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Szła dzieweczka do laseczka
Do zielonego, do zielonego, do zielonego.

Napotkała myśliweczka
Bardzo szwarnego, bardzo szwarnego, bardzo szwarnego.

Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom
Gdzie jest ta dziewczyna co kocham ją?

Znalazłem ulicę, znalazłem dom,
Znalazłem dziewczynę co kocham ją.

O mój miły myśliweczku, bardzom ci rada,
Dałabym ci chleba z masłem, alem już zjadła,

Alem już zjadła, alem już zjadła.

Gdzie jest ta ulica.....

Jakżes zjadła tożes zjadła,
To mi się nie chwal (3x)

Jakbym znalazł kawał kija,
Tobym cię wyprał (3x)

„Szła dzieweczka do laseczka”
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1. Hej, tam gdzieś znad Czarnej Wody,
Siada na koń kozak młody,

Czule żegna się z dziewczyną,
jeszcze czulej z Ukrainą.
Ref. Hej, hej, hej, sokoły,

Omijajcie góry, lasy, doły,
Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku,

Mój stepowy skowroneczku (2x).

2. Żal, żal za dziewczyną,
Za zieloną Ukrainą,

Żal, żal i serce płacze,
Żal, że już jej nie zobaczę.
Ref. Hej, hej, hej, sokoły …

3. Ona biedna tam została,
Przepióreczka moja (moja) mała,

A ja tutaj w obcej stronie,
Dniem i nocą tęsknię do niej.

Ref. Hej, hej, hej, sokoły …

4. Pięknych dziewcząt jest niemało.
Lecz me serce pozostało

Na zielonej Ukrainie.
Przy kochanej mej dziewczynie.

Ref. Hej, hej, hej, sokoły …

5. Nie płacz, nie płacz, nie rozpaczaj
do Ojczyzny szybko wracaj

tam jest, tam jest Matki serce
ono cieszy cię w rozterce
Ref. Hej, hej, hej, sokoły …

„Hej, sokoły”
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1. Gdybym miał gitarę
To bym na niej grał

Opowiedziałbym o swej miłości
Którą przeżyłem sam .

ref: A wszystko te czarne oczy
Gdybym ja je miał

Za te czarne, cudne oczęta
Serce, dusze bym dał.

2. Fajki ja nie palę
Wódki nie piję,

Ale z żalu, z żalu wielkiego
Ledwie co żyję.

ref: A wszystko te czarne oczy ...

3. Ludzie mówią głupi,
Po coś ty ją brał

Po coś to dziewczę czarne, figlarne
Mocno pokochał.

„Gdybym miał gitarę”
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Hej bystra woda, bystra wodzicka 
Pytało dziewce o Janicka 

Hej lesie ciemny, wirsku zielony 
Kaj mój Janicek umilony 

Hej mój Janicku, miły Janicku
Ne chod. po orawskim chodnicku
Ne dość zes ty juz nagnał owiecek
Ostań psy dziewcynie kolkowiecek

Hej powiadali, hej powiadali
Hej, ze Janicka porubali

Hej porubali go Orawiany
Hej za łowiecki, za barany.

„Hej bystra woda”
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Tam nad Wisłą, w dolinie siedziała dziewczyna
Była piękna jak różany kwiat

Tam nad Wisłą, w dolinie siedziała dziewczyna
Była piękna jak różany kwiat

Maki i róże zbierała sobie
Maki i róże zbierała sobie

Wiła wianki i wrzucała je do falującej wody
Wiła wianki i wrzucała je do wody

Wiła wianki i wrzucała je do falującej wody
Wiła wianki i wrzucała je do wody

A gdy ona te wianki nad Wisłą wiła przyszedł do niej rycerzyk młody
A gdy ona te wianki nad Wisłą wiła przyszedł do niej rycerzyk młody

Mila ach miła- tak rzecze do niej
Mila ach miła- tak rzecze do niej

I udała się z tym młodym rycerzykiem w świat daleki
I udała się z tym rycerzykiem w świat

I udała się z tym młodym rycerzykiem w świat daleki
I udała się z tym rycerzykiem w świat

I nie uszło nic więcej jak 9 miesięcy siedzi ona nad Wisłą- płacze
I nie uszło nic więcej jak 9 miesięcy siedzi ona nad Wisłą- płacze

Miłość ach miłość zdradziłaś Ty mnie
Miłość ach miłość zdradziłaś Ty mnie

I rzuciła się z rozpaczy do tej falującej wody
I rzuciła się z rozpaczy do tej wody

I rzuciła się z rozpaczy do tej falującej wody

„Wiła wianki”



www.weselezklasa.pl 7 / 25

Przybyli ułani pod okienko,
przybyli ułani pod okienko,

pukają, stukają, puść panienko!
pukają, stukają, puść panienko!

O Boże, a cóż to za wojacy?
O Boże, a cóż to za wojacy?

Otwieraj, nie bój się to czwartacy!
otwieraj, nie bój się to czwartacy!

Przyszliśmy tu poić nasze konie,
przyszliśmy tu poić nasze konie,
za nami piechoty pełne błonie,
za nami piechoty pełne błonie.

O Jezu! A dokąd Bóg prowadzi?
O Jezu! A dokąd Bóg prowadzi?

Warszawę odwiedzić byśmy radzi!
Warszawę odwiedzić byśmy radzi!

A stamtąd już droga nam gotowa,
a stamtąd już droga nam gotowa
Do serca polskości ? do Krakowa!
do serca polskości ? do Krakowa!

„Przybyli ułani pod okienko”
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1. Głęboka studzienka, głęboko kopana,
A przy niej Kasieńka jak wymalowana.

2. Przy studzience stała, wodę nabierała,
O swoim Jasieńku kochanku myślała.

3. Głęboka studzienka czy mam do cię skoczyć,
Za moim Jasieńkiem co ma czarne oczy.

4. Gdybym cię Jasieńku, w wodzie zobaczyła,
To bym ja za tobą do wody skoczyła.

5. Naprzód bym wrzuciła ten biały wianeczek,
Com tobie uwiła ze samych różyczek.

6. Ale ja nie wskoczę bo jest za głęboka,
Daleko jest do dna i zimna tam woda.

7. Ucałuję listek szeroki, dębowy,
Razem z pozdrowieniem wrzucę, go do wody.

„Głęboka studzienka”
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My Cyganie co pędzimy z wiatrem
my Cyganie znamy cały świat
My Cyganie wszystkim gramy

a śpiewamy sobie tak:

Ref.:
Ore, ore sza ba da ba da amore

Hej amore sza ba da ba da
O muriaty, o szagriaty

hajda trojka na mienia! (2 x)

Kiedy tańczę, niebo tańczy ze mną
Kiedy gwiżdżę, gwiżdże w polu wiatr

Zamknę oczy, liście więdną
kiedy milknę, milczy świat

Ref.:
Ore, ore sza ba da ba da amore

Hej amore sza ba da ba da
O muriaty, o szagriaty

hajda trojka na mienia! (2 x)

Gdy śpiewamy, słucha cała Ziemia
Gdy śpiewamy, śpiewa każdy ptak

Niechaj każdy z nami śpiewa
niech rozbrzmiewa piosnka ta.

„My Cyganie”
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Czy normalna, zwykła ciocia
Może dawać jak ta kocia?
Ależ owszem, czemu nie,

Cioci tez należy się.

Cztery razy po dwa razy,
Osiem razy raz po raz,
O północy ze dwa razy

I nad ranem jeszcze raz.

Czy normalna mała rybka
Może zgwałcić wielorybka?

Ależ owszem, czemu nie,
Rybce też należy się.

Cztery razy?

Czy normalny zdrowy byk
Może z krówką cyk, cyk, cyk?

Ależ owszem, czemu nie,
Jemu też należy się.

Cztery razy?

Każdy rolnik postępowy
Sam zapładnia swoje krowy,

Każda krowa postępowa
Rolnikowi dać gotowa.

Cztery razy?

Czy normalny facet z wąsem
Może zostać dziś alfonsem?

Ależ owszem, czemu nie,
Jemu tez należy się.

Cztery razy?

„Cztery razy po dwa razy” 



www.weselezklasa.pl 11 / 25

Płynął strumyk przez zielony las,
a przy brzegu leżał stukilowy głaz.
Płynął strumyk, minął jakiś czas,

stukilowy głaz gdzieś zginął,
strumyk płynie tak jak płynął.

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.”

Szła dziewczyna przez zielony las,
Popatrzyła na mnie tylko jeden raz.

Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda
Była jak ta cicha woda.

Cicha woda brzegi rwie, 
Płynął strumyk przez zielony las,

skończył się już dla mnie kawalerski czas,
teraz tylko czasem ? proszę was?

Kiedy żona mnie nie słyszy, śpiewam sobie jak najciszej.

„Cicha woda brzegi rwie” 
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Góralu, czy ci nie żal
Odchodzić od stron ojczystych,

Świerkowych lasów i hal
I tych potoków srebrzystych?

Góralu, czy ci nie żal,
Góralu, wracaj do hal!

A góral na góry spoziera
I łzy rękawem ociera,

Bo góry porzucić trzeba,
Dla chleba, panie dla chleba.

Góralu, wróć się do hal,
W chatach zostali ojcowie;

Gdy pójdziesz od nich hen w dal
Cóż z nimi będzie, kto powie?

A góral jak dziecko płacze:
Może już ich nie zobaczę;
I starych porzucić trzeba,

Dla chleba, panie, dla chleba.

Góralu, żal mi cię, żal!
I poszedł z grabkami, z kosą,
I poszedł z gór swoich w dal,

W guńce starganej szedł boso.

Lecz zanim liść opadł z drzew,
Powraca góral do chaty,
Na ustach wesoły śpiew,

Trzos w rękach niesie bogaty.

„Góralu, czy ci nie żal”
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Złe kilometry dzielą nas
Lato umiera jesieni czas

W blaszany daszek tłucze deszcz
A w mojej głowie wciąż ktoś jest

Więc gdy wspomnienia męczą cię
Wracają myśli krótkie dnie

Zobaczyć jeszcze raz

Jej piękne czarne oczy
Śnią się czarne oczy
Ich nie przeoczysz

Wiem że nie
Jej piękne czarne oczy

Widzę czarne oczy
To za mną kroczy

Ze mną jest 

Takie to życie dziwne jest
Miłość tęsknota ścigają się
Możesz uciekać możesz nie
Jedno i drugie dopadnie cię

Wiec gdy wspomnienia męczą cię
Wracają myśli krótkie dnie

Zobaczyć jeszcze raz.

„Jej czarne oczy”
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Ja uwielbiam Ją, ona tu jest i tańczy dla mnie.
Bo dobrze to wie, że porwę Ją i w sercu schowam na dnie. x2

Moja dziewczyna patrzy często w oczy me i nie ukrywam 
sprawia to przyjemność.

Jak Ją kocham tylko moje serce wie, gdy mnie całuje, 
oddałbym nie jedno.

Jej ramiona ukojeniem dla mnie są, bo przy Niej czuję jak 
smakuje miłość.

Jej każdą chwilę pragnę ofiarować, bo jest tego warta, nic się 
nie zmieniło,

bo ja pragnę Jej Jej, bo pragnę Jej Jej, bo ...

Ja uwielbiam Ją, ona tu jest i tańczy dla mnie.
Bo dobrze to wie, że porwę Ją i w sercu schowam na dnie. x2

„Ona tańczy dla mnie”
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Odkąd zobaczyłem ciebie
Nie mogę jeść, nie mogę spać
Jak do tego doszło, nie wiem?

Miłość o sobie dała znać

Co poradzić mogę na to
Że miłość przyszła właśnie dziś.

Że w sercu mym jest lato,
a w moich myślach jesteś ty

Przez twe oczy, te oczy zielone oszalałem!
Gwiazdy chyba twym oczom oddały cały blask.

A ja serce miłości spragnione ci oddałem
Tak zakochać, zakochać się można tylko raz

W mych ramionach cię ukryje
U stóp Ci złożę cały świat.
Serce me dla ciebie bije

I czeka na twój mały znak
Jeden uśmiech twój wystarczy

I moje serce gubi rytm
O twą miłość będę walczył

O miłość walczyć to nie wstyd

Przez twe oczy, te oczy zielone oszalałem
Gwiazdy Chyba twym oczom oddały cały blask

A ja serce miłości spragnione ci oddałem
Tak zakochać, zakochać się można tylko raz

/2x

„Przez twe oczy zielone”
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Miała matka syna, syna jedynego
Chciała go wychować na pana wielkiego

REF:
Niech żyje wolność, wolność i swoboda
Niech żyje zabawa i dziewczyna młoda

Jak go wychowała wypielęgnowała
I do poprawczaka oddać go musiała

REF:
Niech żyje wolność ...

Jak go zabierali muzyka mu grała
Ludziska się śmiali dziewczyna płakała

REF:
Niech żyje wolność ...

Oj wy ludzie ludzie, co wy tu robicie
Zabieracie chłopca mi na całe życie

REF:
Niech żyje wolność ...

Miała matka syna, syna jedynego
Chciała go wychować na pana wielkiego

REF:
Niech żyje wolność ...

„Wolność i swoboda”
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„Miłość odchodzi” - słyszę znów z Twoich ust.
Zawsze prawda miała jakiś sens.

Te dni jak bajka, piękne jak 1000 róż.
Ty się śmiałaś zawsze, no i cześć.

„Jesteś szalona” - mówię Ci.
Zawsze nią byłaś, skończ już wreszcie śnić.

„Nie jesteś aniołem” - mówię Ci.
Jesteś szalona. x2

Na pożegnanie dajesz mi uśmiech swój.
Gdy odchodzisz, wszystko burzy się.

Kochałem Cię i Twe szaleństwa mocno tak.
Ty się śmiałaś zawsze, no i cześć

„Jesteś szalona” - mówię Ci.
Zawsze nią byłaś, skończ już wreszcie śnić.

„Nie jesteś aniołem” - mówię Ci.
Jesteś szalona.

„Jesteś szalona”
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Przetańczyć z tobą chcę całą noc 
I nie opuszczę cię już na krok 

Czekałam jak we śnie, abyś ty objął mnie 
Więc teraz już wszystko wiesz 

 
Przetańczyć z tobą chcę całą noc 
Niech na nas gapią się, no i co? 

Już każdy o tym wie, że ty też kochasz mnie 
Więc wszystkim na złość przetańczmy tę noc 

Bo życie tak krótkie jest 
 

Ja za tę noc chętnie oddam pięć najpiękniejszych lat 
Nie liczy dni kto szczęście swe śnił 

Stąd taki gest dzisiaj mam 
 

Przetańczyć z tobą chcę całą noc 
Wirować jak twój cień cały rok 

Niech inni idą spać, a my tak razem w takt 
Wraz z nocą odchodźmy w świat 

 
Ja za tę noc chętnie oddam pięć najpiękniejszych lat 

Nie liczy dni kto szczęście swe śnił 
Stąd taki gest dzisiaj mam 

 
Przetańczyć z tobą chcę całą noc 

I nie opuszczę cię już na krok 
Czekałam jak we śnie, abyś ty objął mnie 

Więc tak jak chce los, przetańczmy tę noc 
Bo życie tak krótkie jest 

„Moje jedyne marzenie”
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Jak zwykle znów nie robisz nic
Gazetę czytasz cały dzień

Łaskawie czasem obiad zjesz
Po domu snujesz się jak cień

Ty z kolegami wolisz pić
Niż z moją mamą ciasto piec
I zamiast dzieckiem zająć się

Musiałeś znowu wyjść na mecz
To nie jest miłość, lecz ja kocham Cię

Nie jestem świnią, choć ty tego chcesz.

Ref (x2): Facet to świnia
Mówisz, że ty o tym wiesz

Choć ja się staram jak mogę
Przez całe życie słyszę ten tekst

Ty w telewizor gapisz się
A do kościoła chodzisz sam
I nigdy nie przytulisz mnie

W łazience znowu cieknie kran
Gdy w nocy czujesz się jak lew

To obręcz ściska moją skroń
No kiedy wreszcie puścisz mnie

Migrena to najlepsza broń
To nie jest miłość, lecz ja kocham Cię

Nie jestem świnią, choć ty tego chcesz.

Ref (x2): Facet to świnia
Mówisz, że ty o tym wiesz

Choć ja się staram jak mogę
Przez całe życie słyszę ten tekst

„Facet to świnia”
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O samochodach mówisz wciąż
Do dziewczyn ślinisz się jak pies

Ty życie zmarnowałeś mi
Od kogo jest ten SMS?

I chociaż oszukujesz mnie
Ja lubię twój szelmowski śmiech

Bez ciebie nudny byłby świat
Bo facet to jest dobra rzecz

To nie jest miłość, lecz ja kocham Cię
Nie jestem świnią, choć ty tego chcesz

Ref (x3): Facet to świnia
Mówisz, że ty o tym wiesz

Choć ja się staram jak mogę
Przez całe życie słyszę ten tekst.
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Czerwone korale, czerwone niczym wino
Korale z polnej jarzębiny

I łzy dziewczyny i wielkie łzy

Z miasta płaszcz i korale me
On pochwalił i rzekł

Że ze mną zatańczyć chce
Jego dżins i mej bluzki biel

Zwarły się w tangu wnet
We włosy miał wtarty żel

Potem mnie na wycieczkę wziął
I na wycieczce tej

Mą bieluśką bluzkę zmiął
Wszyscy mi zazdrościli tam

Gdy wróciłam i gdy
W pomiętej bluzeczce szłam

Czerwone korale, czerwone niczym wino
Korale z polnej jarzębiny

I łzy dziewczyny i wielkie łzy

Wczoraj też na tych tańcach był
A na włosach mu żel

Jak srebrzysty księżyc lśnił
Tyle, że z Kryśką cały czas

Tańczył, a w stronę mą
Nie spojrzał ni jeden raz

„Czerwone korale”
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Z innym zatańczę gdy
Z tą Kryśką będziesz ty

A potem czemu nie
Niech inny mą bluzkę zmnie

Laj laj laj laj la laj
Naj naj naj naj na naj
Na na na naj na naj

Na na na na na na na naj naj naj.
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Nie wiem jak mam to zrobić, ona zawstydza mnie,
Strach ma tak wielkie oczy, wokół ciemno jest,

Czuję się jak Benjamin i udaję, że śpię,
Chyba walnę kilka drinków, może nakręcą mnie,

Nakręcą mnie!

Nie wiem jak mam to zrobić, by mężczyzną się stać,
I nie wypaść ze swej roli, tego co pierwszy raz,
Gładzę czule jej ciało, skradam się do jej ust,

Wiem, że to jeszcze za mało, aby ciebie mieć,
No aby mieć!

Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec,
Muszę mieć, muszę ją mieć,

Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec,
Muszę mieć, muszę ją mieć,

Nie mogę tak odejść, gdy kusi mnie grzech,
Muszę mieć, muszę ją mieć.

Nie wiem jak to się stało, ona chyba już śpi,
Leżę obok pełen wstydu, krótki to był zryw,

Będzie lepiej, gdy pójdę, nie chcę patrzyć jej w twarz,
Może kiedyś da mi szansę, spróbować jeszcze raz,

No, Jeszcze jeden, jeden raz!

Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec,
Muszę mieć, muszę ją mieć x4

Nie mogę tak odejść, gdy kusi mnie grzech,
Muszę mieć, muszę ją mieć.

„Czerwony jak cegła”
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Ledwo mnie znasz, tyle już masz 
planów, jakbyś wieki mnie znał 

siedzimy tu godziny pół 
zahaczyłeś prawie o ślub 

wybacz chłopcze, gdy się tak uśmiecham 
wybacz proszę- lecz nie na to czekam... 

 
Wszystko, czego dziś chcę 

pamiętaj o tym 
polecieć chcę 

tam i z powrotem 
z ramion twych wprost do nieba, do nieba 

wszystko, czego dziś chcę 
pamiętaj o tym 

dolecieć raz 
tam i z powrotem 

więcej mi nic nie trzeba, nie trzeba 
 

Zapalasz się, słyszę twój szept 
„trochę starań i świat jest nasz” 

powiedzmy tak- za osiem lat 
adres w bloku i mały Fiat 

nie łam głowy, jak ty to uzbierasz 
wszystko hurtem możesz dać mi teraz 

 
Wszystko, czego dziś chcę 

pamiętaj o tym 
polecieć chcę 

tam i z powrotem 
z ramion twych wprost do nieba, do nieba 

„Wszystko, czego dziś chcę”
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dolecieć raz 
tam i z powrotem 

więcej mi nic nie trzeba, nie trzeba 
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Wszystko, czego dziś chcę 
pamiętaj o tym 
polecieć chcę 

tam i z powrotem 
z ramion twych wprost do nieba, do nieba 

wszystko, czego dziś chcę 
pamiętaj o tym 

dolecieć raz 
tam i z powrotem 

więcej mi nic nie trzeba,więcej mi nic nie trzeba, nie trzeba.


