
A chmurka się chmuro

A chmurka się chmuro, chmuro chodź tańcować ze mna któro
Czy to panna czy to wdowa, byle była białogłowa

Dalej chłopcy dalej śmiele, bo to w karczmie nie w kościele
Bo w kościele śluby dajom, a w karczmie się zalicajom

Dalej chłopcy dalej żywo, będzie wódka będzie piwo
Będzie wódka przypalano i dziewczyna ukochano

Woda góry nie zaleje szybko płynął młode lata
Kto się w młodej pannie kocha ten nędznie schodzi ze świata

A chmurka się chmuro, chmuro chodź tańcować do mnie któro
Czy to panna czy to wdowa, byle była białogłowa

Kto kupuje nie próbuje kulawego konia kupić
Kto się żyni nie zalica ten kawaler także głupi

Zalic ze sie i ożen sie dom ci na wiano Podlesie
Dom ci na wiano konika co cię daleko poniesie

A jak pójdziesz se tańcować wybierz sobie panne skraja
Bo ona ma ładne nogi będzie dobrze tańcowała

Wszyscy sobie już pobrali a teraz i jo spróbuję
I wybrołem sobie tako co mi w tońcu przytupuje

Dalej chłopcy dalej żywo, będzie wódka będzie piwo
Będzie wódka przypalano i swaszusia ukochano

Dalej chłopcy weselcie się bo swaszusia wódkę niesie
A czy niesie czy nie niesie dalej chłopcy weselcie się

A wy chłopcy wy śmigacze, czego swaszka na was płacze
A czy płacze czy nie płacze, a wy chłopcy wy śmigacze

Wysokom se buczka ścinoł, żeby się mi nie zielynioł
Ale on się zielynieje, swaszusia się ze mnie śmieje

Niedaleko rzeczka rzeczki, poszły panny na porzeczki
Porzeczki się nie zrodziły, panny do domu wróciły

Niedaleko woda wody, poszły panny na jagody
Jagody się nie zrodziły, panny do domu wróciły

Od wioseczki do wioseczki idą sobie cyganeczki



I tak idą, i tak wróżą, że pieniędzy trzeba dużo

Za pieniądze ksiądz się modli, za pieniądze śluby daje
Za pieniądze się łożenię, za pieniądze żonę zmienię


