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Strona 3
"W LESIE U JAWORA"
W lesie u jawora karcma murowana
Hej jes tam karcmarecka jesce nie wydano
Przysło ci tam przysło trzek wandrusów za dnia
Hej siedli se na ławie dziargnyli se ognia
Ognia se dziargnyli lulki zalulili
Hej miłom karcmarecke do tańca prosili
Tańcuj ze se tańcuj karcmarecko tłusto
Hej jak przydzie na rano karcma bydzie pusto
Pusto karcmarecka pusto stajenecka
Hej zabrali złodzieje wrócili do lasecka
"SARNA"
Hej przez zywiecki pola leci sarna
Hej nóskami przebiero boby zarła
Jo by tes tak przebierała kiebyk taki nóski miała
Hej jak ta sarna jak ta sarna
Hej przez zywiecki pola leci zając
Hej wesoło łogonkiem pomyrdając
Jo by tes tak pomyrdała kiebyk taki łogon miała
Hej jak tyn zając jak tyn zając
Hej z kamienia na kamień skace sarna
Hej dumno swej urody łeb zadarła
Jo by tes tak zadzierała kiebyk tom urode miała
Hej jak ta sarna jak ta sarna
Jescek nie widzioł takigo lynia
Jak ta Maryna co mo być moja
Piknygo rodu drobnygo chodu
Robić się jij nie kce zdechnie łod głodu
Hej patrzcie na nos wszyscy patrzcie wszyscy
Hej my do tańcowania jako piscy
Muzykańci piknie grajom nóski nase łoglondajom
Hej pódźcie tańcyć podźcie wszyscy
"U KOWOLA"
U Kowola kuźnia murowano
U Kowola kuźnia murowano
Kuźnicka kuźnicka
Za kuźnickom z kowolickiem Zuzicka
Kowolicek jeno do Zuzicki

Kowolicek jeno do Zuzicki
Łobiecoł łobiecoł
A nie łokuł moje siwe konicki
Byde jo se faroze prosił
Jajuska w kosycku nosił
Co by mi odpuścił
Cego jo się wcora wiecór dopuścił
"JANICEK TROWE SIECE"
Janicek trowe siece kosa mu kosić nie kce
Trowka się ogibo Janicek się dziwo
Słonecko wysoko jes
Słonecko na zachodzie ma miła odprowadź mnie
Odprowadź mnie za las tam mi gembicki das
Potym się rozejdymy
A jak się rozchodzili zewne se zapłokali
Oba do jednego fartuska białego
Ocka se wycierali
"GÓROLE GÓROLE"
Górole górole górolsko muzyka
Cały świat obyńdzies nima takij nika
Kiedy se Sabała po górach chodzowoł
Te swoje złobcoki w rękawie nosowoł
Cyjas ta nucicka starego Sabały
Zawse jom śpiwowoł kie jesce był mały
Widziołek widziołek carnom łobrośniętom
W stodole na sianie łowiecke zarżniętom
"BACIARKA"
Hej baciarujcies chłopcy hej bo baciarki trzeba
Hej kto nie baciaruje hej nie idzie do nieba
Hej baciarujcies chłopcy hej jak jo baciarowoł
Hej ani jednej nocki hej w Chałpie nie nocowoł
Hej baciar jo se baciar hej o jednej koszuli
Hej jesce mnie dziewcyna hej do siębie przytuli
Hej baciar jo se baciar hej stare baciarzysko
Hej jus mnie nic nie ciesy hej ino gorzołcysko
"TE ŻYWIECKI POLA"
Te zywiecki pola babiogórski skały
Ej jakby się tu zesły toby łognia dały
Siwe wołki siwe majom rózki krzywe
Ej krzywe jako sanie pasom ik Złatnianie
Nie staroj się Jasiu ze cie biedom strasom
Ej bo się u gronicka twoje wołki pasom
"SZUMI JAWOR "(hymn góroli zywieckich)
Szumi jawor szumi i szumi osika
Nigdy nie zaginie górolsko muzyka
Górolsko muzyka i górolski granie
Nigdy nie zaginie w Beskidach śpiwanie
Mało nom górolom do scyńścia potrzyba

Byle była praca i kawołek chleba
Żeby nase góry i nase doliny
Pełne były śpiewu górolskij dziewcyny

