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Przyśpiewki warsztatowe
Przyśpiewka Gorajecka 2014 - „Kultura jest Babą”
warsztaty z Jagą Szeptalin
mel. tradycyjna
miasto dobrze śpiewa kiedy szumią drzewa
drzew ci u nas mało na wieś jechać trzeba
przyjechali z miasta chcą po wiejsku śpiewać
a jak was słuchamy można się zaziewać
dajcie nam ziemniaki dajcie nam pietruszkę
dajcie swego pierza na naszą poduszkę
wy w mieście lejecie mleko w automaty
nasze automaty mają czarne łaty
gdy jesteśmy na wsi to wtedy jest fajnie
byle nie zanurzyć buta swego w łajnie

wy tam w mieście macie barów cale bramy
i tak przyjeżdżacie po słoik od mamy
weźcie se sztachetę weźcie se i grabie
one się przydadzą na wiejskie zabawie
w mieście macie koncert koło nosa blisko
i tak przyjeżdżacie tu na Folkowisko
a na wsi komary i nieznośne bąki
lecz nic nie zastąpi gorajeckiej łąki
wy miastowi macie po pięć złoty jajca
i tak przyjeżdżacie do kur do Gorajca

przyjechała z miasta w butach od Wersacze
wpadnie taka w błoto potem tylko płacze
piwo w mieście dobre ale na wsi lepsze
bo mu dobrze służy to wiejskie powietrze
wy tam w mieście macie takie cienkie piwo
bimbru spróbujecie głowa wam się kiwo

słońce ładnie świeci i ptaszki śpiewają
lubimy jak ze wsi koledzy śpiewają
wy miastowi macie wypasione fury
zaraz będą w kropki bo my mamy kury
a na Folkowisku chłopcy dziewki szwarne
wieczory i ranki zawsze są tu gwarne

w mieście piękne domy i piękne ulice
ale na wsi piękniej nie jedź za granicę

Przyśpiewki Gorajeckie 2015 - Wielka Wędrówka
mel. Gdybym mioł śpirytus

warsztaty z Jagą Szeptalin
Przyśpiewka Gorajecka 1

Autorzy: Kasia Karpińska, Wojtek Pietraszek, Patryk Urban i Krzysiek Wróbel
Już od lat dziecinnych ja se podróżował
W krainie niejednej chleba popróbował

Choć ja nie robotny, tobół mój zabrałem
I na ojcowiznę zaraz pojechałem

Popróbował chleba, popróbował wódki
Ale ciągle w sercu kłuły jakieś smutki

Ruszyłem, ruszyłem, ale nie dotarłem
Gorajeckiej wiosce już się nie oparłem

Smutki jakieś dziwne, okrutna tęsknota
Za lasem, za polem, chociaż tam robota

Smuteczki zniknęły, już raduje wszystko
Jestem ze swoimi, to jest Folkowisko!
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Przyśpiewka Gorajecka 2
Autorki: Maria Chodoń, Kasia Chodoń, Kasia Michalczuk, Ewelina Sitarz
Kiedy słyszę, czytam - będzie Folkowisko
Nie tylko napitki tak wysoko stoją
Pakuję manatki, rzucam pracę, wszystko
Serce me co roku Piotrowscy ukoją
Niech mąż sprząta, pierze, koszule prasuje
Bo mi folk w Gorajcu najlepiej pasuje

Atmosfera taka jak nigdzie na świecie
Dla dziadków, rodziców, ciotek, wujków, dzieci

Namiot przy namiocie, bimbru pełne wiadra
Większej przyjemności rzecz nie daje żadna

Gorajec to pola, łąki, Gnojnik, lasy
Te trzy dni co roku to najlepsze wczasy!

Przyśpiewka Gorajecka 3
Autorzy: Kasia Materkowska, Paweł Bełtowski, Krzysiek Berg i Marcin Lebiedowicz
W Polsce Folkowisko, wyjeżdżać nie trzeba
Chyba, że z miłości do piwa i chleba

Chcieliśmy wędrówki, lekkiego wysiłku
A żeśmy skończyli jak muchy w ognisku

Przyjechałem na wieś zobaczyłem krowę
Ale zaraz potem służby mundurowe

Miała być sielanka, łagodne kajaki
A byli piraci, kamienie i krzaki

Mina uśmiechnięta, w ręce bańka mleka
Ale mnie straż wiejska goni, więc uciekam

Hańba, gwałtu rety, nerwy poza progi
Jak my przeżyjemy, gdzie nasze pierogi

Węgierskie koncerty, polonez do rana
i krzyki Marcina "Tańczcie do śniadania"

Pole namiotowe wolno pustoszeje
A pary kochanków przeniosły się w knieje

Marcin krzyczy, biega, Maciej się wygina
Marina w spokoju oczekuje syna

Piękna jest pogoda, korzystamy z chwili
Lokalna kultura wszyscy się upili

W słońcu wędrujemy, w Gnojownika błocie
A w czerni gwieździstej marzniemy w namiocie
Przyśpiewka Gorajecka 4
Autorka: Julia Cieślak
Jeśli chcesz zaszaleć choć odrobineczkę
Weź pod pachę torbę i fajną babeczkę!

Już z samego rana, choć kac niszczy główkę
Budzą nas i krzyczą "Chodźcie na wędrówkę!"

Ruszaj z nami w drogę, choćby na bosaka
Jeśliś wygodnicki wsiadaj na rumaka!

Jeśli nogi bolą, leniuch jesteś taki
To zadzieraj kiecę i chodź na kajaki!

Nie ma nic lepszego dla prostego człeka,
Niż wioska Gorajec - Folkowisko czeka!

W nocy, pod gwiazdami, biba, dzikie harce,
Koncerty, szaleństwo, tańce - połamańce!

Będziemy nocować pod niebem na sianie
Ogór, chleb i smalec zjemy na śniadanie!

Trochę szkoda wracać, nikt nie chce do mamy
Ale się nie martwcie - za rok się spotkamy!
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Przyśpiewka Gorajecka 2016 - Trzy Galicje
autorzy: Justyna Popławska, Arkadiusz Bacior, Julia Szawiel, Tomasz Zalewski, Urszula Wencel, Iwona Zabawa,
Weronika Ratajska, Joanna Kustwa, Kasia Michalczuk, Marysia Sokołowska
mel. "Jechołem od Iłży" z repertuaru Józefa Myszki z Błazin

warsztaty z Jagą Szeptalin

I baby i chłopy rzucają roboty
Do Gorajca jadą z fantazją i swadą

Kiedy deszczyk leje to każdy się śmieje
Dobrze nam w stodole i dobrze przy stole

Tu na Folkowisku najpierw jest śpiewanie
A dopiero potem wsuwa się śniadanie

Kasia Chodoń uczy nas białego śpiewu
Niebo się zachmurza, pracujemy w biegu

A na Folkowisku takie są zwyczaje
Kto się kładł ostatni nieraz pierwszy wstaje

Choć warsztaty śpiewu wcale się nie dłużą
Boję się czy namiot nie odfrunął z burzą

Zjadłem ja śniadanie ale ciężko było
Głowa wciąż bolała, wszystko się kręciło

Czy mały czy duży nie boi się burzy
Gdy trwa Folkowisko to pasuje wszystko

Wszystko się kręciło po oberkach nocnych
Po szklaneczce winka, alkoholach mocnych

Czy to gromy z nieba, czy to koniec świata
Ale nie, to tylko motolotnia lata

Oberek oberek poleczka dadana
Wszystko się tańczyło byleby do rana

Czeszki widokówki po dwa zlatki dają
Chodzą na bosaka dużo wdzięku mają

Z folkową rodziną przy ogniu siądziemy
Wspólnie zaśpiewamy, znowu wypijemy

Ale kto tam idzie? to pan zielarz Zbyszek
On ci dziecko powie jak wygląda mniszek

Pieśniczki śpiewamy, piwkiem popijamy
Razem nam wspaniale nie nudzim się wcale

Święty Mikołaju, po co mi prezenty
Kiedy twa orkiestra daje tu koncerty

Jak już pośpiewamy to znów się zbieramy
I potańcujemy, potem konia zjemy

Na scenie Mikołaj nas tutaj rozgrzewa
Patrzcieże jak pięknie on dla nas zaśpiewa

Bimbrem zapijemy nic więcej nie chcemy
Bo czas gładko mija gdy cna kompanija

Chodzimy po wodzie, po lesie biegamy
Tańczymy do świtu, nie odpoczywamy

Gosposiu z Dąbrówki nalej kieliszeczka
Nic nie grzeje bardziej niż twa naleweczka

Śpimy tu niewiele w piątek czy w niedzielę
Czasu przecież szkoda gdy wspólna przygoda

Jak słoneczko świeci to się cieszą dzieci
Dorośli się bawią i głupoty prawią

A starszyzna przyzna, że piękna Ojczyzna
A nasza tradycja piękna jak Galicja

Czy to słońce świeci czy to deszczyk pada
Buszuje wokoło dzieciarni gromada

Zjechali z Podlasia zjechali ze Lwowa
Każdy swoim sercu Gorajec zachowa
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Cudna Przyśpiewka Gorajecka 2017 - Cuda Wianki
autorzy: Agnieszka Fryś, Ewa Godzisz, Agata Radkowska-Parka, Paweł PArka, Ula Kołek, Tomek Moskalik, Olga
Romanko

warsztaty z Jagą Szeptalin
mel. Jedzie Janek jedzie
CZY TO TRZY GALICJE CZY TO CUDA WIANKI
CO ROKU W GORAJCU CUDOWNE ŚPIEWANKI.
KTO NA FOLKOWISKO PIERWSZY RAZ PRZYJEDZIE
TEN W KOLEJNYCH LATACH PRZYJACIÓŁ
PRZYWIEZIE.
CIĄGNĄ TUTAJ LUDZIE Z POLSKI CAŁĄ ZGRAJĄ
PRZYJEŻDŻAJĄ TUTAJ GORAJEC KOCHAJĄ.
GDY W GORAJCU PÓJDZIESZ NA SPACER Z
ZIELARZEM
ON CUDOWNE ZIOŁA ZARAZ CI POKAŻE.
A ZA DZIADKIEM OLKIEM KAZDY Z NAS
PRZEPADA
GDY O BUTELKOWYM TWIŚCIE OPOWIADA.
TU MARCIN ZE SCENY GŁOŚNO POKRZYKUJE
NIEZŁE CUDA WIANKI DZISIAJ NAM SZYKUJE.
TO CUD GORAJECKI ŻE DESZCZ DZIŚ NIE PADA
SŁONECZKO PRZYPIEKA POŚLADKI SĄSIADA.
DESZCZYK TROCHĘ KROPIŁ ALE WYSZŁO SŁOŃCE
CHOĆ BURZA SIĘ SKRADA OMINIE NAS W KOŃCU.
CHOĆ MIAŁA BYĆ BURZA TO WYSZŁO SŁONECZKO
CHOWAMY PARASOL SZUKAMY WIANECZKA.
PANNA PLOTŁA WIANEK NOSIĆ GO NIE CHCIAŁA
WCZORAJ ZAPOMNIAŁ KOMU GO ODDAŁA.
ODDAŁAS SWÓJ WIANEK CHŁOPAKOM
DZIEWCZYNOM
DLATEGO ŻE WODA ZMIENIŁA SIĘ W WINO.

KONCERTY PIOSENKI TAŃCE PRZYTUPAJKI
WSZYSTKO TO JEST NAGLE BARDZO Z MOJEJ
BAJKI.
TAŃCZĘ SOBIE TAŃCZĘ W BUTACH CZASEM BOSO
Z WIECZORA I RANA NOGI SAME NIOSĄ.
PANIE GOSPODYNIE PYSZNE JADŁO DAJĄ
A ICH NALEWECZKI HUMOR POPRAWIAJĄ.
CYTRYNA BRZOSKWINIA ŚLIWKA ALBO MIĘTA
KTÓRA BYŁA LEPSZA JUŻ NIKT NIE PAMIĘTA.
CHOĆ PORANNA GŁOWA POMYSŁÓW NIE CHOWA
LICZYMY NA CUDA MOŻE NAM SIĘ UDA.
NOCKA PRZETAŃCZONA PRYSZNIC MI SIĘ MARZY
IDĘ DO ŁAZIENKI CO TAM SIĘ WYDARZY.
NOCKA PRZETAŃCZONA BANIA OD ŚNIADANIA
W KOLEJCE POD PRYSZNIC STOJĘ NA KOLANACH.
CUDOWNE ŹRÓDEŁKO DZISIAJ LECZY KACA
TO BROWAR SULEWSKI ZAWSZE SIĘ OPŁACA.
ZAWSZE SIĘ OPŁACA WYPIĆ JEDNO PIWKO
I ZJEŚĆ DWIE KIEŁBASY Z GRILA NAPRZECIWKO.
PIJĄ PIWKO PIJĄ LUDZIE NIE BARANY
BO W SULEWSKIM PIWIE SUKCES MUROWANY.
TU NA FOLKOWISKU CUDA SIĘ ZDARZAJĄ
KTO NIE UMIAŁ ŚPIEWAĆ ŚPIEWA CAŁĄ PARĄ.
CZY TO TRZY GALICJE CZY TO CUDA WOANKI
CO ROKU W GORAJCU CUDOWNE ŚPIEWANKI

WIANKI POSPADAŁY DZIECI JUŻ GROMADA
ZARAZ Z NICH TU BĘDZIE POBLISKA OSADA.
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Przyśpiewka Gorajecka 2018 - Na wschód
sł. Andrzej Nowak, Katarzyna Oczkoś, Ewa Godzisz, Roman Fedirko,

warsztaty z Jagą Szeptalin
mel. Brałaś wodę w jeziurecku J. Myszka z Błazin
gdy jechałam do gorajca to po drodze lalo
jak na miejsce dojechałam to słońce wyjrzało
jak wyjrzało, przypiekało, słabiej się zrobiło
o jak dobrze, że sulewskie już czekało piwo
piwo ciemne piwo jasne wszystko co kto lubi
piją ludzie i śpiewają nikt się tu nie nudzi
Kapelmistrze głośno grają, ludzi już mrowisko
Tak to właśnie się zaczyna nowe folkowisko
Tęskniliśmy bardzo do tej gorajeckiej łąki
wszystko pachnie, gra i śpiewa i rozwija pąki
Dzieciowioskę otwierają rodzice szczęśliwi
Bo się pociech pozbywają przez nie ledwie żywi
Szykowałam się na śpiewy od samego rana
córka chciała na zjeżdżalnię, zostałam tu sama
idzie boso dziewczę hoże falują falbany
Każdy z nas jest tu szykownie dzisiaj przyodziany
tu na naszym folkowisku tutaj na tym wschodzie
dowiedzieliśmy się wszyscy co jest teraz w modzie
Przyszła Jaga Piękna dama na warsztat prosiła
myśmy poszli pośpiewali szczęśliwa to chwila
My tu wszyscy wymyślamy kolejne zwroteczki
Bośmy się tu zapisali i nie ma ucieczki

w niebie dudni, będzie lało, idzie siklawica
zaraz w deszczu będzie tonąć folkowa stolica
Brat z nostalgią przypomina poloneza w błocie
a ja tego nie widziałam, bo spałam w namiocie
Siedzę tutaj do niedzieli mokro się zrobiło
chciałem wypić kufel piwa ale się skończyło
podszedłem ja do Marcina, Marcin bimber wyjął
Całą noc my bimbrowali, ranek się nie przyjął
Józef Sowa nogę ćwiczył my do rana pili
ani kropli alkoholu my nie zostawili
przyjechali goście rano, rano raniusieńko
a ja cały skacowany siedzę nad Brusienką
Tu w Gorajcu mieszka Miłość z długimi wąsami
Gdy jedzenie wyciągamy stołuje się z nami
Tu w Chutorze Gorajeckim nuda się nie zdarza
więc śpiewamy hymn pochwalny na cześć gospodarza!
Wszyscy gnają jak w te dyrdy do tej małej wioski
Bo tu miło wita wszystkich hospodar Piotrowski
Tu w Gorajcu wszystko kończy, wszystko się zaczyna
Bo tu naszą gospodynią Piotrowska Marina
Tu czmychają wszystkie smutki i znikają troski
Niechaj dobrze się powodzi rodzinie Piotrowskich

Jaga męczy, motywuje, długopisy daje
Rezultatów oczekuje, lecz się nie udaje.
Jaga krzyczy, że poprzednia zwrotka jest niestrawna
i że ona jest dowodem, że to jest nieprawda
Koc od Ewy rozłożony pod cerkiewką samą
bo nas Swiatyj przegnał stamtąd bluesową gitarą

Tutaj żadna bida chłopie nigdy Cię nie ruszy
Mała wódka, duże lody dla wolontariuszy
Stolik życzeń postawiony przy Chutoru murze
Podziękujcie, niech się bawią aniołowie stróże
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Dziadowska Przyśpiewka Gorajecka 2019 - Dziady
autorzy: Katarzyna Oczkos, Andrzej Nowak, Darek Rybak, Renata Płoskoń, Monika Chmiel, Lidia Wolanin, Edyta Wilk,
Justyna Weigt, Marlena Królik, Ula Nowak, Tomasz Sulewski
warsztaty z Jagą Szeptalin
mel. tradycyjna (oj dana oj dana, oj dana oj dana, oj dana oj dana, oj da dana dana)

festiwal
Dziadowski festiwal nam się to szykuje
uniwerek gulu scenę nam buduje

lirnicy
W dziewiętnastym roku tego tysiąclecia
Przyszły dziady z lirą i byleco plecą

Tu jest folkowisko nie festyn parady
Bo pod każdym płotem siedzą różne dziady
Wie na folkowisku każdy kto tu mieszka
porządku pilnuje najlepsza Straż Wiejska
chociaż jak na scenę wkroczył ogień młody
naszej straży miejskiej coś zabrakło wody
gospodarzy tutaj wspaniała ekipa
dostać się tam może ten kto nie jest pipa

Przyszedł zakręcony razem z tą korbniętą
I szykują dla nas odjazdowe święto
Pieśń dziadowską kręcą w lirycznym klimacie
A brodata krowa śpi tam gdzieś na macie
Gabrysia introligatorka
Zeszyty szyjemy japońską techniką
Krowa szuka plecak co mu ciągle znika

panie gospodarzu otwierajcie wrota
My porządne dziady nie żadna hołota

Jaga
Piękna Baba Jaga drugą dobę nie śpi
nad programem siedzi tak jak wam się nie śni

Marcin
Przyszedł Marcin z fonem dzielnie nas szpieguje
Zaraz na Fejsbuku film opuplikuje

dzieciaki
W błocie też dzieciaki chętnie się tarzają
Balonami z wodą we wszystkich rzucają

Wodzirej Piotrowski ciągle biega skacze
no a w wolnej chwili czyści wszystkie sracze

uczestnicy
pilnowałem dziecka tak się zamuliłem
nawet nie wiem czego przez to nie zrobiłem

Bo młoda ekipa zamiast machać mopem
Romansuje sobie cichaczem pod płotem

a na folkowisku nie wiem co robiłem
wszystko co polali za koleją piłem

Gospodynie z Folwarków
Panie gospodynie najlepsze z Folwarków
wygrajcie nam konkurs festiwalu smaku

a ci nasi goście słabe głowy mają
bo nam po koncertach pod płotem rzygają

dziewczyny z Folwarków rano przyjechały
bo nakarmić wszystkich dzisiaj bardzo chciały
dziewczyny z folwarków dwie noce nie spały
żeby nas wykarmić żarcie gotowały
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Piłem sulewskiego piłem bez wytchnienia
Aż se zapomniałem swojego imienia
muzyka
piwo się nam leje morda nam się śmieje
Cieszymy się bardzo chociaż tutaj leje

Pany Muzykanty nie grajcie nam mało
bo jeszcze do końca by się potupało

piłeś piwo piłeś piłeś jego krocie
I sponiewierało teraz leżysz w błocie

muzyka muzyka piosenki przyśpiewki
największa kolejka zawsze do nalewki

Jest z nami Sulewski jest z nami co roku
a my pijem piwo pijem aż do zmroku
alkohole
Szklaneczka, kieliszek z plastiku kubeczek
Jeszcze ino chwila i rzygne do beczek
Wszyscy na grę wiejską zapisać się chcieli
bo aktorki z brodą dobry bimber mieli

nalewki nalewki wódka wino piwo
jak se pomaszkiecisz będziesz chodzić krzywo
Od zmroku do ranka od ranka dzień Cały
dziady będą chętnie piwo popijały
W Gorajcu się żyje pięknym życiem w pełni
Ale chciałbym mieszkać w sulewskiej gorzelni

Dobry bimber mieli pili go po kole
A kto Się wywrócił zdrapkę ma na czole
Od zmroku do ranka od ranka dzień Cały
dziady będą chętnie piwo popijały
W cieszanowskim w stawie pływają dwa karpie
Niech mi ta gorzała opinii nie szarpie
siedzimy piszemy w głowach nam paruje
in Vino Veritas trochę koncept psuje
piją piwo piją po trochu próbują
a drożdżyska sprytne w głowie fermentują
siedzi Tomasz1 siedzi tym zmartwiony wielce
że wena przychodzi po szóstej butelce

Sulewskie pszeniczne, ciemne i folkowe
Każde nerki czyści i uderza w głowę
Czasem tak uderzy że się wianek gubi
Ale nie pamiętam o tym na dzień drugi
Pan dyrektor z nami od strategii siedzi
Przyśpiewkę wymyśla zacni to sąsiedzi
piwo już nam niosą cierpliwie czekamy
i kolejne zwrotki jeszcze wymyślamy

podsumowanie
panie i panowie niech się nie gniewają
bo tutaj w gorajcu przeróżne śpiewają

Przyśpiewka Sulewska
jedzie browar jedzie to Sulewski przecie
jak walniesz kufelek czujesz się jak dziecię
bąbelki w Sulewskim to drożdży robota
nawet nie wiem kiedy minęła sobota
1

imię bohatera NIE zostało zmienione

Jaga Szeptalin Barwy i Brzmienia
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Przyśpiewka Gorajecka 2020 – Folkowisko 9 i ½
autorzy: Marysia Michalska, Wojciech Michalski, Tadek Serwatka, Robert Springwald, Piotr Springwald, Arek Bielecki, Aleksandra
Toporek, Ula i Andrzej Nowaki, Andrzej Augusiak, Basia Wróblewska, Artur Młynarski
warsztaty z Jagą Szeptalin
mel. tradycyjna (oj dana oj dana, oj dana oj dana, oj dana oj dana, oj da dana dana)

Nasi drodzy goście proszę się nie gniewać
Bo tutaj w Gorajcu różnie można śpiewać
Czy słoneczko świeci czy nas deszcz podleje
Tu na Folkowisku dużo się zadzieje

Czy pod nogą trawa błoto czy parkiety
Koncert za koncertem scena oblegana
Czasem tiru-riru czasem dana-dana
Tęgie Chłopy

A ten tu Gorajec to na końcu świata
Choć to dobry sposób na spędzenie lata

Kiedy nie masz człeku chęci do roboty
Przyjedź do Piotrowskich grają Tęgie chłopy

Siedzimy pod lipą wiaterek powiewa
Czekamy na wieczór ażeby zaśpiewać

A z tymi chłopami jakieś dziwne sprawy
Bo z nimi w kapeli grają też trzy baby

Słoneczko przygrzewa niewiele ochłody
Pomiędzy tańcami pijcie dużo wody

Ich nigdy do grania wcale nie trza prosić
Kiedy dają czadu to sufit podnosi

Czasem słonko świeci czasem deszczyk pada
Ale najważniejsza jest dobra zabawa

Kiedy dmuchną w rury jest jak na weselu
Jak tobą zakręcą nie trafisz do celu

Przyszedł do nas Andrzej o wolności prawił
Bo ją wtedy poczuł, gdy w Gorajcu bawił

Leśne Licho

Ty wolność masz w sobie odkryj to w Gorajcu
popijając piwko czy bawiąc się w tańcu

Co się tutaj dzieje, ktoś tu ogniem prycho
Właśnie występ daje grupa leśne licho

Po wczorajszym graniu wciąż mnie boli głowa
Na pewno pomoże mi zupa chmielowa

Czy to smok wawelski czy inna pokraka
Nie! To ogniem zionie Paweł Rybak Blacha

Nie trzeba się martwić, nie trza smutów prawić
Wystarczy pamiętać by się dobrze bawić

Lepiej tu nie podchodź, tutaj żartów nie ma
Gdy się ogniem bawi ognista Marlena

Pisanie przyśpiewki

Wokół iskier chmury jak pszczół roju kula
To ogniste pszczoły wodzi ruda Ula

Do pisania wersów nie mamy dziś głowy,
Chyba lepiej zrobią to pobliskie krowy
A w ostatniej ławce co spiszą - skreślają
Może już do tańca nogi rozgrzewają

Kto tu pod pożogą kibić swą wygina?
To ognia Bogini, piękna Karolina
A czyjże tu widzę szał ognisty dziki
To płonące kręgi panny Weroniki

Muzyczka
Taneczna zabawa, bramka, skok, piruety

Ogień w oczach błyszczy ogień w gardle pali
Swiatego posłucha, kto się nie nawali
Jaga Szeptalin Barwy i Brzmienia
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Głośno roześmiani cieszą się żyją
Chłopaki i dziewczyny
Koronawirusy
Dziewczyna zielona chłopaczek niebieski
Od świtu do świtu trzeba deptać deski
Dziewczyna we wianku obok chłopak z brodą
On ją wabi piwem ona go urodą
A główna potrawa to zupa chmielowa
Trzeba iść na jogę bo rozboli głowa

W Krakowie wirusy, w Poznaniu pandemia
A w Gorajcu tańczą aż się trzęsie ziemia
Ten koronawirus wychodzić zabraniał
Dziś na Folkowisku pora na spotkania
Tu na Folkowisku krzywda się nie zdarza
tu nawet nie straszna koronazaraza

Tutaj gdzieś pod płotem piwo dziady piją

Przyśpiewka Gorajecka 2021 – z okazji 173 Dnia Wolności
Chłopskiej
Autorzy tekstów i inspiracji: Jaga Szeptalin, Kasia Chodoń, Paulina Agnieszka, Pati Maczyńska, Piotrek W,
Marcin Piotrowski, Jestem ze wsi, Maria Świetlik
warsztaty online z Jagą Szeptalin
mel. tradycyjna Za lasem, za lasem – Tadirindum

inspiracje

autorzy

A nasi darczyńcy wsparli nas dziś ładnie
Bardzo dziękujemy,
bardzo dziękujemy
Zdrowia winszujemy
Niech nasi darczyńcy długo zdrowo żyją,
w następny Dzień Chama,
w następny Dzień Chama
z nami się napiją!

Dla darczyńców

Jaga Szeptalin

Pod krzyżem barwinek płoży się kwitnąco
Radość dla każdego,
radość dla każdego
człowieka wolnego

Z barwinkiem, który rósł pod Jaga Szeptalin
krzyżami pańszczyźniamymi
– wysłyszane w
opowieściach Grzegorza
Ciećki i Konstantego
Fursowa
Paulina
Agnieszka

Przyśpiewka

Niech historia chłopów bardziej znana będzie,
a wtedy mądrzejsi,
a wtedy i milsi
będziemy dziś dla siebie

Kasia Chodoń

Jaga Szeptalin Barwy i Brzmienia
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inspiracje

autorzy

choć w mieście mi dobrze, dobrze mi na świecie
na wieś zawsze wracam,
na wieś zawsze wracam
czy zimą, czy w lecie
A moi dziadkowie na świecie najlepsi,
tego się nie wstydzę,
tego się nie wstydzę,
że ja jestem ze wsi
Jestem chłopak ze wsi słoma z butów wyszła,
miałem gdzie wychodzić,
miałem gdzie wychodzić
gdy zaraza przyszła ...
Covid 19 bimberkiem kuruje,
chociaż nie pomaga,
chociaż nie pomaga
to apetyt wzmaga

Jestem ze wsi :)

Jaga Szeptalin

Dzisiaj się widzimy, ale w komentarzach
za rok się spotkamy,
za rok się spotkamy
ale już twarzą w twarz
W Gorajcu pijemy,
w Gorajcu tańczymy
ale na dzień chama
za rok na dzień chama
znowu powrócimy

„ile znajomych, dawno nie
widzianych twarzy”

Kajdany zrzucimy, będziemy tańcować
do białego rana,
do białego rana
bedziem się radować!
kiedyś kajdanami skuwano chołotę,
a dzisiaj raperzy,
a dzisiaj raperzy
noszą ale złote
kajdany kajdany kładły na nas pany,
teraz im brząkają,
teraz im brząkają
gdy stąd uciekają

kajdany

Przyśpiewka

Pati Maczyńska

Płynne przejście do tematów Piotrek W
covidowych...

Kasia Chodoń

Jaga Szeptalin

Marcin
Piotrowski

Jestem ze wsi

Piotrek W

Rabacyjne:

Jaga Szeptalin Barwy i Brzmienia
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inspiracje

Przyśpiewka
Pati wędrowała, stworki spotykała
i o tych spotkaniach,
i o tych spotkaniach
nam opowiadała
Stworki i potworki, potworki i stworki
wędrują dróżkami,
wędrują ścieżkami
wprost do Bajek Pati
Przez Roztoczański las, przez rozstajne drogi
Spisane przez Pati
baśnie i legendy
chodziły tamtędy
W baśniach i w legendach drzemią tajemnice
Czasem trochę prawdy
Pati w bajki wkłada
lecz w które – nie zdradza
Pra pra pradziadek mój, z Szówska on chłopem był
takie pochodzenie
takie pochodzenie
to moje korzenie
Z pracy na rzecz pana przyszło wyzwolenie
to koniec pańszczyzny
to koniec pańszczyzny
czy to już Zbawienie?
Ciężki matczyny los, ciężka matki praca
kto jej nie przeżywa,
kto jej nie przeżywa,
niech się nie odzywa

autorzy

Inspiracja od Pati
Jaga Szeptalin
Maczyńskiej:
Niestety nie będę ucestniczyć
w warsztatach. Poproszę o
przyśpiewkę o Pati, co
sporyka na swej drodzr różne
stworki-potworki, a potem o
nich opowiada bajki.
Dzięki serdecznie
Pati
Poczytałam opisy powieści Jaga Szeptalin
Pati i pomyślałam, że może
postacie, które Pati miała na
myśli są troszkę bardziej
tajemnicze...

Inspiracja od Marii Świetlik: Jaga Szeptalin
Przyznam się od razu, że
moje chłopskie pochodzenie
jest mocno naciągane, ale
jeśli taka uzurpacja :) cię nie
razi, to poproszę coś o
wyzwoleniu od pracy na
rzecz Pana i o niedocenionej
pracy matek. A może uda się
wpleść nazwę miejscowości,
z której pochodził mój pra
pra pradziadek, który był
chłopem jeszcze
pańszczyźnianym:
Szówsko?

Jaga Szeptalin Barwy i Brzmienia
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Piosnki miłośników Folkowiska
Za Chutorem przy drożynie 2014
Piosenka napisana podczas festiwalu
sł. i mel. Jaga Szeptalin

za Chutorem, przy drożynie
śpiewały raz dwie dziewczyny

na niedzielę wystrojone
usteczka poczerwienione

oj pięknie sobie śpiewały
chusteczki na głowach miały

usteczka czerwone miały
by się chłopcom podobały

chustki miały kolorowe
gorseciki cekinowe

na chłopców czasem zerkały
czy się aby spodobały

gorseciki z cekinami
sukieneczki z kwiateczkami

musiały się im spodobać
bo je wzięli spacerować

kwietne kiecki, bluzki białe
wystrojone były całe

spacerowali więc polem
tą drożyną za Chutorem

Pieśń deszczowa Gorajecka 2018
w 2018 roku spisana na najbardziej mokrym Folkowisku w historii
sł. Anka Wencel
mel. Sła sirota prostą drogą

Szumią lasy na Roztoczu
grzmot się niesie z góry
nadciągają nad Gorajec
granatowe chmury.

Moknie Marcin, moknie Jaga,
moknie Dziadek Olek,
lecz nadal płonie ognisko,
wódka jest na stole.

Moknie Chutor, moknie cerkiew,
mokną i namioty,
dzieci się taplają w błocie
wśród lipcowej słoty.

Ponad głośny szum ulewy
muzyka się wznosi,
bębni deszcz o dach stodoły
i do tańca prosi.

Niebo ciężkie, ołowiane
spada nam na głowy
strugą deszczu srebrzystego,
życiodajnej wody.

Niech do wódki nie napada,
ani też do piwa!
Pod tym niebem granatowym
najlepszy festiwal!

Jaga Szeptalin Barwy i Brzmienia
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Z Gorajeckiej Cerkwii 2019

Roztoczańskie błoto

Pieśń napisana w emocjach
zaraz po Najlepszym Festiwalu na Świecie
sł. Anka Wencel

sł. Agnieszka Buła
Pieśń pisana w tęsknocie i oczekiwaniu
na Folkowisko 2020

Z gorajeckiej cerkwi
wyszli wszyscy święci,
bo chcieli zobaczyć,
co się we wsi święci.

Roztoczańskie błoto
piasek polnej drogi
kto na Folkowisku
widział czyste nogi?

Zaszli do Chutoru
zwabieni hałasem,
wzywały ich skrzypki,
wzywały ich basy.
Korowód ten barwny
obtańczył wieś wkoło,
a potem zaśpiewał
przyśpiewkę wesołą.
Chmury się rozwiały,
słonko przyświeciło,
a święci wraz z ludźmi
tańcowali miło.
Naraz głos się ozwał
z samiuśkiego nieba,
że na Folkowisku
tak się bawić trzeba

Błyska bosa pięta
Spod barwnej spódnicy
Niepotrzebne buty
Wiejskiej tanecznicy
Wielkomiejska moda
Została w Warszawie,
Po co komu szpilki
W chutorze na trawie
Z każdego namiotu
Sterczą czarne stopy
Odsypiają koncert
Gorajeckie chłopy
Wyjadą kapele
Ucichnie muzyka
Umyje nam nogi
Wartki nurt Gnojnika

Prześliczna lirniczka
sł. Andrzej Nowak
Przed Folkowiskiem 2020
Bohaterowie utworu: Marysia Górka,
Stanisław Wyżykowski, Stachu Nogaj

Prześliczna to Marysia, takie jest jej imię
Lira jest od majstra, co tu w Polsce z lir słynie
Dwóch jest takich majstrów, ot Stachów nad Stachami
Choć pierwszy jest Stanisław, ten starszy wiosnami
Dwakroć więcej od Stacha, dej mu Boże mocy!
Niech mu Muza słodzi i niech kołem się toczy!
Tu kończe, bo przemowa robi się prezydługa
Mus żelazo naostrzyć, swoją lirę strugać

Jaga Szeptalin Barwy i Brzmienia
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Gorajcowy Kalendarz 2015
w oczekiwaniu na Folkowisko 2016
sł. Jaga Szeptalin
I
niech nam styczeń mija prędko
śnieg lubimy, lecz w lodówce
chcemy jechać do Gorajca
już myślimy o Majówce!

VII
Wreszcie lipiec i wakacje
każdy ma to w kalendarzu
wreszcie czas na Folkowisko
cały rok się o tym marzy!

II
luty mroźny i chłodnawy
niech się kończy już uroczo
bo czekamy już na wiosnę
i wycieczkę na Roztocze!

VIII
jak to szybko znów minęło
sierpień upływa, jak to tak?
myślami jesteśmy z Wami
lecz na co dzień czegoś brak...

III
co mi przypomina przysłowie
"w marcu jak w garncu"?
by mieć krem z filtrem i kalosze
na Majówce w Gorajcu!

IX
wciąż żyjemy Folkowiskiem
wciąż dzielimy się zdjęciami
wrzesień miło nam upływa
bo żyjemy wspomnieniami

IV
Już przecież kwiecień,
szykujmy się!
niedługo w Gorajcu Majówka!
Wolności Chłopskiej Dzień!

X
czas upływa - już po lecie
jest październik - polska jesień
lecz mnie od tego boli głowa:
czy mam wspominać?, czy planować?

V
W maju jak w gaju
Na dworze coraz cieplej
Po co więc siedzieć w mieście?
W Gorajcu jest najlepiej!
VI
Gdy po majówce w sercu poczujesz pustkę
pomyśl, że zaraz rzucisz wszystko
i pojedziesz na Folkowisko!

XI
listopad - siedząc w ciepłym domu
zapadam w smutny sen zimowy
lecz jest coś, co rozjaśnia jesienne dni
to Folkowisko mi się śni!
XII
chociaż cały grudzień
wciąż myślę o Świętach
to o Folkowisku
też ciągle pamiętam
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