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Strona 4
Z góry jedź z góry jedź na dolinie hamuj
Jakześ mnie nie kciała teroz mnie nie załuj
U mojij Maryny w piątek namówiny
W sobote wesele a w niedziele krzciny
Zapłaces ty dziewce zapłaces ty nie roz
Jak co bydzie robił kolybecke stolorz
Zabrali zabrali chłopców do ułanów
Samych narobili z górolicków panów
Nie było nie było i nie bydzie bywać
Żeby Milówcanie nie umieli śpiewoć
Ej Milówcanie jadom ej Milówcanie stojom
Ej bo się Milówcanie ej nikogo nie bojom
Moje dziewce rusoj sobom
Bo nie byde tońcyć z tobom
Kochanie kochanie gorse niz więzienie
Z więzienia wyjś mozes z kocahnia broń Boze
Po co ześ mie po co do doliny zawiód
Kie tam ni ma malin ani słodkich jagód
Choćby wos tu było tysionc tysioncami
Mojigo Jasinka ni ma miyndzy wami
Z góry jedź z góry jedź na dolinie hamuj
Mos ładnom dziewcyne jeno se jom sanuj
Sumiała lescyna kie jo przez niom jechoł
Płokała dziewcyna kie jo jom poniechoł
Polana polana na polanie jama
Przydźze Jasiu ku mnie kie jo byde sama
Bodaj się kalina w lesie rozwija

Bo jo pod kalinom wionecek strociła
Jo nie chce kowola bo ón bije młotem
Bo go bólom rynce nie obłapi potym
Poniechoj poniechoj ale ci bydzie zol
Takij kochanecki nigdy nie bydzies mioł
Leć głosie po rosie do kochanka mygo
Dej mu pozdrowienia ze już mom innego
Ni mogem ni mogem tego odzałować
Zek ci się Jasinku dała pocalować
Nie tak chłopcy nie tak jako byście chcieli
Nie bydymy lygaj razem na pościeli
Cyś mie carowała cyś mi co dawała
Co mie całom nocke głowicka bolała
Chodził ku mnie jedyn jako ku dziewcynciu
A jo go zrzuciła z wyrka ku cielynciu
Hej Giewoncie Giewoncie Krzyzyk na Giewoncie
Nie bój się dziewcyno nie sponiewierom cie

