
PIEŚNI  I  PRZYŚPIEWKI GÓRALSKIE 

 

Zahuczały góry, zaszumiały lasy, 

kai sie mi podziały moje młode czasy. 

 

Kie górol umiro, nikt za nim nie płace, 

Ino zimny descyk po turnickach siece 
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Idzie dysc, idzie dysc, idzie sikawica 
Idzie dysc, idzie dysc, idzie sikawica 

Uleje, usiece, uleje, usiece, uleje, usiece Janickowe lica 
Uleje, usiece, uleje, usiece, uleje, usiece Janickowe lica 

Nie lej dyscu, nie lej, bo cie tu nie trzeba 
Nie lej dyscu, nie lej, bo cie tu nie trzeba 

Obejdź góry lasy, obejdź lasy góry, obejdź lasy góry, nawród się do 
nieba 

Obejdź góry lasy, obejdź lasy góry, obejdź lasy góry, nawród się do 
nieba 

 

Juhasi, juhasi paśli owce przy lesie 

I muzyce dali znad co by przyszła im zagrad 



PIEŚNI  I  PRZYŚPIEWKI GÓRALSKIE 

 

Popod turnie, popod lasy 

Hao na hali som sałasy. 

Hao Bedom pasad owce  

Bedom żyd juhasy, Bedom żyd juhasy. 
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1.Na hali, na hali na zielonej hali 

Słychad, ze już owce górale wygnali. 

2.Pasą się owieczki brzękają dzwoneczki, 

Lecą aż pod Giewont góralskie piosneczki. 

3.Góralskie piosneczki wierchami się niosą, 

Zgubił góral kierpce, będzie chodził boso. 

 

1.Doliny, doliny, doliny kany się podziewo mój miły? 

Hore dolineczkę zbiera zielineczke na mojom bolesnom głowiczke. 

2.Nie jest to zielinka do głowy, ani to zielinka na rany. 

Zielineczke zbiero, na insze spoziera przepaś ty, mój miły, fałszywy. 
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W murowanej piwnicy taocowali zbójnicy,  

Kazali se piknie grad ,  I na nóżki pozirad 

 

Taocowałbyk kiebyk móg, Kiebyk ni mioł krzywych nóg 

A że krziwe nogi mom, Co podskocze , to sie gnom ! 

 

 

1. Górol ci jo, góroliczek (bis) 

mom ciupagę i rzemycek (bis) 

2.Ciupaga se pobrzękuje (bis) 

rzemycek se odpasuje (bis) 

3.Górol, ci jo góroliczek (bis) 

gdzie sie podzioł mój rzemycek (bis). 
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1.Hej, górol jo se górol 

hej, spod samiutkich Tater, 

hej, descyk mnie wykompoł 

hej, wykołysoł wiater. 

2.Hej, descyk mnie wykompoł 

hej, wiater wykołysoł 

hej, cozem sie napłakoł 

ale mnie nikt nie słysoł. 

3.Hej, nicego mi nie żol, 

hej, ino kapelusa 

hej, cok sie jej nakłanioł 

hej, nie kciala psia dusa! 
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1.Hej, te nase góry 

hej, te nase lasy! 

Hej, kanyś sie podzialy nasze dawne casy? (bis) 

 

2.Byłech na Giewoncie, 

byłech na Zawracie. 

Hej, teraz ku starości muse siedzied w chacie (bis) 

 

3.Hej, te nase góry to nase komory, 

Hej, bukowe listocki nase podusecki (bis). 
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1.Ani jo nie juhas, anim jo nie baca, 

sama mi dziewcyna owiecki nawraca (bis) 

2.Ani mi nie ciężko, ani mi nie letko, 

tylko mi do mojej dziewcyny daleko (bis) 

3.Góry moje góry, regle moje regle 

jak jo se zaśpiwom to mi sie rozlegle (bis) 

 

 

1.Łokoło górecki idą se łowiecki 
Ni ma tam łowcorza ani łowcorecki. 

 
2.Łowiecki becały kie się miesad miały 
Łowcorzycek płakał, nózki go bolały. 
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3.Łowiecki łowiecki nie sydkaście moje 
Jak jo wos napase kozdy weźnie swoje. 

 
4.Nie bydo jo bacom bydo górolickiem 
Bydo se poganioł łowiecki patyckiem. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=-hwWBHKCZA0 

 

 

 

 

 

1. Hej, idem w las, piórko mi sie migoce! 

Hej! Idem w las, dudni ziemia, ka kroce! 

Ka wywinuem ciupazecką, krew czerwonom wytoce! 

Ka obyrtnem siekiereczką, krew mi spod nog bulkoce! 

2.Ciemniuśka noc, ogien lasem przyswica, 

Ciemniuśka noc, złe sie zlemu zalica. 

Na polanie popod jedle, wiara sie w lesie pali. 



PIEŚNI  I  PRZYŚPIEWKI GÓRALSKIE 

 

 

2.Pasym jo se Pasym, krowicki pod lasym 
Przyjdzie moja siostra, nawróci mi casym. 

 
3.Paście mi się paście, wy gąsecki moje 

Bo jo wos wygnało, na zielone pole. 
 

4.Pastyrecka pasła, nie dali jij masła, 
Masełko sprzedali, suchy chlyb jij dali. 

 
5.Wy moje krowicki złote rózki mocie 

Jak jo wos łodyjde to ik pozbijacie. 

 

 

 

Grojcie muzykanci, nale tak z wesoła,  
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hej muzycko z wesoła. 

 

My se poprosymy dziywcontka do koła,  

hej dziewcontka do koła. 

 

Hej, bystra woda, bystra wodziczka Pytało dziewczę o Janicka: 

Hej, lesie ciemny, wirsku zielony Kja mój Janicek umilony? 

Hej, lesie ciemny, wirsku zielony Ka mój Janicek umilony? 

Hej, powiadali, hej, powiadali Hej, ze Janicka porubali 

Hej, porubały go Orawiany Hej, za owiecki, za barany 

Hej, porubały go Orawiany Hej, za owiecki, za barany 
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