
Przyśpiewki
weselne



Szła dzieweczka
Szła dzieweczka do laseczka

Do zielonego - ha, ha, ha
Do zielonego - ha, ha, ha

Do zielonego.
Napotkała myśliweczka

Bardzo szwarnego - ha, ha, ha
Bardzo szwarnego - ha, ha, ha

Bardzo szwarnego.

Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom
Gdzie jest ta dziewczyna

Co kocham ją.
Znalazłem ulicę, znalazłem dom

Znalazłem dziewczynę
Co kocham ją. Lala, la, la, la, la, la

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 zjadła - ha, ha, ha

Alem go zjadła.

Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom
Gdzie jest ta dziewczyna

Co kocham ją.
Znalazłem ulicę, znalazłem dom

Znalazłem dziewczynę
Co kocham ją. Lala, la, la, la, la, la

Jak żeś zjadła, to żeś zjadła
To mi się nie chwal - ha, ha, ha
To mi się nie chwal - ha, ha, ha

To mi się nie chwal.
Jakbym znalazł kawał kija,

(Bo jak bym Cię w lesie spotkał)
To bym cię wyprał - ha, ha, ha
To bym cię wyprał - ha, ha, ha

To bym cię wyprał.

Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom
Gdzie jest ta dziewczyna

Co kocham ją.
Znalazłem ulicę, znalazłem dom

Znalazłem dziewczynę
Co kocham ją. Lala, la, la, la, la, la

Myśliweczek bardzo szwarny,
Czarne oczka ma - ha, ha, ha
Czarne oczka ma - ha, ha, ha

Czarne oczka ma.
A ta jego kochaneczka
Łezki ociera - ha, ha, ha
Łezki ociera - ha, ha, ha

Łezki ociera.

Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom
Gdzie jest ta dziewczyna

Co kocham ją.
Znalazłem ulicę, znalazłem dom

Znalazłem dziewczynę
Co kocham ją. Lala, la, la, la, la, la

Pocóż płaczesz, lamentujesz
Moja dziewczyno - ha, ha, ha
Moja dziewczyno - ha, ha,ha

Moja dziewczyno?
Wypłakałaś swoje oczka

Nie miałaś o co - ha, ha, ha
Nie miałaś o co - ha, ha, ha

Nie miałaś o co.

Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom
Gdzie jest ta dziewczyna

Co kocham ją.
Znalazłem ulicę, znalazłem dom

Znalazłem dziewczynę
Co kocham ją. Lala, la, la, la, la, la
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Kukułeczka
Kukułeczka kuka

Chłopiec panny szuka
Spozira przebira

I nosa zadzira

Kuku kuku
Aaha aaha

Łodiridi łodiridi dyna
Łodiridi dyna u ha !

Kuku kuku
Aaha aaha

Łodiridi łodiridi dyna
Łodiridi dyna u ha !

Chłopcy moje chłopcy
W co wy to dufacie
Cy to w te surduty

Co po jednym macie

Kuku kuku
Aaha aaha

Łodiridi łodiridi dyna
Łodiridi dyna u ha !

Kuku kuku
Aaha aaha

Łodiridi łodiridi dyna
Łodiridi dyna u ha !

Poznać Ci to poznać
Chłopca fanfarona

Choć pusto w kieszeni
Głowa najizona

Kuku kuku
Aaha aaha

Łodiridi łodiridi dyna
Łodiridi dyna u ha !

Kuku kuku
Aaha aaha

Łodiridi łodiridi dyna
Łodiridi dyna u ha !

Kukułecka kuka
Serce we mnie puka

Głupi ten kawalir
Co z majuntkiem suka

Kuku kuku
Aaha aaha

Łodiridi łodiridi dyna
Łodiridi dyna u ha !

Kuku kuku
Aaha aaha

Łodiridi łodiridi dyna
Łodiridi dyna u ha !

Pytaj dla kukułki
Łona wam łodpowie
Że ten najbogatszy

Co ma dobrze w głowie

Kuku kuku
Aaha aaha

Łodiridi łodiridi dyna
Łodiridi dyna u ha !

Kuku kuku
Aaha aaha

Łodiridi łodiridi dyna
Łodiridi dyna u ha !
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Tam nad Wisłą
Tam nad Wisłą w dolinie siedziała dziewczyna,

Była piękna jak różowy kwiat,
Kwiaty i róże zbierała co dzień,

Wiła wianki i wrzucała je do falującej wody,
Wiła wianki i wrzucała je do wody.

A gdy ona nad Wisłą swe wianki wiła,
Przyszedł do niej rycerzyk młody.

Miła, ach miła, chodź ze mną we świat!
I udała się z tym rycerzykiem w świat daleki,

I udała się z tym rycerzykiem w świat.

Nie minęło nic więcej jak dziewięć miesięcy,
Stoi ona nad Wisłą, płacze.

Miłość ach miłość zdradziłaś ty mnie.
I rzuciła się z rozpaczy do tej falującej wody,

I rzuciła się z rozpaczy do tej wody.
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A teraz idziemy na jednego
A teraz idziemy na jednego,
a teraz idziemy drinka pić,
a teraz idziemy na jednego,
a teraz idziemy drinka pić!

A teraz idziemy na jednego,
a teraz idziemy drinka pić,
a teraz idziemy na jednego,
a teraz idziemy drinka pić!

I rym cym cym, i hop sa sa
idziemy do stołów w podskokach,

i tra la la, orkiestra gra,
idziemy pić toast do dna!

I rym cym cym, i hop sa sa
idziemy do stołów w podskokach,

i tra la la, orkiestra gra,
idziemy pić toast do dna!

I rym cym cym, i hop sa sa
idziemy do stołów w podskokach,

i tra la la, orkiestra gra,
idziemy pić toast do dna!

A teraz idziemy na jednego,
a teraz idziemy wódkę pić,
a teraz idziemy na jednego,
a teraz idziemy wódkę pić!

A teraz idziemy na jednego,
a teraz idziemy wódkę pić,
a teraz idziemy na jednego,
a teraz idziemy wódkę pić!

http://www.slubnezakupy.pl/


Baju baj
Było to temu z rok, było w maju.

Pachniał bez wzdłuż i wszerz
W całym kraju.

Pewien pan, miły pan z Amsterdamu
Powiedział wprost:

"Ty moja bądź, Droga Aniu!

Skoro świt ja i Ty wyjeżdżamy
Mam swój dom

Tam gdzie rosną tulipany."
"Będziesz tam, mówił pan, pierwsza damą,

Dlatego dziś mą musisz być,
Moja Aniu!"

Baju baj, baju baj, proszę Pana!
Ja nie jestem taka pierwsza lepsza Ania.

Znam swój styl,
Znam ten hit już na pamięć.

Czego pan chce? Poskarżę się mojej Mamie!

Lecz ten pan w oczach miał łzy prawdziwe.
Ten łez sznur

Leciał mu w kufel z piwem.
Pachniał bez wzdłuż i wszerz

W całym kraju.
A on wciąż: "Moja bądź, Droga Aniu!"

Baju baj, baju baj, proszę Pana!
Ja nie jestem taka pierwsza lepsza Ania.

Znam swój styl,
Znam ten hit już na pamięć.

Czego pan chce? Poskarżę się mojej Mamie!

Baju baj, baju baj, proszę Pana!
Ja nie jestem taka pierwsza lepsza Ania.

Znam swój styl,
Znam ten hit już na pamięć.

Czego pan chce? Poskarżę się mojej Mamie!/x3
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Biały miś
Biały miś dla dziewczyny,

Którą kocham i będę kochał wciąż,
Lecz dziewczyna jest już z innym

I pozostał mi tylko biały miś.

ref. Hej dziewczyno, spójrz na misia,
Niech przypomni chłopca ci

Nieszczęśliwego małego misia,
Który w oczach ma tylko białe łzy.

Minął czas, naszych spotkań,
Minął dzień zaginął biały miś

I pozostał żal i smutek,
Po dziewczynie, po misiu i po snach.

Biały miś, nie kochany,
Porzucony już dawno w ciemny kąt,

Już dziewczyna go nie weźmie,
Nie przytuli do swoich ciepłych rąk.
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Co ja zrobiłem, że się ożeniłem
Heja hej, heja hej

Heja hej, po pijaku ożenili
Heja hej, każdy się dziś ze mnie śmieje. x2

Co ja zrobiłem, że się ożeniłem
Chyba pijany byłem

Zamiast Marysię to wziąłem Krysię
Jak ja teraz będę żył

Co ja zrobiłem że się ożeniłem
Chyba odbiło mi

Bo mojej Krysi wszystko już wisi
Jak ja teraz będę żył.

Ref.
Heja hej, coście mi zrobili, po pijaku ożenili

Heja hej, chyba oszaleje, każdy się dziś ze mnie śmieje. x2

Co ja zrobiłem, że się ożeniłem
Za późno już jest dziś

Ta stara Krycha ledwo już dycha
Jak tak długo można żyć

Co ja zrobiłem, że się ożeniłem
Tak to nie miało być

A tu Marysia z sołtysem jest dzisiaj
Teraz bym se dobrze żył.

Ref.
Heja hej, coście mi zrobili……. x2

Moja baba jędza wzięła mnie do księdza
Takiego pijanego i bezbronnego

Coś ugadali, coś napisali
Nie wiedziałem o tym, że to o mnie gadali.
Na drugą niedzielę, ksiądz głosi w kościele

Że niedługo będzie moje wesele
Nie ma już odwrotu, narobili mi kłopotów

Ksiądz zadowolony, a ja już stracony.
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Cztery razy po dwa razy
Czy normalna zwykła ciocia, może dawać jak ta kocia

Ależ owszem czemu nie, cioci też należy się

Cztery razy po dwa razy, osiem razy raz po raz
O północy ze dwa razy i nad ranem jeszcze raz

Czy normalny podchorąży, może być przyczyną ciąży
Ależ owszem czemu nie jemu też należy się

Czy normalnej zwykłej pannie można zrobić dziecko w wannie
Ależ owszem czemu nie, pannie też należy się.

Czy normalna zdrowa rybka może zgwałcić wielorybka
Ależ owszem czemu nie, rybce też należy się.

Czy normalny facet z bródką, może zostać prostytutką
Ależ owszem czemu nie, jemu też należy się.

Czy normalny facet z wąsem, może zostać dziś alfonsem
Ależ owszem czemu nie, jemu też należy się.

Każdy rolnik postępowy, sam zapładnia swoje krowy
Każda krowa postępowa, rolnikowi dać gotowa.

Czy normalny zdrowy student, może raz w tygodniu z trudem
Oj niestety, oj nie, nie on w stołówce żywi się

Czy normalny zdrowy byk, może z krówką cyk, cyk, cyk
Ależ owszem czemu nie, jemu też należy się

Czy normalny zwykły śledź, może z flądrą dzieci mieć
Ależ owszem czemu nie, jemu też należy się

Czy dziewczyna z zawodówki, może dawać za dwie stówki
Ależ owszem czemu nie, nawet stówka przyda się

Czy normalny zdrowy zając może zgwałcić uciekając
ależ tak czemu nie i.t.d.

Czy normalna zwykła mucha może zgwałcić karalucha
ależ tak czemu nie muszce tez należy się
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Czy zostaniesz moją żoną
Jeszcze tak nie dawno nie pomyślał by

Że do głowy przyjdzie taki plan
Wolności i swoboda i piweczka czar

Wszystko to odeszło w siną dal
Dzisiaj tylko jedno w mojej głowie mam

Szukam jak szalony tu i tam
Gdzie jest ta dziewczyna

co uśmiechnie się gdy pierścionek podaruje jej

Ref:
Czy zostaniesz moją żoną tą wyśnioną

tą jedyną wymarzoną
będziesz mi muzą słodką koroną

Więc proszę zostań, zostań moją żoną

Wolny dzień od pracy teraz drażni mnie
gdy sobota przyjdzie płakać chce

widzę ślub na jawie potem o nim śnie
Kiedy me marzenie spełni się

Może będzie miła może będzie zła
Niech mi los po prostu żonę da

Niech będzie mą żoną i przez jeden dzień
Potem drugiej mogę śpiewać że

Ref:
Czy zostaniesz moją żoną tą wyśnioną

tą jedyną wymarzoną
będziesz mi muzą słodką koroną

Więc proszę zostań, zostań moją żoną
Więc proszę zostań , zostań moją żoną

więc proszę ........... zostań moją zoną
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Dla kochasia który odszedł w siną dal
Adela już zakłada suknię cienką

Na wiosnę kwaitki rosną i kwitnie miesiąc maj
Gdy spytasz ją dla kogo ta sukienka

Dla kochasia który odszedł w siną dal

W siną dal w siną dal
To dla kochasia który odszedł w siną dal

W siną dal w siną dal
To dla kochasia który odszedł w siną dal

Czerwone ma podwiązki pod tą suknią
Na wiosnę kwaitki rosną i kwitnie miesiąc maj

Gdy spytasz ją dla kogo taki luksus
To dla kochasia który odszedł w siną dal

W siną dal w siną dal
To dla kochasia który odszedł w siną dal

W siną dal w siną dal
To dla kochasia który odszedł w siną dal

U drzwi u drzwi jej tatuś czyści spluwę
Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj

Gdy spytasz go na czyją to jest zgubę
To na kochasia który odszedł w siną dal

W siną dal w siną dal
To dla kochasia który odszedł w siną dal

W siną dal w siną dal
To dla kochasia który odszedł w siną dal

Nad łóżkiem ślub stwierdzony rejentalnie
Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiac maj

Dla kogo to z kim żyjesz tak moralnie
Rzecz prosta że z kochasiem który w siną dal

W siną dal w siną dal
To dla kochasia który odszedł w siną dal

W siną dal w siną dal
To dla kochasia który odszedł w siną dal
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Drogi mój teściu
Ja nie będę śpiewał wam o mojej żonie
Bo nad wyraz denerwuje dzisiaj mnie

A rodzice zamiast stać po mojej stronie
Cięgle mówią że wybieram drogi złe

Tylko jeden mądry człowiek mnie rozumie
On wie dobrze co tam w mojej duszy gra

On wysłucha i pomoże
Wie że czasem bywa gorzej

A ja przy kieliszku o nim nucę tak …

Ref.
Mój drogi teściu za nasze żale pijmy więc

Drogi mój teściu pogadać z Tobą znów mam chęć
Wypijmy jeszcze nawet za zdrowie wrednych bab
Bo bez nich chyba bardzo nudny byłby świat x2

I tak kropla po kropelce smutek znika
Jakoś cieplej znów na sercu robi się

Ja tłumaczę, teść mnie słucha, zegar tyka
Czas najlepiej leczy rany on to wie

A doświadczeń bagaż wielki ma za sobą
Pewnie sam nie jeden smutek w życiu miał

Więc wygadać mam się komu
A gdy wracam sam do domu

To po cichu tę melodię nucę tak …

Ref.
Mój drogi teściu za nasze żale pijmy więc … x2
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Dwanaście listeczków
Dwanaście listeczków przy tej białej róży
Dwanaście aniołków,dwanaście aniołków

Tobie dzisiaj służy.
Dwanaście aniołków,dwanaście aniołków

Tobie dzisiaj służy.

Dałam Panu rączkę. Ksiądz dał mi obrączkę
Zalałam się łzami, zalałam się łzami

przed jego oczami.
Zalałam się łzami, zalałam się łzami

przed jego oczami.

O wianku wianeczku z białych róż narwany
Bardziej ci mi go żal, bardziej ci mi go żal

niż rodzonej mamy.
Bardziej ci mi go żal, bardziej ci mi go żal

niż rodzonej mamy.

Bo z mamą rodzoną nie będę mieszkała
Tylko z tobą Jasiu, tylko z tobą Jasiu

bom ci ślubowała.
Tylko z tobą Jasiu, tylko z tobą Jasiu

bom ci ślubowała.

Dałabym ci buzi. Ale byś powiedział
A ja bym tak chciała, a ja bym tak chciała

żeby nikt nie wiedział.
A ja bym tak chciała, a ja bym tak chciała

żeby nikt nie wiedział.
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Fajne wesele
Fajne wesele o o o cholera fajne wesele

Fajne wesele cholera fajne wesele

Fajna jest młoda o o o cholera fajna jest młoda
Fajna jest młoda cholera fajna jest młoda

Fajny jest młody o o o cholera fajny jest młody
Fajny jest młody cholera fajny jest młody

Fajni są goście o o o cholera fajni są goście
Fajni są goście cholera fajni są goście

Fajni są chrzestni o o o cholera fajni są chrzestni
Fajni są chrzestni cholera fajni są chrzestni

Fajni świadkowie o o o cholera fajni świadkowie
Fajni świadkowie cholera fajni świadkowie

Fajna kamera o o o cholera fajna kamera
Fajna kamera cholera fajna kamera

Fajne kucharki o o o cholera fajne kucharki
Fajne kucharki cholera fajne kucharki

Fajne kelnerki o o o cholera fajne kelnerki
Fajne kelnerki cholera fajne kelnerki

Fajni dziadkowie o o o cholera fajni dziadkowie
Fajni dziadkowie cholera fajni dziadkowie

Fajna jest sala o o o cholera fajna jest sala
Fajna jest sala cholera fajna jest sala

Fajne dziewczyny o o cholera fajne dziewczyny
Fajne dziewczyny cholera fajne dziewczyny

Fajne chłopaki o o o cholera fajne chłopaki
Fajne chłopaki cholera fajne chłopaki

Fajna orkiestra o o o cholera fajna orkiestra
Fajna orkiestra cholera fajna orkiestra
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Gorzałka zawsze dobra jest
Gorzałka zawsze dobra jest, gorzałka zawsze dobra jest

Bo ją piją gospodarze i sprzedają za nią zboże;
Gorzałka zawsze dobra jest

Bo ją piją gospodarze i sprzedają za nią zboże;
Gorzałka zawsze dobra jest

Gorzałka zawsze dobra jest, gorzałka zawsze dobra jest
Bo chłopaki ją pijają, jak popiją, to kochają;

Gorzałka zawsze dobra jest
Bo chłopaki ją pijają, jak popiją, to kochają;

gorzałka zawsze dobra jest

Gorzałka zawsze dobra jest, gorzałka zawsze dobra jest
Bo ją pije stara babka, jak popije, hop do dziadka;

Gorzałka zawsze dobra jest
Bo ją pije stara babka, jak popije, hop do dziadka;

Gorzałka zawsze dobra jest

Gorzałka zawsze dobra jest, gorzałka zawsze dobra jest
Bo ją piją tez artyści bo gorzałka gardło czyści;

Gorzałka zawsze dobra jest
Bo ją piją tez artyści bo gorzałka gardło czyści;

Gorzałka zawsze dobra jest

Gorzałka zawsze dobra jest, gorzałka zawsze dobra jest
Muzykanci ją łykają, jak popiją lepiej grają;

Gorzałka zawsze dobra jest
Muzykanci ją łykają, jak popiją lepiej grają;

Gorzałka zawsze dobra jest
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Gorzka wódka
Gorzka wódka, gorzka wódka, trzeba ją osłodzić,

Młody Młodą pocałuje
nie będzie nam szkodzić.

Nie pijemy wódki, nie pijemy wódki,
pocałunek był za krótki.

Nie pijemy wcale, nie pijemy wcale,
pocałunek był niedbale.

Ona temu winna, ona temu winna,
pocałować go powinna.

On jest temu winien, on jest temu winien,
pocałować ją powinien.

Oboje są winni, oboje są winni,
pocałować się powinni.

U nas moda taka, u nas moda taka,
że całują na stojaka.

Nas uczyli w szkole, nas uczyli w szkole,
że całuje się na stole.

Młody nie bądź byczkiem, Młody nie bądź byczkiem,
weź pocałuj ją z języczkiem.

Gorzka wódka, gorzka wódka, nie będziemy pili,
chcemy, żeby nam teściowie

wódkę osłodzili.

Gorzka wódka, gorzka wódka, nie będziemy pili,
chcemy, żeby nam świadkowie

wódkę osłodzili.

Słodka wódka, słodka wódka, już będziemy pili,
bo nam wszyscy po kolei

wódkę osłodzili.
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Hej wesele!
Głos kapeli gdzieś z daleka wiatr przywiewa.
Dźwięk harmonii niosło echo śpiewnie tak.
Młodej Parze gości tłum, sto lat odśpiewał.

Jakie życie Młodym los przekorny da?

Wesele!
Hej wesele, hej wesele, tańcowało.

I grało i śpiewało ile tchu.
Dla tego weseliska było ziemi mało

I nawet nieba mało było mu.
Dla tego weseliska było ziemi mało

I nawet nieba mało było mu.

Pannie pięknie było w wianku i w welonie.
Dziś obrączki połączyły losy dwa.

Ksiądz zaś stułą i przysięgą związał dłonie,
Więc kapela niech wesoło dzisiaj gra.

Wesele!
Hej wesele, hej wesele, tańcowało.

I grało i śpiewało ile tchu.
Dla tego weseliska było ziemi mało

I nawet nieba mało było mu.
Dla tego weseliska było ziemi mało

I nawet nieba mało było mu.

Wesele!
Hej wesele, hej wesele, tańcowało.

I grało i śpiewało ile tchu.
Dla tego weseliska było ziemi mało

I nawet nieba mało było mu.
Dla tego weseliska było ziemi mało

I nawet nieba mało było mu.
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Jeszcze po kropelce
Jeszcze po kropelce, jeszcze po kropelce,

póki piwo jest w butelce
Pijmy aż do rana, pijmy aż do rana i śpiewajmy: dana, dana.

Jeszcze po kropelce, jeszcze po kropelce,
póki wino jest w butelce

Pijmy aż do rana, pijmy aż do rana i śpiewajmy: dana, dana.

Jeszcze po kropelce, jeszcze po kropelce,
póki wódka jest w butelce

Pijmy aż do rana, pijmy aż do rana i śpiewajmy: dana, dana.

Pijmy wino duszkiem, pijmy wino duszkiem,
tym garnuszkiem co pod łóżkiem

Pijmy aż do rana, pijmy aż do rana i śpiewajmy: dana, dana.
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Kukułeczka kuka
Kukułeczka kuka, chłopiec panny szuka

Spozira przebira i nosa zadzira.

Kuku, kuku, aha, aha, oj, diridi oj diridi dyna oj diridi dyna uha

Chłopcy moje chłopcy w co wy się dufacie
czy to w te surduty co na sobie macie?

Kuku, kuku, aha, aha, ?

Poznać ci to poznać, chłopca fanfarona
choć pusto w kieszeni głowa najeżona

Kuku, kuku, aha, aha, ?

Kukułeczka kuka, syrce we mnie puka.
Głupi ten kawalir, co z majątkiem szuka.

Kuku, kuku, aha, aha, ?

Pytajta kukułki ona wam odpowie,
Że ten najbogatszy Co ma dobrze w głowie.
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Mam chusteczkę
Mam chusteczkę haftowaną co ma cztery rogi
Kogo kocham, kogo lubię rzucę mu pod nogi.

Tej nie kocham, tej nie lubię, tej nie pocałuję,
A chusteczkę haftowaną tobie ją podaruję.

Oj nie, nie, moje kochanie,
Bo mnie mama bije za całowanie.

Mam chusteczkę haftowaną co ma cztery rogi
Kogo kocham, kogo lubię rzucę mu pod nogi.

Ja cię kocham, ja cię lubię, ja cię pocałuję,
I chusteczkę haftowaną tobie podaruję.
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Niech ta miłość prowadzi nos daleko
Kochom jo Cie, dziywce moje

Kochać niy przestanę.
Serce moje, Tobie bije
Nigdy nie przestanie

Niek ta miłość, prowadzi nos daleko,
prowadzi nos hań do obcych stron.

Zawiedła nas, het ku górskim dolinom,
będzie silno jak Dunajca prąd / x 2

Niek ta miłość nie zaginiy
i przetrwo na wieki.

Będzie o niyj wsyndyl słychno,

jako świat daleki... / x 2

Niek ta miłość, prowadzi nos daleko,
prowadzi nos hań do obcych stron.

Zawiedła nas, het ku górskim dolinom,
będzie silno jak Dunajca prąd / x 4
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Pogratulujmy Młodej Parze
Może nam powiedzą,

jak to z nimi było,
jak się z osobności

urodziła miłość,
Kiedy im się zdarzył
tamten pierwszy raz

dzisiaj wszystko wolno
w ten weselny czas.

Pogratulujmy Młodej Parze,
niech im beztrosko płyną dni,

niech im się szczęści, niech się darzy,
niech kolorowe mają sny.

Podnieśmy to, co mamy w rękach,
wypijmy to, co w środku jest

niech wszystkie noce mają piękne,
niech w nich się burzy młoda krew.

Dziś nie będzie końca serdecznym toastom,
młody niech hamuje,żeby tu nie zasnął,

By się dobrze sprawił w tę poślubna noc,
żeby Panna Młoda wrażeń miała moc.

Pogratulujmy Młodej Parze,
niech im beztrosko płyną dni,

niech im się szczęści, niech się darzy,
niech kolorowe mają sny.

Podnieśmy to, co mamy w rękach,
wypijmy to, co w środku jest

niech wszystkie noce mają piękne,
niech w nich się burzy młoda krew.
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Przed i po ślubie
Teraz możesz robić co chcesz - nic Cię nie ogranicza

Nikt nie mówi Tobie jak - masz korzystać z życia
Teraz panna Ci pozwala - na różne wymyślne figle

Przemyśl wszystkie za i przeciw
Byś nie wyszedł jak Zabłocki na mydle

Ref:
Przed ślubem masz kiedy chcesz - oo oo...

Po ślubie masz gdy chce ona
Wiec stary zastanów się - oo oo...

Czy Ci potrzebna jest żona
Przed ślubem jak czarodziejka - oo oo...

Po - jednak już nie tak pięknie
Bywa że zaraz po - oo oo...
Najtwardszy kozak mięknie

Teraz wiesz co robić chcesz - znasz swój plan działania
Na spotkaniach miło jest - pełnia używania

Teraz możesz dobrze wiesz - panien mieć bez liku
Przemyśl wszystkie za i przeciw

Byś nie zbudził się ręką w nocniku

Ref:
Przed ślubem masz kiedy chcesz - oo oo...

Kumple mówią nie żeń się - po co Ci ta bieda
Jesteś młody wolny więc - czego jeszcze trzeba

Odpowiadasz żenie się - by się lepiej żyło
Przemyśl wszystkie za i przeciw

By twe miejsce pod pantoflem nie było

Ref:
Przed ślubem masz kiedy chcesz - oo oo...
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Przepijemy naszej babci
Przepijemy naszej babci domek cały, domek cały, domek mały

i kalosze i bambosze i sandały.
Jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś.

Przepijemy nasze babci gacie w kratę, gacie w kratę, gacie
w kratę takie duże, barchanowe i włochate.

Jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś.

Przepijemy naszej babci kredens stary, kredens stary,
kredens stary i dywany i nocniczek oraz gary.

Jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś

Przepijemy naszej babci szlafrok z łatą szlafrok z łatą, szlafrok
z łatą zobaczymy co staruszka powie na to.

Jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś

Przepijemy naszej babci złote zęby, złote zęby, złote zęby
i zrobimy nasze babci dupę z gęby.

Jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś.

Przepijemy naszej babci wszystko w domu, wszystko w domu,
wszystko w domu, przepijemy naszą babcię po kryjomu.

Jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś.

Przepijemy naszej babci domek śliczny, domek śliczny,
domek śliczny i zrobimy z tego domku dom publiczny.

Jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś.

Przepijemy naszej babci sztuczną szczękę, sztuczną szczękę,
sztuczną szczękę i skończymy śpiewać tą piosenkę.

Jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś.

http://www.slubnezakupy.pl/


Wesele
Najpierw ślub był w kościele, w kościele

Potem było wesele, wesele
Panna młoda łkała, pan młody szlochał }
Bo nad życie, nad życie ją kochał } / x 2

Wielka zazdrość wśród gości, wśród gości
Że w nich tyle miłości, miłości

Nagle z hukiem diabeł się z piekła zjawił }
No i ogniem gorzałkę doprawił } / x 2

Diablej wódki wspólny łyk
Drugi łyk i zaraz panna młoda w krzyk

No bo organista w szał wpadł i się z łapami pchał }
Więc krzesłem ksiądz proboszcz w łeb mu dał } / x 2

Tupnął nogą dobry Bóg
A stróż anioł skrzydłem diable flaszki stłukł

Na to panna młoda w krzyk, bo nim ten anielski trik }
Pan młody w stodole z druhną znikł } / x 2

Tupnął nogą dobry Bóg . . .
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Weselne preludium
Marsz weselny Mendelsona

Powróci echem nam
Kiedy podążymy szlakiem

Naszych wspólnych spraw.

Nasze drogi się spotkały
By stworzyć jeden trakt

Teraz wiedzie nas w nieznany
Jeszcze dotąd świat.

Gdy dzień zbudzi noc
Gdy codzienność zajrzy nam za próg

Do tych chwil nieraz powrócimy
Jak do pięknych snów.

Czy szczęśliwym jest finałem
Że razem Ty i ja

To zaledwie jest preludium
Do długiego dnia

Blask obrączek jak Twe oczy
Jak słońce skoro świt

Jak pochodnia pośród nocy
Okruch szczęścia , pył.

Gdy dzień zbudzi noc
Gdy codzienność zajrzy nam za próg

Do tych chwil nieraz powrócimy
Jak do pięknych snów.

Marsz weselny Mendelsona
Przypomni wtedy, że

Gdzieś za nami kawał drogi...
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Windą do nieba
Mój piękny panie raz zobaczony w "Technicolorze"

Piszę do pana ostatni list
Już mi lusterko z tym pana zdjęciem też nie pomoże

Pora mi dzisiaj do ślubu iść
Mój piękny panie ja go nie kocham, taka jest prawda

Pan główną rolę gra w każdym śnie
Ale dziewczyna przez świat nie może iść całkiem sama

Życie jest życiem pan przecież wie

Już mi niosą suknię z welonem
Już Cyganie czekają z muzyką
Koń do taktu zamiata ogonem

"Mendellsohnem" stukają kopyta

Jeszcze ryżem sypną na szczęście
Gości tłum coś fałszywie odśpiewa

Złoty krążek mi wcisną na rękę
i powiozą mnie windą do nieba [x3]

Mój piękny panie z tego wszystkiego nie mogłam zasnąć
Więc nie mógł mi się pan przyśnić dziś

I tak odchodzę bez pożegnania jakby znienacka
Ktoś między nami zatrzasnął drzwi

Już mi niosą suknię z welonem...
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Złoty krążek
Kiedy stoję w pustym oknie i latarni widzę blask

Różne myśli wciąż do głowy mi przychodzą
Kiedy deszcz jest chciałbym słońca, kiedy słońce deszczu chcę

Pytam siebie co od losu można chcieć
Gdy pomyślę znów o tobie swoje serce łapię w sieć

I przy sobie chciałbym ciebie gdzieś tu mieć
Żyję teraz czas się dłuży i tak bardzo cieszę się

Że to już dziś do ołtarza wiodę cię

Ten krążek złoty krążek ten złocisty jego blask
Ten okrągły jego kształt szczęście niesie

Ten krążek złoty krążek dziś połączy serca dwa
Dziś połączy dusze dwie już na wieki

Już garnitur wisi w szafie i wypustki widać wiek
Mama krząta się po kuchni serce płacze

Przypominam sobie chwile jak to dobrze było z nim
Jak potrafił mi osłodzić moje życie.

Nagle w domu ktoś się zjawił zaskrzypiały w kuchni drzwi
I ujrzałem w nich przepiękną twoją postać

Na niej biała suknia cudna a na głowie welon był
Teraz gotów byłem z nią do ślubu iść

Ten krążek ...

Ksiądz w kościele ciebie pyta czy za męża zgadzasz się
Pojąć tego wybranego z twoich snów

Mówisz tak ja go kocham ja z nim szczęście dzieli ć chcę
I obrączkę złotą miękko wkładasz mi

Potem kwiaty gratulacje mówią fajną żonę masz
Pocałunki i życzenia naszych gości

Pełna gala boski nastrój goście życzą nam sto lat
Może spełnią się życzenia gdy Bóg da.

Ten ....
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Życzenia dla młodych
Cała tu dziś rodzina
i wszyscy goście też.

Niech każdy śpiewać zaczyna
za młodych toast wznieść.

REFREN
Niech żyją Państwo Młodzi

przez szereg długich lat.
Niech zaczną wódkę słodzić

bo jest tu gorzko nam x2

Niech każdy spojrzy w ich stronę
jacy szczęśliwi są.

Dziewczynę jak kwiat za żonę
Pan Młody sobie wziął.

A młoda jak wniebowzięta
pełna ze szczęścia łez.

Bo męża ma przystojnego
i niewinnego też.

Więc nich im słoneczko świeci
niech ich w promieniach ma.

A Pan Bóg pięcioro dzieci
w nagrodę niech im da.
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Udanej

życzą

Zabawy
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