Urząd Gminy Milówka

http://milowka.pl/kultura/strona_13/printpdf.html

Strona 13
Dudni woda dudni w murowanej studni
Zakochać się łatwo a odkochać trudnij
Ni mom scynścia ni mom bo u mamy lygom
Wyjdym na chałupe bydzie scynścia kupe
Zakochali my się jak dwa gołąbecki
A nie gniewali się ani kwiluniecki
Idzie woda wodom płynie rzeka rzekom
Jedzie mój Jasinek ze Soli z muzykom
Zebyk jo se miała chłopoka Józusia
To byk jo wiedziała co słodko gymbusia
Z jednego gronicka słonecko wychodzi
Z drugigo gronicka chłopiec ku mnie chodzi
Zalycoł się kogut kurze i przytykoł nos ku dziurze
Kohut kohut nie rób tygo bydzie kłopot kole tego
Stworzył Pan Bóg Ewe a do nij Adama
Coby na łozecku nie lezała sama
Idzie woda idzie uderzo do jazu
Spodobała mi się Maryśka od razu
Za borem za borem łokwitła torecka
Jasinek z Marysiom to ładna porecka
Na nasej polanie kosili Solanie
Pieknie śpiewowali mnie się spodobali
Ładnyś ty chłopoku jak róza w bukiecie
Ni ma ładnijsygo w zywieckim powiecie
Dynka sobie dynka na góze drabinka
Siedem razyk dała jescezek panienka
Oj powiedz mi chłopoku co mi mos powiedzieć
Ej bo mi się kazała mamusia dowiedzieć

Pamiyntos ty chłopie jak to było w sobie
Jak ześ stoł z korzyniem nad moim stworzyniem
Ej powiedz mi to powiedz górolu z Lachowic
Ej cy dziewconta wase kochajom jak nase
Dynka sobie dynka na stole drabinka
Jedyn wyloz drugi wloz jesce zek panienka
Powiadajom na mnie ze jo nie cyrwono
W lesie trowka rośnie nie kozdo zielono
Nie kozdo zielono bo jom drzewa głusom
A jo nie cyrwono bo mie chłopcy pucom
Dej mi Jasiu gymby bo mie bolom zymby
A po twojij gymbusi zagojić się musi
Kiebyk jo był ksiyndziem siedziołbyk se w niebie
Nie chodziłbyk nockom dziewcyno do ciebie
Moja kochanecko pokoz kolanecko
Pokoz tez tam dalij ka my się kochali
Chocioż jo se chocioż taki matowidło
Uwiedłabyk chłopa ino by się śmigło
Myślis ty Jasinku ześ ty jes urodny
Usy mos kłapate do świnieś podobny
Mama już usnyła na kominku trzasło
Dziywce buzi dało jaz łozecko trzasło
Dałabyk ci dała kudłatego ciała
Aleś ty paskudny łoskubołbyś kudły
Nie bój się dziewcyno co bydzies robiła
Mo chłopok dwa jaja bydzies się bawiła
Ni mogym ni mogym tygo wypowiedzieć
Jak to pod pierzynom dobrze z babom lezeć
Boli mie głowicka jaz się mi zawraco
Za moim Jasinkiem sama się łobraco

