
www.weselezklasa.pl

Najpopularniejsze piosenki 
biesiadne 



www.weselezklasa.pl2 / 15

Gdybym miał gitarę,
tobym na niej grał,

opowiedziałbym o swej miłości,
którą przeżyłem sam,

opowiedziałbym o swej miłości,
którą przeżyłem sam.

A wszystko te czarne oczy,
gdybym ja je miał…

Za te czarne, cudne oczęta
serce, duszę bym dał,

za te czarne, cudne oczęta
serce, duszę bym dał.

Fajki ja nie palę,
wódka zbrzydła mi,

tylko o tobie, dziewczyno moja,
serce, dusza śni,

tylko o tobie, dziewczyno moja,
serce, dusza śni.

A wszystko te czarne oczy,
gdybym ja je miał…

Za te czarne, cudne oczęta
serce, duszę bym dał,

za te czarne, cudne oczęta
serce, duszę bym dał.

Ludzie mówią: Głupi,
po coś ty ją brał?

Czemuś to dziewczę czarne, figlarne
mocno pokochał?

Gdybym miał gitarę
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Czemuś to dziewczę czarne, figlarne
mocno pokochał?

***

Czerwone jabłuszko

Czerwone jabłuszko
przekrojone na krzyż

Czemuż ty dziewczyno
krzywo na mnie patrzysz ?

Ref:
Gęsi za wodą,

kaczki za wodą,
uciekaj dziewczyno

bo cię pobodą,
ja ci buzi dam,
ty mi buzi dasz,

ja cię nie wydam,
ty mnie nie wydasz.

Mazurek mazureczek,
Oberek obereczek,

Kujawiak kujawiaczek,
Kto się śmieje,

To znów płacze. x2.
Czerwone jabłuszko
po ziemi się toczy,

Tę dziewczynę kocham,
co ma siwe oczy.

Gęsi za wodą,
kaczki za wodą,

uciekaj dziewczyno
bo cię pobodą,
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ja ci buzi dam,
ty mi buzi dasz,

ja cię nie wydam,
ty mnie nie wydasz.

Mazurek mazureczek,
Oberek obereczek,

Kujawiak kujawiaczek,
Kto się śmieje,

To znów płacze. x2
A wszystko te czarne oczy,

gdybym ja je miał…
Za te czarne, cudne oczęta

serce, duszę bym dał,
za te czarne, cudne oczęta

serce, duszę bym dał.

***

Hej sokoły

Hej, tam gdzieś znad czarnej wody
Siada na koń kozak młody,

Czule żegna się z dziewczyną,
Jeszcze czulej z Ukrainą.

Hej, hej, hej sokoły
Omijajcie góry, lasy, doły,

Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku,
Mój stepowy skowroneczku,

Hej, hej, hej sokoły
Omijajcie góry, lasy, doły,

Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku
Mój stepowy dzwoń, dzwoń, dzwoń!

Pięknych dziewcząt jest niemało,
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Lecz najwięcej w Ukrainie,
Tam me serce pozostało,

Przy kochanej mej dziewczynie. Hej, hej…
Ona biedna tam została,

Przepióreczka moja mała,
A ja tutaj w obcej stronie

Dniem i nocą tęsknię do niej.
Hej, hej…

Żal, żal za dziewczyną,
Za zieloną Ukrainą,
Żal, żal serce płacze,

Że jej więcej nie zobaczę.
Hej, hej…

Wina, wina, wina dajcie,
A jak umrę pochowajcie

Na zielonej Ukrainie
Przy kochanej mej dziewczynie.

Hej, hej…

***

Miała baba koguta

Miała baba koguta, koguta, koguta.
Wsadziła go do buta, do buta, siedź!

O mój miły kogucie, kogucie, kogucie
kogucie, kogucie, kogucie.

Jakże ci tam w tym bucie, w tym bucie,
w tym bucie, w tym bucie jest?

Miała baba indora, indora, indora.
Wsadziła go do wora, do wora, siedź!
O mój miły indorze, indorze, indorze

indorze, indorze, indorze.
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Jakoż ci tam w tym worze, w tym worze,
w tym worze, w tym worze jest?

Miała baba kokoszkę, kokoszkę, kokoszkę.
Wsadziła ją w pończoszkę, pończoszkę, siedź!

Moja miła kokoszko, kokoszko, kokoszko,
kokoszko, kokoszko, kokoszko.

Jakże ci tam w pończoszce, w pończoszce,
w pończoszce, w pończoszce jest?

***

Szła dzieweczka do laseczka

Szła dzieweczka do laseczka
Do zielonego - ha, ha, ha
Do zielonego - ha, ha, ha

Do zielonego.
Napotkała myśliweczka

Bardzo szwarnego - ha, ha, ha
Bardzo szwarnego - ha, ha, ha

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. Lala, la, la, la, la, la

 
Myśliweczku, kochaneczku
Bardzom ci rada - ha, ha, ha
Bardzom ci rada - ha, ha, ha

Bardzom ci rada.
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Dałabym ci chleba z masłem
Alem go zjadła - ha, ha, ha
Alem go zjadła - ha, ha, ha

Alem go zjadła.
 

Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom
Gdzie jest ta dziewczyna

Co kocham ją.
Znalazłem ulicę, znalazłem dom

Znalazłem dziewczynę
Co kocham ją. Lala, la, la, la, la, la

 
Jak żeś zjadła, to żeś zjadła

To mi się nie chwal - ha, ha, ha
To mi się nie chwal - ha, ha, ha

To mi się nie chwal.
Jakbym znalazł kawał kija, (Bo jak bym Cię w lesie spotkał)

To bym cię wyprał - ha, ha, ha
To bym cię wyprał - ha, ha, ha

To bym cię wyprał.
 

Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom
Gdzie jest ta dziewczyna

Co kocham ją.
Znalazłem ulicę, znalazłem dom

Znalazłem dziewczynę
Co kocham ją. Lala, la, la, la, la, la

 
Myśliweczek bardzo szwarny,
Czarne oczka ma - ha, ha, ha
Czarne oczka ma - ha, ha, ha

Czarne oczka ma.
A ta jego kochaneczka
Łezki ociera - ha, ha, ha
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Łezki ociera - ha, ha, ha
Łezki ociera.

 
Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom

Gdzie jest ta dziewczyna
Co kocham ją.

Znalazłem ulicę, znalazłem dom
Znalazłem dziewczynę

Co kocham ją. Lala, la, la, la, la, la
 

Pocóż płaczesz, lamentujesz
Moja dziewczyno - ha, ha, ha
Moja dziewczyno - ha, ha,ha

Moja dziewczyno?
Wypłakałaś swoje oczka

Nie miałaś o co - ha, ha, ha
Nie miałaś o co - ha, ha, ha

Nie miałaś o co.
 

Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom
Gdzie jest ta dziewczyna

Co kocham ją.
Znalazłem ulicę, znalazłem dom

Znalazłem dziewczynę
Co kocham ją. Lala, la, la, la, la, la

***

Wiła wianki

1.Tam nad Wisłą w dolinie , siedziała dziewczyna ,
była piękna jak różany kwiat ! x2

Maki i róże zbierała sobie x2
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Ref : Wiła wianki i rzucała je do falującej wody ,

Wiła wianki i rzucała je do wody . x2
 

2.A gdy ona nad Wisłą te wianki wiła ,
Przyszedł do niej żołnierzyk młody x2

,,Miła ach miła „ - tak rzecze do niej . x2
 

Ref : Wiła wianki ... x2
 

3. Nie minęło już więcej, niż 9 miesięcy
siedzi ona nad Wisłą - płacze x2

Miłość ach miłość, zdradziłaś ty mnie x2
Ref : Wiła wianki ...

***

Zachodzi słoneczko

Zachodzi słoneczko
Za las kalinowy.

Drobny deszczyk pada,
Drobny deszczyk pada

Na sadek wiśniowy.
 

Na sadek wiśniowy
l na rozmaryjon.

Powiedz mi, dziewczyno,
Powiedz mi, dziewczyno,

Kiedy będziesz moją.
 

Powiedz mi, Kasieńko,
Powiedz mi na razie.
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Niech moje koniki,
Niech moje koniki

Nie stoją na mrozie.
 

Bo moje koniki
Talary kosztują.

Jak jadę do ciebie,
Jak jadę do ciebie

Podkówki się psują.

***

Zabrałaś serce moje
Na morzu burza hula

I wieje wieje wiatr
Tęsknota mnie otula

I Ciebie miła brak
Zabrałaś serce moje, zabrałaś moje sny
A mnie pozostawiłaś te łzy gorące łzy

Zabrałaś serce moje, zabrałaś moje sny
A mnie pozostawiłaś te łzy gorące łzy

 
A mnie tak szkoda lata
I szkoda tamtych dni
I szkoda poematów
I Ciebie szkoda mi

Zabrałaś serce moje, zabrałaś moje sny
A mnie pozostawiłaś te łzy gorące łzy

Zabrałaś serce moje, zabrałaś moje sny
A mnie pozostawiłaś te łzy gorące łzy

 
Tak bardzo chcę być z Tobą

Całować usta Twe
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Ty przecież mnie kochałaś
A teraz nie chcesz mnie

Zabrałaś serce moje, zabrałaś moje sny
A mnie pozostawiłaś te łzy gorące łzy

Zabrałaś serce moje, zabrałaś moje sny
A mnie pozostawiłaś te łzy gorące łzy

***

W zielonym gaju
Słoneczko zaszło, czy mi zagasło,
czy mi się skryło, hen, za borem.
Słoneczko zaszło, czy mi zagasło,
czy mi się skryło, hen, za borem.

W zielonym gaju ptaszki śpiewają,
ptaszki śpiewają pod jaworem.

W zielonym gaju ptaszki śpiewają,
ptaszki śpiewają pod jaworem.

 
Powiedzcie gwiazdki i ty, słoneczko,

coście widzieli tam, pod borem?
Powiedzcie gwiazdki i ty, słoneczko,

coście widzieli tam, za borem?
W zielonym gaju ptaszki śpiewają,

ptaszki śpiewają pod jaworem.
W zielonym gaju ptaszki śpiewają,

ptaszki śpiewają pod jaworem.
 

Marysia pasła, koniki pasła,
koniki pasła pod jaworem.
Marysia pasła, koniki pasła,
koniki pasła pod jaworem.

W zielonym gaju ptaszki śpiewają,
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ptaszki śpiewają pod jaworem.
W zielonym gaju ptaszki śpiewają,

ptaszki śpiewają pod jaworem.
 

Wreszcie przyjechał jej ulubiony,
jej ulubiony z wojeneczki.

Wreszcie przyjechał jej ulubiony,
jej ulubiony z wojeneczki.

Maryś się cieszy, z radością spieszy
„Witaj, ach, witaj, Jasieńku mój!”

Maryś się cieszy, z radością spieszy
„Witaj, ach, witaj, Jasieńku mój!”

W ZIELONYM GAJU.

***

Upływa szybko życie
Upływa szybko życie,
Jak potok płynie czas,

Za rok, za dzień, za chwilę,
Razem nie będzie nas. /x2

 
I nasze młode lata

Upłyną szybko w dal,
A w sercu pozostanie
Tęsknota, smutek, żal. 

 
Więc póki młode lata,

Póki wiosenne dni
Niechże przynajmniej teraz

Nie płyną gorzkie łzy.
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Choć pamięć o nas zginie,
Już za niedługi czas,

Niech piosnka w dal popłynie
Póki jesteśmy wraz.

 
A jeśli lasów koło,

Złączy zerwaną nić,
Będziemy znów pospołu

Śpiewać, marzyć, śnić.
 

Więc kiedy dziś stajemy
Już u rozstaju dróg,

Idącym w świat z otuchą,
Niech błogosławi Bóg.

***

Czerwona jarzębina
Czerwona jarzębina

Szumiała gdy ujrzałam Cię
Pod czerwoną jarzębiną

Stałeś Ty obok mnie
 

Jak czerwona, czerwona jarzębina,
Stałeś obok mnie

Pod czerwoną, czerwoną jarzębiną
Całowałam Cię

 
Aż jesień przekreśliła

Spędzone mile chwile te
Czerwona jarzębina

Zaczęła lubić listki swe
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Jak czerwona, czerwona jarzębina,
Stałeś obok mnie

Pod czerwoną, czerwoną jarzębiną
Całowałam Cię

 
Czerwona jarzębina

Szumiała gdy ujrzałam Cię
Pod czerwoną jarzębiną

Stałeś Ty obok mnie
 

Jak czerwona, czerwona jarzębina,
Stałeś obok mnie

Pod czerwoną, czerwoną jarzębiną
Całowałam Cię

 
Zapłakała czerwona jarzębina,

Przepraszając nas
Mówiąc, że kiedy,

Że kiedy przyjdzie wiosna,
Będzie tulić nas

***

Hej, bystra woda
Hej bystro woda, bystro wodzicka,

Pytało dziewczę o Janicka.
Hej lesie ciemny, wirsku zielony,

Ka mój Janicek umilony?
 

Hej mój Janicku, miły Janicku,
Nie chodź po orawskim chodnicku.
Hej dość ty żeś już nagnał łowiecek,
Ostań przy dziewczynie kotwiecek!
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Hej, powiadali, hej powiadali,
Hej, ze Janicka porubali.

Hej porubali go Orawiany,
Hej, za łowiecki, za barany.

 
Hej mówiła ci miły Janicku,

Nie chodź po orawickim chodnicku,
Hej bo cię te orawskie juhasy

Długie uz hań cekali casy..
 

Hej dziewce slocha, hej dziewce płace:
Uz ze Janicka nie obace.

U orawskiego zamecku ściany
Leży Janicek porubany.

 
Hej Madziar pije, hej Madziar płaci,

Hej u Madziara płacom dzieci,
Hej płacom dzieci, hej płace żona,

Hej, że Madziara nima doma.
 

Hej dolom, dolom, od skalnych Tater,
Hej poświstuje halny wiater,

Hej poświstuje, hej ciska bidom,
Hej po dolinach chłopcy idom.


