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1. Pieśń     o     Unii     Lubelskiej   -     Hołd Pruski     ( na podstawie fragmentów  
wiersza Proprzec albo Hołd Pruski Jana Kochanowskiego)

Oto w zacnym ubiorze i w złotej koronie
Siadł (król Zygmunt II August) na swym pańskim tronie,

Jabłko złote i złotą laskę w ręku mając,
A Ewangelię na łonie trzymając.

Miecz przed nim srogi, ale złemu tylko srogi,
Niewinnemu na sercu nie uczyni trwogi.

Z obu stron zacny Senat koronny, a wkoło
Sprawiony zastęp stoi i rycerstwa czoło.

Przystąp, Olbrychcie młody, zacnych książąt plemię,
Który trzymasz w swej władzy piękną pruską ziemię
Z łaski cnych królów polskich; uczyń panu swemu
Winną poczciwość a ślub wiarę dzierżeć jemu...

Już syn książęcy upadł na kolana
I wyznał swe poddaństwo i zwierzchnego pana,

Obiecując na swą cześć k'temu się znać wiecznie,
A wiarę panu swemu zachować statecznie.
Zatym mu jest do ręku proporzec podany,
Kosztownymi farbami wszytek malowany,

Wielki, świetny, ozdobiony, jaki za lat dawnych
W żadnym szyku nie był znan ani w bitwach sławnych...

Potem w trąby i w głośne bębny uderzono,
A zarazem i strzelbę ogromną puszczono...
Ostatek dnia biesiady sobie przywłaszczyły
I tańce, i myśl dobra, i dźwięk lutnie miły.



2. Pieśń     O     Unii     Lubelskiej -Unia     polsko-litewska   ( na podstawie  
fragmentów wiersza Proprzec albo Hołd Pruski Jana

Kochanowskiego)
„Aleś ty, wielki królu, wtenczas o biesiady

Mało dbał i owszemeś pilnie szukał rady,

Jakobyś przywiódł w jedność dwa wielkie narody,

Życząc Litwie i Polszcze wiekuistej zgody.

Na co przodkowie twoi, acz grunt założyli,

Ale tobie twoją część przedsię zostawili.

Bo co waży pargamin i gęste pieczęci,

Przy piśmie zawieszone, jeśli nie masz chęci?

Co tedy prawem inszy, co nas przysięgami

Wiązali, ty nas sercem zepni i myślami.

A niechaj już Unijej w skrzyniach nie chowamy,

Ale ją w pewny zamek do serca podamy,

Gdzie jej ani mól ruszy, ani pleśń dosięże,

Ani wiek wszytkokrotny starością dolęże;

Ale synom od ojców przez ręce podana

Nieogarnione lata przetrwa nie stargana.”

„To jest on brzeg szczęśliwy, gdzie na czasy wieczne

Litwa i Polska mają sejmy mieć społeczne.

A ten, który to wielkim swym staraniem sprawił,

Aby już więc żadnego wstrętu nie zostawił,

Wisłę, która nie zawżdy przewoźnika słucha,

Mostem spętał; bród wielki, ale droga sucha.”



3. Oj, będziemy się krężyli

Oj będziemy się krężyli x2

Bośmy żyteńka dożeli

Bośmy żyteńka dożeli x2

Aż nas ręce rozboleli

Kołem gospodarzu kołem x2

Jest wieczerza już za stołem



4. Serce moje serce ukoić się nie chce

Serce moje serce ukoić się nie chce

Tylko się tak burzy jak woda w konewce

Serce moje serce leży na przyciesi

Kochaneczki nie mam któż mi je pocieszy

Stoi dąb nad wodą gałęzie się chwieją

Do ładnej dziewczyny oczy mi się śmieją

Leciały żurawie krzyczały mój Boże

Kalina z Jaworem rozstać się nie może

Lądem dziewczę lądem ja za tobą wodą

Jeśli mnie pokochasz ożenię się z tobą



5. Oj, ty rzeko

Oj, ty rzeko, oj rzeko,

Czemuś ty niepełna?

Oj luli luli luli,

Czemuś ty niepełna?

Oj jakżeż mnie pełną być ? 
Ludzie chodzą wodę pić.

Oj luli luli luli...
Ludzie chodzą wodę pić.

Ludzie chodzą wodę pić,
Jasieńko konia poić.

Oj luli luli luli...
Ludzie chodzą wodę pić.

Jasieńko konia poić,
Kasieńka ogień gasić.

Oj luli luli luli...
Kasieńka ogień gasić.



6.

Saulala Motula, Užtekek, Užtekek

Słońce, matko, wstań, wstań



7.     Eisva mudu abudu Eisva mudu abudu  

Eisva mudu abudu Eisva mudu abudu (2x)

Į žalią giružę abudu. (2x)

Kirsva mudu abudu (2x)

Žaliąsias liepužes abudu. (2x)

Pjausva mudu abudu (2x)

Naująsias lentužes abudu. (2x)

Dirbsva mudu abudu (2x)

Naująją lovužę abudu. (2x)

Klosva mudu abudu (2x)

Naująją paklodę abudu. (2x)

Gulsva mudu abudu (2x)

Į naują lovužę abudu. (2x)

Darysva mudu abudu (2x)

Žaliąją vygužę abudu. (2x)

Guldysva mudu abudu (2x)

Mažąjį vaikelį abudu. (2x)

Vyguosva mudu abudu (2x)

Mažąjį veikelį abudu. (2x)



7. Oboje pójdziemy razem

Oboje pójdziemy razem,
do zielonego lasu, razem.

Oboje zetniemy razem
kilka zielonych lip, razem.

Oboje będziemy razem ciąć
nowe deski, razem.

Oboje będziemy razem budować
nowe łóżko, razem.

Oboje będziemy ścielić razem
nowe prześcieradła, razem.

Oboje będziemy się kłaść razem
w nowym łóżku, razem.

Oboje będziemy robić razem
zieloną kołyskę, razem.

Oboje położymy razem
małe dziecko, razem.

Oboje będziemy kołysać razem
małe dziecko, razem.



8. Nuslaide saulala vakari raudona

Nuslaide saulala vakari raudona

Tūto tūto tūto betūto.

Ne tiek ji raudona kiek pazaruota.

Ataina tevūtis viešuoju kelaliu,

Nuslanke saulalai ligi pat žemelai.

Nuslaide saulala vakari raudona,

Ne tiek ji raudona kiek pazaruota.

Ataina matūte viešuoju kelaliu,

Nuslanke saulalai ligi pat žemelai.

Nuslaide saulala vakari raudona,

Ne tiek ji raudona kiek pazaruota.

Ataina braliūkas viešuoju kelaliu,

Nuslanke saulalai ligi pat žemelai.

Nuslaide saulala vakari raudona,

Ne tiek ji raudona kiek pazaruota.

Ataina sesūte viešuoju kelaliu,

Nuslanke saulalai ligi pat žemelai.



8. Zachód słońca wieczorem czerwony

Zachód słońca wieczorem czerwony 
Nie tyle czerwony, z czerwonymi znakami.

Ojciec nadchodzi drogą,
Skłonił się ku słońcu aż do ziemi.

Zachód słońca wieczorem czerwony,

Nie tyle czerwony, z czerwonymi znakami.
Matka nadchodzi drogą,

Skłoniła się ku słońcu aż do ziemi.
Zachód słońca wieczorem czerwony,

Nie tyle czerwony, z czerwonymi znakami.
Brat nadchodzi drogą,

Skłonił się ku słońcu aż do ziemi.
Zachód słońca wieczorem czerwony,

Nie tyle czerwony, z czerwonymi znakami.
Siostra nadchodzi drogą,

Skłoniła się ku słońcu aż do ziemi.



9. Kūkal rože ratilio, kas laukeliu vaikščioja

Kūkal rože ratilio, kas laukeliu vaikščioja?

Lioj tūta
Kūkal rože ratilio, vaikšto jaunas bernalis,

Lioj tūta
Kūkal rože ratilio, ė ko anas ieškaja?

Lioj tūta
Kūkal rože ratilio, ieško jaunas panelas,

lioj tūta
Kūkal rože ratilio, ir sustiko panelį,

lioj tūta
Kūkal rože ratilio. grėbiant žalių šienalį,

lioj tūta
Kūkal rože ratilio, padėk, dieve, panelai,

lioj tūta



9. Kąkolu, różo okrągła kto chodzi po polu

Kąkolu, różo okrągła kto chodzi po polu?

Kąkolu, różo okrągła  młody chłopak tam chodzi

Kąkolu, różo okrągła i czego szuka?

Kąkolu, różo okrągła, patrzy na młodą dziewczynę

Kąkolu, różo okrągła i tam spotkał dziewczynę

Kąkolu, różo okrągła jak grabiła zielone siano

Kąkolu, różo okrągła, niech cię Bóg błogosławi dziewczyno



10. Oi leliumai

1. Oi leliumai,
Gili, gili upelė, leliumai,

Dar nelabai gili, leliumai.

2. Toje upelėj, leliumai,

Žibus akmenėlis, leliumai.

3. Ant to akmenėlio, leliumai,

Du broleliai sėdi, leliumai.

4. Du broleliai sėdi, leliumai,

Po skuskelę turi, leliumai.

5. – Eikim mudvi, sesulės, leliumai,

Pavarysim brolelius, leliumai.

6. Pavarysim brolelius, leliumai,

Ir atimsim skuskeles, leliumai.

7. – Atstokit, sesulės, leliumai,

Ne jūs pirktos skuskelės, leliumai.

8. Ne jūs pirktos skuskelės, leliumai,

Ne jūs dovanotos, leliumai.

9. Tik panelės pirktos, leliumai,

Ir jos dovanotos, leliumai.

10. Oi leliumai, Gili, gili upelė, leliumai,

Dar nelabai gili, leliumai.

11. Toje upelėj, leliumai,



Žibus akmenėlis, leliumai.

12. Ant to akmenėlio, leliumai,

Dvi sesulės sėdi, leliumai.

13. Dvi sesulės sėdi, leliumai,

Po žiedelį turi, leliumai.

14. – Eikim mudu, broliukai,

leliumai, Pavarysim sesules, leliumai.

15. Pavarysim sesules, leliumai,

Ir atimsim žiedelius, leliumai.

16. – Atstokit, broliukai, leliumai,

Ne jūs pirkti žiedeliai, leliumai.

17. Ne jūs pirkti žiedeliai, leliumai,

Ne jūs dovanoti, leliumai.

18. Tik bernelio pirkti, leliumai,

Ir jo dovanoti, leliumai.



10. Oj lelijo/kolęda (pieśń adwentowa)

1. Potok głęboki lelija/kolęda, ale nie za głęboki
2. W tym potoku kamień błyszczący

3. Na tym kamieniu dwaj bracia siedzą
4. Dwaj bracia siedzą, po szalu mają

5. Chodźmy siostrzyczko podbiegniemy do braci
6. Podbiegniemy do braci zabierzemy im szale
7. Zostawcie nas siostry, szale nie są od was

8. Szale nie są od was, ani kupione ani darowane
9. Są od dziewczyny, kupione, nam darowane

10.Potok głęboki, ale nie za głęboki
11.W tym potoku kamień błyszczący

12.Na tym kamieniu dwie siostry siedzą
13.Dwie siostry siedzą, po pierścionku mają
14.Chodźmy bracie podbiegniemy do sióstr

15.Podbiegniemy do sióstr zabierzemy im pierścionki
16.Zostawcie nas bracia, pierścionki nie są od was

17.Pierścionki nie są od was, ani kupione ani darowane
18.Są od młodzieńca, kupione, nam darowane
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