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Strona 1
Kole moji chałupy
Lecioł deboł malutki
Psy na niego scekały
Do zyta go wegnały.
Milowcany to bibcoki
Jedzom kwacki i ziymnioki
Jedzom kwacki i prażuchy
Bo tez majom po trzy brzuchy.
O mój Janicku weź, mnie weź
Bydym Ci dawać dobrze jeś
Bydym Ci smażyć, bydym Ci ważyć
Bydym o Ciebie zawżdy dbac.
"EJ, ŚNIŁO MI SIE ŚNIŁO"
Ej, śniło mi się śniło
Ej, ze się ciele gziło
Ej, gził się bycek bury
Ej, mioł ogon do góry.
Ej, nie bydem już śpiewoł
Ej, nie bydem się kwolił
Ej, nie bydem tańcowoł
Ej, bobym się zapolił.
Ej, nie umiem zaśpiewaj
Ej, nie umiem zawyskaj
Ej, musis mi Janicku
Ej, na piscołce piskaj.
"A O TADRA"
A o tadra, o tadra
Wpadła baba do wiadra
Wysypała otręby
Wybiła se dwa zęby.
A o lele, o lele
Ciele mie pobodło
Mamulka mi smarowali
Nic mi nie pomogło.
Wiśta, wiśta po lescynie
Wiśta, wiśta po lesie

Jak jo póde ku dziewcynie
To mie konik poniesie.
Kie weseli było
To się aż kurziło
Młodo ucieche miała
Niechaj wiedzom młodzi
Kie bywało w przodzi
kiedy gajdy zagrały.
Hanuśko, Hanuśko
Mos pierzyne chuzom
Wszyscy Ci wesela
W mięsopusty wrózom.

"HEJ, PÓJMY TAM"
Hej, pójmy tam, pójmy tam
Hej, ka sie woda sieje
Hej, nojdziemy tam dziywce
Hej, ka się rada śmieje.
Hej chłopcy, chłopcy
Hej, mocie piykne ocy
Hej, gonicie za nami
Hej, za dnia i po nocy
"BALLADA O KROĆPOKU"
Na minyły minyły starodawne casy
Ka się cłowiek obejzoł były duze lasy
A w tych lasach zbójowie pokryci se spoli
I na spaniu na ludzi w nocy napodali
Roz pamiyntom z wiecora kie my spać lygali
Zbójnik wpod do chałpy i siekierom walił
Pięć lot go sukali nale po próznicy
A naśli go u baby we wsi w Kameśnicy
Kie go wiedli po drabinie to mu na łeb załozyli line
A potem go stużyli ze scebli i wziyni go debli

