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„Lachowskie śpiewanie”



II. 
Cy wysokło, cy dalekło

Kwała Ponu Bogu.
Wziuła sobie podusecko

Posła do łogrodu.
Wziuła sobie podusecko

Posła do łogrodu.

„Szła dziewcyna”

I. 
Sła dziewcyna koło młyna

Robić się jyj nie kce
I spoglądo na słoneckło

Cy wysokło jesce.
I spoglądo na słoneckło

Cy wysokło jesce.

III. 
A w łogrodzie w biołom sadzie

Trzy wionki uwiła.
Jedon sobie drugi Tobie

Trzeci zawiesiła.
Jedon sobie drugi Tobie

Trzeci zawiesiła.



„Pieczenie chleba”

I. 
Pytoł się mnie jedon chłopiec

Cy jo umio chleba upiyc.
Ciyrń, ciyrń ciyrniowo

Róza wonniowo.
Cheba upjyc.

Ciyrń, ciyrń ciyrniowo.
Róza wonniowo.

Cheba upiyc.

II. 
A jo się mu pochwoliłam.
Ze na jedon zamjyesiłam.
Ciyrń, ciyrń cierniowo.

Róża wonniowo zamiesiłam.
Cierń, cierń cierniowa.

róża wonniowo zamjyesiłam.

III.
 Takiegłoś chleba upiekła
Co za skłóry włoda ciekła.

Ciyrń, ciyrń ciyrniowo
Róza wonniowo włoda ciekła

Ciyrń ,ciyrń cierniowo.
Róza wonniowo włoda ciekła.

IV. 
Taki ci się chlyb  wydarzył.
Co za skłóry kłot wyłaził.
Ciyrń, ciyrń ciyrniowo.

róza wonniowo kłot wyłaził.
Ciyrń, ciyrń ciyrniowo.

Róza wonniowo kłot wyłaził.



„Płynie od Sącza piosneczka”

I.
Płynie łod Sonca piosnecka.
Płynie od Sonca piosnecka.

Nuci jo śwarno dziewecka.
Nuci jo śwarno dzieweczka.

Płynie od Sonca piosnecka.
Nuci jo śwarno dziewecka.
Nuci jo śwarno dziewecka.

II.
Hej niesie echło góromi.
Hej niesie echło góromi.

Idomy z piesnią z tońcomi.
Idomy z pieśnią z tońcami.

Hej niesie echło góromi.
Idomy z piesnią z tońcomi.
Idomy z pieśnią z tońcami.

III. 
Niech wos drózecka prowadzi.
Niech wos drózecka prowadzi.

A wy nom bydźcie dziś radzi.
A wy nom bydźcie dzis radzi.

Niech wos drózecka prowadzi.
A wy nom bydźcie dziś radzi.
A wy nom bydźcie dzis radzi.



„Piękna jest sądecka ziemia”

I.
 Piękna jest sądecka ziemia

Piękna nasza ukochana
Wokół lasy się zielenią

Z pól wiatr niesie zapach siana.
Złotych kłosów szumią fale.

Szumi wiatr po górskim lesie.
Domy w kwietnych toną sadach.

Pieśń sądecką echo niesie.

II. 
Kocha  lud swych ojców dzieje.

Chroni pieśni obyczaje.
Szumią fale Dunajcowe.

O przeszłości naszej chwale.
Niech szczęśliwie rosną dzieci.
Niech się życie światłem mieni.
Niech im słońce jasno świeci.

Na sądeckiej naszej ziemi.



„Jedną dolineczką”

I. 
Jedna dolinecką

 Wiaterek powjyewo
 Drugą dolineckom

 Sondeconek śpjywo   
Drugą dolineckom

Sondeconek śpjywo.

II. 
Co jo się nachodził

Po świecie mój Boze.
Zodno mi się ponna
Spodobać ni moze

Zodno mi się ponna
Spodobać ni może.

                                              
III.

Jedna  mi się ino
Panna spodobała.

Ale tegło nie wiom
Cy mnie będzie kciała.

Ale tegło nie wiom
Cy mnie będzie kciała.

IV. 
Nie kciała mnie jedno
Nie kciała mnie drugo.
Ta mnie będzie kciała
Co łockami  mrugo

Ta mnie będzie kciała
Co łockami  mrugo.


