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Strona 2
"JEDŹZE FURMANICKU"
Jedźze furmanicku bo jus na cie cas bo jus na cie cas
Bo tam nie przejedzies bez tyn gęsty las hej bez tyn gęsty las
Skoro furmanicek batem zatocył batem zatocył
Zaroz mu zbójnicek z lasa wyskocył hej z lasa wyskocył
Powiedz furmanicku ka pinionski mos ka pinionski mos
Bo jak mi nie powies zabijem zaroz hej zabijem zaroz
Panowie panowie Boga się bójcie Boga się bójcie
Konia i wóz weźcie zycie darujcie hej zycie darujcie
Jakze my ci mamy zycie darować zycie darować
Skoro my zbójnicy momy katować hej momy katować
"HAJDUK"
Hej chłopcy łod buka zatońcmy hajduka
Niech nom muzycka zagro łod ucha do ucha
Łoj dyna dyna rado dziewcyna
Bo się hajduk bo się hajduk jus rozpocyna
Hajdukujemy nic nie robiemy
Syćko nase syćko nase co uzyjemy
A kto nie śpiwa i nie tańcuje
Tyn na świecie tyn na świecie nic nie uzyje
Hajdukujemy jaz po powałe
Po kiela som po kiela som kierpecki całe
Myślicie chłopcyska zeście jakie dziwy
Wyście takie dziwy jak w lesie pokrzywy.
Myślicie chłopcyska zeście som uroda
Jaworowe zymby osikowo broda
Myślicie chłopcyska zeście cuda boski
A pod wami ni ma ino krzywe nóski
Zebyś była moja kupiłbyk ci wózek
Aleś ty nie moja niek ci kupi Józek
Żebyś była moja kupiłbyk ci skrzypce
Aleś ty nie moja zagroj se na ci...
Milówka Milówka pikno okolica
Żeby nie Żabnica byłaby stolica
Milówka Milówka pomiędzy górami
Wygląda jak .....pomiędzy nogami

Ej Milówecko moja ej przecudna wiosecko
Ej kieby nie te góry ej byłoby miastecko
Ej żeby nie te góry ej i nie ta murawa
Ej byłaby tes z ciebie ej przecudno Warsawa
Milówka Milówka to piykne miastecki
Pośrodku Milówki wychodzi słonecko
"ORAWA"
Orawa Orawa bez Orawę ława
Któryndy chodzali któryndy chodzali Orawcy do prawa
Orawa się zyni biere sobie z Lipków
A my od Orawy a my od Orawy do Lipków cup cup
Dziadek społ dziadek społ a babka nie spała
Bo dziadek nie wiedzioł (2x) cego babka kciała
Dziadek społ na łózku babka na kanapce
Co on się obrócił (2x) znalozł się na babce
Babka mo kałamarz dziadek wiecne pióro
Poszli za stodołe (2x) zrobili se biuro
Dziadek mo karabin babka ładownice
Poszli za stodołe (2x) zrobili strzelnice
Łozynił się Jura nie wiedzioł ka dziura
Całom nocke obracoł az dziurecke namacoł
Ozyń ze się ozyń jak ci stoi korzyń
Jak ci korzyń wisi gówno ci po pisi
Mówili mi ludzie ze ci bardzo stoi
Prasowany kołnierz u koszuli twoi

