WESELE KOBIERSKIE
Scenka z życia wsi, stworzona z własnych tekstów i gotowych piosenek
1. Biała sukmana, złoty pas
Wychodź dziewczyno, bo już czas.
Wychodź dziewczyno za progi
Padnij rodzicom pod nogi.
Błogosław matuś na progu
Niech wyjeżdżają do ślubu.
2. Oj, siadej, siadej kochanie moje
Nic nie pomoże płakanie twoje.
Nic nie poradzi, nic nie pomoże
Bo już koniki stoją przy wozie.
Oj, stoją, stoją, są zaprzężone
Ku kościołowi są obrócone.
3. Weszli do kościoła, świece zapalone
Organy zagrały, ręce im związały.
Nieszczęśliwa stuła, co ręce związała
Lepiej żebyś była, chłopaka nie znała.
Kto kochania nie zna, od Boga szczęśliwy
Ma nockę spokojną, dzionek nie tęskliwy.
4. Jedzie wesele koło gościńca
Młody pan płacze, że ni mo wińca.
A młodo pani, że ni mo wstążki
Bo i pożarły na polu gąski.
Jedzie wesele, już je ta widać
Wyjdźże matulu zięcia powitać.

Matka
Witajże zięciu, witej z kościoła
Jakieś usłyszoł w kościele słowa?
Zięć
Takem usłyszoł w kościele słowa
Że ta Marysia ma być już moja
Już my przyjechali z kościoła
Cała rodzineczka wesoła.
Aby młody pan jest nie wesół
Bo mu zjedli mięso i rosół.
A ty młoda pani nie smuć się
Nagotujesz pyrek najesz się.
Nagotujesz pyrek z łupiną
A jak wszystkich nie zjesz, dasz
świniom.
A ty młody panie nie smuć się
Nagotujesz mięsa najesz się.
Nagotujesz mięsa skopiego
Co ci dotrwa do dnia trzeciego.

Oczepiny - zdjęcie wianka z głowy
Tyś Marysiu, tyś niewiasta,
Weź koszyczek, idź do miasta,
Teraz się musisz nauczyć,
Drogo sprzedać, taniu kupić.
Jak żeś była u matuli.
Miałaś kwiaty na koszuli,
Teraz idziesz do teściowej,
Wybij sobie kwiatki z głowy.
Od Kobierna idzie burza,
Ta Marysia niby róża,
A ten Jasiu jak lelija,
Będzie ładna familija.
Drobne ziele, macierzanka,
Kto się żeni – Kobierzanka,
A za kogo, za ładnego,
Za Jsieńka przystojnego.

Wiwaty
Nie będę jo piła wódki, snapsa
Bo kto pije wódkę, idzie na psa.
Jeno będę piwko piła
To się będę ładnie rumieniła.
U sąsiada w sieni zegar bije
Moja najmilejsza z innym pije.
Z innym pije, ze mną nie chce
Oj, boli mnie, boli moje serce.

Czarna kura
1. Czarna kura, biały piór /2x
Szykuj mamo posag mój /2x
Mama posag szykuje /2x
Tata mary rachuje /2x
2. Narachował cały stół /2x
Zbieraj córuś posag swój /2x
Córuś posag zbierała /2x
Mama nad nią płakała /2x
3. Czego mama płaczecie /2x
Że za mąż mnie dajecie /2x
Daliście mi pierzynkę,
Jałóweczkę i świnkę
Cztery wołki do pługu
I walancik do ślubu.
Wesele, wesele już zakończone /2x
Gorzoła wypito, gorzoła wypito, placki zjedzone.
A więc komu w drogę, temu wielki czas
Bo tam hen pod lasem, furman czeka nas.
Wyjeżdżaj furmanie, bo już na nas czas,
Bo ty nie przejedziesz przez ten gęsty las.
Furmanek wyjechał, z bicza wytoczył
A wtem rozbójniczek z lasu wyskoczył.
Furmanie, furmanie, gdzie pieniążki masz
Są tam uwiązane z tyłu u woza.
Zbójnicy, zbójnicy, Boga się bójcie
Weźcie wóz i konia, życie darujcie.
Życia nie daruję, bo byś nas zdradził
I na całe życie do kozy wsadził.

KTÓRYNDY JASIEŃKU
Ulubiona piosenka bohaterki
1. Któryndy Jasiu pojedziesz, czy przez poleczko
Czy przez miasteczko, czy przez wieś?
Zieluną dróżką pojadę 2x
Do tej mojej miłej najmilejszej po radę.
2. A co tam będzie, a co tam będzie za rada
Kiedy moja miła moja najmilejsza na gada
A czemu ona nie gada 2x
Bo wyszywany, bo wyszywany fartuch ma.
Oj, będzie ona gadał kiedy mi przyjechać kazała

U JEZIORECZKA
Ostatnia piosenka wykonana przez Panią Józefę na Wojewódzkim Przeglądzie
Folklorystycznym w Szreniawie, II miejsce
U jezioreczka, u bystrej wody
Rwała dziewczyna czarne jagody.
Oj rwała, rwała, aż nie narwała,
Bo się nikogo nie spodziewała.
Oj rwała, rwała, aż nie narwała,
Bo się nikogo nie spodziewała.
1.

I przyszedł do niej Jasienek młody,
Zaprowadził ją w gęste jagody.
Puść mnie Jasieńku, puść mnie na Boga,
Bo ciemna nocka, daleka droga.
Puść mnie Jasieńku, puść mnie na Boga,
Bo ciemna nocka, daleka droga.
2.

Nie bój się dziewczę dalekiej drogi,
Mam ja konika, ma cztery nogi.
Ma cztery nogi, dwa bystre oczka,
Trafi do domu, choć ciemna nocka.
3.

