1.Cicha woda
1.Płynął strumyk przez zielony las,
A przy brzegu leżał stukilowy głaz.
Płynął strumyk. Minął jakiś czas,
Stukilowy głaz zaginął,
Strumyk płynie tak jak płynął.
Ref: Cicha woda brzegi rwie,
Nie wiesz nawet jak i gdzie.
Nie zdążysz nawet zabezpieczyć się,
Bo nie zna nikt metody,
By się ustrzec cichej wody.
Cicha woda brzegi rwie,
W jaki sposób? kto to wie,
Ma rację, że tak powiem, to przysłowie:
Cicha woda brzegi rwie.
2.Szła dziewczyna przez zielony las
Popatrzyła na mnie tylko jeden raz.
Popatrzyła. Minął jakiś czas,
Lecz widocznie jej uroda
Była jak ta cicha woda.
Ref …
3.Płynie strumyk przez zielony las,
Skończył się już dla mnie kawalerski czas.
Teraz tylko czasem proszę was
Kiedy żonka mnie nie słyszy,
Śpiewam sobie jak najciszej.
Ref …

2. Góralu, czy Ci nie żal
1.Góralu, czy ci nie żal
Odchodzić od stron ojczystych,
świerkowych lasów i hal
I tych potoków srebrzystych?
Ref: Góralu, czy ci nie żal, Góralu, wracaj do hal!(x2)
2.A góral na góry spoziera
I łzy rękawem ociera,
Bo góry porzucić trzeba,
Dla chleba, panie dla chleba.
Ref: Góralu, czy ci nie żal ...
3.Góralu, wróć się do hal,
W chatach zostali ojcowie;
Gdy pójdziesz od nich hen w dal
Cóż z nimi będzie, kto powie?
Ref: Góralu, czy ci nie żal ...
4.A góral jak dziecko płacze:
Może już ich nie zobaczę;
I starych porzucić trzeba,
Dla chleba, panie, dla chleba.
Ref: Góralu, czy ci nie żal ...
5.Góralu, żal mi cię, żal!
I poszedł z grabkami, z kosą,
I poszedł z gór swoich w dal,
W guńce starganej szedł boso.
Ref: Góralu, czy ci nie żal ...
6.Lecz zanim liść opadł z drzew,
Powraca góral do chaty,
Na ustach wesoły śpiew,
Trzos w rękach niesie bogaty.
Ref: Góralu, czy ci nie żal...

3. Sokoły
1.Hej, tam gdzieś znad czarnej wody
Siada na koń ułan młody.
Czule żegna się z dziewczyną,
Jeszcze czulej z Ukrainą.
Ref: Hej, hej, jej sokoły
Omijajcie góry, lasy, pola, doły.
Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku,
Mój stepowy skowroneczku.(x2)
2.Wiele dziewcząt jest na świecie,
Lecz najwięcej w Ukrainie.
Tam me serce pozostało,
Przy kochanej mej dziewczynie.
Ref: Hej .....
3.Ona biedna tam została,
Przepióreczka moja mała,
A ja tutaj w obcej stronie
Dniem i nocą tęsknię do niej.
Ref: Hej .....
4.Żal, żal za dziewczyną,
Za zieloną Ukrainą,
Żal, żal serce płacze,
Iż jej więcej nie obaczę.
Ref: Hej .....
5.Wina, wina, wina dajcie,
A jak umrę pochowajcie
Na zielonej Ukrainie
Przy kochanej mej dziewczynie.
Ref: Hej …..

4. Hej, hej ułani
1.Ułani, ułani,
Malowane dzieci,
Niejedna panienka
Za wami poleci.
Ref: Hej, hej ułani,
Malowane dzieci
Nie jedna panienka
Za wami poleci.(x2)
2.Jedzie ułan, jedzie
Szablą pobrzękuje,
Uciekaj dziewczyno
Bo cię pocałuje.
Ref: Hej, hej ułani...
3.Bo u nas ułanów
To taka ochota,
Lepszy wąs ułański
Niż cała piechota.
Ref: Hej, hej ułani...
4.Niejedna panienka,
I niejedna wdowa.
Zobaczy ułana,
Kochać by gotowa.
Ref: Hej, hej ułani...
5.Nie ma takiej wioski
Nie ma takiej chatki
Gdzie by nie kochały
Ułana mężatki.
Ref: Hej, hej ułani...
6.Babcia umierała,
Jeszcze się pytała:
,,Czy na tamtym świecie,
Ułani będziecie?"
Ref: Hej, hej ułani...

5. Przybyli ułani
1.Przybyli ułani pod okienko,(x2)
Pukają, wołają: puść panienko!(x2)
2.Zaświecił miesiączek do okienka,(x2)
W koszulce stanęła w nim panienka.(x2)
3."O Jezu, a cóż to za wojacy?"(x2)
"Otwieraj! Nie bój się to czwartacy!"(x2)
4."O Jezu! A dokąd Bóg prowadzi?"(x2)
"Warszawę odwiedzić byśmy radzi.(x2)
5.Gdy zwiedzim Warszawę, już nam pilno(x2)
Zobaczyć to stare nasze Wilno.(x2)
6.A z Wilna już droga jest gotowa,(x2)
Prowadzi prościutko aż do Lwowa.(x2)
7."O Jezu, a cóż to za mizeria?"(x2)
"Otwórz no, panienko! Kawaleria."(x2)
8.Przyszliśmy napoić nasze konie,(x2)
Za nami piechoty pełne błonie."(x2)
9."O Jezu! A cóż to za hołota?"(x2)
"Otwórz panienko! To piechota!"(x2)
10.Panienka otwierać podskoczyła,(x2)
Żołnierzy do środka zaprosiła.(x2)

6. Zasiali górale
1.Zasiali górale owies, owies,
Od końca do końca, tak jest, tak jest!
Zasiali górale żytko, żytko,
Od końca do końca wszystko, wszystko!
Ref: A mom ci ja mendelicek,
W domu dwa, w domu dwa!
U sąsiada śwarnych dziewuch
Gromada, gromada.
A mom ci ja trzy mendele,
W domu dwa, w domu dwa!
Żadna mi się nie podoba,
Tylko ta, tylko ta!(x2)
2.Zasiali górale owies, owies,
Od końca do końca, tak jest, tak jest!
Pożęli górale żytko, żytko,
Od końca do końca wszystko, wszystko.
Ref: A na polu góraleczek
Gromada, gromada,
Czemużeś się wydawała,
Kiejś młoda, kiejś młoda?
Czemużeś się wydawała,
Kiejś mała, kiejś mała?
Będzie z ciebie gospodyni
Niedbała, niedbała!

7. Poszła Karolinka
1.Poszła Karolinka do Gogolina,
poszła Karolinka do Gogolina.
A Karliczek za nią, a Karliczek za nią z flaszeczką wina.(x2)
2.Szła do Gogolina , przed się patrzała,
szła do Gogolina , przed się patrzała.
Ani się na swego synka szykownego
nie obejrzała.(x2)
3.Prowadźże mnie dróżko, hen w szeroki świat,
prowadźże mnie dróżko , hen w szeroki świat.
Znajdę tam inszego syneczka miłego
co mi będzie rad.(x2)
4.Nie goń mnie Karliku, czego po mnie chcesz,
nie goń mnie Karliu, czego po mnie chcesz?
Joch ci już pedziała, nie byda cie chciała
som to przeca wiysz(x2)
5.Wróć się, Karolinko , bo jadą goście!
wróć się, Karolinko , bo jadą goście!
Jo się już nie wróce, jo się już nie wróce
boch jest na moście(x2)
6.Wróć się, Karolinko, czemu idziesz precz?
wróć się , Karolinko , czemu idziesz precz?
Nie odpowiem tobie , po swojemu zrobię
to nie twoja rzecz.
Nie odpowiedziała, synka odbejżała
oj, okropno rzecz !

8. Lipka zielona

1.Z tamtej strony jeziora stoi lipka zielona,
A na tej lipce, na tej zieloniutkiej trzej ptaszkowie
śpiewają.(2x)
2.Nie byli to ptaszkowie, tylko trzej braciszkowie
Co się spierali o jedną dziewczynę, który ci ją dostanie.(2x)
3.Jeden mówi tyś moja, drugi mówi jak Bóg da,
A trzeci mówi - moja najmilejsza czemuś mi tak smutna.(2x)
4.Jakże nie mam smutną być, za starego każą iść.
Czasu tak niewiele jeszcze dwie niedziele mogę miły z tobą
być.(2x)
5.Z tamtej strony jeziora stoi lipka zielona,
A na tej lipce, na tej zieloniutkiej trzej ptaszkowie śpiewają.
(2x)

9. Hej, bystra woda

1.Hej bystra woda, bystra wodzicka
Pytało dziewce o Janicka
Hej lesie ciemny, wirsku zielony
Kaj mój Janicek umilony.(x2)
2.Hej powiadali, hej powiadali
Hej, ze Janicka porubali
Hej porubali go Orawiany
Hej za łowiecki, za barany.(x2)
3.He dziwce szlocha, hej dziwce płace
Hej ze Janicka nie obace
U orawskiego zamecku sciany
Leży Janicek porąbany.(x2)
4.Hej Madziar pije, hej Madziar płaci
Hej u madziara płacom dzieci
Hej płacom dzieci, hej płace żona
Hej że Madziara nima doma.(x2)
5.Hej dołom, dołom, od skalnych Tater
Hej poświstuje halny wiater
Hej poświstuje, hej ciska bidom
Hej pod dolinach chłopcy idom.(x2)

10. Płonie ognisko
1.Płonie ognisko i szumią knieje,
drużynowy jest wśród nas
Opowiada starodawne dzieje,
bohaterski wskrzesza czas.
Ref: O rycerstwie znad kresowych stanic
O obrońcach naszych polskich granic
A ponad nami wiatr szumny wieje
i dębowy huczy las.
2.Już do odwrotu głos trąbki wzywa,
alarmując ze wszech stron
Wstaje wiara w ordynku szczęśliwa.
Serca biją w zgodny ton.
Ref: Każda twarz się uniesieniem płoni
Każdy laskę krzepko dzierży w dłoni
A z młodzieńczej się piersi wyrywa
pieśń potężna pieśń jak dzwon.
3.Zgasło ognisko i szumią drzewa
Spojrzyj weń ostatni raz
Niech ci w duszy radośnie zaśpiewa
Że na zawsze łączą nas
Ref: Wspólne troski i radości życia
Serc harcerskich zjednoczone bicia
I ta przyjaźń najszczersza prawdziwa
Co na zawsze łączy nas

11. Sarna
1.Hej bez zywiecki pola leci sarna
hej nózkami przebiyro bo by zarła
jo byk tez tak przebiyrała
kiebyk taki nózki miała
hej jak ta sarna
2.Hej z kamienia na kamień skace sarna
dumno swej urody łeb zadarła
jo byk tez tak zadzierała
kiebyk te urode miała
hej jak ta sarna
3.Hej bez zywiecki pola leci zajonc
hej wesoło łoronkiym pomyrdajonc
jo byk tez tak pomyrdała
kiebyk taki ogon miała
hej jak tyn zajonc
4.Hej jescek nie widzioł takiygo lynia
ja ta maryna co mo być moja
dobrego rodu drobnego chodu
robić sie ji nie kce
zdechnie łod głodu
5.Hej patrzcie na nos wsytcy, patrzcie wsytcy
hej my do tańcowanio jarze piscy
muzykancio piyknie grajom nózki nase podrygajom
hej pódźcie tońcyć pódźcie wsytcy

12. Szła dzieweczka

1.Szła dzieweczka do laseczka, [do zielonego [x3]
Napotkała myśliweczka, [bardzo szwarnego [x3]
Ref: Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom
Gdzie jest ta dziewczyna co kocham ją?
Znalazłem ulicę, znalazłem dom,
Znalazłem dziewczynę, co kocham ją.(x2)
2.O mój miły myśliweczku, [bardzom ci rada [x3]
Dałabym ci chleba z masłem, [alem już zjadła [x3]
Ref: Gdzie jest ta ulica ...(x2)
Jakżes zjadła, tożes zjadła,[to mi się nie chwal [3x]
Jakbym znalazł kawał kija, [tobym cię wyprał [3x]
Ref: Gdzie jest ta ulica ...(x2)

13. Cyganeczka Zosia

1.Znałem cyganeczkę Zosię,
kazali mi ją poślubić.
Lecz me serce nie pozwala,
mojej cyganeczki lubić.(x2)
2.Na podwórzu, na podwórzu,
cztery kare konie stoją.
Lecz ty śliczna cyganeczko
nigdy już nie będziesz moją.(x2)
3.A jak mi się znudzi wreszcie
kupię sobie konia w mieście.
Kupię konia i aksamit,
i pojadę z cyganami.(x2)
4.Jadę w Polskę z taborami,
koniom grzywy wiatr rozwiewa
A ja jadę z Cyganami
i o Cyganeczce śpiewam.(x2)

14. Szumi jawór, szumi

1.Szumi jawor szumi i szumi osika, nigdy nie zaginie góralsko
muzyka.
Ref: Góralsko muzyka i góralskie grani, nigdy nie zaginie w
Beskidach śpiywani.(x2)
2.Jak zaszumią smreki na wysoki skale, to zaraz tańcują
beskidzcy górale.
Ref: Jak zaszumią jedle na wysoki hali, to jakby śpiywani
beskidzkich górali.(x2)
Mało nam, mało nam do szczęścia potrzeba, byle była praca i
kawałek chleba,
Ref: Byle nasze góry i nasze doliny, pełne były śpiewu i
szwarnej dziewczyny.(x2)

15. To były piękne dni
1.Nie wiesz nawet ile ci zawdzięczam,
byłam sama – jak ty byłeś sam.
Nie umiałabym odszukać szczęścia,
a ty sprawiłeś, że smak jego znam ...
Ref: To były piękne dni,
po prostu piękne dni,
nie zna już dziś kalendarz takich dat.
Wtedy uczyłeś mnie,
wymawiać imię swe,
wtedy rzuciłeś dla mnie cały świat.
LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA …
To były dni, niezapomniane dni.(x2)
2.Uczuć teraz czas już nie odmierza,
miłość nie trwa – tak jak dawniej – wiek.
Kilku dniom swe szczęście się powierza,
one mogą nadać życiu sens …
Ref: To były piękne dni,
po prostu piękne dni,
nie zna już dziś kalendarz takich dat.
Wtedy uczyłeś mnie,
wymawiać imię swe,
wtedy rzuciłeś dla mnie cały świat.
LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA …
To były dni, niezapomniane dni.(x2)
3.Jeśli jeszcze kiedyś się spotkamy,
może w moich oczach będą łzy.
Bo nie łatwo żyć jest wspomnieniami,
słowem JA zastąpić słowo MY ...
Ref: To były piękne dni,
po prostu piękne dni,
nie zna już dziś kalendarz takich dat.
Wtedy uczyłeś mnie,
wymawiać imię swe,
wtedy rzuciłeś dla mnie cały świat.
LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA …
To były dni, niezapomniane dni.(x2)

16. Hej szalała, szalała

1.Hej szalała szalała
Hej rybecka za wodom
Ref: Ale jo nie bede, ale jo nie bede
Hej chłopoku za Tobom(x2)
2.Hej szalała szalała
Hej bo jej sie pić chciało
Ref: Ale jo nie będę, ale jo nie bede
Hej bo chłopców niemało(x2)
3.Hej z kamienia na kamień
Hej przeskakuje srocka
Ref: Tego chłopca kochom, tego chłopca kochom
Hej co mo corne łocka(x2)

17. My Cyganie
1.My cyganie co pędzimy z wiatrem
My cyganie znamy cały świat
My cyganie wszystkim gramy
A śpiewamy sobie tak:
Ref: Ore ore szabadabada amore,
Hej amore szabadabada
O muriaty, o szogriaty
Hajda trojka na mienia.
2.Kiedy tańczę - niebo tańczy razem ze mną,
Kiedy gwiżdżę - gwiżdże w polu wiatr
Zamknę oczy-liście więdną
kiedy milknę-milczy świat.
Ore ore...
3.Gdy śpiewamy - słucha tego cała ziemia
Gdy śpiewamy - śpiewa każdy ptak
Niechaj każdy z nami śpiewa
Niech rozbrzmiewa piosnka ta.
Ore ore...
4.Kiedy słucham słucha cała ziemia
I jak śpiewam, każdy z nas
Gdy ucichnę, wiatru nie ma
Gdy oślepnę nie ma gwiazd,
Ore ore...
5.Bo to słońce świeci tylko we mnie,
Bo tę ziemię zmyślam sobie sam
Jak odejdę będzie ciemniej
Cały świat odbiorę wam.
Ore ore...

18.Kaczmareczka

1.Nie byde tu ide dalij, karcmarecko winka nalyj
Nalyj, nalyj do puchara karcmarecko malowana (x2)
2.Dobrze tymu jes Jaśkowi, co sie zynił przy łojcowi
I Jaśkowi i Janieli, ta mu serce rozweseli(x2)
LAJ LAJ LAJ LAJ LAJ …(x2)
3.Ej Anielko przeradosna, tyś se kiedyś kwiotki niosła
Niosła, niosła i śpiywała na, skrzypeckach przygrywała(x2)

19.Ojcowski dom

1. Ojcowski dom to istny raj
Dar Ojca Niebieskiego
Chociaż byś przeszedł cały świat
Nie znajdziesz piękniejszego(x2)
2. Tuś się dziecino pierwszy raz
Do matki uśmiechnęła
Tuś się uczyła Boga znać
Tuś modlić się zaczęła(x2)
3. Tutaj na każdym kroku cię
Oczy ojcowskie strzegły
Tutaj w zabawach ciągłych ci
Dni twoje młode biegły(x2)
4. A gdy ci przyjdzie wynijść stąd
I odejść w świat daleki
Ojcowski dom dziecino miej
W pamięci swej na wieki(x2)

20. O mój Rozmarynie
1.O mój rozmarynie rozwijaj się(x2)
Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się.
Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się.
2.A jak mi odpowie - nie kocham cię(x2)
Ułani werbują, strzelcy maszerują zaciągnę się.
Ułani werbują, strzelcy maszerują zaciągnę się.
3.Dadzą mi konika cisawego(x2)
I ostrą szabelkę i ostrą szabelkę
Do boku mojego.
I ostrą szabelkę i ostrą szabelkę
Do boku mojego.
4.Dadzą mi buciki z ostrogami(x2)
I siwy kabacik i siwy kabacik z wyłogami.
I siwy kabacik i siwy kabacik z wyłogami.
5.Dadzą mi manierkę z gorzałczyną(x2)
Ażebym nie tęsknił, ażebym nie tęsknił,
za dziewczyną.
Ażebym nie tęsknił, ażebym nie tęsknił,
za dziewczyną.
6.Pójdziemy z okopów na bagnety(x2)
Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie pocałuje,
ale nie ty.
Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie pocałuje,
ale nie ty.

