Przyśpiewki o Szerokopasie
 
Nasza wieś to Szerokopas, tu pszenica sięga po pas,
Tu buraki są jak dynie, złoty rzepak miodem płynie.

Gdy chcesz zwiedzać nasze drogi, od bociana pożycz nogi,
Po kolana na nich błota, to jest także Szerokopas.

Byśna różne życia próby zabezpieczył się od zguby,
Wziął na klatę losu zdrady, posłuchajżże naszej rady.

 Kiedy pryskasz cieczą w zboże, czy ci krzywda stać się może? 
Ależ owszem, czemu nie, gdy pod wiatr ustawisz się.

Czy pracując przy burakach, możesz upiec się na raka?
Ależ owszem, czemu nie, gdy stanikiem chwalisz się.

Czy kochając się w rzepaku, na tonażu doznasz braku?
Ależ owszem, ależ tak, jeśli robisz to na wznak.

Czy sprawdzając zboża rzędy, możesz wybić sobie zęby?
Ależ owszem, czemu nie, gdyś kamienie wybrał żle.

Jeśli żonka ci nie rada, idź po pomoc do sąsiada.
Owszem, owszem, czemu nie, sąsiad chętnie zmieni cię.

Czy strażacy w srebrnych kaskach mogą zsikać cię znienacka?
Ależ mogą, czemu nie, gdy wypalasz śmieci swe.

Czy kobiety z KGW mają siłę chłopów stu?
Owszem majęą, czemu nie, gdy na język wezmą cię.

Wiem, że kiedy masz kłopoty, to opróżniasz dwa mamroty.
Chłopie, opamiętaj się! Ta kuracja zgubi cię!

Gdy ci chłopak bzyka córę, ty go capnij za fryzurę.
Każdej się to przecież zdarza, ciągnij drania do ołtarza.

 Kiedy syn twój szuka żony, bo buzują w nim hormony,
Poradź mu, nim go przydusi, by się przyjrzał jej mamusi.

Gdyci nagle wpolu stanie ciągnik, coś go kupił taniej,
Widzisz mężu mój, nieboże, tobie także stanąć może.

Gdy ci miły piwka chłodek, wyślij żonkę na zarobek,
Owszem, owszem, czemu nie, już sąsiedzi cieszą się.

Decydenci wspólną radą nas przerżnęli autostradą
Tęgie rżnięcie, czemu nie, yeraz im należy się!

Szerokopas smutkiem zwisa,oderżnęli nam sołtysa.
Wszystko idzie nam nie tak,gdy sołtysa z nami brak.

Kiwdy z chmur popłyną wody, zapraszamy na zawody.
Trochę drogę pogłębimy, spływ do Zelgna urządzimy.

Gdy kostucha u drzwi stanie, dumnie wyjdżź jej na spotkanie.
Nie kazdemu wszak sie zdarza płynąć w trumnie do cmentarza.

 Mamy wójta, chłop na medal, choć nam wiele forsy nie dał.
Tyle drogi zbudujemy, ile kasy dostaniemy.

Śpiewąć każdy przecież może, trochę lepiej, albo gorzej.
My śpiewamy nie dla sławy, lecz dla śmiechu  i zabawy.





