
-.--

--

--.=i
.=

#':=
-#

--=--.=::-
:

=--,.e

I:

--
E

--̂::
=-

P r:."Si
{-

LU TI
tłIflh:9AN MAR

.Ęnu

--ŁE

yT: 7,

TII
z
NI
Nf
=

=
rQ
Fl
oE
UJ
N
ź,
Ą

H
ź,
UJa
zFHY
IJł
\lE



2

Słowa: GozDAwA

ZIELONY KAPELUSIK
'

W A LCZYK

Muzyka: JAN ilARKOWSKI

\.&i,u{,,ękrÓwki pasło, a gdy .łooto7s*!io
z. Iśigźyc wlazł za obmrrrki,@ c6r.ki

cbłqlc w r6j ochoezy kazdy z gobąrryiąc ją ć[ći
vnęo tog:trr n'zrlElne zerBBwcrąz&B, bralnę złB,.

*Jgttłfendałkwiatusze.Ę&rgidał|artuszł*,ti?ffiikilogrtsz.elr
Dziewer4w tanar gnie siigra-ruzy'ka w lesie;źB aż echo ;iese ;-

jak nada-ue basło,
ro-bi wserze dziurld, kr wki prqszĘ sa-mo

Ju- bu I

Ju - hut

lu-sik zczenilonym pi rkiem, tnrla-li-la.li tru-la-la tnr-l,a-li - l&,

ełu-sa, no 1 dał:
;jak wi.nr.je pośr d tzZie- lo.ny ła.po -

będzieny mb -li
dostaniesz od BB -

Ju-m I LtJ' 
"ąio'i-i.js'y, 

a ten
Ju-lut a ten-Ęfugi:leJsut pa'Ę
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do-mok z maĘror po.dw rkiem,
mu - si, od se-ra 

$iu1tg
tru - Ia-la tru-la-li - la bę.dą niafły

rzędem, a gdy roozok mi-nie' a gity piąty Ąełi
c6rĘ, poto miei dziewczilnrę by jar od-dad ko-mu?!,

pi rko czer-wo-ne
z czerrpon5m pi rkiem

tru-la-li -la-li, tm -la-la,

tru-la-li-la-li Kurki
Po-to

, pot tu.zi-na ćlzieci, Ju.hu|
niech jr'; siedziwdomu Ju-hul

na podw rkrr graędę'
żobyinnych }ru-sid,-

tru-Ia-li

.Ia-la tru-Ia-Ii - lal

bęaą na nim sta{y catery kr
po to pląY-nm pbko, źo.by byd

Zie-lony ka'Pe - Iu -sik
Zie-lony ka'Pe - lu.sik

gs sktrci cię dziewczyna, bierz ją za
przywiąż ją

tnr - la-li -la-li,
Ś gty to nie po .g!v43g'c1dzieryzłu|

SzĘch. K. Drzeusźeckź

mo -źe z IIl8,IIrą o-żeó. się Ju - ul Ju hul Ju - Ęl
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Tulipony wolc

Bojeczki śpiq piosenło

Wiosno roz wolc

Jok się przypomni dziewczyno - tongo

Do nobycio w księgornioch i skłodoch nut

Drukarrnźa ZI{W-Druck, Warszausa Wydaunictuo Pols/rźe Sp. z o. o. Warszau:a


