
10.  Polną ścieżką                                                                       2.A ta żona była jędza no i basta, miała wałek taki gruby jak do cia- 
      D                                                              A        
Polną ścieżką przez ogródek idzie sobie krasnoludek.  
                                                                D
Dokąd idziesz mój malutki, idę do swej krasnoludki.  
                                                                                A 
Szaba daba dab tibi dibi dip, szaba daba dab tibi dibi dip
                                                                   D
Szaba daba dab tibi dibi dip, idę do swej krasnoludki.
  
11. Hawiarska koliba 
       D                    A              D             
1. Już księżyc na niebo wychodzi,
    G            A           D
zapłoną dokoła ogniska.  
          G          A               D               h                                                
/ I wkrótce popłynie z hawiarskiej koliby, 
    e                    A                  D D7
melodia nam wszystkim tak bliska / 2x     

2.  Usiadła już brać rozśpiewana, dokoła złotego ogniska. * Wiatr
Niesie melodię z hawiarskiej koliby, nad pola, nad lasy urwiska.

3.  Zaniesie wiatr naszą melodię do domów Wołochów i Łemków.    
Piosenkę rajdową z hawiarskiej koliby, piosenkę krakowskich 
studentów.

4.  Już księżyc blednie na niebie i promień słońca już błyska.
Pogasły ogniska w hawiarskiej kolibie, do snu kładzie się cała izba.

12. Żyli byli trzej krasnale
      D                                     A      D                    
1. Za górami, za lasami, za dolinami, 
 D                                  A        D              
żyli, byli trzej krasnale, nie górale.
                      G                         D
/Trzech ich było, trzech z fasonem,
                                         A                      D
dwóch wesołych, jeden smutny, bo miał żonę./ 2x

sta i tym wałkiem kiedy chciała swego męża krasnoludka wałkowała

3. Już krasnalek taki chudy jak niteczka, już krasnalek taki cienki 
karteczka. Ale żona uważała, że jest gruby, więc go dalej wałkowała

4. Już krasnalek zwałkowany w trumnie leży, * że od wałka żony 
zginął nikt nie wierzy *  Gdy rodzinka w głos płakała, *  żona jędza 
jeszcze trumnę wałkowała.  

13. Hej, sokoły 
       a                                                     E                                            
1. Hej, tam gdzieś znad czarnej wody, siada na koń kozak młody,
   a                                             E                          a   (G)                    
Czule żegna się z dziewczyną, jeszcze czulej z Ukrainą.
           C                              G                  
Ref: / Hej, hej, hej sokoły, omijajcie góry, lasy, doły
     a                                                     E                   a                  /G/ 
Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku, mój stepowy skowroneczku./2x
  
2.  Pięknych dziewcząt jest niemało, lecz najwięcej w Ukrainie.
Tam me serce pozostało, przy kochanej mej dziewczynie.     

3.  Ona biedna tam została, przepióreczka moja mała. 
A ja tutaj w obcej stronie, dniem i nocą tęsknię do niej.

4.  Żal, żal za dziewczyną, za zieloną Ukrainą,
Żal, żal serce płacze, że jej więcej nie zobaczę. 

5.  Wina, wina, wina dajcie, a jak umrę, pochowajcie
Na zielonej Ukrainie, przy kochanej mej dziewczynie
          C                                                A                      d      G 
14. Mam chusteczkę haftowaną, wszystkie cztery rogi. Kogo
                                                        C                               
 kocham, kogo lubię, rzucę mu pod nogi. Tej nie kocham, tej
                A               d      G                                                   C
nie lubię, tej nie pocałuję, a chusteczkę haftowaną tobie ofiaruję.
    C                                     G                           F     G               C
  / Nie, nie, nie moje kochanie, bo mnie mama bije za całowanie./2x


