„GRAMY I ŚPIEWAMY NA LUDOWO”
Prowadząca
Od wsi do wsi ze śpiewami, muzyką i tańcem.
Chodzą ludzi odwiedzają dzisiaj przebierańce.
Wszystkich was witamy i do wspólnej zabawy zapraszamy
„Lelija”- śpiew grupy
1.Lelija , lelija z wysokiego ziela,
nie będziesz widziała mojego wesela,
bo moje wesele za Krakowem będzie,
na moim weselu siedmiu królów będzie.
2. Będą tam królowie, będą monarchowie
będą mi przypinać wianeczek na głowie
oby tak na Jezus Matka Boska dała
żebym ja w tym wianku długo tańcowała
3. Chłopcy by patrzyli, kapela by grała
ojciec by się smucił, matka by płakała
nie płacz Ty matulu bo ja panna młoda
bo tam na tym świecie panienek potrzeba.
Prowadząca
My są zapustnicy przyszliśmy dziś do Radziłowa
Gdzie śpiewamy i przedstawiamy.
Śpiew grupy:
Była Babuleńka rodu ubogiego
Miała koziołeczka bardzo upartego
Fik, mik, fik, mik, bardzo upartego 2x
Koziołeczek skacze i dużo figluje, a babcia na niego kijem wymachuje
Fik, mik, fik, mik, a babcia na niego kijem wymachuje X2
A ten koziołeczek był bardzo rozpustny
Wyjadł babuleńce zagonek kapusty
Fik, mik, fik, mik, wyjadł babuleńce zagonek kapusty X2
A weźże babulko kija sękatego
I wybijże mocno kozła upartego
Fik, mik, fik, mik, I wybijże mocno kozła upartego X2
Babcia:
To jest taniec!
Taniec dziki!
Tańczy grzywka!
I kucyki!
Tańczą ręce!
Tańczy głowa!
I sukienka kolorowa.

I co jeszcze?
Zapomniałam.
Bo się strasznie
Zasapałam!
Prowadząca
Był dziś koziołeczek i koza być musi
„Koza”- śpiew grupy
1. Nasza koza beczy, bo bardzo się cieszy
Nasza koza się śmiała, bo buziaka dostała X2
2. Gdzie koza chodzi tam żytko się rodzi
A gdzie koza nie chodzi tam żytko się nie rodzi X2
3. Nasza koza beczy, bo ją bolą plecy
Nasza koza beczała, bo po plecach dostała X2
Prowadząca
Od wsi do wsi ze śpiewem, muzyką i tańcem
Chodzą, ludzi odwiedzają dzisiaj przebierańcy
Janek włożył ojca spodnie,
Choć mu bardzo niewygodnie,
Zosia - suknię babci Marty
I kapelusz jej podarty,
Franek sadzy wziął z komina,
Bo udawać chce Murzyna.
W tłusty czwartek się swawoli,
Później czasem brzuszek boli.
„Siała baba mak” gra na flażoletach
Prowadząca
Duży i mały, chudy i tłusty,
Z balu wracały bracia Zapusty.
Jeszcze im w głowach płynie spod smyka
Karnawałowa skoczna muzyka.
„Kawaliry” śpiew grupy
1. Po cóześta, kawaliry, przyśli?
O-jo-jo-joj-do!
Moja izba nie do wasyj myśli,
X2
O-jo-jo-joj-do!
2. moja izba z ciosanygo drzewa,
O-jo-jo-joj-do!
Nie takiego kawalira trzeba.
X2
O-jo-jo-joj-do!

3. Oj, trzeba mi kawalira oana,
O-jo-jo-joj-do!
Nie takiego jak ja jezdem sama. X2
O-jo-jo-joj-do!
4. Chiba zebym ciebie pokochała,
O-jo-jo-joj-do!
Tobym piechty i boso biegała!
X2
O-jo-jo-joj-do!
Prowadząca
Dajcie po szczerości witamy was gości
„Kalinka” śpiew grupy
Ref. Kalinko, kalinko, kalinko ty ma!
Jagódeczko w ogródeczku, malinko ty ma!
Ach, kalinko, kalinko, kalinko ty ma! X2
1. Hej, pod sosenką, pod zieloniusieńką,
wnet ułożycie mnie do snu.
Aj, luli, luli, aj, luli, luli
wnet ułożycie mnie do snu.
Ref. Kalinko, kalinko, kalinko ty ma!
Jagódeczko w ogródeczku, malinko ty ma!
Ach, kalinko, kalinko, kalinko ty ma! X2
2. Hej, ty soseneczko, ty zieloniusieńka,
czemu nade mną szumisz wciąż?
Aj, luli, luli, aj, luli, luli
czemu nade mną szumisz wciąż?
Ref. Kalinko, kalinko, kalinko ty ma!
Jagódeczko w ogródeczku, malinko ty ma!
Ach, kalinko, kalinko, kalinko ty ma! X
śpiew grupy
Za miłą gościnę pięknie dziękujemy
Zdrowia, szczęścia wszystkim dziś powinszujemy
Prowadząca
Żyjcie w zdrowiu i weselu
i w roskoszy i w dostatkach
miejcie brata w przyjacielu
a pociechę w waszych dziatkach
niech przyjaźń pokój zgoda
będą światłem waszej chaty
niech bóg sił do pracy doda
a za pracę da dukaty
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