
15.  Ładne oczy masz                                                                 17. Płonie ognisko 
      D                           A           D         e               D      
1. Ładne oczy masz, komu je dasz? Takie ładne oczy,  
  A              D                                            A            D
takie ładne oczy. Wśród wysokich traw głęboki staw. 
  e             A       D            e           A       D
Jak mnie nie pokochasz, to się w nim utopię.
                                                                   

        Ref.:
              e      A           D         e        A           D   
        W stawie zimna woda, trochę będzie szkoda,
          e        A             D       h       e  A          D  
        trochę będzie szkoda, gdy utopię się w nim.

2. Powiedzże mi, jak odgadnąć mam, czy mnie będziesz chciała,
czy mnie będziesz chciała. Przez zielony staw łabędzie dwa
grzecznie sobie płyną, czy mnie chcesz dziewczyno?

3. Inne oczy masz każdego dnia, diabeł nie odgadnie,
co w nich chowasz na dnie. Przez zielony staw
przeleciał wiatr, po przejrzystej toni fala falę goni.
  
16. Hej, z góry, z góry 
     D                          A               D            G             
1. Hej, z góry, z góry jadą Mazury. (bis) Jedzie, jedzie
          D                                            G          A                 D
Mazureczek, wiezie, wiezie mój wianeczek roz-rozmarynowy (bis)  

2. Przyjechał w nocy, koło północy (bis)  Stuka puka w okieneczko 
otwórz, otwórz panieneczko, ko-koniom wody daj. (bis)

3.Jakże ja mam wstać, koniom wody dać?(bis) Kiej mi mama zaka-
zała, żebym chłopców nie wpuszczała, trzeba-trzeba się jej bać(bis)

4. Mamy się nie bój, wsiadaj na koń mój (bis) Pojedziemy w obce
kraje, tam są inne obyczaje, ma – malowany wóz. (bis)

5. Przez wieś jechali, ludzie pytali (bis) Co to, co to za dziewczyna
co to, co to za jedyna, jedzie z chłopcami. (bis)

       d                  A             d              A          (A7)            d          
1. Płonie ognisko i szumią knieje, drużynowy jest wśród nas, 
                     A7           d               A        (A7)             d C
opowiada starodawne dzieje, bohaterski wskrzesza czas.

 Ref.  F                                    C              g             A7
O rycerstwie spod kresowych stanic, o obrońcach naszych polskich
 d                                 A7                d             A     (A7)      d 
granic, a ponad nami wiatr szumny wieje i dębowy huczy las. (bis)

2. Już do odwrotu głos trąbki wzywa alarmując ze wszech stron.
Staje wiara w ordynku szczęśliwa, serca biją w zgodny ton.

Ref.:
Każda twarz się uniesieniem płoni, każdy laskę krzepko dzierży w
dłoni, a z młodzieńczej piersi się wyrywa, pieśń potężna, pieśń jak 
dzwon. (bis).  

18. Szła dzieweczka 
      G                     C                   G                                                      
1. Szła dzieweczka do laseczka – do zielonego ha, ha, ha,
 D7                                G                                     C                             
do zielonego ha, ha, ha – do zielonego. Napotkała myśliweczka -
G                                          D7                                       G
bardzo szwarnego ha, ha, ha, bardzo szwarnego ha, ha, ha –
bardzo szwarnego. 

Ref: G                                              D7      
        Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom, gdzie jest ta
                                  G                                               D7
Dziewczyna, co kocham ją? Znalazłem ulicę, znalazłem dom, 
                                                   G
Znalazłem dziewczynę, co kocham ją.
  
2. Myśliweczku kochaneczku, bardzom ci rada ha, ha, ha ,bardzom 
ci rada ha, ha, ha – bardzom ci rada. Dałabym ci chleba z masłem, 
alem go zjadła ha, ha, ha – alem go zjadla ha, ha, ha – alem go ….
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3. Jak żeś zjadła, to żeś zjadła, to mi się nie chwal ha, ha, ha (3x)
Bo jak bym cię w lesie spotkał, to bym cię zeprał ha, ha, ha (3x)     


