztery nogi ostro kutego,
zawiozę Andzię tra-la-la, ucha-cha,
do domu swego.  x  2
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STRZELIŁBYM  WYSOKO
Strzeliłbym wysoko, 
nie mam karabina.  x  2
Chodziłbym do Ciebie,  x 3
boś ładna dziewczyna.  x 2 

Żeby nie ta rzeczka,
nie to źródełko,  x 2 
żeniłbym się z tobą,  x 3
moja kochaneczko.  x 2

Ty moja dziewczyno,
ty różany kwiecie,  x 2
masz ładną gębusię  x 3
jak krasula w lecie.  x 2

Kochałem dziewczynę
dwa lata i zimę,  x 2 
nic jej nie szkodziło,  x 3
bo jadła słonine.  x 2

Ja na świecie żyję
dla Twojej urody,  x 2 
jak Ciebie dostanę,  x 3
rzucę się do wody.  x 2 

Siwy koń pode mną,
Siadaj, dziewczę, ze mną,  x 2 
siadaj i się trzymaj, siadaj i się trzymaj,
trzymaj się ogona, 
będziesz moja żona. x 2

NIEDZIELICZKA 
Wczoraj była niedzieliczka, 
a dziś smutny dzień.
Rozbolała mnie głowisia 
na cały tydzień.

Głowisia mnie rozbolała, 
oczkam sobie wypłakała,
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mamulko moja.   x  2  
Mamulko moja, boli mnie głowa,
odjechał mnie mój syneczek, 
nie dał mi słowa.   x  2

Nie dał mi płakać ani sie smucić,
obiecał mi za pół roczku 
nazad powrócić.  x  2

Pół roczku przeszło, synka nie widać
ani żadnej wiadomości 
o nim nie słychać.  x 2 

W MOIM OGRÓDECZKU
W moim ogródeczku 
lebioda się wali, 
kochają mnie chłopcy 
sami ino mali.  x 2

Wyrwę ja lebiodę, 
posadzę krzak róży,    
pokocha mnie chłopiec 
jeden, ale duży.  x 2

Zachodzi słoneczko
za górą, za górą,
a ja sama nie wiem,
za którą, za którą.  x 2

Mówią mi rodzice,
żem w domu jedyna,
mówią mi zaś chłopcy,
żem zgrabna dziewczyna.  x 2

KUKUŁECZKA
Kukułeczko, gdzieżeś ty bywała, 
gdzieżeś ty bywała, gdzieżeś ty bywała,
żeś tak długo u nas nie kukała,
u nas nie kukała, ku ku ku.

Ku ku , ku ku la la la la la........

Bywałam ja w lesie na jaworze,
w lesie na jaworze, w lesie na jaworze,
i kukałam Jaśkowi, co orze, 
Jaśkowi, co orze, ku ku ku.

Ku ku ku ku la la la la la la .......

Bywałam ja w lesie na leszczynie, 
w lesie na leszczynie, w lesie na leszczynie
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i kukałam Jaśkowej dziewczynie,
Jaśkowej dziewczynie, ku ku ku.

Ku ku ku ku la la la la la la ........

CZERWONE JAGODY
Czerwone jagody wpadają do wody, 
powiadają ludzie, że nie mam urody.
Urodo, urodo, gdybym ja cie miała,
dostałabym chłopca, jakiego bym chciała.  x 2 

Choć urody nie mam, o to się nie troszczę,
innym urodziwym wcale nie zazdroszczę.
Bo ta urodziwa nie jest pracowita, 
czy to gospodyni, panna, czy kobieta.  x  2 

Raz mi matuś rzekła: córuś moja droga,
przecież masz majątek, na co ci uroda.
Inne bez majątku, lecz mają urodę,
tam się chłopcy schodzą jak w las po jagodę.  x 2 

SZŁA DZIEWECZKA
Szła dzieweczka do laseczka, 
do zielonego,  x 3
napotkała myśliweczka 
bardzo szwarnego.  x 3 

Gdzie jest ta ulica,
gdzie jest ten dom,
gdzie jest ta dziewczyna, 
co kocham ją.
Znalazłem dziewczynę, 
znalazłem ją, 
znalazłem dziewczynę, 
co kocham ją.  

        Tra la la la...

Myśliweczku, kochaneczku, 
bardzom ci rada,  x 3
dałabym ci chleba z masłem,
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alem go zjadła.  x 3

Gdzie jest ta...
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