
ZOCHA
1. Zosia, Zosia, Zosia izbę zamiatała
I ma, i ma, i Macieja zawołała.
Zosia izbę zamiatała i Macieja zawołała.

2. Chodź ma, chodź ma, chodź Macieju, pomożecie.
Wszystkie, wszystkie, wszystkie kąty wymieciecie.
Chodź Macieju pomożecie, wszystkie kąty wymieciecie.

3. Maciej, Maciej, Maciej człowiek pracowity,
Przyle, przyle, przyleciał na głos kobity.
Maciej człowiek pracowity, przyleciał na głos kobity.

4. Babcia, babcia, babcia lampę zapaliła.
I ma, i ma, i Macieja zobaczyła.
Babcia lampę zapaliła i Macieje zobaczyła.

5. Oj ma, oj ma, oj Macieju co robicie!?
Bo mi, bo mi, bo mi Zosię udusicie!
Oj Macieju co robicie, bo mi Zosię udusicie!?

6. Ja wam, ja wam, ja wam Zosi nie uduszę,
A com, a com, a com zaczął, skończyć muszę.
Ja wam Zosi nie uduszę, a com zaczął, skończyć muszę.

Wysoka górka
He ej! 
Wysoko górka, wysoko górka, trzy lipki 
góralscy chłopcy, sykowni syćka do bitki 
góralscy chlłopcy, sykowni syćka do bitki 
Bili sie łoni w sobote wiecór do rania 
przy kozdym jedna kochanka stała spłakana 
przy kozdym jedna kochanka stała spłakana 
Ło mój Janicku, ło mój Janicku nie bij sie 
mos tu piwecko, słodkie winecko, napij sie 
mos tu piwecko, slodkie winecko, napij sie 
Jo pił nie bede, jo sie bił bede do rania 
ło tobie dziewce, dziewce ło tobie kochana 
ło tobie dziewce, dziewce ło tobie kochana 
Mojemu tacie ukradli gacie złodzieje 
cymze sie tata na stare lata łodzieje 
cymze sie tata na stare lata łodzieje 

WIŁA WIANKI



Tam nad Wisłą w dolinie siedziała dziewczyna 
            Była piękna jak różowy kwiat 
            Kwiaty i róże zbierała sobie 
            Wiła wianki i rzucała je do falującej wody 
            Wila wianki i rzucała je do wody. 
                    A gdy ona nad Wisłą te wianki wiła 
                    Przyszedł do niej żołnierzyk młody 
                    Miła ach miła tak rzecze do niej 
                    I udała się z niewiernym żolnierzykiem w świat daleki 
                    I udała się z niewiernym we świat. 
            Nie minęło więcej jak dziewięć miesięcy 
            Siedzi ona nad Wisłą - płacze 
            Miłość ach miłość zdradziłaś ty mnie 
            I rzuciła się z rozpaczy do tej falującej wody 
            I rzuciła się z rozpaczy do wody.

MY CYGANIE

My Cyganie co pędzimy z wiatrem,
my Cyganie znamy cały świat!
My Cyganie wszystkim gramy,
a śpiewamy sobie tak:

Ref. Ore, ore szabadabada amore.
Hej! Amore szabadabada.
O buriaty, o szogriaty,
hajda trojka na mienia!

Kiedy tańczę, niebo tańczy razem ze mną.
Kiedy gwiżdżę, gwiżdże ze mną świat.
Zamknę oczy, liście więdną,
kiedy milknę, milczy świat.

Ref. (...)

Gdy śpiewamy, słucha cała Ziemia.
Gdy śpiewamy, słucha każdy rad.
Niechaj każdy z nami śpiewa,
niech rozbrzmiewa piosnka ta.

Ref. (...)

Będzie prościej, będzie jaśniej;
całą radość damy wam ;)
Będzie prościej, będzie jaśniej,
gdy zaśpiewa każdy z was:

Ref. (...)


