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Strona 6
Milówcanie mali do potoka srali
Woda im to brała oni to chwytali
Spodoboły mi się u Marysi cysie
Żeby nie te cysie nie ozyniłbym się
Mówili mi ludzie ze ci bardzo stoi
Prasowany kołnierz u kosuli twoi
Jasinku Jasinku po co ześ tu przyloz
Gacie ci opadły ołówek ci wyloz
Moje dziewce dej mi tego co ci woda leci z tego
A jo ci dom spoza ucha co mi wisi koło brzucha
Kiedy byłek mały muchy po mnie srały
Jak jo teroz chłopok to muchy byk dopod
Zebyk jo wiedziała ka mój tata pije
To byk mu zaniesła w saflicku pomyje
W saflicku pomyje a w gorku otrymby
Żeby se przepłukoł po gorzołce zymby
Po co wy pijoki do nieba iść kcecie
Tam ni ma gorzoły co tam pić bydziecie
Co to za muzykant co go nikt nie słysy
Pewnie go wciągnyły pod podłogę mysy
Lecioł pies przez owies suka przez buroki
Byłabym panienka żeby nie chłopoki
Wesłaś na gronicek do tyk twoik cielont
Stanyłaś rozkrokiem az się bycek przeląkł
Nie drzyj ze się nie drzij ty stary kudłocu
Bo cie przibijemy widłami na srocu
Nie drzij ze się nie drzij nie rozwieroj garła

Bo poleci wrona nasro ci do garła
Pewnie ci się Jasiu butelki widziały
Ze cie milówcanskie dziewconta nie kciały
Nie śpiywoj nie śpiywoj bo ci się nie tycy
Bydom ludzie myśleć ze to krowa rycy
Nie śpiywoj nie śpiywoj nie rozdzieroj garła
Bydom ludzie myśleć ześ się nie nazarła
Cymuześ nie przysed kie miesioncek wysed
Byłabyk ci dała i byłbyś se posed
Kochonecko tłusto kochoj mie chudygo
Bydymy się maścić jedyn od drugigo
Dylis moja dana obłapioł mie Banaś
Obłapioł mie nisko głupie Banasisko
Kieby było nie świtało byłoby mi dziywce dało
Ale zacón kochut piskaj ji zacyno nogi ściskaj
Danas moja dana cemuś cekoł do rana
Trzeja było braj ło ćmoku a tyś nie kcioł dyryboku
Łowca mi się koci koci baran pyto co ci co ci
Nie pamiyntos ty baranie cos mi zrobił na polanie

