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6. Wmurowanej piwnicy

tańcowali zbójnicy.
Kazali se piknie grać
i na nózki pozirać. Hej!

2. Tańcowałbyk, kiebyk móg,
kiebyk nie mioł krzywych nóg.
A ze krzywe nózki mom, kie podskoce, 
to sie gnom. Hej!

3. Ej, zbójnicek, zbójnicek
wyrubał se chódnicek.
Wyrubał se i droge, jo mu równać ni 
mogę.

7. Kukułeczka kuka

Chłopiec panny szuka
Spozira przebira
I nosa zadzira
Ref.:
Kuku, kuku, aha, aha
oj, diridi oj diridi dyna
oj diridi dyna uha

Chłopcy moje chłopcy
W co wy się dufacie
Czy to w te surduty
Co na sobie macie?
Kuku, kuku, aha, aha...

Poznać ci to poznać
Chłopca fanfarona
Choć pusto w kieszeni
Głowa najeżona
Kuku, kuku, aha, aha...

8. Idzie Maciek bez wieś z 
bijakiem za pasem,

przyśpiewuje sobie „dana, dana” czasem,
a kto mu w drodze stoi, tego pałką bez 
łeb złoi. 
Oj dana dana dana, dana dana da. (bis)
Oj, biedaż nam, bieda, bo nasz Maciek 
chory
nie był juz w karczmisku ze cztery wie-
czory
Oj, któż nam kupi piwa, oj, któż nam tu 
zaśpiwa. 
Oj dana...
Umarł Maciek, umarł, już leży na desce,
gdyby mu zagrali, podskoczyłby jeszcze,
bo w Mazurze taka dusza, gdy zagrają, 
to się rusza. 
Oj dana...

9. Hej, bystra woda, bystra 
wodzicka,

pytało dziewce o Janicka.
Hej lesie ciemny, wirsku zielony,
ka mój Janicek umilony?/bis
Hej, Janicku miły, Janicku,
nie chodź po orawskim chodnicku!
Dość to, ześ mnie nabrał owiecek,
ostań przy dziewcynie kolwiecek!/bis
Hej, powiadali, hej, powiadali,
hej, ze Janicka porubali.
Hej, porubali go Orawiany,
hej, za owiecki, za barany./bis
A mówiła ja ci, Janicku,
nie chodź po orawskim chodnicku,
bo cie te orawskie juhasy
długie juz cekali hań casy. bis



4. Szla dzieweczka do laseczka

do zielonego, ha, ha, ha, (bis)
Napotkała myśliweczka
Bardzo szwarnego, bardzo szwarnego, 
bardzo szwarnego.

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

O mój miły myśliweczku, bardzom ci 
rada,
Dałabym ci chleba z masłem, alem już 
zjadła,
Alem już zjadła, alem już zjadła.

Gdzie jest ta ulica.....

Jakżes zjadła tożes zjadła,
To mi się nie chwal (3x)
Jakbym znalazł kawał kija,
Tobym cię wyprał (3x)

Gdzie jest ta ulica...

5. Zasiali górale owies, owies

Od końca do końca, tak jest, tak jest!
Zasiali górale żytko, żytko,
Od końca do końca wszystko, wszystko!

A mom ci ja mendelicek,
W domu dwa, w domu dwa!
U sąsiada śwarnych dziewuch
Gromada, gromada.
A mom ci ja trzy mendele,
W domu dwa, w domu dwa!
Żadna mi się nie podoba,
Tylko ta, tylko ta!

Zasiali górale owies, owies,
Od końca do końca, tak jest, tak jest!
Pożęli górale żytko, żytko,
Od końca do końca wszystko, wszystko.

A na polu góraleczek
Gromada, gromada,
Czemużeś się wydawała,
Kiejś młoda, kiejś młoda?
Czemużeś się wydawała,
Kiejś mała, kiejś mała?
Będzie z ciebie gospodyni
Niedbała, niedbała!

1. Laura i Filon

1.Już miesiąc zaszedł, psy się uśpiły
l coś tam klaszcze za borem,
Pewnie mnie czeka mój Filon miły
Pod umówionym jaworem.

2. Nie będę sobie warkocz trefiła,
Tylko włos zwiążę splątany,
Bobym się jeszcze bardziej spóźniła,
A mój tam tęskni kochany.

3.Wezmę z koszykiem maliny moje
I tę plecionkę różowe:
Maliny będziem jedli oboje,
Wieniec mu włożę na głowę.

2. Płonie ognisko w lesie

1.Plonie ognisko w lesie
wiatr smętną piosnkę niesie,
Przy ogniu zaś drużyna,
Gawędę rozpoczyna

Ref.: Czuj, czuj, czuwaj(bis)
Rozlega się dokoła.
Czuj, czuj, czuwaj(bis)
Najstarszy druh zawoła.

2. Przestańcie się już bawić
I czas swój marnotrawić;
Niech każdy z was się szczerze
Do pracy swej zabierze.
Ref.: Czuj, czuj, czuwaj, …

3. Płynie Wisła, płynie

Po polskiej krainie, (bis)
Zobaczyła Kraków, pewnie go nie 
minie. (bis)

Zobaczyła Kraków,
Wnet go pokochała, (bis)
A w dowód miłości wstęgą opasała. (bis)

Chociaż się schowała
W Niepołomskie lasy, (bis)
I do morza wpada, płynie jak przed 
czasy. (bis)

Nad moją kolebką
Matka się schylała, (bis)
I po polsku pacierz mówić nauczała. 
(bis)

Bo ten naród polski
Ma ten urok w sobie, (bis)
Kto go raz pokochał, nie zapomni w 
grobie. (bis)

Płynie Wisła płynie,
Po polskiej krainie, (bis)
A dopóki płynie Polska nie zaginie.(bis)


