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Strona 8
A kiedy się zestarzoł to przezywoł mynki
Mioł syćkie cłonki tworde a jjedyn miyntki
Już nie byde tako głupio jak zesłom niedziele
Chłopcy ze mnie majtki zdjyni a jo stała jak ciele
Cyś ty cuła cyś ty cuła jak jo na cie brykoł
I jak zem ci kukuryku pod fartusek wtykoł
Ona ci mie za onego a ja ją za onę
Ona ci mie za gawrona a ja ją za wronę
Posłuchojcie dobrzy ludzie mom dla wos nowine
Jak pon młody z pannom młodom potargali pierzyne
W Zakopanem na rozstajach powiesił się chłop na jajach
Powiesił się tak paskudnie lewym jajem na południe
W Zakopanem tam na zbocu baca bace topił w mocu
Czy go topił czy utopił w kozdym razie go łozłopił
W Zakopanem na Giewoncie piorun bace trafił w prącie
Cy go zabił cy nie zabił w kozdym razie go łosłabił
W Zakopanem pięknym mieście chłop się wyzył na niewieście
Cy się wyzyl cy nie wyzyl fakt jest ze jom rozneglizył
Siedli my se u sałasa któro wlizie bydzie nasa
Antek z Mańką tak wywijoł ze jom złapoł za specyjoł
Nie byde jo piwka piła bo by mi się rozszerzyła
Napijem się gorzołecki stuli mi się do kupecki
Symi gaj sumi gaj sumia gałązecka
Tu mi daj tu mi daj nie sukoj łózecka
Co to gospodorz co ni mo chałupy
Co to za dziewcyna co nie daje...wina
Ciesy się Maryśka ze jej cycki rosną

Przedzioł tys jom swyndzi bydzie dawać wiosną
Widać ci to widać któro dziewka daje
Bo jij prawo noga od lewej odstaje
Sama dam sama dam sama się połoze
Sama sobie wyjme sama sobie włoze
Zyńcie się chłopoki bydziecie zonaci
Bydziecie se sypiać z babami bez gaci
Siedziała na dymbie i dłubała w zymbie
A ludziska głupie myśloły ze w ...nosie
Zebyś ty wiedziała jak mie swyndzi pała
A zebyś ty wiedzioł jak mie swyndzi przedzioł
Zebyś stary wiedzioł jak mie swyndzi przedzioł
To byś całom nocke na przedziale siedzioł
Nikogo mi nie zol ino Mikołaja
Odcedzoł makaron poparzył se jaja
Nie byde się zynił az mi sto lat minie
Az mi się fujara w obwarzanek zwinie

