JUZ ZEF OBESEŁ

MALORZ

Juz zef obeseł śtyry dziedziny
piontôm wieś
jesce zef nie naseł
takiego dziyfcyncia jako dziś

Kieby jo się z malorzami znała
to by jo sie wymaluwać dała
/:Hej malorz, malorz maluj na cyrwôno
zeby mi sie licko rumiyniyło:/

Ocka biyławe
Ładne nôzecki ôna mo
i dobre serdusko
to moje dziyfcontko prze mnie mo

Fto tys to tam za dźwiyrzami pisko
To młody pôn kucharecke ścisko
/:Hej młody, młody wy mnie nie ściskojcie
Jo zef młodo wy mi pokôj dejcie

TULALO SIE
TULALO SIĘ TULALO TULALO
TO CYRWONE JABLUSKO
JAZE SIĘ MI STULALO STULALO
KU HANUSI NA LOZKO

NIE BEDYM JO KAS’I JADŁA
Nie bedym jo kas’i jadła
bo by zy mnie krasa spadła
/:ale bedym mlycko piyła
zeby jo sie rumiuniyła:/
/:Nie bedym jo siecki rzezoł
bo jo wcora nie wiecerzoł
nief sobie jôm dziyfki rzezôm
zjadły obiod i wiecerzôm:/
Hej Janicku śwarny chłopce
na wiyrs’icku twoje owce
/:jo byf ci jyf zawrôciyła
kiebyf ci sie nie hańbiyła:/

POLKA KRZIZOWO

Potargano chałupa słônko do niyj swiyci
Godała mi moja miło ze mnie rada widzi
Jo ku staryj nie pudym a ku młodyj nie
śmiym
Bo by sie mi opytała cymu w dôma nie
śpiym.

SIEDYMDZIESIĄT SUKIYŃ

Siedymdziesiąt sukiyń miała
a jesce sie nie wydała
/:Jo mom ino , ino, ino jednôm
pytajôm mie jaz za Wiedniôm:/

Siedymdziesiąt złotyf miała
a jesce sie nie wydała

Pogniywoł si Kuba na swójôm babe
Ze mudała grule niedowarzône, grule
były twarde
nie dowarzône a do tego jesce nie
posolône.

/:Jo môm ino jedyn, jedyn złoty
dostoł mi sie bałusiaty

POD MOSTYM

POD TATRAMI

Pod mostym nad mostym miała jedna
dwie
cyrwône rôz’icki jednôm dała mnie
Jo jôm pytoł w piwnic’i
zeby dała przi świyc’i
w piwnic’i przi świyc’i winka sie napić

Pod Tatrami pod tatrami w tyj
dolinie
Corny gawron, corny , corny gawron
corny
wode pije wode pije

Pod mostym nad mostym miała jedna
dwie
cyrwône rôzicki jednôm dała mnie
Zawołołef do Zosi zeby dała gymbusi
nie fciała nie dała pocałuwać się

Pije wode pije wode bo od zolu
Bo on mo fryjyrke, bo on mo fryjyrke
W cudzym kraju w cudzym kraju.

