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A coś ty je za siedloczek

1. A coś ty je za siedloczek, mosz wóz bez koła,

na stodole ni mosz ani kónska szyndzioła.

Pszyniczke mosz na polu, postawiónóm w mendelu,

gdybyś ty był jak se patrzi, miołbyś jóm w dómu.

2. A co se ty mój chłopeczku, co se ty myślisz,

kiedy yny w tym karczmisku cały dziyń siedzisz.

Dóma prózno stodola, wóz bez jednego koła,

a jak trzeba do fórmanki to pojczać trzeba
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A jak bydzie po deszczu pogoda

1.   A jak bydzie po deszczu pogoda,
      przidź ty syneczku do mego ogroda.

2.   Nawóniosz se kwiycio wónióncego,
      ej, nabydziesz ty liczka rumianego.

3.   Ach cóż mi je po tej rumianości
      ej, kiedy ni móm ku tobie miłości.

4.   Ach miej ty syneczku jyny ku mnie,
      ej, dostaniesz ty rozmaryjón u mnie.

5.   Choć byś mie ty rozmaryjón dała,
      kiedyś już ty z inszim w ogródeczku stoła.

6.   Nie dziwuj se ubogi siyrocie,
      ej, to se trefi i pani we złocie.

7.   Gdybyś była ubogo siyrota,
      ej, ni miałabyś łańcuszka ze złota.

8.   Miałabyś ty pacioreczki drobne,
      ej, jako majóm dziyweczki chudobne.



3

A jak było piwo drogi

1. A jak było piwo drogi, wtedy było źle,

    miołech kabot potargany cały na sobie.

    Teraz piwo łacniejsze, a mój kabot je lepszy,

    jedna łata wedle drugi, cały jak nowy.

2. Jak ech jo szeł ku swej miłej, bardzo padało,

    poczkołech se tam w kałuży, to mie mierziało.

    Weste, kabot, galaty, bóty, kragiel i szaty,

    cieczóm wodóm, smerdzóm smrodym, takich bogaty.
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A jak jo pojadym

A jak jo pojadym, a jak jo pojadym i pomaszerujym,
Kómuż cie jo, ma dziełucho, kómu cie zostawiym.

Zostawiym jo ciebie, zostawiym jo ciebie tymu co je w niebie,
Dyć jo za krótki trzy lata nawrócym ku ciebie.
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A jak przidzie chwila narukować

A jak przidzie chwila narukować,
A jak przidzie chwila narukować,
Nie zapłacze ojciec nie zapłacze matka,
Jyny zapłakajóm trzy dziewczóntka.

Jedna bydzie płakać, że to jej brat,
Drugo bydzie płakać, że to jej swat,
Trzecio bydzie płakać, bo i óna musí,
Bo óna ody mnie pierściyń nosi.
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A nie ta ptaszyna

A nie ta ptaszyna, co nad gajem siada,
A nie ten kawaler, co ze dwiema gada.
Prawda jest, prawda jest,
Że ten mój syneczek szelma jest.

Pójdę do karczmiczki, stanę wedle proga,
Mój miły tańcuje, nie boi się Boga.
Tańcuje, wywija,
Wybiera szwarniejsze, mie mija.

Pójdę do karczmiczki, stanę wedle słupa,
Mój miły tańcuje, krómfleczkami tupa.
Tup, tup, tup, ma miła,
Już się nasza miłość skończyła. 
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Aj ci naszi pachołcziska

1. Aj ci naszi pachołcziska, ci sóm strasznie pyszni,

ci sóm strasznie pyszni,

Ledajaki umazaniec moc o sobie myśli.

         2. A jak przidzie ku muzyce, stoji to jak lalka,

stoji to jak lalka,

nic go eszcze tak nie szpeci jak u gymby fajfka.

3. Sznuptychelka z kapsy wisi, z kónska miecha była,

s kónska miecha była,

eszcze mu jóm szynkereczka za piweczko wziyna.

4. Mo ón też to szumny ancug, pieknie mu pasuje,

pieknie mu pasuje,

jedyn szos mo na ramiyniu, drugi przistympuje.

5. Mo ón też sztramacki bóty, pieknie wiksowane,

pieknie wiksowane,

a od spodku aż do wyrchu szpagatym zwiónzane.
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Bando grej!

1. Jedyn mody wandrownik posadził se na trownik,

zewlyk kabot a chcioł spać w tym muzyka zaczła grać,

poskocził wiesioło, hned se doł zagrać solo,

bando grej, bando grej, bando pieknie grej!

Dzyna, dzyna, dzynadra, jak ta banda pieknie gra,

pikolino bómbardón, i tyn wielki heligón,

wielki bymbyn, dzynadra, i ta mało estadra,

ta banda, ta banda, ta banda pieknie gra.                                                2 >



       2.  A jak zaczón tańcować, poczli se mu wyśmiywać,

  wandrowniku, co robisz, dyć tańcować nie umiysz.

  Jo se skoczym jak jo chcym, muzykantów jo płacym,

             bando grej, bando grej,  bando pieknie grej.

  Dzyna, dzyna, dzynadra, jak ta banda pieknie gra,

  pikolino bómbardón, i tyn wielki heligón,

  wielki bymbyn, dzynadra, i ta mało estadra,

  ta banda, ta banda, ta banda pieknie gra.
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Bydzie wojna, bydzie

Bydzie wojna, bydzie,
Gdo na nióm pojedzie,
Kiero mo miłego,
W sercu kochanego,
Ta na nióm pojedzie.

Cóż byś tam ma miła,
Cóż byś tam robiła,
Koszulinki prała,
Po tolarku brała,
To bych tam robiła.

Kaj byś tam ma miła,
Kaj byś jich tam prała,
Je na morzu kamiyń,
Kijóneczka na nim,
To bych jich tam prała.

Kaj byś tam ma miła,
Kaj byś tam leżała,
Przi tobie, syneczku,
Na twoim łóżeczku,
Tam bych se leżała.
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Ciecze woda spod jawora 

     1. Ciecze woda spod jawora

         kole błyndowskigo dwora,

         wszystki ławki pobrała,

         jyny jednóm niechała.

     2. Moja miła po ni chodzi,

         za nióm moji oczko wodzi,

         lecz mi jóm ganióm ludzie,

         że z ni wiela nia bydzie.

     3. Powiadajóm wszyscy ludzie,

         że óna robić nie bydzie,

4. Powiadajóm muzykanci,

         że óna szmatlawo tańczy,

    niech tam tańczy jak może,

         óna za to ni może.

5. Powiadajóm bracia, siostry,

    że óna mo jynzyk ostry,

    niech mo ostry jako miecz,

    jo jóm jednak muszym mieć.

         niech tam robi, albo ni, 

         żodyn za nióm nie zrobi.
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Chodziła dziyweczka

1 |: Chodziła dziyweczka około Dunaja, :|

|: nosiła na rynkach szwarnego szuhaja. :|

2. |: Och moja mamulko chowejcie mie eszcze, :|

|: jak mie wychowiecie, na wojne mie docie. :|

3
.

|: Dostaniesz pochwałe od pana cysorza, :|

|: żeście wychowali na wojne husarza. :|
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Co jo se tam nachodził

Co jo se tam nachodził
Po Morawie, Ostrawie,
Jeszcze żech nie widzioł
Tak krasnej dziełuchy,
Jak ta moja miła je.

Poznołech jóm po chodzie,
Jako rybke we wodzie,
Czyrwónego liczka,
Czornego oczyczka,
We wejrzyniu piekno je.

Co jo se tam nachodził, 
gorzołeczki nanosił,
Telach za to dostoł, 
żech bóciska zszmatloł,
Prziszeł inszi odbił jóm.
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Cosik w lesie puknyło

Cosik w lesie puknyło,
Cosik w lesie puknyło,
A to kumor z dymbu spod, 
Połómoł se w krziżu gnot.

Przileciała tam mucha,
Uż je kumor bez ducha,
Pytała se kumora,
Jeśli trzeba doktora.

Nie trzeba uż doktora,
Ani ksiyndza z Przybora,
Ani żodnej aptyki,
Jyny ryj a motyki.

Piekny pogrzyb sprawiły,
Wszicki muchy płakały
A śpiywały rekwije,
Uż nasz kumor nie żyje. 
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Czyjeż to poleczko

Czyjeż to poleczko nie zorane.
Od mego syneczka, 
od mego syneczka zaniedbane.

Zorane, zorane, ale mało,
bo se mi kółeczko,
bo se mi kółeczko połómało.

Kiej ci se złómało, dej go sprawić.
Naucz se syneczku,
naucz se syneczku gospodarzić. 
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Czyrwóno szateczka

1. Czyrwóno szateczka, sóm kwioteczka na krzyż,

    czymu ty dziyweczko krzywo na mie patrzysz.

2. Za coch cie kupiła, za to cie zaś sprzedóm,

    jo se ci, syneczku, znieważować nie dóm.
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Do kościoła zwónili

1. Do kościoła zwónili, by se ludzie schodzili,

ach! ach! zwónili, by se ludzie schodzili.

2. Matka szła do kościoła, swym ceróm przikozała,

ach! ach! kościoła swym ceróm przikozała.

3. Jedna była wszeteczno, wszeteczniejszo niż inszo,

ach! ach! wszeteczno, wszeteczniejszo niż inszo.

4. Pij dziełucho, pij wino, nie bydzie ci to miło,

ach! ach! pij wino nie bydzie ci to miło.

5. Jak popiła potrzeci, ogiyń z gymby ji leci,

ach! ach! po trzeci, ogiyń z gymby ji leci.

6. Jo posłóchać nie chciała, do piekła chse dostała

ach! ach! nie chciała, do piekła chse dostała.
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Ej padze, padze rosiczka

1. Ej padze, padze rosiczka,
spałyby moje moje oczyczka
spałyby moje, spałyby twoje,
spałyby nasze oboje.

2. Ej modre oczka pójcie spać,
bo zaś musicie rano wstać,
coście przepiły, przetańcowały,
musicie teraz nadganiać.

3. Ej nie płacz moja dziełuszko,
jo ci pocieszym serduszko,
pocieszym twoje, pocieszym swoje, 
pocieszym nasze oboje.
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Ej zarżyj mi zarżyj

Ej zarżyj mi zarżyj mój kóniczku branny,
Z dłógi wojny jadóncy,
Aby usłyszała moja matuliczka,
Że se wojna skóńczyła.

Ej zarżyj mi zarżyj mój kóniczku branny,
Ku mej miłej jadóncy,
Aby usłyszała moja nejmilejszo,
Że jo cały i zdrowy.
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Gore lipka, gore

1. Gore lipka, gore, iskierki padajóm.
  /:O tobie, syneczku, o tobie, syneczku, ludzie powiadajóm.

2. Gore lipka, gore, popielinek sieje.
  /:Ożyń se, syneczku, ożyń se, syneczku, nie czakej niedziele:/.

3. Niedzieliczka krótko, dziełucha chudobno.
  /: Weź se jóm, syneczku, weź se jóm, syneczku, je ku tobie 
rowno:/.



20

Góry, doły, czorny las

1. /: Góry, doły, czorny las, :/

    /: nie widziołech swej paniynki 

    downy czas, downy czas. :/

2. /: Gdoś jóm widzioł powiydzcie, :/

    /: moje serce zasmucóne 

    pocieszcie, pocieszcie. :/

3. /: Wszak jo wiym, kaj óna je, :/

    /: utargała dwie rżýczki 

    w zogrodzie, w zogrodzie. :/

4. /: Utargła tam dwie róże, :/

    /: a dała je syneczkowi 

    na łoże na łoże. :/

5. /: Ón se bydzie mile spać, :/

    /: a rano ji potym bydzie 

    dziynkować, dziynkować. :/
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Gwoździki, gwoździki

Gwoździki, gwoździki,
Piekne tulipany,
Gdzieżeś se mi podzioł,
Mój miły, kochany.

Czy go woda wziyna,
Czy go utopila,
Czy go kiero panna,
Ku sobie przyjyła.

Szyfiorze, szyfiorze,
Z mostu wysokigo,
Nie widzieliście tu,
Kochanka mojigo. 

Widzieli, widzieli,
Ale nieżywego, 
na środku dunaja,
mieczym przeciyntego.



22

Hej zolyty, zolyteczki

Hej zolyty, zolyteczki, o jo jo jo jo jo joj,

radujcie se paniyneczki o jo jo …,

bo gdyby zolyt nie było o jo jo ….,

starych dziywek by przybyło o jo jo …

Jak ech jo szeł ku Marynie o jo jo jo jo jo joj,

lóz ech za nióm po drabinie o jo jo …,

w drabinie mi szczebel puknół o jo jo …,

a jo do gnojoczki huknół o jo jo ….
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Hejże chłopcy, co robicie

1. /: Hejże chłopcy, co robicie, :/
    /: czymu wy se nie żynicie. :/

2. /: Hura chłopcy co robicie, :/
    /: mocie pole nie orzecie. :/

3. /: Mocie pole kole rynku, :/
    /: nie siejecie maryjónku. :/

4. /: Maryjónek pieknie schodzi, :/
     moja miła po nim chodzi. :/

5. /: Nie chodź mi tam moja miła, :/
    /: bo żeś go tam nie sadziła. :/

6. /: Hej dziełucho ruszej sebóm, :/
    /: bo jo chcym tańcować z tebóm. :/

7. /: Wisisz mi tu wedle boku, :/
    /: jak ta torba od obroku. :/

8. /: Dziełucha se rozgniwała, :/
    /: chłopakowi w gymbe dała. :/
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Hopsa Janku do góry

1. Hopsa Janku do góry, do góry, do góry,
  mosz galaty ze skóry, ze skóry.    

2. Niech uż tam sóm jaki chcóm, jaki chcóm, jaki chcóm,  
    dyć mie yny dziouchy chcóm,  dziouchy chcóm.

3.      Hopsa Janku hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, 
  Ty nie bydziesz nigdy chłop, nigdy chłop.

  
4. Yny se ty nie starej, nie starej, nie starej,
     na siebie se podziwej, podziwej. 
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Hulej, hulej, dziycie nasze

1. Hulej, hulej, dziycie nasze,
nawarzóm ci mama kasze,
jak  ni  kasze, to gałuszek,
abyś miało pełny brzuszek.

2. Hulu, hulu, dziycie nasze,
nawarzóm ci mama kasze,
co ty nie zjysz, to jo zjym,
za co jo cie kolybiym.

3. Hulu, hulu, bębyniku,
nasmażym ci na ryndliku,
co ty nie zjysz, to my zjymy,
za co my cie kolybiymy
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Jak ech jo szeł około miasteczka

Jak ech jo szeł około miasteczka,
napotkała mie tam szwarno dziyweczka.
Była to moja znajoma, niby dworaneczka.

Popytołech jo se ji, czy by mie nie chciała,
óna mi rónczke podała,
było wiesieli, wiesieli, kochaneczko moja.
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Jak jo pujdym na Francuza

1. Jak jo pujdym na Francuza,
bydzie płakać moja Zuza,
bydzie płakać narzykać,
jak mie bydóm oblykać.

2. Do kabotka zielónego,
Do brucliczka czyrwónego,
a kłobuczek na ucho,
z Panym Bogym dziełucho.

3. W tej fojtowej bukowinie
leży synek w rozmarynie
leży ón tam zabity,  
rozmarynym przikryty.
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Jak jo sobie kole wody zóndym

/:Jak jo sobie kole wody zóndym,:/
/:to jo sobie szwarne dziywcze nóndym.:/

/:Jużech sobie kole wody zaszeł,:/
/:jużech sobie szwarne dziywcze naszeł.:/

/:Miyjże synku yny miłość ku mie:/
/:dostaniesz ty rozmaryjón u mie.:/

/:Choćbyś mi ty rozmaryjón dała,:/
/:kiejś ty z inszim w ogródeczku stoła.:/
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Jakbyście mamulko nie wiedzieli

1. Jakbyście mamulko nie wiedzieli,
     jakoch je stropióno po niedzieli,
     całóm nocke tańcować, potym Janka miłować,
     jakbyście mamulko nie wiedzieli.

     2.  Jak móm ze słóneczkym rano stować,
          prosioka odbywać, kuróm dować,
          kiej z komórki mój Jano, oknym uciyk aż rano,
          jak móm ze słóneczkym rano stować.
   
     3.  Lepszi być po ranu nie wyspano
          niż nie być od synka miłowano, 
          samoty użyjym dość, potym kiejsi na starość,
          lepszi być po ranu nie wyspano.
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Jo bydym dziołszkóm

1. |: Jo bydym dziołszkóm na dycki szwarnóm, :|

boch se kupiła suknie zielónóm.

2. |: Suknie zielónóm, a to ni drogóm, :|

boch jo je dziouszkóm mocka chudobnóm.

4. /: A z tej radości, a z tej pociechy, :|

zaszłach do lasa zbiyrać orzechy.

5. |: Choćżech nie chciała, krzoczkymch rusziła, :|

ze spanio przi tym wilka zbudziła.

6. |: Nieradziłabych jo żodnej dziołsze, :|

obudzić wilka w głymbokim lesie.
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Już jo wiyncyj po Sibicy

1. Już jo wiyncyj po Sibicy 

    zpacyrować nie bedym,

    miłowołech szwarne dziywcze, 

    już miłować nie bedym.

2. Już móm pinkiel spakowany, 

    już mi leży na stole,

    wyniyś mi go moja miła,

    wyniyś mi go na pole.

3. Ne wyniesym, nie wyniesym,

    nie bedym wynoszała,

    raczi bych cie mój syneczku,

    raczi bych cie nie znała.
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Jużech se dowiedzioł w Lutyni u fary

1.  Jużech se dowiedzioł w Lutyni u fary, 
     jak Lutyński dziywki skłodajóm ofiary.
2.  Idzie do kościoła, usiednie se w ławce,
     jedna drugi szepce, kiero kierego chce.
3.  Nie patrzóm na ksiyndza ani na paciorki,
     yny domówiajóm do kierej szynkyrki.
4.  Idym do szynkyrki, kwarte wódki lyjcie,
     z jednóm se nie bawcie, drugóm hned postawcie.
5.  Dziołcha idzie dudóm, głowa se ji chwieje,
     matka se ji pyto, czy była w kościele.
6.  Ach, moja mateczko, jo w kościele była,
     yny żech zchybiła, żech gorzołke piła.
7.  Matka rozgniywano, biere se do kija,
     ach moja mateczko, nie bydziesz mie biła.
8.  Matka se oblyko, leci do szynkyrki
     wiela moja cera wypiła gorzołki.
9.  Nie piła jóm sama, bo jóm piły sztyry,
     sztyry wielki kwarty gorzołki wypiły
10.  Sprzedej, matko sprzedej, łysóm jałowice,
       aż jo twoji cerze na futra nie piszym.
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Kaj jedziesz, Janiczku

1. Kaj jedziesz Janiczku, na brannym kóniczku? Do daleki krainy!

Weźże i mnie z sobóm, radach jechać z tobóm do daleki krainy.

2. Cóż tam bedziesz jodać, cóż tam bedziesz jodać  w tej daleki krainie?

W ogrodzie sóm gruszki dlo szwarnej dziełuszki, nadobny kawalyrze.

3. Cóż tam bedziesz pijać, cóż tam bedziesz pijać w tej daleki krainie?

W źródełku je woda, to moja wygoda, nadobny kawalyrze.

4. Kaj tam bydziesz lygać, kaj tam bydziesz lygać w tej daleki krainie?

W lesie je choina, to moja pierzina, nadobny kawalyrze.
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Kalina w lesie

1. Kalina w lesie pochyliła se,

    Kasineczka na Jasieczka pogniwała se.

2. Pogniwała se, jo nie wiym o co,

    pojechoł se Jasineczek, jo nie wiym po co.

3. Pojechoł Jasio na polowanie,

    i poniechoł Kasineczke, swoi kochanie.

4  Przijechoł w nocy, kole północy,

    i zapukoł na okiynko w Kasine oczy.
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Kanyście synczyska

Kanyście synczyska smykali nożyska,
żeście wy tu ku mie nie zbłóndzili,
wszystkiście pololi, suknie wypruszyli,
mi ani koszulki nie zmoczyli.

Samaś je na winie, co było pominie,
trza było raniuśko stanóć z łóżka,
sukniczki biglować a synkóm gotować
flaszeczke gorzołki i wajuszka 
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       Kiedy jo roz szeł koło Cieszyna

1. Kiedy jo roz szeł koło Cieszyna,

nadeszła mnie tam szwarno dziewczyna,

a ty mojóm musisz być, mojóm wole wypełnić.

2. A jo se stanym małóm rybeczkóm,

Bedym pływała bystróm wodziczkóm,

a jo twojóm nie chcym być, twoji woli wypełnić.

3. Majóm rybacy takie siateczki,

co wychytajóm wszystki rybeczki,

a ty mojóm musisz być, mojóm wole wypełnić.

4. A jo se stanym gwiazdkóm na niebie,

bedym świyciła ludzióm w potrzebie,



a jo twojóm nie chcym być, twoji woli wypełnić.

5. A jo móm litość nad ubogimi,

sproszóm mi gwiozdy wszystki ku ziymi,

a ty mojóm musisz być, mojóm wole wypełnić.

6. Ej, już jo widzym ty boski rzóndy,

jak se obrócym, nóńdziesz mnie wszyndy,

twoja jednak muszym być, twojóm wole wypełnić.
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Kiedych jo te kónie pasoł

Kiedych jo te kónie pasoł,
Przyszła na mie drzymota,
Drzymo, drzymo, drzymota,
Wlazły kónie do żyta.

Przyszeł ku mnie chłop w kożuchu,
Tego żyta gospodorz.
Hej ty szelmo, co robisz,
Że ty kónie w polu mosz.

Siedym lot ech u was słóżył,
A nic ech wóm nie stracił,
Jyny jedyn okolnik,
A tyn ech wóm zapłacił.

Siedym lot ech u was słóżył,
Żodyn na mie nic nie wiy,
Jyny waszo córeczka,
A ta na mnie nie powiy.
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Kiej nade wsióm gynsi pasła

Kiej nade wsióm gynsi pasła,
Kartonowóm szatke naszła.

Jak jóm naszła, oglóndła se,
Kaj mój miły kónie pasie.

Pasie ón ich na dolinie,
Na zielónej sitowinie.
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Kiero dziołcha synka ni mo

Kiero dziołcha synka nimo, 
niech go pohledo, niech go pohledo,
/: niech go hledo hónym a pierónym,
bo se nie wydo:/

Kiero dziołcha synka chyci,
niech go pilnuje, niech go pilnuje,
/:niech go ścisko hónym a pierónym 
niż se zepsuje:/

Kiero dziołcha synka chyci,
ta se nie nadrze, ta se nie nadrze.
/:Bo chłop hónym a pierónym 
kole ni skocze:/
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Kóniczku siwy

    1. Kóniczku siwy, pokoż mi dziwy,

        przepłyń przez dunaj, 

        przepłyń przez dunaj,

        nie zmoczej grzywy.

    2. Teraz mi kazuj przez dunaj płynóć,

        jak jo ni mogym,

        jak jo ni mogym

        nóżkami grzynóć.

   

    3. Kóniczek siwy pokozoł dziwy,

        dunaj przepłynół, 

        dunaj przepłynół

        nie zmoczoł grzywy.
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Kuboszczyn pies

Kuboszczyn pies, 
tyn mie chcioł zjeść,
Kuboszka wrzeszczała, za ocas dziyrżała,
niechcie mi go, niechcie mi go.

Dyć my ci go nie bierymy,
yny se przed nim brónimy,
bier se go, bier se go, nóm tam nic do niego,
kiedy je twój, kiedy je twój.

A jo se go nie opuszczym,
ocasa z rynki nie puszczym,
to je moji psisko, ku mie se przycisko,
móm go rada, móm go rada.

Na ty staro patalijo, 
czego se ci to zachciywo,
puść to ocasisko a odganiej psisko,
ty niemrawo, ty niemrawo.
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Kumor muche namówioł

Kumor muche namówioł,
Rod by se ożynił,
Wróbel buty pucowoł,
Rod by też drużbóm być.

Myszka piwo warziła,
W krynżelowej dziurce,
A kohótek czynstowoł,
Podowoł też kurce.

Błeszka trowe kosiła,
Wesz zagrabowała,
pajónk na wóz podowoł,
błeszka utłoczała.

A źle im to robiła,
Schynyli jóm z fury,
Krziże se połómała,
odrzyli ze skóry.

A z tej skóry kożuchy, 
A pół rynkawice,
A to był dobry krawiec,
Że nie ukrod wiyncyj. 
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Ligoccy pachołcy

Ligoccy pachołcy bardzo popysznieli,
Siedym se ich ożyniło w jednej kamizeli.

Jedyn doł na sukno, drugi doł na futro,
A tyn trzeci przyobiecoł, że jóm do szyć jutro.

Czworty doł na knefle, piónty doł na nici,
A tyn szósty przyobiecoł, że od nich zapłaci.

Tyn siódmy przylecioł: kamraci rozmili,
Pojczejcie mi kamizelki, móm jutro woesieli.
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Listeczku dymbowy

1. Listeczku dymbowy, 
     spadłeś mi do wody,

nie bydym se wydowała, 
nie bydym se wydowała,
aż bedóm jagody.

2. Jak jagód nazbiyróm, 
     to se potym wydóm,

aby mi mój nie wyczytoł, 
aby mi mój nie wyczytoł,
że jo też nic ni móm.
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Maryna, Maryna

Maryna, Maryna, pódźmy do kościoła,
Nie pudym, nie pudym, boch tam była wczora.

Maryna, Maryna, pódźmy do karczmiczki,
Doczkej na mie doczkej, weznym se strzewiczki.

Maryna, Maryna, pódźmy pod pierzyne,
Doczkej ne mie, doczkej, przidym za godzine.
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Miała jo jednego

 

Miała jo jednego 
kochanka szczerego,
wziyni mi go na wojenke, 
pisałach po niego.

Tak mi odpisali, 
że ón uż nie żyje,
że to jego szczere serce 
uż do mnie nie bije.

Zaprzóngejcie kónie 
do czornej kolasy,
pojadymy ku miłymu 
przez góry i lasy.

Jak tam przyjechała 
na tyn kierchoweczek,
pytała se zapłakano 
gdzie jego grobeczek.
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Miała jo miała moiczek

/:Miała jo miała moiczek,:/
/:co mi stroił Janiczek.:/

/:Na tym moiczku sznóreczki,:/
/:co nawieszały dziyweczki.:/

/:Czyrwóne, biołe, jedwobne,:/
/:co nawieszały chudobne.:/

/:Czyrwóne, biołe, strokate,:/
/:co nawieszały bogate.:/
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Miołech dziołche z Racimowa

1. Miołech dziołche z Racimowa, ta nie była nigdy dóma,

miołech dziołche z Datyń, siodała mi fórt na klin.

2. Jednóm żech mioł ze Sedliszcz, dziyrżała se mnie jak klyszcz,

a ta dalszo z Porymby nimiała żodne zymby.

3. Inszo była z Hranecznika, chciała mie mieć za klucznika,

a ta dalszo z Ostrawy, nie przeżiłech z nióm sławy.

4. Jedna była ze Szómbarku, tóm żech poznoł na jarmarku,

a ta dalszo z Paskowa, miała oczi jak sowa.

5. A jednóm żech mioł z Pietwołda, teraz jóm mo  Miczek Polda,

potym dalszóm z Szónowa, ta je uż po mnie wdowa.
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Musisz ty, dziyweczko

1. /: Musisz ty, dziyweczko cosi na mie wiedzieć, :/

    że twe oczka czorne, oczka twe figlarne,

    nie chcóm na mie patrzeć.

2. /:Cóżbych jo, syneczku, na ciebie wiedziała, :/

    prócz tego, co powiym, że cie w każdej dobie 

    zapómnieć ni mogym.

3. /: Zapómniałach ci jo matke aji ojca, :/

    ciebie nie zapómnym, ciebie nie zapómnym

    do samego kóńca.

4. /: Zapómniałach ci jo całóm swóm rodzine .:/

    ciebie nie zapómnym, ciebie nie zapómnym

    ani na godzine.
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Na Franciszce zagoreli

         1. /: Na Franciszce zagoreli tatulek złoty.:/

               /: Co se pocznóm moja mama, 

                  siostry siyroty.:/

           2. /: Zagoreli mój tatulek, ujec i mój brat.:/

               /: Co se pocznym biydno dziołcha, 

               zaćmioł se mi świat:/
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Na fojtowej roli

1. /:Na fojtowej roli studziyneczka stoji:/,
           /:nie widać, nie słychać kochaneczki moji:/.

2. /:Teskno mi je, teskno, ale nie wiym po kim:/,
           /:po szwarnym syneczku, co je za potokym:/.

3. /:Co je za potokym a miyndzy gorami :/,
           /: cóż kómu do tego, co je miyndzy nami:/.

4. /:To je miyndzy nami, że se radzi mómy:/,
           /: że jedyn drugimu w oczka spoglóndómy:/.
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      Na karwiński grobli

1. Na karwiński grobli tańcowali diobli

każdej nocy o północy.

A jedyn fórt trzepoł brodóm, przi tym wrzeszczoł:

Dać nóm młodóm dziełuche, dziełuche,

Co se w nocy z miłym wodzi, do izbeczki za nim chodzi.

2. Ze Szpluchowa w nocy, prawie o północy

idzie Hanka, co chce Janka.

Po karwiński żynie grobli, do cesty ji skoczóm diobli:

Dziełucho, dziełucho, cóż se w nocy z miłym wodzisz,

do izbeczki jego chodzisz?

3. Ach, wy pani diobli na tej starej grobli!

Mój Janiczek szwarnych liczek

Stoji za to, abych w nocy prziszła za nim o północy

usta dać, całować. Siednóć pieknie na lóżeczko,

głowe skłónić na serdeczko.

4. Na karwiński grobli radzili se diobli.

Porzóndzili, usóndzili:

Każdy Hanke pocałować, chwilke se z nióm pomiłować.

Dzieuche, dzieuche, poszanować  słowa matki,

a potym jóm posłać spatki.

5. Na karwiński grobli z Hankóm sztyrze diobli



tańcowali, miłowali.

Po kierymsi delszim czasie zabolało Hanke w pasie.

Powiła, zrodziła sztyry diobły jednej nocy, było prawie po północy.
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Na kopieczku nade dworym

1. Na kopieczku nade dworym w tej kamiynicy,
     tańcujóm tam sztyry panny, sztyrej młodziyńcy, la, la, la, sztyrej
     młodziyńcy.

2. Jyny jedna paniyneczka nie tańcowała,
      co swojigo miluśkigo na wojnie miała, la, la, la, na wojnie miała.

3. Dziwejcie se, tatuliczku, z wysoki wieże,
     jesli uż tyn mój syneczek z wojny nie jedzie, la, la, la, z wojny nie jedzie.

4. Ej, jedzie ón, szumnie jedzie, kóń pod nim skocze,
     i cały se w strzyble, złocie, w słóńcu migoce, la, la, la, w słóńcu migoce.

5. Postowcie mu, mamuliczko, tyn stół dymbowy,
     a na tymto, tym stoliczku serwet czyrwóny, la, la, la, serwet czyrwóny.

6. A na tymto, tym serwecie talyrze biołe,
     a na tychto, tych talyrzach miynso pieczóne, la, la, la, miynso pieczone.

7. Siednij se ty, nejmilejszy, pokrowej sobie,
     A jak ni mosz ty nożyczka, pojczóm jo tobie, la, la, la, pojczóm jo tobie.

8. A jo ciebie, moja miła, o nóż nie proszym,
     bo jo ciebie sztyry roki w sercu nie noszę, la, la, la, w sercu nie noszym.
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Na uherski strónie

Na uherski strónie, niedaleko zamku,
Pasie tam syneczek kónie w macierzónku,
Ej, kónie w macierzónku.

Ej, pasie ich pasie, aż se cały trzynsie,
Tu jego nejmilsza pachole mu niesie,
Ej, pachole mu niesie.

Wolołeś se woloł od ściany do ściany,
Teraz se nie zaprzesz syneczku kochany,
Ej, syneczku kochany.
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Ni móm nic

1. Ni móm nic, ni móm nic, 

    wszystko mi woda zebrała,

    Jyny mi, jyny mi, 

    nadzieja została

2. Ni móm nic, ni móm nic, 

    i ani o nic nie stoję

   Jyny to, co miłujym, 

   aby było moje
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Nie bedym se żynił

1. Nie bedym se żynił, bo mi baby nie trza

    Raczy se jo kupiym, raczy se jo kupiym

    porzóndnego wieprza.

2. Wieprza se zabijym, bedym mioł słónine,

    bedym se nióm maścił, bedym se nióm maścił

    kapuste na zime.

3. Z babóm sóm starości, ni ma na nióm czarów,

    jak jóm do dóm skludzisz, jak jóm do dóm skludzisz,

    jakby trzóch szantarów.
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Nie chodź kole wody

1.

2.

         

Nie chodź kole wody, nie rób panu szkody,

/: Nie ułamuj  gałónzeczek, a nie ciep do wody:/.

Nie chodź kole rzyki, nie szmatłej panu wyki,

Nie ulamuj gałónzeczek a nie ciep do rzyki.

3. Dziołuszko z Porymby, nie chodź tyndy-ryndy,

bo tam stoi młynorz młody, musisz mu dać gymby.

4. Nie chodź kole młyna, bo byś utynóła.

Bardzo by cie szkoda było, dzioucho szykowno.

5. Choćbych utynóła, rada bych jo była,

Bobych przeca, mój syneczku, twojóm bych nie była.
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Nie jedź synku, nie jedź naszym dworym

1. Nie jedź synku, nie jedź naszym dworym,

połómiesz mi rozmyryjón kóniym,

je piekny zielóny,

od wrszku do spodku wóniawy.

2. Nejpiekniejszi wrszek mi połómiesz,

a potym hned syneczku odjedziesz,

na dycki odjedziesz,

nima to syneczku żodno łeż.

3. Jak jo ciebie dziywcze nie dostanym,

zrobiym se jo do serduszka rane,

przepichnym serduszko,

do ciebie ma miła Haniczko.
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Nocka ciymno

Nocka ciymno, nocka dłógo,
jo ni mogym spać.
Nic inszego w nocy nie czuć,
yny wiater wiać.
Zaduchej wietrzyczku z dunaja,
ku mymu miłymu aż przidzie,
bo jak przidzie, ściskać bydzie 
do biołego dnia.

Głowa boli, serce teskni,
jo cało mdlejym.
Żodyn nie wiy, co mie boli,
a jo nie powiym.
Kaj se mi podzioła czystota?
Wzión mi jóm mój miły do świata,
O nieszczynsno ta godzina,
Kiedy mi jóm wzión. 
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Od buczka do buczka

Od buczka do buczka listek drobny
Powiydz mi syneczku jeśliś dobry,
Jeśliś dobry to przidź ku mnie,
Dostaniesz gymbulki wieczór u mnie.

Nie bydzie ci trzeba wody nosić,
Bo ji bydziesz miała w oczach dosyć,
Poznosz, poznosz mojóm dobroć,
Eszcze se zapłaczesz nad nióm nie roz.

Nie bydzie ci trzeba drzewa rómbać,
Bo ci go na plecach bedym łómać,
Poznosz, poznosz mojóm dobroć,
Eszcze se zapłaczesz nad nióm nie roz.
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Orze chłop pod lasym

Orze chłop pod lasym, żónka w mieście pije,
Żónka idzie z miasta dudóm i se podskakuje.

Wychynół jóm z łoża, zaprzóngnół do woza,
Uwiónzoł ji pecyn chleba a nie doł ji noża.

Wyprzóngnół jóm z woza, zaprzóngnół do bróny,
Dziwejcie se wszyscy ludzie, jak trza ćwiczyć żóny.
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Padze drobny deszczyk, padze

1. Padze drobny deszczyk, padze, pod kóniczkym ślisko,
     /:powiadajóm mi wszyscy ludzie, że mój miły blisko:/.

2. Jak se bydzie rozwijała ta staro topola,
     /: to ty w tyn czas, w tyn czas, dziełucho, w tyn czas bydziesz
      moja:/.

3. Oglóndo topol z daleka, oglóndo i z bliska,
    /: nie naszła ani jedynego zielónego listka:/.
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Pietwołdski dziołuszki

1. Pietwołdski dziołuszki, ty se wymyślajóm

a fórt se w tych synkach jyny wybiyrajóm.

Ref.: Holadra, holadra, holadra, holadra, holadrabum.

2. Przidóm ku muzyce, wszistki w kóncie stojóm

a syncy pietwołdscy z inszimi tańcujóm.

Ref.: Holadra, holadra, holadra, holadra, holadrabum.

3. Pinióndze hledajóm, same nic nimajóm

jyny ty sukiynki, co na sobie majóm.

Ref.: Holadra, holadra, holadra, holadra, holadrabum.

4. W pióntek ich mochajóm, w sobote biglujóm

w niedziele całóm noc w gospodzie tańcujóm.

Ref.: Holadra, holadra, holadra, holadra, holadrabum.

5. Hawiyrza nie chcecie, jyny same pany

na kóniec przidziecie pytać eszcze same.

Ref.: Holadra, holadra, holadra, holadra, holadrabum.
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Po polu chodziła

1. Po polu chodziła, tak sobie mówiła: 

Weznym se hawiyrza, nie bydym robiła.

2. Hawiyrza se wziyna, robić nimusiała,

Ynym hawiyrzowi warzónke warziła.

Ref.:Hoj dyna, dyna, hoj dyna dyna, hoj dyna dyna dyn.

3. Podziwejcie ludzie, moji ukochani,

jak je u hawiyrza piekne pomieszkani.

4. Ściany malowane, łóżka z grymasami

a zdrzadło na ścianie miyndzy obrazami.

5. Kanarek na ścianie, piesek na kanapie

a kocur na stole śmietónke se chlapie.

Ref.:Hoj dyna, dyna, hoj dyna dyna, hoj dyna dyna dyn.
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Pod borym sosna gorzała

1. Pod borym sosna gorzała,
           pod sosnóm Zosieńka stała,
           skry na nióm padały,
           szaty na ni gorzały,
           nie dbała, nie dbała.

2. Przyjechoł do ni stary pan,
           zarzucił na nióm swój żupan,
           nie dóm ci wióneczka,
           boch je młodo dziyweczka,
           tyś stary, tyś stary.

3. Przyjechoł do ni młodzieniec,
           pieknie poprosił o wiyniec,
           rzyk do ni słóweczko,
           siodej zy mnóm dziyweczko,
           jo młody, jo młody.

4. Żebych wiedziała, bydziesz mój,
           tobych ci dała pierściyń swój,
           a tyn pierściyń je złoty
           i najdroższej roboty,
           Jaśku, mój, Jasieńku
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Pod naszóm faróm kóniczki rżajóm

1. Pod naszóm faróm, kóniczki rżajóm,

czyrwóne, zielóne maszliczki majóm.

2. Pod naszóm faróm, je bioły kamyń,

siedzi tam Janiczek z Haniczkóm na nim.

3. Haniczka płacze, głowa boli jóm,

weź biołóm szateczke i zawiónż mi jóm.

4. Wzión biołóm szatke, głowe zawiónzoł,

ej synku, syneczku coś to wykónoł.
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Podkóweczki moje
 

Podkóweczki moje, czymu nie brzinkocie,
wy szwarne dziyweczki, czymu mie nie chcecie.

My by my cie chciały, gdybyś mioł talary,
kaj  by jo ich nabroł, dyć żech synek młody.

Każdo niedzieliczka, każdy pyndziałeczek,
kaj by mi też starczył tyn mój zarobeczek.



68

Pognała wołki

Pognała wołki na bukowine,
wziyna ze sebóm skrzypki jedyne
/: I grała, śpiewała, 
swoje siwe, siwe wołki pasała:/.
               Pasła je, pasła, aż pogubiła:

„Cóż ja nieszczęsna, będę robiła?“
              /: I chodzi i płacze:

“Gdzie ja swoje siwe wołki zobaczę? :/
Usłyszał Jasio płacz, narzekanie,
przyleciał do zaraz na to wołanie:
„ Dziewczyno, cóż ci to,
pewnie twoje siwe wołki zajęto“

„O, gdybyś moje wołki odnalazł,
dałabym ci ja buziaka zaraz,
oj zaraz, oj zaraz,
siedemdziesiąt siedem razy, raz po raz.“

Poleciał Jasio na bukowine,
odnalazł wołki, prosi dziewczynę:
„ Dziewczyno, wołki masz,
obiecałaś dać buziaka, daj zaraz“,

„Dałabym ja ci buziaka dała,
Gdyby matula w progu nie stała.
Dziewczyno, szachrajko,



obiecałaś a nie dałaś, cyganko!“
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Pomalutku, pocichutku

1. /:Pomalutku, pocichutku, grejcie mi kołomajki,

    a jo sobie potańcujym, nie opuszczym Marynki:/.

   /:Bo Marynka piekno, miło, a że se mi w nocy śniło,

   robotno, ochotno, wierno miło i chyntno:/.

   /:Tralala, holala, podkóweczki z ocela,

   Brzinkejcie, klepkejcie, a że se mi zedrzecie:/.

2. /:Pomalutku, pocichutku, grejcie mu kołomajki,

    a ón sobie potańcuje, nie opuści Marynki:/.

   /:Bo Marynka piekno, miło, a że se mu w nocy śniło,

   robotno, ochotno, wierno miło i chyntno:/.

   /:Tralala, holala, podkóweczki z ocela,



   Brzinkejcie, klepkejcie, a że se mi zedrzecie:/.
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Posłóchejcie, szuhajkowie

Posłóchejcie, szuhajkowie, powiym wóm nowine,
Ci cieszyńscy urzyndnicy werbujóm na wojne.
Werbujóm, werbujóm, werbujóm też w nocy,
Niech wóm bydzie, szuhajkowie,
Pan Bóg ku pómocy.

Chodzi synek po masztali, branne kónie czesze,
Oglóndo se z boku na bok, co mu skónd gdo niesie.
Ej, niesie mu niesie, fójteczek sztelunek,
Aj, tu mosz ty mój syneczku
Cesarski zowdowek.

Ej, że se jo mój fojteczku, o taki nie proszym,
Bo jo inszi zowdoweczek downo w sercu noszym.
Móm mateczke staróm, galaneczke szwarnóm,
Jak mi bydzie szabla brzinkać, 
Bydóm płakać za mnóm. 
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Posłóchejcie wy hawiyrze,hej

1. Posłóchejcie wy hawiyrze,hej!

Umrzył hawiyrz na Szómbarku, hej!

W Szónowie mu oddzwónili, hej!

W Błyndowicach położili, hej!

2. Ksiyndza mieli z Domasłowic, hej!

Rechtora ze Zebrzydowic, hej!

Ministrantów od Skoczowa, hej!

Synka z krziżym z Jabłónkowa, hej!

3. Sztyrze byli, co go niyśli, hej!

Byli radzi, że se zeszli, hej!

Tyn piyrszi był od Skalice, hej!

Mioł dziurawe nogawice, hej!

4. Tyn drugi był od Frydlantu, hej!

Mioł na zadku kónsek chwantu, hej!

A tyn trzeci był od Baszki, hej!

Bo mioł troche krótki nożki, hej!

5. Tyn czworty był od Morawy, hej!

A od rana był bolawy, hej!

Muzykantów napytali, hej!



Aby mu też co zagrali, hej!
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Postawiym ci moja

1. Postawiym ci moja, moja, jak żeś czakała.

    Dóm ci go Helynko pod same okiynko,

    abyś mie chciała.

2. Na tym moju bandle, bandle, jo nie żałujym.

    Je żech z tego dumny, że je taki szumny,

    bo cie miłujym.
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Poszła dziyweczka

1. Poszła dziyweczka do Bogumina,

    Syneczek za nióm z flaszeczkóm wina.

2. Wróć se, dziyweczko, mosz dóma gości,

    Jo se nie wrócym, boch uż na moście.

3. Sóm też tam goście i zalotnicy,

    Grajóm na hóślach i na gajdzicy.

4. Sprzedała fortuch i zapaśnice,

    Kupiła folwark i kamiynice.

5. A w tym folwarku czynsto bywała,

    W tej kamiynicy szpacyrowała.

6. W tej kamiynicy bioły kóń stoi,

    Bo se dziyweczka do ślubu stroi.

7. Na ślub jechała, bardzo płakała,

    Zielóne bandle z głowy targała.

8. Oj, bandle, bandle, coście zielóne,

    Moi oczynta bardzo skalóne.

9. Oj, bandle, bandle, rozczerwiyńcie se,

    Moi oczyska, rozweselcie se.
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Powiedzioł mi wczora chłopiec

Powiedzioł mi wczora chłopiec,
Że nie umiym chleba napiyc.
Cieszyn, Opawa, Frydek Ostrawa,
Chleba napiyc.

Jo se na to rozgniywała, mónki, soli napojczała, Cieszyn…

W poniedziałek kwas zrobiła a we wtorek zamiysiła, Cieszyn…

Taki se ji chlyb wydarził, spoza skóry kot wyłaził, Cieszyn…

Z jednej stróny woda ciykła, z drugi stróny mysz uciykła, 
Cieszyn…

Taki ciynki jako deska, taki suchy jako trzoska, Cieszyn…

Choć nie umiysz chleba napiyc, ale umiysz pieknie tańczyć,
Jo cie nauczym, jo cie nauczym chleba napiyc.
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Przez to pole jechoł

        1. Przez to pole jechoł a smutnie zawzdychoł

            po dzieuszce nadobnej.

            rozpuścił sobie złote pióreczka

            kóniczkowi po głowie.

        2. Ej zarżyj mi, zarżyj, mój kóniczku branny

            przez to pole jadóncy,

            aby usłyszała moja nejmilejszo

            w okiyneczku stojónco

        3. A gdy usłyszała, zaroz zapłakała

            o kóniczka brannego,

            ni tak o kóniczka, jako o syneczka,

            o syneczka szwarnego.

        4. W okiyneczku stoła a wióneczek wiła,

            bielusinki jako kwiat,

            wypłakała oczka, oczka swoji czorne,

            zmiynił se ji cały świat. 
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Przy Cieszynie dziywki stare

Przy Cieszynie dziywki stare,
Oparzył ich mróz,
Przyjechali tam szregowie,
Nabrali ich wóz.
Wszyscy se dziwali,
Cudów nie widzieli,
Takich cudów nie widzieli,
Kany ich tam wióz.
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Serwus drogi kamaradzie

Serwus drogi kamaradzie,
jo ci cosi powiym, 
abyś ty mi przestoł chodzić
kaj jo teraz chodzym.
Jak by my tam oba chodzili
kamaradzi by my nie byli
to by my se o to dziywcze
w gospodzie pobili
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Słóneczko zaszło, miesiónczek świyci

Słóneczko zaszło, miesiónczek świyci,
/:pódź mie ma miła odprowadzici.:/

Odprowadź ty mie, aż do gaiczka,
/:usłyszymy tam śpiywać słowiczka.:/

Słowiczek śpiywo, głos se rozlygo,
/:użeś ma miła ni ma poczciwo.:/

Tyś tymu synku, tyś tymu winiyn,
/:tyś mie napoił czerwónym winym.:/

Ani tak winym, jako warzónkóm,
/:eszcze bych była po dziś paniynkóm.:/
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Stary hawiyrz

1. Stary hawiyrz, młody hawiyrz 

to je jedno kładziwo,

to je jedno kładziwo.

Po robocie, po utropie,

rod tańcuje i śpiywo.

2. Całóm szychte pilnie robi,

aż se z czoła pot leje,

aż se z czoła pot leje.

A po szychcie z kamratami

Rod se cieszy i śmieje.

3. Dłónie obie splynskyrzóne,

Tako w szachcie robota,

Tako w szachcie robota.

Oczy czorne jakby z wynglo,

ale serce ze złota.

4. Hej hawiyrze, starzi, młodzi,

Zaśpiywejmy wiesioło,

Zaśpiywejmy wiesioło!

Żywot trzeba se osłodzić

Zatańcujmy wokoło.
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Syneczku, syneczku

        1. Syneczku, syneczku, nie kludź se tak z pyszna,

            boch jo je ubogo, jo bych za cie nie szła.

2. Jo ni móm bogactwa, tysiónczka żodnego,

a ty sobie łowisz z wióna bogatego.

3. Weź ty takóm sobie, co mo strzybne hoczki,

bedzie ci noszować do karczmy kołoczki.

4. To moji bogactwo wióneczek na głowie,

ta szaro sukiynka, co jóm móm na sobie.

5. Ta szaro sukiynka i fortuszek jedyn,

jo twojóm syneczku, jo twojóm nie bedym.

6. Hoczki se nie świycóm łańcuszki nie brzyńczóm,

    proszym cie syneczku, weź se kieróm inszóm.
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Szajba na wieży

1. Szajba na wieży ta se toczy.

Zły sztajger nas nie zdziwoczy.

Przijdzie czas, wybulymy zaś,

potym chybio próznych wozów,

bydzie krawal zaś.

2. A wy pieróni moji mili,

coście zaś to wymaścili?

Przidzie szlus, skrziwi se wóm fus,

a pón sztajger tyn wóm powiy

co to je ferszlus.
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Szła dziyweczka do gaiczka

1. Szła dziyweczka do gaiczka, do zielónego,

nadeszła tam myśliweczka czornookigo.

2. Myśliweczek czorneoczko, co ptoki strzylo,

szwarne dziywcze stoi przi nim, oczi uciyro.

3. Nie powiadej, szwarne dziywcze, że jo z tebóm stoł,

jo też bydym zapiyraci, żech cie nie wołoł.
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Szła dziyweczka na wodziczke

Szła dziyweczka na wodziczke,

pobłóndziła w lesie,

potkała tam bednorzyczka,

co obryncze niesie.

Mój ty bednorzyczku,

jo cie pieknie proszym, 

pobij że mi kóneweczke,

co w ni wode noszym.

Ón se nie wymówioł

swoigo rzemiosła,

jak pobijoł, tak pobijoł,

aż se ziymia trzónsła.



                                     84

Sztyry kónie we dworze

1. Sztyry kónie we dworze, 
      żodyn nimi nie orze, nie orze,
      żodyn nimi nie orze.

2. Orze nimi syneczek, 
     szwarny jako goździczek, goździczek,
      szwarny jako goździczek.

3. Jak na kóniec dooroł, 
   na swóm miłóm zawołoł, zawołoł,

 na swóm miłóm zawołoł.

4. Moja miła przidź ku mnie, 
     powiym jo ci, co mi je, co mi je, 
     powiym jo ci, co mi je.

5. Ej boli mie głowiczka, 
     ubiła mie maciczka, maciczka,

ubiła mie maciczka.
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Świyci mi miesiączek

Świyci mi miesiączek na rogu kościoła,
/: powiydz mi ma miła, moja roztomiła, kiedy bydziesz moja. :/

Powiydz mi dziyweczko, powiydz mi na razie,
/:Niech moje kóniczki, niech moje kóniczki nie stojóm na mrozie.:/

Bo moje kóniczki talarki kosztujóm,
/: z drogigo żelaza, z drogigo żelaza podkóweczki majóm. :/

Z drogigo żelaza i z drogi oceli,
/:Nie bydziesz lygowoł, nie bedziesz lygowoł w tej moji pościeli. :/

Bo moja pościelka złotym wyszywano,
/: a twoja koszulka, a twoja koszulka trzi roki nie prano. :/



86

Świyć miesiónczku jaśnie

Świyć miesiónczku jaśnie, 
wszak ty wiysz kumu,
moimu miłymu, 
jak pujdzie z dómu,
niech se synek nie ubliży, 
świyć miesiónczku eszcze wyży,
aby nie zbłóndził 
a nie szeł ku inszi. 
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To wy nie znocie naszigo tate

1. To wy nie znocie naszigo tate, 

idzie pod lauby, luchnie wypłate.

2. A pod laubami siedzi jak w kinie,

zrzawóm babe dziyrżi na klinie.

3. Babka go lubi, chłopek se śmieje,

dobre wineczko babeczce leje.

4. Du dóm se wraco zwiyndły jak guma,

eszcze se stawi do Rozynbluma.

5. U Rozynbluma rypnie piynć półek,

a du dóm idzie zwiyndły jak murek.

6. Dóma go wito rodzina jego,

cóż to za świnia, czumjóm na niego.

7. To nima świnia, to je wasz tata,



pytejcie se go,kaj je wypłata.

8. A robka jego ta niegibo se,

Yny fórt palcym dłubie se w nosie.

9. Naroz wyskoczi, praker popadnie,

a chłopka bije, kaj jóm napadnie.

10. Chłopek jóm pyto, aż go nie bije,

że ón uż wiyncej nic nie wypije.

11. Przestała go bić, ale zaś beczi,

Czym bedzie żiwić sztyrnost dni dzieci?

12. Nie starej se nic, robeczko złoto,

dyć za sztyrnost dni bedzie wypłata.

13. Tako wypłata! Chlyb drognie przeca,

A my nimómy swojigo pieca.

14. Robeczko moja, nie mów fórt drzisty,

Dyć teraz mómy wszistko na listki.

15. A po wypłacie baba z dzieckami

wycióngo głowe, stoji u bramy.

16. Chłopka uwidzi, hned go przichyci,

du dóm z wypłatóm hneda go smyczi.

17. Dóma mu prawi: Idź do kónzumu,

a tam se wypij dwie półki rumu.

18. Na rozkaz robki szeł do kónzumu,

a tam se wypił dwie półki rumu.

19. Od tego czasu siedzi u pieca,

Czumi do ognia, wygrzywo pleca.

Hoj, ta moja Mariana z dłógimi nogami,

Hoj, ta moja Mariana, tóm jo móm rod.

Ścisko i całuje, potym wyfackuje.

Hoj, ta moja Mariana, tóm jo móm rod.
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Ty cieszyński dziywki

1. Ty cieszyński dziywki, wielki paradnice,

zamiast do kościoła idóm ku muzyce.

2. Jedna stoi w zdrzadle, drugo se oblyko,

a ta trzecio w siyni z wojokym ucieko.

3. Przidóm ku muzyce, stanóm se do przodku,

cicho wyglóndajóm, kiery jim do kwiotko.

4. Jak żodnego nima, to same tańcujóm,

a jak przidzie płacić z okna wyskakujóm.
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Tyn cieszyński kościeliczek

1. /:Tyn cieszyński kościeliczek,

    dokoła je czorny las,:/

    powiydz mi syneczku, powiydz mi syneczku,

    czy przyjedziesz dziś do nas.

2. /:A ón jedzie, jedzie, jedzie,

    na tym brannym kóniczku:/

    a przypino sobie, a przypino sobie

    na lewy bok szabliczke.

3. /:Jak se te szabliczke przypnół

    tak żałośnie zapłakoł:/

    a tak se zapłakoł, a tak se zapłakoł,

    aże pod nim kóń zarżoł.
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U Cieszyna bymbny bijóm

U Cieszyna bymbny bijóm,
Wojaczkowie maszyrujóm.

Też bych jo tak maszyrowoł,
Gdyby mi gdo kónia siodłoł.

Jak to siostry usłyszały,
Kóniczka mu osiodłały.
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U dunaja

1. U dunaja, u dunaja stoji tam topol, stoji tam topol,
     pod topolym koloseczka, malowany kóń, malowany kóń.

2. Pod tym kóniym, pod tym kóniym złoto podkowa,
     powiydzże mi, moja miła, kiedy bydziesz ma.

3. A jo ciebie, synku nie chcym, bo ty w karty grosz.
    A jo ciebie, dziołcho nie chcym, czorne nogi mosz.

4. A jo skoczym do dunaja, umyjym nogi,
     a tyś przegroł sto talarów, bydziesz ubogi.

5. A co to je sto talarów, to je niewiele,
     a tyś głowy nie czosała sztyry niedziele.

6. A co ty mosz, ty karciorzu, do moji głowy, 
      osiodłej se ty kóniczka a jedź do wdowy.
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U naszego pana

U naszego pana, znalazła se biyda
a posłoł jóm nasz pan tata na szpacyr do żyda.

Ej żydzie, ej żydzie, dej gorzołki biydzie,
bo jak se biyda opije, to dudóm spać pudzie.

Biyda se opiła, dudóm nie wróciła,
poszła óna kole sadu, tam se utopiła.



93

U naszigo sómsiada

1. U naszigo sómsiada muzyka tam graje,

jo se pujdym podziwać, gdo to tam tańcuje.

2. Tańcujóm tam wojocy, majóm modre szaty,

a wyłożki czyrwióne, oficyrzi tacy.

3. Tańcujóm tam dziełuchy, majóm piekne szaty,

Potargane póńczochy a strzewiki taki.
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Usnyła Zuzanka

1. Usnyła Zuzanka pod biołóm lilijóm,
    fórmani jechali, fórmani jechali i obudzili jóm.

2. Fórmani, fórmani, piekne kónie mocie,
    za jednóm lilije, za jednóm lilije jednego mi dejcie.

3. Fórmani stanyli, konie odprzóngnyli,
    za jednóm lilije, za jednóm lilije jednego ji dali.

4. Poszła pośród lasu, siodła na kamiyniu,
    rozpuściła włosy, rozpuściła włosy po prawym ramiyniu.

5. Ej, miała jo miała pozłocany warkocz,
    ale mi go ukrod, ale mi go ukrod od sómsiada smarkocz.

6. Poczkej ty, smarkoczu, przidziesz ku mnie w nocy,
    weznym jo widełki, weznym jo widełki, wybodym ci oczy.
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Uż se mi ławeczka

Uż se mi ławeczka
Na poły złómała,
Co jo ze swym miłym
Na ni siodowała,
Na ni siodowała.

Ej, moja ławeczko
Zrośnij se mi eszcze,
Moje pocieszyni
Nawróć se mi eszcze,
Nawróć se mi eszcze.

Pocieszyni moje
Dalekoś ody mnie,
Gdybyś było bliży,
Pocieszyło byś mie,
Pocieszyło byś mie.



96

W Cieszynie na rynku

W Cieszynie na rynku, koło piernikorza,
Siedzi żyd na świni, woło dejcie noża.
My noża nie dómy, bo żyda nie znómy,
Jak żyda poznómy, to mu noża dómy.

Tóż my se zebrali, śpiywać spróbowali,
A miyndzy tym troche se zatańcowali.
Bo my wszyscy razym dzisio dobrze wiymy,
Że bez ślónskich śpiywek se nie obyndymy.
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W Cieszynie na Szysztocie

1. W Cieszynie na Szysztocie, muzyczka tam graje,

    pódźmy se tam podziwać, gdo to tam tańcuje.

2. Tańcujóm tam dziełuchy, majóm piekne szaty,

    Potargane póńczochy a strzewiki taki

3. Tańcowołech tam z jednóm, miała żółte zymby,

    Chciołech jóm pocałować, smerdziało ji z gymby.
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W jarzómbkowym lesie

1. W jarzómbkowym lesie drobne zogóneczki,

orze ich tam mój syneczek w koszulce bieluśki, 

w koszulce bieluśki.

2. Na kóniec dooroł, czopeczka mu spadła,

powiydz że mi, moja miła, czymu żeś tak zbladła, 

czymu żeś tak zbladła.

3. Zbladła ci jo, zbladła, syneczku przi ciebie,

boś mi dycki obiecowoł, że ty se mie weźniesz, 

że ty se mie weźniesz.

4. Kiejsi żeś mie widzioł przez dziewióntóm ściane,

a teraz mie uż nie widzisz, choć przi tobie stanym, 

choć przi tobie stanym.

5. Kiejsi żeś mie widzioł w nocy przi miesiónczku,

a teraz mie uż nie widzisz, choć stanym w słóneczku, 

choć stanym w słóneczku.
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W Pietwołdzie sóm syncy szwarni

1. W Pietwołdzie sóm syncy szwarni, hm ta hm ta hm ta dra

Ale też sóm moc paradni, hm ta hm ta dra.

2. Zymby pieknie drobniusinki, hm ta hm ta hm ta dra.

Nogi jako szpilki ciynki, hm ta hm ta hm ta dra.

3. Pod karkym zaś piekno szlajfka, hm ta hm ta hm ta dra.

A z kapsy mu trczi fajfka, hm ta hm ta hm ta dra.

4. Szaty szumne z nowej łatki, hm ta hm ta hm ta dra.

Kupióne na wieczne spłatki, hm ta hm ta hm ta dra.

5. Lakiyrki pieknie świycónce, hm ta hm ta hm ta dra.

Ynym, że z nich trczóm palce, hm ta hm ta hm ta dra.
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W pyndziałek robić nie bedym

1. W pyndziałek robić nie bedym,

we wtorek na jarmark pujdym,

we strzode z jarmarku,

a we sztwortek ze swóm miłóm do szynku.

2. A w pióntek hoja sa hoja,

bedziesz ty dziełucho moja,

w sobote rónczki dasz,

a w niedziele pojadymy na kiermasz.

3. Kamraci grejcie od ucha,

aż se wytańcuje dziełucha,

a jo se radujym,

że se ze swojóm dziełuchóm ożynim.
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W tej trzanowski dziedzinie

1. W tej trzanowski dziedzinie, w tej trzanowski dziedzinie

Dobrze se szpacyruje.

2. Pódźmy, chłapcy, pódźmy tam,

Niechołech jo szatke tam.

3. Uż nas też tam nie puszczóm,

abo uż tam twardo spióm.

4. Zoporeczko złómano,

ściebełeczkym zwiónzano.

5. My ściebełko przerwiymy,

ku swej miłej wlezymy.

6. Za dwiyrzami stoi gnot,

Połóż sobie swój kabot.

7. A tam dali stoliczek,

Połóż sobie kłobuczek.

8. Gdo was rano obudzi,

Takich dwóch młodych ludzi?

9. Doł ji ryński, doł ji sześć,

Kupisz sobie na czepiec.

10. Óna czepiec kupuje,

A ón z miasta wandruje.

11. Dóm se kłobuk na ucho, 

zustóń z Bogym dziełucho.
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W zielónym gaiku

W zielónym gaiku jelyń wode pije, la, la ..
no i bez kochanio nie dobrze se żyje, la, la ..

W zielónym gaiku jelyń se przechodzi, la, la ..
żyńcie se syncziska pokiel ście sóm młodzi, la, la ..

W zielónym gaiku jelyń złómoł noge, la, la ..
żynił bych se dziołcho, cóż kiedy ni mogym, la, la..

W zielónym gaiku jelyń chodzi z łanióm, la, la ..
A naszi syncziska dziełuchy cyganióm, la, la ..
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We Frysztocie na ryneczku

1. We Frysztocie na ryneczku

studnia murowano,

ku ni chodzi ma dziyweczka,

ku ni chodzi ma dziyweczka 

Cało upłakano.

2. A co płaczesz a narzykosz,

dyć nic nie kolybosz?

Jak jo bydym kolybała,

to jo bydym synku na cie

strasznie narzykała.

3. Nienarzykej dziołcho na mie,

narzykej na siebie,

bo jo ci to dycki prawił,

bo jo ci to dycki prawił,

dziołcho, rozyndźmy se.
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Wiła wiónki

1. Wiła wiónki, wiła wónne, wiła rozmaryjónowe.

Coś, dziełuszko myślała, kiejś tyn wióneczek wiła,

coś, dziełuszko, myślała, kiejś tym wióneczek wiła.

2. Myślałażech aji myślim, że se tym wióneczkym zdobim.

Tak jo na cie czakała, abych se spodobała,

tak jo na cie czakała, abych se spodobała.
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Wiym jo w Cieszynie jedyn dóm

1. /: Wiym jo w Cieszynie jedyn dóm :/

    /: tam jo galanke swojóm móm :/

2. /: Rodzice mi jóm wzbraniajóm :/

    /: to przez to, że ji nie znajóm :/

3. /: Ale wszak jo jóm dobrze znóm :/

    /: to przez to, że k ni chodzywóm:/
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Wychodzi słóneczko z wysoki góry

Wychodzi słóneczko z wysoki góry,
wyglóndo ma miła z nowej kumory
nie wyglóndej moja miła yny ku mie wyndź,
przemówimy sobie ze sztyry słóweczka,
pod szczyrym niebym.

Jo k tobie nie wyndym, boś przi inszi był,
jo za to ni mogym, dyć jo zabłóndził,
kiejś zabłóndził, toś zabłóndził,
kaj cie dioboł niós, było to uż nie roz,
ty mój kochaneczku, idź se tam teroz.
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Wykwitła mi bioło róża

Wykwitła mi bioło róża,
jo ji targać nie bedym,
miłowałach jo syneczka,
uż miłować nie bedym.

Miłowałach jo go wiernie,
w sercu swoim nosiła,
po kielach jo se nie dowiedziała,
jako ta miłość była.

Wykwitła mi bioło róża,
jo ji targać nie bedym,
O, ty miły mój syneczku,
Podziwóm se po inszym.

Miłować go bedym wiernie,
Ón se potym weźnie mie,
Nie myśli se ty syneczku,
Że mie uż inszy nie chce. 
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Wyszło słónko

Tekst Lila Kosiec

/:Wyszło słónko, kiwło na nas z nieba:/
Zaś do pola gotować se trzeba,
Zorać, zasioć, pozbiyrać.

Uż se śćmiywo, do dómu pujdymy,
Po robocie poczciwej spocznymy,
Swoji wierne serca pocieszymy,
Pocieszymy serduszka.
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Za stodołóm na rzyce

Za stodołóm na rzyce, pasła Hanka kaczyce, kaczyce,
Pasła Hanka kaczyce.

Jedna była dziwoko, wyleciała wysoko, wysoko,
Wylecieła wysoko.

Wołała jóm taś, taś, taś, przidź Janiczku zaś, zaś, zaś, zaś, zaś, zaś,
Przidź Janiczku zaś, zaś, zaś.

Jyny nie chodź w sobote, bo móm pilnóm robote, robote,
Bo móm pilnóm robote.
A ón prziszeł w sobote, miała pilnóm robote, robote,
Miała pilnóm robote.
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Z wysoki góry

1.

2.

3.

Z wysoki góry jadóm Mazury,

jedzie, jedzie Mazureczek,

co mi wiezie mój wióneczek 

cały zielóny, ny, ny, cały zielóny.

Przyjechoł w nocy koło północy 

I zapukoł na okiynko

Jeśli nie spisz ma Anielko

Podej mi wody, -dy, -dy, podej mi wody.

Jo nimogym wstać, wody ci podać,

Bo mi mama przykozała

Abych z tobóm nie mówiła

Żeś eszcze młody, -dy, -dy, żeś eszcze młody

4. Wyjechoł w pole, strzelił we dwoje,

hopsa, hopsa Mazureczek,

Zapómniałach swój wióneczek

w izbie na stole, le, le, w izbie na stole.
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Znóm jednego ptoszka w lesie

1.

2.

3.

Znóm jednego ptoszka w lesie 

malowane wajca niesie.

Jedno biołe drugi szare 

że w Ostrawie dziywki stare.

A w Rychwołdzie dziywki gryfne 

gryfne ale za to pyszne.

Kiedy z chłopcym zatańcujóm

nos do góry zadziyrajóm.

Zaś w Lutyni młodziusiynki,

majóm gymby gładziusiynki.

Jak gdo jednóm pocałuje

trzi roki se oblizuje.
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Żodyn synek z kolónije

Żodyn synek z kolónije ciynżko robić nie bydzie,
Jak go pozwiesz do roboty obieco a nie przidzie.
Chodzi a zganio cosi do żranio,
Dziepro jak mu głód dokuczi, chytnie se fiedrowanio.

Wszystki dziołchy z kolónije, sóm to wielki frajerki.
Cały tydziyń nic nie robióm, jyny przed zdrzadłym stojóm.
Włosy kolbujóm, wargi malujóm,
A jak sóm uż wysztrychcóne, hołdy - bołdy tańcujóm.
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Żóneczki moje

Żóneczki moje,  poradźcie wy mi,
Myrchawego mynża móm.
We dnie w nocy nie spi, o inszej se myśli,
Co jo se z nim poczónć móm.

Pujdym do grónia, nakopiym korzynia,
Tego jo mu zarzyć dóm.
A jak ón go skusi, hned umiyrać musí,
Jo se eszcze roz wydóm.

Na jego grobie, podskoczym sobie,
Oj daneczka oj dana.
Nie bedym płakała, nedým tańcowała,
Od wieczora do rana.
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Ej do kóńca, mój zogónku

1. Ej do kóńca, mój zogónku do kóńca,

    Uwidzisz tam z krzywóm gymbóm młodziyńca.

2. Bedym jo mu kwaśne płónki warziła

    Aby se mu gymbuliczka sprościła.

3. Ej bodejby tyn pachołek z piyntra spod,

     Uoroł mi zogóneczek jako skłod.

4. Puście nas uż, gaździneczko, puście nas,

    Bo słóneczko uż zachodzi, bo uż czas.

5. Ej pójdziecie, moji żnoczki, pójdziecie,

    Yny eszcze po zogónku zeżniecie!
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Gazdoszku, gaździnko

Gazdoszku, gaździnko 
do was wstympujymy,
wszystkigo dobrego, 
wóm też winszujymy.

Gazdoszku, gaździnko 
użje żniwa kóniec,
a na to uznani, hej, 
oto mocie wiyniec.
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Przynoszymy plón

Przynoszymy plón, 
gospodarzóm w dóm,
aby dobrze plónowało, 
po sto korcy z kopy dało,
przynoszymy plón, 
gospodarzóm w dóm.
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Pszyniczko, pszyniczko

 

Pszyniczko, pszyniczko,
Jako cie móm kosić,
Sległo słóma, gazda dóma ,
Nie doł piwa nosić.

Ni miynszóm robote,
Odrzyły dziywczynta,
Podziwej se gospodarzu
Na nasze rónczynta.
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Rozlecieli się

Rozlecieli się siwi gołąbkowie.
Po polu, ej, polu, polu.
Nabierz pszyniczki do zapaśniczki,
Zawołej ich do dworu.

Użech nabrała, aji zawołała,
Ej duś, duś,..
Uż was nie bydym wiyncyj wołała,
Ej, już, już,…
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Stóń syneczku z rana

1) Stóń syneczku z rana, dej kóniczkóm siana,

/:Użeś se móg wyspać przez noc aż do rana:/.

2) Stowejcie dziyweczki, zbiyrejcie siyrpeczki,

/:Zeżnijcie, powiążcie ostatni snopeczki:/.

3) Zwiyźcie do stodoły, siodejcie za stoły,

/: Dajóm wóm gazdoszek po dwa po trzy poły:/.

4) A nasza gaździnka nalejóm wóm winka,

/: A z makym kołocza dajóm wóm gaździnka:/.
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Wiwat, wiwat, zaśpiywejmy

Wiwat, wiwat, zaśpiywejmy,
gazdoszkowi cześć oddejmy.

By tyn wiyniec od nas wziyni,
czym dobrym nas obdarzyli.

Bo tyn wiyniec same kwiaty,
wart ón je same dukaty.

Dukatów mieć nie bydziecie,
ale choć poczynstujecie.

Gaździnka dajóm kołocza,
to bydzie nasza zapłata.
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A ty ptaszku, krogulaszku

A ty ptaszku, krogulaszku, wysokoś lotoł,
Powiydzże mi nowineczke, kierómś tam słyszoł.

Słyszołech tam nowineczke, ale nie dobróm,
Że uż twojóm galaneczke ku ślubu wiezóm.

Jednymu jóm oddowajóm, drugimu je żol,
Trzecimu se serce kraje, nie bedzie ji mioł.
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Coś Jankowi obiecała

Coś Jankowi obiecała teraz musisz dać.
Tyn wiónek rozmarynowy,
Co ci syjmóm z twoi głowy,
Tyn mu dzisio dosz, bo go eszcze mosz.

Tyn wiónek rozmarynowy mu Maryczko dosz.
Dlo niego żeś wachowała,
Jymu oddać obiecała,
Eszcze go ty mosz, ale mu go dosz.

Rozmaryn je piekne ziele, to mój cały strój.
Tyn wiónek rozmarynowy
Dóm ci Janku z moi głowy,
Boś ty przeca mój, a tyn wiónek twój.
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Czymuście mie mamuliczko

Czymuście mie mamuliczko tak wczas wydali,
Czymuście mie gospodarzić nie nauczyli,
Teraz trzeba gospodarzić, chleba napiyc i nawarzić,
A jo nie umiym. 

Daliście mi trzista ryńskich, trzi pory kóni,
A ku tymu dwie krowiczki, sześcioro świni.
Teraz mi to chłop przepije, przidzie dudóm, to mie zbile,
Mamulko moja.

Jak wy do mie przijedziecie, mamulko moja,
To ón do mie pieknie mówi „żóneczko moja“,
A jak wy zaś odjedziecie, wszistki kónty mnóm wymiecie,
Mamulko moja.
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Hej, koło Cieszyna

Hej, koło Cieszyna stoi lipeczka,
A pod tóm lipeczkóm stoi dziyweczka.
Stoi, stoi ustrojóno, jak by była malowano,
Jako dworeczka, hej, jako dworeczka.

A jo se ji pytoł, czy by mie chciała,
A óna mi na to rónczke podała.
Ojcowie se dowiedzieli, zaroz po mnie przajechali,
Było wiesieli, hej, było wiesieli.

A na tym wiesielu dostełech wiele,
Sztyry wołki siwe, świdrate ciele.
Wszystko by to dobre było, gdyby ciele nie świdrzyło,
Żóneczko moja, hej, żóneczko moja.

Dostołech też stary kabot na świynta,
Co nieboszczyk starzik pos w nim cielynta.
Gdyby byli starzik żyli, to by byli w nim chodzili,
Jo by ni mioł nic, hej, jo by ni mioł nic.
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Jak cie bedóm czepić

Jak cie bedóm czepić,
Dziwej se do nieba,
Aby tym twoim dzieckóm
Nie chybiło chleba.

Jak cie bedóm czepić,
Zazdrzyj do kumina,
Abyś ty nejpiyrszigo
Powijała syna. 

Jak cie bedóm czepić,
Spojrzyj do powały,
Coby ty twoi dziecka
Czorne oczi miały.
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Je tu jedna dziyweczka

Je tu jedna dziyweczka, 
Co pozbyła wióneczka.

Je tu jedyn młodziyniec,
Ón zapłaci za wiyniec.

Ale je ón ubogi,
Potrzebuje wspómogi.
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Mamulko, tatulku, otwiyrejcie wrota

Mamulko, tatulku, otwiyrecie wrota,
Kludzymy wóm ziyncia ze samego złota.

Ze samego złota, ze samej oceli,
Co byście wiedzieli, że mocie wiesieli.

Mamulko, tatulku, otwiyrecie w siyni,
Kludzymy niewiaste, dobróm gospodyni.

Kludzymy Marysie, tóm Kryglowóm dziołche,
Miłujcie jóm wszyscy, miłujcie jak córke.

__________

Jyny se dziołuszko, jyny se wiesioło,
Pokiyl ci nie dajóm, czepieczek na czoło.

Bo jak ci go dajóm, włosy poswijajóm,
Uż ci tak nie bydzie, chociaż ci zagrajóm
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Muszymy cie cero

Muszymy cie cero pożegnać z dómu,
Abyś se uż poszła tam ku swoimu.
Kieregoś sobie wybrała
I wierność mu ślubowała, tam przi ołtorzu.

A jako też bych jo odchodzić miała,
Kiedych jeszcze ojcu nie dziynkowała.
Dziynkujym wóm, miły ojcze,
Wychowaliście mie dobrze, Boże wóm zapłać.

A jako też bych jo odchodzić miała,
Kiedych jeszcze matce nie dziynkowała.
Dziynkujym wóm, miła matko,
Wychowaliście mie gładko, Boże wóm zapłać.
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Muzyczka se wyśpiywała

Muzyczka se wyśpiywała,
potańcujmy wszyscy,
a w karku se wysuszyło,
popijmy se wszyscy.

Abo piwa, abo wina, 
abo gorzołeczki,
bo jo strasznie rod miłujym
ty szwarne dziyweczki.

Ta Haniczka, ta je piekno,
bo tako nadobno,
suknia na ni, jak na pani,
koszulka jedwobno.

Nie grejmy uż muzykanci,
siednijmy se na próg,
bo my uż se dość nagrali
starostowi na bórg.
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O pódźże ty tu dziyweczko

O pódźże ty tu dziyweczko do tej kómory,
Bo tu mómy uż do ciebie stołek gotowy.
Tu na nim bydziesz siedzieć,
Głowiczke bydziesz trzymać,
Bo ci uż bedymy wiónek z głowiczki sjimać.

A dómy ci sto talarów za tyn wióneczek,
Przyprawimy ci za niego bioły czepieczek.
Tyś dziyweczko, tyś nasza,
Tak apostoł ogłasza,
Bo twa miłość do małżonka wiyncyj oznacza.

Użeś se ty w stan małżeński iść odwożyła,
A tyn przerozkoszny wiónek uż porzuciła.
O wióneczku mój drogi,
Uż cie rzucóm pod nogi,
Niech go uż dziwoki sarniok porwie na rogi.
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Swoboda, swoboda

Swoboda, swoboda, swobodziczka,
Co mi śpiywowała mamuliczka,
Eszcze mie w kolybce kolybała
Uż mi o swobodzie śpiywowała.

Użech se ożynił, uż je darmo,
Wziónech se na siebia ciynżki jarmo,
Kiere musim nosić aż do śmierci,
Na swojóm swobode zapómnieci.

Gdo mo dobróm żónke, tyn mo radość,
Óna mu nie zrobi nigdy na złość,
Do mu dziubka rano i w połednie,
A jak przidzie wieczór przi nim legnie.
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Uż se mi trzeba pryntko wybiyrać

Uż se mi trzeba pryntko wybiyrać,
eszcze mi trzeba ojcóm dziynkować,
zbogym, zbogym, ojcze, matko,
wychowali ście mie głatko,
uż nie bydziecie.

Uż se mi trzeba pryntko wybiyrać,
eszcze mi trzeba siostróm dziynkować,
zbogym, zbogym, miłe siostry,
co ście były na mie ostre,
uż nie bydziecie.

Uż se mi trzeba pryntko wybiyrać,
eszcze mi trzeba ciotkóm dziynkować,
zbogym, zbogym, miłe ciotki,
robili ście na mie plotki,
uż nie bydziecie.
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Bóg Wóm zapłać

1. Bóg Wóm zapłać za tóm kolyndziczke, Wóm, Gospodarzu.

     Wóm też zapłać, miła Gospodyni, aż se podarzi.

    /:Dóma i na polu, w zogrodzie, na roli,

    śliwki, jabka, pszynica, owies, sumrzica:/.

2. Każdo krowa niech se roz ocieli, moc mlyka dowo.

     Każdo kura trzi razy do roka kurczynta niech mo.

3. Gynsi niech też krziczóm: Ga ga ga ga ga ga ga ga ga,

     A gołómb: Hur hur hur hur hur hur hur, aż je pełny dwór.
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Chrystus się narodził
(pieśń stołowa)

Chrystus się narodził,
weselmy się,
by nas wyswobodził,
radujmy się.
Z żywota czystego,
z rodu królewskiego,
już nam narodził się.

Z dawna obiecany,
weselmy się,
jest na świat zesłany,
radujmy się.
Z żywota czystego,
z rodu królewskiego,
już nam narodził się.
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Czas radości
(pieśń stołowa)

      1. Czas radości, wesołości nastał światu temu,

bo Chrystus Pan na zbawcę dan człowieku grzesznemu.

Dziś się nam narodził, z bied nas wyswobodził,

będzie zawdy drogą prawdy nas wodził.

      2. O, jak tego dnia świętego grzeszni wyglądali,

niespodzianie go niebianie światu zwiastowali.

Radość z niego mamy, Boga wysławiamy,

pacholątku, niemowlątku śpiewamy.

      3. Zbawicielu, Przyjacielu, Panie Jezu Chryste!

Skarbemś drogim nam, ubogim, zrodzon z Panny czystej!

Królu nasz, Panie nasz! Potrzeby nasze znasz,

z swej miłości nam radości w niebie dasz!
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Dej Pan Bóg dobry dziyń

Dej Pan Bóg dobry dziyń pod wasze okiynko,
prziszły my powitać was, miła gaździnko,
goiczek zielóny, pieknie ustrojóny.

A na tym goiczku malowane wajca,
sóm też tu dziyweczki szykowne do tańca,
goiczek zielóny, pieknie ustrojóny.

A na tym goiczku jedwobne sznóreczki,
co je nawieszały szykowne dziyweczki,
goiczek zielóny, pieknie ustrojóny.

A na tym goiczku je głośny dzwóneczek,
co go tam powiesił szwarny pachołeczek,
goiczek zielóny, pieknie ustrojóny.

Dejcie nóm też dejcie, co nóm mocie daci,
bo se nóm zaś trzeba dali pomykaci,
goiczek zielóny, pieknie ustrojóny.

Nie dowejcie wy nóm piniónżka jednego,
bo by my se w polu pobiły o niego,
goiczek zielóny, pieknie ustrojóny.
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Dej Pan Bóg wieczór

Dej Pan Bóg wieczór, dziyń wesoły,
a nejprzód panu gospodarzowi.

A potym także gospodyni,
dzieciom, czeladzi, pospołu wszystkim.

Teraz też dali posłóchejcie,
co wóm bedymy kolyndowali.

O narodzeniu sławnym Jego,
co był dzieciątkiem, a cierpiał mnogo.
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Do tego tu dómu wstympujymy

Do tego tu dómu wstympujymy,
szczynścio zdrowio winszujymy,
wszystkigo dobrego od Boga miłego.

Za te wasze dary dziynkujymy,
my tu za rok zaś przidymy,
wszystkigo dobrego od Boga miłego.
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Dwo kapłóni

/: Dwo kapłóni:/ w stodole młócili, hej kolynda.

/: Kogut wieje,:/ kura se mu śmieje, hej kolynda.

/: Koza wiezie:/  do młyna na wozie, hej kolynda.

/: Kóń piec poli,:/ kobyła go chwoli, hej kolynda.

/: Gynś siodłato,:/ piec wymiato, hej kolynda.

/: Gónska bioło,:/ pecyneczki wolo, hej kolynda.

/: Świnia miynsi,:/ krowa wode nosi, hej kolynda.

/: Niedźwiedź sodzo,:/ osioł mu podowo, hej kolynda.

/: Wilk wybiyro,:/ chleba nie przibywo, hej kolynda.
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Ej gody nóm nastały

    1. Ej gody nóm nastały, 

        uż my z radości,

        znowu z wdziynczności dożyli,

        starzy i młodzi, czeladka, dzieci doczkali.

    2. Gospodarz z gospodynióm

        siedzóm za stołym,

        pijóm a jedzóm z korzyniym,

        ryby, kołocze masne fikocze pieczóne. 

    3. Kolyndnicy śpiywajóm,

        jedni na dworze, 

        drudzy w kómorze czakajóm,

        jak im mało do, abo nic nie do, dudrajóm.

    4. Pachołcy do karczmy jdóm,

        pijóm, godujóm,

        skoczóm, tańcujóm aż padnóm, 

        jedni bez bótów, drudzy bez galot zustanóm.
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Gdy był król Herod

            Tekst Adam Sikora

1. Gdy był król Herod tronem zajęty,
Jak nam wykłada Mateusz święty,
Wtenczas się Chrystus narodził,
By nas z grzechów wyswobodził
I z Bogiem zgodził.

2. Pokazała się na wschodzie słońca,
         Gwiazda przecudnie jaśniejąca,
Na niebieskim firnamencie
Ujrzeli ją w tym momencie
Sławni mędrcowie.

3. Wnet z tego znaku wyrozumieli,
I z proroctw onych, które wiedzieli,
Że nie znaczy nic innego,
Tylko króla żydowskiego
Narodzonego.

4. Bez odkładania zaraz w tej chwili,
Słudzy wielbłądy im przystroili,
Kufry i królewskie zbroje,
Zacnych podarunków troje,
Te z sobą wzięli.
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Gdy pastuszkowie

Gdy pastuszkowie z Betlema przyszli,
Piękną nowinę z sobą donieśli,
Że w stajence betlemskiej
Zrodził się król niebieski.

O czym dziewczyny się dowiedziały,
Zaroz Go wszystkie przywitać chciały,
Lecz nie miały dla Niego
Podarunku żadnego.

Zaraz Anuszka biegła do kuchni
I upraszała swojej mamunie
O kołaczyków parę
Dzieciątku na ofiarę.

Matka lubiła wielce Anuszkę,
Nawiązała jej dużą wysłóżkę,
Z dziękczynieniem Anuszka
Wzięła dar dla Jezuska.

Pobiegła za nią dobra Marusza,
Prosi niezmiernie swego tatusia,
Żeby jej dał pieniędzy
Na dar Dzieciątku w nędzy.
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Hola, pasterze, hola
Tekst Adam Sikora

1. Hola, pasterze, hola!
Pójdźcie czemprędzej z pola,
Zajmijcie z sobą trzody,
Bo pójdziemy na gody.

2. Pójdźcie, pójdźcie z weselem
Ku miasteczku Betlejem,
Tam w stajence Maryja
Niemowlątko powiła.

3. Kuba weźmie do kosza
Czubatego kokosza,
A Pawełek w powązkę,
Weźmie siodłatą gąskę.

4. Grześ, jako stary bacza,
Serzanego kołacza,
Faskę masła świeżego,
Dla dzieciątka Bożego.

5. Bartoś świeże twarószki
Naładuje do nószki,
A ja gruszek w kobielę,

         I pójdziemy z weselem.
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Szczynści, zdrowi

1. Szczynści, zdrowi, pokój świynty winszujymy wóm
    Gospodarzu, gospodyni i Waszym dziatkóm
    My z daleka idymy, nowine wóm niesymy
    To wóm powiymy.

2. Narodziło się dziecióntko w Betlejem mieście
    Leży óno niemowlóntko na prostej słómie
    Wół i osioł zagrzywo, ojciec matka kolybo
    To nie pómogo.

3, Kolybeczka z jaśliczkami też połómano,
    Dejcie nóm to gospodyni, my to sprawiymy
    A wy też to paniynki, dejcie też co na plynki
    Pro dziecie małe.
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Świynty Sczepón 

          1. /: Świynty Sczepón po kolyndzie rod chodził :/

                 a świynty Jón, a świynty Jón

                 kolyndziczke roznosił

          2. /: Ej, przyszli my ku jednymu dworowi, :/

                 zaśpiywejmy, zaśpiywejmy 

                 panu gospodarzowi.

         3. /: Ej, śpisz-li ty gospodarzu czy czujesz,

                czyliż nóm też, czyliż nóm też

                kolyndziczke gotujesz.

         4. /: Ej, gotujym kolyndziczke i kołocz:/

                eszcze k tymu, eszcze k tymu

                dżbónek piwa na pómoc.
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Wiym rubinka, wiym jednego

1. Hej, hej, wiym rubinka, wiym jednego
ku dziyweczce szykownego,
służył wiernie panu tymu, hej, hej, kolynda!

2. Hej, hej, służył u nas przez dziewiynć lat
na dziesiónty dosłógowoł,
za swóm miłóm se roztesknił, hej, hej, kolynda!

3. Hej, hej, zapłoć gazdo służbe mojóm,
służbe mojóm zasłużónóm,
we dnie w nocy zarobiónóm, hej, hej, kolynda!

4. Hej, hej, czym ci płacić mój rubinku?
tolarkami z uszeczkami
buteczkami z ostróżkami, hej, hej, kolynda!

5. Hej, hej, czymże wiyncej mój rubinku?
czopkóm nowóm, piórko za nióm,
kabot nowy bortowany, hej, hej, kolynda!

6. Hej, hej, czymże wiyncej mój rubinku?
trzi koszule ćwilichowe,
nogawice lazurowe, hej, hej, kolynda!

7. Hej, hej, czymże wiyncej mój rubinku?
kónik branny, osiodłany,
jakby cały malowany, hej, hej, kolynda!

8. Hej, hej, kiej na wyrch gory wyjechoł,
z cicha pod nim kónik zarżoł,
za swóm miłóm se rozjechoł, hej, hej, kolynda!
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Ciecze woda

148
Czardasz ślónski



149
Czyś ty nie wiedziała (Cieszyniok)

Czyś ty nie wiedziała, czyś ty nie słyszała,
Że je jutro niedziela.
Izbyś nie zamiótła, włosaś nie zaplótła,
Z ciebie dziywcze niewiela.

A cóż cie to boli, pilnuj swojej roli,
Patrz ty tylko na siebie,
Do karczmiczki chodzisz a dziywczynta zwodzisz,
Nie pujdym jo za ciebie.

150
Gdy jo pleła len



151
Godziniorz

Miała jo syneczka godziniorza,
Co robił godziny dlo cysorza,
Ty godziny przestyły bić,
Miała jo syneczka uż ni móm nic.

152
Grabowy



153
Hej na moście (Chodzóny)

Hej na moście trowa rośnie a pod mostym fijołek,
Je w Cieszynie szwarne dziywcze, a w Ustróniu pachołek.

Gdyby jo mioł, co by jo chcioł, co by se mi luboło,
Dziywcze szwarne, oczka czorne, co by za mnóm chodziło.

154
Hołomucki

Hołomuc je piekne miasto, Hołomuc je cysorski,
Podziwej se moja nejmilejszo jaki zy mnie chłop herski.
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Hólan

Miała baba hólana, co mioł krzywe kolana,
Warzyła mu grzyby, co by ni mioł krzywych.

Miała baba hólana, było to straszydło,
Dóma se go kury boły a na polu bydlo.

Miała baba hólana, co ji robił cweki,
Jedyn ji wbił do dupy, drugi do paszczeki. 
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Jak ech jo szeł przez tyn lasek borowy (Jawornicki)

Jak  ech jo szeł przez tyn lasek borowy,
Jako w zimie tak i w lecie zielóny,
A mie se wszystko zdo, że se na mie gniwo,
To moji pocieszyni.

Jak ech jo szeł ku swej miłej w połednie,
Óna eszcze z łóżka swego nie stanie,
Cóż to za paniynka, żodno gospodyńka,
Co leży do połednia. 
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Jak jo chodził do szkoły (Litery)

1. Jak jo chodził do szkoły,
uczyli mie rechtory.
/: Jedyn, dwa, trzi, sztyry,
   to sóm piekne litery. :/

2. Uczyli nas pisanio,
dobrego zachowanio (rachowanio).
/: Kozali posłóchać,
   Starszych ludzi pozdowiać.:/

3. Starzik mi fórt prawili,
coby my se uczyli.
/: Nie prali książkami,
   bo bedymy wołami. :/

Jak jo chodził do szkoły,
Uczyli mie rechtory,
/:Piwo pić, karty grać,
Z dziołchami tańcować. :/

Jak ech była dziołuszkóm,
Szeptali mi na uszko,
/:Gryfnoś je, robotno,
Pod pierzinóm ochotno. :/
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Jak jo umrym

Jak jo umrym gdo bydzie żył, …
A gdo bydzie gorzołke pił,…

Jak uż umrym, tóż bedym gnił, …
A tymczasym wiesioło żył, …
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Jeśli ty mie chcesz (Diobołek)

Jeśli ty mie chcesz, to je ciebie też.
Pani mama, pani mama zakozali,
A pón tata, a pón tata też

Pani mama, pani mama pozwoliłi,
A pón tata, a pón tata też.
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Kołamajki

Kołomajki mig, mig, mig, ożynił se sukiynik,
A co se wzión za żóne, kowolowóm Maryne.

Kowolowo Maryna, brynelowe bótki mo,
Jak je óna obuje, kołomajki tańcuje.

Kołomajki tańcujcie, yny pieca szanujcie,
pieca trzeba na zime, ni mo każdy pierzine. 



161
Kończycko polka

162
Kowol



163
Kozok

Kozoka bych tańcowała, kozoka mi grejcie,
Kierego jo bedym chciała, tego wy mi dejcie,
Dowali mi piyrszigo, jo nie pójdym za niego,
Bo tyn piyrszi je moc pyszny, jo nie pójdym za niego.

Kozoka bych tańcowała, kozoka mi grejcie,
Kierego jo bedym chciała, tego wy mi dejcie,
Dowali mi drugigo, jo nie pójdym za niego,
Bo tyn drugi mo nos dłógi, jo nie pójdym za niego.

Kozoka bych tańcowała, kozoka mi grejcie,
Kierego jo bedym chciała, tego wy mi dejcie,
Nie dali mi trzecigo, jo se sama nóndym go,
Bo tyn trzeci mo rod dzieci, tóż jo pójdym za niego.
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Kroczek

Mamulko, tatulku, wy mi nie przajecie,
Że se mi biydnymu żynić kazujecie,
Maryne pytocie, wiesieli stroicie,
Co jo biydny robić móm.
Dyć bych se ożynił a i do pół roczka,
Kdyby mi zagrali na wiesielu kroczka,
Kdyby mi zagrali i zatańcowali,
Tak se żynim ba i hned.
Pódźce chłapcy grajóm nóm,
Gdo tańcuje tyn je pón,
Dziywcze misi posłóchać,
Jak rozkożym gymby dać.



165
Królik



166
Krzyżok



167
Lyndry I



168
Lyndry II



169
Lyndry III



170
Myszka

Uciekej myszko do dziury, 
Bo cie tu chyci kot bury.

Myszka ucieko jak może,
Kocur jóm chycić ni może.

Co to mój Boże za bzdura,
Że myszy gónióm kocoura.

171
Na górze u siedloka (Mazurka goleszowsko)
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Nasza Kasia płacze (Kaczok)

Nasza Kasia płacze, co ji je, co ji je , co ji je,
Ukradli ji suknie złodzieje, złodzieje, złodzieje.
Nie płacz naszo Kasiu, nie płacz, nie,
Mama nowóm suknie uszyje. 

173
Nie chcym cie (Zwodzony)

Nie chcym cie, nie chcym cie, nie chcym cie zanać,
Chodź do mnie, chodź do mnie rączki mi daj,
Prawą mi daj, lewą mi daj,
I już się na mie nie gniewaj.



174
Nie jedyn myśliwy (Myśliwieczek)

Nie jedyn myśliwy, cały dziyń poluje,
A jak nic nie chyci, bardzo se frasuje.
No, ja, ja, co za przyczyna,
Że w tym naszym lesie zwierzyny ni ma.

175
Niedaleko jeziora (Gąsior)

Niedaleko jeziora, pasło dziywcze gónsiora,
Pasło, pasło od raniusiynka do wieczorynka gónsiora.

Jako żeś go wołała, kiedyś mu jeść dowała,
Jako żeś go od raniusiynka do wieczorynka wołała.

Wołałach go: „Lipuś mój“, tyś pokónsoł kwiotek mój,
Jo ci kwiotka od raniusiynka do wieczorynka nie kónsóm
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Ostrawski z Pietfołda

177
Owczorek

178
Piykła placki (Koziorajki)

Piykła placki z chorej mónki, posypała piernikym,
Podowała syneczkowi do masztalki okiynkym.



179
Po czym staro babo (Kohótek)

Po czym staro babo, po czym wajca mosz.
Po dwa, po trzy, po grejcarku, sprzedowałach na jarmarku,
Po dwa, po trzy, po grejcarku, sprzedowałach na rynku.

180
Po dwie dziywki (Błogosławióny)

Po dwie dziywki, po dwie dziywki, po dwie dziywki na pachołka,
Po pachołku, po pachołku, po pachołku na nas dwie, hej.

Lepszi dziywcze, lepszi dziywcze, lepszi dziywcze niż gorzołka,
Po gorzołce, po gorzołce, po gorzołce rano je źle.

Rodzicowie wiano dejcie, dziywcze za mónż wydowejcie,
Bo serduszko do kochanio a rónczki do pracowanio. 



181
Pónknij my se dali (Mamlas)

Pónknij my se dali, pónknij my se dali,
Tu my se stóń.
Obróć że se ty mamlasie, bo żeś tu je nienawczasie.



182
Przyszli chłopcy z wojenki (Grozik)

Przyszli chłopcy z wojenki, z wojenki,
Każdy do swej paniynki paniyneczki.
Poczkej  na mie ma miła, uż se wojna skóńczyła,
Zrobimy wiesieli po tej trzeci niedzieli.

183
Rozpuszczany lender



184
Rusko polka

185
Sarocz I



186
Sarocz II

187
Siwa gołąbeczko



188
Słónina

Straciła se u sómsiada słónina
A było to na naszego Marcina.
Marcin se nóm strasznie wymówioł,
Że ón do sómsiada nie chodzywowoł

189
Spod z pieca gołómbek (Gołómbek)

Spod z pieca gołómbek, rozbił se żołóndek,
Spod z pieca nie gruchoł, zjod kasze nie dmuchoł



190
Stowano kołomajka



191
Szewc



192
Szła żydówka po ulicy (Żyd)

Szła żydówka po ulicy, niósła żyda w rynkawicy, 
żyd se śmioł, aż se chwioł, czopke zdjón, aż se zgjón. 

Co se śmiejesz gupi (stary) żydzie, dyć ci z tego nic nie przidzie,
żyd se śmioł…

Żydówka go rada miała i dobrze mu warzowała,
żyd se śmioł…

Żyd żydówce figle płotoł, za inszimi bardzo lotoł,
żyd se śmioł…

Żydówka se dowiedziała, żyda po pysku naprała,
żyd se śmioł…



193
Szotmadziar

194
Szotysz



195
Szotyszki z Pietfołda

196
Spacyr polka I

Szpacyr polka piekny tanec, gdo go umi tańcować,
Gdo nie umi, niech se siednie, niech nie bydzie zawadzać.



197
Szpacyr polka II

198
Szustany



199
Szustka

Szustke dała, aby tańcowała,
Szustke wziyni, óna stoji w siyni,
Szustke dała, aby tańcowała,
Szustke wziyni, óna stoji fórt. 

200
Świniorz

Ty świniorzu świński, tyś mi ukrod ryński,
Jo cie bedym żałować a ty mi go musisz dać.



201
Wekslowano polka

202
Wartko polka

203
Wołorze, wołorze



204
Wróna

Leci wróna siedła na roli,
Leci drugo, siedła wedle ni.
Myśliwieczek czorne oczy,
Czyho na nim we dnie w nocy,
Uleć wróno, bo cie zastrzeli.

205
Zajónczek

Zajónczek, zajónczek, 
przez kapusteczke
chcioł fiknyć, 
ucieko co siły, myknie boroczek
a jo go hyc, hyc, ucieko co siły,
ucieko co siły, hyc, hyc ..



206
Zasiali górale (Trojak, Zagrodnik)

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

A mam ci ja mendeliczek, w domu dwa, w domu dwa,
U sąsiada szwarnych dziywek gromada, gromada,
A mam ci ja mendeliczek, w domu dwa, w domu dwa,
Żadna mi się nie podoba, tylko ta, tylko ta. 



207
Zawiónzali cygónowi (Cygón)

Zawiónzali cygónowi oczy, oczy,
Aby nie szeł ku cygónce w nocy, w nocy,
Zawónzali cygónowi ślypie, ślypie,
Ón se eszcze ku cygónce rypie, rypie.

Zawiónzali cygónowi rynce, rynce,
Aby nie szeł ku cygónce wiynce, wiynce,
Zawiónzali cygónowi rynce obie,
Ón se dali za cygónkóm szkrobie, szkrobie.

Zawiónzali cygónowi uszy, uszy,
Ón je coroz za cygónkóm głupszy, głupszy.
Zawiónzali cygónowi nogi, nogi,
Ón se z tego i tak nic nie robi, robi.


