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U kazawszy w poprzedzają,cej Seryi cechy, lud kra
kowski, tak w publicznem jako i prywatnem życiu, tak 
w zwyczajach jak i uroczystościach znamionują,ce, i to 
cechy w większej cz~ści pochwycone z życia jego ze
wnętrznego, wypada nam z porządku rzeczy przejść do 
skreślenia teg·o, co stanowią,c duszy tego ludu oddźwięk, 
wyrywa mu się w śpiewie z przepełnionej uczueiem rado
ści i smutku piersi, czy to dyktowane ?.achwytem chwili 
bieżą,cej, czy przekazane mu w spuściźnie z poetycznej 
jego praojców skarbnicy. 

Obrzędy domowe, pieśni i tańce, acz mimo swej ob
fitości nie ze wszystkich jeszcze miejscowości krakow
.skiego okręgu i nie w całej pełni zebrane, stanowią, głó

wną, niniejszej ksią,żki osnowę. Muzyka łą,czy się tu z po
ezyą,; bez niej niema pieśni, niema tańca ni obrzędu.*) 

*) Małe nuty obok większych w mmeJszem dziele pomieszczone 
lub do nich przyczepione t. j. zwii!Jzane z niemi u góry osobni!J 
linijką lub nakreślone pod (albo nad) niemi, mogą w śpiewie 
lub graniu zupełnie być pomini(}temi wówczas, gdy chodzić bll
dzie o rozpoznanie toku g-łównego ruelodyi, wyrażonego za po
moclł nut większych, dobitniej szkielet rytmiczny odznaczaj~tcych. 
Chcąc zaś poznać wszelkie wskazanE; w piśmie drobniejszerui 
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Lotna a rozgłośna ta córa niebios, tak przeważnie do 
wszystkich niemal mięszajlłica się spraw domowego i pu
blicznego żywota każdego a więc i krakowskiego ludu, 
wspiera je i podnosi tak dzielnie, że przedstawienie ich 
bez jej współudziału, bez jej rytmów i dźwięków, słaby 

zaledwie oddałoby spraw tych zarys, blade i zimne tylko 
w miejsce tryskających krwią i życiem postaci ukazując 
widma. 

Już we wstępie do poprzedzajlłicej Seryi, zwróciliśmy 
byli uwagę na naturę rytmiczną śpiewki i tańca krakow
skiego, której znamieniem jest takt dwójkowy lub czwór
kowy z naciskiem częstokroć na czlłistce taktu słabej 

(jamb ._ -).*) Mówiąc następnie o ustroju muzyki przy 
obrzędach weselnych wykonywanej, napomknęliśmy ostro
nie rytmicznej wielu pieśni weselnych, mianowicie o tem
pie ich taktów trojkowam ( molossus - - -; w Kra
kowskiem częściej jeszcze przechodzącem w tribrachys 
._. ._. ._. ), przypuszczajlł!c, że nacisk przydłuższy na drugą 
czyli słabą część taktu trójkowego dawany (amfibrach 
._. - '-')mógł niejednego dziarskiego wytworzyć ludowi 
krakowiaka. Mnogie przykłady takich rytmów, znajdzie 
czytelnik w nutach przy przedstawionych tu obrzędów 

tych opisach dołącMnych, a rozbiór owych śpiewów pod 
względem ich budowy, rysunku czy pochodu melodyjnego 
( dessein, contowr melodique) i rytmicznego układu do w a-

nutami urozmaicenia (waryacye), ozdoby i odmiany, zarówno jak 
i tamte dziełem ludu b\ldące, należy oddać wi~see nuty wespół 
z mniejseemi, lub gdzie wypadnie (zwłaszcza przy powtórzeniu 
tejże samej śpiewki), wi\lksze mniejszeroi zastąpić. 

*) Stopy wiersza w przybliżeniu wskazać mogił akcentuacyę, o ja· 
kiej tu mowa. 
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żnych dla dziejów muzyki ludowej, a następnie znaczenia 
i wpływów jej na rozwój i kierunek muzyki narodowej, 
doprowadzić będzie mógł wniosków. 

Niemniej ciekawe do spostrzeżeń tego rodzaju pole, 
nastręczyć zdołają melodye wielu dum i pieśni, podobnie 
jak i ich texta, wynikiem uczuć i pojęć ludu miejscowych 
będ~ce, - jak również i melodye taneczne, objaw jego 
krewkości st.anowi!llce. Głębokie nad ich budową, nad po
budkami ich powstania jako i warunkami bytu studya, 
wskaż~ polskiemu kompozytorowi drogę, po jakiej postę

pować mu wypadnie, by, na miano narodowego piewcy 
zasłużyć sobie zdołał. 

Ale i badacz początku zwyczajów i wielorakiego ich 
rozgałęzienia sądzimy, wykryje, mianowicie przy przeglą
dzie obrzędów, nie jeden szczegół wielce do wyświecenia 
dawnych urzą,dzeń i dawnej narodu wiary pomocny. I tu 
także praca specyalisty, bez zastoju ducha i uprzedzeń na 
rzecz się zapatrującego podejmow1.na, pokaże dowodnie, 
co w dziele niniejazem i w jakiej części dla nauki przy
datnem się okaże. 

Obrzędy domowe, osobliwie weselne, roztaczają bo
wiem niezwykłe szczegółów bogactwo: a lubo obfitością 

ni rozrostem nie dorównywaj!!l one szczegółom w obrzę
dach i pieśniach weselny<;h włościan bardziej ku wscho
dowi mieszkających, osobliwie ruskich, napotykanym, 
dają jednakowoż odpowiednią miarę wielkiej siły i żywo· 
tności charakteru ludu krakowskiego, a w pojedyńczych 
sytuacyach ukazują nawet rysy, tak nowością swą i g~ę
bokością jako i azerokiem swem uderzające rozwinięciem. 

Pieśni ludu i dumy, już to przez nas samych ze
brane już wcielone ze zbioru Józefa Konopki, nie mniej-
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żnych dla dziejów muzyki ludowej, a następnie znaczenia 
i wpływów jej na rozwój i kierunek muzyki narodowej, 
doprowadzić będzie mógł wniosków. 

Niemni~j ciekawe do spostrzeżeń tego rodzaju pole, 
nastręczyć zdołaj~ melodye wielu dum i pieśni, podobnie 
jak i ich texta, wynikiem uczuć i pojęć ludu miejscowych 
będące, - jak również i melodye taneczne, objaw jego 
krewkości stanowiące. Głębokie nad ich budową, nad po
budkami ich powstania jako i warunkami bytu studya, 
wskażą polskiemu kompozytorowi drogę, po jakiej postę

pować mu wypadnie, by, na miano narodowego piewcy 
zasłużyć sobie zdołał. 

.Ale i badacz początku zwyczajów i wielorakiego ich 
rozgałęzienia sądzimy, wykryje, mianowicie przy przeglą
dzie obrzędów, nie jeden szczegół wielce do wyświecenia 
dawnych urządzeń i dawnej narodu wiary pomocny. I tu 
także praca specyalisty, bez zastoju ducha i uprzedzeń na 
rzecz się zapatrującego podejmow'ina, pokaże dowodnie, 
co w dziele niniejszem i w jakiej części dla nauki przy
datnem się okaże. 

Obrzędy domowe, osobliwie weselne, roztaczają bo
wiem niezwykłe szczegółów bogactwo: a lubo obfitością 
ni rozrostem nie dorównywają one szczegółom w obrzę
dach i pieśniach weselnych włościan bardziej ku wscho
dowi mieszkających, osobliwie ruskich, napotykanym, 
dają jednakowoż odpowiednią miarę wielkiej siły i żywo
tności charakteru ludu krakowskiego, a w pojedyńczych 
sytuacyach ukazują nawet rysy, tak nowością swą i głę

bokością, jako i szerokiero swem uderzające rozwinięciem. 
Pieśni ludu i dumy, już to pnez nas samych ze

brane już wcielone ze zbioru Józefa Konopki, nie mniej-
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do pocztu ludowych nie należą,, pewną, liczbę, jedynie 

z powodu wielkiego ich u nas (po miastach i dworach) 

upowszechnienia, pozwoliliśmy sobie w niniejszym zbiorze 

powtórzyć. 

Tańce, których głównym przedstawicielem jest tu 
krakowiak, w znacznej zebrane ilości i stósownie do ich 

pochodu melodyjnego uklasyfikowane, najlepiej według
naszego zdania zdołają,, dla ruchliwości swej nuty jak 
i skreślonego tu wiernie i drobiazgowo urozmajicenia, 

odsłonić całą, oryginalną, rytmikę i ornamentykę krakow

skiego śpiewu, i mimo prowincyonalnej pod względem 
rytmu odrębności, naciskiem przeważnie na drugiej (sła

bej) części taktu dokonywanym, dać najwymowniejsze pol
skiego swego ustroju świadectwo. 

O. K 





OKOLICE 

E!iA~,&~VA. 

Część II. 

Obrzędy . Pieśni. Tańce. 
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CHRZCINY. 

I. Usposohieuie żywe i pogodue Krakowiaków sprawia to, ż<.' 

chrzcinom ich towarzyszy wesołość śpiewami witająca ochrzczon<.' 
dziecię, szczodrota obdarzająca je darem, i gościnoość racząca ro-
dzinę przyjaciół częstunkiem *). 

2. Zaraz po urodziuach dziecku . ojciec jego idzie na wieś 
prosić w kumy sąsiada, krewnego i t. p. Kumoter i kuma w dniu 
na chrzciny prz('znaczonym (co czę!>lokl-oć za1·az nazajutrz, lub 
w sam dzień urodzin miewa miejsce), przychodzą dokąd zostali 
zaproszeni! i wraz z ojcem i z babką, (akuszerką), która zabiera 

'") l\Iówi to !llączyński. Śpiewów jeclnak osobnych, pr•zywiqzanych do tćj 
ceremonii, słyszeć mi sit) nic zdarzyło. Te kturu się trafiają, są zwy
czajne śpiewki i krakowiaki, przy pociniesionej trunkiem ochocie nucone. 

Pijatyka w czn~ie obcho1lu t!'j!ll, smutne czasami, n czasami i ko
miczne wyradzała sceny. l tak : Zdarzyło sie że ors1.ak clobn.e już pod
chmielony przybył do ksiedza prosząc o dopełnienie Sakramentu. Ksiądz 
pyta 8i\! baby (akuszerki} którćj powierr.ono dziecko: jnku~j płci jest 
ono, chłopiec czy dziewczyna? Haha pij1111a orłpowiadR, że chłopiec . 

Ksitdz zatem ochn:cil dziecko, dając mu imiQ .lacka i B11rtka. Nnza
jutrz powraca ojciec clzieci11cia tego (wytrr.eźwillny z wczoraj~zrj pi
jatyki) do ksirdz:a, i klani&jąc się ni~ko prosi aby Jegumobć Dobro
dziej dziecko mu przechrzcił. A to na <'0 '! powie ksiąd1., czyŚCI!' zwa
ryowllli? Ej nie, proso Dobrodzieja, rzecze chłop; ale ho to w1dzi Jego
mość była dz1ewucha, nie chłopiec, a baha pijana omyltiR s•e, i ja też 
ta trocho byłem nie swój i kumotrowie. 

Innym razem, w czasie jazdy do kościoła, baba trzymając dzie
cko w poduszkach, zgubiła takowe w drodze, gdyż się z poduszek wy
plezlo (wyśhznęło) na ziemię, i cały orszak przycwałował do chrztu 
przed koticiół Lez dr.iocka. Szczęściem, nadjeżdżają.cy w te trovy w po
wozie podrM.uy, spostrzegłszy dziecko łeżfłCe na łące (a było to latem) 
podniósł je 1 zawiózł do pobliskirj karczmy, zkl!d wkrótce zaniepoko
jeni rodzice dziecko odebrali. 
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<b:iecko puwitt• w poduszkt ztlobm! C:t.tLsami we wstążki, udaj!! się• 

do lwśrioln. gdr.ie w kruchcie kościE>lnćj oczekują na przybyci!" 
księrlr.a.. Po chrzciE', gdy babka odehrnła nazad dziecko od trzy·
mającycb j<· kumów, udają sit do domu, guzie ojcowie cbrześn.i 

życr.ą rodzicom, aby im się dzieck" chowało w .:drowiu i nn. po·
cicchę, i hywąją uczęstowani. (Prąduik). 

3. Zbieraj~! nn.Lito datki dla. nowouarodzontgo i dla lmuy. 
cc' go do kościoła woziła . Na chrzciny pieką ws?.ędzie (minnowi·
cie w Prądniku cr.crwouym) tak zwaną kul..:ielk< clu·zestną,, czylli 
struclę na 4 stopy długą. Im ta jest większa i lepićj się wytla·
rzy, tern ochrzc?.One ciziecię b~dzic lepiej rosło 1 tćm pomyślnić·j 

wieść mu się b~clzie na świecie. (Wł. Anczyc. Obrazy krakowski1c 
w Tygodn. llluiJll'. Warsz. 1865 str. 145). 

4. Kiedy się chłopu urodzi dziecko, wówczas w uiektóryclh 
wsiach ojcit•c tego dziecięcia wystawić musi najmniej do l O garm
cy wódki, którą on tylko i kumotrowie piją. Dopiero po upływile 

tygodnia po oJbytym chrzcie, !>prasza on wszystkich sąsiadów i 
sąsiadki, a każda :.:: nich coś z sobą lll\ ucztę przynosi. np. kur\ę. 

kukiełkę. masło, jaja i t. d. 
Pn:y chrzcie dziecka idl! chrzestni rodzi~.:c za. ołtarz i taun 

całują odwrotuą stronę oh razu, a ohsr.edł zy ołtarz wrzucają p w 
parę centów do skarbonki na ofiarę. 

D1.iecię płC'i mę1.kićj tn~yma zwykle chłop (kum) na ręku i 
kładzie na stopnie ołtarza zataczając jl' w kółko. poezero odbierra 
takowe baba i oJdaje akuszerce. Dziecię płci ieltskićj trz)mame 
znów j <'S t pr1.ez l)abe kumr. która z niem tak samo sie obchoclzt.i 
Dziecir nicmężntki tr1.ymtJ.t' wjnni do chrztu dziewka z parobkietm. 
Banlzo czt,;sto proszony hywa dn stawania w kumy i grubarz. 

:i. Wracając od clm~tu 1. kościoła do domu, wstępują po drro
•lze do karczmy na to, aby da::Pstnik albo rlt1·ześuica t. j. U7.iecl:'o 
ochrzczone ?.<.L wsze było) "C<;olc, i tam wychylaj~!; po pare kieltb.z 
ków wódki, poczćm tdl! Jo domu. Wstąpiwszy w progi chaty, otd
zywają sie do matki-położnicy: ,. 'Witaj matko, iegnaj bida, -
tezi'=""i my ci matko zyda;- a niesiemy krze.~cijana, zaipiewaj-ze unu 
da dana!" (niektórzy chcąc się górniej zym niby wyrazić stylem, IUtÓ
wią: że z djabełko uouili aniołka). Babka (akuszerka) robi zar·az 
dziecku kąpiel, a po jćj odbyciu wrzucają obecni zaraz do t ćj 

wody pic:niążki (po parę centów) na to, aby się dziecka zaws.zc 
pieniądze trzymały. Datek ten jednak zabiera dla siebie babk,a. 



Chora matka je wówczas kmę. jajecznicę, kukiełkę ; pije w odkę 
z oliwą i imbierero; toż samo jada też i pija babka. Nazajutrz 
każdy z zaproszonych przynosi znowu do domu położnicy kwartę 

wódki i kukiełkę, co równiei. spożywają razem przy wspólnej ocho
cie. Bogatsi dają dziecku wiqzauie np. po reltskiemu, po dwa itp. 
które czasami zawiązują w róg pieluszki lub koszulki; chrzestna 
zaś matka musi kupić płótna na koszulkę dla dziecka i własną ją 
uszyć ręką, inaczej bowiem koswle na. dziecku darłyby się szybko 
i tyrały. (Modlnica). 

P O GRZE B. 

J. Mączyński ( Wiolicianie i t. d. str. 75 i 121) mow1: 
"Żal Y.ycin., bojaźń zgonu, te zwykłe towarzyszki śmier(:i, nie 

mają z nią wraz przystępu do włościan śmiertelnego łoża. Odpy
cha je umierający, lecz nie powiem że wiarą, bo pochwał ich uie 
piszę, ale powiem prawdę, że sprzykrzeniem sobie życia, w które 
łatwo popadają na starość i w chorobach". 

"Gdy we wszystkich innych uroczystościach tych włościan. 

śpiew, taniec i częstacya stanowią całą ich okrasę, w jednej tylko 
stypte pogrzebowej, któr11 pocieszają. się po stracie zmarłych, ta
niec niema mieJSCa. Ale 1 tu wśród płaczów i lamentów, śpiewać 

me przestają; tylko zamiast wesołych piosnek usłyszysz takie: 

J. 

$;~ t1#ij l u oJMFc l W7 l f tv 1 r r • J 
l. Kłe mn na łwrecie: me ltczęłJłwl&l'gO jako Jt&u.u 

IIIU"Odso • DOII'O• 

2. Kochaj , ach kochaj ! 
tcsknij do Niego. 

S. Boć to na.m b~:dzie wszystko przydane , 
kiedy aill dusza :~: ciałem rozstanie. 

4. WiQcćj nie weźmiea:~: ze świata wysługi. 
daj Jezu w życiu popłacić długi . 

5. Jedni) koszuli) z czterma deskami, 
tak sio rozstaje ~ przyjaciołami. 
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6. Niech moru, głodu nie zuają, 

co Cię kochają". J. Konopka P. J. kr. str. 183. 

(Albo też pieśni za umarłych, umieszczone w Śpiewniku ko
ścielnym i jego dodatkach , wydanym prze1. ks. M. Mioduszewskiego 
str. 282, 57G, G76, 906). 

2. Z szerokiego prześcieradła ślubnego, szyją baby nieboszczy
kowi (mężczyznie) koszul~ śmiertelną długą aż do stóp, i z tegoż 
samego prześcieradła szlafmycE.) na głowę. Jeżeli bielizny tej niema 
w domu, krewni kupują na teu col płótno. Koszulę tę przepasują 

w pasie czarną taśmą. Słomę na której leiał chory, wyrzucają, po
pospolicie do rowu przy drodze, aby przechodzący ujrzawszy ją, 
zmówili: Wieczny odpoczynek 1). Wióry od trumny którą, ciosali, 
równie jak i słomę wymiatają tamże, tyle tylko z nid1 pozostawiając, 
ile potrzeba do trumny ua podściołkę pod głowę nieboszczyka, ni
gdy ich zaś do żadnego oguin. (czy to do rozpalenia, czy do oświe
tlenia) nie używają. Trumny robią równe, skrzynkowate, podłużne; 
nie malują ich, lecz rysują. 1111 wieku węglem wielki czarny krzyż. 
Po czem udają się do księdza z prośbą aby kazał dzwonić, i skła
dają ugodzoną za podzwonne i pogrzeb kwotę. 

3. Kobietę zmarłą· ubierają w te same suknie, w których cho
dziła za życia do kościoła, kładąc jej i buty na nogi; nie zarzu
cają tylko chust ki do okrycia. Dziewkę zaś tak. jakby szła do 
ślubu, przewięzując jćj łono również chustką czerwoną podobną do 
tej, jaką trzyma panna-młoda, i kładąc na głowę wieniec. Dzje
cko ubiera. jego matka chrzestna w koszulkę i kwiatki. 

4. Wynosząc ciało niebo~zrzyka, trącnją po tn1ykroć trumną o 
próg drzwi iennyeh, ntówiąc: Pok6j temu Jowowi! Na dworzu, 
czy to przy wyprowadzeniu z <'haty <'ZY z kościota, obejmuje jesz
cze trumnę na chwilę obiema rękami najbliższy krewny wpół, np. 
mąż ciało żony, syn ciało ojea i t . d. 

"Gdy przyjdą i przystaną przed koś<'iołem parafii, dziad ko
ścielny postawi mary, na których wnoszą przyjaciele trumn~ do o
ścioła, wprzód przez Księdza pokropioną święconą wodą; odbywa 
się to już z konduktem wprowadzającym, już bez konduktu ~-

') Słomy takiej nie należy wyrzucać do gnoju na obor~ ; przekonani bo
wiem są, że na takim nawozie przez sieum lat nicby si~ w polu nie 
urodziło. 

') Jeżeli ciało wnicaiooćm zostało uo kościoła z południa ku wieczorowi, 
a ma być tegoi: sarnt'go dnia pogrzebane, natcuczas po odśpiewaniu 
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G. W kościele trumna stoi na katafalku albo na D..tarach, we
dług zamożności rodziny, obstawiona świecami z umieszczeniem 
na nićj krucyfixu , kilku lamp lub małych świec w lichtarzykach. 
W czasie tym śpicwane bywają wigilije wetllug przypadaj<tcego llo
kturnu z Laudes, po ukończeniu których odprawia się m!>ztl. św. 1

) 

Po wyniesieniu ciała, ksiądz albo koliCzy ceremoniję przed kościo
łem, (rzucając na trumnę garstke ziemi z tacki podanej mu prze1. 
organistę lub dziada), albo też udaje się 1. orszakiem na cmen
tarz i tam po krótkiej przemówie, modlitwie i śpiewie ceremonij'.: 
zakończa. Po rzuceniu na trumnę garstki ziemi poda.nćj mu na ło
pacie przez grabarza, oddało. się; a wówczas i inni obecni (prócz 
krewnych) rzucają do grobu po garstce ziemi. 

7. Wioząc nieboszczyka w trumnie zamkniętej z domu (ze wsi 
gdzitj niema kościoła), przystawają na wychodnem ze wsi zwykle 
pod figurą {jeśli ksiądz im nie towarzyszy), a jeden ze starszych 
ludzi miewa mowę ułożoną z dawna, zwaną Odpraszanie ~); w któ-

kondt•kttł rytttalmgo, wynoszą ciało na cmentarz i grzebią. Jeże h za~ 
ciało pozostaje w ko~ciele (co dziś rzadko sil} zdarza, dla tego ie zamo· 
ini tylko łoiyć na to mogą), wówczas po odprawieniu konduktu, zostaje 
c1ało w kościele aż do dnia następnego, w którym odprawiają sil} toi
gilie całe, a po kaidym nokturnie odprawia sie wotywa grana z kantatą 
księdza, a w końcu oclprawia sil} summa. Po ukmiczeniu jćj ksiądz cele
brujlłCY, ubrany w apparat i.ałobny (W kap~:) z idącymi przed nim przo· 
dem a usługujlłcymi (organistą i innymi ksit,;imi jeżeli są) niosącynu 

krzyż, chorągiew żałobną, kociołek z wod'ł świ~:coną i trybularz. st.aje 
przed głową zmarłego i odśpiewuje kondukt Libera me, po czem obka
dza ciało po obu stronach (po trzykroć t. j. ku głowie, ~rodkowi i no
gom) i podobnież kropi świ~coną woclą . Po oclprawieniu zaś zwykłych 

ceremonij, intonuje: In ParaclW.-um w ko~ciele i oilipiewuje clalej . Ł'gfJ 
sum benedictus, podczas czego wynoszą ciało z kościoła . 

') W czas1e mszy żałolmćj po ewangelii, obchodzą ollnrz wkoło, • wrzu
cajlł po parę centów do skarbonki na ofiar~ . 

') n W Krakowskićm i ::)audomierskićm (pisze L. liołcuiowski: Lua polski 
atr. 257) jeden ze starszych gospodarzy przy pogrzebach, zwłaszcza 

gdy na exportacyi nie znajduje sic kapłan, ma e.cort, czyh mow\: po
grzebowt. Kazania takie wszystkich słuchaczów clo łez rzewnych po
budzać zwykły. .Mowca pospolicie dowodzi, że zmarły nic zawinił za 
życia nic takiego nikomu, co by mu po zgonie clurowanćm być nic 
miało, a. jeśliby kto miał jaką urazc, w imieniu jego (t. j. nieboszczy
ka) wazystkicb znajomych obecnych 1 nieouecnych przeprasza. Latwo 
jest wnosić, że lubo w nieokrzesanych wyrazach, lecz uroczyście wy
rzeczone prawdy z ust Sł}siada, pn:y;aciela lub krewnego, dzielniejazy 
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reJ w 11meniu zmarłego li.egna pn~yjaciół, krewnych, i pr7.eprasza 
?.a W!;zystko złe jakiP. nieboszczyk im zrządził; poczćm przez dro
gę aż do przybycia przed kościół, stosowną śpiewają litaniję lub 
picśni: Witaj Kr6lowo nieba i t. d., Stm.szliwego majutatu i t. d. 
(o b. ks. Miodu!:zewskiego .~iewuik ko.~cielny, Krak. 1838 str. 250) 
i inne tym podobne ')-

8. Gdy ksiądz orszakowi na cmentarz nie towarzyszy, to idzie 
w miejsce jego na żądauie kt-ewnych zmarłego organista ze zna
kami krzyża i chorągwi, poprzedzających ciało i prowadzi cały 

orszak 1.e śpiewem: Straszliwego maje.!tatu i t. d .. a przy spuszcza
niu ciała Jo grobu śpiewa z ludem: Witaj Kr6lowo nieba i t. J., 
1. wypuszczeniem nicktórych strof a zakoltezoniem: A du.,zow wier
nym zmarłym i t, d.; poezero ze znak:uni religijnetui powraca do 
kościoła. Czasami icl?.ie za pogrzebem i hractwo ze światłem go
rejącem i w ubraniu brackićm (z peleryną czerwoną, która wów
czas odwrócona na drugą stronę, ukazuje się żałobną t. j. czarną}, 
ktc'1ra to assysta. bywa i pollrzas odprawiania mszy ~. w koście)!' . 

!ł. Po pogrzebie wszyscy ze cmentarza idą do karczmy na Po
rz~m'! · Wszedłszy, piją wódkę i jedzą chleb już dla nich przyrzą
dzony i pokrajany, poezero poklękają i zmówią za duszę niebosz-

miel: mogą wpływ na serce rolników, jak górna wymowa. Z patryar
chalnych wieków pochodzić musi ten obyczaj, nam tylko właściwy. Za 
granicą nie zdarza si~ o nim słyszeć" . (W tem sil) Goł~biowski myli). 

Czasopismo Przyjaciel ludu (Leszno 1846: rok 13 n. 6 str. 47) mówi : 
.Krakowianie zachowali w swoich pogrzebach zwyczaje, które się znaj
dują u wszystkich prawie narodów chr?.cściańskich. Lecz rózuią sill pod 
tym wzgll)dem stypami, które zaraz po pogrzebach dają ubogim przy
jaciołom zmarłego, k~io,;dzu i organiście swojćj parafii. Ten zwyczaj za
chowany we wszystkich wsiach Polsk1 , objawia si,. w znacznych ró-
1-nicach. K1·ewni, przyjaciel<' zmarłego i iunc o~oLy, które były przy
tomne ob<'hodowi l.ałolmcmn, radzą o losi e tych, których niohoszczyk 
zostawił, i jeżeli jego familia .test wystawiona na n~:dzo;, staraj~t si~ 
przez wspólne ofiary i Wijparcia dobro<'<~yune ochronić ją od nićj. .Te
den z l·;dzi najstarszych i naJgodniejszych ze zgromadzenia, miewa 
mow~ nad groberu (gdy niema księdza), w któr~j opisujlic życie zmar
łego, wylicza cnoty jego; mówi, ze błgdy jego są. do wytłumaczenia,. 

i jeżeli mu moi<na co zanucić, prosi wszystkich przytomnych, aby mu 
to darowali w chwili, gdy używa pokoju innego życia. Te słowa poje
dyńcze (proste) wypływające z serca sąsiada, przyjaciela albo krewne
go, większe robią Wl'aźenie, niż rozprawianie uc1.one kaznod1.iei. Chłopi 
polscy nie II08Ził wcąle 11biorów żałobnych" . 
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czyka pacit'l'Z '). Jc:i:P.Ii w karrzmie szynkuje żyu. wówezas wyrho!l7.!! 
uo sit>ni i tum paeierz ów odmawiają, a to według zaleceuia obe
cnego przy wm starszego z ludzi lub organisty. 

WESELE. 
L 

J. M!lczyński (w dziełku: Wlościanio~ = okolic Krakowa, Krak. 
l tl&t:i str. 77) mówi opisując wesele z okolic Czyżyu, Prądnika i t. u.: 

"Nie tai Krakowiaków prostota i s1.czerość chęci wytlania za 
mąż swoich córek, ale przyjętym zwyl!z~jCHl ogłaszają to puhliczuie 

') l'hłov, r1.y to chrzciny , wt>eele, rzy pogrzel>. oblać mu~i wódką. l w 

ogóle zadna ważnif'jsza czynność i sprawa bez nićj się nir ohejdzir, 
uo nawf'l parobcy ht·ani d(.l wojska i etawać mający tło nsNcult>ruuku, 
MpiPwaj>! i pij~ przez dni par\! z próżniactwa. ł'u pogr ·zchi~, ~wyki•· 

L. :i.alu prowadzą si~ ua pocierh~: do karczwy 1 piJ<! Jl i'ZCZ tlzicr'• cały: 

Logabi nawet cltleb pieką M ten C!' l i częstują nim olJecnyrlt. l'ijani . 
zapominają wprcdce u znln, i prze<:llodzą z łatwo~cią ze smutku tlu 
wesolo>ci, ~pi e wa.it!C co im tylko na myśl przyjdzie, więc cz~sto i t!ośo'· 

rozpasane pinsl'uki. SąsiPdzi i sąsia<.lki pocieszaji}C się w krlrczmie po 
swt!j ~tracie. w rzewliwy nieraz rozgadują si~ o uitj spos(oh. Oto jedeu 
z przykładów zdj\;ty z natury : 

Wdowa płacząc i narzekając zaraz po pogrzebie męża przed są
siadką na swoją stratę i biedQ, odezwała się w karczmie przy kieliszku 
do ni~j (gdy grajek stroił SWtl skrzypki w sieni): Uj tak 111uja l,;umecko, 
zatracił s1ę mój, moji-scie, zatraci"ł, zatf'aciuł! A tamta jej na to : Tak 
to bywa moja kumosiu, cliz /Jo 11a to porachi, ki<; siG ta tak Najtoyż

semu Bogu podobało! Pierwsza mówi wychyliwszy kieliszek : A bo toi
dzicie, to ten sclma l.Jrrtgotcic "'" tak zadał, t~iecll mu Bug nie pa111ięta ; 
zdźwigało sic chłoposku i J•ołofyl sic zaraz bidaC1Jsko, i dyclwl a dy
chał, i clyclial a dychał ja/; kowal~kie miechy! a 110te111 i11o :::iJJał a dy
chał! ino zipał a dychał! Druga na to : Tu li: ai': i olodyclwł, moja 
kutiiORtu; 1lljcll' ino IĆJ 21ary! Pierwsza pijąc : A .iuź- ct mo; a kr1mecko 
a ino? oj dyclłał, llyclwł, rlychał! jakbym na to patrzała! Druga pijile 
Ni.echi.Jtj ta! a to s te jv.z t41>pokójcie moja kumo, /Jo i cu: 1111 to 1Jora
dzi, ju;ci si(! nic wrlici. Pict·wsxa (przelJt-awHzy miark~;) : A Jlr;eciec iły
ellałO mo:je bidacrJ~ko! (potrząsa głową). l> ruga : Ale miejcie th; rozu111, 
Jakt1bowa, a zgódide s i, z tcol(l Boskq,! Pierwsza: Oj clyc/K1ł, dychał: 

dycliał!- Tu aię baha słania, pocztm grly ~!j;siadka mało co trze~wiej
~7.& odeszła, w łkaniach pada ua law~,:, a opiernjt!c spłakaną i zmorzo
DI! h·nukiem głuwc o róg slolu, mruczy .je~zczc pud Husem cornz cieli· 
szym a orhryplym _i u;;. głosem : Oj dycltal ... t.lyclłał .. . clychal... rlych ... 
clyclr .. dych ... ! WreRr.cie zasypia i wkrótce poczyna chrapać. 

2 
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przez upstrzenie białeroi płatkami ciutłupy lub płotu, co :mwindn
min. , że tu jest dziewczyna na wydaniu. Gdy z woli Doga, jak 
mówi~ i wierzą., znajdzie się taki co ją poślubić znpraguie, wte
dy rozpoczyna konkurent zaloty do dziewczyuy, a uproszony 
zwykle jej krewny lub krewna, swaty u rodziców. Konkurent stara 
się podobać i pozyskać miłość dziewczyny, S wach ') zaś wyje
dnać mu przychylność i pozwolenie rodziców". 

"Gdy tak zwane Swaty za pomyślnie odbyte uważają, nast~
pują Oświadczyny, rozpoczynające szereg weselnych uroczystośei " . 

"Zwykle we Cztoartek przed wieczorem, konkurent wraz z swym 
ojcem lub najstarszym z rodziny, przybrani w świąteczne suknie, 
mając z sobą flaszkę wódk1, stają w progu chaty rouziców dziew
czyny, a wyrzekłszy pozdrowienie: NieelL będzie pochwalony Jez11s 
Clnystu.~! i usłyszawszy odpowiedź: Na wieki wieków! wchodzą do 
izhy. Tu młoclzieniec z przybraną niez1rykłą mu powagą, gdy 11ita 
rodziców n~ciśuieniem nóg. wtedy ich córka domy~lająca się z te.J 
oznaki uszanowania, w Jakim celu przybywa, 1.nika z pośrouka 

izby i albo się w niej ukrywa, albo wybiega za. l:hatę, aby tylko 
nie hyć uczestniczką n:1~tępnej sceny kłopotliwej dla. jćj dziewi
czej skromności. I nic dziwnego; kiedy te oświadczyny pozbawiaJ[! 
wszyRtl-ich właściwej im śmiałości i otwartości i znaglają a.ż tlo 
tej alegorycznój rozmowy, wykrywająrej to ich szlachetne uczucie, 
że prosić lub odmówić równą dla nich jest przykrością". 

"Jakoż o nic nie prosi przybyły ojciec lub krewny, tylko wy
dobywszy przyniesioną wódkę. zapyta.: Napijwa się . W domu wła

snym odmówić co przybyłemu, u nich nie uchodzi; więc w każdym 
razie gospodarz po powiedzeniu: Gość w doma, B6g w doma, albo 
też : Ludzka pracą nie pogardziwa, lub coś z podobnych a licznych u 
nich wyrażeń, w0ła na żonę lu h córkę: Gosposiu, podajciej-no kubecek". 

') Wyraz Swach w Krakowski(~ ffi t·aczć,i w znaczeniu szwagra jest zna
nym. Przyjaciel Ludu z r. 1846 I. 46 mówi J~(luak: l' od Krakowem 
pouieważ starosta bywa wprzód dziewoslvhem (jak to bywa powsze
clmic), wire zowilł go często swachem, ~wakiem, ~tcatc111 i starym; na
zajutrz po zr';kowiuach wozi on obluiJieilca do Krakowa, gdzie ci ku
puj~!! wianki i inne przybory.- 1\ie zwykł tu tah.e lud (lecz tylko szla
chta i mieszczanie) u żywa~ wyrazu Swaty, ale uatomia~t Zmówiny, cza
sami Zm\ny, a rzadziej clziewo.-;ł,bmy . Cętkowanie chałup wapnem nie 
~awsze oznac1.a mif'jsce pobytu dzicwczl}t na wydaniu, ale po prostu 
ozdobę. W L1•zkllch, l 'iekarach 1 t . ,J. czę~cićj niż gdzieindziej wid1.ieć 

sit;; to zdarza. 
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~Gtly ta kubek prędko poda , uohrn dla młodziellCli wrtlżha: 

a Jeżeli się z podaniem ociąga, daje mu wówczas pozua~. żl' u
świadczyuy pr1.yjęto me będą". 

"Matka. jak sądzić można z tego. zdaje się mieć picrwsz~ 

tu prawo wyrokowania o zamężciu córki. Lecz teu wyrok nie jest 
jeszcze stanowczy, J,o w każdym razie po spełnieniu pierws1.ych 
kielis1.ków z życ1.euiarni : za wa.~u; zd1·otoie! pyta ::.ię ojciec mło

dzieńca: A kędy;: to wasa dziewuchaY Ojciec przywołać ją każe, a 
matka ut wsze ją przyprowadzi. bo jak utrzymują: Pr=ecie tu nw;a 
clzietoucha nie bydlę, abyśwa jq nie.~wiadomo pozbywali" . 

"Postępuj:!C ocif!giljąrym się krokiem. z za.rmuieniuuą t waru!. 
ze spuszrzoncmi ku ziemi uczyma, wiud:r.iunn za rekę ud swój jak 
j<} zwie J'al!i-matki, stawa dziewczyna przed przybyłemi. Po tej 
niemój scenie, ojciec młodzieńca zaczyna chwalić· jfj urodiJ , czer
stwość, zwinność . Czćm skłopotaneJ <l?.icwczynie. a przeczącej każ
dćj chwalbie zwykle tylko słowem: lcirj-tam! przybywa w poruoc o
dezwanie się własnego jej ojca, najczęściej takie: Nie psujta nam dzie

wuchy, a Bogu cltwala, ze ~oam tak dobrze w ocy w pad/a. Lecz to nie 
wstrzymuje dalszych pochwał, tylko te zwraca na jćj uohroć, po
bo~ność, gospodaruość, i dochodzi temi pochwałami do zamierzo
nego celu, to jest do zapytaDla rodziców, kogo urnczą taką żouą 

i gospodynią, i do podania dziewczynie napełnionego wódką kie
liszka, z którym w ręku ma ona odegrać scenę najważniejszą i za
kollrzającą Oświadczyny" . 

n l{ielis?.ck ten z wódką udb1era OJCieC 1 podaje jćj, co jest 
znakiem udzielonego pozwolenia du mienili. i objawienia w tym 
przedmiocie swćj woli" . 

"W każdym razie dziewczyna wzdryga s1ę i waha przyJąĆ 

podawany jej napój. To odwracając się, zasłania souie oczy fartu
chem, to kryje wstyd swój w objęciach matki, i z tego uajmibzego 
jej schronietua albo c·ałując ręce ojl'a, nie prz)jmuje napoJu, co 
znaczy odmowną odpowiedź; albo bierze go, upija trochę, a zwró
ciwszy się do młod:~.ieilCa podaje mu resztlji, co oznacza przyjęcie 
jego oświadczyn i wezwanie nby wypróżnił kielich w dowód, iż tak 
wspólnie z nią całe życic wychylać będzie aż do dna. ten kielich. 
jaki im wola Boga przeznaczy, aby spełnili w pożyciu małżel1skićm •. 

"Co widząc ojciec młodzieńca odzywa się do jej rodziców: 
Przychod::ietoa prosił, abyście dali wa&ą dziewuchę za zo1te nasemu 

ch.łupakowi". 
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nJ es t zwyczaj, że nigdy do prośby tej zaraz się nie przy
chylą, bo by to (jak mówią) z ich córki było krzywdą, gdyć-by to 
patrzało, ześ-wa ją radzi z domu pozbyć; dla tego zawsze wynajdą 

jakie przeszkody, a te najczęściej będąc wyrzutami przeciw postę
powaniu dotychczasowemu młodzieiiCa, S<! zarazem navoruuieniem 
i nauką. jak żyć nadaJ powinien, aby zyskał błogosławieństwo Bo
skie i przyjaH1 ludzką" . 

n Gdy te przeszkody zniszczy młodzieniec zapewnieniem że : 

jak s~ ozeniewu., to lfit;; i. puprawiewu., a ojciec poprzestając na t~ua 

wyrzecze: l.:iej taka wola Boga, utuć w imitJ Boże, bierzta h 8U

bie, wteuy oboje rzuciwszy się do nóg rodzicielskich, ściskając 

i całując je dziękują im, a rodzice złożywszy swoje ręce na gło
wach dzieci, błogosławiąc mówią: Błogosław Boze, scęść toam Boze!" 

n To błogosławieńbtwo uważają zarazrm jako wspólne za.rt
czenie poślubienia swych dzieci, i ztąd ostatnia ta ceremoniJa JUŻ 
nie należy tło Oświadczyn, ale jest tak zwaneroi Zrękowinami". 

"Ta chwila spełniająca obydwóch rodzin nadzieje i życzenia, 
wznieca w ich sercach to serdeczne uczucie, co nam się śmiać i 
płakać zarazem każe, co potrzebuje wzajemnych całowań i uści

śnień, tej tajemnej spowiedzi serc naszych. Błogie te uczucia zmie
niają się na inne za przybyciem ich rodzin i sąsiadów, którzy 
przyjęt) m zwyczaj 13m, schodzą się zaraz dla złożenia powinszował1 
zaręczonym i ich rodzicom. Radzi tym gościom są, wszyscy, bo nie 
b~dąc samolubc:uni, pragną swoim szcz~ściem podzielić się z in
nemi. l tak jest; bo ten lud rua dla nieszczęśliwych smutek, dla 
szczęśliwych radość. Po powinszowaniach i podziękowaniach, roz
poczyna si..: cz~stunek, spełnieniem zdrowia za pomyślność zarę

czonych. Nawet młode dziewczyny, odwróciwszy si~ po kilka razy, 
i po kilka razy pr:.-:ychyłt~jąc tło ust kieliszek, wypróżniają, go zu
pełnie, a Ża złą wtóżbę mają, gdy w nim choi· kropla napoju zo
stanie. Co stwierdza ta ich piosnka (mita nr. 13): 

2. 
W kielisecku, na denecku 
SCI)Ście się ukrywa. 
Niewyp1tek- toć dobytek, 
co scll,;cie zalćwa . 

"Nast~pnie piją zdrowie rodziców, zaręczonych i ich rodzin, 
a potem już i bez wznoszonego zdrowia piją,; a jako nieodrodni 
potomkowie Słowiau, śpiewają zarazem tiWOje pic~ui odpowiednie 
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obchod1.0nemu obrzędowi. l tak np. zar~czony zanuri o swoich 
zalotach: 

3. 

bJ ; c r 1 ; r c 1 c s.· 1~-r~- t~ c r l @ r s l c s r l gr s l 
Pon.chuj dzlewcyno gwi3zdcdd na niebi•. ty l• i• nBrobiul Aciucek do ciebie 

to znowu o swojej radości: 
4. 

~~ t-cgrtttt ~~l ;tf$1@ 
Nlechze len glos wo~y słynie waędy słynie ze aie po m~drem•• aenit 

łJ#:; 'C27?I=t-itifite~ttTC l s s {!:l 
Bot o t~j cha • lupiP olynic, ze z niłj dobre guspodJnle, 

Ojciec zaś jego w piosence powtórzy. że proszonym był o 
to dał pozwolenie (nuta nr. 13). 

5. 
Tatusiu, matusiu! ja się zenić bfJdf. 
Zeń-ze się aynacku! bronić ci nie będę. 

Obok takich i podobnych śpiewów, usłyszą zaręczeni tę 

z przestrogami piosenkę: 
n. 

Ozeń się, ozeń się, dobrze tobie bljldzie, 
Będzies miał co kochać, ale jeść nie będzie. 

"Chociaż często i całą noc trwa częstacyja przy zaręczynach, 
odpowiednich piosneczek nie braknie, bo ich niewyczerpany zawsze 
mają zapas." 

nNa. drugi dzień po zaręezynach, to jest w Piątek, narzeczona 
odbiera od narzeczonego wianki, albo też na nie kwiatki i wstążki. 
Wianki te (w wielkieJ liczbie bo około 30) godła życzeń i spełnionych 
nadziei, roznosi potem w Sobotę sama i rozdaje wszystkim dziew
czynom we wsi, prosząc do kościoła na swoje zapowiedzi '). O tym 
zwyczaju tak oni śpiewają: 

') Kto wieniec przyjmie, ten przyjmuje zaprosiny, a pann!j·młodą obda
rza jadłem złożonero z serów, jaj, kukiełek i napitku. Gdy w ten spo
aób cała wieś obdarzy dziewic!), to nawet ubodzy rodzice mogił dla li
cznych weselników sute wyprawić wesele. Jeżeli w którym domu są 
panny, to dla każdej przynosi si11 oddzielnie po wieucu. Obchody we
sel,łel, p. Pruak iego (Zyg. Glo~er) I. 108. 
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7. 

$~ 2 ::5aJ l er c l s:;n l :r' l #o=~c l# ergi 
- o Kwiatecki , wianec.:kt, niesie ei w ofierzP. A potem i twój t'i 

dziewcyno zabierze. 

Dosfan~ rozdane między rówiennicld, 
One mi tez za to nadstawią spódnirki, 
l.!ym si~: nie potłukła, gdy-ć z ambonki spadnę. 
boć-bym nie tak było jak one są ładne. 

n W Sobot~ idzie narzeczony do księdza proboszcza, aby jak 
mówią, dać na zapou·iedzi. 

n lV 1\'iedziele prawic wszyscy z całej wsi przybrani w świąte
czne ubranie, a dziewczęta do tego w dane im od narzeczonej 
wianki, schodzą się do kościoła. Mężczyźni siedzą w ławkach, a 
kobiety klęczą w pośrodku kościoła, a na ich czele narzeczona 
w gronie dziewcząt. Narzeczony zaś z umówionym drużbą stoją. 

przy drzwiach kościelnych. 
"Po nabożci1stwie i zapowiedzi, obaj zastępują drogę wraca

jącym z kościoła i proszą, aby wstąpili do karczmy. Zaproszonych 
najpr-zód narzeczony częstuje wódką, potem :zaś to rodzice narze
czonych, to krewni i sąsiedzi, bo cała wieś u nich składa jakby 
jednę rodziną. I taka częstacya trwa do koi1ca zabawy". 

"Gdy na ławie i stole, które obsiadł gdzie kto mógł, muzy
ka (jak mówią) od ucha zarznie na skrzypcach i basach Krako
wiaka, wtedy dru1.ba wysuwa się na środek i wywołuje innych do 
tańca, to swoją postawą przedstawiającą nn.przemiany to zuchwa
łość i łagodność,- wesołość i smętność, to skokami, wytupywaniami, 
przyklaskiwaniami, a potćm wywołując, podrygając i przytupując, 

wysuwa si~ zwolna naprzód, rob•ąc tym obrotem próżne miejsce 
dla mających tańczyć. Wtedy z drużbą łączy się kilku młodzień
ców, i pod jego przewodem rozpoczynają taniec Zapraszalny. Jest 
to Krakowiak, ale w niem postawa, mchy, okazują nie te uczu
cia jakie ich unoszą zwykle w tym tańcu ; lecz w ich oczach upa
trujących tanecznicy widzisz kłopocącą niepewność, a ich głowy 
opuszczone ku ziemi, wykrywają namyślanie się, a wzniesione w gó
rę zawiadamiają o zrobioi1ym już wyborze. Wtedy rękoma rozło
żoneroi błagają wybranej dziewczyny, a zbliżywszy si~ do niej w 
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pląsacli wyprowadmj:! h do tańca, przyklaskując r~kami ua znak 
chwalby i zgody". 

n w dniu tym taneczuiea wybr:wa przez llntżbt: jest spadla 
1. ambony uarzcczonu. Z nią staje 011 przed 11tuzyk~, a utkwionym 
w jej oblicze w:.::rokiem, zaczcrpnf1wszy jakby uatchuicnia, zaim
prowizuje piosnkę odnoszi!Cl~ si'.: zwykle do niej, jnk naprzykład 
taką (nuta nr. 4). 

b. 
Co siQ miału, [to sit stało J 
i ludziom sic powiedziało, 
ześ-ta jcsta . zarrccni, 
a \,rdzicwa za~lubicui. 

"Pwsnka ta drużby jest wydanym rozkazem 1uuzyl:e, ahy na 

tę Illit\; ua jak:} była za~piewnua, zagrała im Krakowiaka:· . 
. ,Tak rozpocz~ł!· tańcC' przc•z clruibę trwa.1ą zwykiP a:i do rJ

lla; ale Z:lW!"t.l' w dniu tym w picrwszć.i p;tn:<• zobaczysz all ;oJ z;j

ręc:zonych, alho drużbQ luh llrudtu~"· 

"Pona\\iaj:! on i taką hub tyk<,; i po nast{'pnydt clwórh z:Lpo
wie<lziach, ~zczegulniej Prvazou·iul-i i S:!.:abnia4af..:i ... 

"w(' C.<!('tll"tPk przed Kieclzio • lą na ~In h przezna<"ZOilf!. Dru:i

howic których czasem jest i czterech, przybrani w hukicty ol1ok 
których powiewają przywiązane: knlorowe chustki, a w r~ku ;migłe 
baty i różuobarwue ehorągicwki, tlosialllszy konie ::.lósowuic przy
braue i pourzękującl· przywiązauemi ua korkaeh dzwoukatni, za
rzynają !>praszać n:~ wesele. a tu 111etylko w sweJ wiosce ale i w 
sąsiednich. Takie wystąpienie drużbów z batami i chorągiewkami, 
z<laje się hyć pozo<;tnło~cią po staryd• Słowianach. którzy zbrojno 
stawali na wesela". 

"Tu masz sposobuo~ć przckouanitL sit,:, że Krakowiak przyra
sta prawie Jo kouia, gdy na. niego ... iędzic . Ho dwc.:iaż często potl
chmielą sobie tak, że i na nogach utrzymnćuy się uie mogli. nie 
spadną z konia, ale gulopuj<!C przl'sbkują rowy 1 płoty, i w ga
lopie wpadają llta.łemi drzwic-zkaUli rlo chat, ahy znprosić ich mie
szkaitców u a weselP tcmi ~łowy: 

~ . 

Prtlstll na• - o H•Y ~c~ wao, 
~eby.;ci(• unn11 - ubogicmi pacl10łkanu 

me gardzili. 
Ino p:un:.t-młudq 1 pnnn·młutłego 

do .tubu m::\łżet'tskicgo- c.lotll"OWnc.lzilt. 
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~W Sobotę ciz sami drużbowic po•lobny objazd robią. rozwo
żąc zaproszonym dziewcr.ynom bukiety. przy których doręczeniu 

znowu śpiewają (nuta nr. 13.) 
10. 

Wieziewa kwiatceki 
uwite w wiaaecki; 
byś-ta w nich przybyli 
z nami potańcyli, 
z serdecną radościJl, 

ludzką gooicinnoticią . 

,. tidy w riniu tym pierwsza gwiazda zaświeci 1111 niebie, (lub 
rnuo do dnia), przy koniach drużbów jest muzyka, która chodzi 
po wsi i o9rywa Dmchny, przystąiąc przy chałupie za oknem: 

11. 

,,•: g Htl ~ r l ;; e; 0 id b$ l g L b' l EfUP 
~;.1 g:;_ l z a;; af?htPRtz ~ ;:ą G@ ::fiił - - -
W"siJI f@ l a: l s t:;:lgP:I OO@I ~$1 

"Drużbowie zajeMżają przed chaty, w których mieszkają dru
chny i inne dziewczęta, i takowe z konia pod oknem, aby szły z 
niemi zaśpiewać pannie-młodej ua dobranoc, wywołują następną 

piosnką: 
12. 

Otwórs-ze olwón-oe niech l• oir nie lnu·zr, nlC<:b U>) • ko -nis zUzc, fa.jeckc zokun:c. 

"Potem zebrane grono dziewcząt 1 chłopaków z przybraną 

muzyklfl przygrywająClJ, ich śpiewom, ciągnie przed chat~ panny
młodej, wykr1.ykując i strzelując z pistoletów. 

13. 
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Przed jej chatą wrzawa ustaje, a pierwszy drut ba ~pi ewa: 
14. 

&# :: : ; : l : • l ; ; ; : l :: J l ~ ~ : : l ; _. l r l : • ; : l 
... ...... il ... il ~ 

Uobr•noc do~ra uzio.,cyno nado~UA cego• brdzio• Jll&ka • la! A cemu•d 

~d-·· @In l: J 1' : 1 ; e, 1 ;. 1 J 
~~ -o i• sla klejcie ludzie chcieli tylko ty na nu Ct"ka - la 

,. Po tym skończonym śpiewie drużby, wszyscy razem śpiewają: 
A cy my to pani-matko nie ludzie, 
co do nas ta dziewcyna nit> wyjdzie? 

r Tu dopiero wyprowadza ją matka, a dziękując za (•ałodzien
ną fatyg~J drużbom, a za przybycie dziewczynom, zaprasza wszyst
kich Jo rhaty. W chodzący eh do izby wita ojciec z flaszką wódki 
i kieliszkiem. a drużba śpiewa jeden z po<loLuyeh Krakowiaków : 

15. 
Ho;-ze chłopcy, hej-ze zywo, 
jest gorzałka jest i piwo. 
J•'st gorzałka przepalana, 
je8t i dziewcyna kochana. 

"Kiedy wszyscy wypróżniają koleją kieliszki wykrzykując: ua 
dob1·anoc! zakrada si~ do chaty Narzeczony, co spostrzegłszy dziew:. 
czyny, biorą go mi~dzy siebie i gwałtem wyprowadzają z chaty 
śpiewając: 

16. 
Dnj-1.e pokój dziewcynie, 
nrech pomyje nacynie, 
niech si~: Bogu poleci 
nim rodzinę odlcc;. 

"l wśród podobnych śpiewów odprowadzają go do jego domu 
gdzie się zabawiaj~ tal1cami do rana, lub do domu weselnego. 

"Paoua młoda zaś wróciła z podarkami do izby, aby zabrać 
z domu najko ztowuicjst.y podarek, bo błogosławieństwo Ojca i 
Matki. O ten tak wielki dar proszą druchn_y śpiewnjąc. (gdy pan 
młody wrócił do jej dmty) · 

17. 

Błogoll:\Y.' 1,.. nom m~tko moJa bojU% idem) do ko&ao • la, 

3 
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&~JJc® l r·l g fj ft l l ns l fi tli (f{ ij l J. l 
Lłii~Vtiław te uatu UJCt~ mUj, Uu juł itlt'1ny na teu łluh 

&,~ q n 1 w I1Qf c s tu;11© 1 J. 1 

"Wezwani, rzue;ają się Paltstwo-młouzi do uóg swoich rodzi
ców i rozpoczyna si~ teu uroczysty akt, zwykle płaczew i lamen
tem bolejącej matk1, że dum jćj będzie osierocou, że dziecko SilU

je trac1 z oczów i ~.e tę miłość, staranie i opiekę jakie dotąd ud 
niej odbierało, zdać musi ua kogo iuuego. Lameutoru matki wtu
ruje córka głośuym płaczem, a ojciec i cała roJziua. głośuewi 

łkn.uinmi '·. 
~ Tę smutną chwilę, ale dla ich serc chlulmą, bo wykrywa

HCI! jak wielką wiłością pałają dla swej rodziny, przerywa Ora
cya powicJziaua przez uproszonego o to Gospodarza, którym tu 
mówcą najczęściej bywa Swat. Przyjętym zwyczajem zaczyua 011 

swoją przem011ę, wielbiąc ten żal słuszny rozdzierający ich serca. 
Ale gJy taka jest wola Boska, aby to rozłączeuie uastąpiło, wzy
wa irh Jo ofiarowania tej boleści Bogu i upewnia, ie jego miło
sierdzie w zamian za tę ofiarę, ześle im osłodę i pociechę, i spra
wi, że rozłączając się miejscem, nie rozłączą się sercami i żyć z 
sobą będą ID) ślą i pamięcią, dochowując wzajewuej miłości. A uko
iwszy tak ich żal, 11 zywa rodziców, aby dzietiolll idącym do ślubu 
udzielili błogosławiel1stwo, będące n~kojmią ich przyszłej szczę~li

wości w pożyciu małżeńskie m". 
"Na 11ezwauie to kl~kają w."zyscy zgrumadzeui, a wpośrudku 

nich paln.two-mludzi. WteJy ruu:tice kropią ich święconą wodą, a 
złożywszy SWOJC r~ce uu. głoYtach MI) ch J:titci błagają Boga, 
aby za błogosławielt:.twew rodzicielskićm idące błogo:sła.wielt

stwo llot>kie przybyło im w pomoc, iżby spełniając dawne powin
ności wzgltiJem Bogu. i rodziców, podołali nowym, a to pan-mło
dy jako mąż i gospodarz, a pauua-włoda jako żoua, matka i gospodyni. 

"z uścisków rodzicielskich zakoitcz<tjących to błogosławie11-

st.wo, drużbowie wyrywają pnnuę-młodą. a (lruehny pana-młodego. 
a to na wezwanie Swata śpiewającego. 

18. 
Do cugu konisie, do cugu, 
wybtet·aj-:i.t: bit paui młoda tlo bluLu. 
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"Przed drzwi chałupy wjeżdżają. wozy, w które wsiadają ro
dzice, panna młoda, druchuy i wszyscy ium go~de. Pau-młody Zab 

drużbowie i cała prawie młodzież, uosiatlłszy lcoui, towarzyszą im 
tak, ~e wóz wiozący pannę młodą, jest przez nich otoczony. Po
chód ten rozpoczyna zwykle wóz wiozący muzykę. przygrywającą 

tym ich śpiewom pr1.euślubnym 

19. 

Druchny i hally śpit•wa:ją nu wozach : 
20. 

Postwuj-ze dz1 ewcc ś ml .. le. 
Postwuj-1.e po kościell', 

poHłępuj - ze po cmeuiRrzu , 
hedzie twÓJ ś lub przy ołtarzu 

21. 

"Przybywają do kościoła pr;~ed odprawić się mającą u m mą, 
po której wysłuchaniu, wiodą druchny panne-młodą pr1.ed ołtart., 
a pana młodego drużbowie. Obrzędu ślubnego opisywać nie hęrlę. 
bo ten odbywa się podług zuanych każdemu przepisów kościoła 
katolirkiego. Lecz wspomnieć mi należy o niektóryeh ich pr7.esą

dacb przy ślubie". 
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"Drużbowie prowadząc pannę młodł!, zważają czy ona nie 
posunie nogą, bo to mają za wróżbę pr~dkiego pójścia za mąż 
pierwszej clruchuy. Pan-młody z panną-młodą uprzedzają się o pier
wszeństwo wst.ą,pienia na stopnie ołtarza, i w położeniu na wier~
chu swej ręki w czasie wiązania ich stułą, bo tem podług nich u
zyskuje si~ przewaga w małieństwic. Nie stawaj!} twarzami do oł
tarza, ale te zwracają do siebie, kiedy ksiądz ich pyta: t~ którą. 

widzisz przed ~obą, aby wtedy siebie a nie kogo innego widzieli , 
bo to jak s11dzą, do nicwiary mnłżełtskiej wiedzie. l)auny-młodej 

u~miechnienie się podczas ślubu, wróży niepomy~lne pożycie w mał
żeństwie, a jej płacz zamieni ~ie w radość po ślubie. Jasno wresz
cie palące się ua ołtarzu świece, upewniają ich że szczęśliwero to 
mał:teństwo będzie". 

"Od ołtarza odprowadzają pannę-młodą mężatki, pana-mło

dego żonaci, i wiozą ich do domu panny-młodej, wyśpiewując jej: 
22. 

PrzyBłam ae z kościoła, siadłam ae na progu, 
ju%-oi'm się wydała, chwała Panu Bogu. 

a panu młodemu: 
23. 

Hojz11 ino dobra, 
twa żonecka z zobra (z ;i;el.Jra); 
ślubowała cnot~, 
dbaj-ze teraz o tl). 

"Wśród tych i podobnych śpiewów, gdy powrócą pod rodzin
ną strzechę, wtedy na jej progu państwo młodzi rzucają się do 
nóg rodzicielskich, a gdy im podają chleb, sól i srebrny pieniądz. 
stary swat śpiewa: 

24. 
Spraw Boze, 
w pokorze, 
byś to pozywali, 
z biednym podzielali. 
Nasa Panna świ~ta, 
niech o nas pamt~ta, 
i cicholici i slodycy, 
wasćj kobiecie u1.ycy. 

"Potem wszyscy składają powins~owania państwu-młodym, a 
oni dziękują za to starszym uściśnieniem ich nóg, ucałowaniem rąk, 
a młodzieży serdeczneroi uściski" . 



21 

"Za. WIIIJSCtem do chaty. ma. tka tym sp1ewem zaprasza przy
byłych, aby po:lywali rozłożone na stołach różne jedzenia: 

~5. 

Zap1·a~um was tu tllt ten chlt\L, 
Co go najst.arsy druzi.Ja piek(ł) ' t. d. oL. u. 76. 

Na •·o jćj drui.lm taką piosnkQ odpuwiadt~: 
:!(i. 

l. Uo tylko majł :.: ilerceuo łu <IRJ<! , :ł. ~erduska bil: uraduj~a, 

pozywn.JCte - popijajcie, ze gościnnie pocęstujł. 

Gdy podjetlzą i pu•lpi,i<!· drudt1oy ~jlit:wają: 

:!'i . 
. \ .:ui. lu '" z~ clru~Li~k,, . 
/.Omarzlo 11111 kicH:nisko i L tł . "''· 11 . 1'1 

Na. wyzwauie to drui.La ~piewa: 
'2R. 

l. Wyjadły - wypiły. :.!. hoziolka magniJCte, 
za to zaLacyły, jeż li nie powiecie : 
Bogu poJzi~kować Bóg zapłać matusiu, 
a jut cbcą taiiCować . Uóg znplać tatusiu. 

nA ująwszy sobie muzykę datldl'm włożonym do skrzypek, roz
kazuje grać poloneza, i wszyscy idą do kar('zmy pokrzykując i wy
śpiewując. Tu taitce, śpiewy, hulank:t, w których i starsi biorą, u
dział, trwają aż dopóki Stat·osla we!:.l'luy (wzywając do powrotu do 
domu) proszony od pau a młocl1·go uie za~picwa: 

:!!1 . 
.Ił ~ -

łt ~=:;;g ~ · l i: ~-Ęf=c~ Id.~~~~ 
... "' ;.1 :V tl 

Moje ł>t:uoścmy, 

mloMJ 

Na co starościne odśpiewują: 

30. 

JetCe nie cepide 

~~_g:~~~ 1ar l i-r~ 
Dajze Dllm, dajr.e nam Jaalu prnicc wina. to my ci KA - aicko d:doiaj 

aa - co - pi6w• . 
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"Gdy się im oplaci (jak powiadają) pn.u młody, wtedy biorą 
między siebie pannę-młodą, śpiewając przy wyjściu z karczmy: 

31. 
Ach Kasiu juz ci~ cepiemy, 
jutro cię bahą ujiremy. 
Oj przypatrzcie się wszyscy ludzie. 
bo l{asińk& za mąz idzie. 

"Druchny i Drużbowie chcą im odebrać p:mn~-młodą śpiewając: 
32. 

A llloja Kasieńko ~to talnów zu CI~, 

gdyhy mi cię dali, zapłaciłbym za cit. 

Lecz starościna wyręczając pannę-młodą śpiewa: 
33. 

Hądicie chłopcy zdrowi, bo juz za mąz idę, 
przedałam dzi~ wolność, kupiłam se bidę. 

"l prowadzą ją kobiety do domu rotlzirielskiego na Czepiny, 
śpiewając: 

3<1. 

&' ~ ; ~ ; : l r • l ~:: 1~% .~; ~ l : r l t: • '., l : r _ # ; l , t 

IM jamy wiłckn tlt• Jo&.my,, a ty Uziewcyno, pójdt :k nami no jamy witek u 

b* i' ; J l : ; ~; l t L l :• f5 - -DOC'OW:\c!, ty nam p•\1'11 w1a111·k tl.uowot 

== fm:; ę. :::: • ; · =l; "+=; I©J tLJ l ~ :~: l t l 

W chacie wiodą ją do kmuory, gdzie posadziwszy na Dziży 
(od chleba) zaśpiewają jej naprzód znaną pieśi1: 

35. 
Zebyś ty chmielu na tycki nie laz, 
nie robiłbyś ty z panienek niewiast. 
Ale ty chmielu na tycki idzies 
nie jedn~: pannę na niewiastę zwiedzie&. 

"Potem przy rozbieraniu głowy, czego panna-młoda wzbrania: 
3G. 

Pomalutku rozbierajcie, 
warkocka jej nie targajcie. 
Bo tez to w lej niewoli 
i główka jl} Lardzo boli. 
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n Dalćj zdejmując jl·j wianek: 

37. 
Ziele moje ziele, m!•j rozmaryonie, 

jus ci« moja rącka ostatni raz łomie. 

"Nakoniec przy wdzianiu czepka: 
38. 

~ Suzypco ...., !3 - ..-..,. 
® :; n 1 r r l u c l tur c t= btfr l r~E! J l g- f'' l 

MoJe mile ko - bletecki 

~łrg'fll' s g; ; 1 t c; ~ Eff-li' c g • 1 'n= 1 
siatecki nie za - lujcie tUj aiatecki 

n Po te m zaczepieniu wyprowadzająca ją starościna z komory 
śpiewa (uuta u. 38). 

39. 
Napatrzcie-z się wsyscy lu<lzie, 
w wianku była, w cepcu i<lzie. i t. d. 

nA stanąwszy przed muzyką, rozpoczyna z nią taniec prze
śpiewawszy: 

40. 

~~: sHłr lf@tłn 1 es ffl,n 1l/2lr c 1 
Jut tobte UJe t na hiAsać z chlopak•mi &Je podrygać a lek.uciccka z uatn1 

Bo~ gdyb7i z niemi WleJ la, toby l oo • ble u•kod.,la 

"Następnie tańczą z nią wszystkie mężatki 1 druchny, a kl\ż
da jćj co~ zaśpiewa, i usłyszy podobne piosnki, to od mężatek : 

to od druchuy: 

41. 
!lite b1j-zc ją Licem, 
bo nie b~dzie niccm . 
Ale IJJj ją IIIJą, 

będzie gospodynią . 

42. 
P1'11gnęłaś Kasińko na kawałek sieci, 
niech-ze ci się teraz na główecce świeci. 
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.Gdy zaś po oczepinach, JUZ mężczyzn i z panną-młodą nie 
tańczą; dla tego to druchny śpiewają drużbom : 

43. 
Drużbowie, drużbowie., równają si~ panom, 
a jak po weselu, za chłopców me staną . 

• Po tym lańcu kobiecym zaczynają mężatki targ z Panem 
młodym śpiewając mu: 

44. 

®1! s crlfJr 1 fflB !1tl[l l ń d l 
O móJ mlly iJanio miody wynieś ze n~m 

Vccffllfei In UBę l 
konew wody, kouew wody 

n Podrożywszy się Pan-młody częstuje wszystkich i t.em zakoń
cza pierws?.y dz1eń wesela. Mówię: pierwszy dzień, gdy~ stósownie 
do zamożności wyprawiających wesele, trwa ono czasem aż do dru
giej niedzieli i to nieprzerwanie, bo gdy jedni po znużeniu uży

wają spoczynku, to drudzy (odpocząwszy) piją i tańcują, i ciągle 
karczma si~ z ludzi nie wypróżnia. 

Do tańców weselnych należy i taniec zwany do koła: 

45. 

®• "!19 r s Et l bru ffl1 l gr r ~ tY l &ffl r l 
®t@ c; tP l Le ;; E l g- c c tY l C7 fJ5 r l 

"Gdy nadejdzie dzień Oddawin, cała weselna druiyna zajeż
dża przed chatę panny-młodej, gdzie już stoją fury wyładowane 

jej wianem. Kiedy ona żegna się z rodzicami i z rodziną. wtedy 
przytomne kobiety wyśpicwu;ą długą pi e' ń wygłaszającą jej poże
gnanie z każdym nawet sprzętem domowym, zawierającą , że tak 
powiem, upomnienie się o wiano, bo w niej usłyszysz np. te wiers1.e: 

46. 
Zawołajcicz mi paua-ojca mt'go, 
bo mu będo; d?.i~kować. 
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Oco jest w piwnicy, talary licy, 
bo cie hedzie wianować. 

"Odwoziny panny-młodej do domu paua-młodego podobneroi 
są do tych, gdy ją wieziono do kościoła; z tą tylko różnicą, że 

przy odwozinach wstrzymują jadących to zastawianiem drogi, to 
wstrzymywaniem koni, i dopiero uczęstowanie wódką, którą na ten 
cel z sobą zawsze mają, otwiera im dalszy przejazd. Zdaje się, 

że ten zwyczaj przechował się u nich po przodkach Słowianach 

i przypomina nam te czasy, kiedy konno i zbrojno z przyjaciołmi 

do rodziców ulubionej przybywał Słowianin i żonę swą porywał~. 
"Powyższy opis nie trzeba uważać za uiezmienny program. 

podług którego włościanie odbywają swoje wesela, gdyż od niego 
czę;;to odstępują, a to z różnych przyczyn, a najczęściej przez nie
posiadanie pieniędzy ua takie wydatki. Zresztą i w tern znajdziesz 
odróżnienia między włościanami krakowskimi. Włościanir zreszt& 
z wiosek najbliższych Krakowa, jakoto: Ogrodnicy. Prątluiczallle. 

Kijacy, pomimo nawet swej zamożności, niP odpraWI<ł.Jf~ juz tak 
uroczystych wesel, a. przyczyną tego zdaje się być z dumy pucho
dząca chęć odróżnienia się od innych włościan. a naśladowania 

w tern Krakowian". 

W e s e l e. 
:c:. 

W Pieśniach ludu krakowskiego Józefa Konopki, (Kraków 
1841), zamieszczone są pieśni przy weselu śpiewane, bez szczegóło
wego atoli opisu wesela i bez muzyki. Niniejszy zarys dopełnia 

tego braku. (Modlnica, Tomaszowice, Giebułtów). 
Wesela odprawia tu lud najczęściej po żniwach żytnich (jak 

to mówią: z nowego), przed adwentem lub t~ż po nowym roku. 
Dwie baby idą we Środe do chałupy matki na zwiady, czy 

starający si{d będzie przyjęty i czy ma on przyj:;ć do niej lub nie. 
Jeśli wymi!llkują że rzecz pójdzie pomyślnie i zgoda. t1astąpić mo
:te, zawiadamiają o tkm parobka '). Ten przybierając już tytuł 

') ,Jeśli sil} swatacie nie powiedzie. obrażony konkm·cnt któremu r~:ki 

dziewczyny odmówiono, pocieazaj4c sil} zdaniem :i;o: babskiego ziela wsz,dzie 
pełno, albo: W$Z~dzie go dostanie, o'Uraca zaraz swój af\'ekt do incćj. 

Udy sit zdRrzy, że siostra przyj~tego konkurenta pójdzie znów w na· 
sl~pst\ne czasu za brata jego żony , t. j. gdy rodziny sir; zkrzyiują, 1 ziocio
wie ci zamieazkajlJ chałupy swych teściów, mówi sio, te ko'Uieiy te poszły 

4 



26 

pana-młodego, we Czwartek wieczór lub w nocy ze starostą i wódką 
we tłaszce wielkiej, (a dawuićj w baryłce G-7 garcowej, którą w 

płachcie niósł na plecach), idzie do niej pod okna i puka, żeby 
mu otworzyć. Starosta śpiewa: 

47. 

61 i c ~ c 1 c c ,:l C; c·a 1 c r rn 1 ' c c·e 1 c t11 c ~ c c J 
l Utwt'•rz 7.C otwlłn L(l, uicth Jtl sie uic ltu.rzc, nH:ch Ja "konia :r.lizc, Ll)ecko ••· 
2 Otwórx :~:•· mi ot...,ón, mnJ:L 1•anuo plra~ Jak nn nic otworzys, otworzy mi 

3 Otwórl z~ Jni otwórl musintern na progu 
moJa panno wruta. głowisię położyć. 

ci~cbzc ja nie zlazt' 6. Głowisię na progu, 
z konika du bluta. ręce wedle proga -

4 Paui matko uasa, otwórz ze mi Jaguś, 
córecka me wusa, bój się paca Boga. 
jedni) córkę macie 7. Otwórz ze mi otwórz, 
daciez nam ją, dacie . ze scerego serca, 

5. A ja się kołatam, bo ja zasmucony, 
nie chciała otworzyć, ty chodzis przez cepca. 

Gdy im otworzą, ci zażądają zaraz kieliszka i piją. Jeśliby 

dziewczyna pić nie chciała, wtenczas zrywa się i w kąt uchodzi; 
lecz zwykle udaje ona niechęć, droży się, zżyma i zwodzi. Starosta 
wchodząc, odzywa się w te słowa (w imieniu pana młodego). 

48. 
K1ech bcdzie pochwalony Jezus Chrystus D9• 

nie przcbuu/.amy was, 
zaświećcie, do.jcie miareck1 (kwaterke ). 
wypije m za was i za nadobne dziewecki. 

Przy,Jiśmy, cybyścic z nas niebyli kontenci, 
niecl1 bt;dzie pochwalony Jezus i wayscy świ~ci. 

Z przychodu nasego 
wstępujemy do ubóstwa wasego. 
Prosila mnie matka moja 
żebym tn przysed do tego oboja (chałupa podwójna} 

na frym(lrki. Gdy llt>II'O~cuiec prz~ni.,,j,, się na mieszkanie do siedziby swo
JĆJ ~ony, mówilł; ż~ si~ przyimil. 
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niechcialbyn1 się tu długo bawić 
chciałbym co dobrego spraw1ć; 
wiem ze to gody małzeńskie, 
abyście mi dali wasą Jognieske 
abyście mi dali za ruąz moją 

wiecnie poślubioną. 

Nie wyjde ja z domu tego 
póki nie zyskam coli dobrego; 
wiem ze Jognieska !Jedzie moja, 
bo sie stało tego latosia (zeszłego lata) 
dziewek posło dość za mąz 
Jagnieska została jak wąz; 
zeby tera?. moja była 
bo ja prosił Boga siła, 

jeśli btdzie wola Twoja Panie, 
to mi sie Jagnicska dostanie. 
Panie ojce, wy tego nie odmówicie 
obiecaliście mi jesce w lecie 
ze Jagnieska moj'ł b~:dzie . 

l)biccaliście piezyne i poduske z r'łbeckicm 
z Jagnieską, z dzieci'łteckiem. 
zebym swoje zonę chwalił 
Pana Boga błogosławił. 
Niechze związek teraz bedzH'. 
jak bywało tak i !Jedzie, 
bo dość było obiecano 
nichze bedzie i przysłano. 

I krowicke i cielickc 
i moje gospodynicke, 
zeby mi dobrzr rzl}dziła 

i gospodarstwo wabiła. 
Niechze ten glos ws~dy słynil' 
fe ja sie dzisiaj ozenie, 
pojme se Jagniesk~ z krow;!, 
z pierzynlł, z poduską, gotową . 

Bo wasa chałupa słynie 
ze tu dobre go~podyuie. 
które sie juz powydaly, 
a na mnie cekać nie chciały . 

.Matka śmiejąc sie odpowiada niekiedy : 
A ze i ja sie tez wydam, 
wezme chopa (chłopa) z siv.ą, l,rod;l· 
z siwą brodlj, za~tandlł, 
ogole mu sierpem całą. 
a tak bedz1e chłopek dobry, 
bedzic mi wiud (wiódł) cas tipokojoy, 
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betlzie mie kochał w swej chwale, 
nie bedzie wcale zuchwale 
pocynal :r. swemi wiernemi. 

(do Starosty, robiąc niby przytyk do niego samego): 
Jest to przypadek niezmierny 
ze Jagnieska chopa bierze, 
:t siwą brodfł w swej uiezmierze; 
jednak go kochać bedzie 
i łaski Bozyj nabedzie -
lepi (łatwij) uciec od starego. 
jnk gonić z laską młodego. 

Zaraz też poschodzą się i baby i piją do północy. Obrano 
>tnrostę i starościnę, drużbów dwóch i wiele d111cben, przypomi
nając im obowiązki jakie na siebie do spełnienia przyjęli; bo jak 
mówią: kaj niema posługacy, tam niema i pobrząkacy, chude we
sele. Starościna i starsza druchna umawiają się z domownikami 
(t. j. z matką, córką, i inneroi chałupy mieszkańcami) o porządek 
wesela. Oboje młodzi siadają naprzeciw siebie z obu stron stołu, 
i na wezwanie Starosty, podają sobie dłonie na złożonej chustce 
położonej u a bochenku chleba; starosta wówczas chustką tą (panny 
młodej) wiąże obojgu narzeczonym ręce na tymże chlebie przez 
stół podane, mówiąc: "pytam się was, cy to z namówiska jakiego, 
cy z upodobania, ulubienia bierzecie siebie, zeby to nie było po
tem jakiego wyrzutu między wami i t. d". Kropi ich święconą 

wodą (pierścionków jednak wtenczas jeszcze niema). I oto nastą
piły zaręczyny (zrfkotoiny). Od pana-młodego biorą druchny pienią
dze na kupno wiei1ców l); on się o to targuje, robi zarzuty i t. p. 

1
) Koszta 'l'resela ponoszą głównie rodzice narzeczonej i pan·młody. Do 

niego to należy kupno wień<'ÓW weselnych dla druchen i cz~stowanie 
1ch wódkił (około 10- 16 zł. reńs.), wydatek na zapo.,.nedzi i na ~lub 
(5-ti zł. reus.), oraz pwniądze przeznaczone na wykupno panny-mło
dej od staro>ciny po oczepinach. Rodzice jej płacił znów całe przyJ~:· 
cie pierwszego dnia i uczt~ weselną. Nazajutrz i w dniach nast~pnyt'b 
każdy 7. gości przynosi do domu weselnego własne już swoje jadło, a 
po czrsc1 i napitek. Po przenosinach podejmuje gości w swym domu 
pan-miody lull jego rodzice. Niemałe także ma wydatki i starsza dru
chna; ona bowiem obdarza narzeczonego i drużbll starszego (a czasem 
także i młodszego) chustkami zwykle czerwonemi, które im do b.oku 
przypina; ona kupuje kity czyli rószczki na kapelusze dla nich (kosz
tuJące do 6 zł. reńs. każda); do niej także należy kupno świeczek przy 
oczepinach u?:yw11.nych, z któremi wszystkie druchny a czasami i inne 
kobltlty wra:.: z wielu m~:i;czyznami uwijaj• sig jt.k żydzi w czasie sza· 
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nareszcie daje pi~uutdze (7 -IIJ reitskich t:zyli u koło ::I0-40 złpol). 

ta.~ na owe wieńce jak na wstążki (kt1!rych po 9 przyczepiać się 
zwykło do każdego wiei1ca) na zpilki, ozdóbki i t. p. Jeżeli za
ręczyny takie odbędą się w dui par~:; po oświadc1.eniu, wówczas 
obrana starsza druchna kupuje i pt·qnost na nie dwie czerwone 
chustki (gładkie lub w deselt); jPdna z nich, którą ręce się zwią
zują, jest darem dla paua-młode go. druga dla stars1.ego drużby. 

Na drugi dzień (w Pinte/..) pait~two-młodzi wraz ze staro~tą 
i starościną, niekiedy same tylko: starościna, stars;m drucbna i 
panna-młoda, jadą do Krakowa po wieńce, których c1.asem do GO 
i więcej sztuk nakupią, zwykle zaś ud 18 do 40 sztuk za pienią
dze od narzeczonego otrzymt\tH~. Są one małe, wielkości talara, 
cbojniaue z pozłotką lub trzesiące, złożone ze zloconycb papierków, 
bajorku , paciorków szklanuych kolorowych, blaszek okrągłych 

i świecideł; wszystko suto przytwierdzone do papierowego lub dre
wienkawego dyjademku na 2 cale w środku szerokiego, różową 

zwykle obwiedL.IOnef{o tekturą. Kładą się ua głowę i przyczepiają na 
3 wstążkach opasujących głowę, uad któreroi są gałązki bukszpa
nu; z tyłu głowy wstążki są upinane w pukle i kokardki; niekiedy 
pod wieńcem są jeszcze gałązki kwiatów robionych. Jadąc po wień
ce (czasami ze skrzypkiem) śpiewają: 

49. 

~~ Fr ~ J' ~:f 4jGfCj;:'G.GjG@!tt'ICfCI 
Kurzyła sic dr6zka, kurzył olę 110 śeienlec, kledym ci ja jechal 
Kuuyla ai( drótka, l.ledytn jeeb:.l • wOJska, ,.iozlem ~bo. - runki 

j:: tm 1 er ·1if~ mi 1 u~urn erg leHtl 
drJewcynie po ..;eniee. (.'iltr:JIII«) 
dla moi• ko · chankl 

basu po izbie. Darów żadnych przed ślubem nie zwykł czynić narze
czony swćj bogd&nce, oprócz pierścionka . Zapros1.0na muzyku. nie by
wa wynlłjl)~, czyli {prócz ugoszczenia jt:j) płatnil przez rodz1ców, ale 
otrzymuje datki od tancerzy, z których każdy przed pójściem w taniec 
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Wieczorem, gdy przyjdlł do domu, napijają !Si~ , i to s1ę zo
wie oblewaniem tyci' wieńców . W Sobotę pauna-młoda wieńce te 
rozno!Si po wsi do każdej drud10y i druchniczki wraz z gałązkami 
bukszpanu i rozmarynu, (a więc tylko do domów gdzie są dziewki), 
chwytając je za nogi przy wejściu i prosząc o przyjęcit>, przyczem 
po krewi('i1stwie daje wieńce i uajmnieszym dziewczętom, takim 
nawet, które się w rodzinie świe:lo dopiero narodziły 2). Poczem 
idąc ze świadkami do księdza, uLoje młodzi dają ua zapowiedź; 
jeżeli zaś żeni się wdowiec (lub idzie za kawalera wdowa), dodaje 
jeszcze pieniądz na wspomuieui~ po uieboszce lub po nieboszczyku. 

Razem z wiel1ca.mi kupują w Krakowie (ci:l sami) i Różczk~ 
weselną. Jest to kita na szczeci świńskiej, ua G lub 7 cali długa 
(na wzór tych jakie niektórzy z dawuych Polaków przy czapkach 
nosili), złoiona z piór kapłonich, ozdobiony~:h płatkami z czerwo
nego i czarnego start>go sukna, sieczką rzniętą, koralikami, po
złotką i blaszkami z nędzy, które na szczeciuę ponadziewane, ko
łysząc się pewien brzęk czy też lekki szum wydają; wszystko to 
obłaźone na dole pierzem gęsiem i osadzne na patykiJ; przy ró:lczce 
wstążka czerwona gładka i dwie kokardy od których wiszą końce. 
Kitę tę zat}ka drużba starszy u góry za wstęgę do czapki lub ka
pelusza. Wszyscy inni dru:lbowie (czasami i cała młodzież), mają 

wrzuca po kilka Ctlutów do shzypiec, a putĆIU ,IJrzodkuje w tllńcu, gdy 
inni jego towarzysze darmo tiię już za nim suwają; taitezą oni dopóty, 
dopóki muzyka grania nie urwie, zamykając je piHkliwym tonem gór· 
nym przy 8puszczaniu smyczka. Po krótkiej przerwie rozpoczyna sio 
taniec z nowym, płacącym go przodownikiem. Z datków takich uzbie
ra sobie muzyka podczas wesela do kilkudziebil!ciu reitskich. 
Pruski w Obchodacl1 weselnycli (Krak. IBG!l, część I. str. 108) dodaje: 
Z uprosinami idq także na vlehaniję, do dworu i ekonomii, a gdy dzie
dzic kawaler, to starsza druchna przypina mu wieniec do boku (Modl· 
nica). Nazajutrz w dzień ślubu panna młoda udaje się ze starszą dru· 
chnlł powtórnie (oh. niżej) do tych domów, gdzie wian.ki były podane 
i gości zaprasza do siebie. Wtedy rozdaje, rozsypuje dzieciom po wsi 
chleb, upieczony w kształcie maleńkich kukiel~k zwanych 011utkami od 
l'Ozsucia czyli rozsypy'olania ich (o chlebie oh. Łepkowskiego dod. do 
Czasu 11:>56 .Maj). Zwykle równorześnie jeżdżą drużbowie konno zapra· 
szać gości na wesele. Takie same zaprosiny powtarzają Bill wśród we
sela do oczepin i do ostatniej uczty. Wtedy młoda z flaszkił gorzałki 
chodzi już sama ludzi spraszać, a znowu jlł wszyscy darzlł. Dziś miej
scami {np. w Bronowicach) używaj' już równianek czyli bukietów za. 
miast wianków. 
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mmeJsze kity, które także do czapek lub kapeluszy przypinają, 

i przez cały ciąg wesela noszą je na głowie; są przy nich i pawie 
pióra. Wielkość i okazałość różczki u starszego drużby, dowodzi 
dostojei!stwa jego i wskazuje na pierwszeitstwo w prowadzeniu 
wesela; po niej zatem, j<lk i po zawieszonej u kaftana czerwonej 
lub kolorowej chustce, z łatwością go też można poznać, jak nie
mniej i po kai1czugn (bacie) owif!;r,anym rzemieniem u prawej ręki. 

W Niedziel~ un. piet·wszą zapowiedź idą już wszystkie dru
chny z panną-młodą w wieńcach ubrane do kościoła. Wychodząc 

z kościoła wstępują do karczmy i, aby się wieńce uie zsychały, 

znów je oblewają wńdkq, t. j. piją kosztem pana-młodego, niekie
dy cały wysączając wódki garniec. W wieitce te przybrane, chodzą 
także udając się ua następną zapowiedź, jak również i przy weselu. 

W wigilię ślubu w nocy lub oad ranem, zwykle z Soboty na 
Niedzielę; czasami jeduak, (gdy ślub ma się oduyć w Pouiedziałek 
lub Wtorek), z Niedzieli na Poniedziałek, lub z Pooiedziałku na 
Wtorek, drużba starszy siada na koil, przypiąwszy do uzdy lub 
szyji konia kilka dzwonków na pa kach, bierze flaszkę wódki i wraz 
z muzykantami udaje się na wieś i na okolicę, by od domu do 
domu czynić Oprosiny, to jest: prosić na weselę każdą druchnę; 
a ta powitawszy ich i rzuciwszy kilka groszy grajkom, którzy pod 
ich oknami grają, co się ogrywaniem wieńców zowie, poczyna się 

zaraz strojno ubierać. Muzyka owa, przygrywana pod oknami 
d ruchnom które odebrały od panny-młodej wieńce, brzmi: 

50. 

Pochód ten po ws1 (czasami w towarzystwie kilku drużbów) 
i przygotowania zaproszonych, trwają cały dzieil i noc. Sam mło
dy lub młoda, z sąsiednich zwykle tylko lub pobliskich chałup za
prasza gotic.:i . W <.zasie tego pochodu drużba z towarzyszami i mu
zykantami, śpiewają i grają na t~pująre zwrotkt : 

fll. 
~ 

l A jak rł J& ~•J• 
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iW' =l aU l Grrt l Pd l Gr'i\gJ liPJ 
noaluł. 

JiiJIZBl 2J 
2. Cisawy konicek, 

cisawy na dwoje, 
cisawy na nózce 
cisawy ua cole. 

s. :\. wynijdź-ze, wyrujdź 
aby mi sie poka.z, 
bed'ł powiadali 
ze eio we mnie kochae. 

W drodze: 52. 

&! c G c s l s r 'li c r l G rtrt c G c c li&ilfd uJ I@M 
A grafa muz7ka od rana do rana, a ja tobie 6plewal dana l - no dana 
A sraJ•• miU11r.& a pju a IJ1'&jae, a kto nu mi - llljO, tplewaj •• 6plowaju 

53. Obacs n.nta N S 

~: Jt;; 1 c r B s cel s r c I c s r 1 51 r s l s s r l c r :3 
Rybka wo • d7 pnljlll.le n.a ll141lecld6m b.gnie, oae6u lit 1aguł bo ci talr. nielAdnie 

W Modlnicy dwaj drużbowie chodząc po wsi. zapraszają go
ści w ten sposób; przy wejściu do izby mówi dru:tba pokłoniwszy si~: 

54. 
Niech ~dzie pochwalony Jezua Chrywtusl 

nie powiem wam nic, 
bo nie umiem nic . . 

Nie ucyłem sio gadać w ekole 
tylko cepami bić w stodole. 
Ino to bzdurstwo wyrzuco, 
co go się w chałupie uco. 
Przedetawi&m nogi - za wue progi 
Prosi pan-ojciec i pani-matka 
prosili nas - i my tez was, 
zebyłcie nami - chudemi pachołkami 

nie gardzili, 
inno panno-młod• i pana-młodego 
do atolu Pańlkiego - do IItann malzeńekiego 

doprowadzili. 

Tu otwiera gospodarz drzwi dru:tbie i wchodzlłcych częstuje 
wód.Jufl, postawiwszy świeCfJ na stole. We dworze zaś pana., .tDla
;tq.c do sieni (dwóch) mówią: 
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n Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Amen! Przystępu
jemy do domu waszeci z pokłonem pana-młodego także i pani
młody. Wieldze waszeci upraszamy, wieldze prosiemy, ześmy tu 
pod cas ciemny nocy nadeśli. Nie za nas powstało i nie za nas 
zaginąć moze. Kazdy śmiertelny okiem dojzryć moze. Stworzył 

pan Jezus Jadama świ~Jtego, piersego rodzica nasego; wiedział Pan 
Jezus ze źle zyć cłowiekowi jednemu na świecie, dał mu Jew~ uć
ciwą do zywotniejsego scęścia. Zesłani my tu są od pana Jezusa 
od Najświętsy Panny, od pana-ojca, od pani-matki, od pana-mło
dego, od pani-młody, abyście nami, ubogieroi pachołkami nie gar
dzili, pana-młodego i panie-młodą do stolice Pańskiej doprowa
dzili, a oni tez i o was obaczą. ObiecuJą odsłuzyć, odwdzięcyć, 

nielub sami, ale nami ubogieroi pachołkami. Niech bl,ldzie pochwa
lony Jezus Chrystus, Amen!" 

Powiedziawszy to stawiają drużbowie swoje własne flaszki 
z gorzałką na stole, i znowu śpiewają chórem: 

55. 

~~~~~ff. r·ęrcąr 1 iNcł5lvn 
Abo my to plUli matko nieludsle, uleludsle, • co do naa ta dslewcyna 

ł=9'r , lfl; t E-1 rF? m u 1 s r G 1 !Jj ; 1 
ule wyjdzie, ule wyj.We. 

Ptją ze swojich flaszek, czę

stują gospodarza i o druchnę pani 
matki proszą, ~eby wyszła a po
tem się ubrała we wieniec na ślub. 
Gospodarze częstują znowu druż
bów, od siebie jeść du.ją, a druż
bowie ze swoich flaszek częstują 

ich także miodem, wódką, harakiem. 
Ci co jad.I! spraszać druchny 

ua ogranicę, śpiewają pod okna
mi, siedząc na koniu : ') 

') Siodło druibów skórzane ma przo
dek zakończouy mosiężnym wizerun
kiem końskiego łba i szyi, za którlł 
ua pasku z czerwone~o sukna nabi 
Jane Sił moaillżne gwozdziki. Od tyłu 
siodło to ma również blacho mosill· 
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56. 

~ • :""< . ~Fi 9" 1J ~~:.l ; f ~1 ; ,, : ~ 1 ~ • r ~1 ;- ~ ~: 1 c ~ c=tt-:cm 
Otwt1r~ :z:o mi utwórz moJa. 11auno '9t'tOta, ojechzo ja nie zla:&Q z konia do 

- X 
;;#JA-~J§. :;; l Fry l d@ IJ;rA 1p 

-""" V blota 

Paooie-młodej na dobra noc: 

57. 

~ ... 
nie tła. kitj cle ludzie rłldełi tyłkoł na na.a ce k~ · ta 

2. Dobra nocka rlohra, 
dzie\\ cyno nadobna, 
bodajześ zdrowa spała. 
Da wybrałaś-ci se 
we trzech sokolikach, 
jakiegoś sama chcrala. 

3. Dobra nocka dobra, 
dziewcyno nadobna, 
nadchodząc pod twe ściany; 
a wynijdźze do nas, 
a przywitaJ·ze nas, 
patrz jaki ja zwalany! 

4. Dobra nocka dobra, 
dziewcyno nadobna, 
zachodz!lC pod twe okna; 

a wynijdź-ze do nas, 
a przywitaJ-ze nas, 
sukmana na mnie zmokła. 

5. Dobra nocka dobra, 
dziewcyno nadobna, 
zachodząc pod twe progi; 
a wynijdź-ze do nas, 
a przywitaj-ze nas, 
chociaz-em ja ubogi. 

G. Dobra nocka dobra 
dziewcyno nadobna, 
a było-ć to raniej wstać. 
Konika osiodłać 
na wojenk~ posłać, 
z J 11sinkicm siQ po zegnać . 

j 

J 

żną1 a poniżej niej SI! pasy z suknil czerwonego nabijane mosi~żnemi 
guzrczkami. !'odszyte jest i wysłane płótnem. Skrzydła skórzane wiszfł 
po obu bokach, toż i strzemiona. 



Druchnom na. dobrl} noc: 
58. 

~:j ~-Cilt1J~4, ~-=~mi f !?iM 
Dobra nCH:Jla dobra dalowcyno na-dobna, prs1 twoj6m okieuec - ku, Dobra nocka 

dto <llo pn1 rucii>Dym wlanec - ku . dto 

Chórem (na nutę nr. !>5): 
A cy my to pani matko nie ludzie, nie ludzie, 
a co do nas ta dziewucha nie wyjdzie, Jlie wyjdzie. 

W czasie Oprosin wracają kilkokrotnie do domu weselnego 
po wódkę, którą obdzielają przy proszeniu. Otrzymawsz1 ją grają 
zawsze na dobrąnoc gospodarzowi marsza., gdy wychodzą: 

59. 

~r ooru-tmfrtrrJ.Wiif-
-iifift~l#JłitlitiLniSfJ ,_, 

W domu weselnym pieką też chleb a niekiedy i większy nieco 
placek pszenny z twarogiem, pieprzem i solą, który pocukrzą co
kolwiek z wierzchu lub rodzenkarni ubarwią; gotują pęcak do :':u
ru, kaszę, kapustę, mięso i t. d. nadto kupują bułki, kukiełki li
sieclcie (ze wsi Liszek), ser, gómółki, masło okrasę i t. d. 1

). 

Druchny zebrawszy się na miejsce, ubierają pannę-młodą, 

rozczesują włosy, niekiedy splatają znów warkocz, który ona wkoło 
głowy okręci lub spuści, przyczepiają wstążki na około głowy; 

1 ) Na wesele pieką, chleb, rozczyniony na kwasie z milki ekiełej, lub na 
uproszonym ze dworu naciastku czyli wyskrobanych resztkach ciasta 
przywarłych do dzieżki przy zarabianiu ciasta na chleb, przechowywa
nych po dworach i plebanijach i sluią,cych w miejsce drożdży. Często 
nawet kupujq chleb już upieczony (czasami Prądnicki), równie jak i ku
kiełki lieieckie, któreroi cz~etują gości w czaeie czepin. Placki z pszen
nej mą,ki rzadko kiedy i to tylko u bogatszych ai~ pojawiają, kołacza 

zaś pić nic ma tu zwyczaju. 
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matka zaś !larna wieuicc jćj przypina; a czyni ona. to co niedziela 
przez całe trzy tygodnie przedślubne, gdy córka szła na nabożeń
stwo do kościoła '). 

Zrana w dzień ślubu, (zwykle w Niedziel~;;) pan-lllłouy, u któ
rego sproszeni odd:t.ielnic (i w ton że sposóh) goście },a. wili się przez 
noc całą, przybywa z całym swym orszakiem do domu panny-młoJŁ~. 

Wówc::t.as tmitstwo-młodzi z muzykiJ idą do J.woru, i pro~zą 
na wesele dziedzica z rodziną, albo (gdy ten sit wytnówi od tych 
zaprosin), po IJłogosławicństwo luiJ datek. \)trzymawszy takowe od 
dziedzica, wracaj:~ tło llomu panny-ndodej, i gdy się gromudka 
zPjdzie, po }lr?.ckąsce, starsza tłruchna śpiewa : 

60. 

$41;~ 1 c A 1 ces 1 ;{J 1 Iu4~E+r1-+! l if&J 
Pnelcclal łiOk(ll prll!c~ Jcji ukul, fJI"y;cz }IW.Uiklt leNCY nr, pojmuj~ 
Lll~d.tc lec.t l:lbt~•ie kr.1cq . pn wndxir J•I1Uil' cy, luk i ty 

] 
•oblo twgrodu.ic1 11n so •lua - l•1 rlxie•c1 - n~ 

l>cu&l• .. , nadulJil& Jogul1 od mAtuli l - ··~ - cy. 

Poczem zabierajl!c sie ku wyjściu c.lo ślui.Ju, prosz1} ze łzami 
rouziców i wszystkich o błogosławieństwo. (Tu miewa Starosta nie
kiedy kró~ką przemow~ o obowiązktu:h, jakie i('h czekają w przy
l!złym stani€'). 

61. 

l. Jua m7 l • dem7, JUZ •ycho - u•cmy, • Łll Jllgu•i• do Ilu lm, ona nr.mlłcl niecbce. 

Wychodziemy }Jrzez próg wna, pobłogosławcie nas, 
wy pań matko, panie ojce l 

') W Rudawie, Bolechowicach, Krzeszowicach, a czasami i w Modlnicy 
i t. d. opinają pannie-młodej głow~ w kwiaty robione złocone lub sre
brzone. Są one ze złoconych blaszek (pozłotek) w jedwahiu (flitter) 
w Opolu na Szląsku wyrabiane. l'nnna-młoda obuwa niekiedy na nogi 
(acz bardzo rzadko) czerwone trzewiki czyli IJerlAcze. Gorset granatowy 
sukienny, czerwoną obszywany wypustką sukienną, ma niekiedy na 
przodzie po dwa rz~dy guziczków z perłowój macicy g~sto nasadzonych 
a dalćj na piersiach i ku ramieniu wyszyte na suknio wzory z drobnćj 
okrqgl~j bluzki ~wioc~ct;j . 
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2. Błogosław-ze num matko moja, 
bo juz idziemy do kościoła; 
błogosław-ze nam ojce mćoj, 
bo juz iuemy na ten ~lub . 

3. 4. (To7.: sio~tro moja, hrncw mÓJ) 

5. Blngosłnw-1.e nam .)cl'.usit· 
od tfj kochanćj walusito! 

li. l:llogoHlnwciez nam w~yĆ\'Y lud/.ic . 
ho jur. d1.iewcyua nu śluh idziP.. 
A pr·zcłaź-ze trani-moda (młodu) hez progi, 
n uclryć-t.H pana-ojca, panil!-matkc;: za nogi . 

Jeśli matka nie iyje, śpiewają: 

62. 

~ 
1':'\ 

~ -t c r 1 c r 1 $ E:!tffi~ 41 s s c 1 s n 1 : r IIJ~1 - ~ Powato.l\ powolań m~lku r. grobu, hłrrgosłuw córce do ilu - bu. 

@ ~ r 1 ~ r 1 s#r 1 n= u ~1 s@#fflfr 1 c-l :J 'lA 
:MUiia - ty ),y Hi;; ru - t14 Klul:, ?.t·by J:' 111ia - la agro-bu wstać , 
Slł ci tu Ju - lbh: ua flw1e- c.:io , fH)1.o H"HISła. • w1' ti~- ro - ci e. 

lub też : 
Hlogo~łnw xe num .Jezu~ie, bo nie ma ojcu (lub t;f) : ru~ttuwie, 

Matusiu 1110ja x grobu wstaj, blugoHłnwicir~two cr:orce daj. 
l\1utu~iu ~ grobu nie wijtajc, lrl11gosławicitstwa uie daje, 
Jcsta tam ludzi na ~wiecie, pobłogosławią me dzieci~; . 

Gdy już mają wychodzić :1. domu do kościoła, rodzice lub sa
ma mn.tka pokropi wszystkich święconą wodą i prze~egna.; daje 
nadto obojgu po kawałku chleba, w który wetknie po pieniążku; 
chleb ten każde z młodych nosi pod pachą, a po ślubie oddają 

go dtiadom lub ubogim. 
Druchny śpiewają w i mi emu panny-młodej na vrogu: 

63. 

&~ s 9 u? 1 r 1 s c p 1 J. = 1 JJ;{? 1 c ~ c 1 $ r 1 s p e l!J 
1. Dzickllje wam atoły, ra 

blela • 17 

2. Kto ci e tez rualow11ł bedzifl? 
kiej Łu juz Kasi nie bedzie. 

3. A jc~t ci ta ntlodsa siostra 

co cle moje r,cld b! e - lal7, moje r'cld 

] 
ale jesce nie dorosła. 

4. Siostnyclri będą bielały 
i moi bracis:.:kowie mali. 



6. Wołajciez brata mojego 
niech ze.prz~ga konia cisawego, 

6 tawołajciez siostry moji 
niech wyda bydło l! obory 

Za wrotami: 
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7. Zawołajciez ojca mego 
niech mnie wyprawi z domu swego, 

8. %awolajciez matki moji 
niech mi wystawi skrzynie z komory. 

fl4. 

w płwnic7 t&lar;r Uc;r, bo cło bedde wiano - w a~ 

2. Zawołajciez mi pani matki moji 
bo ji bede dziękować. 

Ano jest w oborze 
śtery krowy wiąze 

bo cie bedzie wianować. 
3. Zawołajciez mi młodsy siostrzycki 

bo ji bede dziękować. 
Ano jest na górze 
śtery kury wi~&ze 

myśli ci je darować. 

4. Zawołajciez starsegu hr!lt.a 
Lo mu Lede dzi\!kować . 

nAno jest w stajence 
kr~ci bice 

b~dzie z tobą wywijać". 
6. A kędyz ten pan ojciec kocbany 

co go do mnie nie widać? 
n W komórce stoi 

gorzałecke stroi 
bo cie myśli wianować. 

6. A kadyz ta matusia kocbana 
co ji do mnie nie widać? 

n W kumorze stoi 
i pierzyny stroi 

ho cie mybli wianować. 
7. A kadyi: ta siostrzycka kocbana 

co ji do mnie nie widać? 
"W komorze stoi 
podusecki stroi 

u1y~li ci je darować" . 

8. A kadyz ten bracisek kochany 
co go do mnie nic widać? 

n W stajence stoi 
blery konie stroi 

my~li ci je darować. 

Gospodarze, gospodynie, druchny i starcy wsiadaj~ na wozy. 
Każdy z nich ma po flaszce wódki przy sobie, którą piją do sie
bie przed domem i przed koścwłem (prócz młodych, któny wpn:óJ 
idą do spowiedzi i kommunii). 

W drodze do kościoła, drużbowie konno z batami otaczają 

wozy, a starszy drużba trzyma flaszkę z wódką do góry, by prze
chodniów nią uczęstować. Niel;tórzy dążą i pieszo 1). Grajek wy-
grywa marsza.: 

1) Pruski w Obchodach t()eseltl. (Krak. 18G9, str. 257 i 2i3) mówi: .u ludu 
w Krakowakie m ślub bywa jak wszędzie w N 1edziclc, (lecz zdarza si~: 

że bywa on i w inne dni). Druibowio i pan-młody jad~ do kościola 
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65. 

~jftJJJJ l Jnff!J l rgrFrr fr&ffl 

~JY; J#ł4,#J:J B &:4 J J l J f.iJ"YI: fb ~ 
®' r·0 u fJ tftJ J ; J l ; ; ; tt d 

W polu śpiewają (nuta n. G9.) 
66. 

Postępujze .Jaguś śmiele 

postępujze po kościele, 

konno z bizunami i chorągiewkami w rllku; orszak ten składa się cza
sem z kilkunastu wierzchów (konnych). Niewiasty jadą na wozach z mu
zy kił na pierwszym wozie umieszczonlł. Drużbowie u kapeluszy maj'ł 
rószczki z choiny ozdobionej w pozłotktJ i pawie pif)ra (opisane wy
i:ej). Rószcz.ki dwóch bliższych· drużbów i młodego Sił potrójne, witk
sze od innych; koszt i uwicie ich ponosi starsza druchna (jak na PtJ · 
dlasiu l; do niej naleiy kupienie wstążek dla dru~bów. U żupanów za
wieszają chustki. Druchny mają wianki malei1kie ze świecideł lub z cho
IDY nakrapiane pozłotką, także po 6 wst'łźek różnobarwnych a na par11 
łokci długich, spływających od tyłu głowy. Sześć wstążek upiętych na 
przodzie zowią motylem, a trzy z tyłu latkiem. Z pośrodka kwiatów 
i wstłlżek wznosi sill g&łłlzka rozmarynu, a jak dziś, niekiedy mirtu, 
koraliny lub bukszpanu. WaŁ4żki bywają kosztowne i dla tego przecho
wują siQ CZt;lSto jeszcze matczyne w pólskrzyneczku. Starszy drużba 
wiozłlc f!asz11 z gorzałkłl, wszystkich napotkanych w drodze nią częstuje 

.Gdym jad'łc przez wieś Zabicrzów spotkał wesele, starszy drużba 
podjechał ku mnie i na znak zatrzymania, zawiesił na moim wozie 
swój kapel ust; tu mns1ałem pić podaną z fiaszlł gorzałke, bo taki obyczaj. 
W drodze i jadile przez wieś lu u miasto śpiewają. Niekiedy ze śpiewem 
i graniem wchodzt nawet do ko 'ciola, jak to bywało w m. Nowej Gó
rze kolo Krzeszowic. Przestrzt•gają by młodzi patrzyli na s1ebie, gdy 
kapłan wymawia : tr, którq w1dz!.!z p1·zed sobą, bo inaczej to wróżba 
małżeńskiej niewiary. Od chwih tiluuu parm' młod11 zowiąjuz paniq młodą . 

• Po ślubie, je7.eh w pobliżu koscioła wiejskiego jest gospoda, to 
weselnicy do nieJ wstEJpuj'ł; lub gdy to w mie~cie, id~ na miód, zwy
czajem powszechnym w kraJu. W Krakowie uważałem, że z kościoła 
Marjarkiego wiejska weselno. drużyna (ze wsi nale2fłcych do parafij 
krakowskich), po ~łubie zwykle dąży na plac Szczepański, gdzie są go· 
spody uprzywilejowano do biesiad weselnych. Są tam gospody pod 
ceenoonym. krzyźern, ro jeR t godłem w Kl'akowie wyszynku miodu." 
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postępnjze po smentarzu 
bedzic twój ~lub przy onta1·zu [ołtarzu.) 

Juz my idcmy 
juz uochouzicmy 

pou ten ko~cielny zamek, 
bodzi em oglądnć 

Naj~więt~yj Panny uomek, 
Noj :S wietsa Ponna dobrze cyni 
całemu ~wiatu gospodyni, 
NajświrtRa Pannn stadła ł:!<'Y 

wspomagajze ją Bóg WRcchmogąr). 

G7. (Mel. nr. fl7). 

:\ na onćj górze 
na jeJwabnym ~nurze 
dwoje drzewa plywn (In h : stoi). 

Jedno kalinowe 
drugie jnwo1·owe. 
A pod jaworowl-m (biA) 

nallobna dziewcyna Lin l? m syciem wy~ywa, 
a poJ kalinowćm (bi~ l 

nndobny Jasie1.1ko chusteek:! wywijR, 
n pod jawurow~111 (l>is) 

nadobna dziewcyna do ś lubu sit.: wybiora. 

U8. (~lei. m. 57, częś6 druga): 
l. Siadajze na wóz 

ino sil) nie dróz 
jam po ciebie przyjechał 

cy ni mas woli, 
cy cie głowa boli, 

cy ci ojco, matki zal? 
2. Nie za! mi matki, 

nie za! mi ojca, 

ani zndny roJziny ; 
gllziez sie podziały 
moje młode lata? 

a Boze mój jedyny! 
3. Ojca mi nie za! 

matki mi nic znl, 
rodzina zalu nic budzi. 

komum ri!CkiJ raz dała 

temu bcde ślubowała, 
pójdę z Bogiem do ludzi 
4. Ojca mi nie zal, 

matki mi nic za!, 
ani zadny rodziny; 

tobicm ślubowała 
ciebie bcde miała 

mój J autosiu jedyny! 

wyhierajze sio dziewcyno moj11 
mas ci cns nie n1ały. 

Rn to nie na. rocek, ani na tydzień 
ale nR wiek cały 

l. Ozmyślajze sit:, ozmyślnj1.e Hi!', 
mas ci caa nic mały. 

3. Ozmyśll\jze sie w kazoy dzici1 
mas ci cas nic mnły. 



A moja dziewcyno a mOJa jedyna 
potkała cie skoda, 

miałaś ci ty par~ wianków 
zabrała je woda. 

A moja nadobna, a moja jedyna, 
nie frasuj się o nie 
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mam CI ;a part; łabędzi, 
popłyną ci po nie. 

Labędzie lecą, labt;dzie krzycą 
po dunaju plyniący, 

tak ci tez bedzie dziewcyno 
od pan1 matki idący . 

70. 

JUZ wycbodziem1 l<asińk& ił~ o.io chce bogoal~• :e D&m pauic OJ ce JUCe 

2. A juz ci ja sie ubrała 
w turecką spódnicę com miała. 

W turecką spódnic~, w srebny pas 
wdzieWRJze na śie bo juz cas; 

bo juz idemy, 
juz wychodzemy, 
Kasinka isć nie chce : 

bogosław ze nam panie ojce jesce : 

71. 

.:!®Ja trzl 4tf'-b~~ 
';,; 11 " " " "' 1, Pnez.egnaj matu1lu ,,raw• t4~ck' na kuyz, bo juz o-atatnł raz na j ~j "-'itut.~.: lr.. paln71 

2. A juzci idziemy 
pod Modlnick1 zamek, 
bedziemy odbierać 
pani młodyj wianek. 

S. Wybieras, wybicras 
dziewcyno na wybiór, 
ady se wybierzes 
kieby na plewy wór. 

4. Pojżry; ze dziewcyno 
na wysokie niebo 
a jeśli~ ty ładna, 
onemu nicego (nic nie brak) 

5. l'ragnełaś dziewcyno,, 
Prsgnełaś na niego, 
krótkie sukmaniątko 
i jeace nio jego. 

Furmao wiozący młodą, stanie zwykle w drodze i woła, żeby 
mu dać pieniążek na bicz. Wówczas wszyscy s1ę dlań składają np. 
po groszu. 

Do kościoła wchodzą parami lub jak kto chce. Po wzięciu 
ślubu młodych, gdy wyjdą z kościoła: 

6 
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72. 
A cemuześ nie płakała? 
kiedyś w kościele ślub brała. 
Jakze ja płakać miała, 
kiej sycka druzyna za mn' stała. 

73. 
Glebułlów . 

~~iei5rm1~'~ 
U rool& urool& w onym Ieo! e ooon& • w ty wlo-

~~-g'4f-:t~Jbt~W w$!h 
liCTnie uroała lc - •cyna. 

~~~=· §lliJ)fJiiMm!ii ~~ - -... ->F-----~ ~ 

~ , e == ------~ 
i~~ ·JJ1:l'~]-----_ -~= -- -+ -t--!- - - ----_ 

__ li_ - ;.t - -- ... -;;;;r-. - -----
2. Urosła, nrosła lub: 

na Tl'8jdynie sosna, Ja go nie odesła 
zadna Trajdynionka nikaj na ulicy, 
za <'hłopa nie posła . ino go odesła 
Je~ce nie uroRła, w kościele przy S\"ICy. 
w Alodlnicy lescyna., Ja go nie odesła 
jużci sie wydala nikaj na Rmentarzu, 
ostatnia dziewcyna. ino go odesła 

3. A juź - ti idziemy 
od pana plebana, 
a juz pani młoda 
ślub wziena, .;lub wzieu~& . 

4. Przysiam se z kokiola 
siadlam se na progu , 
juź -c1m si~ wydala, 
chwała Panu Bogu. 

5. A ciesy sie ciesy 
moja. rodzmecka, 
a zem ja odesla 
w kościele wionecka. 

6. Nie odesiam w karem i e 
ani na ulicy -

przy wielkim óntuzu (ołtarzu). 

7. Przy wielkim ónlarzu 
przed naJŚWil)tsą, Panną, 
moja rodzicecka 
wstydziła sit; za mną. 
Przy wielkim óutarzu 
przeJ najświętsą panną, 
byli ta 1 chłopcy, 

będq świadcyć za mną. 

Jak ci ja pÓJdc do 
księdza gubernarza, 
a to ón mi odda 
wianecek z óntarza. 



43 

Jeśli panna-młoda była wdową: 

74. 
A kadyz ta pani młoda? 
niemu ji, nieruas ji , 
posła ona do kowala 
z zelazmi, z zelazmi . 
Połozyla zelaz1ska na stole, 
posła do Jasińka na pole. 

Wyszedłszy z kościoła, grają marsza dążąc ku dworowi: 

75. 

&'·ńą utrr r 1 c r rr r., c 1@ ~l Jn &s 
~j # • -@ ~ re r; 1 Efi1 A; f r ~ 1 Y c;BJ = ttaf= 
&11## f-f ff@ ; : jE l r Sitif l ~jj 
~ - \,.ooo""' ~ 

b~~~ mu ®Cf31EYEF' ' J 
Przyszedłszy przede dwór, proszą znów właścicieli na wesele; 

tu częstują ich chlebem, mięsem, serem, wódką, podając to wszy
stko na przetaku. Czasami pozwalaJą im we dworze i potltl1czyć. 

Ztąd idą do karczmy 1
), gdzie zastają jej matkę z chlebem, 

dzbanem gorzałki, serem, kukiełką. Tern oua ich obdziela; a wszy
stko podają sobie na przetakach. Druchoy pozasadza drużba star
szy obok panny-młodej za stół do śniadania czy obiadu, a mło
dego mieści wśród mężl'zyzn. Pod ten cza:s wraca matka do domu, 
by się na przyjęcie gości przysposobić. W karczmie zaś siedzi mu
zyka na przeduiejszem miejscu i jest Jetowanq, (częstowaną). Tu 
śpiewają do chleba: 

') Ci którzy w bliższych zostawali ze dworem stosunkach, przychodzę 

po ślubie z kościola (zamiast do karczmy) wprost do dworu, gdzie bn· 
wią się i tańcz!} kilka godzin. Syn domu przebiera się wówczas, jeśli 
dobrR wola, w chłopską sukmanr córka domu w ubranie baby wiejskiej . 



7G. 

$tttłttc-rc r 1 & 11-:-et_Lc n lttł§t!f~ 
Proscmy was lutl:t1l' na ten cblib, co gu naj - lilwr ~y Uruaba pik, ~rut h:. plk. 

druz b~ pik. ino JedDf kukioleckt u • pi~ • kła, jotce jl • pieca 

l. Prosemy was ludzie na ten chlib (chleb) 
co go najstany druzba pik (piekł). 

Nie umiał-ci go zatocyć, 
musiał-ci go potłocyć. 

2. W opak nalepa, w opak piec, 
nie umiała młoda chleba piec. 

Jeno jednę kukioleckę upiekła, 
jeece ji z pieca uciekła. 
(lub : jesce z nią do komory uciekła) . 

3. Dogonili kukioleckę na mościt! , 

kłaniała się kukiołecka staroście . 

A pójdź ze kukiołtJcka do domu, 
nie kłaniaj się kukiolko nikomu. 

4 Zakukała kukuleoka za dworem, 
zapłakała pani matka za stołem . 

Wyjdź ze pani-młoda z zastola, 
podziękuj ze swojim ludziom z wesela. 

Wtedy wedle stołu idą a/..:rzypki i grają każdej druchnie , 
które za. to płacą rzucajac pieniądze do skrzypców. Gdy mają 

wyjść z za stola tańczyć na ka1·czmie, drucbny śpiewają do po
wrotu wzywając (nuta n. 71): 

77. 
Obejźryj sie Maryś na Modlnickie pole- cegoz my stojemy przy tym gołym etole 
.Ani my tu jemy- ani my pijemy,- da• ·moćmytuludziomdarmogawędzemy . 

Przetańczywszy parę razy, idzie ztamtąd młody ze swoją dru
żyną do siebie, młoda zaś zabiera. &wojich du siebie. Niekiedy 
wszyscy idą na obiad (ośr6d wiecz11rz) do panny-młodej '), gdzie 

') Zdarza się że zaraz po wyjściu z kościola rozdzielają się już obie druży
ny, i omijając karczmę, zabiera on swój orszak do własn~j lub ewoich 
rodziców chałupy, ona zn• do swojej matki idzie ze ewemi gośćmi. 
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jut matka czy gospodyni przygotowała i ustawiła jadło na. stole. 
Państwo-młodzi, starszy drużba i akrzypcy siedzą przy jednym stole 
postawionym w rogu, a reszta gości przy drugim wielkim lub przy 
kilku mniejszych. Jeśli i u niego jest objad i zabawa, to jej dru
choy przelatują ua taniec i do jego domu. 

Przy obiedzie najprzód dają do spo2ycia kapustę, potem ro
sół, pęcak, lub kaszę tajoną ze 2urem, ziemniaki, kluski pra:tone 
czyli prażuchę, i mięso z chlebem. Potrawy te stoją już zwykle 
gotowe na stole rzędem. Muzyka otrzymuje dodatkowe przy
smaki l Za napój służy wódka i piwo. Pai1stwo-młodzi nie jedzą 
mięsa w pierwszy dzień wesela, inaczej bowiem jak utrzymują, nie 
chowało by im się bydło i trzoda. 

Przy końcu obiadu przesuwają sztucznie wyrobionego kozioł
ka po stole, zbierając w wydrążenie jego datki od gości, do czego 
śpiewka: 

78. 

b: t c r l tr r l c#s r l C! -r l c s r 1 er r 1 s c Jl{j l r; =1 
l . Kollolek ooli glówka go boli dticw..yoo place hu go olo bojl. 

2. Dziewcyno, nie płac, 
koziołka si~ nie bój ; 
weź ze gnłtzecki, 
wyzeń go na ogród. 

S. A cóz by to za 
serce twoje było, 
zeby ei~ ko:.nołka 
nie uzaliło. 

4. Nie załuj tynfa, 
ani talara, 
bfidzie ci muzyka 
do rana grała. 

6. Nie żal'uj tynfa, 
włóż czerwon(y) złoty (do eknypiec) 
b~Jdzie et muzyka 
dodawać ochoty. 

6. Pojechała niewiasta 
no koziołku do miasta . 
Posed za nit i MichAł, 
Koziołka jej popychał. 
Nie popych11j Michale, 
Bo koziołek ustanie. 

Nareszcie, gdy drucbny prześpiewały: 
79. 

~:c s c 1 s r 1 c r 1 g tl s c s 1 c r 1 c J la 'l 
A eó& to to sa druabl • oko .. manio mu Ide - oleol • oko. 

Trzeba by mu wody zwarzyć, 
kieaenieko mu odpauyó. 

Nie Jusy druzba nie lusy, 
z za atolu druchen nie rusy. 

1
) Drużbowie i druchny usługujlł do atolu zwykle tylko na weselach mie

szczan i przedmiejskich ludzi, a rudziej u włościan. 
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Dziękują za obiad i zaczynają tai'tczyć. Drużba wyciąga je 
z za stołu do tańca, a każda idąc i podając mu rękę, musi przez 
stół przeskoczyć. Po tańcu idą w nocy napowrót do karczmy, gdzie 
znów tańczą do drugiego dnia do polednia 

Rozpoczynają tu niekiedy (acz rzadko) zabawę tańcem we
selnym polskim, który zowią pierwBzym (może: pieszym) tańcem. 
W Polonezie tym, kobieta wysuwa się naprzód z jednej (lewej) 
strony, m~żczyzna idzie z boku za nią; ona mu podaje do tańca 
lewą rękę, którą on także lewą swą ręką przyjmuje. Potem idąc, 
podają sobie oboje prawe ręce z drugiej strony, gdy się obrócą t. 
j. gdy mniejsze zakręcają koło. Z tamtej zaś strony, gdzie się 

większe zatacza koło, nie koniecznie należy sobie ręce podawać. 

W tańcu tym śpiewają między inoemi: 

80. 

Rozchodząc się w tym tańcu po karczemnej izbie, biorą się 
nareszcie do ra~niejszego tańca. 

Wszelako panna-młoda rzadko przed oczepinami idzie w ta
niec. Nie dozwala bowiem dzień tyle w jej życiu ważny, aby zby
tnią okazywała wesołość i szastała się jak drugie dziewczęta. A 
przytern winna matce pomagać nieco w przyję ciu gości. Ale za to 
po oczepinach tańczyć będzie musiała z obowiązku niemal na za
bój, i to z każdym kto tego zażąda. 

Po zabawie poślubnej w karczmie, starszy drużba jako i star
sza druchna z panną-młodą, a niekiedy i ze starościną, chodzą po 
wsi z gorzałką do tych domów gdzie rozdano wieńce i gałązki, 
i sprasza powtórnie wszystkich na wesele (na czepiny), a druchny 
za wieńce niosą podarunkj, jak n. p. chleb, kukiełki, ser, jabłka 
i t. p. do panny-młodeJ, gdzie bawią się i dary te spożywają.. 
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Na drugi dzień 1) ukazują si~ om wśród śpiewu: 

81. 
Swacikawie jadt 
bicami trzaskajfł, 

wynidź ze dziewcyno 
jeśli ci~ poznaj,. 

i udają się do matki pana-młodego czyli do świekry; w drodze 
śpiewają (nuta nr. 71): 

82. 
l. Na cóz ja też teraz 2. Zastawiona Wisła 

niebożątko wysla, zastawione morze -
co mojim wianeczkiem cóz ja teraz pocn~, 
zastawiona Wisła. mój mnie mocny Boże. 

Wstępują do karczmy by popić nieco, a na wychodnem śpie
wają (nuta n. 79). 

83. 
Siedzi pani matka na śliwie, 

wygląda synowy scęśliwie. 

Radaś pani matko synowy (synowej) 
wyprzątajze si~: z komory. 
nCóz nie mam rada być, 
Kiej mi nie ma kto robić." 

Dochodząc do domu matki pana-młodego na czepiny: 
84. 

~:e~~tcntlffo®t v tt~ 
1. Otwieraj •e paoj matko ten oow7 dwór, wledemy et 17nnwe na wyblór 

~1Etfc-ptł&rtaG l fi d~ 
u. •tblór 

Otwieraj-ze go seroko, 
Bo już synowa niedaleko. 

2. Zaganiaj-ze pant matko kokose 
bo ci je druzyna rozplosy . 

• Ja je juz pozganiała, 
bom si~ tego spodziewała." 

3. Do klitka, pani matko, do kątka, 
zaganiaj swoje cielątka 

') Jeżeli w Poniedztałek był ślub, to oczepiny st we Wtorek; jeżeli we 
Wtorek ślub, to oczepiuy we Srod~ . 
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4. Pragn~łaś pani matko synowy, 
wychodź teraz z izby i z komory. 

"A jak-zf ja wynij~ć mam, 
kiedy jesce małe dziatki mam. u 

W drodze grajkowie grają: 
85. 

~:@Wf~~ li ! 
tpgr®Hrm-~q!~ 
~~d~~lfłtW li! 

Druchny śpiewają: 

-----------Ę@ 

Orszak odwozi do niego młodą w wieńcu i to z posagiem 
(wiantm). Stanowi go skrzynia pełna szat, pienyna, podus1.ki i t. d. 
Posadzą ją niekiedy na owej skrzyni ') . Drużbowie towarzysząc 

wozom konno, różne wyprawiają psoty i figle. Pod progiem położfł 
mut~, którlł ona wyrzuca na strych. Świekra daje jej w progu 
bochen chleba, lub wyniesie jej go jeszcze na ulicfJ czy drogę do 
wozu. Chleb ten panna-młoda gdy wejdzie do izby, tacza trzykro
tnie po stole od kraja do kraja (od brzegu do brzegu) na znak że 
chleb będzie umiała w przyszłości piec i taczać; potem rozkraje 
ten bochenek i rozda dzieciom. Jeżeli panna-młoda jest wdową, 

') Jeżeli nowożeniec ma swojł wlasnt chałup~, to mu żonę odwożł z wia
nem dopiero po czepinach u jej matki odbytych. 
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wówczas mu ją wsadzają okuem cło izby, rozbiwszy szybe i wrzu
ciwszy wprzód kota. Gdy W<'Jdll i powitają świekrę: Niech beuzie 
pochwalony i t. J., ta im zastawia objacl lub wieczerze. Druchny 
śpiewaj Ił przy wieczerzy: 

87. 

~ l :~~~~c /i~: ;M~ c .'5J nm::mtJ 
Za to mi lłi~ Jlot.luha.ciP na polrtłni '-łrz<.'wo ma.ci<', u to mi aio 

•• 
nie 7.Uajl'cio z~ jeść 1 pić nie dajccio. 

Pojaclłszy sobie druchny po rozdani11 chleba przez panuę

młodą, śpiewają do drużby (nuta n. 87): 

88. 
A cemuz nas nie wywiedzies 
cegóz my tu mamy siedzieć; 

ni my jemy ni pijemy, 
darmo ludziom gaw~dzemy. 

W ów czas powstaną od stołu, a drucbny zaczynają z nią tail
czyć. Po nich biorą ją do tauca m~żatki, gdy druchny śpiewają: 

89. it: ( LMd ser IT.) 

łits s l r·l c #l c= ~e p 61 s#r l~ r l;; ;#c ltrl§ill 
1. MOJ wianeoku ~ unrwiuecku. Chow"l~m civ w nowy okrzyn!, t.le mi cło cbopcy wai4nL 

2. Mój win.necku z sicdmi ziela, 
Chow~tłam cic od wesela. 
Cbowałnm cio ua te śluby, 
ale mi cie wzitł Jaś luby. 

Gdy z panną-młodą tai1czy starościna, drużba starszy chcfłc 
jfł jej odebrać, odzywa si~ (nuta nr. 108): 

90. 
A moja Jagusiu- sto talarów za ci{l, 
zcby mi ci{l dali,- zapłaciłbym za ci~. 

Starościna odpowiada na. to: 

91. 
Btdźcie chłopcy zdrowi - bo juz za m~tz ide, 
przedałam dziś wolność - kupiłam ae bide. 

7 



Wówczas wyrywa ją drut ba starszy z rąk starościny i oddaje 
drużbom i druchnom, a starościna chcąc ją odebrać goni drużbę 
i mówi: 

92. 
Patrzajno l głowa pojezac 

j~zyk bełkot, 

colo łysa-góra, 
nos sapka, 

ggba papka, 
f1Ce porywace, 
nogi uciekace, 

i t. d. 

Drużba na to: 
93. 

Hojze ino dobrze - juz to źle nie dobrze, 
bo ai~ u Kasińki - kochania nie powrze (nie pożywi.) 

Drużbowie tańcując z panną-młodą: 
94. 

'~&n P @u J'liłs-~~ 
wleAcem. 

A w tym pudełecku zielone guziki -
zaprz~gaj ze Jantlcu cisawe koniki. 
Jakze mam zaprzęgać, kiedy si9 motajfł, 
ci9zki zal dziewcynie, kiedy jej ślub daj,. 

Druchny tańcując z panną-młodą (przyczem trzymając się pa-
rami, pr.zabierają nogami przytupują do siebie lubo są często-

kroć boso) : 
95. 

-=! G G siC ttt 'l G Q &ttiJ.I Je G#C l S r@ 
l. Dnlłbowle, dnlłbowle, równaJ• ole panom, a Jak po we· oelu 

&•s,:lltpj.l ±d 
aa cbop6w nlo atan,. 

2. Pragn~łaś Jagusiu - na kawałek aieci. 
niechze ci si9 teraz - na główecce świeci. 

S. Załojes Jagusiu - skoro po niewcaaie, 
ugotoj11a klusków - nie ugochie w kasie (kaszy). 



51 

Ka~dy lub kaMa biorąca pannę-młodą do tańca płaci muzykę 
stoją<Jłł u _proga 1) 

Panna-młoda, widzlłc ~e przynoszą świeczki (które to świece, 
małe łojówki groszowe, kupiła do oczepin starsza druchna) a które 
wkrótce majlł być zapalone, śpiewa (nuta nr. 60): 

Starsza druchna : 
Panna-młoda : 
Starsza druchna: 

Panna-młoda: 

Starosta: 

96 
Zegluje, płyne, 
moja Basiu, ratuj mnie, 

bo zgin~. 

Zapal świece albo dwie. 
Oj ratuj siebie albo mllie. 
Jak.ze ja cie mam ratować, 
kiedy nie mogv zgruntować. 

Zapal świece albo dwie. 
Moje starościny - zjadłyście pół-krowy, 

jeace nie cepicie - tej Jagusi głowy. 

Wówczas drużba starszy sprzedaje ją staroście, a ten kobie
tom które jl} maj~} czepić, przy czem handryczą ~ (targuj!ł) wiele 
za nią dać mają, i starguj!} niby za 100 reńskich lub więcej i t. d. 
Druchny śpiewają w chwili gdy ją ju~ starościny wprowadzają by 
na stołku lub dziety posadzić - (nuta nr. 73): 

97. 
Zielona korona (lub : galtzka) - różowy kwiatecek, 
zdajm-ze Jaguś wianek - wlozt ci cypecek. 
Cóz mi po cypecku - po kawałku sieci, 
kiej mi ai~ wionecek - na głowiai świeci. 
Świeci mi sit świeci - złoteroi perłami, 
jak'el sła do ślubu - zalałaś aiv łzami . 

Starościny zaś odebrawszy pannę-młodl} śpiewaj Ił : 
98. 

~:#J! c r ff!$#fk4J -ni l s r l c r li~ 
A joli ci ~ • dalem~ te ll&r7IIO ceplt, a ~ • de1J13 mlal7 

~ - 1' Gr l c r l iJ r l 
od Ja - alelika co plt 

') Przy oczepinach w komorze cz~ato bywaj'ł obecne same tylko kobiety 
i dwóch drużbów, a nawet zdarza si~, że i pan-młody wówczas jeszcze 
siv nie pokazuje. Druchna starsza i mlo&ze biorlł n&SŁIJpnie w izbie 
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99. 

~~~ J}J'; l J. l ; ; c 51 r'IG ~~c c l' a e c: l e e c c l 
Jua el al~ godd, juz cu natlel>odzl, w wl~nockul ale narho<lzilu cl>lopcOwoł oic 

n&&wodzłl.., w cypcu się go - dzi. 

100. 
(Mel. Nr. 73.): Daj ze nam, daj ze nam, - Jasiu garniec wina (lub: piwa l, 

to my ci Jagusie - dzisiaj zacepiewa 
Ej Jaguś, juz cic ccpiemy 
jutro cic bab:} ujźremy -
oj przypatrzcir. się ws?.yćcy ludzie, 
bo Jagusia za m:)z idzie. 

Taniec wspomniony i hulanka jui przy zapalonych świeczkach 
11ię odbywa, które goście stojący rzędem przy ścianie trzymają, ob
darowani niemi przez druchuę starszą lub jej matkę będącą zwy
kle jedną ze starościn. 

Idąc do komory (t. j. jeżeli z nią tańcuj!} kobiety i przed 
druchnami uciekają do komory, co atoli rządko się zdarza dla cia
snoty miejsca tam~ e) : 

JOl. 

~.ll 4oo;,b ""' ~ • ~ 6( ~;.d l$ rl @§' .r~tlc l r ;;; l t:u [#] 
Do jnmy wilcku do jnmy do jrun1, a tr daleweyno 

b' :!5 ~ l r m l m i§~ l d~, l w p l ~~·l 
pOdt z nami p.'•dt z nom! 

b'·tWn 1 Pfill =l ®t r-1 t5J.I 
Do jamy wilcku, nocować, 
ty nam pójdi winnek darować. 

Do jamy mysko, do jamy, 
a ty Jagusiu pt',jdż z na111i. 

pannc-młodą w taniec; onn tt\7. (lub dru~bn gdy z nią tańczyć ma) plnci 
za ten taniec skrzypkowi; ale zaledwo obróci ją kilka razy w kółko, 
jur.-ci Slllt'OŚCiny i inne niewiasty nad!Jicgają i oubijaj:} czyli wyuzie
raj'ł mu jlJ jak swojlł-
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Jeteli się trafi, że zdjąć mają wieniec w komorze na wpół 
ciemnej, bo przy jednej, dwóch lub trzech tylko świeczkach, wów
czas śpiewają kobiety: 

102. (Lvd 11, 64; 111, i93) 

$~': p c c l ~ B lt l J et l r 'l G G c l ~ B li l ł&il ; ' l 
Z wlecora jablonecke aadzi . la, nade dniem paul> Bogn prool · la 

zeby się ji jabłonecka przyjęła. 
Juź ci mojej jnutonecce rok mija 
juz się moja jabłonecka rozwija (:). 
Juz ci mojćj jabłonccce dwie lecie, 
juz na mojej jabłoneccc s~~: kwiecie (:) 
Juźci mojćj jabłonecce trzy latka, 

j uz na mojej jabłonecce są jabka. 
Urwała ich panna-młoda dwanaście, 
zanies-ła ich do miasta staroście. 

A widzis ty starosta, 
jak to jabłoń obrosła. 

Najczęściej jednak zdejmują wieniec i czepią młodą w izbie, nie
kiedy nawet w karczmie, w domu sąsiadki lub we dworze. Przetańczyw
szy z nią baby i złożywszy się na skrzypka, wrzucają mu pieniądze 
do skrzypiec. Posadzą ją następnic na dzieży dnem do góry obró
conej lub na stołku i do mających nastąpić czepin niewiasty i 
druchny, skupiwszy się w gromadkę, naokoło niej trzymają, jak to 
wyżej powiedziano każda po jednej , a. czasem po dwie lub trzy 
zapalone świeczki 1

). Przystępując do zdjęcia wieńca śpiewajlł: 

103. 

&t~ & &J g 1 G r 1 e e © ą 1 ; ,= 1 c tli a 6 ;J 1 
Zobył ty chmielu ni• !oz on ty - ki, Oj chmielu oj nieboze 

i' G t l l b ~ t! l b ~ fj ij l J ' l 
co D'- dół to ku górze, rhmu:lu niebo · ze 

l. Zeby~ ty chmielu nie laz(ł) na tycki 
nie robił byś ty z panny kobitki. 

Oj chmielu, oj nieboze, 
co nR dół, to ku gór-ze, 

chmielu n ieboie l 

') Niekiedy świeczki te, ofiarowane przez etaraził druchnl), zapala 11tarazy 
drużba dopiero po oczepinach przy targu, gdy młody wykupuje zono 
do t:uica od starościny. Małe te świeczki oddają trzymający one SQ· 

siadom, gdy idt w taniec, a niekiedy z niemi tańczą i rzucaj 'l je gdy 
takowe się dopalą. Im wiccej tych &wiec goreje, im jaśniej sio palfł, 
teru wspauialsz~m jest wesele. 
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2. Ale ty chmielu na tycki ichiea, 
nie jedne panne na niewiute zwiedzies. 

Oj chmielu i t. d. 
S. Ale ty chmielu po tycce rośnies, 

nie jednej pannie wianecek schróśniea, 

(ob. Dud ser. H. str. 88, 67, 84; ser. III. str. 259, 275, 919). 

104. 

~! tt ~#c l Gr 'l G D c#c l r fJ.I-u#c l~ r ,-1 
1. Załwlec aemielli4cku ua t.lj lyo~J góne, bo uaa pan modr 

koel" nogo 1111•le. 

"Wiedziałeli Jasiu, ześ ty nie miał roli, 
pocoześ mnie wpuscał do nowej komory?" 

Moje ws~zecki, zwijacie sie, 
oj moja Jaguś, zaccp ze sie. 
Oj jak ci bedziea ch(ł)opca miala, 
w cóz go bl)dzies powijała ? 
"Oj ma tam Jaś stare gacie, 
bede miała powijace? 

2. Mój wianecek z bozego drzewka, 
gadali ludzie ze ja nie dziewka. 
A ja dziewka, chwała Bogu, 
wydałam sio bez posagu. 

Moje wstązk;, zwijsjcle ai\:, 
moja Jaguś, zacep ze siQ. 
Wianecku, wleź pod ławe, 
cepceku wiei na głowe. 
Mój wianeoku polejowy, 
od ciebie mnie główka boli -
kołem wianecku, kołem 

nad mojim eolem. 

105. 
(Nuta N. 63): Posła dziewcyna ko ogrodow1, 

kopać dołek swemu wiankowi. 
Kopie, kopie, - wykopała, 

swój wianecek pochowała. 
Jak cie bQdą cepić, - pojźryj do powały, 
zeby twoje dzieci carne ocy miały. 

Gdy zdejmą wieniec, najpiękniejszą z niego wsl4żkę otrzy
muje w upominku stur:Jza druchna. luno wstążki i ozdoby z niego 



chowają się do skrzyni lub rozclają Jziewkom. Przy rozbieraniu 
głowy i zdj~ciu wieitca, śpiewają jcszc:.:e: 

106. 

1 Pomolutku ro7.błrajełt•. w..rkoclm .ii nic tarRDJcł•, ho te• to w tej 

nirwolł i glówkn j~ u:udzo uoli A mojr wu - kocki 

uzy,.nlyAcic u matki roa · ko1y. 

A ino cic weźmie - jaki ch(łJopowina, 
skr7.ywi ci Sil: warkoc - kieby gror.huwina. 
Zalicali ji sie, - a oua uie smialn, 
hu ona uie takich - przez przetacek siała . 

3. A jfik f'i ja była u swojćj matusie, 
utiała ja warkocyk, połyskował mi ~ie. 

~Jama ch(l)opowina, - skoro m nil• !"•jena lpujęła), 
zm•ąn nu się warkocyk - kit!by grochnwiua. 
Ziele moje, ziele, - mój rozmnryjonic, 
juz cie moja rącka - ostatni raz łomie. 

4. U moji matusie, - u moJi kochany, 
malowane okna, -- bryzowanc ~ciany 
A jak ci ja był .. , - u S\\tlj pnui matki, 
to ja przcskocyla - ótcry na raz ławki . 

A jakci jn posła, - 7.0. mego miłego, 
nie mogc ja przeleźć - progu mizernego. 

tnojc ładne 

Po zdj~ciu wieńca, koh1ety 7.atnt:7.ne składają jćj na podołek 
ofiarowane przez siebie czepki; otr7.ymuje t~~.kt.c czćpiec i ocl pana
młodego. Lecz, co jej tylko któm z kobiet załot.y czepiec jaki nagło
wę, to ona zarat. go Zllztcra., znajdując w nim wady, t.j. te np. ten 
nie je~ t jej do twarzy, ten 1.a ciasny (nie zmieści się), ten nie pa
suje lub nic gettuje lprzystajc), ów za wielki. tamten zanadto roz
rzucony i t. p. więc oczywiście, czypck taki jako nicodpowiedni 
spadać jej musi z głowy ua podołek do zapaski. Pan-młody wów
czas, by czćpek swój polbtieść i utrzymać go na głowic małżonki, 
podkłada. podel1 r~laskiego lub dwa, a w okamgnieniu czepek nie-
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udolny staje się wybornym i doskonale glowe przykrywa 1
) Czepek 

zwykle bywa tiulowy biały, czasem w różowe paski i kwiatki tkany 
(kosztuje 50-80 centów). 

Przy oczepieniu, śpiewają (mel. podgórska grywana pr1.y 
s1.opce): 

107. 
:t ,... ~ · . !i=; 
~B2~ :;"~;l:: r ·1 atg·1:;@; c l t 2 l r ~ =1 -Moje miłe kolJi(" tccki 1 nie rnłujcic tez sia tct•J.. i, 

Niech nio oiedz~ mi~clzy wami, jako chnchol ro7.tar gnny . 

g 
Starościna ją, wre zcie czepkiem młodego czep1 1 na wierzch 

czepca kładzie pieniądz; podobnie czynią i inoe kobiety, kładąc 

jej na głowę pieniądze, które ona zagarnia dQ zapaski. 

1) Grzeczność wyrnaga, aby, jeslt czepiny odbyły sie we dworze u dzie
dzica, czepek ofiarowany j~j przez pani'! domu, przyj~ła panna-mloda 
na głowę, mimo innych czepków, tćrn bardziej , gdy pani sama poa
nosł go jeszcze za pomocą kilku reitakich pod czepek podłożonych. 
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108. 

~~! t=$fł: ~;i-lis~ lfł-tf'I-:4Jf~1i~ bCJ 
Ddewc7DJ> al~ amncl ae wianecek on~ ci (snuci), Jak cepe-cek weblej e, to n&m al o 01-

Wylazła wylazła - z pod nalepy zaba, 
JUZ nam si~J zrobiła - z tej dziewcyny baba. 
Chrusce zając chrusce - w pań-matcyny grusce, 
przypatrz-że się Jasiu jak mi pi~Jknie w chustce. 

Po zaczepieniu śpiewają: 
109. 

Napatrzcie sie wsyćcy ludzie, 
w wianku Lyła, w cepcu idziE'. 
Pięknie ji było w wionecku, 
jesce ji pi~:kniej w cypecku. 

A moja Jagusiu, juześ ci niewiasta, 
weźnies se kosycek - i pójdzies do miasta. 

ł=~~:~-~*ki#-4~~j3 -==--==~~==t===j 
ovovtl 1 • · .,~l 

koeutek jfj pieje, j&k alt wotnle baba 6mla~ l 

Druchna zaś, przypominając jej swój stan panieński kwi
tnący śpiewa: 

Przy czepinach różne wyprawiają żarty. Kobiety porwą nie
kiedy chłopu kapelusz i kładą na głowę mło<l~j, lub zapaskami j!l 
przykrywają przed panem-młodym. W 1mejsce niej, posadzą inszą. 
kobietę przykrytą i każą mu zgadywać, czy to jest jego żona. 

Gdy on odpowie te: nie ta moja! - - przętrzymują go jeszcze, biorąc 
drugą, trzecią i t. p. i w tt'o~t' sam zakrywaJf! je sposóL, _:__ 

8 
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lub też każą mu wybierać 8woją śród kilku (zwykle trzech) bab 
przykrytych zapaskami i płachtami , przy sobie siedzących. Gdy 
wreszcie trafi on na swoją. oczepionl) i z chustkił zawiązaną na 
głowie, wykupuje ją od starościny datkiem lub najczęściej wódką 
i bierze do tańca. Wprzód jednakże wyprowadza ją do tańca sama 
starościna, a za nią tańczą z nią i wszystkie starsze niewiasty, 
niektóre poprzebierane za chłopów. 

113. 

&$! ~ C ~ ~ l ~C C ; l G G C S l :'J'J l =:ttft ui:d 
Szla dZiewcyna po leo!e, ja a!ę p;ytam co nloa!e? Ona nloala aaj..,a 

~] c c J : l c r ~ l e ~ l :_tf: l &§w= iliEd 
u półtora tyaląca 
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U ~rEi?tiJ 
q uJe kurt, bo J• pojm~ do cbalup7 

2. A mój miły panie-młody, S. A jezelii rad chłopcu, 
wynieś ze nam konew wody. to nam daj ~orzałki w fkopcu . 
Konew wody; konew piwa, A jezeliś rad dxiew•·ynie , 
kiej ci Jagnę oddajewa. to nam wynieś rhoć w fla~<'}'nie . 

Od niego odbiera ją znów starościna, gdyż młoda taitc:.ąr 

z nim kuleje, co się powtarza do trzeciego razu; a zaws;.e od 
starościny małym datkiem wykupioną Lyć musi. Przy blasku ~wte

cących się jeszcze (a zapalonych przez drużbf? 8wierzek) oddaje 
mu ją wreszcie Starościna i smar-.1.je jej nogi (t . j . napluje nn po
de5zew, nihy na zagojenie) ieby nie kulała. Tlrużhowir ~picwaj11 

w imillniu pl\oa-młodego : 

~~ :"~ .. ~------ - ? 
§Ea$23-~~~_.~·i'B=§E~-~~~~~~~~~~~~~J 

c7 nie •Irinie, nlwltćcle mi aa komluto 
polaóc~e do dnia białe - go btaltgo 

Ku końcowi t:u'tczą z uią kobiety 1 mlocly J11':f{,itgancgo 1) 

kra.kowinka; w tańcu tym on ją goni t cher l;qwt. gdy oua mu 
się wymyka; chwyta ją wreszcie i okręcając ~nę klikakrotule ~JIIC\I'a : 

') Prubitgony tanier ma niejakie podol,ieli&two do kozak~; JCSt atoli 
spokojniejazy. Męzczyzna stoji na przeciwko koLiety, lecz nio z dala, 
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1. llloJ• Javuł zlo&o prohe Bowa o to. ztbył było w nł•bJC n J• wł'le c1rbie 

2. Moja Jaguli złota, 
zebym ja był w niebie. 

,pisywałbym listy, 
Jagusiu do ciebie. 

3. Nie pisałby piórem. 
ani atramentem, 
inobym pisywal 
scyrem dyjamentem. 

4. ;-.i e byłam we tłocte, 

ni bogatych satnch 
pnj~n r1 mni~ .Janfu ~ 

w osiemnastu latach. 
5 Oobr?.e temu . dolwze, 

komu dobrze padło : -
ale mnie nic dobrze, 
Lodaj kata zjadło l 

Tu pan-młody odzywa się także i do jćj matki (na tęż nutę): 

llD. 
A moja pan-malk(J, 

aanUJCie t~z zi~Cia. 

zebym wam nie biJd 
wasego tlzieci~· cia . 

2. Zebym go niP bijal, 
gorzałki nie pijał. 

do karc111y nie chodził, 
za Jeb gu nie wodził. 

~latka kobietom co ją czepiły. przynosi chleb sćt· i wódkę; 
tą pn:ypijają one tłu siebie, poczóm ws1.yscy si~ rozchodzą. 

PrzedtC:•m .icduak, ua loże usłane przez bahy świeżo przywie
zioną pościeli!, gruchnęła się jak długa sama starościna i powstała 
po chwili w ohec śmit>chu młodych . To dawało powod do ro
zlicznych :żartów. 1\obJ(!ty usławs1.y łoże, !>kakały po niem by je 
niby popra1~ić. umiękczyć, by ~>iljl mocno trzymało i uie zawaliło 
i t. p. Pod płachty jcdua.k i prześcieradła na lużu, słano , a i dziś 
częstokroć ścielił jeszc:~:e ukradkiem ciernie, g1·ochowiny, słomę 

ostrą i t. p. a czasem kładą twarde pod spód kamieuie. 

ale tuż przed ni'ł; on bierze sio niekiedy r~k.ami pod boki. to samo 
czyni i ona, albo też r~ce założą w k1eszenie sweJ sukni lub w tył. 

Taitezą albo posuwajile si~ po Jinji prostćj ku kolieowi izby i napo· 
wrót, alho też , co czo;~cie.1 ma miejsce, na około izby, a. pary tak sit 
ukłatlaJ'ł, że po za plecami ka~degn mężczyzny, posuwa stę kobieta 
także ourócoua do1l plecami, a frontem do swojegu m~;żczyzny. Bywają 
przyt•'• m przysiadywania m~;żczyzn do ziemi i różne figury, np. gdy on 
w tancu poda swój tułów (korpus) ku tyłowi, ona wówczas tańcząc 
naprzeciw niego przychyla się rlla symmctryi lutuwe1n ku przodowi, gdy 
zas on schyli sic na przód (zwłaszcza przy zwrocie w tył), ona wten
cza• rzucli kurpu' w tył, i w tej pozycyi oboje tańczt czas pewien. 
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W kilka dni dopiero po ślubie (zwykle w następującą Nie
dzielę) , obcina jej starościna warkocz na poprawinach , inaczej 
przebabinami lub przer10~inami zwan)'l'h , jeśli w tenc7.a!l dopiero 
odwieziono jej wiano (posag) po odbytych u jej rodziców czepi
nach. Poczem idzie ona do kościoła na wywód z panidu;twa, klę
czy w babieńcu (kruchcie) do którego ksiądz wychodzi z kościoła : 

pochwyciwszy rękoma stułę jego. idzie za nim do kościoła dać na 
ochfiarę. Tam postąpiwszy kilka kroków ku ołtarzowi, uklęknie, 

a pomodliwszy się 7.a pomyślność w nowym związku małżeusk1m . 

wraca do domu. Na tych to poprawinach, biorąc się za ręce w ko
ło, tańczą uiekiedy baby przystrojone we wieńrn z poknyw i ubra
ne w kożuchy wełną, sier~cią lub włósiem na wierzch wywrócone. 
~a przebabinach śpiewają między inneroi : 

120. 

ll 'T' - -· .. m - 1-":J ~~ -fł~ ~· 11 :;;:± '~ - - --11- ---+"~-- t-;;-- ~:ti-1 
............ ~-± ~--:..;.,_ ~ "T ~$:i.-${~:- - --~-~ ........ 
lloj&e ino wuJ• tono, o boJe nu okrad&.iono; tobie cł&uatk.~, gorset nowy . 

Po weselu przychodzą rodzice nowopoślubionych podziękowar 
do dworu, jeżeli dziedzice odwiedzili ich w czasie wesela. To
warzyszy im niekiedy i kpia1·z {błazen) opasany powrósłem, wyga
dujący różne dowcipy, żałuJący \\reszcie ż e bię jui trsyćko wesele 
skoi1czyło a z niem i jego rola. - tetaz za~ zacząć się ma bieda. 

W e s e l e. 

m. 
Ojców, Pieekowa.-Sknla. 

Obrzędy weselne w niewielu tylko szczegółach różnią się tutaj 
od tych, które w poprzednim skreślilitimy opisie , lubo muzyka k1lka 
odmiennych przedstawia melodyj 1) 

') Znane powezechnie melodye z baletu Józefa Stefaniego: Wesele w Oj . 
coto~. Blł po wi~kezej cz~ści wyj~t.e z opery: Krakotciacy i Górale, pióra 
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~tamJący si~ , w towarzp.twi t- starosty grajkn , odzywa się 

pod okncw ulubion ..;J lliJ młodlT 

oONWlc-16 we \HOLa. otwór.! mi tlt iewc.'JIU), ltu muie zl1il:\ l'"uta 

Po przyj~ciu oświadczenia , piją i obierają l>Obie towarzystwo 
weselne. 

W e Czwartek. );Jdczas zmów in czyli zrękowin, staro~·.a (podo
bnie jak w Modlntcy) przy stosownej prze:nowie do obecnych, 
przewięzuje czerwuuą chustką na bochenku chleba r~ce narze
<'7.onyth. I' o zr~ko •laniu, następuje targ o tcie1ice przeciągający się 

n1ekicdy całą godzin\' i <llużej. Pan-młody prugnąłby kupić wie
niec tlln. narzeczu ue.) ; nic łatwo mu to przychodzi, gdyż wysoką 

baby na townr ten kłndą cenę. Zarząw~zy od kilku złotych, 

pan-ruiody postępuje coraz wyżej, gdy tamte z ceny spuszczają 

a wreszcie kupuJe je za kilkanaście, a czasPro i drożej. gdy jest 
zamożny. Przy targu wołają niewiasty, że niema na szpilki, na 
wstążki i t. p. ua to tylko, aby podnieść cenę i do większej zmu
sić go hojuo:ki. Picnifldze na kupno tych wieńców przeznac1.one 
oddaje on narzeczonej, która w towarzystwie starościny kupuje 
takowe nazajutrz w Krakowie. 

Drużbowie zszedłszy się w Sobotę wieczorem (po ukazaniu 
się "pierwszej gwiazdy na niebie " jak się wyra~ają) , gotują się do 
poehoJ u po wsi a skrzypek p1 zygrywa im: 

122 
l( 

2--+--<-{=-.--L'-~ .... ;F---~];::-.... -~-~-~~....,.~j 
4-4::;,I7 ~ .__~_.,_., __ - .!..,_.~ ·.::·=---- ..:;:_......,;;-___ 

- - -- - ----- -- -- --
--- - • - .. _._" ~l(, - --

=:z=· El g;g-;m ~ g·-:.·IB-· l y;c& i 
..",_ -- - ~ 

OJCa jego Jana b~dącrJ, i z ludoweroi mało mają styczności, acz 
w duchu ich są spisane, a Mwet w kilku usiQpach przypomiuajt żyw
cem krakowiaki tak weselne jak i nieweselnc. O śpiewach tej opery 
zdałen;t sprawt w czasQpismil' Rrtch. MuzycMy !Warsz. r. 18118, Nr . 46). 
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b& r bi-ł §F$tilitf)=lfL-=f~~-~ fP=k~ - -
®ł;rbtP~=I 4A 

u łba z 10 lub 
ków po wsi i 

Na dobranoc pannie-młodej. druchny: 

12-!. MI b ~ ( e o • n. ~ 21, &7, &O). 

~~~f$ gi-~~~ih~---M#Pł?.i~ ~~" "' il "'"' 
l. Dobranocka dobra daiewc7au na·clobaa, CtiiOI będ1Jet pla • kala, cemuzeł 

atoola k••J ci( !uda i o rhcieli. •7lk "A o a 

'2. Dobra nocka, dobt·a, 
dzu:lwcyno nadobna, 

bodaj'eś zdrowo apała. 

Jak ai~ przewrócia 
na prawy bocek, 

bedziea nu wspominała. 

•• rłka - la 

3. Przyjtchał do nij 
na parze koni, 

przed bielony ganecek, 
ona płakała 
i załowala 

n zielony wi.anecek. 

Na dobranoc i dobrydzień obchodząc po gospodarzach, gra 
muzyka pod oknami tych druchen, które odebrały wieńce od pan-
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n y-młodej w łiczhie 30 do 50 sztuk, by je wezwać do chaty 
panny-młodej (przy czem grajkowie piją uo druchen gorzałkę 

wzajem są częslowl\ni, co s1ę "ohlewac druchny" zowie): 

j 
Śpiew drucben ubierających młodą do ślubu (nutJI N r. 124 ): 

127. 
l 1 Kaj moja pań-matka 

kaj moja kochana? 
IJo jćj będe dziękować. 

Ano jest w komorze, 
podusecki wiąze 

bo cię b~:dzie wianować. 

2) Kaj-ze mój bracisek 
Kaj -ze mój kochany? 

bo mu będe dziękować. 
Ano jest w wozowni, 
bo laduje wozy, 

bo będziemy wyjezdzać. 

Wybierając się do kościoła : 

128. 
~ ~§g 

~t± S r f C C~ l J'J l f'C C f! U l J l l l~ l 
Pr7e1ecial sol.i.ól prze:l p.ńtki ok•",)·. p1óredc.:l oa. uhn Uualy, wyhierłłJ ~it 
~lar-ył: sie 1bf~ra, chustki 7.&-wtja. ale Jt\J i . d11C. nie 5poro, bo to tm. Ma-

M:uyś. wybltraJ !lę FllOJ3 ł"o t'l JIU c;u. n1e mmły. 
ryłll, t:~~ nu1 d1\e - Wl.ICh~ . lo dri11łaJ ntt wt - soł-a , 
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129. 

Andante ~#-3.,! ro: lk$~# 1 rr ,_._:;~-_ .. • • --~ 4- ...,...,..r,- .......__. ~-~"'·-'-·· 
• -+-lo'~~ -- -::::--- ---

lłOłJOiław ze uam matko mo - jłł. bo juz i-
Bogo•ław zo nam ojce mó - j Uo JHz i-

dziem;r do ko • łciol&, bo juz Idzie • m:r do koicio • la 
dtlem:r D& ten 61nb, bo juz idzie • my ni> ten • 61u b. 

Przy wyjściu z chaty; druchny żegnają progi domowe. 

130. 
r-;-;: 

~~~+4~:::;:::;::-r-::::Łt:=i=l::f-E~&*~~~~~ 
B,dtcie zd.rvwe moje profil }lT&cł&ziły vtas tu 111oj•J noJli 

-~trCrffi§~~BE --=~-~ 
B,..Ucle zdrowe : wy oto! ki, wyoiedzi&lam na wao dołki. 

2) Bądźcie zdrowe i wy ayby, A bQdziez i ty płakała, 
nacierpiałam si~ tu biedy. bQdzies za mną wyglądała. 

Bądzcie zdrowe i wy okna, 6) Ostait zdrów, bracie kochany, 
nawyglądałam si~ Jasia do dnia. nie będe'ó podpierać ściany. 

3) Bądźcie' zdrowe stoły, lawy, Do juz idę w obcą stroni), 
i ty piecu malowany. Jasiowi mQzu (mcżowi) za zonę. 
Nie bl)de cię malowała, 7) Panie Boze, zapłać matusi moji. 
bo sio będe wybierała. nie miała ja tu niewoli. 

4) Ostanie tu mlodsa siostrzycka, Bądźcie zdrowe drzwi i wrota, 
b~dzieć malować choć do pólnocka. bo juz idll jak sierota. 
Bo·ć nade mną przewodziła, 8) Poblogoslaw mi tatusiu w drogi) 
przecie'm ci jej ustąpiła. cóz ! ja od was wynijść nie moge 

6) Oj przewodl!:iła'ć nade mną, "Wynidź córuś, prostą drogfł, 
ja se bede gospodynią. prosta droga jest do Boga.~ 

Drużbowie, gromadząc gości czy to do ślubu, czy do uczty, 
czy do czepin, czy do przenosin, odzywaj~ się przy odgłosie mu
zyki: 

131. 

Ollecl&l7 mi oio olwe golebiale a po polu a zquni1\jze mi Jl', 



~_&l: 1 c C#r r 1 c :r ·1 ł :r z 1 tr {;n 1400 
nadohoa. dr..iuwcyu& a Oo tlwurl.l do dworu. 

&=&rM &1r: l 1uJ l 
Text o b. Lud Ser. II. str. 4i (Nr. 43), str. 50 i 88 (N. ll i). 

Gdy się goście zejdą, przygrywają im: 

132. 

- . _ ,. -...-ł-- ......_ _ ... _·~·-~.$IW@&~~~ " .... - - a -.... :L+:: -~~~ =~·~=~· 

~-m; J 1 ;_~c~ 1 a~u 1 ilif 1r r1 c:~n 1 a~~ 
~§f;; l l ... 

Marsz weselny w czasie jazdy do ~lubu: 

133. 

~e-~ ~~#~1i#f# ~egg~ 

~-=_,~4--~_L~kgpm: l hl 
GJy po ślubie wstępują do karczmy, lub wracają do domu: 

Woluy 1
). 134. 

~~;~-ifi tH*hCt-@51 U lFll c:~ 
~~!Jri~~ Ęfrf#J lf5 ,eyi-PhJ 
-- -\ · 1\·aco. 

~ .• uiH+s::St~-1 ~ c 1 r.?J:ikJilkl~~ 
1
) l'olonez tea znany i ulubiouy, cz\:sto grywanym bywa na. wszystkich 

niemal wusclach Krak(llliuków. 



Z kan.:zmy iJzie zwykle orszak pana-młotlego do jego ro
dziców; panna-mloda zaś zabiera swoich gości i Jruchny do biebie. 
Gdy mają zasii).ŚĆ u o obiadu, drużbowie odzywaj•1 si~: 

135. 

~51-~#tt-=ŁFf-5--=- l -w-s~~ ~ ~- • # ~c 11 -il~~ 
Roll mnło Zółątlok, holi muio zołąlłek. bo w uw-jim J:ołljdku wielki 

Do me - 110 zolqdka porx,<lccku tn:eba. t•t~ryl ćwierci ciol~ciny i pic-

li~ ir-!fYłt;~Q re 1 c Ałf-c/re ~t2W ~== ~ , 
nieporzĄ,l•· k, ho w nu\ .. jim toł.J!-(,Iku wid ki nit!ponq•lt•k . 
CY'f'O chh:ha, •tt!ry ćwierci ciolQcłny i 11it · c,ywo chlel'u 

Ku końcowi obiadu starostowie żartobliwic do swych żon: 

13G. 

jJ, ~- " "" ~ ... :=~ ~Ę?II a#c. c~ 1 ~:-~ffi?~i] 
" il l. :Moja zona r.nchorr.ala u.cborzoł&, m:1ło wcora włt"<'Cr1ut.11' 1 wh·l!t·r:r.AI"'-

2 Dwio kokosy i piccenifł, 
i z kapust.h i z km·zeniem, 
i piecywo chleLa zjRdla, 
jesce-ć sobie nio podjadła. 

3. Jesce-ć jćj siy mało zdaje, 
zjadła kruw\) co uie wstaje, 

Jesce ji-j sio; mało widzi, 
zjadła konia co ui<' widzi . 

4. Sto garcy piwa wypiJa, 
dopiero si\: JlORihla! 
- Cebrzyk mlih ski~inh·go 
dość to tegu na chorego . 

Na. czepiny proszą go~;ct w ten sam sposób jak nt~ ślub '). 
Prosi na nie urużba z towarzyszem; prosi ua. uio i młoda z dm-

') Jeżeli u niego mają być czepiny, w6wczas pann~:-mlorl~t wo wip{,cu 
odwoi:lł do jego rodziców lub opil!kuu.Jw wraz z jej posagicno cr.yli 
wianem • .le~li za.; prZJISlaje 011 do ni,·-j, wtencza~ ccremonija la odby
wa się u jej motki, i wiano pozostaje w tłumu . 
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chną i z gorzałką idąc do tych domów, gdzie poprzednio rozdano 
dziewkom wieńce lub gałązki rozmarynowe. Gdy do ezepin maj!! 
przystąpić, tańcują z mlodll dziewki (druchny) a muzyka gra. 
u komory, jeśli ta jest dość obazernil do odbycia oczepin. Każda. 

posa.dza ją w komorze na dzieży dnem do góry obróconej i w 
czasie oczepin trzymają nad nią świeczki. Pr1.y tem różne stroją, 
figle; baby przebieraj!! się za. chłopów i t. d. Starościna ocz(>piw
szy ją i poJożywszy na. czepek pieniążek (który ona z garnie do 
zapaski) wyprowadza ją do tańca, i wówczas kolejno wszystkie 
tańczą z nią, niewiasty. 

Przed oczepinami śpiewają drucbny z towarzyszeni e m skrzy
piec: 

chowalam et~ w nowy okrz7 - ni l tak mi ci~ ebeJ>C1 ws16nl. 

Kiedy pannę-młodl!; kupują baby do czepin: 
139. 

k-~~Iil~~#ftta=f:ij ~s_~ ~ ił 
Zakuknla kukulccka u dwo - rem jt.k plt.kalt. pani młoda •• oto - Iem. 

A wynidt ze pani-młodt. z u oto - a. poelaiokuj &e 07ćklm łudmm s w•ae- la . 
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Przy rozbieraniu głowy do oczepin (nuta N. 106). 
A moje warkockr - moje carne włosy, 
uzvwalyście sc - u matki roskosy. 

Po oczepieniu: 
140. 

r: . bb ; ; :: l D ; ;i l c $ t ·C l C b G f l !B t l l $ c tl l 
J \\""coroj Uyłam na k_tcrma.eie, najlldłam ai~, napiła •ie. Kupitam ae takir caca. 

2. \Vcoraj byłam we wianecku, 
a dzisiaj ;estcm 11' cyptcku. 
Wcoraj uyla111 ;a w rucianym, 
a dzisiaj jestem w nicianym. 

3. Wczoraj byłam jak kwiat ró:ly, 
uzisiaj jestem jak pi('S guzy. 1

) 

Wczoraj byłam ja hlija, 
dzi~-em baba jak bestyja. 

Oczepionej d<tją rlo ręki koszyk, parę sprzętów i kurę, mby 
do rąk nowej już gospodyni domu. Gdy starostowie chcą jf!; wziąść 
do taltca i kurę odebrać, starościny odzywają SHJ : 

141. 
..- l ~ 

@> i :::l l i e f l $t c i l t c J l ;':''!: l c c r l 
Nie db. eit•hie staro!ita., kokoteck3. urosła t a JCiłl et tam miOt.ly pao

1 

Gdy tańcują polskiego do kola, skrzypek gra: 
142. 

') Pi··~ 1. ohciętvnl og-ont"rn, kusy. Jest to alluzya Jo obcinnnia wa.r·kocza 
przy czepinach . <·o tlawnitj tloko11ywano czepiąc ll7.iewk~; ur.iś 1!'0 do
piero na z•rz,•babmach ubcinnj'!· 

9* 
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143. 

~ ~ ~~ ·, ~ ~ "! 
p; J#lJ l$ r D l C#C r jJ .t; i l: s~ r l p *c J l 

1 Doplerom ci aac,l •lo d&lowcy-ny cbodlic, lO:Ul\pil mi wllcck 

ł,łc '~: lt0;; lrttc·l& ~;:l Gr lgJ:' l 
chciał moie ka.jaik 1f rtt7.i<: . 

2. Wara wilku wara! 
niemM do 111nie pnl\va, 
bo się nie dla ciebie 
dziewcyna chowała 

3. Siedziałem pod ścianą 
z dziewcyną kocban;!; -
zacęny psy ~cekać, 
m usia łem uciekać . 

Gdy ją pau-młody goni, kupiws:.:y od starościn: 

144. 

~
# ~ ~4 ~ 

( : ; C. $ffi~ $ C l t : t l e ; ; C l : ; rf l fZ ~ li 
,....., ""' ,, , 

Ucickla Uli prsepiVtf·cka w proso ; L jt1 7.; \ n iół nlet..oracek ho•o, 

l -Hi a. 

. ~ - ~ 
~fes c l aC·Gf l i: l }$~c l ;;!JBI.; l , "'" "' ,, 

1 A jceiJali au kieunic.:v Y. W crua. pytała al~ po ce111' hiala wdna. 

,~ :- : l : ; ;; l ;J l ·· ~ l ; ; :,rs: l ; ;· l D G l g; E l 
r tl • "'' .", • 
łł iu.l:a. ]lO pl.;tuaftcic grOIIIiJ, C"J.TOQ., .iak: IIJ k to wyprut~a . 



7 l 

2. A jechała Maryna do młyna, Hej, hej! - młynarzu Marcinie, 
pytała sig młynarza Marcina: pytluje sic pszenicka we młynic. 
Hej, hej! - młynarzu Marcinie, 4. Jak ci zajlln pszenickg do kosa (koszu) 
spytluj ze mi pszenick9 na młynie. j-aze wysła na Marynę rosa. 

S. Nie bcdę ci pazenicki pytlował, Hej, hej, - młynarzu Marcinie, 
niźli bgdll noc z tob:! nocował. pytluje sic pszenicka na młynie. 

Inni śpiewają w ten sposób: 
l. l'ojcchała Marysia do młyna, 

s pot kala młynarza Marcina: 
hej, hej, - włynarzu lllarcinie, 
zmiel-ze psenick!J ua młynie. 

2. Jak ją zacon pytlować od kosa, 
aze wysła na .Marysie rosa, 
hej, bej! na Marysie rosa, 
psenicka ci złazi z kosa. 

Drużba taltezy z nią do /.:.Qła: 

14ij b. 

~~~-f~~4-4B 
~~~G~-gJ:--#~m 
:i: ... .. 11. .. .... .. ~ ... J .,.... # LJ ł Et u l • ~ e [ ; l % c :; l EJ< e e l ~ ~ r fJ!iLJ 

ł-~-b ----------------- --J 
Gdy młody mąż z żoną tal1czy, baby odzywają si~: 

l4G. 

f&Jilll t l ;-au Et-l: ~~ ~t;§8I.Ę ~t l J. l 
"' , "' ::; , 

Haj .. Ino haj rO<l .,olony !PJ. tokiolin ja mcza IUialo, " " •iv myoy hal, 
\V•athłlarn i" w wUr wyllieala.n1 uad•~·,r, & •ltdz.k tu DJetiOł\;go u•)·ne. llo.p . ha 

Po oczepinach mn.jl): miejsce pow!>zeclmic znane żarty. jak 
np. ndawauie kulawćj, łamc cierniem łotn i t. p. 

(jdy ię chłop zamy5la żenić z dziewki], !uh wdową z tnnej, 
czy tu są~ictłntlj czy \lalszej wsi, wtencza!> mówią , że s1ę żem 

albo szuka baby 11a OfJI'anic!J. W takim razie. w ty1lt.iełi po weselu 
t. .1· w oktaw,. , pn:y przcprow:ulzenin j~j do w. i ~dzi~ Illit' zka 
mąi. , który j~j przybycia oczekuje w domu swojim. robi~ parohcy 
ua graHil'y tej w ·j most z por~cz:1 (czyli ~lrd>anJ ~: kaw11łk:t ter
!lt.i. Ahy tamt~.:dy przt'Jcdnt·. musi drużb:1 lnh ".lt 'H't 1111 ~~t: oku
pit'·, plal'ąĆ niuy myto zn. przejazd; poeurn 1. te_jz, . 11 1 baby. ci-
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skają na młodą małżonkę garnki z popiołem. Zwykle wiozą 

wówczas za nią na wozie całe jej wiano; a obok tego niosą nie
wiasty, jej sąsiadki: jedna międlicę druga przetak, trzecia mo
towidło: chłopi zaś z jej rodziuy prowadzą: to świnię, to krowę, 
to drób, to par*;) prosiąt i t. p. 

Gdy już przed dom zajadą, ojciec i matka mężowska przyj
mują ich w progu chlebem i solą, nowożeniec zaś wcale z izby 
do niej me wychodzi, dla. tego (jak mówią), aby żona w przyszłym 
pożyciu nad nim nie przewodziła; i ona także ze swojej strony, 
droży i ociąga się często z wnijściem, żeby nie powiadano, że sa
ma do niego przyszła. Wtedy otaczające niewiasty, wsadzają ją 
do skrzyni posagowej (w której zrobiły dla niej miejsce, wyprzą
tając nieco bielizny i ubrania, i nie zamykając nad nią wieka), 
a chłopy wnoszą skrzynię tę do izby; ztąd też nie zaniedbuje ona 
pysznieć się przed ludźmi z tego, że nie chciał2. nijak wejść, j-aze 
ją wnieśli. Wylazłszy w izbie ze skrzyni, kładzie młoda na stół 
bochenek chleba i stawia parę flaszek gorzałki, a kłaniając się 

nowemu ojcu i matce do nóg, prosi ich, równie jak i innych go
ści. aby skosztowali j~j pieczywo, cy Bitt udalo. Poczem porywają 
ją baby do tal1ca i wołają: a wyskakuj ze, wyskakuj, azebyś tu 
w tćj chałupie krzepką zawse była i żywą. Przytern różne dają 
się słyszeć śpiewki, np. 

Powiadają l•1dzie, ze tu u nas dobrze, 
a tu trzeba robić, j-az ai~ skóra podrze. 

Zowie się to przebabiny wyprawiać. Przy tańcach a prze
babinach różne stroją żarty. Zdarza się, że baby pijane biorą się 

za ręce i tańczą w koło, ubrawszy się we wieńce z pokrzyw i 
przykrywszy się kożuchami wywróconeroi włósiem na wierzch. Inne 
znów przebierają się za chłopów, za niedźwiedzi i t. p. 

W tymże samym dniu, zrana jeszcze, starościny obcinają mło
dej pani warkocz, poezero prowadzą ją do kościoła na wyw6d czyli 
wywodziuy. Warkocz obcięty zaszywają jej następnie w róg pie
rzyny. 

Zegnaj~c j~ rodzice, radzą jej, aby panią-matkę (świekrę) 
i pttna-ojca szanowała jak własnych ojców i dobrze się tu spra
wowała; a. to skroś tego zebyć przecie ludzie nie powiedzieli, że 
na ogranicę zenić się nie warto. Siostry zaś młodej-pani przy poże
gnaniu odzywają się do nowożeńca śpiewając np: 
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Mój śwagierku oatry, - nie bij ze nam siostry, 
bo to naqa siostra, - nie do kijA roqiR. 'l 

W e s e e. 

:cv . 
(Z obrazów Krakowskich p. Wl:ul. Anrzyca, w T.'Jgodniku 

illustrow. Warsz. 1St.i2. Nr. 1:~1 str. 1:!1. '!) 

W półtory godziny pólni~j ... mówi \nczyc uylcm już w Klo
koczynic. Przed domostwem Macir,ia i .~U'-!Jotlarza tlziadka) ruch uył 
uiepospolity. Pcłno niedorostków t J;.iewrt~t malych, pouhicmuydt 
~wiąt<•czuic, gapiło -.ię dokoła, rzeka,iąc prtyhycia llrużbów. Skoro 
zajechał wózek ptn·d tłum obieluny i ~wl<'Ż<! śłomą pos;:yty. a na~ 

..:ięteuu 1. horu gał~.:ztallli oztlohiuuy (hylo tu w hp('u) wybiegło kil
koro ludzi. wołaJ! l': J;.iadn~! Jziatłuś! - między niemi odznaczało 
-.i~ n t Ind e i ~mu kk dt.ll''' l' Z t_', ubraue 11 la itl!.i Ł<! <;pó<lni('ę, fartuch 
szeroki i gor:.crik matl•tyalit). Pu111ałclll po wie1tcu sutym ua. gło

wic. że to pauua mł(t<la. 

lłu<;pud;U'Z 1') ddtJ wyLulawal wóz (przyj echa w zy z Krakowa l; 
było tam par<; hal') łtc~el-. kilka paczek, butelek (lecz nic z wód
ką. gJyż lmlzic ~i należ ch do towarzystwa. wstrzemi~źliwości), 

\\'l'C~l;JC gar;ć pierników, które rozdał wnukom. 

'• :\ . WJslicki Opis Krti/e.~ftt'n Pol.~kiPgo, \\'arsz. 1850 Tom II str. 7<J 
1 nast., flaju opiS) wesela i 7.wyczajów w pow.Miechowskim i Vlkusktm. 
W)JI!le z dziel J• '•z. Konopki, Ż. Pauli, w.·.jciukiego. 

') W czasopiśmie Kraj {Kraków Iti/l n. 214) zamieszczono artykuł llo
DOSZiłCY o powro~:ic czyjm~ : Kr.:c.9:0u;tc do Krakowa, w kt1irym mit;:· 
<łzy in nem i powiedziano· l'ncd rhał;! J.nhzowską stO.J:! swi;tlt!et••ie 
postroJOne druchny i czekaJqna pann~ mlndą. l'atJ·zl} przed stę, rychło 

pierwszy grajek da znak i skrzypki bię odez" ą l grajek pncthylił 
głowę na lewo, przytulił H do ~krzypicc, machuf!l smyl'7.k1CIIl i wy
biegła z nich taka świeżo., taka wonna rodt.tnna •pie" kn . i-~ \<'l'l''' 

7.Rrlr7.Ało, JZd:v rlr.iPwrz~ta jak ~kowrnnki zannriłv ·n~ 1nnn•! nntr• p1es" 
Oj kukulecka Śpiewa, 
dzień sill rozedniewa. 
oj Zosieńka si11 riesy. 
gn~ri Fir ~porlziPII a' 

1U 
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Gospodarz zapoznał mnie z wnukiem swym Jacusiem. W iz
bie palił się suty ogiei1 i kika kobiet war1.yło jadło na jutrzejszą 
fetę. Od Jn.cusia dowiedziałem sig że rodziców już: nićma, a 1. sio
strą swą Marysią i starszym bratem, co ua flis chodzi, chowają 

się u dziatka. Marysia (pannn.-mlo<la) idzie za kmiecego syua 
z Russocic, a dziadek Jaje jćj na wiano dwie krowy, korale, przy
odziewę za matkq, (po matce pozostałą) i tysiąc złotych gotowizną. 
Jacuś za~ uczy si~ w Krakowie na ksigdza. 

Przez ten czas, stary kręcił się po izbic, wchodził i wycho
dził często, już wydając różne dyspozycyj e, juz zlewając wino i 
miód z baryłek do gąsiorów i flaszek. 

Zmrok już padł na dobre. Przed chatą stało mnóstwo ludzi 
zebranych ze wsi, n mięth:y niemi ua przodzie kilkanaście dziew
cząt, postrojonych w wieńce, wstążki i kwiaty. l'n-:ypatrywałem się 

przez szybę okienka, bo chata była szczelnie zamknięta, a zmierzch 
uie dozwalał 1ozpozna~ całego zgromadzenia. 

W tern od ~trony gościńca buchnął potok ~wia.t1a, zatętniły 

kouie, i orszak z kilkunastu jddzców złożony, z pochodniami i la
tarkami, strojnych świątecznie, z przypiuanemi bukietami, wjechał 
w środek koła. Przed niemi postępowało dwóch skrzypków, klar
necista i basista i poczęli grać ognistego krakowiaka. Harmider 
powstał wielki. wreszcie wszystko uciszyło się, a najstarszy drużba 
wyjechawszy naprzód, począł ~piewać: 

147. 

łJffi a ~ 1 : r 1 ~ c w ~ 1 ; ;: ·1 1% ~ it 1 F; 1 s s c g 1 
DołJr;l nocka dobra cbiewcyoo na ~ dohna , CÓY. h~71C• pla • l<t.la ? A CCIUQ uĄ 

nlo •la, klej cfo hubie chcioli, tylkoĄ nt\ ""' c• - kt. · l~ , A cymy 

ł' • •'t : : 1 :;i; 1 . ... @t: c i 1 ;ł Q 1 ; :; ; : 1 

pt.nie dlit.dku uiA ludaie nie lud11•. <'n <In nas ta rlziewucba nln 'll!yjdslo nle 

~-~ s.=!- :r. $~ 9 a :; ' l t ~ e l o C5ł l u o l c r c l e r c l 
..,.jdsfo. 
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Poczem chórem "n.Śpiewali wszyscy: 
A cy my to panie uztatkn nie hulzic, nie luuzie? 
Co to uo nas ta Llziewutha uie WY.Juzic, pie wyjdzie. 

I ;mów zaczął druibu drni-(i : 
Oubrn nocka tlobru, 
uzicwcynu nuuolma, 

iuzic111 tu do ciciJic, 
A wyjdź-ze tu tlo nas. 
a przywitaj-ze n~~, 

wprowadź nas do sienie. 

Chór: A cy my to panie dr.indku nic luuzie, nie ludzie? 
Co to uo nas ta dziewucha nie wyjuzie, nie wyjdzie. 

Trzeci drużba: 
Dobra nocka, t.lr,brn, 
thdewcyuo uadobun, 

idziero Jl0\1 tw:l strzech~ , 
A wyJd7.-zc tn do nas, 
a przywitnj-zn nns, 

zróh-zn nllm uciech~;. 

Clłu1': A cy my t(J panie dziadku nic ludzie, nic ludzie? 
Co to do nas tn dzi,..wuchn 11in wyjlłzic, nic wyjdzie. 

Hrużba czwarty: 
Oubra uucka, t.lnhrH, 
dziewcyno nadobna, 

idziom1 pod twe prog1. 
A wyniju:l-zc do nas, 
a przywitaj-ze mnie, 

l'hoć-iem ja ubogi. 

Chor: A cy my to panie dziadku nie l udzie, nie ludzie? 
Co to U(J nas ta dzir>wuch:\ Dlf' wyJdzie, nie wyJdzie 

W tem gospodarz, który stuł u drzwi, otworzył je na osc1ez 
wyszedł naprzeciwko uruibów i za~pićwuł drzącyrn głosem: 

)4".;. 

I3óg zapłać W>~tn chlupcy, 
tlrużbowi~. parobcy. 
Dzio;kuje wam stary 
i tuoja <lziewcyua. 
l'ójdi:cte-z ua poci)~Hc, 
na bklauceko wina 
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Wtedy muzyka prr.oderu, a r.a nią zsiadłszy z koni, drutbo
wie i druchny weszli do izby. Stary do nich przepił, a oni kolej
ką pili za zdrowie państwa młodych. Pan-młody krył się pomiędzy 
drużhami i nie pokazywał się narzeczonej, która stojąc za dziad
kiem, ('zerwiniła się i twarz zakrywała fartuszkiem . kosztuj'łc nie
kiedy z podawanej szklanki. Zastawiono na stole kilka łokci kieł
bas i miskę kapusty, które orszak wl'selny zmiótł migiem. Muzyka 
przygrywała ochorzo, wciąż jedną i tę samą nutę. Wreszcie star
szy drużba zawołał: "No chłopcy i wy dziewuchy, pójd~wa, bo juz 
czas." Gospodarz pożegnał zgromadzenie i druzbowie wychod:t:ić 

poczęli . Nie wiedziałem jednak dla czego druchny zostały, szuka
jąc kogoś po wszystkich kątach; wreszcie z komory wyciągnęły 

opierającego się pana-młodegó, który tam się był zakradł, wy
prowadziły go i ująwszy za ręce, zaśpiewały: 

149. 
Daj-ze pokój dziewoynie, 
niech pomyje nacynie; 
niech si!l Bogu poleci, 
zanim dziadka odleci. 

Huczne śmiechy towarzyszyły tej scenie, poezero wszyscy si~J 

oddalili, wyjąwszy gromadki niedorostków, którzy ciekawie przez 
okna zaglądali; ale przyszły proboszcz, pan drugo-klasista (Jacuś) 
uchwyciwszy bicz dziadka, resztę gości rozpędził. 

Na dobt·anoc gra muzyka odchodząc: 

150. Czernichów. 

~~F 1tU5;fFl 
E3 """"' """' """' 

$e~ tł CZEIIJ~l u r1! 'f ~1 J h J l ft~ 

~~~lcQir·IW!Imn 
&rter.~fitig ~ 

Na drugi dzień , wrzawa obudziła mię tipiącego smacznie na 
sianie pod strzechą: zebrały się drużki i ubierały pannę-młodą 
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w komorze. Chc1ałem się przyjrzeć ubieraniu panny-młodej, ale 
mi nie dozwolono wnijść do komory, bo tam przystęp każdemu 
mę~czyznie był wzbroniony. 

O godzinie ósmej wyszła pa.una-młoda, ubrana w wstęgi i kwia
ty, okryta bialym rai1tuchem, 1. bukietem przy boku, otoczona 
gronem drużek, które z wielkiem zgorszeniem mego estetycznego 
smaku, ubrane były wszystkie w Cllj;;i.kio buty z podkówkami. 
W pół godziny potem zajechał znów orszak drużbów konno, z bu
kietami na kijach wstążkami ozdobiouych. Zeszło się także wielu 
starych gospodany i gospodyń, oraz cała rodzina Macieja. Skoro 
wszyscy weszli do izby 1 powitali gospodarza, Marysia upadła 

staremu do nóg i poczęła okrutnie płakać, a druchny śpi e wały 
smutno: 

151 . 

l. Błogosławcit: -z IJBnie dziadku wnucus1 , 
sieroteJ'tka me ma ojca, matusi. 

2. Błogosławcie-z panie dziadku saerocH: , 
aby ij (jej) Bl1g darzył w sc~~ciu, we cnocie. 

3. Błogosławcie-z panie dziadku dziewcynie, 
niech jćj młodość marni!' w biedzie nie zgini!'. 

4. Błogosławcie-~ panioJ dziatku na ten ślub, 
zehy ij tez w gospndal'stwie darzył Bóg. 

6. Błogosławcie-z sicrocie wy ludzae, 
bo na ten ślub do kościola juz idzie, 

6. A przeła;l-ze panuu-młoda przez prog1 , 
a uchwyć-ze swego dziadka za nogi . 

Głośne łkanie panny-młodej przerwało pieśń; leżała ona u 
nóg dziadka i na cały głos płakała, bolejąc nad swojem siero
ctwem. Dziadek także si~ rozpłakał, robiąc kilkakrotnie znak 
krzyża świętego uad głową dziewczęcia. A metylko cała. rodzina, 
ale i wszyscy przytomui głu;uemi łhruaru1 napełnili izbę. 

W tem wystąpił naprzód sędziwy kmieć, swat pana-młodego, 
i zawołał: "No, juz dosyć tych lamentacyj, moi kochani, a po
zwólcie mi tez rzeknąć słów kilka, wedle zwycaju ... Uciszyli się 

wszyscy a swat począł mówić: "Moi kochani! co pan Jezus daje, 
to trzeba z pokorą prtjjąć, a nie lamentować aui wyrzekać prze
Cllvko mocy Bosktćj . Pouobało si~ panu Jezusowi, ze wzioł do 
swoji chwały ojców Marysi; to niema co płakać, bo taka wola 
Boska; a im tam pewnie l e pij, nizeli nam sierotom na świecie. 
Powinuiśmy oto dziękować Najświętsćj panience, ze choć kumotra 
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:\Iacieja przy źyciu zachowała. bo gorzyj by było sierocie, gdyby 
i tego dziadusia brakło, co ją ućciwie wydał i wywianował, mu
siałaby sit.: tyrać po słuzbaclt, a. mozc i ućciwo~ć stracić. Ochwia
rujcic-:r. ten frasunek panu Dogu w Trójcy świętćj jedynemu, a kie
dy ju:i. przy;;ło do wesela. dajciP spokój lamenta.cyjom. Pan Jezus 
:r.cśle wam pociechę, a jczełi ty Maryś odchodzis od dr.iadusia, to 
ci przecie twój chłop nic zbroui ehoi:by i eo dziel1 go wiuywać . 

I wy kumie otrzyjcie ocy . a. pohłogosławcic obojgu, zehy im się 

dobrze wiocHo na świecie w tym nowym stanic. Pocicsycic tćm du
sycki ojców, co tu pcwnic wedle un.f> . i~ prr.ypa.trują, a m oz e 
jcscc prawuucąt docekacie !u 

Wtedy Jacuś podał dziadkowi kropiclnicę ze święconą. wodą 
a stary, pokropiwszy klęczącą parę, położył obojgu ręce na gło

wach, i podniósłszy oczy tło góry, zawołał pobożnie: "Błogosławię 
wam, moje dzieci, w imię Ojca i Syna i Ducha świętego, a prosfJ 
cię Panic Boze wscchmogący, przez Najświętsą krew Syna Twego, 
którą za nas grze~ników przelał na krzyzu, abyś im pobłogosła
wić racył!u 

Ta sama scena. z mał1! odmianą , powtórzyła si~ z rodzicami 
pana-młodo~o , pocr.~m o hoj n powstali . muzyka r.aczf?ła grać, a 
clrużbowic .:.piewnl- · 

152 
l. Do cugu koui~ic, dn cugu , \\' te spódnoce, Śl'tlbrny pas 

wyuicmj 'ill paui-mloda do ślubu! 3. A wydwdź-ze Lo juz cas . 
2 . .\. juzc~ si~ uht'aln, uo juz w~yscy idziemy, 

w tę spódnic9 co~ miała, (:) . clo ko~ciola jedziemy. 

Zajechały wozy: W pierwszym muz: ka, w drugim drucbny 
z panną-młodą, w trzP.cim dziadek , rodzice pana- młodego, Jacuś 

i ja; w czwartym, piiJtym i szó tym inni goście. Dokoła zaś ze 
dwudziestu drużbów i parobczaków konuo, filrojnie i gwarno. 

l f! R. 

Mam ~~- 1 --·-~ f -~-=~:~4!f.~~ 
.. c::: ~ 

~--;.G .1. -:-_. ft _. •- - ; -~-•--- -;}- =--.] -., -- __ __.._..,_. r---' . "' :...--+--~- •- . ===:-
- - - .._ . , -t- - - -----

l'o marszu muzyka ochoczo przygrywała krakowiaki, a młóclź 
przyśviewywala jakt!' pioscnkt, ktun:j dobrze dosł)·~zeć nie lllO-
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głeru; pamiętam tylko ostatnie cztćry wierszr, powtarzające się 

za każdą strofką : 

154. 
NajświQtsa panienka dohra gospodyni , 
bo całemu tiwiatu na pozytek cyni. 
Na pozytek cyni, wsyćkie stadła łqcy 
błogosław-ze i nam, Boze wsechmogl}cyl 

Summa w kościele wyszła, a cały orszak weselny słuchał j(j 
do kol1ca, klęcząc z wielką pobożnością. Drucbny wystrojone w kwie
ciste spodniczki, zgrabne materyj al ue gorseciki , na głowie miały 
las wstążek i kwiatów, pomiędzy którerui śrouek zajmował wianek 
z gałązek choiny upleciony, maleuki jak jabłko, a ozdobiony mnó
stwem złocistej folgi na szczecinki nanizanej i trzęsącej się za 
każdym ruchem głowy. Krasne wstęgi drużbów i wielkie bukiety 
poprzypinane u o boku, odbijały si~ od białych jak śnieg rańtu

chów mężatek, które jak szale powdziewały. Żonaci mężczyźni i 
starsi goście midi kapoty długie od waszecia, ze stojącerui koł

nierzami, ponsowemi łapkami na mankietach ozdobione, i tegoż 
koloru pasy wełniane, a u każdego duży koral w spince. 

Po ukoltczeniu summy, powtedli drużbowie pannę- młodą, a 
druchny pana-młodego przed ołtarz. Tu nastąpił tajemniczy spór 
między obojgiem narzeczonych, bo szło o to, kto pierwszy stąpi 
na. stopnie ołtarza; gdyż kto tu pierwszy, ten i w małżeństwie 
przez całe życie przewodzić będzie; lecz panna-młoda., nieśmiała, 
pomimo podmawiań drużek, ustąpiła wkrótce pierwszeństwa swemu 
przyszłemu. Starsze mężatki zaleciły obojgu patrzeć na siebie, 
ażeby, gdy kapłan wymówi słowa: "Oey chcess pojąć sa malionk' 
t~, kttirą ~wzed sobą tc~dzisz," nte widzieli nikogo innego, jaJe tylko 
siebie, bo tym sposobem niewiary nic będzie w małżeństwie. Ślub 
prędko się ukończył. Żonaei wzięli pod ręce pana-młodego, mę
żatki 1)anią- młodą, która odtąd już pa.uną zwać się przestała, i 
wyprowadzili oboje z pompą przed kościół. Wszyscy wt·óżyli, że 

małżei1stwo będzie szczęśliwe, bo pani - młocla nR cały głos pła

klł.ła, a świece jaśniutko się paliły. 

Wszyscy wsiedli na wozy, muzyka odezwała Rię huc:mie. a 
parobcy poczęli przyśpiewywać : 
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155. 

9ł ! :J) C l G J li C C c721 S J t l t& S l C Je l S G C J; l 
1 Leci aokól leci proato w ogr6decek, przyolesiał chioperuJe wetnie eJ 

bł 11 , s 1 n ul ~J. l n~ !J ~~ ;J. l 
wianecek 

2. Weźmie ci wianecek, 
weźmie ci swobode. 
Samaś tego chciała, 
brnij teraz przez wodo. 

3. Przyszłam se z kościoła, 
siadłam se na progu , 
juzem się wydała, 

Chwała panu Bogu. 
4. Hej-ze ino dobra 

twoja zona z ziobra, 

ślubowata cnoto. 
dbaj-ze teraz o t~ . 

5. Idzie woda, idzie, 
po kamieniach hucy -
kto nie zna co bieda, 
zona go naucy. 

6. Zona go naucy, 
nauclł go dzieci. 
Chciało ci się żony, 

niechze ci się świeci . 

Przy wesołej muzyce i śpiewkach, a weselszych jeszcze wy
krzykach parobczaków , którzy konuo , podając sobie flaszeczkę 

z essencyją i arakiem (podarowanym im) raczyli się, zajechaliśmy 

przed drzwi domu. Tu stary oczekiwał ochoczo państwa-młodych 
i podał im rozkrojony na połowę chleb, z którego ośrodków wy
glądało po śrebruym talarze. Młodzi upadli mu do nóg, on im 
pobłogosławił, a stary swat przyśpiewywał klęczącym . 

156. 
Spraw Boze Nasa panua święta 
w pokorze, niech o was pamięta, 
byś to pozywali, i cichości i słodycy 
z biednym podzielali. wasyJ kobićcie uzycy. 

Wprowad1.ono za nowo-zaślubioneroi wszystkich gości, ilu ich 
obszerna izba objąć mogła, przestrzegając ściśle starszeństwa wie
ku i znaczenia wiejskiej hierarchii. Stara ciotka za-;tępowała pani
młodej matkę, i zapraszała gości do zastawlOnego Jaru Bożego. 
A było w istocie co pożywać, Lo stół ugiuał ię ou ciężaru potraw. 
Na prostych, polewą białą i wzorzp,temi kwiatkami ozdobionych 
misach, piętrzyły się wieńce smażonych kiełbas, kopce żółciuch

nych, suto omaszczonych Ziemniaków, kapusta duszona z kawała
mi wędzonki, kilka gęsi pływających w szmalcu z cebulą; na mi
seczkach masło, ser krowi i owczy , pełne koszyki czereśni w sa
dzie narwanych, pierniki, karmelki i ci11.stka, przywiezione przez 
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starego Macieja z miasta. Z komory wynoszono raz wraz szumią
ce piwo Piekarskie, a parę gąsiorów wina stało na stole, odbija
jąc bursztynową barwą od rubinowego miodu, którego nie muiej 
było obficie. Napoje i chleb pokrajany w spore kawałki pomie
szczono na drugim stoliku, w końcu izby. 

Stary Maciej, usadowiwszy przy stole księdza. Bermirdyna 
z Alweruii, siwego staruszka, który parze ślub dawał i wziąwszy 

w rękę gąsiorek z winem i szklaneczkę, zaśpiewał do gości· 

157. 

~-~~ 
Zaprauam wu na ten chlib, co go naj·otaror druz ba pik. 

A pani-mloda nie mogła piec, 
nim zacyniła, wystyg{ł) piPc. 
Co ai~ odwlece, to nie uciece, 
toć nam za rok kukiełecko upiece. 

N a co stać nas 
c~stujem was. 
Pożywajcie, 

popijajcie, 
serduszka sio uradujlł, 

jak ai~ goście ucestuj~. 

Od strony okno. za w~:!szym brzegiem stołu posadzono pań
stwa-młodych; po prawej stronie ksiądz bernardyn. po lewej stary 
swat i iuni gospodarze i gospodynie. Drużbowie pilnowali, żeby 
miski przed gośćmi niebyły próżne i szklauki puste. Muie s1ę do
stało siedzenie obok beruardyna, co było wielkim zaszczytem, gdyż 
żadnemu kawaJerowi niewolno było siedzieć przy stole, podobnie 
jak i dziewczętom, które w kącie tZby prq osuhnyru stole zaja
dały, ale jak u ważulem, bardzo skromnie. Rzęsiście szły kol~jue 
zdrowia, to miodem, to winem, to państwa-młodych, to księd;,:a 

Michała, to nawet pana studenta, to gospociarzy, to gospodyli; 
trzeba było dziwnej zręczności, aby oszukać drużbów 1 nie speł
nić kielicha, do czego, zmiarkowawszy :te nie rad piję, gwałtem 

mię zmuszali, wymawiając ~e ~Ie źyC:t.fJ temu, czyje piję zdrowie. 
Po skończonej uczcie weselnej, która przeszło godzinę trwała, 

wstali od stołu, a ksiądz Michał, pobłogosławiwszy państwu-mło
dym, których przyszłe poświęcił mieszkanie, usiadł na wózek i po
jechał drogą, ku Przegini. Wyprowadziliśmy go lcilkadziesillt kro
ków, a gdyśmy wrócili, jut izba była wyprzątnięta, wymieciona 
i obficie skropiona wod~~:. Muzykanci usiedli za stolikiem w kącie, 
postawili na nim kapelusz otworem do góry 1 poczęh stroić swo
je instrument&.. Trzech było włościan z Czernichowa, to jest skrzyp-

U 
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kowie i basista, czwal'ty Mlaskot z Krakowa klarynecista, który 
niemi dyrygował. 

Wystąpił pan-młody naprzód, wykręcił się na obcasie, rzucił 

garść miedzJaków do kapelusla, a potem rzekł: "Zagrajcie mi 
tego" 1 podał im melodyą, którą wnet klarynecista uchwycił, i za
grał. podając uutę swym towarzyszom. Stasiek uciął w podkówki. 
a potem zaśpiewał, patrząc swojej żonie w oczy: 

2. Nie ouesłaś w karcmie 
ani na ulicy, 
;eno·ś go ode~łR 
w koliciele przy świecy. 

3. Odesłnś wi!ł.necka 
przed Najświętszą panną, 
zatańcujmy-z sobie, 
dalej chłopcy za mną. 

Poczem obtańczył parę razy izbę do koła, a wtem muzyka 
ucięła. Wnet sunął starszy drużba, sypnął grosza do kapelusza 
i zaśpiewał, spoglądając na muie stojącego z boku: 

Do mnie przymówka , pomy~lałem , a w tern drugi zaczyna 
patrząc mi w oczy (taż nuta): 



l . Choćbyś Bl~ ty panie 
miał na mnie pogniewać , 

powiem ci ze nie znas 
krakowiakfl śpiewać. 
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160. 

2. DobrzeMaryś, dobrze, 
ześ ai~ tu wydała, 
ześ panica z miasta 
zadnego nie chciała . 

Widząc :te docinki będą s•ę sypały jak z worka, a parobcy 
improwizują wprost do mnie, cała zas kompanija przypatruje się, 

a młodzi zaczynają się chichotać, występuję naprzód, idę do pa
ni-młodej i mówię : "A runie czy wolno zaśpiewać i przetańczyć?" 
"O dla Boga u zawołają chórem "a cemuz-by nie? Prosimy! prosi
my!" - Wtedy i ja z kolei. rzuciwszy złotówkę w kapelusz . hiorę 
panią-młodą wpół, nastawiam mmę ostrą 1 zaczynam : 

161. 
l . Idzie Wisła, idzie 3. Umićcie wy tańczyć 

ze Szlązka s11mego; 1 bić w podkóweczki, 
dobrzy-ście wy, dobrzy, toć i u mnie takte 
ale mnie niczego nie z masła nóteczki. 

2. Umićcie wy śpiewać -4. Dalej chłopcy 1.a mn~t. 

od nocy do raua, heJ skrzypki ognisto! 
toć 1 u mnie g~:ba zatańcujmy sobie 
nie zamurowana. po krakow-ku czysto l 

.,Dobry student, dobry!" zawołali goście chórem, i odtąd 

JUŻ harmonia panowała pomiędzy nami. 
Przestając na chwilowej wziętości i bojąc się ją utracić, usu

nąłem się z grona tańczących i usiadłem przy kumoskacb, które 
siedziąc pod ścianą, żwawe prowadziły rozmowy. 

"No ja.k się panieowi zdaje nase wesele?" rzekła jedna. 
"Co-by się tam miało zdawać? moja kumosiu; pan student 

nie takie widział w Krakowie. u zawołała druga: 
"A Jesce parobcy zuchwałują u dorzuciła trzecia, "Ale im 

si~ panie setnie odciół !" 
- .Owszem, rzekne, bardzo mi się podoba, bom jeszcze 

nie był na wiejskie m weselu. u 

"Panic s i~ mus• dawno znać ze starym Maciejem "wtrąciła 
pierwsza. 

- "Poznaliśmy się na gościńcu, przysiadłem się na wózek 
i zaprosił mnie na to wesele; widno dobry i gościnny człowiek, 
kiedy obcego tak grzecznie przyjął." 
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"Mtły Boże" rzekni~ druga "co tam u takiego bogaca za
prosiny znaczą? Cy to pan student duzo zje albo wypije, ze by 
mu to co stanowiło?~ 

- "To stary Maciej jest bogatym?" zapytałem . 
• no' ho. mój panie" powie nagle trzecia kuma, n toć od 

trzydzie:;tu lat galary buduj e, a pieniądze zbiera; choćby tez na 
kazdym galarze zarobił ptęćdzie~iąt złotych, a moze i więcy zaro
bi, mało to tego? A toć trzeci rok temu, spnedał ich siedem
dziesiąt pięć. Porachuj no l" 

~WJecie Frankowa" szepnie z cicha pierwsza, "powiadają ze 
Maciej ma pełniusieńką ćwierć samych pruskich talarów, bo ou 
wszystko wymienia na twarde. 

- "Czy długo jeszcze będ!Jt tańczyć 'l" zapytałem. 

"Wnet będą cepiuy. Oto s1ę juz powoli wymykają na drugą 
stronę do piekarni. W1dział panie kiedy jak cepią ?" 

Jak-ze miał widzieć, kiedy niebył na chłopskiero weselu? 
Ale wiecie co, Janowa, wdmy panica pomiędzy siebie, tak zeby 
nikt me wtdztał i zaprowad~rny go do piekarni, to się przypatrzy." 

Jak powiedziały, tak się stało. Groruada mężatek sunęła się 
do piekarni. zrobił się ogromny ruch, parobczaki cisnęli się gwał· 

tem do izby piekarnej, ale mewiasty zwycięzko ich odparły i zam
knęły drzwi z wnętrza na klucz. Ja, schylony. przemknąłem się 

przez szereg1 walczących i byłem już w izbie gdy ją zamykano. 
Rzuctly się kobiety do okien i zasłoniły je szczelnie, również jak 
i drzwi opatrzyły troskliwie, ażeby się ciekawe oko żadnego męż
czyzny nie przedarło wewnątrz. Wyciągnięto z k!llta izby dzierzę 

do zaczyniania ciasta na chleb, okryto ją rańtuchem; mężatki 

usadziły na dzierzy panią- młodą, która opierała się, nie chcąc 
usiąść, a potem zasłoniła obydwiema rękami głowę, broniąc wian
ka; ale ochocze kumy pochwytały jej ręce i trzymały, inne zaś 
wzięły się do rozbierania głowy. Ma się rozumieć, że cały ten 
opór był udanym. Starsza kuma czyli Starościna zaśpiewała: 

162. 

&l : : g ; ; l ; ; : : l : ; ; ; l ; c f s= l J' 19 i' l l 
Pomalułku ro•bl6n.jcie, warkocka lj nie targajcie. Bo~ to ld&ie 

do .Uewoli, nlechso J' iló • wk& a.ie boli. 
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Następnie 1. wH·lkiemi •·cremonijami zdjęła Je.t wianec:zek 
śpiewała, wyręczając panię-mlodą · 

ZiE>le moje, w::le - o mÓJ rozmaronie, 
juz cie moja rąrka -ostatni raz !orni~>, 

Po czem podano nożyczki Starościnie, która rozplotłązy pię 

kny warkr>cz pa ni-młodćj śpiewała: 

163. 

~=Ii~~~~=-~i=~Ęl--.T_Ęj ~---... ~,1- --I,I-i,l- -;-,1- --4 . ~~~-" 
t Dlednaz ja bil"cloaz ja, pi~Wnie waa tez prolł~, nie chaj·ciez. wnrkock 'i" 

~ ~=rŁ_-~-------·---~ 
~ .... =~ ....... , . --------=====·-==-=-==-====== 
~--· ~tą-tt= --.~========-======--== 

niechaj ze je noo~. 

2. Z temi warkockaroi 
od młodości-m rosła, 
a ucinać chcE'cie, 
zem juz za mąz posła. 

3. Wolałabym nie iść, 

za Jasia onego, 
aniźli postradać 

warkocka mojego. 

4. Wolałabym nie iść, 

gliry la,y kopać, 

niz warkocyk straci(· 
a Jas1ecka kochać . 

[> . Góry lasy skopię, 

jP~tl'm sobie wolna, 
A lE'raz juz w zyciu 
nie b{'d~ spokojna. 

N a to jej inne od powiadają : 

l. N aprózno się sp rasa s, 
nic ci nie pomoze -
wziełaś ci sę Jasia, 
dopomóz ci Boze. 

2. Wzi~łaś ci sę Jasia, 
wnet wianecek straciś. 

1 G.t. 
W mnecek utracis, 
warkookiem zapłacis . 

3. Bo jako świat, światem . 

taka rzec nie była, 
zeby męzatecka 
wianecek nosiła. 

Tu wśród płaczu pani-młodej, :tegnającej łzami chwile swo
body i szczęścia dziewczęcego, nielitościwe kumy ucinają jej war
kocz, który traci na znak utraconej wolności. 

Starościna odpowiada za panią-młodą: 
165. 

Błdźcie chłopcy zdrowi, 
bo juz za mą,z ide, 

A kumy na. to: 

Jaz ci si~ god~i, 
ten czu przychodzi. 

pnedałam dziś wolność, 

kupiłam se bidl). 

(nuta podobna do Nr. 99): 
166. 

W wianeczkuś sil) nachodziła, 
chłopców we wsi nu:wodzila, 

cepiec ci ·i~ godzi. 
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Poczem włożyły jeJ ua głowę czepiec siatkowy. Rzecz oso
bhwa. te go pani-młoda '!ie nosi później nigdy, ale chodzi w chu
stce na głowie, czepiec zaś ten chowa na śmierć i do trumny ją 
,,tii1 ubierają. Starościna śpiewała przy kładzeniu czepca (nuta 
podobna do Nr. 107). 

~toje mile kobićtecki, 
nie zelujcie tej siateeki . 

Inne niewiasty śpiew~:~ją. 

167 . 
Nie b nie siellze mivdzy wam1, 
kieby chochół roztargftny. 

gdy starościna czepiec kładzie: 

168. 
jj, ~ &t: : : : ~ 1 z ~ 1 /·" ~ 1 .sa fr • e , ~ 1 i' ~ ff!9 1 

..", ..", 
Maryi moJ" Mary' poJtryj d" po "'•ly, •cby t,.ojc 

@#?:!!!I l:~ l :: J l C# :~ l i ; l :fi H l 
,; ..", 

d~h'"·t CIUDP ock.a miały . 

@1 r ; l n ;; !j l :: : l , ~ , l ~ J : l 
r • • 

Po czepieniu nastąp1ła ~taro:tytua pieśń o ch1nielu: 

169. 

~b~ illit ;!';;l J •l ;'';'c l= 21 :'d.'~ l; ~l , . 
l Zcbył ty chmi~lu na ty~ ult 11z, •ebsl ly ' pnuioo nierobił niewiut 

~~-kf-k l i}:~ ~~~&1-w+-b ??l 
. ,-tl •" • r "· 

Hej cluni~lu h•j nlebote niech cl pan Bóg dospot.no._ , rhmielu Dlcboze. 

2. Ale ty chmielu ua tyck1 idzies, 
niejedne pan n e na niewiaste zwiedzies 

Hej chmielu, hej nieboze, 
niech ci pan Bóg dopomoze! 

Nakooiec wszystkie chórem śpiewały: 

170. 

~=J@__:ią~:ęgg~~m}W ą 
l'ra8'o~tr.ł Maryalu na kawatek oieci, niecbze d ei~ teru o.a ~rlówecce hri~cl . 

2. Idżze dziewcyno 
ku ogrodowi, 

wykop·ze dołek 
swemu wiankowi 

3. Wykop-ze dolecek 
wykop głęboko, 
boć go juz ludzkie 
nie ujźry oko. 
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Po skończonym obrzędzie oczepin , wysunęły kobiety ławę 

na środek, sprzątnąwszy dzierzę; posadziły na niej z brz~gu pa
nię-młodą, a dwie drugie kobiety obok, i wszystkie trzy pookry
wały rań t uchami starannie, żeby niemo~na było rozpoznać, która 
z nich jest nowo-zaślubioną. Po czem otworzyły drzwi śpiewając : 

171 a. 

~!7 gnr rtttftŁ~~--t=#M 
l . Ach dla Boga co ta - kieiJO, co nte wirlać knroC• mego ~ Cy J• kupi, cy oto 

~~t~ cy t}j~1 ~-~~~g 
kupi, bo J• pojmę do cha - lupy. 

2 A mój miły pRnie-młody, 

wynieś - ze nam konew wody. 
Konew wody, kouew piwa, 
kit>j ci dw\wkt< oddajewa, 

3. Konew piwa, konew wina, 
kiej-ci jesce jest dzie wcyna. 
A jezeliś l'ad uziewcyuie1 

to nam przynieś we f!ascynie. 

Pan-młody stanął przed okrytemi niewiastami, namyślał się 

długo, wreszcie pochwycił w środku siedzącą. Wtenczas kobiety 
zerwały okrycie: gdy towarzystwo ujrza lo że t>tasiek, zamiast swo
iej Marysi, ściskał starą Frankową, wybuchnął śmiech powszechny 

wszyscy na wyścigi żartowali z tej omyłki *). Wreszcie Starośeina 

•) Powiedzieliśmy wyżej (o b. str. 57 1 61 1 681 71 1, że kobiety starsze dla 
zabawy przebieraj t sio zwykle w czasie oczepin I u b przebabin za 
chłopców, cyganów, cyganki, ozarownice i t. p. a rola ich nie jest 
bynRjmniej niemą. Przebierają się tt.>ż niektóre z nich i za żydówki, 
i wówc7.R9 UURją tych ostanich mowy 1 gestn, zwyczaje i t. 1 przc
drzeżuiRjąc takowe i obra<'DJI!C w śmieHnośt ua rozmaity sposób. 
l tak up. gdy dowodzą że sami tylko ?.ydt.i siedzieć by powinni dzier
żawą na karczmach, śpitlwaJą 

171 L. 

:&:~=~~- a~T'ł~f~rrdrr~ ~ ... .,.,_.,.,f:v.:;t ___ _::-~~t-"? -· ----.... 
i:l · ~ -ł • • ~- ..... 1--=- l WE i;!.- \l p;.·t. .. - -F 

Katylik jnz ui c do t.eg1 , 
on nic umić synkiClll (szynkiem l chodz i<:. 
On nie umie z tym dnc rady, 
(w)on nie umie z ludim1 zgodzie. 

2. On by zjad(l) i coś dobregi, 
w,on l,y ch vdztu1 otl par·ady, (Verte) 
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przerw!lła drwinki, ująwszy pauią-młodą, za rękę prowadząc ją 

śród śpiewu: 

172. 

j::~~----~-- --~e-A . ...~~__. ~ 
~}s=;!~FtEii-~-1]i~ . ~51 F, . r-~-m1 

-- ~ -i:~.:t~IJ~-A:s~~.___ ~ ~~-?tk-~ ~~~ -V~- -'11 -~~f== 
Przypatrzcle afę lłtzyscy lud&ie, w wianku byla. w cepcu idzie. 
Pl~koie 1ej by • lo w wianecku, ale p1~kulo) w tym cypecku. 

Poczem ruszyła na czele orszaku do izby weselnej, a rzu
ciws?.y mu1.ykantom w kapelusz i podawszy im melodyą zaśpiewała.: 

173. 

~ ~ ~.t~ ~ 
~~ !~1;~~~N0~IJE~=$f~ 

Jutci MaryA nie tr.a hulać • cblopukami, ale podrygiwać lekuoleliko 

~-~ .... - -· ~t- ~:.1 -..-ą " ~~~~ ·-:--0 -·~""BT._. :J 
Z kolei w1.ięła ją druga, ~piewając (na tęż nutę): 

l. K ajadłaś się !Ha ryś 2. Spra \H ,.ze s i~: dobrze 
u dziadusia chleba; zeby ci~ n1e bijał, 

idź-ze teraz na swój, do kArcruy nie chodził, 
Lo d chłopca trzeba. gorzałk1 nie piJał. 

z w6dki nie robiułby wody, 
ino sam piłby (jesce) więcy barak . 

3. Zytl lo ino zje coś c(z ' n~ćm. 

mały kigiel z wielkim fctem; 
a jak zrobi dobry ge~cft l Geschil.ft) 
<:1eplim nogim włazi w belem i t. p. 

Te które s1~ przebiorą za cygank1, naśladują 1ch ruchy, narzucaj' sio 
z przepowiadaniem IudziOlU jJrzyszłości, kradn'ł cos żartem i t. d. Przebrane 
za m~:zczyzn ( naJcz~:st·iE'J za Jakieges pana) stroją niby umizgi do dziewcz,t 
i bab, natarczywie i z memnłJl zblii:ajlłc sit;: do nich komiką . 
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Tak kolejno tańczyły wszystkie niewiasty i druchny z panią

młodą. 
l i4. 

~! f Et j Cf l rtG:IiG2fEriilJ:r~t13~~?d 
~Jfłffl Ja f r1 r IQ:CitifF$: c: l 2! r l 
& ~'lhff:~Ę! o~{' l 

~crc~~~:c:1 l 
175. 

~:=1ew%i f w" 1 r f#=Gfł1rf0=El 
~ ~· .r-?5 =; .. .. bJ+U r rEt F Cifir-c~rrfJTtf!-r·--=ra~ 

& u:; rffi-t Wr'tlll 
Taniec przebiegany. 176. 1\aszów, Liszki . 

•!J cLIŚf!t-wrd?bi lf@~&--ID 
~ctfrłbi n r p11 ~ tt :fttrr-"-~Uf;ł=J -ą 

Wreszcie stary Maciej wszedł do izby i poprosił gości do po
siłku. Znowu CZt;)stowania, znowu pito miód i wino, naprzód ko
biety, które tu rej wod1.iły, a potem mężczyźni. Po tej sutej prze
kąsce powrócili wszyscy do izby weselnej i tańczyli do rana. 

Na drugi dzień zrana zajechały wozy przed domostwo Ma 
cieja; pai1stwo-młodzi upadli do nóg staremu, a młodn mężntk:l 
płakała serdec1.nic, pośród śpiewu smutnego kobiet, którym w,)'l'\'· 

czając odjeżdżającą, żegnały domostwo, gdzie dziewczyna urodziła 
się i dotąd zamieszkiwała . Pie~i1 ta jN~t dłnga. dlatego •e.J w ca 

1:! 
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łości przytaczać nie będę; wypiszę tylko urywek 1 który da wyo
brażenie o całości. 

177. Obacz Nr. 63. 130 

~~~dŚWAt=t f64~u11 J c l M 
1. B•dtcłe &drowe otol} lawy, i ty płocku malo • waoy, 

co c i~ me rflcki bielały. 

Któż ci~ teraz biehć będzie, 
kiej Marysi juz nie będzie . 

2. B!ldź.ze mi zdrów mój domecku, 

i ty miły ogródecku. 
ty nad łózkiem obrazecku . 
Któz o was teraz dbać b~dzie, 
kiej Marysi juz nie będzie. i t d. 

Po ukończeniu tej pieśni, zaśpiewały inną, która dotyczyła 
wianowania, a każda strofka odnosiła się do którejś osoby z ro
dziny. Mniej-więcćj następnej ona treści : 

178. 

:t:IS " ~ r.-. §hl }~{ ~ e l e G ~ ł l c r l J.i 11 e d l r ' l r c l g C eJ 
l. Zawołajcie& mi raM d•ladka me go, ~" mu bcde d• ięko-wat. Ano jeot w piwni· 

-~=IIc;~ł~f&~~łi?l 
ey, tała · ry li cy bo ci ~ mySli mt)jn Maryl 1riano1u.~ wtaa o· wa(: . 

2. Zawolajcież mi młodsej siostrzyckt 
bo jej będę dziękować 
"Toć w komorze stoi, 
podusecki stroi, 
bo civ myśli wianować. 

179. 

Tymczasem ładowauo ua wozy rozne porządki gospodarskie, 
który zamożny dziadek posprawiał dla swoiej wnuczki. Wreszcie 
poszedł stary Maciej do komory i wyniosłszy spory i ciężki worek, 
grubą monetą srebrną napełniony, rzekł do pana-młodego : 



91 

"Mój Stasiu, daję ci ze scyrego serca. na. dorobek, 150 ta
larów, pamiętaj-ze, zebyś tego nie styrał, ale pomnozył we dwoje 
i we troje, bo to krwawa moja. praca. Daję ci ją uie na hulank~, 
ale na spornozenie w twojem gospodarstwie. Wiem ześ nie pijak 
ani gonia.c, bobym ci ani dzie\\uchy, ani seląga nie dał. Jak się 

będzies dobrze sprawiał, dostanies i więcy, a sanuj mi dziecko 
i nie krzywdź ani nie bij, bo nie dość zebym ci ją odebrał, ale 
i pan Bóg skarał by cię, deku! :\iech-ze wam błogosławi pan 
Bóg w Trójcy świętyj jedyny i Najświętsza panienka królowa nasa. • 

Po tej przemowie przeżegnał i uściśkał oboje i sam się roz
płakał, a młodzi ua wóz usiedli. Ruszyły wozy; a w tćm kilku 
parobczaków założyło drogę w poprzek żerdzią i nie puścili jadą

cych, dopóki ich nie poczęstowali miodem, który swat miał na 
pogotowiu. Scena ta zatrzymywania, powtórzyła się kilkakrotnie, 
dopóki ze wsi nie wyjechali. Orszak konny drużbów towarzyszył 
im. Stary stał przed domem, potem wszedł do chaty, obchodził 

każdy kąt, wreszcie poszedł ku łóżku Marysi, ucałował obraz 
N. Panny Częstochowskiej nar! niem zawieszony, zapalił lampę 

i ukl!lkłszy modlił się. -



W Y Ż Y N E K. 

Żniw a. 

RozpoczynaJąc żniwa, ') stan1;ą się żer'~ey mieć: wiatr za so
bą, aby robota mniej dla nich była uciążliwą. Kto naprzód weźmie 
się do roboty, ten idzie pr:odem. Przewodnik taki luL przewodni
ca ' l, pran1jący 11a sierp g na piewszym zagonie o <l lewej strony 
tann. post~Jpując naprzód, kładzie zżęte garści zboża w tył po za 
siełlle wzdlu~ zagona, ro zagonowi temu nadaje nazwę dziada; 
wszyscy zaś Jego następcy kolejno przystępujący tło roboty od 
prawej przodownika strony, skłatlają je na bok swojich zagonów, 
na poprzek, ku lewej stronic. Tym sposobem drugi żeniec czyli 
sąsiad przodownika, składa swe garści zboża. w poprzek na garści 

dziada, gflyż mu dogotlnićj złożyć takowe na bok niż po za. sie
bie; trzeci z kolOJI składa swe garści na zagonie drugiego, czwarty 
na zagome trzeciego, i tak samo rzecz idzie dalej aż do końca. 

Wszystkie zatem zagony zapełniają się garściami zboża prócz osta
tniego, który zostaje próżną czyh pt18tą drogą, gdyż żeniec nie
mający już następcy odkładając zżęte zet1 garści na zagon sąsia

da, pozostawił swój próżnym. 

') Porównaj także Edw. Raczyliskiego Wspomnienia Wielkopolski (Po
znat·, 1841, tom l str. 142) gdzie jest przytoczony wyc1ąg z Ekcmom1 . 
ki !Iaura o żniwach, tyCZfłCY się głównie Krakowskiego, gdzie ten 
vstatni autor przemieszkiwal (w Chorowicach przy Mogilanach). 

') l\1e ~n1n tylko przodownik, ale i kilku innych tuż za nim pracUJI}cych, 
odbiera naz11 11 żcńciJW pracuj'lcych od przodka. 
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Przodownik, sk01'1czywszy żąć swÓJ zagon, zachodzi do p1·zod
ka na dalszą, przestrzeń czyli na drugi łan czy też oddział pola, 
gdzie w podobny poprzedzającemu sposób żąć zaczyna, a za nim 
poHtępują, kolejno wszyscy jego nast~pcy w jednakowym jak wprzód 
porządku'). Na jednem wielkióm polu r7nie czasami po trzech lub 
czterech przewodników pr?.ewodniczących tylu:i. osobnym gromadom 
żeńców, a zdarza się że na rozleglrjszem jeszcze polu bywa przo

downików takich kilkunastu. 

Aby zachęc.:•ć przodowuika do pośpiechu. oJdziaływającegu 
korzystnie na wszystkich jego towarzyszy. pan gruntu, jeżeli jest 
w polu obecny, ciska przed niego na zagon kilkanaście centów 
(lub co łaska) zawiniętych w kawałku papieru. 

Czasami nie dorzynają żeńcy zboża do samego końca długich 
zagonów, ciągnących się nieki~tly przez kilka łanów w jednym pro
stym kierunku, lecz dla ulżenia sobie i zmniejs?.enia drogi przy 
zacbodzeniu, rżną tylko do stajenczyska, to jest: do łatwo dostrze
galnego dla pracujl}cych w polu miejsca przystanku, gdzie wola
rze i fornale nawracali końmi 1 wołmi w czas1e órki i włóczki. 

Tenże sam porządek zachowywany bywa, gdy się żniwa od
bywają na lro8!f, czy to na gołą kose, czy na kosę z obląkiem lub 
z grabkami. Pszenicę atoli i żyto wysoko wyrosłe , siecze się zwy-

') Sierpa nie należy nikomu podawać z J'tki do r~k1, ale oddaj'łCY powi
men go wprzódy położyć na ziemię, z której dopiero podnosi go od
bierajtcy. Wierz'ł, że kto I.Jy go I.Jrał wprost z cudzych r,k, len ska· 
leczyłby •1ę nim niecbybme w czasie roboty. 
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kle od tejte strony łanu zaczynając na ścianę, t. j. w ten spo
sób, aby zeżęte zboże sparło się o ścianę stojącego na pniu, zkąd 
je robotnik odbieraczem zwany, idący tu~ za każdym z kosiarzy 
(lub dziewka) zr~cznie podejmuje i w lwykły sposób w garście 
na ściernisku nkłafla. 

Zboże, jeżeli jest sucbem. zaraz po zżęciu zbierają i wiqtą 
na polu powrósłami w snopy, poezero składają je w stosy i zwożą 
do stodoły, by je tam ułotyć porządnie w wararty (warstwy), do 
czego najsposobniejszeroi bywają najęci do roboty (wędrowni w le
cie) górale. Jeżeli zaś zboże jest wilgotne, albo z rosą lub też nie 
oobr1.o clo11cigle, to po dęciu leży ono na polu na garAciac/, (t. j. 
w kupkach tej wielkości, ile garść ludzka urżnęła i położyła), do
póki nie wyschnie. Gdy zaś jest wilgotne a w powietrzu na deszcz 
się zanosi, to związane układają robotnicy w półkopki lub mendle. 

W p6llcopk' ') kładzie się ilość snopów nie oznaczona. (zwy
kle około :lO snopów), i całe staranie robotnika. zależy na tem, 
aby półkopek dobrze był poszyty, t. j. pokryty w kształcie dachu 
snopami, których kl611ie obróconem bywa na dół dla spływu de
szczu. Kształt półkopka może być rozmaity t. j. podłutny, czwo
rokątny, okrągły, piramidalny; a zawsze ma on od spodu większą 
ilość snopów (np. 10), ku górze zaś coraz mniej. W półkopki kła
dzie się pszenica, jęczmień i owies, w mendle zaś żyto. 

W mendel idzie 14 snopków kładzionych na. krzyż czyli 
w J.:rzyi (po 4 snopy z dwóch boków sobie przeciwległych i po 
3 z d wócb boków poprzecznych), które się przykry w a ją chackolem 
czyli pietnastym i ostatnim snopem, rozczapienonym i opuszczo
nym w okap na mniejsze (poprzeczne) boki, niby daszkiem, któ
rego słoma knewiem czyli knebiem do światła (t. j. do góry) a 
kłosiem do środka (t. j. na dół) dla spływu deszczu bywa obró
coną. 

') Kopa zbota t. j. snopów 60, jest tylko wyraienieru racbunkowem, lecz 
w nil\ si!j iu snopów uklndać nie zwykło. Zwot'łc zboie do stodoły, 

zabiera Jedna parokonna fura póltory do dwóch. takich kop; p1zenicy 
jednak, jako ci~ższej, zwykle jednł tylko kop~. 
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W yżyn e k. 

Przy dokończeniu zmwa pszenicznego , kiedy już ostatnia 
garść położona, ostatni związany jest snopek, dziewki i niewiasty 
poczynają na stronie lub w ukryciu wić z wielu kłosów przenicz
nych wieńce, służące następnie dziewkom do odbyć się mającego 

wyżynku. Tymczasem i starsze też baby, nie zaniedbują przez 
pustotę wić sobie również wieńców z pokrzyw, ostu lub jakiego
kolwiek badela polnego. Ci co się z ukol1czeniem żniw pośpieszyli , 

przystępują do dozorującego, ktokolwiek by nim był (czy to polo
wy, <:ZY ogrodnik, czy ekonom, czy sam pan lub pani) i wiążą t. j. 
obwiązują go słomianemi powrósłami w pasie, wiążą mu ręcę w łok

ciu, kładą powrósła na nogi, a jeżeli siedzi na koniu, przywiązują 
powrósłem nogi do strzemion, i prowadząc tak związanego na
przód, drogą ku Jomowi, wykupywać mu się każą; Jatek też z 
kilku złotych na piwo złożony, z krępujących uwalnia go więzów 
i chroni od dalszego żniwiarzy natręctwa. Jeżeli nikt ze starszy
zny miejscowej nie jest na polu obecnym, co się zdarza najpospo
liciej, gdyż przed kol1cem żniw pan, pani lub ekonom, świadomi 
dobrze napaści jaka ich czeka, zręcznie się z placu wysuną i po
trafi!1 uniknąć publicznej a niewłasnowolnej promenady do dworu 
wśród wrzasku i śpiewów krzykliwych całej żuiwiar,;kiej czeredy, 
wówczas wiązanie to jak i wykupno, krupi się oczywiście na bie
dnym polowym, zmuszonym obowiązkowo do dozorowania ludzi i 
ich roboty do samego ostatka. 

Następnie idą wszyscy do dworu, mając na swem czele tak 
zwanego zlodzieja. Jest to chłop , który przodował w ostatniej żuiw 
chwili. Ten się ubiera w sukmanę przewróconą na wspak; pod 
kolana wiążą i opasują mu powrósełka, kładą na plecy cały, niby 
skradziony snop pszeniczny, który mu także przywiązują, powrósłem 
do pasa; powrósłem też, niby ka.jdaubmi zwiążą mu z przodu 
obie ręce; a na głowę włożą skręcon~Ji niby wieniec ostretynę (czyli 
jerzynę, czernicę , dziko rosnącą między zbożem a troch~ kolącą 
roślinę z długą leżącą nisko wicią , li~ć duży) . 



Gdy się cały orszak ku dworow1 zbliża, chłop ów podbiega 
naprzód i niby przeJ towarzyszami ucieka. , wołając na całe gar· 
dło: "Dajcie mi pokój ludzie!. do pana pójde na akarg~; a za co to 
óni mnie chytają, za co b~jq (• Inni zaś żniwu~rze, pędząc go przed 
obą, doga01ają i biJą prętami lub powrósłami skręeonami na pyt

ki. aż nareszcie przed ~amym dworem chwyta go dwóch za barki 

Wieniec z PIZtDicy (i podohnyt ze tyta) zdobny w oraeohr, 
jabłka, figurki piomllco"e i claot•eaka. 

niby żandarmi, i winowajcę przed pańskie stawia. oblicze. Obok 
niego biegną znów trzy łub cztery baby, z ustrojoneroi głowami 
we wieńce z pokrzyw, ostu , lebiody, wilka, kąkolu i w ogóle ze 
wszystkich polnych chwastów (o których wiciu mówiliśmy wyżej), 

a tuż za niemi idą młode dziewczęta (także w liczbie lrzech, czte
rech lub pięciu) niosąc ua głowach wiel1ce ze żboża p zenicy; mi~-



dzy niemi jedna lub dwie przodownice, których kłosiste w1ence 
ze wszystkich najokazalej się przedstawiają. Każdy z takich wiel1ców 
ma na obręczy zrobione z wikliny ( '/~ łokcia średnicy) dwa obłąki 
na krzyż nakształt korony wygięte; badylki tej wikliny przewinię
te kłosami pszenicy, przystrojone są w duże kwiaty różnej a oso
bliwie czerwonej barwy (astry, maki, gwoździki, georginie i t. d.) 
w pierniki, ciasteczka, orzechy i jabłka; przewią,zki są z czerwo
nej włóczki, z taśmy, z blaszki i t. d. 1

) 

Gdy pnyjclą przede dwór i pieśń wyżynkową odśpiewają, 

pan wychodzi na próg domu, szuka monety i wykupuje złapanego 
niby przez żniwiarzy złod ... ieja dawszy mu żartobliwe napomnienie 
aby się lepiej w przyszłości sprawował, poezew bierze wieilce 

W1eniec z jęczmienia lub owta a ozdobaml 

z głów młodych dziewek, które mu je podają nachyliwszy się do 
Jego kolan, i również za nie wykupne płaci. Niebawem cisną się 

też doń i owe baby przystrojone we wi~::ńce i badyle z chwastów, 
i mimo oganiania się jego na wszystkie strony, chwytają go, wią
żą powrósłami za nogi, kładąc gwałtem na głowę wspomnione 
kąkole i wołając jedna przez drugą: Moje pan bierz l - moje pit:
kniej~e! - moje fejn (fein)/ - a boć to nie ladne l - wsyćko si~ 

to panu przyda l - niech i to pan weinie, bo poc6ż by to na bo
zym świecie takie urosło f- adyć kto bierze dobre, to niechżP ś niem 

1) Wieńce w Rząece, podobnegoi co i w Morllnicy będące kształtu mie
wają, nadto na wierzchu uwią,zany błękitną, w~łążeczką, lub tasiemk~ 
placuszek pszenny. 

13 
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takte i złe przy)'ntf' , boć to jrt:: tak na bo::yrn 4wiecie pomitsza11o .' 
i t. p. Pan. ażeby się natrętnych bah pozbyć , grubszym się je
szcze od nich nit od dziewcząt wykupuj~> datkiem. W końcu przy
nosr.ą słudzy gąsiorki z wódką; pan przypijn do jenoego ze star
szych, a następnie ka~tlemu z robotników i robotnic daje po 
półkwaterku wódki. 

Innego rodzaju niż pszenica zboże i jarzyna, jak np. żyto, 

jęczmień, owies, groch, zbiera się już i oddaje bez podobnych 
jak przy sprzęcie pszenicy ceremonij, wieliCów i zwyczajów. Do
piero po ukończeniu całego żniwa, a dawniej nawet i po wykopaniu 
ziemniaków, wyprawia dziedzic wieśniakom Wyżynek, to jest: za
bawę z tańcami w przedsionku lub na podworcu dworskim, prze
ciągającą się do póżna w wieczór, częstując ich przytern obficie 
arakiem, winem i herbatą. 

J. K( onopka) w Pieś. l. kra/c. str. 83, mówi: • Po ukończonych 
zbiorach zbóż, dziewczęta przodkujące przy żniwie, idą do dworu 
z wieńcami zrobionemi z pszenicy, żyta i jęczmienia, a oddając 
je panu śpiewają: 

180. .Modlnica, Modlniczka. 

$ 'eJ ; c r l c c C c E l c c c r ~ l l c C c g l {3 c r c r J l 
Nleoiemy wlau wedle UlrJ"od&, wyjdt •• jegomołć cyli lo pn. wda, .,.Jidtzo jegomołć, 

- K ~) : it~'J 1 tf;? c € c 1 tJ;:t r 1 u e J • er ;; 1 
ryh t('l prawda. 

~ ?;t#f l :;fi L::; l P71J l 
2. Oj prawda, prawda, - widzą to ludzie, 

za nasym wiei1cem - gromada idzie. 
3. Kłaniamy ei~ jegomości, - sam.;j jimości, 

niech wion odbierą. - do swojij garści. 

4. Niesiemy wian - kole pańsk1ch ścian, 
wyjdź-ze jegomość, - wyjdź-ze do nas eam. 

181. (ob. meJ. ~. 96. 104).Modlnica. 

:! ~ ~ ji Ą" l l .. )'< l ~ l ,.._. l ~ . l @ P 4 , or ' ~ ~ : ~ C p : ; , :;!: : ą, rf C s C C ~ C ; l 
1. WyJK"h•ł ci na1 Jl!jjl'omo'~ ua. luałym kon1u . pnktoolul •JQ ufziuaiedko 
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nle włom7 komu. 

2. Cy pokojom, cy śpicklerzowi, - cy stodołom&, 
a pono-ć to tym stodołom, - co pełoo w nich ma 
(lub: Cy oborze, cy kumorze, - cy śpiklerzowi, 

a cyli tym stodołeckom , - co jest pełno w nich.) 
3. Wywijam si~ po zagonku - jak pscola, jak pscoła, 

do koła, mój wianecku, - do koła, do koła l 

182. (ou. mel. N. 4. 132). Modlnica (1840 r .) 

t:Nmt~~ 
l. U IIUOflo jegomotel alocialy po - dwonee, 1 lego· 

ttr;;l~~i'flgl!tWlJ ił l ._..\;i , 
rocnych obłorów btdałe alo - L& koraeo, a logo - rocnych 1blorOw b~dsle ,rot& 

~~~~i=t~~~#~ 
koneo. 

~~-:~-~~~ ~ ~~~=i__-=# :~s~~~~ 

t-Elffl.AI l 
2. U nasego jegomosc1 - atoji lipa w polu, 

nie bywa tu i nie będzie - w pszenicy kąkolu. 
S. U nasego jegomości - dobowa podłoga, 

zjezdzaj'ł sio goście - jak do pana Boga. 
4. U nasego pana - od złota trzewicki, 

a u Sycowskiego (ze wsi Szyc) - z czarnej jałowiclri. 
ó. U uuego pana - psenickę -zezeni (zere~i), 

a u Syeowskiego - jeece eio zieleni (albo : wilcy mu o wyli) 
6. U nasego pana - ta paenicka stała, 
wysła pani z wódkfł - i do naa aio śmiała. 

7. Zezeni my zyto, - joemień i pezenico 
idsiemy do pana - po IWfł obietnicę. 

8. Kazał nam jegomość - tańcyć kolo stołu, 
da bo nam obiecal - na wyzynek wołu . 

9. Obiecał jegomość - dziewkom na (w) a4zeoki, 
a kobietom m(l)odym - pieni.dz n& cepecki. 
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10. Pan dobry, p3.11 dobry - a pani złośnica 
bo pani odbiera, - jegomość pozyca. 

11. A my mu podajem - wianusek kłosisty, 
dla ai~ prosim o półbecek, - beckę dla basisty. 

12. Dał nam pan gorzałki, - potańcować kaze, 
bo to tak robili - starzy gospodarze. 

13. I my tak bedziemy, - bo nam pan pozwoli . 
bedziemy się ciesyć - u pana do woli. 

14. A nas pan, a nas pan, - niema wokomona, 
ładnie mu ai~ i tak rodzi, - a my go kochoma. 

11). A nas pan, a nas pan, - nie trzyma włodarz.a, 
kaze iść do doma - kiej nas słońce parza. 

16. Wokomon psia para, - nieboskie stworzenie, 
przyjon go jegomość - na nase strapienie. 

183. Modlnica. 

~i-G€ G G l Gr l g 6 ~ 6; ł l@ 
Na modlnl..:klem polu kw! ~.n\ dwa głowa-ty, a modlmcklo chłopcy jak rółowellw!atr . 
A Da loro&· lOIItlem olo1 dwa nledtwle dzle, toma-so1c:y chłopcy jak wymokłe łledZie. 

!>B Głowaly, k,kol poloy w obołu, kwll~e7 rótowo IIUa. 

U DAlego paoa, poaenlcka oebraoo, a n Ujej - 11tlego 
U n&IOIJO paoa, puenlcko oeoQD!, a u Ujej - 11tlego 

(l'J .. d) 

185. 

otoi vr polu vrsy~ka 
wilcy w oiJ zawyli 

Modlniczka 

~:JJ7Effir;~-u#UftfflE 
A aobrdi poe • nlcko .. brall l oytko, bo to w tfj Modlilic-co poobiera· 
J.. paDA nuo • 10 lo kocba IJ<Omada, a pana na • oego aawoae do· 

~l=fi1 rlcr:F&R21;A 
llwoylko. 
bra radA. 

186. Tomaazowiell 

~!-łl GC l er· l G c q er c l c cO l c r ~ 
l Zebralim poaonlek~ oebrall my zylko, bo w Tomaoow!cacb jua aebra· 

~-~ 
U •oytko. 



2. Zebralimy i groch, 
zwieźli do stodoły, -
przyśliśmy do panny, 
panua da gorzały. 

JOl 

5. A pana Konopki) 
to kocb11 gromada, 
u pana Konopki 
zawse dobra rada. 

(po oddaniu wieńca żniwnego) 
S. Pana dobrodzieja G. A panowie jadą, 

były imieniny, - panowie, panowie, -
pan dobrodzij sprawiul a ja bez wianecka, 
dla całej rodziny. niemam go nH głowie . 

4. Konopkowe imi~ 7. Nimam go na głowie, 
to daleko słynie, - w kieseni go nosi), -
Konopkowe plemie bo ja sierotecka 
nigdy nie zaginie. wianeckiem si11 cies~j. 

8. Ojze ino dana, - wsyćko rób na pana, -
a na mnie nimn kto, - mus~ robić sama. 

188. 
Krakowiak gminny wyżynkowy '). Wola Justowska 

') Chłopi w epoce pańszczyzny, prócz zwykłych jej dni, odrabiali nadto 
w czasie żniw i parQ dodatkowych jeszcze (w miar!) ilości posiadanego 
gruntu) które zwano potoabq. Chodzili wi~c nn 11owaby, powab czyli 
pobab, pobaw, (na tlokQ, odróbkg) do pszenicy i żyta. 
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189. Wola Juatowska. 

~~ :::d ~~ r l c c c ITittt-®lffc c l JJłJ' l JJJA 
~~ Nana pa - ot mil&, w6dk9 po - otawlla. Dodajze nom nasa panl dwlełcle lal 

~tdffc c tiftJft!Łl łbtffi~~ 
poz71a, botłajzo nam nua pani dwlełcle Jat posyła, dwlełcle lat poayla. 

W pobliżu Krakowa nucą pieśń nowszego utworu (z druko
wanego textu): 

190. 

1* 5 e; c ~~~rc:P:Etfm$*' 1; ~l 
j Jut pnenlcob sobrana., przycbodzeruy do pana. Pra7cho - dumy do pani, 

ę 6 ~ G c 1 :;ł= 1 
nikt nam pracy nie •gani. 

2. Chociaż płyntł pot z czoła , 

to gromadka wesoła, 
piosenkę se śpiewawa, 
i pszeniczkę zbierała 

3. Niech się państwo zbogaci, 
niech nam pracę zapłaci . 

Bo jak zbiorf! się grosze, 
sypać będziem po trosze. 

191. Rzf!ska . 

litftc c G~ 1 c r 'Mf-9-f@ł~~~ 
H~1 hej u naaego pana ze lłot.a ltlilunaoa, u Brono w · ak.lego z czarnego 
Uoj, bej u na•ego pana oltioueoko łklane, u Bronow - o kieso wl6cb' ••· 

~®~~ 
barana. 

$'iiJinl l 



PIEŚNI i DUMY. 





PIEŚNI i D UM l'. 

M l Ł O Ś Ć. 

I. 

Pieśni w związku z zalotami z weselem będą.ce*). 

192. Tomaazowice. 

~~ttrct=c-~t-ln t~ 1 ~ 
Tam na onój 1óne, mój chopacek orse. jotce daiolak ule łnladrJ 

J. Tam na onej górze Ino jedno źrybie 
mój chłopacek orze i to ledwie zyje, 

jesce dziaiak nie śniadał; i tal-'em se gospodarz. 
Marysiu kochanie, 3. Sprztldam ja pierścienie 
wynieś mu śniadanie i kupie ci konie 

tylko z nim nie gadaj. to se będzies furmanić . 

2. Postawiła garki Fojechał do śl,ska 
siadła do pogwarki : przepił do sellłzka 

wiele Staaiu koni mas? i teraz nima nic. 
ob. Lud : Ser. II. Nr. 147 (Sandomierz) 

193. Ojców. 

~!@@tu liffvc7-ttCttft$#t 1 
Tam na on6j 1óue mój cbop&cek orae, jotce d•ioltJ nie łnir.dal . 

194. Modlnioa. 

łhcn-#rt-~&+#1Jr.IN@ 
j Siw7 koń p>je nó&kl\ oe bije, uciekaj MArył, bo cle zab1je. 

; Gr ITHł$ 0 CJ-=rpd l 
l. Siwy koń ptje, - nóżkił se bije , 

uciekaj Maryi, bo cię zabiJe. 

•) Piesm tu zamieszczone śpiewano niekiedy bywają przy weselu, a nie
które przy zalotach . Zdaj e Bill nawet że wtcl~ ~ nich przedtćm obo
wilłzkowo do weselnych wchodziło; o czP.m ł11k treść jako i ich nuta 
przekonywają. 

14 
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-.!. Oj nio zabije, oj nie zabije, 
mam złoty piel·ścierl, to sic naukryje. 

3. PrzyJechał do niej stary, nie młody, 
zajmaJ dziewcyno, wołki do wody. 

4. Nie hędo zganiać, bo siQ urosg. 
- Zdej muj trzewiki, to cie przenios~. 

6. Nie przenoś-ze mnie, nie twoJ&·DI zona, 
iu?. .zc se napoj karego konia. 

G. Kary ko1i pije, nózeckl! bij o, 
uciekaj Maryś, bo oie zabije. 

7. Ozeniłem Bil), a na pól z bidlł, 
niroam łózecka, w stajence ligam. 

8. Ozeniłem si11 a napól z placem, 
nimam głowisie połozyć na cem. 

195. 

&=; ; c c : ?W Ettr: ; c c 1 $ c c ~ c= 1 
A w leC'ie, v. łtc1~ !&lot'lcl.! gorąc<'. Jntała tbiewl·yoa woły na ł~<"c 

l. A w lecie; w lecie 
słońce gorlłce, 

pasła dziewcyna 
woly na łące. 

2. Przyjechał do nij 
na białym koniu: 
zeń ze dziewcyno 
woły do domu. 

3. Nie rozkazujmi, 
nie twojM 'm zona. 
lepij se napój 
karego konia. 

4. Kary koń pije 
nózkarui bije, 

uciekaj panno 
bo cie zabije. 

5. Nie 7.abije mnie 
bo sie uchyle, 
mam złoty pierścień 
to się nadkryje. 

6. A w lecie lel'ie 
na małyj nory, 
napasła konia 
ino go ocy (zostały 

7. Przyjechał do nij 
na biały skapie, 

chustka w kieszeni, 
z nosa mu kapie. 

l !16. 

z chudoty) 

197. Balio~. 

#: -- --§L! $ r r ; i l i" •"; c c l $ r (c ; l ;"; 7; IJ :l 
A w lecit, v. lcdt alońre gur-.ce paala d:r.łewcyna wołk.t na r,ce 

~~t~ ;; l ; r ; a l ~ J ~f; l fi· A J l l 
• l J r l 

l. A w lecie w lecie słonce gor4ct!, 2. 
pasła dziewcyna l\ ołki na l'łc". 

Fartusków sobie pozaginała 
bo su~ nikogo nie spodziwala. 
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3. Przyjechał uo niJ na siwej ~kapie, pomacał 01 Ją, - mokra kosula. 
chustka w Idesen i, z nosa mu kapie. 6. Przepraszam pana- bom zapotniała, 

4. Prr.yjechał do nij - ona nie cuła, bo ja si*; pana nie spodr.iewała. 

1!)8. 

l. A w lecie, w lecie 4. Przyeed-ci do nij 
słońce gorące, ogrodnik młody: 
pasła dziewcyna zajmij dziewcyno 
wołki na łące . wołki do wody. 

2. Przyaed-ci do m, 6. Cemu-ześ na mnie 
ale nie chiaście (ślachcic) nie zawołała; 
i poeon-ci jej kiedyś wołoski 

wołoski (wołaszki) etrasyć. na pole gnała. 
3. Nie stros chlaścicu, 6. A ja wołała, 

wołków nikomu, nie słyseliście -
zajmij-ze ae je muzyka grała, 

i gnaj do domu. tańcowaliście. 

J!l!). oh. meł. N. 

nlojak.l tlachclc- i poc4ł ci i) wołk.l ij otruy~ 

l . A w lecie, w lecie 
słońce gorące, 

paała dziewcyna 
wołki na łlłCe. 

2. Przyaeł ci do nij 
niejaki ślachcic, 
i poc\ł ci ji 
wołki atra.ayć. 

3. Pocekaj ślachcić, 
nie atru mi wołków, 

Przy weoeht. 

uwije wianek 
r. drobnych fijołków. 

4. Z drobnych fijołków. 
r. rozmaryjonu. -
zeń ze, dziewcyno, 
wołki do domu . 

(lub): Ja niechco wianka 
r. parafijolków, 
ino zaganiaj 
wołki do domu. 

115. (str. 68). 

4 

Zell wołki ••6 (Pł'it), bo bi"IJ doleli. Zell wołki uh04, 
Ztl! wołki aeó (ptdl), bo biaiJ daie6. Zell wolld "" root 
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~-cJ[~--m~~4 J~l ~~~~ ~ niech wolkt ole ryc, , uli wołki, oe6 
dla Boga ci' proo,, utl wol'i:l, H1l 

201. 

łli cstc;c~ 1 Pr l ccc 1 ;:;c c 1 CC$cJ 
Mi~l cm Jl< czlery wolkl ~am o gawrO'\)' jeden mi odech drugi misdech 

trzcc1 utou'ł . 

I. S'ł (tam) w lesie fijołecki, 2. Jeden z roty drugi z ruty 
pójdziema na nie; - trzeci z powoju 

uwijema cztery wiauki Mam ci ja te śtery wołki 
na Jarowanie. na swojim staniu. 
3. Miałem ci ja c2tery wolki,-same garorony, (czarnej maści) 

jeden mi zdech, drugi mi zdech-trzeci utonął 
czwartego mi pan starosta do - dworu zaj'lł. 

4. A ja za nim torem torem - za moim wolem 
zasadził mnie pau Rtarosta - za swoim stołem . 

ó. Daje mi jeść, daje mi pić - do moji woli 
dziewc·yna mu sit spodobała - na moji roli 

(lub: Gowieia mnie rozbolała 
panna. mi się spodobala 

do moji woli .) 

J . Konopka P. l. kr. str . 106. 

202. Bronowice. 

~-!ft~1.G.k:J~@I11Ec c l s rłt ~ ą r =l 
Poal> .Utewc)'liJI do Borowina, a chiopiec ... al" 1 butellr.' win& 

1. Posla dziewcyna do Borowina 
posłał pan za nią z butelką wina. 

(lub: a chłopiec za 014 z butelk'l wtna) 
2. Nie dogonił ją jaze na moście 

(lub: i spotkali ei~ proścte na moście): 
wróć się domu, masz w domu goicie. 

S. Ja sie nie wróce, az aie nauce, 
kupie ee folwark i kamienice. 

4. Po folwarku sie bede woziła 
po kamienicy bede chodziła. 

6. W tej kamienicy koń biały stoi 
juz aie dziewcyna do ślubu 1troi. 
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6. A wdziewa, wdziewa złotlł korone 
ju~ nns odjedzie w daleką strone. 

(lub: bo sie wybiera w daleką strone) 

J. Konopka P.l. Kr. str 105. 

203. Węgrzce, Masłomiącn . 

~ ~~ $g1~~~~tttttt7g~M$i@ 
Jaworowe ~ a ol•owa rozwór~& trt.eba.\Jy J'l okowa~, oto · wa~ 

l. Jaworowe kółka 3. Stral'ilem sc dukat 
olsown rozwórka 

trzeba by Jlł okować. 
Podoba mi sic 
u młynarza cńrka: 

ale mi ją niechcą dać. 
2. Straciłem ee złoty 

na pierse zaloty 
i tak mi ji nie chcą dać. 

Stracilem se talar 
ledwiem nie osalał 

i tak mi ji nie chcą dać. 

com go ojcu ukrad, 
jesce mi ją niechcą dać . 

Stracilem se woły, 
zboze ze stodoły, 

i tak mi ji nie chcą dać. 
4. A na święty Jacek 

w Skalrnierzu jarmacek 
wiezie mi ją sama mal-. 

A ja ji juz niPchce 
wele innyj drepcr., 

mogli:icie ją wrrzódy dal- . 
J . 1\onopka P l. Kr str. 132 

204. Kościelnika, Czulice. 

~=~}:~:f3id~-·.d:Ej_;jn_ A ~i:::ffi ~~ ~--~ "D-v=J..~- -J-~;t:L~~+-~ ~:t;Bo myna xit•lt>nA oh1yua, tn~haby Jlł wyr,hać 
Jeat ci ta dzlewcy~ ,. 111łwemi l')('yDla, 7.Ph.) mi J• chdelf da~, 

F-f€a~~l ~~~~~ 
tnebaby J' W)'T,b&t 
arby O.i j' cbCICII <J~~ 

l. Wele tego młyna 
zielono olsyua, 

trzeba by ją wyrąbac 
Jeś-ci ta dziewcyna 
z siweroi ocyma, 

zeby mi Jlł chcieli dar. 
Dadz'ł ci n dadzą., 
pioknie odprowadzą, 

ale Ji trza sanować 
2. Jecholem na koniu, 

uwitzgnul rot w błoniu, 
i tak mi ji nie chc'ł dać. 

Dadz'ł ci ją, dadzą, 
pieknie odprowadzą, 

ale ji trza szanować. 

3. Jecl1ołem na wole, 
uwiązgnul mi w dole, 

i tak mi ji nie chcą dać 
Dadzą, Jasiu dadzą, 
pieknie odprowadzą, 

ale Ji trza sanować. 
4. Jechołem na świni, 

uwiązgła mi w sieni, 
i tak mi ją nie chct dać. 

Dadzą, Jasiu i t. d. 
S. Jecholem na kurze, 

uwifłzgla mi w górze (lub w dziurze) 
i tak mi ji nie chct dać. 

Da.dz'ł i t. d. 
6. Jechołem na wronie, 



ogon jćj aie łomie 
(dy poderont ai~ łomie) 

i tnk mi ji i t. d. 
7. Jechołem na sroce, 

pode mnfł zegoce, 
i tak mi ji nie chct dać. 

8. Jechołem na zabie, 
pode mnt eil! grabie, 

i tak mi 'je nie cholł dać. 
Dadzll i t. d. 

9. Jechałem na mysy, 
na uay nie &łysy, 

i tak mi ji nie ohct dać. 

Dachą i t. d. 
10. Przepiłem ae brony 

wayćko wele ony (onij) 
i tllk mi ji i t. d. 
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11. Przepiulem se pluzek 
narobiłem dluzek 
i tak mi ji i t. d. 

12. Przepiłem se radło 
wsyćko to przepadło 
i tak mi Ji i t. d 

13. Nad przetyckiem tycki. 
na polu krzemycki, 

w ogródeclru leacyna, -
na kominku popiół, 
daj mi Jasiu pokój 

bo ja mało dziewcynr1. 
14. A cóz-eś se myślał, 

kie-ś mi rąck~ aciekoł 
w kómórecce za drzwiami? 

By JO cie mioł zdradzić, 
albo odprowadzić, 

biłem jo sie z myślami. 

W~ T~L 

~cyrt; li]Jm l fG l Cr? l f? {i ftiłiłp 
.A. unel& ja miała oj pana ojca ." IJumolo, ~ternutu parobków praJjeł· 

~Jll J; l 
J. A miała ja miała oj pana ojca w gumnie, 

ćternaslu parobków, oj przyjezdzało do mnie. 
2. A wayćkich ja wsyćkich pieknie przywitaJ&, 

weyćkim ćternaetoma podarunki dała. 
3. Dałam pieraemu: bolenie w golenie, 

a drugiemu: smutek, utrapienie. 
4. A trzeciemu: śrybne obrtcecko, 

a cwartemu: ładn'ł kochaneck~. 
6. A pi'łtemu : zyto u granice, 

a eóstemu: etajanie peenice. 
6. A aiódmAmu: pług i brono, 

a óememu: sto złotych cerwone. 
7. A chiewifłtemu: miarko pierza, 

bo ón juz dawno na dziewuchy zmierza. 
8. A chieeittemu sydło w głowo wbiła, 

Nie chodź ae do mnie, raz'em ci mówiła. 

206. 

~!-; c c s t s ~ ~ tt }jfggftt c o l r J l 
Pn.yjecbaJo kilku panów tlo mrue, ,::n. nie wiem, co im było po meie 
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" WJIIłh D& piec, bo lit bali IIIJ'O&IL 

l. A przyjechali żołnierze z obozu, 4. Niewid1.ielista, ij to ta w polu, 
wyleźli na piec, bo si~ bali mrozu . co wybirała psenick~ z kąkolu . 

2. Wyleźli na piec, jeace ai~ nakryli, ll. Widzieliśmy ij , ale ino wianek, 
a cóz to to to, za zołnierze byli 'l my rozumieli ze krakowaki zamek . 

3. Chwała Bogu, pani matko n asa, 6. l przysła, przysła, wayćkich przywitała. 
a kady-z to tu, ta córecka wasa ? wsyćkim siedmioma podarunki dała. 

208. Ruszcza, Czulice 

-~-~ ~-~~~~' ~-- -~~-~~ . '·;-~ ~ - - ff . ..... . ~ ~ -- ........ 
8 ... ~ -·r-c-tl.-tl.- .1· -+-- - ,1-- ~~~-- --

. .,_,.,_ - : - .,.. -- . ~-~-- -~-,1 

A s IIÓł')' a gO • ry jad, Ma>u • ry Jodale Mazuracek, wiesit wieole 
Pnyjec.bał w noey przed moje o - ..::3 !iztup , ut up, w oldooe · c:ko, otwór• Ka· 

~jtl~-cptt7ta l J. r=tE-cg -ttt?J;d§U l AJ 
mój wiauecek, ale rueia n y 
olu kocb.ultcko, daj koniom wod1 
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l. A zgóry z gó-ry jadą mazury. 
Jedzie ma~urecek, wiezie wiezie mój wianccek, ale rucia-ny 

2. Przyjechał w nocy przed moje o-cy, 
Sztup, szlup, w okienecko, otwórz Kasiu kocbanecko, daj koniom 1\'ody. 

3. Z Jasiem siadała - wianka płakała 
oj com za nieacęśliwa z tobą jechała. 

4. Wyjechal w pole - we atajon dwoje. 
Obt>jźry s i~ dziewce moje cy wsyćko twoje. 

6. Wsyćko to moje, na karym koniu, 
ino sobie zabacyłam wionka, pierścionka. 

6. Wyjechał w pole - we etajon dwoje, 
a niegadali do siebie - słówka oboje. 

7. Wzion jll za r~cki, za cienkie bocki, 
i wrzucił jl! i wrzucił ją w Dunaj głllbocki. 

209. BroDowice. 

~~~a~J'lsH; i' l łegcB 
A a flÓrJ • gó • ry, jad' Ma z u · ry Jodzie jerl&le kocb."ocok , 

~TBil 1 11 ~~--;H ~ &; ~ IM 
wiesil wie • z:le mlane • cek, ...... ;. m - el&ny 

21 O. Tomano wice. 

~~flit ; ~ l s 9 ; ; l r .. l c r l ~ s c c l $ r l 
Proeleciał ga · wron, pru a "'1ooki dom Siad al o-bie) w ok.lenecku na 

wacho-

~7iit±if}J; l J rt A 
~ 

ds.łe slontcku ri)r.tvt·yl o - gnn 

l . Przeleciał gawron 
przez wysoki dom . 

Siad sobie w okicnecku, 
na wschodzie słouecku, 

roztocył ogon . 
2. Jasinek woln: 

Maryś nadobna, 
a wynid7. ze do nas() 
jdli 'ś nam mila . 

3. t-;ie tnk ja wyńdę, 
Jak ja wyskocę, . 
a rucianym wiaueckJei.Il 
~a nim potocę . 

Jak potocyła, 
tak obaliła : 

dźwigaj mnie Marysiu, 
dźwigaj mme jedyna, 

z~&li'ś mi m1ła . 



5. Ona go dźwiga, 
capka mu spRdta, 

powierlz mi MaryRiu, 
powiedz mi jedyna, 

z kim'elł sio wiedla? 
ll. Ni z kim .Jasie1iku1 

widział to pan Bóg, 
jei.li mnie nie pojmies (za zon') 
scęścio mieć nie b~dzies, 
skarze cie pan Bóg. 

7. Choć nie sam skarze, 
to komu każe, 

choć nie na maj,tku, 

113 

rhoć nie na fortónie, 
to na honorze. 

8. Minłn ja śznuróweckę 
styrałeś mi ją, 

siadłaj konia do Torunia, 
po materyją Jasie1iku, 

po materyjlł· 

9. Nie pomoze mnteryjn, 
jedwabna wstęga. 

w kolebce je dziecifłtecko, 
wielga mitrt;ga Jasieniu, 

wielga mitrt;ga. 

211. Lłnld , Śmterdz,ca 

~łP-!!tlttti • a c c t r· 1 • ~c 1 ~ s•e et t 1 AA 
li 

Prselecia.ł p - wron pnea •·o•oki tłom Na 7.a - chbd ~łonecka, prosto 
Wynldbe do mnie, mila ty moja (Chtóral była grr.eena panMl, 

ołr:fenecłr:a, 
dzia10g'eł 

rozt()cył l') - ~ron 
gdowa 

212. 
Weselna Ojców. 

~: ~ c c l ~ r l c c c l c J l G ~~c ~ l c Cśf l J ' Le-c _z] 
Pnyjecb&l do mnłe, ubr&J aio e:rum.nJe, pod zielony gane .. cek, jak mnie w:&ton 
W la oka oi nie dam, bo ja ma-tltt D\& m, jod t do nij ua pora · do. A cO a mi, 

J 
prooli!, eapeclo:t pod · noolc! o ruciany WIIDI rtk. 

oóz ta da twoJa matu •la, cbO<I ja do nij za jado. 

Do czepin fi 213. 

~~ c 0 c l r l 9 a c c l J. = l ; ;: • c l ; · 
la daiewoy - na ku Olłrodo - w1. l wykop& ta, l r.akopa-
kopać dol - ka owemu włan kowł 

J 
16 
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214-. Złelookl 

Weoelna. 

@~ : ) t! l c 3 l ~ rE l r· l ~1 ;·::" l : ~ l; l c Et l . ., ~~ 

t \V opak aa lftp&, 'łl opAk pio", nif' uro1ala rant młnda chloba 
2. A nit· u miała z.ato • '- Y ~, ~ tnuaia.lta. wo prJ\dO • 
J A uie u - mia.ła 1110 li t.1 

:. U11uliahł JłO r.eamo · 

piN·. chleba płcc, rlaltba płec, chicha pier.. 
f'Y~. pn~t.otyc! pra.l.!.tocy<!, prscw • cy4!. 
lił, zcamolić, zo•moll<!1 aoamo • lłć 

ot.aca N. 76 (otr. łł) 

2 ) 5. C SilJawlee 

1
1G9'ie; ; ~ ~ l 

1 $9'ij : ; ~ : l fflffi ; l 

l. 1\rcdy b~rlzic qJońc·e i pogoda, 
p.)jdY.-zc .Jasiu c.lo mego ogroda. 

2. Nawlłchaa sit; ziółka pAchnącego 
napllłl'zys sie licka cer·wonego. 

l. CyŃ nie był w doma, 
cyll nie miał konia, 
kiedym do cie poeylala, 
cy tez matueia nie dala? 

•łottce i pogoda. pójdt.e Juta 

3. Cł1z mi t•• po tej rumiano~ci. 

kiej Ja nimurn cło ciebie wolno~ci 
4 Upaclnij-ze matce, ojcu do nóg, 

IJ~dzics miał wolnolir dalibóg 

21G. mol ~h N 11~ . 114 lt'l. 

2. Mial ci ja koniA, 
matusia nic broniłA; 
jeno mi pierwsa 
ona najrnilijsa 
drózkt; zabiegała . 

J . Konopka l'. l Kr. str. 1:.!8. 

l. A Jak ci Ja na wojeuk~ pojado 
a wezme ja pistoletek i sable. 

2. A jak ei mnie na wojence zabij'ł 

rielon'ł mniu kitajeckt nadkryj' 

217. t•ietłkOWI ·Ikal& 

3. A jak ci mnie du Krakowa powic:~lł 
syćkie prmny krakowianki pobiezt 

4. A jak ci mnie i do grobu kłaść b~dq 
•yćkie thwony i organy grać będą . 
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218. Pr.,wk. 

~~ 1 e#g~j_s fitJ h'''; 1 Jł-=ttd 
A Jak cf Ja D& wojenkę pojado, po • Jado, wumt a oo~ plotoletek 

}O 20 

~~~~-~~[~45 ?l 
l oablo l oablo l oabl t l oablę . 

ob. P. I•J• l'"''· Ser. I Nr. łiO (Sir. u :J). 

219. Modlnlca . 

J:?=:@%L~ a~ltiJ riT··I Ul&J 
Od Krakowa c...,.... cbmun, ule wł • dsl-.!, a gdale J• oto 

~gblrUJ· · I l 
uleboracek mam po - dale~ . 

l. Od Krakowa carna chmura -
nie widzie6, 

a gdzie ja aie nieboracek 
mam podzieć. 

Ił. Od Krakow" cuna chmura -
wiatr wieje 

a gdzie ja aie nieboracek 
podziej~j? 

S. A pójde ja do Marysi, 
niechce mnie, 

a pójd~ ja do Jagaai, 
przyjmie mnie. 

4. A pójde ja do Jaguai 
do sadku: 

A witajze mój Jasińku 
mój kwiatku. 

6. A tam ci mi poduaecek 
naaCielt 

zielunt mnie kitajeckt 
odziej,. 

ti. B11dł na mnie wrouy, kruki 
krakały, 

a b11dll mnie ayćkie panny 
płakały . 

7. A nie płaccie moje panny, 
nie płaccie, 

tylko sa mnie gorzałecke 
zapłaćcie. 

8. Nie bedziemy gorzalecki. 
płaciły 

bo my z tobt mój Jaaińku 
nie piły . 

9. A jak ci ja na wojenka 
pojade, 

wezme z aobt pistolecik 
i aable. 

10. A jak ci mnie na wojence 
zabij t, 

zielont mnie choineckt 
nadkryj 'l. 

11. A bedł mnie kawki, wrony 
dzióbały . 

:t h11dt mnie grzecne panny 
płakał, . 

12. Moje grzeczne panienecki 
nie płaccie, 

ino za mnie gorzałecke 
zapłaćcie . 

13. Bo my j'l to z tobt Jaaiu 
i piły, 

zoLy my j ą za ci11 teraz 
płaciły . 

J. Konopka P l. A. 1lr. 148 L\ld. tl~r ll Nr. 160 (text) 
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:l20. Tomanowice 

~~=f:rr}7JĘ~~~ 
Pn.cnfX'uj m01e, praeoocuj. bo mnir de11cyk omocyl. Praenocuj mnit-

~~a-rm=t~riJ ~a, mo)a luba, kochana. 

221. Ojców 

~-=~~~- c c 1 - ~ c c$łtiilE~~~~--=:::-dtj 
Jak ~l muie tu na wojence ublj4 zabij, . drobnJutk, cbolq 
A b~' mulo kruki wrony dziubaly, dziubaly, bęq mnie IP'&OOJino panny 
A nJo placcle i"&Ocano panny, nie ptaccio, nJo placcle, Ino •• mnie toraaleokt 

~ t; l tJM l ~ryj11, przykryj,. 
plakaly, płakały . 
aaplatci• uplatcio 

222. Cbrsanów 

~~~~~~łttJLGdtblli!IJ 
.A n~ t~j 14czce na t~j zio -lon~), loty bra-cinok bard&o ua-ulony. Pnyuta do 

~c c kYVfJITm=tifJ l C C l 
niego oioetrzyczka jego, i pyta go o lo co el ta - Itiego? 

mol ob. Ser. m Nr &6 (tir. 288) . 

I. A na tej łące na tej zielony 2. Moja aiostrzyoko idź preo ode mnie 
lezy tam braoisek bardzo zraniony bo moje serce umiera we mnie 
Przyala do niego aioatrzycka jego, Moja .Marysiu przybywaj do mnie, 
i pyta go ai~ co ci takiego? bo juz ozyło aerduako we mnie. 

l. Chodzi dziewcyna 
zieloną Dqbrow'ł, 

nalazła Jasińka 

z por~tbanlł głowił. 
2. Jak ci go nalazła 

zaraz go poznała, 

cerwonlł chueteck4 
gowisie (glow,) zwi'łzała. 

3. Zebym ja wiedziała, 
ze mi aie ma dostać, 
kazałabym zaraz 
po dokwrą poalaó. 



4. Doktór nie pomoze 
ani zndne mnśri, 
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ho w jego gowisi 
porąbane kości . 

224. Tomaaaowice. 

łt6~~~~mn~~~~~ 
n•ału nie ła - lował 

l. W Krakowie na wiezy 
malowany leży, -
kt.óz go tam malował, 
malot nie załował. 

2. A malowali go 
krakoscy malarze, 
ho ta dworskie dziwki 
dały po talarze. 

3. A bo la skalacka 
hity talar dała, 
zeby sie ze dwora 
najpierwej wydała . 

4. Nie pomoze talu 
ani lualo chodzić, 
a bo ta skotacka 
nic nie uwie robić . 

5. Krowy nic wydoji, 
OJ.(ona się boji, 
izby ni<l zamiecie, 
warkoca nie splecie. 

6 Garcyska w kominie 
okopciale dymem, 
miscysko pod progiem 
przykryte barłogiem. 

7. Jak w kościele zwoni'ł 

to me słysy zwona, -
jak w karomie zagraJfł. 

to nnjpirsa ona. 
A. Jak w kośt·ie le zwonią 

to z~ ona nie słyay, -
jak w karcmie zagraj,, 
leci j-aze dyay . 

225. 
Pny weeelu1 jetli młoda jest ł" 'lł'llor • .4a (niepraw a dalewica) łpłewaj' Bolechowlce. 

:i=~ą~:rJ·~ttS=e:EtJ~-m ~ - ;;:t. . ~~- -~--iool l 

W ogródeeaku przy aiołeczku porl blał4 wl -łni, nalaaem •• koeh.."ecko, 

~--~ti~fP~3Et#t=&-~ 
ale to smyłl . n• 

~~~·4~-~p-~-j~~~~l 
l. W ogródecku przy ziółecku 

pod białą wiśni'ł, 

nalazem se kocbanecke, 
ale to zmyślną. 

:l. Siedzi sobie za stolikiom, 

pije winko z pacholikiem 
jak rózany kwiat, 
zapłakała siwe ocka, 
dla cego to tak? 

3. Nie płao, uie płac koohaneoko, 



dzionek nie nocka, 
a kupi~ ja ci chuatecke 
wycienlć ocka. 

4. Nie che~, nie che~ ja chustecki 

l. W ~drowała Zosia 
bez zielony lasek, -
w~drował-ci za nit 
grzecny młodzieniasek. 

2. Zacekaj-no Zosiu, 
dam CI na trzewicki. 
Zosia mu si~ zl~jkła, 
ekocyła do rzycki. 

S. Skocyła do rzycki, 
stan~jła przy płocie, 
daj mi Jasiu spokój, 
ubogiej sierocie. 

~. Zeby-ści ty była 
uboga sierota, 
tobyli-ci nie miała 
wianeoka od złota . 
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kup mi rańtusek, 
dla dzieci,tka kolibeoke, 
dla pia.stońki śnurówecke , 

dla mamki kozusek. 

6. Ino byś-ci miała 
z drobnej chojinecki 
jakie to miewają 
aluzebne dziówecki . 

6. Juz ja to nie na to 
trzy lata aluzyła, 
zebym ae od złota 
wianecek nosiła. 

7, Wiooku lewandewy 
zlecialeś mi z głowy, 
popłynlłleś z wodą, 
nie ujź~ si~j z tobt. 

8. Niema to jako mnie, 
bijt ai~ kolo mnie, 
bijt si~j za wodt -
kapusta z lebiodt. 

J. Konopka P. l. Kr. str. 127. 

227. 
- Morawica 

~~dM G§gp_jj4-@JH#!EJ r J l 
Wodro • wala Zoola boa cło · loa1 laaoll l •tdrowal u aJ, 

228. Kne.aowt-.e . 

~i P%Ttttlf~1=F c r 1 ai;s =1~ 
Wcdrow~la Zoila bo• •łelollJ laMk, wfdrowal et u "'' 

-~-s;-y~~I4--~- gg 
IJ'18CDJ mlodolo • J>laook 
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Pl"kowa -okala. 

J 
230. Ballee 

Zoota przez •ieloDJ la•ek, 

't ~ :l 
23 l. Tomuonwtce. 

Pr17 we1elu . r-. _..... 
~ : ; c ; l c : ~ C l c r c l ~ c c !' h :ia ~ l r r l 

Da hoju lnu rlyna, a cyja ja d~lewcyu • Twoja Juiu twoja , 

~ c c C l $ ; $ i =l 

l . Da hojze, ino dana, 
a cyja ja dziewcyna 't 
Twoja Jasiu, twoja, 
da juz nie matusina. 

2. A r.ieleni ate trawka, 
da znacy •ie w~drówka. 

B*;dzie wt;drowała, 
da ze dwora dziewka 

A cóz ześ ty myliła!, 

kiej-ś mi rłCkfJ ściekał 
w komórecce za drzwiami? 

8. Da W!ldruj-ze, wodruj-ze , 
jak Ja wt;drowała, -
w kalinowem lesie 
da pierał nockt; spała. 

4. A w kalinowern lesie, 
da kamieit woda mesie, 
mojn ty Marysiu, 

232. 

da nie odrzekaj mnie aio. 

Myślałea mnie zdradzić 
pteknic wyprowadzić, 
inn - ś sie bil z myślami . 
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2. Mój konicek tnpn~ł, 

pnrlk .. >wr•cką hrz;!kll >!ł 

~f'I'CC ffil AIC hnje , 
płar mi sił' ndajf" , 

na krukow~<kim ~O~l' i"rll . ku mojemu d?.i<'wrrcin . 

23~. 

~ .... 
"' : :;; , . 

l ' 

~ ... 
Oj tocy ało tocy win.uck po u ~ 

~ ':::: l 
moi ulo · tmcy 

Oj tory siQ tocy 
wiatu•k po nli!'y 
~.:Jzie mi siQ pudzir•li 
muji zalotnicy l 

2. Jeden poseu na tli~, 

r!I'Uj.!'i IIQ ZAjfłCC, 

tr·z .. r•i puie krwie 
no. zit>loupj ląc". 

H. ~piewaj - ze słowiku 
11 zr,.lunym gniku -
l'"" rr'•Ć·?.C ~ie do mnie 
l'"~rw~y zalotniku . 

4. ( hor ·inzuy ~lowwek 
znhucał gRicek, 
JIIZ sie niu pow•·,)ei 
pierwRy znlutn ict~k. 

Trzrhlnia. 

"'~ 
gthi~ ;ie tn potłtlrJi 

ń. Słowik huka, krzykn 
lr<'i g-los na smugi 
i ty-< urnie opuścił 

Zlllutnil'ku drugi. 
r.. Opu~r·i mnie it>dPn, 

opuoici nmie dru!l'i, 
opu~ci mnie trzer·i 
ju~-ci nrnie zaguloi . 

1 

~~-~~ - ~ 
Wzntt=~lmilli~ 

mol uJo - t oy? 

23 5. Modlnłca., s~ree 

~-"c 1 c r ~l c itj@ iffifij~ 
P.'a aleloDJ' 1m707 łplhr-.J• ołowicy, golzło sic J>Opod&łell mol zalo • tołc7, 

~'1%& c J l J~~c;~ffi 
gdalo ało po - pododell mol uJo - IDlcJ. 
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l. Na zielony smycy 
śpiewają słowicy, 

gdzie się popodzieli 
moi zalotnicy? 

2. Jeden posed na fi i s, 
drugi na zające, 
trzeci pasie konie 
na ztelony łące. 

S. Na zielony łące 
fijołki pachniące, 

Marysia z Jasieniem 
serce kochajlłce. 

Giebultów, Tonie. 

~yr~W-S®=fił~~=l:~ 
na sJelone" trawie. 

l. Na zielony łące, 3 Urnij sill Marysiu 5. Choćbym się ugi~na 
pasie Jaś zające, - do samego pasa, i po samą syję, 
a Marysi trawie sukaj ae pawika to juz mój pawicek 
na zielony trawie . u cymego lasa (czarnego) w cyrnym lesie zginie. 

2. Wycil)na pawika 4. Choćby się ugi~:na 6. Na zielony smycy, 
w skrzydełko niechc11cy, po same ramiona, śpiewajlł pawicy, 
uciek ij pawicek to juz mój pawicek ka.j mi sie podzieli 
do lasa krzycfłcy. w cyrnym lesie skona. moji zalotnicy? 

237. Radw,.nowice. 

~~Ei~att;cr; Fw~F-~ ~~" ;,1;,1',1 
A z ponie • dzi:r.Jku na hńęto, 
Jaaiowl konie zajQto. A zajęto Jui1ikowi konie, l som nie wi6 

jj 
238. Ojców. 

~ :tt4iftę; 1 c c s 1 c r 1 BJ&jĘB ~ 
1,. 

W nledc!e • lo u •wioto, Jaalowi konie ujęto . Z&joto J&&Jowi 

., 
konie, nie wiecUlal dr<l•ld po nie 

l. W niedzielo na świoto 
Jasiowi konie zajoto. 
ZaJoto Jasiowi konie, 
nie wiedział dróiki po nie. 

2. O drózko sie nie pytaj, 
do Torunia przytykaj; 

16 
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do Toruma, do sławnego miasta 
tam dziewcyna atado koni pasła. 

3. A pasła je nad wodlł, 
wstydziła sic ze swą urodlł. 
A cÓ 7. to taro za uroda była, 
stado koni pogubiła. 

4. Sła dziewcyna na moście, 
kłaniała aif} panu staroście: 
A witaj .ze, starosto Jasieńku, 
Co taro słychać w Krakowie na zamku ? 

li. Słychalem tam nowin~, 
b~dzies miała dziewcyn~. 
A bodaj - ześ był psie-hultaju nie wrócił, 
coś mi serce moje zasmucił. 

J . Konopka P. Z. Kr. str. 104. Lud. Serya II. (Bandom.) 
Nr. 155. 1li6. 

239. Boltcbo'Orice. 

~~ ~ąl~-G-C c IN J l ;l!?JE1ll 
Tou mój cbopak będ&le co aołci6cem jed&la, WJ'IOid D& n6&kach 

"""" @~;J'J'ci?J; l 
w <:erwouych ttOń .. oo•kaeh 

l. Ten mój ch(ł) opak bedzie 
co gościńcem jedzie, 
wysoki na nózkl\ch, 
w cerwonych pońcoakach. 

2. Rutko moja, rutko, ') 
rośnij mi raźniutko, 
uwijg wianecek 
w niedzielQ raniutko. 

S. Nasieje j a rutki 
na pustym ogrodzie, 
uwij Q wianecek 
pusc~ go po wodzie. 

4. Jasiu mój, nie cuduj, 
darmo twoja slr;Ata1 

porównaJ meJ. Nr liS . (Itr. 68). 

nie dadzf}-Ć dziewcyny. 
i za ćtery lata. 

li. Jasiu bałamucie 
chodzie mi po J'Ucie, 
ostre podkówki mas, 
rutk~ mi pościnoa. 

6. A moja matusia 
raniuteńko wstaje, 
twoje podkówceki 
po rucie poznaje. 

7. Miała ja, miała ja 
w ogródku lelijt, 
jechali furmani, 
wyłomali Ini ił· 

1) Ruta nigdzie prawie nie jest tu brani! dzisiaj do bukietów i w1enoow 
wcseln) ch , nnjczt,;ściej zastępuje jlł prócz kwiatków i listków atucznych 
llnkHzputl lut. rozmaryn, niekiedy myrt, a w lelinych okolicach borów
ki 1o zielonych Iiatkach i w zimie). 



8. A jak ci ja bede 
na furmanów akarzyć, 
nie powinni mi tam 
do ogródka włazić. 

9. Pockajcie furmani, 
bedziecie karani, 
za moję leliją, 

co8cie j'ł złamali. 

D& oadok wlln!QwJ. 

l. Zachodzi słoneoko 
za las kalinowy, -
zimna rosa pada 
na sadek wi8niowy. 

2. Nie padaj, nie padaj, 
moja zimna roso, 
aze ja zabiegne 
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10. Kwitnie drzewo, kwitnie, 
musi owoc wydać, 

bogata i biedna, 
nie moze się wytl4ć. 

11. Hidnn się nie wyda 
to jej nie d?.iwota, -
ale tej bogatćj 
to wstyd i sromota. 

g 
do dziewcyny boso. ostre podkówki mna, 

S. A Jasiu mój, Jnsiu, rutQ mi wycinns. 
nie chodź do mnie t\: tly 6. Moja pani matka 
bo mi potaraais t·au inswJik o wNtRjc, 
W ogródecku grzQcly. tWOJ C vo<J );/, wccki 

4. Jasiu bałamucie, po rosie vowajc. 

chodzie mi po rucie, J . Kanoplut P. z. kr. str. 4. 

242. CJ Mlot zowa. 

$§1C[}Zcl:$~1;:;1Zri;Jl 
t. Zachodzi ełonecko ku lasowi, całuje i śc i s ka, wótlkQ nosi . 

nie dajze gębusi dworakowi. s. Jnkze 1.0\1 li iinam uac,- kw'lll 11111 <l a ła, 

2. Jakze mu n imam dać - kiej aie prosi, bet.lc se dwuraka pnmic,;t nln. 

2 4 3. Uialy - kolciól. 

~-,:~~~-±t~~,~~ 
\Vyjeehułeut w pnlo ora.ó jeace nie b1l dr.tef•, l1cj hej , mm·ny 1łni.t1 , 
Zll&l&złem •• kocL.aneckv oua plewla leo, lu!j, hej , IOUlUY .Buł . e, 



l. .\ ty plasku krcgulaaku 
wysoko latas 

powietlz ze mi nowineckil 
karły ty siadas. 

:.!. Jak ci powiem nowineckr, 
powiem nie dobrą, 

ze ci twoją kochaucck~ 
do ~lubu wieclą.. 

J. Jak Ją W1ed1. tak .il! wit>dą, 
Ja p.-•.JUO: za ni~ -

lU 

244. 

obac• / •• .t. rv ll . 

Kraków 

ł.atli, powiedzto mi 

ja sic bętlc przypatrywał 
jak b~;dzie panią. 

4. Przyklękn!Eia do óntarza 
jako rózy kwiat, -

zapłakała prawem ockiem, 
zmienił ij si9 świat. 

5. Cego płaces, cego krzycys, 
ty nicwstydnico? 

246. 

A ly Lyś se sam zapłakał, 

zcbyś miał o co. 

Kraków. 

-- ---- =:.___, --S:--!'\ 
··~I .. =-~T-~=;~. : • .f..r "r:.· J-.. ~~ ---- - · ------~ - ~ ,_J:r... - -# --L-'--- -

wdowca dzicct ~~, "': teu ka . wnl~r IDo l&m 

247. B~~L 

~) , :; :_:J: ~ 1 ; ; c I: :" a~ft~}~~~~ c=c-t+dB 
Gllrtala liJ•kn i Jtt.wór, gdziolel ai'J. J1u1u zahn.w1uł. Zaba'W"'iu • lem. •lt 

~---r:;~-~-:1=:::1.4:~ ...... ~~ - - --~~ ~--· -• -,-.-· ---~ -:r~+- -------. _,... ~- --=--~--u-_........-,-- -- -- -- ----_ - ::::-\00' • .,.._ ---------- ____ -...J 

u 1\\uuu, pa"ta ko · DJJu na rv11e. 
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l. Gorzała lipka i ja wór bez kosulkt ją parzały. 
gdzieze~ sie Jasiu zabawiuł? S. Jasilikowi je było za!. 
Zabawiulem sic u Rosie (Reginy), az ją sukmanką przyodział; 
pasła koniki na rosie. ale sukmanka zgorzała 

2. Gorzała lipka, jałowiec, ino Marys1a została. 
lepsy kawu.Jer jak wdowiec : 4 . Ale sukmanka zgorzała, 
gorzała lipka, gorzała, tylko kuciapka została. 

Marysia pod nią siedziała, Pozal sie było kuciapki, 
listecki na ni~ padały, byłby baranek do capki . 

ob. Lud. Seryja H. Nr. 148 (t.axt) 14i. - ob. P. lud. Pols. ser. I. Nr. llO st. 343. 

Nlekied7 prz7 weoelu . 248. Raciborowloe. 

~:tOR~ 
A mial& J& łnuróweck~, atyralel mi j\ olodlaj koni& 

.P-s~cgiW l 
do Torunia po mater1 - j' 

1. A miała ja ~nurówecko:, 
styrałeś mi ją -

siodłaj konia do Torunia 
po materyją. 

2. Snnn·owcc·ka nie pomoze, 
zielona wstęga, -

c!?.ieriątacko w kolibecce, 
wiPikR tnilręga. 

249. mel . ob. Nr ~2~. Modln•c& 

~~ ffrG:t~i~f~ił~~ cle a-G:-tl1 
I•occhd ruuic moja matko za mąt. wyda - ł:\ ku.:dtm juce go1poda.ntwa 

~-!4141Mf=€utGW~i~=~ wtJttff§ 
nie rozumJa · ła Wyi!Qło.m ci~ z tÓJ pnyc)'l.ly. ze cie obr1:4ł Jasio miły za pn.)jacle - la. 

l. Pocóześ mnie moja matko 
.-.a mąz wydala, 

Kiedym jcsce gospodarstwa 
nie rozumiała. 

Wydałam cie z tej przycyny 
ze cie obrał Jasio miły 

za przyjaciela. 
2. Miło ci było matusiu 

słuchać muzyki, 
Kiedy grali za oknami 

jako lłowiki. 

A teraz ci JU7. nie miło, 
nie dawać mnie za mllz było 

mamuniu moja. 
S. Zaprzęgajcie, śtery konio 

do tej karety, 
niechze ja se poobjezdzam 

eyćkie wizyty 
Zaprz~:gajcie jAk najprędzy 

niech nie smuce serca wit;cy 
mamuni moji . 

J. Konopka P. l. kr. str. 1.29. 



126 

Po IJt•eplnach 250. od )(uonowic, :Nowłjgói"J . 

~-L~ f:C·igt&tti_:f+~łtrf@ł+§ 
W q• ole wljo ro olno,..l - o le, o p11ui matko, m,a m11io IJI · je 

Pr1yjo.lt. pnyjodt matko muja, t•o."luj mnir , po.a • luj molo. 

l. Wąz ~ie wije po dno:ewinie -
o pani matko mąż mnie bije. 
Przyjedź, przyjedź, matko mojl\1 

poz.duj mnie, poz&luj mnie. 
2. Matka jedzie w cisowi! wrota 

d1u~tka na Hyji błyscy IlU dota. 
Bijze zi~ciu, bijze, uijze, 
do zwycaju naucaj ze. 

S. W(łz aie wije po d!'Zewinie 
o panie ojce, mąz mnie bije. 
Przyjedź, przyjedź ojc\l mój 
a przecie mnie pozaluj. 

4. Ojciec jedzie w cisowtl wrota 
capka na uch•1 błyacy od złota . 

Bijze zi~;ciu . bijze, bijze, 
do zwycaju uaucajze. 

6. Wlłz aie wije po drzewinie 
o pani matko mlłz mnie bije. 
Przyjedź, luba matko moja, 
pozałuj mnie, pozałuj mnie . 

6. Matka jedzie w cisowe wrota 
suknia bł~;kitna błyscy od dotR. 
Bij ze zięciu, bij ze, bij ze 

7. Wtl"- sie wije po drzewinie 
o punie ojce, mąz mnie bije. 
Przyjedź luby, ojce mój, · 
a przecie mnie i pozałuj. 

8. Ojciec jedzie w cisowe wrota, 
pas nn nim błyscy od złota. 

Bijze zi~ciu, bijze, bijze 
do zwycaju naucajze. 

9. Wllz sie wije po drzewinie 
o panie bracie, mąz mnie bije. 
Przyjedź lubo, bracie mój, 
a przecie ty mnie pozałuj. 

10. Brat jedzie w ciaowe wr!Jla 
sabla przy boku świeci od zlota. 
A mój swagrze niedorosły, 
nie bij ze mi moji ~iost.ry. 

11. T~dy owędy, nie mn którgdy, 
oj ani oknem, oj ani drzwiami 
ho wa~dy atoj'ł z pniasami 
bo wa,.dy stoj• z pałaaami . 

12 Zono kochana, poktoit ~ie bratu, 
niech mnie nie gubi z tego światu; 
A ja touie poprzyai~ge 

do zwycaju naucajze. jakem cie bil, tak nie będe. 

(podobna J. Konopka P. l. kr. rtr. 136). 

Pny w•oela. 251. 

~_.---~·-..--.JJ-E e· ~~t3 
4 -· ·~:7-ti~ . :;.:~=~=~4-V- :-:e~~-~ _".__ _ "..._.,._ iool-ioł-~ . 

Co to && wetele, co lu.dd nte witlo, ino od.robia.a, eo aama rodzina . 

J. Co to za wesele 
co ludzi nie wiele, 
jeno odrobina, 
co sama rodzina, 

2. Rodzina, rodzino. 
marnie wygin~;la, 
brata mi zfluili, 
aioatra utonęło.. 

J. Konopka 

S. Drała mi zabili 
na wojn~ idący -
siostra uton~ła 
wianka aukai'łCY· 

11
• t. Kr. str. 1U6 
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Pn7 oc•eplnach. 252. Toule. 

~~ G G G l # C l l ; tl C $ l J :· l tli' l ~ C C l ; C G (J }::J 
K&,jl brwal b7wal mój Sowe • r7alu? W lirakowiu na wojnie moja Wa • l')'tlu. 

Nleltled7 pny weaelu. 25 3. Modhllca 

ł-~ ; c $ł!tt: c c c l r c ; l: c m c c o l c j c l rt i1 :; 
Kajsel ly b7"'ał mój Sewe • rttlu? W Krakowie w Warnawie aerce Ma • l')'tlu. 

me!. ob. Jfr 222. 

l. Kajś bywał bywał, mój Sewerysiu? 
W Krakowie na wojnie, moja Marysiu. 

2. Któz cie okalicył, mój Sewerysiu? 
Sku r .. syn gołysyn, moja Marysiu. 

S. Kadyz cie pochować, mój Sewerysiu? 
Przy kościele w grobie, moja Marysiu. 

4. W cóz ci zaświoić, mój Sewerysiu? 
We świce, we, świce, moja Marysin. 

6. W cóz ci zadzwonić, mój Sewerysiu '? 
W organy, we dzwony, moja Marysiu. 

Lud. Seryja. 11 Nr. 181 (tcxt). 

Bialy barau. 254. 

~~:Mi-m l c c $ l ~ ; l G c c l t c l: c c ;,' lllM 
Gct.Jezel to byw&ł, biały ba - ranie, ht:LJJ IJ:i - rani l'· We mł7nie, we młynie, 

~ rłJ';J#d 
l. Gdzieżeś to bywał, biały baranie ? 

We młynie, we młynie, mój mości Panie. 
2. Cóżeś tam robił, biały baranie? 

Mełłylem, melłyłem, mÓJ mości Panie. 
S. Cóżeś ty mełły l, biały baranie 'ł 

Pszeniczk~, pszeniczkę, mój mo,ci Panie. 
ł. Jakzeoi ty melłył, biały baranie? 

Tur tur tur. tur tur tur, mój mości Panie. 
6. Có!eś ty jadał, biały baranie? 

Kluseczki, kluseczki, mój mości Panie. 
6. Jakżeś ty jadał, biały harapie? 

Lam lam lam, lam lam lam, mój mości Panie. 
7. Cóżeś ty pijał, biały baranie? 

Miodeczek, wineczko, mtij mości Panill. 
8. Jakżeś ty pijał, hialy Larauie '? 

Glu glu glu, glu glu glu, mój mości Pauie. 

] 
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9. Gdzieżeś ty sypiał, biały baranie? 
Z młynarkt pod miarką, mój mości Panie. 

10. Kodyżeś uciekł, biały baranie? 
Przez dziuro pod kołem, mój mości Panie. 

(ze zbioru po Z.) 

255. Lltlkl. 

~:~ę@l}~~si;·§C~ 
Wyjłryj pani matko pod g-.J, pod zielony lu, oj cy jedzie cy nie jedaie 

~-------==--;;;~ 
kochanecek Jl&l . 

l. Wyjżryj pani matko pod gaj 
pod zielony las, 

oj cy jedzie cy nie jedzie 
kochanecek nas . 

2. Jedzie jedzie, jedzie jedzie 
pi~knie pzybrany, 

konik jego wyrypuje 
tupa nózkami . 

3. Otwórz ze mu pani matko 
· atocyste wrota *) 

a niechze sie jego konik 
nie tyka błota . 

4. Pościel ze mu pani matko 
złocisty kobierec, 

niechze se tez jego konik 
nie wala nózek. 

5. Postawze mu pani matko 

jaworowy stół, 
na tym stole jaworowym 

talez tocony. 
6. Połóz ze mu pani matko 

nóz i widelec, 
jedz ze, pijze, mój ziociaaku 

nie parzaj rącek. 
7. Pościel ze mu pani matko 

na rogu (krańcu) skzynie, 
pi~ć podusek, pioć podusek, 

dwoje piezynie. 
8 .• Dziękuje ci pani matko 

za te przyjaźni , 
jescebym ci pani matko 

lepi dzi~kował, 
zebym ja tu u cie jesce 

nocke nocował. 

J. Konopka P. l. kr. str. 106. 

Lud. Seryja li. Nr. 152. 

*) Stoczyste wrota, które sio za pomoc'ł kółek u dołu przytwierdzonych 
otwieraj,. 
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Il. Wierność. łJaska. ŻyczliwoM. 

25G. 

Aaeby ja mial& ooknlo • we ooy, lo b7 ja leolala llo JuiJi· 

b w nocy, loby ja 

J. Azeby ja miała 
sokołowe ocy, 
toby ja leciała 
do Jasińka w nocy. 

2. Siadła by ja, siadła 
w Krakowie na plocie, 
przypatrzyła bym się; 

Jasiowej robocie. 

leciała do J aoi6 - ka w nocy 

3. Azeby ja miała 
skrzydełka jak gąska, 
toby ja leciała, 
do Jasia do Śląska. 

4. Siadlaby ja siadła 
na śl!łzkowym stawie, 
przypatrzyłabym się; 

Jasinkowej sprawie. 

J. Ko1łQPka P. l. kr. str. 18. 

257. Mndlnlco. 

ł;lW±tt~tłli~~f-7-i~~M 
Ohotb,..... J• jetdsil we dnie l w nocy, cbo~bym wyjet<hil konlowi ooy p nocie ly m1111U 

l 
moj" byc!, wolo moj" ucaynl4 

l. Choćby ja jeździł we dnie i w nocy 
choćbym wyjeździł kouiowi ocy; 

przecież ty mojł musisz być, 
wolo moją uczynić. 

2. A ja aill stano d robot ptaezynt 
bodo latała illB~ krzewint; 

pneciet ja nie chco twoją być, 
twojł wolo wypełnić. 

8. Majł tu cieśle takie topory 
co wycinajt laay i bory; 

przeciet ty moją i t. d. 
4 .A ja eill stano mał% rybeczką 

będę; pływała !Jystrą wódeczką ; 

przeciet ja nicchc~ i t. d 

17 
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6. wMają rybacy takie siatec:zk1 
co wyłHpują małe rybeczki; 

przecież ty moją 1 t. d. 
6. A ja ~ic etan~ dzikim kaczorem, 

b~uę vlywala wielkim jeziorem 
przecież ja niechcę i L d. 

7. Mają tu strzelcy takowe strzelby 
co wypalają kaczorom we łby; 

przecież ty moH i t. u. 
8. wA ja sili stonr gwiazd'! na niebie 

będ~j świetila luu11om w potrzebie; 
przecież ja niechc4,; i t. d. 

!l. "Mam ja tam w niebie swego anioła, 
co mi gwiazdeczkę z nieba wywoła; 

przecież ty moją i t. u. 
IO . "Juź teraz widzę boskie urzędy, (Zamysły, roz

porządzenia). 

gdzie się obrócę znajdziesz mnie wszędy; 
już teraz muszę twoją być 

twojl} wol1,1 wypełnić. 

J . Konopka P. l. kr. str. 124. 
Wacław z Oleska P. l. Gal. str. 417. 

moje Pieśni Ludu, Seryja lsza Nr 161. 
(melodię tej pieśni naśladował Moniuszko w "Halce"). 

Ballee 

~wRB=ra+l c c~-fd+cn=t J ;-;;c-l r c=t~d 
A ja lwoj, nie cbeo b1~. l lwoJi woli ucruJ~ a ja lwoJ• nie cbco bJ<! 

l lwojl woli ucruJ<! . 

l. Wyleciał sokolik w pole, 
nalaz ci ae małe pachole. 

A ja twoją nie chcę być, 
i twoji woli ucynić. 

2. Ja się stan~ dzikim gołębiem, 
będę siedziała wyzy nad d~bem. 

A ja twoją nie chcę być, 
twoji woli ucynić. 

3. A z najdzie się tu takie jastrz~bie, 

co wychytają dzikie gołębie. 
I ty moją musiaz być, i t. d. 

4. A ja się stanę małą rybecką, 
będę chodziła cyał.4 wódeckł. 

A ja twoją l t. d. 
5. Majlł rybacy takie siatecki, 

co wychytaj'ł małe rybecki. 
A ty moj'ł muais być, 
i moją wole ucynić. 
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259. oJ Krakuwa. (sD&Dil l w Kallsldem) 

ł~ a~~ e Qł ł l~ e b§t t l ; a G C l C' l} P ~l~ l 
Chociałel ty Wunawiuka, ja lllalopo • l&o, oio bod~ j & 

caplto sglo&l do lwojlcb lto • lao 

l. Chociaześ ty Wal'llawianka 
ja Małopolan, 

nie będe ja capke zginał 
do twoich kolan. 

2. Powiedzze mi moje dziewce 
cy ze mnie sydzis, 

cy mnie ino wtencas kochna 
kiedy mnie widzis. 

!1. Sydzę, sydzę, sydzę z ciebie 
sydzę i sydzę, 

bo ci11 i wtedy nie kocham 
kiedy Clę widz!). 

4. A ja na złość, a ja na złość 
tobie i tobie, 

kochać cię tez uie przestan1,1 
nawet i w grobie. 

z Paw! 1'. 1. l' · w G&! . .tr. 189 
Wojcieki P. l H. II. 18ti. 

l. Matuleńko - dobrodziko 
nie chcę mniszkt być ! 
darmoi dała do klastoru 
na mnie habit ayć. 

2. Daliście mnie do klastoru 
takie małe d~iecie, 
ja w klastorze nie mam chęci 1 

sami to wi~icie. 
3. A w klastorze twarde łozo 

twarde dy,cypliny, 

260. mol ob Nr. 2f9. 

4. A ja młoda jak jagoda 
lubię długo spać. 

A w klastorze twarde loze 
trzeba rano wstać. 

5. Jedna panna furtyjanna 
bardzo na mnie fuka, 
a zaś panna przełazona 
rózgi na mnie suka. 

6. Wyjde na chór - apojire na dół, 
zobace miłego , 

tneba watajać o dwunastyj (o północy ) 

trza. ~piewać godziny. 
cisue ks ifłzki - mi~dzy mniski, 
wyakoce do niego 

J. Konopka F. l. kr. str. 120. 

261. Tom&.saowic.. 

IDo mJ lto roll, 
(lor.ti) 

] 



2 Jedne'm ;uz wydala, 
korołi 'm n te dala, -
cicuie drugom wydam, 
koroli ci nie uam. 

3. Oj moja matusiu, 
nie tako to idzie, 
uo tu Jesce tamta, 
po korole przyuzie. 

4. Idzie ona, idzie, 
juz jest z.a wrotami : 
otwórzcie matusiu, 
ide z korolami . 

6 . .Nie pójdę. nie pó;dę, 
od matki bez winna; 
bo mi się nalezy, 
krowa 1 sukmana. 

G. Krowa i sukmana, 
pięć nict koroli, 

III. Bezżeństwo. Chęć 
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dopi~ro se pójde, 
ou matusic swo;i 

7. O moja matusiu, 
dejcie mie za chłopłi, 
bo ja juz urosła, 
;ak na łące kopa. 

8. O moja córusin, 
niechze ci sie nie cnie, 
uo cie sie nauije 
kochanecek jesce. 

!l. O moja matusiu, 
co wy to godocie, 
tntusia·~cic mieli, 
całfł skór~: mocie. 

10. Paśliście do karcmy, 
gorzałke-ście ptli, -
pośłi po was t11.tuś, 

to6ctc go wybili. 

niechęć ożenku lub zamężcia. 

262. Mndlnica 

~:1-;.~ ~ 1 ~;; 1 ~;~c 1 ~ ~; 1 $.. ~; 1 e s~ c 1 , , ~ ~ 

A miała ja piracgo oLlnbleńca owojego. A ten plny bardao pyany 

~1©:~=1 4 ~~ , .. 
nJe póJde ja u. nJegu. 

263. 

®1 
# ~ rl IJ ~ l ~ ł b gr ;• 

Nowfo8(lra 

~111 ~·=u a 1! $:a 
l ; ~ ~; 

CI pineł{o oblu · bieńca nrcgu. A ten 11łn1 

oic nie tł.) •Y, eJ nit~ v6Jdc J• u. nievo 

t. Miałam ci ja pirse~o 
obłubienc11. tiwojego. 

A l.en pirsy - nic nie słysy, 
nie pó;de za niego . 

2. Miałam ci ;a drugiego 
oblubteńca swojego. 

A ten drugi - bwrdzo długt , 

nie pójde za niego. 
3. Minłam ci ;a trzeciego 

obłubteńca swo.Jego. 
A ten trzeci - ćwicy d.-.ieCl, 

nie pójde 7.1\ niego. 
4. Mta~am ci ja cwartego 

oblubieńca swojego. 



A teu cwarLy - grywa \1 karty 
nic pójde za uiPgO. 

5. Miałam ci ja piątt'gu 
oblubi eńca swojego. 

A ten piąty - patrzy w kąty, 
nie p óJJe ~a niego. 

6. i\liałam ci ja sóstego 
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oblubie ńca ~ wójcgo 

A ten &io~ty -- hard:.:o tłusty, 

nic pójdt! za niego. 
7. Minlam ci ja siódmego 

oblubieńca swojego. 
A ten s1ódruy - chłopiec ładny , 

to pójde za niego . 

J . Konopka P. l łr otr. 128. - f • .,d, Seryj& U . Nr 169. (Sandom.) 

l . Matko, matko, matusiu moja! 
wydajciez mnie wcas do ludzi, 
niechze mi sie !!wiat nie nudzi, 

matusiu moja! 
2. Córko, córko, córusiu moja l 

jesceś ci ty ja.k jagoda 
jesce Cle do luJzi skoda, 

córusiu moja! 
S. Matko, matko, matusiu moja! 

chociaz ci ja jak jagoda, 

ale by ja chopca J'ada, 
matu~iu moja! 

4. Córko, córko, córusiu moja! 
beu:.:ie8 l' i ty chopca syta, 
ćtery razy na dziel• Lita! 

córmiu moja ! 
5. Matko, matko, matusiu moja! 

nie b~dzie to waaa wina, 
choćby ja sie z cbopcem b1ła, 

matusiu moja! 

J . Konopka P. l. ł r. otr 133. - Lwd, SeryJ& II. Nr 172 

265. Br .. •ie. 

-. ..=~:r- r=-- _!T:~=-=:r=~-=- ~--~t:' :' ~·I-=J 
~:;;:ff_~7--!=F~-:;. ti~ł~L -r-~!.::?=i~-~-;;Y:1 
~-i.ł - -- i.ł- -iooi-i.ł ·- -- --~-;1 ,1 -

'loja dro~ta matul caH .. o kłania mi si-,: ruor•1, c.ly ja r.a nie · gu nir pńjtlt 

l. Moja druga matuleńko , 

kła111a mi Hill piersy, -
dy ja za niego uie pójue, 

bo spisuju witirsy. 
2 . .Moja droga watul~1·1ko, 

klania mi ijit,: drugi, -
dy ja za 11iego nie pójde, 

bo on robi długi . 

3. Moja olroga ntatulel•ko, 
kłMia mi ~ill tr1.eci, -

dy .ra zn niego nie pójde, 
g-ada. od waseci . 

4. 1\luJa dru!:'a n.atule{1ko, 
kłnultl 111i si'J cw11rty, 

Jy j1l za uiego nic pójde, 
bo bardzo obzarly. 



6. Moja droga matule•-.ko, 
kł11.nia mi się piqty, -

dy ja za niego nie pójde, 
bo wyciera k'łty. 

6. Moja droga matuleJiko, 
kłania mi się sósty, -

dy jt. :.:t. niego nie pójde, 
bo bardzo osusny. 
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7. Moja droga matuleńko, 
kłania mi się siódmy, 

dy ja z~ niego nie pójde, 
bo bardzo obłudny, 

8. Moja droga matuleńko, 
kłania mi się ósmy, -

dy ja pójde juz za niego, 
bo mi jest. najmilsy. 

Krakowiak. 266. Xodl.llica. 

~T~~-=E~lC c l §..4# C J l sm 
~ ~ 

D&ioai,ta god&in& na aogano leci, trrJia mi ole gdowieo 

l. Dziesi'łta godzina 
na zegarze leci, -
trafia mi sie gdowiec (wdow1ec \, 
ma pięcioro dzieci. 

2. Ja wole u kmieci& 
dziesięć krów wydojić, 
nizeli gdowcowi 
jedno dziecko powić. 

3. Dziesicć krów wydoję, 
nie bt;d'ł ryct.ły ; 
a gdowcowe dzieci 
będą jeść płakały. 

4. Dziesięć' krów wydoję, 
jesce se posiedzę, 

267. 

a gdowcowym dzieciom 
nigdy nie ugodze. 

Krałrowfalr:. -3"" --.... Sltala, SłoiiiJlllr:i . 

tm__M~~Icr@ -Jootom lira • lr:owiac•k s oddało • noj otrooy, prs1Jeoba · Iem to~ 

268. Chrl4o0w 

E! p-r-u ctl~fr~~-~E§~ii=j ~=---- -~..1=~ - -1--- --~ 
Jenem kra·kowiacek • ~dało • n6j olroo1, pnrJecba ·Iem \Qtaj nukać oo 
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b r c s ~;m; c 1 c CJ?nif;-e~ 
ble tony Ale tu 111 obyc--.Je, o" które ja ole pnyotaje, wl~e nie che~ ja teld6j tony 

bo bym by l •gu • biooy 

269. Ho gil&. 

~~:I c ftr-2ffi±E@ J' l !j #c l t1 ~g 
Ił~"' -

Karcmarko mi nj11 ale ja j6j n1e chce, pnyjdde jaki omarltac, 

do uchA j6j .. epce. Radaby olo ustrojila, co roblla, 

ja te u · rodzon6j nie chcę tek16j tooy. 

l. Karcmarkę mi rają 

ale ja ji nie chcę, 
przyjdzie jaki smarkac 
do ucha ij sepce. 

Radaby sit; ustroiła, 

nie radaby co robiła, 

ja ta urodzonej 
nie chce takij zony. 

2. T wdowy nie ządam, 
bo sit; boj~ trwogi, 
boby mi pasierby 
podcinAły nogi. 

Bo to aię tak co dość dzieje, 
gdzie pasierbów bardzo wiele, 

jak doroan'ł dzieci, 
to ojcym wylecL 

3. Miejskiej panny nie chcę, 
Bo ze mój łaskawy! 
jesce w łózku lezy 
juzci woła : kawy. 

Wstaje z łózka przy zwierciadle, 
przegląda się cy ij ł11dnie, 

loki nad ocami; 
nie chcę takij pani. 

4. Pojmll se dziewcyne 
swojackiego rodu, 
weźniem sio do roli, 
nie pomrzemy z głodu. 

Nie będzie mi wymawiała, 
tyś nic nie miał, ja ci dała. 

toć u takij zony 
los usc~;śliwiony. 

toó, Berna IL (Bandom.) olr 160-1. 

3 
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ł*~ ~ ; l C ;_$-CJiJ §$Q:c4 ffi $Ą fpC~S~ 
•a wolała · kcct ty kowa • la? Nie kce, n1e weznv, nie po m~J wo. li Stojl kowal 

:l 
u kómina, umardsan1 11dyl>y hviaia, ole kr\' kowa· lu 

~71 

~@-~~#L§fJi&+}lSiJ*~-GJiSB 
ra · ro · he • cek ci J.A ni\ cnl4 gromf\c1c 1 eieck.i rzo"ć 

l. Parohecek ci ja 
na całą gromndr, 
siccki rznąć nie beJt>, 
01·ać nie pojatle. 

2. l'arouecek ci ja 
uie Jad11, me lada, 
niechze mnie zaświnU!'Y 

i cala gromada 
3. Jak do karcmy ide 

jak g-orzalke pije, 
jak sie za łby wodze, 
jak sie w pyski bije. 

4. Jak sie bede zeńit, 
nigdz1e ino na wsi -

Sama chleb upiece, 
kapustc ukwasi . 

r •. A ślachcionki nie chct>, 
boby mnie zniscyta, 
jesce w lózku tezy 
juzby kawe piła. 

li. l przechcionk1 nic ('liC(' 

zydoskit'gn łoza, 
leci do vimcdzy 
jak świma do zboza. 

7. Tylko sob1e wezme 
prost6j kondycyi, 
nauce jll robić 
i hedukacyi. 

J . Konoplu. P l . lo. etr . 20.- Lw.ł1 ISoryja II. Nr 170. 171.•) 

•) Podobną pieśń zamieścił lubo z lllll!ł nutą A n c 1. y c w kom e · 
dyi .Łobzotoianie" : 

l. Chłopek ci ja chłopek 
nie lada nil' lada, 
mech za mn'ł zaświadczy 
choć całn gromada . 

<:! KieJ do karczmy ide 
i gonalkc pij~. 

kto mi w d1·ogę wlezie, 
tego w pyski bijl) 

~. A ślachcianki nie chc10 
boby mniP. 111iszczyła ; 
JeSzcze W lo:i;ku )e:i;y 
jużby kawę pita. 
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hrobecek jMtem cl Ja. mam plUg l mam woły, ptsoow~b.rm l • ooho~ 

ale ni mam roll . Globoko sa - ono, "" wieuch nie sa - olejo, rolo dobne 

och~oło, plug mi nJe •tt · pieje . 

273. Ojo6w. 

~:Ba:msc 1 ~~~~ 1 ct!Miłh 1$ 
Po~' łem ladD.a, da-11 l to brt mote, bo olo mrio we wodoie, 

sawuo ro•• w ogrodóe. 

l. Powiadaj' że'm ładna; 
da-li i to być może -
bo sig myję we wodzie, 
zawsze rosił w ogrodzie. 

2. Powiadajlł ie'm harna (pyszna) 
ale i to nie prawda, 
bo ja rada poeiedzie6 
na weaelu Błaiada. 

8. Powiadaj• mi ludzie, 
te aię chłopcami brzydze, 
pożal mi sio to tego , 
bym nie miała co złego. 

'· A przechrzcianki nie chcę, 
tydo'jl'ekiego rodu. 
wszystek by mi czosnek 
wrtarła z ogrodu. 

ó. N1e chce modnej pani 
ni za tadnfł wino ; 
zdejmie obrocz z beczki, 
zrobi krynolino. 

4. Bym nie miała pijaka, 
ni żadnego próżniaka. 

J 

pró:tniak próżno czas troni (trwoni), 
pijak po karczmach goni. 

6. Ino ja chce takiego, 
chłopca ch(w)ata jednego, 
co go ojźrę w niedzielo 
na nieszporach w kościele. 

6 Jak ci ja go dostane 
źonklł jego zostano; 
hedę kocbać nad życie, 
wszyscy lo..Uie ujźrycie. 

6. Ani t:awiślanki 
ani ograniczne~, 
ino Zośki mojej, 
Zośki mojej ślicznej. 

7. Bo też dla takiego 
parobeczka zucha, 
nie nBda aio, ino 
l..obzowska dziewucha. 

18 
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274-. 

~~ ;:,: 1 r ; 1 6&-mm-:::;t=p@ 
l 

Moja matu • leóko ce~ro• "'1 •liT•~ · dslclo, od rana do nocy 

•ci•• jedno ntó · wiole, od rana do nocy "'ci'l& jedno mó • wiele. 

l. Moja. matuleńko, czegoz wy zgrz~dzicie? 
od rana. do nocy wcitz jedno mówicie. 

2. O mój miły Boze, co ja. temu krzywa., 
ze Janek z wiecorkiero w nasym domu bywa. 

3. Przypomnijcie sobie wa.ae młode lata, 
jak tu do mnie Janek, - chodził do was tata. 

4. Przychodził, przychouził, co mnie tam do tego l 
kochaliście tat11, ja dziś Janka mego. 

275. Bolecbowlee. 

~l; c =-c-c IITI r-ą c c-c s l r r 17IJ7 c c-a 
-' \Y ciemnym luku pl&aek łplewa . l&m J&lfUtia trawko ablen. Nuhi"rola, 

nawl • aala, na Jaaióka sawo • lala. 

l . W ciemnym lasku ptasek ep1ewa, 
ta Jagnysia trawkil zbiera. 
Nazbierała, nawiązała, 

na Jasińka zawołała. 
2. Pójdi mi Jasiu, trawkil zadać, 

ale do mnie nic nie gadać. 
Kamienneby serce było 
coby do c1ę nie mówiło . 

S. A matusia kieby lato, 
nie bllJł n1c mówić na to. 
Ale tatuś jako zima, 
susł głowę co godzina. 

na t11t nut11: 

Z tamtej strony za Rudaw'ł, 
ozeniuł się wróbel z kawt (kawkll). 
W~yćkich ptaeków zaprosili, 
a o eo~e zabacyli. 
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276. a) od Ollmu&. 

~ ~ ~ ~:g@J-~t~~SH l-J~I=vr#§t.?' ~4#1 
W ciomn7111 l&ol<u pt&o• lt lpi6w.., !&m Ko 
Noabił - r&ło, wal4lt nlo mo••, pójdt mi 

olólt& 
Julu 

sióll<o 
dopo · moaet . 

276. b) 

~ 

1 e§}'; 1 J; 1 tJ 1 
W ciemn7"' l&oltu plaozolt lpi6wo, lam dz1ewcsyoo tam d&JPWC&JD& trawl<~ sbi6ra. 

277. od Olkuu.., Sławkowa 

~ ~4@I+-&&-~· !fi; f-r-?.1 Ffij l @4ł 
Nie cbc~ do Kaolu, n•e chce cię , blitoy ·~ - oledzi gaul~ clę 

l. Nie chcę ci e Kasiu, uie chcę cię ; 

bliscy Sflsiedzi gani'ł cie. 
Bo rano nie watAjea, 
kurom jeść nie dajes, 
kądziołki nie przędzies, 
d q. gosposi t będzie s ; 

nie chce cie Kasiu, nie chce ero. 

2. Weize mnie Jasiu, we7.ze mnie, 
ludzie zawzil)li sie na mnie. 

łlo JR rano wstaje, 
kurom jeść nadaje, 
kq.dziolke naprzede, 
goapodyni'ł będe; 

wcźze mnie Jasiu, weizc mnie . 

278. :B&blce, Kwaeula 

Oj n1e chco cio d•l6wce n.io chcę ci~, oj bo ci •l~ rohl~ ule chce olo. 

Bo rano nie wotaJeo, bydełku ni• dajco, k~<ldolki nie prz~<hic•. moi\ th nie bod•lłl . 
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@< ; r : l ~ ; ; or l i c o l e a ; , l $ r $ l ~ B r·1 S r s l S ; r·l 
Co mówio, ch lnpce, mnie, nlowien l7ludńomnie; bojan-no watajo, b7deltu jełc! dlllo, 

meJ. porównaj Nr 134 (Itr . 86). 

279. Bolocln 

~ : :-;' = ~ l s: r l ==c= IV: l ; r s l p r c l: p Wił 
A nA u~bie, na drbie, zo.hucaly goł~bic, HOI~biu. gol~bio, gołtbie . 

l. A na dęuie, na tl~IJie 

zahucnły goł~;uie. 

2. A jakześ ich wołała, 
kiedyś im zryć uawala? 

S. A wołałam: uuzinku 
przyjedź do mnie Jasińku . 

4. Nie przyjezuza.j w aobote 
bo mam rluzą robote. 

5. Przyjedź do mnie w niedziele 
łózcek o ci po · ciele. 

G. Sama s1ebie uplete 
izbt>cke ci umiele. 

7 .• Ja cie Bogu polecam, 
bo sie insyj zalicam, • 

8. .zalicaj sie zalicaj 
mnie chustecki powracaj." 

DłJ Wo.r .. awy jad-:, nie wiem Id \J przy ja de, ll t1 mozee u ~· iłc! 

b#~;; l.: "#;~g 
t 1 r 

l. Do Warsawy jade 
nit! wiem kiej przyjade, 

a ty mozes za mą.: iść. 

Serce mi sie kraje, 
płac mi &ie udaje 

boś ty mogla moją być. 
2. A na borze eyeki, 

na polu knemyck1 
w ogródet·k" l e~cyna; 

daj mi .l~siu 11nkój, 
daJ mi Ja~1u pukój 

KrakowJah. , 

bo ja mała dziewcyna. 
S. Ozleciały mi sie 

siwe gołębisie 

281. 

a po polu - po polu; 
idźze ich pozganiaj 
nadobna dziewcyno, 

a do dworu, do dworu; 
a weźze im nadaj 
nadobna dziewcyno, 

a kąkolu - kąkolu 

od AJwernl. 

ml •l! ra•'•m ci podalala, 



l. N!epodobaa mi aie 
raz-em ci pedziala, 
nie mas ty chałupy 
kajby ja siedziała. 

2. Nie pójde za ciebie 
broń mme panie Boże, 
bobyś mnie bil Jasiu 
postronkiem w komorze. 

S. Postronkiem w komorze 
kańcugiem po sieni, 
nie mam ja pań-matki 
któz mnie tu obroni? 

ł. Bobys mnie bił Jasiu 
w sieni i w komorze, 
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choć ci mnie zabijea, 
to nic nie pomoze. 

5. N ajliwiętsa Panienko 
pocies ze mnie pocies, 
bo mnie nie pociesy 
matka ani ojciec. 

6. Najświętaa Panienko 
tyś ci matka moja, 
pocies ze mnie pocies 
jeśli wola twoja. 

7. Najświetsa Panienko 
tyś moja uciecha, 
zachowaj od złego cbopa, 
sprzykrzonego dziecka l 

J. Konopka P, l . b (mi,.tsy Xrako..t.akaml) . 

?l 

282. Zablet6w 

-~ . .L ~ fffiSSCb l S~r l sr 41 c~C~ 
V{ldsis 17 d&ieweJnu ttn klmiell nad wod,, jak on 
Niepo • dobne neey seby u - miel!. pływał, ub:r 

O&OD.Ie liC S lob ... 
kochane • ekl b:rwaL 

283. 

ld•ie woda od ogroda 

bedde pływał 
ja u l&ld4j 

Ojców. 

lj±;:;; l J#gj iJ l ~JJW l J J f3 
nl• mial l •• . ·~u.. 
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284. Rancoa 

~=4 c c gn dt : c ~ ~ 1 r J 1 c s c c 1 c c t9 ; 
Idzie woda o~ ogroda od samego Śllloka, zalocał ole pan otaroota, 

l. Idzie woda. od ogroda 
około Zwierzyńca 

carne Luty do roboty 
cerwonfl do touca (t.a•·,ca). 

2. Jdzie woda od ogroda 
od samego SI,aka -

zalecał sie pan starosta, 
nie mial i sel'ł?.ka . 

3. A jakze sie nie zalecać 
kiedy panna ładna, 

suknia na ni jak na pani , 

chustecka jedwabna. 
4. Warkoc złoty swej roboty, 

wianek okolisty, 
uapisałbym moja panno 
ja do ciebie listy. 

li. Jabym tez napisała 
zebym taki papier miała 

papieru mi nie stało 
i nocka mnie zasla, 

pióro mi sie potrzaskało 
i świeca zagasła. 

Lud Sor II. Nr. 39 (text) 160, 
J Konopka P. l •r. 1\r 119 

285. a) 

~!- c c u 1 c r g 1 ~ : s·s 1 : r g 1 lJ i11lJ1iJ -Idzio ot& • ry przez wie~, kukuleczka kuka, otary dziad, otary dairr.d, 

~i:E ilJtą=il e-c t:#MiB l s t?ttrt+l s r s- l 
młotU:j tonki nuka. Mówili mu dworacy, mówili mu. chJopc1, czemu 110 

285. b) Olku o. 

~i:-u@u:r; 1 c f~ 1-r~ g:g B ~ vs 
ld&lo nary pnez wlot, kukuleczk" lculta1 otarr d•lad, ota -1'7 dziad, mlod6j łoor 

~g{l c-;.c q @1 1 agg g -l o r· 1 c ~ ~ ~ 1 c F c J 
uuk•· Mv,.ili mu cbrovcy, mó . wi • li mu dwonc)', csemu oiQ wałć ole łe.wl 
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pł\lti waA~ byl rnł • Hi ft &y , ł)l(jki wcać hył młH~l P: r.y . 

Pr •JJMCtd luJH I~o-t:nn 18-ł 7 Nr !'in (rok l-ł ł 

mul. l ... t~d, Ser. II (~•ud om .) ta tr l tO. 

l. Idzie stary przez WJes, 
kukułeczka kuka : 
stary dziad, stary dziad. 
mlodćj żony szuka. 

2. Mówili mr1 dworscy, 
mówili mu chłopcy : 

Cr.ernu si11 (waść) nie (o)żenił, 

póki waść był mlod~zy. 
S. A teraz waść wysechł 

jak barania skóra; 

panny nie che~ gadać , 

ka żda patr·zy w górę . 

4. Ogol i ł brodzisko, 
vrzypa~ał szaulisko : 
hejze l (hej ze) mocny Boże 
u~,;r.łę miał uauisko. 

fi . A ir.ł:i:ie ty stary, 

286. 

za piec z paciorkami : 
Ojcze nasz, któryś jest l 
zmiłuj ~i~~ nad nami 

P< 

~Jtł~.#*l _____ : ---- - -- - - t4 
muae ee - k.aó jeace. 

l. Oj da da! oj da da l 
posłauym za dziada, 
ale mnie dziad nie chce, 
musv cekaó jesce. 

2. Dla ciebie, mnie, stary, 
(w)st.Qzki wypłowiały -
wianek mi ouleciał, 

tyś mnie, ~tary, uiechciał . 

a. A stary, mój stary, 
nie dałeś mi wiary ; 
lepea moja cnota 
niz twoje talary. 

4. Sapi stary, sapi, 
a mnie nie obłapi (obejmie), 
Wfł&ami kieruje, 
mnie nie pocałuje. 

IS. Poslam za starego, 
nie do gustu mego, 
ujżrałam talary, 
uiedllalaru ze stary . 

6. Jur. pulares pr·ózny, 
talarów zabrakło, 

u starego zima, 
u młodego lato. 

7. Jeźli ty chces, stary, 
zebym civ kochała, 
ucyr'rze tę wolą, 

co ja ll~:de chciała. 

8. A kuvze mnie aalik, 
woskowane buty, 
b11de cie kochała 
półtory minuty. 

9. A moje dziewc11ta, 
zebyście wiedziały, 

jaka to zaraza, 
jak kawaler stary. 

10. l{azes mu po wodę, 
wytknie ~obie nog11, 
kazes 1uu po ogieu, 

ovali se brodo. 
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287. Jloc!lnle&. 

&t## • c c r r l = c c ; o c s = l ~ c r c l c c s c c s l 
Kiedym ja ord do moji ddoweyny mlooi4c łwlocJJ wyooko mój Boło, 

mleol~e lwiocli wyook o. 

J. Kiedym ja sed od moji dziewcyny, 
mieai~tc świecił wysoko, mój Bozel 

mie&ifłC świecił wysoko. 
W ołala mnie moja kochanecka, 
gdym juz used daleko, mój Boze! 

gdym JUZ used daleko. 
2. Kiedym used ze ćtćry stajania, 

ona za mną wołała: jedyny l 
ona za mnfł wolała. 

A WI'ÓĆze sie moje pociesenie, 
cćmzem cie rozgniewała, mój Boze l 

cemzem ci e rozgniewała? 
3. Oj! nie wróce juz do ciebie więcy, 

a cbces wiedzieć dla cego, dzaewcyno, 
a chces wiedzieć dla cego? 

Kiedym ja stał pod twojem okienkiem, 
toś ty miała insego, dziewcyno, 

toś ty miała inaego. -

Wael. 1 Oleoka P. l. G•l. otr. 130. - J . Konopka P. l . lr. Itr UO. 

L•J. Soryja ll Nr Ił~ . lł3 . 

288. Krłeoaowlee. 

~! REEbTIYffV --RTI-tli$ 
JUedym joehal do owoj6) Kuldkl mieol"eol< byl wyoock.o o do.na, 

l. Kiedym jechał da do awyj Kasinki 
był miesitcek wysocko (bis). 

Ujechalem cworo atsjon pola, 
ona za m n ~t wołała: 

2. A wróćze się pociesenie moje 

cćmze ja ci e zgniewała? 
Zgniewałaś mnie, zgniewała 

boś mnie gęby nie dała. 
A ja.kzem ci miała dać 

kićj mi broni moja mać. 
J . 1\onopu P. l lr . .U. 131 
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IV. Żale. Skarga. 

289. a) Jawonno. 

~·f!l~~_m:g-~m 
Śllcno gotdziltl piokne t11l1 pa 111 gdaie mi olv obn.ca 

l. Ślicne gwoździki 
piekne tulipany, 
gdziez mi eie obraca 
mój Jasio kocbany? 

2. Cy mi go wzieli 
zeglarze na morze? 
ze aie me serce 
utulić nie moze. 

cPsał swe włosy 
grzebieniem pel"łowym . 

fi . Widzieliśmy go 
w cienioweJ niemocy 
obcierał sobie 
zapłakane ocy. 

S. Astrologowie (lwb : O wy waLycze) 
co gwia.zdy licycic 

u. Och! se1·ce, serce, 
cóz mi za raJe das, 
kogom koellała 
niema go juz teraz ! 

cyli o moim 
kochanku nie wiecie ? 

•· Widzieliśmy go 
w cieniu cyprysowym, 

l. Wiatry arcyzy 
co gwia.zdy licycie 
jezeli o mojim 
kochaniu nie wiecie? 

2. Widzielimy go 
w aadku we wianiowym 
cew sobie włosy 
grzebykiem perłowym. 

S. Bodaj cie Jasiu 

7. Oj niema, niema 
i pono nie b~dzie, 

któz moje serce 
rozweselać b~dzie! 

lub też 

kiej Ja cie widziała 
w ogródecku z in•'ł· 

•· Nie dziwujze sie 
moja panno temu 
bo sie to przytrafi 
1 tacie (ojcu) samemu. 

5. Byś serce miała 

i z bukitkt i E twt l (bukiet) 

i z lodu zimnego -
jak sloi'•ce zagrzeJe 
płynie woda li niego. 

J Konopka P l . A, otr. 117 

289. b) 
(podlug mollud Śpiew Zooi • kom • .t.obzowiaui•" Wiad. Ancx7 c ll.) 

b : ;- r·: l c r l ;; ~ : l C : l ~ $ ~ l z : l }} 11 :pq 
lo" ił lo" 'rl 

1 Ślicane gwo • 'druJU, piolu>e tuli . pan7, gdzleto• arb lfd•i~t~• anuJ Jaolu kn • 

19 
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ch&ny , gdsletoł •oh gdsletoł mój Jutu ko - cb&ny 

2. Wy m'łdrzy ludzie co gwiazdy liczycie, 
czy o mojim Stasiu nic mi nie powiecie. 

3. Może wpadł w niemoc, lub niewolfł znosi, 
może juz zabacył o swej lubej Zosi. 

4. O serce, serce, któż ten ból wytrzyma, 
Stasia, com kochała, niema go już, niema. 

6. l niemasz, niema, i już go nie b~dzie , 
któt mnie też siero~ rozweselać b~dzie ? 

mol. o b pielnl Dziadowakie Nr &!1-3 . 

290. Tomaaaowice. 

W mnjim og<ódecku kw!ln' tulipany, gdlleaeł mi ale pod1ial 

eblopcy - no kochanr . 

l. W moim ogródecku 
kwitn'ł tulipany 
gdziezeli mi sie podział 
chłopcyno kochany? 

2. Cy mi cie sieiarze 
porwali za morze, 
ze eie moje serce 
utulić nie moze. 

8. Siciarze, rybiarze, 
siei zastawiajcie 
mojego chopcyne 
na lłd wyrzucajcie. 

ł. Sioiarze, rybiarze 
dla Boga świ~tego, 

nie widzieliście tu 
chopcyny mojego? 

5. A widzieliśmy go 
ale niezywego, 
a pośrzodku morza, 
boku przebitego, 

6. Zebym ja wiedziała 
dla Boga świetego 

tobym ja ekocyła 
z mostu wysokiego. 

7. Z mostu bym ekooyła, 
aabelke wyjeła, 
przypatrzcie sie ludzie 
jak-em go lub1ła . 

ob Plu .. i lwtł• p•h. (1861) Nr t . a . 

291. 

l 

od Wlellot.kł. 

pn1J>Ornnlj 
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lobie Jak m)' i)'li a 10~ 

J. Bądź zdrowa dziewcze 
już ai~ żegnam z tobłł, 

przypomnij sobie 
jak my żyli z sobą. 

2. Kochaliśmy się 
jak goł,bki w parze; 

r kto nas rozłłłczył 
niech go Pan Bóg skarze. 

S. Niech go Bóg skarze 
z gruntu wykorzeni 

ja szcrćrze kochal 
zły człowiek odmieni . 

4. Ja ezczćrze kochał, 
ludzie nie wierzyli 

bodaj si~ mojej 
limierei napatrzyli . 

6. Bodaj eie rwały 
kamienie i skały , 

bodaj mnie zwierza 
z~ bam i szarpały . 

6. Grady, pioruny 
z wysokiego nieba 

teraz spadajcie, 
teraz was potrzeba! 

7. Wsiadam na konia 
przed twojemi wroty, 

ach wy;diże, wyjdźże 
dodaj mi ochoty. 

8. Wsiadam na konia, 
już nóżka w str?emten•u, 

vamiętaJ dziewcze 
o mojl·m imieniu . 

9. Wsiadam ua konia : 
bywaj?.e mi zdrr1wa -

ach, już ja nie tw ój 
a tyś już nie moja. 

\Vacl t Olceka l' l "' G•l. olr 21A 

292. llronowłee. 

&f! c o c c 1: r' 1 s c s $1 c r ~ l= c c g 1 1 c r' 1 

dr mwc nic od . judallj, 

:f 
l 

ouco mi alo pad&. 

293. No-·IJ6ra. 

~t/h~~~ l ągqgtu G HU~ 
Mam ja u h•iadectwo ml01114cek i gwlud)', ojakeł mnie kochiOI nocko i tlaiell ka&dJ. 

A jueł me Ol)'dall, toł OiQ JUdEI WO Wltyclall. 

l. Mam ja na świadectwo miesilłcek i gwiazdy, 
o Jakeś me kocbał nocke i dzień każdy . 



oboje. 
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A jakcs mP. osydził, 

toś sie lutb:i nie wstydził. 
2. Jt• zońde (zajd',l) do karcmy, siQde se w kttecko, 

mój miły tańcuje, wywija w tonecku (tańcu). 
Do tonecka wybiera, 
mnie w kątecku omija. 

3 Jo zońde do domu, aięde na łózecku, 
dam ee odpocynek swemu serduaecku. 

Zdrajca idzie a burzy: 
moja pirso (pierwsza), otwórz mi! 

4. A po cóz tu idziee, o ty niezhedniku, 
kiedyś mnie omijał w karcemce w kąciku. 

Do toneckaś wybierał, 
mnieś w k~&tecku omijał. 

1>. A bo ty ze ptrsa, to duzo rozumies, 
ize ty tańcować, a dobrze nie umies. 

A jo tćz rod (rad) tańcuje, 
kiej mom dobrą tańcuJę (tanecznicę). 

Krakowiak. 2!'14. Ojoów. 

6fttttc l : r ti7$d s r v l c c c l s r t l ;ffi 
ParnietaJ chopoku na wyra - •Y moje, jak my •• gadali pod pnkl0111 

~\6dłłftj. l 
l. Pamillłaj chłopoku ~. Obiecówałeś mi 

na wyrazy moje, na sf.łzecke łozyć, 
co my se gadali zeby iść za ciebie, 
pod gRokiem oboje. zeby aie nie drozyć. 

2. Było naa tam dwoje, 6. Ja se na stązecke 
trzeci Pan Bóg s nami, sama nałozyła, 
kiedyś mnie chłopoku za ciebie nie pójde, 
krępował słówkami . bede aie drozyła. 

3. Obiecowaleś mi 7. Nie dajze mnie, nie daj, 
sukienecke sprawić, moja panno, r~&bać, 
wayćkoś mi powiadał bo nie bedziee miAła, 
zeby sie zabawił na kogo poglądac. 

4. Ja se na tiukienkll ~. Kady (gdzie) moje kónie, 
sama nałor.yłn, kady moje lice (lejce)? 
za ciebie nie pójdt;, kaj moja dziew cyna, 
bede sie o.lrozyła. kaj moje tyeitce? 



9. Pytał mi s1e moJ pan, 
k~ js podział lice, 
a ja przedał lice, 
zapłaciłem dziewce. 

10. Koniki kaliki,-
i ja sam nimogę, 
bo moja dziewcyna 
kulawa na noge. 
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11 . Konie moje, konie, 
konie moje oba, 
juźci mi zarosła 

do dziewcyny droga. 
12. Nie zarosła ostem, 

ani pokrzywami, 
ino mi zarosła 

ludzkieml mowami. 

295. B&Uc<t. 

~: ~dfJF.cc 1 ~RfflgasA 
Pow-iedzialeA ae mnie wetnie•, ino s pola zytko ze&nłea , a tył zezon 

Krakowiak. 296. Runcr.a. 

~_l~~ 
Sewcyku, l<rawcyl<u, olawuy nemfełoiku. sróbu mi buciki 

~. = 
~#fiW~2LEr ~&I ~I§ 

a wołowe~o ryku Ja buc! - ki nobie, a ryku wo - low•go, ty mi dra-

l. Sewcyku, krawcyku, 
sławny rzem1eśniku, 

zrób ze mi buciki 
z wołowego ryku. 

2. Jo buciki zrobi1,1 
z ryku wołowego, 
ty mi dratew uprządź 
z dyscyku (deszczu) drobnego. 

S. Jo dratew uprz1,1dę, 
z dyscyku drobnego, 

ty mi suknit ueyj 
z kwiatu makowego. 

4 Jo suknią usyje 
z kwiatu makowego, 
ty mi łózko uściel 

śród morza bystrego. 
!1. Jo łózko uściele 

śród morza bystrego , 
ty sie połóz ua niem, 
a nie dotknij sie go. 



6. PoJechoł, poJccbol 
na cerwone morze, 
juz s1e nie powróci, 
dejze Panie Boze l 

7, Pojecboł, pojechoł 

Jasinek ze solą, 

juz go moje ocka 
widzieć nie poJolt. 

8. Pojechoł, pojechol, 
juz tu nie przyjedzie, 
bede go płakała 
przy kazdym objedzie. 

nie wiecerzał aam ci to po · wie. 

l. Ćtery lala wiernie słuzył 
gospodarzowi, 

sieckil rzezał, nie wiccerzał 
sam ci to powie. 

2. Ni jadania, ni pijania 
ni ja wyspania, 

tylko'm patrzał za Maryei'ł 
gdzie wołki gania. 
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!) Przy ka1.Jym obJedzie, 
Przy kazdy wiecerzy, 
poźr11 na lózecko , 
nik na nim nie lezy. 

10. A lepiej to, lepij 
pokochać 1 przestali, 
nizeli na wieki 
niesc!lśliw'ł zostać. 

11. Le pij sie utopić 

297. 

na gł!lbokij wodzie , 
niźli sie zakochać 
w ladajakim rodzie. 

S. Miała śrybn'ł zapaeicke 
snurek korali, 

Plealtowa-oltala. 

kafton zlotem bryzowany 
by-ć mi jiJ dali l 

4 Poa11d Maciek do matueie, 
dostał dziewcyuy, 

a ja place nieboracek 
z właeny przycyny. 

V. Niewierność. Zdrada. 

298. Tomaaaowlee. 

Nlo lilij •io d•ie wc111o, ho ja cio oie zdracbv, iDo cło dato · wcynu 

~m--4::0--·-=--------~ 
pl~lulle od - prowacbv 



l . Nie bój sill dziewcyno, 
bo ja cill nie zdradzll; 
ino cię dziewcyno, 
pieknic odprowt.dzę . 

2. Nie bój sic dziewcyno, 
nie zdradzi! ja eiebie ; 
zebym nózki strzaskał, 

jadący od ciebie. 
S. Wyjżryj ze dziewcyno 

na ostrzenie (ostrf:) drogi , 
konik se strlłcił kark 
a Jaś złomai nogi. 
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4. Wyjżryj ze dziewcyno 
na uznanie swoje, 
byś się wi~:cy nie kocbała 
w kawalerskiej stronie. 

li Bo kawaler bez sumienia 
Boga się nie boi, 
przysi11ga się nadaremnie, 
o dusll nie atoi. 

6. Tu sie kładzie , tu sie kładzie, 

tu sie deklaruje, 
a <lo insych serca krusy, 
(b )apetyk gotuje. 

299. Dn .. lo. 

:!;# ~ j l ~ ~" p l • l' l+ " l -i ... ~ l ~ 4 ;; c c c c F CitC l c F CitC f c c~- J 
Boza, mój Boze, com docek.ała, co ta eic z w_łotlyc:h lat o1uka~ dala 

l . Boze, mój Boze, com docekała, 
co'm sie z młodych Jat osukać dala. 

2. Da ni ja panna, da ni ja gdow", 
już-ci mi mija latek połowa. 

3. A jak na leciu kwitnie mak w ogrodzie, 
tak se zolmirze stoją w paradz1e. 

4. Bo zolmirze są nie jedneJ matki , 
jak Bill ubier'ł, dy-k w polu kwiatki . 

6. Zołmirz do panny, to nima grzechu, 
óua ze siebie narobi śnicbu (śmiechu). 

6. Śnicbu narobi, poćciwosć strac1, 
a ón ij za to kijem zapłaci. 

300. a) Bol .. howłoe. 

®*: JJ&fr 1 g e cHe 1 G e c~ fJ 1 J 11 J ~c' 1 ; r :1 
W ogród&eku pod jablum, na &IOIODÓJ gn~<bio, UA 1lelon6j anodale 

Powiedalala kocbiUiocka ao ml "Jem, bo<ble, •• mi w1enlll bod•lo. 

300. b) Cio2kowtce, Ja,.orsno 

~ ~ 

@t© J l:; 1 r c c r 1 s c c c c c 1 c c c c c s 1 J J)J l 
Pod jaworem ctoco tród.lo pow•O<l• '"' Mary•h•, powtedz mi Jo<ltn&. co elo awiedlo 1 



J. Pod jaworem etece źródło, 
powiedz mi Marysiu 
powiedz mi jedyna, 

co ci~ zwiedło? 
2. Zwiód-ci mnie mój Jasinecek, 

co zrobiuł chodmeek 
bez gajicek. 
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3. Bez gajicek lelujowy (lilijowy) 
zdion-ci mi wianecek 

z Jooji g(ł)owy. 
4. Moja Maryś, takby trzeba, 

nie dajze nikomu, 
tylko mnie samemu, 

z maałem cbl~ba. 

301. Krsee2owice. 

#~~.ll5I;J ~~~~~] ~~7\.i 
bl dla nie paaala 

l. Z telona df!browa bodaj pogorzała, 
azeby ja na nij bydła nie pasała. 

:.!. A pasać to było, ale widzieć jako, 
umykać si~ było od chłopców daleko. 

3. Ja się umykała o stajanie troje, 
a ón na mure wolał : baw-ze dziewcze moJe . 

302. Glebullów. 

®j ! i' c c c l er ?li ~ ; c c l r r l : c c c c ~ 
\\lyood pt.D D& ganek, wygl~dal po · gocly, ~jtral gnecn, J1&DDC, 

~-!~ll!§l 
ablert.U ja - gody 

l. Wyaed pan na ganek 
wyglf!dal pogody, 
ujźrał grzecnf! pannę 
zbierała ;agody 

2. Zbieraj panno, zbteraj 
nie trzeba sie Śptesyć, 
niedaleko wiecór, 
bedziemy aie ci~syc . 

:ł . Dziewcyna sic zlękła , 

w lcscync uciekła; 
nadkryl ci ją nndkryl 
halecek leakowy, 

(trał~ ob. takie N. 283). 

4. A on jechał bez laa, 
zobacyl i'! zaraz, 
ucałował, umiłował 

1 odjechał zaraz. 
5. Przyseła pierwaego: 

co ta panna robi? 
Wije wianki z macierzanki 
na zielonyj grobli . 

6. Przyaeła drugiego : 
1:0 ta pannl\ cyni? 
Wije wianki lewandowe 
na z1elonyj skrzyni. 



7. Poseła trzeciego: 
"sam jegomość jedzie." 
Poseła cwartego 
żeby słówko dala. 
Ona nic nie rzekła 
tylko zapłakała. 
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bo mnie główka boli, 
utraciłam swój wianecek 
dla waćpana woli. 

J l. Azeby ja wiedział 
ze dla mnie samego, 
dałbym ci rómiennic~ 
ze złota scerego. 8. Trzy świece spalili 

nim sie rozmówili, 
cwarta sie dopalała 
nim sie zabawili. 

12. Chociatbym aie rumieniła (rótowała) 
z rana do wiecora, 

9. W nocy o pólnocy 
o pirwsej godzinie : 
obróć ze sie serduseckiem 
moja panno do mnie. 

10. Nie obróce, nie obróce 

juz nie b~de takt pannt 
jakfł'm była wcora. 

18. Bo ja wcoraj była 
jak róza cerwona 
a dziaiaj'em dziail\i 
jak chusta bielona. 

Inni tak eaczynqjq: 
I. Wyjechał ci pan starosta 

w pule na zaj,ce 
i napotkał trzy panienki 
na zielonyj ł'łce. 

2. Jednyj było Anuleńka, 
drugiej Maryjanna 
a ta trzecia si~ nie wymawia 
bo to jego panna. 

3. Wzilłł ci ił za rłcki 
wziłł ci i'ł za obie, 

i prowadzi bez dziedziniec 
do pokoju sobie. 

4. Postawił j'ł w rogn stola, 
dal ji bryle złota, 
ucies ze sie moja panno, 
bo to twoja cnota. 

6. Ćtery świece sie spaliły 
az sie namówili, 
a pifłta sie dopalała 
nim sie zabawili. 

(daUj jak wytej ai do :) jak chusta bielona. 
14. Kupie ja se śnuróweck~ 16. Zebyś aie ty śnurowała 

i rózowfł ws~ge, złotemi wstegami, 
bede ja sie śnurowała, juz nie b~dzies sc~ścia miała 
jesce pannlł bede. przed kawalerami. 

J . Konopka P l. Itr. olr III . - L•d. Se17ja II Nr. 131. 

303. Zator 

~~~-1 {t• tffl l N~ s G llł l i'J'ffi 
W710d pan na ganek W7114dal po - god7 , WJ'III~ po-

~J 1rcc1ssJ lłiGc IJJ lrmd~J 
god7, l ujtn.ł cbiewc7no abłen.łe ja - 110<17 l ujłn.ł dziewcyno 

g;gg 
l 

•b•erala J& - 11od7. 

20 
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304. Moolnioa 

~ 7&ji!7~~-~t-~-_lb ~..i=# - -----.,1 -";/~t;~~~ ~-~ 
C& tery łwieco wypalili nim tlę namó ·will, l IJ1'(lmnlco polowo 
Pa-cho-11 -ltu na koniku, podaj mi zwier-ciadło, będę ja olo przeg14dAła 

J 
nim tlo ulo • syll, i gromnico polowv, nim ole ulo - zyll. 

cy mi licko zbladło, bodo ja oio pnegl4dala cy mi Ucko sbladlo. 

305. 

±~~~~-I~~Jdj __,_~ ~-";1-=·E! __ ,_t; ---
~"' ~ lo/l' 

Przytzedl Jatio do Kaoiunl dobr' noc po - wledzloo, ona ci go 

~1~~§·t~p~~~~~~~~~ 
pięknie protl na lótecsku tiedzieć . 

l. Przyszedł Ja~io do Kasioni 
doln·ą noc powiedzieć, 

ona ci go pivknie prosi, 
na łóżeczku siedzieć. 

2. ZawołRIR na służącą: 
podaj mi poi1czoszki, 

-a ty Jasiu serce moje, 
zatrzymaj si~ troszki. 

S. Moja 1\usiu, niemam czasu, 
musz~ w poJróż śpieszJĆ, 

pozwól że mi serce moje 
z tobą s1~ ucieszyć. 

4. A jakićj że ty Jas1uniu 
chcesz ze mnie ucit>chy, 

marn ci ja tu dla zabawy 
tureckie orzechy. 

v. Nie chce ci Ja moja Kasiu 
podarunku twego, 

schowaj że se moje serce 
din kogo inszego. 

6. Domyślam siQ czego żądasz 
jest szpetna nowina -

bym s1ę w pnn1ą przemien1ła 

ja grzeczna dziewczyna. 
7. W lesie sosna, pieknie rosła 

gdy ją podkrzesuj'ł; 
śliczne włosy, gdyby kosy (warkocze) 

gdy ich podczesują. 
8. l'acholiku na koniku, 

podej mi źwierciadło, 

bedl! ja si~ przyglądała 
czy mi liczko zLludlo. 

9. Chociażbyś siQ przyglądała 
z rana do w1eczul'a1 

już nie b~dziesz taką pannil 
jaklłś Lyła wczora. 

(lub już me bl!uziesz liczka miała 
nad kawalerami) . 

10 l{upt~ JB se sznuróweczkl) 
i Jedwnbn'ł watl!gl), 

L9J~ ja si~ sznurowała 
jeHzcze pann'ł b~dQ . 

11. Chociażbyś si~ sznurowała 

samemi perłami 
już nit~ będziesz miejsca miała 

mi{;dzy jJanienkllDll. 

Żeg Pauli P l p. w GaL tlr 122 

Wojcieki 1' l T l alr. 160 
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306. Mvgilo 

$+1t=IDrl 
na łóze .. cku aiedzie6. 

na tot nuto: Dobry dzieli karemarko, weoolo oe &yjeaz. (o b. Pld. lud. polo. Seryj& I 

1tr. 285--9). 

Oj przy11ede01 ja do pani tbl•ń ~o bry po. wiedzie~ . pani 1oble 

plekoie umie oa lćteczlr.u leteć. 

L Oj przysedem ja do pani 
dzień dobry powiedzieć; 

pani sobie pięknie umió 
na łózecku lezeć 

2. A dzień dobry mOJa pani, 
jak sie pani mH~wa, 

a cemu pani nie gada 
cy sie pani gniewa? 

3. Wcoraj byłam jak róży kw1at 
kiej kwitnie w ogrodzie, 

a dzisiaj'em jak lilija 
kiej wymoknie w wodzie. 

4. Gcly na sośnie mesek rośnie 

tak go podkrzesują -
długie włosy, p1eknc kosy 

gdy ich zaccsuj!!. 
5. Nic nie stracis - dom zbogacie 

i b;;dzies wesoła. 

308. 

Choć no. cielsku będe :tdrowa 
to na dusy chora. 

od .Al·••erni, Krzea.zowic 

10"'"& aiat\a, 'tll)'lłUcltuje CO kto @'3.dUt v.yałuchnla 

-1 
ludzt dwoje, mlodziuoieukicb J&k obOJ< 
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309. 0Juó • . 

~i~scl~l:tl-ic@ffi 
Za otodol' oowa tlada, wyohlchuje co kto pda 

l. Za stodołt sowa siada, 
wysłuchuje co kto gada. 
Wysłuchała ludzi dwoje 
młodziusieńkich jak oboje. 
Dzieci4tko se podawali, 
wysłuchała co g11dali. 

2. A neści to małe dziecie, 
mówiłeś mi : nie zdradze cill. 
Nie zdradziłeś ci mnie - kata, 
na te moje młode lata." 

S. 9Neści pólkorca maku 
nie podaj po sobie znaku. • 
"Jakże nie mam znaku podać 
fartusek mnie nifl chce obstać. • 

• · "Neści krow~ i z cielllciem 
pm:ywze sie i z dziecieciem. • 
~Porwan cartn tw oja krowa 
nad dzieci4tkiem boli głowa." 

6 . • Neści owce i z jagnieciem 
pozywze sie i z dziecieciem" 
Porwan cartu twoja owca 
bo dzieciociu trzeba ojca ... 

6. "Neści już i troje świni 
zazeń je s e do rodziny. • 
"Porwan cartu twoje świnie 
moja cnota marnie ginie. 
Moja cnota już zginola 
ino r4ck4 wywinoła. 

Niekiedy eac11ynają : 

W ciemnym lasku słowik śpiewa 
tam Kasil1ka tr11wll zbi era. 

Nazbierała, nawiązała 

l. A bieda mi z tym Jasieokiem 
co mi stoi pod okienkiem, 
cy od Boga, cy od ludzi, 
co Ja usne, to mme budzi. 

2. A dam ja ci korzec maku 
a nie dajze sie do znaku . 
Pal cie kaci z twoim makiem 

na Jasienka zawołała : 

A neści to małe rlziecie 
mówiłeś mi : nie zdradze ci e. t. d. 

lub te4 : 

a kiedy ja juz ze znakiem. 
S. Dam ja ci owce z lagleciem 

to blldzies miała z dziecieciem. 
A dam ja ci korzec manny 
pójdzies sobie miedzy panny 
"Pal ci e kaci z twojt mannt 
poznać matke, poznać panno. 

J . Konopka P l. kr. otr. 1 ot 

310. 

col mi obl e co w &l 

w otodol c, .,. oto · dolo, Jrdalol •• ""'" u.r - to wal. ObliCJ-
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seb7 olo nlo lfOSTÓ· 

l. Pamiotas ty Jasiu 
coś mi obiecowal, 
w stodole, w stodole 
gdzieś ze mną zartowa.ł. 

2. Obiecywałeś mi 
na pieloski ło:zyć, 

u nóg'eś mi lezał 

zeby sie nie srozyć, 
S. Obiecywałeś mi 

aukienecke sprawić, 
wsyćkoś mi powiadał, 
zeby sie zabawić. 

Pamlotu \7 pole wtr.ju 

coł se D'Ul' zar · łowaJ 

4. Parniotaj Jasieńku 
jak to z tobą bodzie, 
wianek zaspokoić, 
bez tego nie bedzie. 

6. Powiedz mi dziewcyno 
co wianek kostuje, 
to ci go zapłace 
choćby do kosule . 

6. Za wianek sto złotych. 
a za licko tysiąc. 
A wolałbym cie aie 
dziewcyno odprzyaiądz. 

J 1\onopn P. l. kr. o\r 128. 

coł ml oble - Mwtl, eJ w ńodo - lo u ol&D.Iru, 

312. 

~ •-: r r r r IIC! J .. la c ;J 
NIHCtłllwe \o btcblo, oJ Boso mOJ, Jak d.IIII!Ciłtlro u lwl&t pro7Jcblo, 

qJ Jej, Jol A mam cl ja pao Jedwabny, l>t<blo powoJnicek ładą1 

ho' clili cblewcrno mo- Ja 



l. Niescę~liwn to b~d:r.io 

oj Boze mój ł 

jak uziecit!tko na świat pnyjuzie, 
oj jej, je ł 

A mam ci ja pas jedwabny 
b~dzie powojnicek ładny, 

hop ciuś l dziewcyno moja. 
2. Nieac~śliwe to będzie 

oj Doze moj l 
pielusek mu trzeba bt;dlie, 

oj jej, je l 
A mas-ci ty dwa fartuski, 
jeden podrzes na pieluski, 

hop ciuś l dziewcyno moja. 
3. Niesc~śliwe to będzie 

oj Boze mój l 
kąpieZaców trzeba b~dzie (wanien) 

oj jej, je l 
A mam ci stare bece (beczki), 
zrobi~ t~gie k'łpielace, 

hop ciuś! dziewcyno moja. 
4. Niesc~śliwe to b~dzie 

oj Bo ze mój! 
kolebki mu trzeba b~dzie, 

oj jej, je ł 
Pojade ja do Krakowa 
jest tam kolebka gotowa, 

hop ciuś l dziewcyno moja. 
6. Niescęśliwe to bt;dzie 

oj Boze mój! 
koaulki mu trzeba b~Jdzie, 

oj jej, je ł 

lG8 

Pojade ja do Krakowa 
jest tam kosulktl gotowa, 

hop ci u~ ł dziewcyno moja. 
U. N iesctJśli we i to b~Jzic 

oj Boze muj! 
sukienki mu trzeba bcdzie, 

oj jej, je! 
Pojade ja do Krakowa 
jest tam sukienka gotowa, 

hop ciuś l dziewcyno moja. 
7. Niesc~śliwe i to b~dzie 

oj Boze mój l 
ksi'łzecki mu trzeba b~dzie 

oj jej, je ł 
Pojade ja do Krakowa 
jest tam i ksiązka gotowa, 

hop ci u~! dziewcyno moja. 
8. Niesc~śliwe i to b~;dzie 

oj Doze mój! 
az go do skół dać trza będzie, 

oj jej, je ł 
Oddamy go Jo Krakowa, 
będzie z niego mildra głowa, 

hop ciuś l dziewcyno moja. 
\1. Niesc~śliwe i to b~dzie 

oj Boze mój ł 

ach któż mnie tez teraz weźmie 
oj jej, je l 

Ja ci dam talarów trzysta 
b~dziea panna wiecysta, 

hop ciuś ł dziewcyno moja. 

J. Konopka P. l. kr Itr. 137. 

313. Krauat)wice. 

®-~~J-gtfff'-4=@r~F$?ł~tll!CIIfCg 
K,pa.Ja •IQ ł\aaia w morzu. paało. koni . ki we z.bvtu . Van ataro•ta jacłattł 

l. Kfłpala sie Kasia w morzu 
pasła koniki we zbożu -
pan starosta jechał z pola, 

:~:sjfll kouiki do d\\'ora. 
2. Kasitika sic dowiedziała 

drózecke mu zabiegała. 

g 



dRwala mu dwa talary , 
jeden nowy, drugi stary. 

3 .• MojR Knaiu, srhowaj sobie 
przyjde ja wiecót· do cieuie " 

4. l'omaluliku z lekki\ stąpaj 
podkuweck&mi nie brząkRj, 
bo ta stary lezy w <'isy, 
jak kto idzie to on słysy" 

5. Przodziej stara usłyaała, 
na starego zawołała: 
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~ Wlltlljze stRry, wstaj nieboze 
u Kasińki ktoś w komorze." 

6. Nim sie stRry z łózka stocył, 
Jaś od Kasie juz wyskocył, 

i wyskocył i wygwiznął, 
jeno Kasi rlłckfJ ścianl}ł : 

7 . • Dywaj Kasiu, bywaj zdrowa, 
Ja kawaler a tyś wdowa. • 
"Pr~dkobym to owdowiała, 
ino m ch wilk~ z to bił .... . 

J . Konopka P . l. kr. atr. 108. - Lwtl . SeJ7j& ll Nr 16ł . 

314. Łobaów. 

E:-:4- -~-- - -== --~ ~;pą;:~~łfl~ łpJ:!tij 
A CJ nie WIOl gdzie ja mieokam, ode dwor11 prooto łc!es'k'ł · 

l . A cy nie wies gdzie ja mieskam , 
ode dworu prosto ścieskom, 
prosto, prosto, prościusiei1ko, 
przyjdź-ze do mnie raniusieńko, 
prosto, prosto przez gościeniec 
przyjdź do mnie dam ci wieniec. 

2. A ja do nij jak najranij 
a ona śpi kieby pani, 

a ja do uij na paluskach 
a ona śpi na poduskach; 
a jn do nij raniusieńko : 

a jak sie mas Marysieńko l 
3. Raptem do nij, raptem do nij, 

nie uwazaj choć sie broni, 
nie uwazaj kawalerze. 
choć sie broni, to nie scerze. 

J . Konopka P. l kr. 1tr. t3~ . 

315. Pleokowa-akala. 

~~mra=g-~n~~ ~:::::::!..~ ~ ił .. . .. 

c1 t1 nie wloa, gdzie ja m!Oikam, za Cholew" prooto łe!ck" Proato lcbk" 

prołcllloletlko, a Ino proy,jdl raniu aieńkn . 

.llleueutlaka . 316. Kraków 

~rcrreiWEFrrrar~~ 
Gdzieteł cbod&lla Dorotko P gdsleteł ebodlrila niecuotkoP 
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Wiłam wianki z Dl4Cien.l.nld, moj~ p::mi m"tko, wiłam wiaoki 1 m.a.cłer! moja pani matko 

l. Gdzie ześ chodziła Dorotko 
gdzie żeś chodziła niecnotko? 

Wiłam wianki 
z macierzanki 

moja pani matko. 
2. Gdzie że!! podziała Dorotko 

gdzie ieś podziała niecnotko? 
Przyszedł micmiec 
wziął mi wieniec 

moja pani matko. 
3. Było to drapuąó Dorotko 

on mnie łapie 
moja pani matko. 

4 Było do lasa Dorotko 
było do la~a niecnotko? 

Ja do lasa 
on t1o pasa 

moja pani matko. 
5. Było do ciotki Dorotko 

było do ciotki niecnotko? 

byto to d•·apnąć (uciekać) niecnotko. 

Ja do ciotki 
on do cnotki 

moja paui matko. 
A ja drapi~, 

31 7. Knenowice 

~# :]_~_c-eJJG14-;-y:-t-tt1f:ł11n=t Jtm 
Kajł b7la Do-rotko, kajA była nie·cootko? W polu' m była, wianek wUa, 

moja paol matko 

l. l{ajś była Dorotko 
kajś była niecnotko? 
W polurn była 
wianek wiła, 
mo;a pani matko. 

2. Listecek d~bowy 
upad mi do wody, 
nie b~de sie wydawała, 

IUeazczańd'a 

jaz będą jagody. 
3. Jaz bedą jagody, 

jat bedą zielone, 
nie bede sie wydawała 
jaz bedą dostone (dostałe). 

4. Jn1e ich nRzbreram 
doJ•iHo sit• wydam 
bobyś ty mi wymaw1ał 

ze ja nic ni mom. 

318. 



l. Już to trzeci roczek b~dzie 
jak chodziłam po żoł~dzie. 
l chodzH .. m i chodziła 
bo ai~ żollłdź obrodziła. 

2. I Jaaieńka'm z ~obił brała 
abym wi~cej nazbierała. 
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Jam zbierała, Jaś trzlłsl dęby 
jam mu za to dała gęby. 

S. I natrząsł ci mi zołędzi 
co jej było ze dwie pi~dzi. 
Nie wiedziiilam co z mą robić 
kazał mi si~j mą ozdobić. --

319. Bloly-kołciot . 

łt:; e c~ 1 a;~ c ltfC c 1 ;_g:ca~44ttffl 
Moja córuł, gdzioł to była? cołlnewicki <uooil~? U luu'm by la ma\ua•u, 

u lnu•m by • la. 

l. Moja córuś gdzieś to była 
coś trzewieki urosila? 

U lnu-m była, matusiu 
u lnu-m była. 

2. U lnu-m była, u konopi, 
zaghłdRlam kędy lepij ; 

u lnu lepij, matusiu 
u lnu lepij 

3. Chodziłam ta koło dwora, 
wetąpiłam ta do pokoja ; 

Jaś nie moze, matusiu, 
Jaś nie moze (chory). 

4. Pocóz-eś ta wst~:powała, 
cy-ści mu ta zdrowie dała? 

Zdrowy b~dzie, matusiu, 
zdrowy b11dzie. 

6. Moja córuś coś to piła, 

co-ześ to tak bardzo etyła? 

Wode-m piła, matusiu, 
wode-m piła. 

6. Dyć i ja ją także piła, 
a przecie-m tak nie utyła. 

Mątna była matusiu, 
mątna byłA. 

7. Moja córuś coś to jadła, 
coś ci mi tak bardzo zbladla? 

kat-pi ogon, matusiu, 
karpi ogon. 

8. Dyć-ze go tez i jR jadłu, 
a przecie-m tez tak nie zbladła. 

Kasper bedzie, matusiu; 
Kasper b('dzie. 

9. A cóz ci to po Kasperze, 
kiedy Jeden w polu orze? 

Para bedzie, matusiu, 
para bedzie. 

J . Konopka P. l. Itr. otr tU . 

320. Raciborowice. 

~!piC {B l ;~--.-c- -

Ił 
A na on6j góne o leclai baba w dz.iurse, id.\ do UlJ 'rurc~ uo<uwa aie kurcy, 
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aewcyku, b)"'&j 

l. A na onej górze 
siedzi l>abn w dziurze, 
jadlł do nij Turcy, 
babina a i !l kurcy: 

bywaj u mnie sewcyku l 
2. Którędy ta do wacpani? 
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u. mnie aeweyku. 

będą se jadły rybecki; 
bywaj u mnie sewcyku. 

4. Którędy ta do wacpani? 
Bez ogródek bez ruciany. 

Kiedy mamka siedzi. 

Bez(przez) ogródek bez ruciany. - ~ 

Kiedy gl)si wrzescą l -

Dajze mamce na cepecek, 
pójdzie mamka na przypiecek; 

bywaj u mnie sewcyku. 
Zaze1't gilski tlo storluly, 
bedą jadly owies goły; 

bywaj u mnie aewcyku. 
S. Którędy ta do wacpani? -

Bez ogródek bez ruciany. -
Kiedy kacki wrzescfł l -

Zazeń kacki na stawecki, 

5. K tóredy ta do wacpani ? 
l:lez ogródek bez ruciany. 

Kiedy świnie kwicą. 

Kaz zagnać do chliwika Kachnie 
(lub zazeniea je do chliwiku) 
bedą jadty co im pachnie; 

bywaj u mnie sewcyku. 

Lu<l. Reryja ll Nr 178 otr. U7. 

321. Kraków. 

~~~@:l tąf l#j#JwJ 
rhciał:\ pAni piwo pf~, n1miał fj kto UtoC'IJĆ 1 & ha ha ba, 

~1'1 t ~ąttg;-J l ~r• 
b1 ba ha, niemlal IJ kLo uloCZJ~. 

322. Ojców. 

W ola1Jlie Ja wolld pula, tam mnio ciemna nocka zaala. Tam ja wolkl 

pogubiła, l ll>kała l mówUa. 

') Dawnićj hodowano w1eksz'ł ilość ruty do wieńców; dziś przekladajt 
nad nią bukszpan. -



1. W olsynie ja woły pasła 
tam mnie ciemna nocka zaała . 

Tam ja wołki pogubiła, 
i sukała i mówiła: 

2. A ktoby mi wołki nalaz 
dalabym mu g~ by zaraz; 
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ctałabym mu g11by moJi 
ktoby nalaz moje woły 

3. Nie sukąjze juz dziewcyuo, 
twoje wołki za dolin,. 
A teraz ci caau nie traó 
ino swojł g~b• zapłać. 

323. Rudawa . 

p:pwi~GSZ~ 
W oloynle Ja wołki p&ole., w oloruJe mulo nock• aula. W obyule Je 

do Ma~ka oio przy1ulila. 

324. Kraków . 

~c 1 @;I=Gte'l1i;Ji7i'; 1-1 r 1 
Szła daiowcoyua po wodę, miała plokn, urodo. N &potkał J~ pan, p&n 

~Ie płaco d alowcze, n lo plac a-te, ja ci twój do ban oapl.ac~, oa ten piękny dzban do ban 

l P<>tlukł IJ dab&n. 

aam al lio od-dam. 

M A Ł Ż E Ń S T W O. 

Skarga. Żal Stary Stara. Świekra - Macocha. 

325. ModlulcoU.. 

~ .. ~ ~ -~ 
~=: r ~i s-~ 115ift -6~-rt7fi 

Ml.ald mula malulia r.a la - daco wydA<!, lopl6j by6 ka - &ale, 

w ko6cle-lo grób wybra~. 



l . Miałag rnnre matusiu 
za ladaco wydać, 
lepiej byś kazałn 
w kościele grób wybrać . 

2. Kto pójdzie, pojedzie 
będą sil) pytali 

l. Miałaś mnie pani-matko 
za lada co wydać, 
to mi lepij było 
w sadecku grób wybrać . 

2. Połozyć pod głowy 
karnici1 malmm·owy 

164 

cyją tu dziawcyuę 
we wianku chowali. 

S. A pochowali ją 
bo uboga była, 
wianek powiesili 
bo ee go uwiła. 

lub tii: 

a na tym kamieniu 
wianek lewandowy. 

3. Pojadą furmani 
b'ijdą się pytali ; 
co to za dziewcynll 
w wianku pochowali. 

J Konopka P. l. Itr. etr. 108 

326. Hicbalo-.rloe. 

~~sŃiaaGclfpl tGcc !cPiapc 1 

Budr,j w n!kt dobry na n.aco - chę nle 18<1, bo ma - cocha kole, 

jak kol'ł - cy ooet 

l. Bodaj to nikt dobry 
na macoche nie sed 
bo macocha kole 
jak kolący oset. 

2. Ja kol~cy oset 
z daleka omine, 
na macochę płacziJ 
w każdziuśką godzina. 

I. A bodajze piesek 
na pasierby nie sed 
bo pasierby gorse 
niz kolący oset, 

S. Syćko mi sie drzymie 
syćko mi sie spać chce, 
macocha nie powie: 
synowo, układi sie. 

4. Zeby sie synowa 
na nalepce sparła, 
to macocha powie 
76 z garków wyzarła. 

lub tet: 

2. Bo kolący oset 
siekiereckfł sieka 
a to tych pasierbów 
piesek nie przesceka . 

. r. Konopka P . l. lu. otr. 18. - Lod. Ser)'ja DNr 187 

327. 

(obac& melod10 Nr S88) 



l . Ach biada, biada l 
poałam za dziada 

cóz ja bede cyniła? 
dziada jeno ecere koilei 
zal lrie Boze m6j młodości 

com j'ł marnie straciła. 
2. Wyecerzył, z~by, 

obce u mnie g~by, 
patrzy jak leśna sowa. 
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Ach biada, biada ! 
poelam za starego dziada 

ni&sc~sna bidogłowa! 

3. Ni dziada sprzedać 
ni go zamienić 

cóz ja bede robiła? 
biedna, biedna nieboga 
codzień pros~ pana Boga, 

zebym wiowił wnet była. 

J Konopka P. J. kr. otr. IS3 . - L~J. SerJja II Nr 1,.. 

328. 1) Pleoko•a-okała, Ojców. 

&4: ;J {Mt±+r l ;J c s l r r l e 1 r s s l r J l 
Z t&ml7 otron7 jedo - ra, atol lipki\ •ielo - no, a na UJ lipce, 

b±D c s 1 ;l 1 )N $1 r; 1 J t 1 g 
na t~j wie - lon~j , tam ptuccki Apl~wa - j' 

3 29. od Al wen>!. 

·fi~f~łif~C § U r l r t I f#Tfil 
7. tamt;r otron;r je<fora, atol lipka delo - na, a na UJ lipce, 

~ p P c c 1 nt;;it 1 r ; 1 ; t 1 
na UJ role - lon6j, ptuecko..te łpl6w1o - J•· 

l. Z tamtej strony jeziora 
e to i li pa zielona. 

A na tyj lipce 
na tyj zielonej 

tam ptasecki śpiewaj,. 
2. Jesce północ nie była 

kiej sie miłość skońcyła. 

I pogl'łdała 

po suchy leaoynie 
jak sie pr~dko rozwiła. 

S. A ty sucha lescyno, 
a ty biedna dziewcyno ! 

A ci~zko tobie 
zielony list pu6cić, 

a cil)zyj mnie z dziadem zyć. 

ob. Lwd. Ber. II Nr IH-6 -litr. IV Nr 208-e. 

') W Górnickiego : Dworza"inie (Kraków 1666 r .) pod rozdziałem : Czy 
człowiekowi statecznemu muzyka przystoi, czytamy ku końcowi: Teyże 
thet (muzyki) uźywaj'ł w kościele dla chwały Bożey; y wielkie podo
bieństwo, iż jest Panu Bogu wdziiJcznn a iż On nam jł dał dla ochłody 
y niejakiey uciechy w pracy a frasunkach nauych. Zł.łd te owo jest, 
iż kmieć w gorące dni, śpiewajtc sobie o lipce, mało pracy y potu 
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330. Olkun. 

~~2HHOc tfĘ~-rt1ss~ 
Zy~ko, ayllto, oy~ko jare, kolyn.la dsiecio mate. Koly~&ła l pl&ltal"-

~tftlccft 1 
cogoa ja olo docelula. 

l. Zytko, zytko, zytko jars, 
kołysała dziecie małe. 

2. Kołysala i płakała, 
cegoz ja sie docekała? 

3. Oj docekałam sio męza 
a lepsego niźli węza. 

4. A ja wstaje raniusieńko, 
uwijam się prędzinsieńko. 

6. A on zawdy na mnie łĄje, 
nigdy mu pysk nie ustaje. 

11. Dała mu tez ćtery grose 
zeby kupił dzieciom kaso {kaszo). 

7. A on taki, ladajaki , 
kupił sobie róg tabaki. 

8. Na l ta dzieci uzywajta, 
u mnie kasy niewołajta. 

Tut ob. L•J. Ser. II (Budom ) o~r. 161 . 

331. Chrnnów. 

~mar l Gl@tr~tiffi 
Hajze ino JaJ, pod •lolony gaJ, ~kiego ja mou mi:.la co oto m717 

ob. Nr. uo (ou. 71) . 

DUMY. 

332. Za~r. 

~:~1r9 1 ~li s 1 c ,ę5;'1 t dffl 1 rr 1 
Ju5 to m1ja aiOdmy roeek, jua io miJa li6dmy rocak bej bej 

czuje. Takież y ona we gżle (koszuli) kmiotównil która zimie do dnia 
prztść abo tkać wstaje; nie zdrzymie się śpiewaj te, a roboto swoj'ł 
uczyni sobie wilfł. - Pieśń tu przytoczon'ł do~Jłd włościanie zowill 
pteśnit : "u lipce." -
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h!IJ hej, jodale • wcJ111 kochanecek h~J hej hej hej, 

jodtńe • wojny kochsnecek. 

l. Juz to mija siódmy rocek, piąty nózką obaliła. 

jedzie z wojny kochanecek - 6, 
hej! hej ! jedzie z wojny kochaneoek. 

A witaj-ze mój najpiersy, 
wsak-ciś mi ty byl najmilsy. 

Kasia Jasia uściskała, 2. Przyjechał-ci do karcmiska, 7. 
a tam piją zołnierzyska 

hej! bej l a tam i t. d. 
S. Siedzi Kasia za stołami, 

pije pi" ko z zołnierzami. 

mile Bill z ni10 powitała. 
8. A Jas1o dosiad(ł) konika, 

i z Kasińką-z11 umyka. 
9. Zołnierze sami zostali, 

za Kasią rzewnie płakali 4. Kasia Jasia zobacyła, 
śtery stoły przeskocyła. hej! hej l za Kasią rzewnie płakah. 

11. Stery stoły przeskocyła, 

ProyjGcirl lvJv rok 2si 18S6 Nr 40. 

333. 1) Chrs&Dów 

~ ;;'r: l ;~re l [!JJ c l C)9;JfĘ7Af#d 
Jus ~ mija tl6dmy rocek, jedsle • wojny kochanecek. Puyjech&l al 

g 
ob. me!. Nr 221, 

') Nadmieniam, że w Seryi I (Pieśni ludu pols. Warsz. 1857) nast11pujące 
zamieściłem już pieśni z melodyami z tej czllści krakowsk1ej z1emi 
pochodzące: · 

Nr. 3 k. od Modrzejowa i Mysłowic: StrUa si~ nam nowina atr. 18 
" 6 l. • Krakowa (Modlnica): W Podolanacll we wt>-ł, " . 80 
" 8 a. " • ; : C.mrna rola, biały kamień " . 116 
" 9 a. • " • : Śnilc ai, Marysi na łóżku " . 133 
" lO d. n "i CzllRtochowy : Oj niemnż niemajak służyć" . 145 
" 16 d. " " (~1odlnica): Z tamtęj strony jezioreczku • . 197 
, 28 !Ił. " Olkusza U nasetgo pana trzy córki . 264. 
.., 28 b. • Mlechowa • " • ~ . 265 



l. Juz to mija sjódmy rocek 
jedzie z wojny kochanecek. 

2. Przyjechał ci do karcmiska, 
a tam pij% zołnierzyska. 

3. Siedzi Ka!ia za stołami, 
pije piwko z zołnierzami. 
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4. Kasia Jasia zobacyłJ 
ćtery stoły przeekocyła. 

::. . Ćtery stoły przeekocyła, 
pi%tY nózką obaliła. 

6. "A wilsjze mój najpirwsy, 
tyś ci mi to mój najmileyl" 

J . Konopka P. t kr otr. Ul. 

Kolberg : Lwlł. (pielni ludu polo.) Ber I (186?) olr. 22~-ZU. 

W n&~ym Giebultówie i cO•-ci ole •Wo, •• oie dwoje ludsl 

On tam u nlj bywał, u Dij wyoladywal, tam lJ rozmaito-

•• olo dwoje lud.&! w eobie zakochalo. 

tam ij rosmalta bajlti wygad)'WIIl. 

w sobie aalr.ochalo, 

bajki wygad;rwlll, 

tut. J . K(onopu) P . l . lr.rak. Itr. 121. 

j 

O. Kolberg: Pi .. nl l. polo. (1867 r .)- Lw<l. Ser. lVetr . 50.110 (Nrl15) 

Dnma. 335. Jenmanowice. 

;VLtcFFdilr;IJ'cr'ft~I~W El te@ 
Z tam~ otrony jesiorec.U d.dewcyna to - nle, hej hej, mocny Bose, 

wi&necok plJ - nle. 

Kmiecy pe - robocek koniki napawał, od maW od ojca cldoWOJllO 

od maW od ojca dalOWOJllO odmawiał 



1. Kmiecy parohecek 
koniki napawał, 
od matki, od ojca 
dziewcynij odmawiał. 

2. Udej-ze Marysiu, 
ze cie głowa boli, 
zawiedzie-i: ci~ matuś, 
do nowej komory. 

S. Matusia myślała, 
z11 Marysia spała, 
a ona z Jasieńkiem 
gdzieś poYtędrowala. 

4, Przejechali oni 
przez ćtery pagórki : 
wróć-ze sie Marysiu, 
do ojca, do matki. 

6. Nabierz-ze se, nabierz 
śrebła, złota dosyć, 

zeby miał konicek, 
co pod n.ami nośić. 

6. A jak przejechali 
przez ćtery pagórki : 
wróć-ze 11ie, Marysiu, 
do ojca do matki . 

7. Nie po to'm jechała, 
zebym sie wracała, 
zebym ojcu, matce 
zalu dodawała. 

8. Cbyciuł-ci ją, chyciuł, 
pod obydwa bocki, 
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i rzuciuł jł, rzuciuł, 
w Dunajec głebocki. 

9. Jak jej sie fartusek 
zawiesiuł na kole, 
uobyciuł sabelke, 
i przeoion na dwoje. 

10. Płyń-ze ty fartusku, 
za tą twojt panifł, 
bo mie ocy bolą, 
patrzający za nifł . 

l l . A óna usiadła 
na białym kamieniu, 
opuściła warkoć 

po prawem ramieniu. 
12. Wysed młody ksiezyk 

z biały kamienice: 
oddej-ze dziewcyno, 
Bogu d ucha w rece. 

13. Ona nie oddała, 
ino pomyślała, 
przesła przez Dunajec, 
uózki nie zmacała . 

14. Posła do kościoła, 
stanyla za dźwiami, 
pożrała po pauuach , 
zalała. sie łzami. 

Hi. P1·zypatrzcie sie panny, 
i wy tez mezatki, 
jak to jest uciekać 
od ojca, od matki. 

o b . Pieł. l. polo. 118S7) Ser l N• &. a - t 

Do tal!. e& PnJ weoelu. 3 3 7. od 6l<aly (Soyoe, Xoralriew). 

~ G c J I{F ~ l t p c J IJJ ł4#l]] l ń ;ib 
Kmleoy pa - robeoek koulale napawaJ, od ojca od matki 

~;J l fP i5 =l U 8f84lj pt.L=tff_ d 
daitw"YDO odmawia!. 

Jakom olu1)'1 pn7 dwo,.,.o, bej boj, prsy d warte, prsy frallcaakim kaatone bej bej, kaatorse. 
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L Jakem sluzył przy dworze 
hej hej l przy dworze -

przy francuskim kantorze 
hej b11j l kantorze. -

2. Wysluzyłem dziewcynkę, 
w siódmym roku Lotynke. 

S. Obiecali mi je dać, 
w siódmym roku przyjechać. 

4. Przyjechałem przed wrota: 
hej Lotynko, puść mnie ta l 

ó. Wyała siostra w zi11leni: 
twa Lotyoka juz w ziemi. 

6. Wyeła matka w r.~ałobie: 
twa Lotyoka juz w grobie. 

7. Jaś na koniu wyakocył, 
by SWfl Lotke zobacył. 

8. I pojechał na smętarz 
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tamój zaraz z konia złaz. 
9 . • Któz tam chodzi po grobie?" 

.Ja to Lotko idę do ciebie. • 
10. nA cy ja to rózy kwiat, 

mas tam inaych caly świat." 
11. "Choćbym ich miał i tysifłc, 

kiedym zadnaj nie przysiąg. 
12. Gdzieś podziała te saty, 

com ci sprawił przed laty?" 
13. nSuknie'm dała w organy 

n kCJralc wc dzwony." 
14. Grajcie, dzwońcie w wielki dzwon, 

moji Kasi wiecny dom. 
15. Nieobaj z Bogiem króluje, 

ja se insfl miłuje, 
(ja za insQ wandruje). 

ob. Plołnl ludu (1867) Ser. I Nr a . o - U. d- lł. e. 

339. J(łonOWL 

.,c re 1 ffl ;, red' l ;m-ci qp@~sru 
Slu..zyłem oe pny dworze, pny e'eenkim klattor ze, k.lałtor&e pny e'aanlo.im lrlaltorae. 

l. Słuzyłem be przy dworze, 
przy cesiiJ·skim klasterze. 

2. Wysłuzyłem Marynkę, 
da w siedmiu lat panienkę. 

3. Chowajcie jll siedem lat, 
az powrócę z wojnych lat. 

4. Z wojnych lat'em powrócił, 
swoje serce zasmucił. 

ó. A puk, puk, puk w okienko : 
otwórz-ze mi Marynko. 

6. Wyała siostra w załobie: 
twa Marynka juz w grobie. 

7. Wyala druga w zieleni: 
twa Marynka juz w ziemi. 

8. W kolo &ml)tarz objechał, 

na sm11tarzu z konia ślaz(ł). 
9. A puk, puk, puk po grobie : 

ja Marynko do ciebie. 
10. Cy ja Jasiu rózy kwiat? 

mas-ci ich tam cały świat l 
11. Chociazbym miał i tysiQC, 

kiedym jesce nie przysiąg(ł). 
12. Gdzieś podziała te aaty, 

com ci aprawiuł :-rzed laty? 
lS.Dałarn koral we zwony, 

a sukienkę w organy. 
14. Grajcie, grajcie w organy 

tej Marynie kochanej. 
16. Zwońcis, zwońcie w wielgi zwon, 

tej Marynie letki skon. 

340. (ob. Nr 816). 'R7boa. 

~:~Gr S l G ]J' G l; l r G f l l )P;J'J' l 
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21 
prsy kantorakim doktouo. 

341. Pi .. kowa-okala. 

1. Tana 1a \Vanaw4. łam sa Waraaw-. na błoniu oa błoniu, wywija Jaaio, 

wl~wa chnateoką na kool11, 

2. Dziewcyna jego, chodziła, 
dzieci~: w fartusku nosiła, 

3. l rzuciła go na wodę 
i zapłakała na swoją urodę . 

4. Siedział mynarcyk na pódzie 
widział dzieciątko we wodzie. 

5. Swoją siateck~: zarzucił, 
małe dzieoie poohycił. 

D& koniu. 

6. l wzion tó dziecie do domu 
i nie dał dziecka nikomu. 

7. Rzedem panienki, rzędami, 
tylko M11rysia za drzwiami . 

8. Kazała narąbać smoluych drew 
załózcie moi'.! mi~:dzy nich . 

9. Wyrosnlł ze mnie te modre kwiatecki 
h~;dlł płakały nase dziewecki . 

obaca P . I pola Ser. I . atr . 163 

WOJ N A. 

342. od 8łomnlk, Mieoho.,.a. 

~~=trtffi-§®=t~ c crrm 
Zuleleni - 17 alt poi.., kochajze •ololena, 

koohan.eko moja, kocb&jao solnloru, kochanocko m'ljo.. 

l. Zazieleniły się 
lasy, góry, pola 
kochaj-ze zołnierza 
kochanecko mojn. 

2. A wolałabym ja 
lasy, góry kop11ć, 
nizeli sie w tobie 
Jasieńku pokochać . 



S. Góry, lasy skopi~ 
jestem ~obje wolna, 
w tobie sie pokochać 
nigdy'm niespokojna. 

•· Góry, lasy ekopil} 
pójde sobie do dom, 
w tobie sie pokochać, 
rady sobie nie dam. 

6. Jaś sie tez ozgniewał, 
na wojne pojechał, 
tam ci go zabili, 
wi~cy nie przyjechał. 

6. Pis'ł listy do mnie 
i ze jest na wojnie, 
jak ci go zabiją, 

a cóz bedzie po mnie? 
7. l wysła dziewcyna 

przed wojsko płacący, 
oficer ją ciesy 
winem c~stujący. 

8. Nie płac-ze dziewcyno 
Jasia zabitego, 
wybieraj-że sobie 
z tysi'lca ineego. 

9 Uhoćbym wybierała 

i nadwybierała, 
juz takiego mieć nie bl}do 
jakiego'm kochała. 

10. I posypali ji 
sto złotych na stole : 
rachuj-ze dziewcyno 
cy at.anie za twoje. 
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11 . Zebrała pieniqdze 
w fartosek wsypała, 
swojemu Jasiowi 
zadzwonić kazała. 

12.A dzwońcie-z mu dzwońcie, 
w wsyćkie ćtery dzwony, 
nieoh-ze mój Jaeieńko 
dziś badzie zbawiony. 

18. Nie chowajcie-z mi go 
przy duzym kościele, 

niechaj sie nie smucą 
jego przyjaciele. 

14. Pochowajcie-z mi go 
przy małyj ebtreey ; 
kto tody pojedzie : 
zołnierz to tu lezy. 

16. A połózcie na nim 
kamień malmurowy, 
a na tym kamieniu 
wieniec z moji głowy. 

16. A polózcie na nim 
ten mój drogi wieniec, 
kto ~dy pojedzie : 
lezy tu młodzieniec, 

17. A połózcie na nim 
sabelecki, strzały ; 
kto ~dy pojedzie : 
lezy tutaj śmiały. 

18. Kto t~dy pojedzie, 
załować go bodzie, 
ze takiego Jaaia 
na świecie nie b~:dzie. 

J . Xonoph P . l kr. atr U3 . 

porównaJ PtełDl ludu (1857) S.,.,. I atr. 267 Nr 35. d. (le:d) - C.wJ. Ser. U Nr 186. 

343. Toma11owłce. 

~ ffli$"@ll s F! l ffl H l P' l 
Zulolenl • f1 lit góf71 laa7, pola, kooha,Jse &ol • Dioro, 

Xt.rroio4ko moja. 
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34-4. IL• r•l·<>• o"' •ce 

b ~ : ' r c l 'c c r l : r c l ''c c J l ;J © l tJ l) l 
"\\~ -'lelouym g&Jiku pt.aaz~ta. łpiów:IJQ, 1 mojego Jaoletika 

do wojaka wolej, 

W •ielonrm gt\ - 1ku ptaa~t& śpidwoj~, mojego Ja • aletika n& wojno 

3' $ •ll s>' lya 1 #er 1 H l r:gn l rJE! l ;J l 
WO ·la ·jłl. 

l. W zielonym gaiku 
ptasllt& śpiwają, 
mojego Jasieńka 
na wojnę wołają. 

2. Wołaj'ł wołaj,, 
konik osiodłany; 
komuz mnie zostawia, 
Jaaieńku kocoany? 

S. Zestawie cie Bogu, 
widzis go na niebie, 
za rocek, za drugi 
wróce sie do ciebie. 

4. Chociaz sie nie wrÓc\l, 
b~de listy pisał ; 
choć h~llzies płakała, 

to nie IJętle słysa.t. 

346. llfo;ll&. 

ł: J:j t .. - ~" 
~ 4 G G p l C { C l C C {J l ;·J J' l C G {li G C t l 

A mój ko - cb&necok pod cerwu - n6m piOrew, jedz!~ on 110lclellcem 



IAIIll\ uie wirm klltnhn 

l. A mój kocbanecek 
pod cerwonero piórem, 
jedzie on gościeńcem, 
sarna nie wiem, którem. 

2. Cy tem od Promnicka, 
co to płynie rzyckn? 
cy tem od ugoru, 
co wiedr.ie do boru? 

3. Konicek zh8Jlany, 
az biały od piany, -
a chłopcyna miody 
doprasa si~ wody. 

4. Jak'em go uŻI'ata, 

coeik mnie nagablo, -
serce moje, serce 
zaraz mnie ostablo . 

/S. H~j ! napój mi konia, 
dziewcyno u zdrojtL ! 
Nie btdłl pojiła, 

ł10 ja nie jest t>~ oja. 
6. Hej ! uapcij mi kou i a. 

ja ci za t~ łask9, 
na ta .. gu zakupię 
rózu (różowy drylich) 

7. B~d?.ies mnie cekala ? 
Pewno ze ciA bede. 
tam-ok na górecce, 
pod krzackiem usi~de. 

8. Sumi wietrzyk, eumi, 
zgina ei~ lescyna, -
wysła na góreck~ 
nadobna dziewcyna 

na zapaek~ . 

174 

er. Nr S40 

9. Wyela na góreck~, 
a ułani Jadą, 
Jasiowego konia 
pod sobl} prowRdZfł 

10. Oni go prowadzą, 
załobą nadkryty, 
bo juz mój JRainiek 
na wojnie zabity. 

11. A cicho, dzicwcyno, 
a c ego t.y płacea? 
jedzie seść tyai~cy, 
wybierz, którego cbces. 

12. Choćby "''u stan~lo 
seść tysi~cy w rz~dzie, 
ja zadnego nie che~, 
jak mego nie h~dzie . 

l !ł Porachował Ct>sarz 
sto zlotyt•b na atole : 
wyrachuj d:tiewcyuo, 
za kodtanie twoje. 

14. DzicwcyuR z.ebrała, 

w fartosek wsypała, 
swojemu Jasiowi 
zadzwonić kazała. 

15. A dzwońcie mu dzwońcie, 
wsyćkie ćtery dzwony, 
niech-ze mój Jasinek 
niech bedzie zbawiony. 

lli A dzwońcie mu dzwońcie 
na jego zbawienie, 
a mnie dzwony dzwońcie 
choć na pocieaenie. 

Pojeddet? .PoJade. Wetoe mnie u oob,, bcde pod 

konika pod \ob, . 

Bu1soaa... 

cuu.za 



t. Pojedzies? - Pojadę . 
Weź-ze mnie ze sobą, 

bl)de podcinała 
konika pod tobą. 

2. Pojerlzies? - Pojadę, 

w cudzą ukrainę. 

l. W kotły bij!}, w trl}by grają 
na wojenkę wyganiaj!}. 
Starsa siostra plHce, łaje, 

młodsa siostra konia dAje. 
2. Nie płac siostro, nie płac brata, 

brat przyjedzie za trzy lata. 
Jadą, jadą mospanowie, 
daleko tam brat na wojnie ? 

3, Niedaleko, w ecyrnym polu 
trzyma nózke we strze'mieniu. 
Konik jego wedle niego, 
grzebie nózką zsluje go. 

4. Przysed ci brat, przyseu jego 
płace, krzycy, zsluje go. 
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Komuz mnie ostawie, 
ubogą dziewczyn11? 

3. Ostawię cię temu, 
który jest na niebie, 
za rocek, za drugi, 
powrócQ do ciebie. 

348. Ojców. 

Nie płac bracie, nie załuj mnie, 
weź siodełko, jedi odemnie. 

5 Przysla siostra, przysła jego, 
place, krzycy, załuje go. 
!'iie płac siostro, nie zaluj muiP, 
weź chusteck\1, idź odemnie. 

6 Przyela Kasia, przysla jego, 
płace, krzycy, załuje go. 
Nie plac Kasiu, nie załuj runie 1 

weź pieniądze, idź odemnie. 
7. Lepsa moja Kasinecka, 

niźli wsyćka rodzinecka. 
Rodzinecka prec odesła, 
moja Kasia nie odesła. 

Lud. Sery& U Nr t96. (Sandoulienlde). 

349. Mocllnlca. 

A co aio dzieje na Podoh•? zolulorze tlę bijlł w polu 

luow •lo leje ryfttobwt, 



l. A co sie 1lzieje na Podolu? 
Zołnierze aie bijlł w polu. 

2. Cem sie bijfł? PałRsami, 

krew Hie leje ry(Jtoka.mi . 
3. Jtsden woła: chleba, chleba l 

drugi woła: nie potrzeba. 
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4. Trzeci woła: soli, soli, 
po kolana we krwi atoji. 

6. Cwarty woła: konia, konia, 
bo pojedzie do Toronia. 

6. P1ąty woła: aabelecki, 
nie ustlłpie wojenecki. 

350. Baclborowlce. 

A wit.jcłe woepanowie, woepaaowie, daleko tam bra~ IIA wojale 

daloko tam brat aa wejale. 

l. A wi~cie wospanowie, 
daleko tam brat na wojnie? 

2. Nie daleko w cernem polu, 
trzyma główk~ na kamieuiu, 
prawt nózk~t we strzemieniu. 

S. Konik jego wele niego 
grzebie nózkfł, zaluje go. 

4. Wygrzebał dół po kolana 
i załuje swego pana. 

5. Póki ja mial swego pana 
miałem owsa po kolana. 

6. Teraz nimom siecki, słomy, 
ozniesą mnie kruki, wrony. 

na~ nu~: 

l. Na Podolu biały kamień, 
podolanka siedzi na niem. 
Siedzi, siedzi, lamentuje 
rlłCki swoje załamuje. 

2. Przyseu do nij cudzoziemieo, 
moja panno daj mi wieniec. 
Jabym ci go chętnie dala 
zebym aie brata nie bała. 

3. Otruj, otruj brata swego, 
bedzies miala mnio samego. 
Zeby wiedziec cem go otruć, 
cem go otruć, Boze odpuść . 

4. Idź do ągrodu wiśniowego, 
urwij w~za jadliwego, 
ugotuj go prędziusieńko 
i usiekaj drobniusieńko 

l odltsj go do sklenice 
(mi\fkku
sieńko). 

i wynieś go do piwnice. 
5. Brat pr~:yjedzie od Wiilice, 

eioatro, siostro pić mi aie kce. 
Pijze bracie takie piwo, 
coś go nie pił jako zywo. 

6. A brat pije z konia leci 
siostro, siostro, patrz na dzieo i. 
Cózem biedna ucyniła 
swegom brata utraciła, 
cóz ja tera bede cynić, 
mualj jego dzieci :o:ywió. 

7. Pise listy do swojego 
kochanka cudzoziemskiego, 
On ij listy odpisuje 
jak'o zycia nie swankuje, 
otrułaś ty brata swego 
ótrulabyś mnie samego. 
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3 5 l. Balie a. 

&-:=g c l r l ; ; c l J • l ; ."i l ~ ' l :; : 1 . · 
Na Podo · lu 1łoty ka - mitfa, podolan - kn lłi<'th:i na nim . 

Pnyted do nij podole - niec, moja pan - no dRj mi wio- nif'f'. 

Krakowialt 352. 

tt!it[l &r s l s : r l c r ; l ::a :p t l: ;; r l 
wojny olo bojlcio, wojQY aio bujicie, 

boracek muao b7ó wojacek. 

l. Wszyscy si~ żenicie 
wojny si~ botcie, 
a ja nieboraczek 
muse być wojaczek. 

2. Nie mas ci to nie mas 
jako na wojence, 
paluik przy boku 
karabinek w r~ce. 

3. Mundur ze ślifami 

Za..Jiłł serce moje, 
juz tez o panienki 
ani raz nie atoje. 

4. Nie płaccie dziewe~ta, 
ze w wojnie chłopcęta; 
po skońconyj w wojnie 
kazda swego pojmte. 

J . Konopka p, l. Itr. ue. 

a ja nie-

353. Modlnlea . 

~~!~r'grl~§'c~IUit@{ffHtif31 
Jak ci ja powo d rujo 

~te mi man1 l.&frJ'-.j - cie mi man, &&anj - cle mi mara 

A jak ci ja pow~druje, powędruje 
zagrajcie·z mi mus, (bis) 

swemu ojcu podziękuje, podziękuje 
zagrajciez mi mars (Lis) 

23 
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nn ramieniu karabin, 
przy boku pałaa -

zngrajciez mi mara. 

Dalej powtarza si~ wci~ż pierwsza zwrotka zmieniajtc Lylko wienz: 
trzeci, tak, że d~1~kuje awuji: m:ltce, bratu, siostrze, stsiadom, :tonce -
dopiero na koi'1cu: 

A l.Jcdzie mnie moja żonka płakała, 
l.Jedzie za mnł} swoje nó~ki zbierała. 

J . Ronopk& P l. lu otr. U7 . 

354. Modlole&. 

®~:trl1rlcJ31jj;.,lc6ilg;c~lcfi. 1 
za wo u mi, w osy &.& WO• 

® dJ; · 1 nn 1 th; 1 rt 1 QT 1 flill 
napotkR.li dz.iew~ynee:kc, 1Uldaj z uami . 

dz.1e.tĄ'C' .) utsck~. sia1.laJ 1 nam a. 

l. Jadą wor.y za wozami, 
napotkali d~il'wcyneck~.: siadaj z nami l 

2. SiadaJ z nami Zllłui~rzami, 
była~ dot11d panieneckił - bedziea pani. 

3. A niy tobie Jopo111ozem, 
wystawiero ci chałupecke za obozem. 

4. l my tam hyww.ć hedziemy 
miodu, viwa gortalecki wypijemy. 

6. A JRk " wojny powrÓcll'my, 
za miód, piwo, gorzAiecke zapłaciemy. 

6. Gospodwrzu tego domu 
wychowaleś p11uienecke - nie wiesz komu. 

7. Cy paniCOIII, cy zołnierzom -

napotk&h 

wychowaleś panienecke carnym kołnierzom . 

J . Konopka l' . l. kr. otr. Ul 

355. a) Zator. 

~ lJ •·c l c c c e:r t =l s s s c s c w l c ~c c c l; l 
O Vó.I.Ui pAul , J,łf&edwlfłC'O& płlnl 1 Alótl C'l ja 'Z'C 7. wlorlyda1ał, z. ll\dtlt't\TJ"U'ł &eayc! 

a my licz c1cbłe do Y.OJ••a d&DJ. &wiat, 



a O•> teru mn•e oablq wywtjat. 

l. O paui, paui, przedwiecna pani 
a my bez ciebie do wojska dani . 

Móg ci ja se z młodych lat 
z tą dziewcyn~t zezyć świat; 

a teraz muse sablt wywijać . 
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2. A tluobur Lijc, tnmuur wybiJa 
a nnmi cysarz se kumenduje (ko
Dnlij ch o pry, dalij mars, menderuje J. 
bierzcie na sio patronta.s, 
chovcy moje d~ieci, pieknie pro~e was. 

355. b) Ciętkowice pod J,.worznem. 

~-L-Efe P l ~ ~ ~ dl;pb ; l J';d§HLłtLI 
To cioskoal<le pl~kDe pole, ja go or:.ć ule bydo, vowia daj~ 

cltal<oolde cislew -cola, •• ja do woj - DJ pój- do. 

l. To ci..:zkoskie pi..:kne pole, 
ja go orać nie bydo (b..:do) 

powiadajlł ci~zkoakie dziewc~:ta, 

ze ja do wojny pójdo. 
2. Ja na wojno, z wojny do dom, 

a tyś ai..: nie wydala, -
powiedz-ze mi, najrnilejsa moja, 

na kogoś · ze cekała. 

S. Cekab.m ja na cio Jasiu, 
cekałam ja na c1ebie; 

bom se w tobie serce utopiła, 

nie mogo być bez ciebie. 
4. To chustecko, coś mi dala, 

ja ji nosić nie bydo, -
rzuce ja jo na pośtrodek morza, 

a sam do wojny pójdo. 
5. Ten pietilrzónek, coś mi dala, 

ja go nosić nie hydo, -
rzuce ja go na pośtrodek morza, 

a sam do wojny pójdo. 

356. Pla.za. 

Zacbod•• oloDecko ku U. P.OW'1, nie claJr.e g(bUIIB \\OJA. • ckowi 



l. Zachodzi słooecko ku lasowi 
nie d11jze gobusie wojackowi. 
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2. Zachodzi słonecko ku lasowi 
nie dajze gobusie wojackowi. 

Jak tnu nie dać, kie'm ruu dala. J akze nie d11ć? kie'mnie prosi, 
ściska mnie, całuje, wódki no1i . Bodziea ty wojacka pamiQtala. 

357. 1) Klonowa. 

~!Uł=n=t+5 1 r ffJI ;nttrH :u,. JiJ 
Brando. burek je. dole, oto par koul wie • dslo. Ou.J, celtlij 

itUl-.15 u l ;lif- ® l łl'fuł l ffl J l łt.iljł] 
Brandoburku, coklj, cokaj Brandoburku, nlo two • je to bt • dsie. 

(P:Iełli ta prs)'POmJna treecf4 snan, plełl! o D re w l c • u w Hasow11n). 

P I J A T Y K A. K A R O Z M A. 

3 58. Brono'lńco. 

~~~re łUfdf@fttai= r·~ 
Kumo • ola kumooi, 11oru • locko nooi, jaku oio ma nool6, 

klej j' o to prooi. 

l. Kumosia kumosi 
gorzałecke nosi, 
jak-ze nie ma nosić 
killj ił o to prosi, 

2. A moja kumosiu, 
napijmy sie obie, 
bo uam ta nie dadz'ł 
gorzal~:~cki w grobie. 

8. Gorzał!'cki w grobie, 
gorzałecki w Rzymie 
juz nam ta nie dadzt, 
jak aie która zdrzymie. 

4. Bo nam ta nie dadzt 
ta i nie przynieat, 
niech-ze eie kumosia 
na tym iwiEJcie ciesfł. 

6. Kumosiu, kumosiu, 
Jcady-z kornoterek? 
Poeed do browaru 
choć na pou-kwaterek. 

6. Jego kumosecka, 
lezy w poduseckacb, 
bo j'ł ułozyła 

grzecna zydówecka. 

1) Oprócz powyższych, kJ1łŻy jeszcze mnóstwo pieśni wojenno-patryoty
cznych, osobliwie po miastach i po dworach. 



7. Gorzałecka z wyką , 

ja j'ł rada łykam, 
jak przyjdzie zapłacić 
to ja aie umykam . 

8. A napiła ja sie 
za półtora. jaja, ·
chwała panu Bogu 
ze go kura miała 
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9 Komosia kumoai 
kury pozjadała; 
cem -ze je pieprzyła 
i<iej w mieście nie była? 

10. Kocham cie komosiu 
w tym tu legne grobie 
nie jest w moji mocy 
zapomnić o tobie . 

J . Kouopka P. l kr otr 149 38 

359. Modl.ulca. 

~~ !t-s $ l r·~ l r s ' l J ;l l J. c l ;l( r s ' l r ~ $ l r·$ l 
?.eola lit Jedua • dr"łJ11 , mlaly roo mo"e l'o U!J roa - mowie, 

długi~J . 

l • m01rila 

l . Zesła sie jedna z urugą. 
miały rozmowe długą. 

Po tyj rozmowie dlugij 
mówiła jedua drugij : 

2. Wypijmy po kubecku, 
bo nie mamy nic \V cubecku. 
Skoro dziesiąty kubek 
zagrzał aie babom cubek. 

3. A jak s ie baby popiły 
oj o mt;zów sie swarxyły . 

Oj jedna drugij mówiła : 

oj tyś do mego chodziła. 

4. Nie turbuj sie kumecka, 
jest u karcmarza hecka, 
wiem ze nam skredytuje 
i was kurneoko poc~stuje. 

J . Kouopkło P . t Itr. otr. 160. 

360. 

Ja abo - IJI widnialt, na imle mi Groola, ole piJam 

jeuo co nie - d•iola. 

l . J a ubogi wiośni ak 
na imie mi Grz~l~>, 

nie pijam gorzałki 
jeno co uiedzil'la. 

Krowodraa. 

gonalki 



2. Pijam got·zalrysko 
jak we dnie tak w nocy, 
1"8dbym j~zycysko 
w gorzałcynie mocył . 

3. Wstane we świtanie 
choćby i bez paaa, 
ciqgnie mnie chQć na gorzałke 
jak wilka do lasa. 

4. A jak sie upije, 
przyde do chałupy, 
widze ćtery kąty, 
piec sie juz obalił, 
juz temu rok pią.ty . 

6. l>ajze mi jeść zono 
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jeśliś dobra zona, 
bo ja ci pysk przetne 
jak wezme wrzeciona . 

6. Bo ja na Bugaju pił, 
portki'm sobie zgub:ł, 
przysedem do chałupska, 
babe-m sobie wybił. 

7. Moja zono tak mnie słuchaj, 
idź na Bugaj, portek aukaj. 

8. Ona-ć posla, nie znalazła, 
przysła do dom, za piec wlazła: 
.są i tutaj dwie kądziele, 
b~dą portki na niedziele." 

J. Konopka P l. lr.r 1tr. 161. 

361. KI'Niów. 

~~&Icars 1 w n&EYL1Tsrea 
Nie chcę cło duowc)"llo, ba brudno nogi mu. I j& cle - blo nie chco , 

be goruJJo:o p1jas, l J• cie - blo nie cbco, be gorulkt plju. 

l. Nie che~ cie dziewcyno 
bo brudne nogi mas. 

J ja ciebie me chce 
bo gonałke pijas. 

2. Pójde ja do miki 
umyje se nogi, 

a ty pijea, w karty grywas 
i bedziea ubogi. 

3. Nie uwazaj na to ; 
gdy zbiere me amaty, 

przednm je zydowi 
i bede bogaty. 

•· Oj nie che~ cie chopce 
oj nie che~ cie wcale, 

przepiłbyś swe amaty 
i moje korale. 

J . Konopka P l. kr 1tr. 38. 

P&cloltowlce. 

D& IWO - j' kokotkO, IUOPI - JO •lO lllła, bo Cll-

b&tb b71&. Nie cubatka, jaraoblatka co mi d&la 
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Bńlł J•J aapłaó aa nie, ml.Um kupca na nie. 

l. Napije sie troske 
na moją kokosko, 
napije sie siła, 

bo cubatka była. 
2. Nie cubatka, jarzobiatka, 

co mi dała moja matka, 
Bóg ij zapłać za nie, 
miałam kupca na nie. 

3. A cózbyś to za nie chciała 
zebyli Jł tez przedać miała? 

Sto złotych cerwonych, 
pioć konisiów wronych. 

4. Na targo-ści ś nią nie była 
a drogo-l jfl zaceniła. 

Komu aie zdn drogo 
mnie z kokoaką błogo . 

6. Jak-ci przyjdzie wiosna 
bodzie jajka niosła, 

jak przyjdzie pod jesień, 
sama przyjdzie przed sień . 

6. Albo my to jacy tacy 
sami krakowiacy, 
albo my to komu 
z kwaterki wypili ; 
albo my to w stodole 
młócić nic umieli. 

7. Wiedzcie moi ludzie 
,;e ja tu nie bywał, 

zeby nie ostatki 
nic-bym nie uzywał. 

8. Bo ostatni wtorek 
to syćko ~spłaci -
co kilka dni zarobi, 
to jeden ułlraci. 

l . K<>ooplr.a P. l l<t 1tr. l b2 . - LwJ. Seąja U Nr 179. 

363. KobJIUIJ. 

~~m 
Otoroch parobaoków tak 10 

Da UIOł7, tam wiopro • ka ubili. 

l. Cterecb parobceków 
tak eo!Jie mówil i: 
pójdźmy na zaloty, 
tam wiepnkR zabili. 

2. Naamarzyli kiełbas 
nawarzyli kiaek, 
a ja powiem matce 
zem w zaloty przysed. 

S. Nasmarzyli kiełbas 

nawarzyli kieek : 

blo mo · wl-ll : 

najedz-ze eie kawa Jerze, 
hoś tu po to przyaed. 

4. l'rzy~ed na zaloty, 
ale nie do dziewki, 
na jnbka, na gruski, 
na białe podoski . 

5. Przy~ed nR uloty, 
i odział ~ie w kallat, 
on to po to uaed, 
azeby aie najadlł), 
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364. a) Ojców 

®• ~:;;;~:;pi" l~ s~·~ l; t r ·l;:tJ;} l; F\-
.Hył lu chopek w~ wst oa imie mu Mac:utk1 olewlelkle!JO wzroatu 

byl wleli.• p1 jacek 

l. Był tu chopek we ws1 
na imie rnu Maciek 
nie wielkiego wzrostu 
był wielki pijacek 

2. Uroar Maciek, omar, 
juz ci on nic wstanie, 
odpuść ze mu grzechy, 
wsyćkie m1ły Panie l 

S. Bu to był człek grzecny 
skoda ze nie wiecny; 
rad w karemisku bywał 
i gorzałkę p1jal 

4. Jak gorzałki kupił 
l!azuy aie nią upił, 

jak Maćka nie stało 
wsyćko pokwaśniało. 

5. Do tańca naJmował 
i piwka kupował. 
Jak to spomuieć miło. 
Jak to z Maćkien• l>yło. 

6. l\1esą Maćka niesą, 

a bez arodek wieski, 
wy~łyć-ta do niego 
z cały ws1 kumeski. 

7. A wHaJze Maćku, 
nadobny pijacku; 

jak to apomuieć m1ło, 
jak to z tob'l było. 

J Konopka P Itr. atr. 1~1. - L•d. Seryj' II Nr 198. 

3fi4. b) 

JM ;::: l ;·~ - l ~ ; : = c l r : l r~ l s c l: l J. : l 
U mar A1ac1ek. uruar, jua wlecy uto wal.Aoie, odpułć ae wu waayłkae lll'&eC'b1 

-mlly Panle Bo~ to by l czlek gnecoy, skoda •• n lo wtucn1 Oj to<! to, toj da dl' dom' 

tui tm,., toi dlł. dy dom 
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364. c) 

t;rsl;;sriJ Glłia=lrslq~~~r~ l 
U mar Ma.:iok u mar, Ju• wle-cy nlo wotaolc, Bo~ to by l csłek grzecoy oskoda 

odpuść te mu wuyetkie gr••cby mlly Panie. 

te nie wiecan7, oj umar Maciek UIDAr1 oj jus wio-clj nie wat&n.Jo. 

l. Umarł Maciek umarł, juz więcej nie wstanie. 
odpuść ze mu wszystkie grzechy, miły Panie. 

Hoć to był człPk grzeczny. 
szkoda że nie wieczny. 
Oj umarł Maciek, umal'l, 
oj już więcej nie wstanie. 

2. Miał on czem zabawić, umiał pięknie ~viewać, 
w karczmie lubił zawsze przesiadać, przebywać . 

Piwa często kupił, 
każdy się 1. nim upił. - Oj umarł itd . 

3. Sprawiał nam ochoty, bo skrzypka najmował 
CZ!j&to do białego dnia z nami tańcował. 

Że i wspomnieć miło 
jak to z }laćkiem było. - Oj umarł itd. • 

4. Teraz &laciek leży, ani sie nie rusza, 
już po kacie sprawa, kiedy uszła dusza. 

Już nam nie zaśpiewa, 
już nie kupi piwa - Oj umarł itd. 

5. I w cóz ei11 obróci karczma jegomości, 
kiedy w niej nie b11dzie bywać tyle gości. 

Któż piwo wypije, 
gdy Maciek nie żyje? - Oj umarł itd. 

6. Podobno nie b!jdzie takiego odbytu, 
bo przedtem z wieczora do samego tiwitu 

z Maćkiem sig pijało, 
póki piwa stało. -- Oj umarł itd. 

7. Podobno nie b11dzie ju.i komu szynkować, 
bo jak Maciek umarł, nic ma kto czgstować. 

Już piwo k"1t:iuiejc, 
1 ~zkoda ~1ę tlzicjc. - OJ umarł nd . 

8. Teraz kwasne piwo, karczmarz sit: turbuJe, 
t'! niema odbytu, ml•cuo sie frasuJe. 

24 

d 
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Karczm~ chce porzucić, 
z. arendy się zrzucić . - Oj umarł itd. 

9. Pożałujmy?. Maćka wszyr.y mili bracia, 
karczmarzu z karczmarką i kochani awacia. 

Już wszyst,ko u~talo, 

gdy Maćka nie stało. - Oj umarł itd . 
10. Potłuczrny kielis:tki , potłuczmy i dzbauy, 

kiedy nam już umarł nasz Maciek kochany. 
ł'r·zetrząśmy go jescc, 
czy niema co w kiesce: - Oj urnarł itd. 

(Zil abioru 110 ko M:. - Od Stanowa, Opatuwa). 

S T A N Y. RODY. 

Jcc ha.l Maciek do Waraegi ua welek<'y - j'-' cOz oa t~m? 

"' .... 
na we.Jek· CY • i• 

l. Jechał Maciek do Warsęgi (Warszawy) 
na welckcyjlł. Cóz na ttim? 

na weltJkcyjlł. 
Najął sobie na przedmieściu 
w karcmie staucyjq. Cóz na tern? 5. 

w karcmic stancyją. 

2. I j',lli go pr7.yjaciele 
na piwo prosió. Cóz na Iem? 

na piwo prosić . 

racyjn na to. 
Bo mial głowę ,kieby śkapa 
kaśtauowal:J . Cóz na t~! m? 

kaśtanowatq. 

A wujosek był chorązym 
na to racyjo. Cóz na tem 'i 

na to racyjo : 
Noatl świętlł cbor11giewkę 
przed proceasy ją Cóz na tern? 

przed processyją. A on sil! im z famulij'ł 
zacąl wynosić. Cóz na tćm? 

znclłł wynosić. 

6. Star ego tez mego brata 

3. Mój oj<:iec hył wojewod'ł 
bo woził wodę. Cót ua tem "? 

bo woził wodf,j. 
Miały zydy po WarMędztl 
z niego wygodll Cóz na tem ? 

z niego wygodę . 

4 . A stryjostlk kaśtell\nc:'m, 

racyja na to . Có:t. na. t~m? 

Bóg scf,l>cicm zdarzył. Cóz na tem 'f 
llug sccściem zdarzył. 

Był kuchmistrzem i nie lada 
bo ps01n jeść war·zył. Cóz na tern? 

bo )!SOm jdć warzył. 

7. A mlouszego za ceśnika 
kazdy sacował. Cóz u a tern 'i' 

k11.zdy sncował . 

Bo on &tryckiem i pałcckq 
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piesków Cljstowal (Jór. na te m? niźli nas brar.i. 
piesków c~atowllł. 10. Matsia takze świętą llyli, 

8. Jedna siostra kaśtelcuka cuda cynili. Cóz na him? 
Druga aędzionka. C6z na tern ? cuda cynili 

druga s~jdzionka. I umarli na gorąckę 
Jedna kradła, druga przędła, bo j~ spalili. Cóz ną tem? 
zgrzebne przodzionka. Cóz na te m? bo ją spalili. 

zgrzebne przodzionka. 11. Nasa takze p:mi ciotka 
9. Trzecia naaa ładna siostra dobrego pysku. Cóz na tern? 

wianka nie b:aci. Cóz na tern ? dobrego pyska. 
wianka nie traci. Zaden jej pies nie przcaceka 

Chociaz miała wiecy dzieci w starem karcmiaka. Cóz na tem? 
niźli naa braci. Cóz na tern? w atarem karemisk u. 

J. Xonoplta P. l. Itr. atr 18~ . 

Genealogij& Ka&.a. 366. 

~! łlt!Jft!t#l r·# C STEc G G G 41 Jtijd 
Jechał Maolek do Wus~gl do Wan~gl. na wele"koJJ'I o6s n:> ttm t 

l . Jechał Maciek do Warsęgi 
na welekcyją -

najon sobie na przedmieściu 
w karomie atancyją. 

2. I joli-ć go przyjaciele 
na piwo prosić, 

a ón pocon famuliją 
awoj'ł wynosić. 

S. Mój dziadek był kastelanem, 
mial siwą brodę; -

a stryk wielkim wojewodą., 
bo woził wodo. 

4. Mać tez takze nie umarli, 
chociaz nia zyją, -

bo umieli kreślić, guślić, 

i svalili ją . 

6. A tata~ hyl bucnym panou1, 
pie:chty n ie clwtlz i ł, 

bo po CWOI"O UB jcdDQ IIOC 

koni wywodzil. 

ti .• Jedna s iostra starościąnka, 

druga sedzi,nka, 
jedna przędzie, uruga zwija 

zgrzebne przędziąnka. 
7. Pierway ujek mój przyrodni , 

z11cny samhtlłan, 

miRł kozusek z kusterpkami 
do samych kolan . 

8. Z drugim ujkiem btkze tez mi 
dobrze Bóg zdarzył, 

±3 

nie lada on był kuchmistrzem, 
ho i psom parzył. 

9. Trzeci ujek był stolnikiem, 
stoły nakrywał, 

C\\'arły ujek był podstolim, 
fajfm·y zmyw:lł. 

tluó : pou stuh•m Jigał), 

}LJ. ,\ piąty Z~b uył lllitlclliki cru, 
sal>le slufował, 

a kiedy było potrzeba, 



i wóz okował. 
11 . Sósty ujek wartkim łowoym, 

choć nie w gorłCoe, 
bo zabijał, dobrze lowil 

... ·ay po bohlcce. 
l 2. Siódmy ujek był fel'lłzym, 

aleó nie zyją, -
nosił świfJŁ'ł ferągiewkfJ 

za prosacri'ł· 
13. Ósmy ujek był ataros~, 

wie o tem wielu, -
staroatował nie na jednam 

przeciez weselu. 
14. A dziewi:ttY pod-staroa~, 

takze nie zyj'ł , -
by nie wyała gf,lbą duaa, 

zdziergli mu syjfł. 

16. A dzieailltY był hetmanem 
z buławił dozą, -

chodził ci z niljj do pałacu 
na noc na strózt. 

16. Jedenasty leutmantem 
wojska świńskiego, 

188 

a dwunaaty feltmanalkiem 
takze koziego. 

17. Trzynasty był rewizorem 
w kazdym powiecie, 

znał i wodził wayatkioh dziadów 
po całym świecie. 

18. A cternasty był kapłonem, 
zacnym prałatem, 

bernardyńskim kanafarzem, 
cóz komu na tern ? 

19. A pietnaaty był duchownym, 
cóz komu wreście ? 

reformackim był lajikiem, 
chodził po kweście. 

20. Braciaek tez był podskarbim, 
skrył sifJ juz w niebie, 

bo zabierał depozyta 
w nocy do siebie. 

21. Któz sifJ tet•az familii 
mojej wydziwi l 

wsyacy byli dobrzy ludzie, 
wsyscy podściwi. 

(Ze shloru pvaoollllego po p. 7. ) 

Oazela mnounkA 367. 

~'-!•s=kti ,, l J e G.tttfG l; l1lfl]fffl 
.Ha aurowie bracia m.lU1 a gdaleteAcle to "'7 b7U. W Cenku 11.11 lllłm plwaku 

w Warce u gorwce, tj bęcbec,łupcupcapejbęcbec łup. 

l. Mazurowie, bracia mili, 
a gdzie-ześoie to wy byli? 
W Ceraku, na złem piwsku, 
w Warce, na gorzałce. 

Ej bf,lo, bt;c, łup, łup, łup, 
ej bfJO hec, łup. 

2. A cózeście tam słyaeli? 
byticie uam tez powiedzieli. 
Wszystko Wll.lll powiemy, 
nic nie zatajamy. 

Ej b !Je, bfJO i t d. 
S. Juz nam ojca na pal wbili, 

i to dobrze ucynili. 
Wysoko on stoji, 
wody aifJ nie boji. 

Ej bfJc, beo itd. 
4. I matkil nam juz spalili, 

i to dobrze ucynili. 
Sla z dymem do nieba, 
cegoz jej potrzeba? 



189 

Ej hoc itd. u jałówko buro. 
Ej hec itd. 6. Ciotko uam tez utopili, 

i to dobn.e ncynili. 
Bo pragnienie miała, 
ceato : pić l wolała. 

7. Wuja z 1tryjem ćwiertowali, 
i to dobrze ndziałali. 
W eaoła nowina, 

Ej hoc itd. krzewi aio rodzina. 
6. Brata nam tez powieaono, 

i to uobrzo ucyniono. 
Ej bec, hec, lup, łup, łup 

ej bec, boo, łup. -
w góro poaed(ł), w góro, 

(Ze ablona po b. K .) 

368. Krakó". 

~~;tfł~--s IU-ttfW!.Hr c s 1 
][lecl7 ja b7ł mlod7 chlopleo ~ja miał pn .. rucm7 ubiór. illomiane 

l. Kiedy ja był młody ohlopiec 
to ja miał prześliony ubiór. 
Słomiane galoty, uurowy mundur, 
bncicki z olaycki, 
makowe podeszwy ; 
jakem poa~:eł do tańca, 
dziewki mie odeszły. 

2. Jakem też był w wojaku, 
miałem pałasiako ostro toczone; 
wtenczas niem wywijał 
kiedym sio z chłopami bijał 
w Cyraku na piwaku. 

S. Mundur alicny od iwiota, 
co w nim pradziadek pa11ł cieleta. 
Podkóweoki n butów ostro wytoczone, 
pierat-zero to w karomie 
zdeptał chlopu żonv. 

ploty, 

llalaobty Agonow4j. 369. n.ana l na llaaowaau. 

~ !~ 1 ]nJ'fl ; J = 1 r ; l J j l r ; l J J l 
1. Pra7ued.lllaaur do llaaura 

poł7ca te mi milJ braclo, 
chodaka po - *7caa41 

pójdo alt .. - 11ca4-

Nlo po-61".. bo to - .. l uJe, 
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2. A jakze to, miły bracie, teraz z nami b~dzie, 

wezakźe łyka na chodaki dostaniemy wsz';dzie. 
Jak zepsuj~, tak odrobię; 

pozwól-że mi, miły bracie, niech wyskoczę sobie, 
bo mi będzie bardzo nudno teraz na wqtrobie. 

3. Pożyczam ci, miły bracie, chodaka nowego, 
a to czynię jak dla brata i rodaka mego. 

Tańcuj sobie z swoj'ł miłą, 
nie zalewaj gorzałcyskiem i piwiskiem głowy, 
bo mi jutro masz odrobić rano chodak nowy. 

(Ze &bloro po Z.) 

tout ob Ser V otr. ~01 Nr 6 

370. ') 

J!t~ ~ G t·1 1 1}J' c 1 ~ ~ r ę I~Jl; 1 c·a ~tliJ ., rr • or 11 
My Mazury z pod Krakowa, u uao kltaj - kt. gotowa. Nleehze DU ullr\ 

nie uwodzi bo mu klitJ - ka aukod&l 

l. Aiy Mazury z pod Krakowa, 
u nas kitejka gotowa. 
Niech-ze nas nikt nie zawodzi, 
bo mu kitajka zaszkodzi. 

Z t'ł kitajkfł wywijamy, 
z t'ł kitajk'ł my hulamy. 

3. Niech-ze pozna Niemiec bardy, 
jako Polak we łbie twardy. 

I podskoczy i wybije, 2. Ctery lata w ziemi rosła, 
a pittego w ręce posła. z kpa Niemca się naśmieje. 

(Z• abloru po kt K .) 

') Niemiec pokłóciwszy się w karczmie z Polakami, wyszedł z niej zbity 
przez mch i przekriJC&jlłC wyraz kij, 1.:-ijek, skart.yl aię przed ludzmi, że 
wzifłł od chłopów po grzbiecie kilajkq. Pieśń niniejsza jest odpowie
dzi' na ŁfJskatgę. - Nadmieniam przy tern, że tutejsi i dalsi chłopi ui.y
wajlł często wyrażenia: Mazur, w miejsce ogólniejszego: Polaka. Tóź 
i Górale, idfłC do Kongrt!sówki na najem do żniw, w przechodzie prze.r: 
Kraków, wyraź&jfł się, że id'ł żąć na MtU"Ury, gdy idt w strony Mie
chowskie, Stopnickie, Kieleckie i t. d. 
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371. 

® p : ;;J c l E l c c c c l r 1 : l : c c rJ l 11tiJ 
Owo ja l'lh • aur l~lfo boga - t), drelukowa 
łwiec• etę na mole pnełlicoe •• · ty . 

Zakollcaonle 

® p' c r"ł 1 ;Jn J 1: ;;: c 1 e 1 c c c c 1 r t=ll: JJ J; 1 
Daltulalt nlb,Y m11łlmowa, drah ... mo •.Y-la, dralwami ay- ta. 

1. Owo ja Mazur tf;go bogaty, 
świćct si~ na mnie prześlicue saty. 

Koaulecka dreliskowa, 
nokszt.alt niby OlUślinowa, 

dratwami syta. 
2. Druga w robocie u miłćj awacki, 

trzecią sluzbista dała do pracki, 
Cwarta nowa wi~i w oknie, 
pitta stara w ługu moknie, 

sóatt wsy zjadły. 
3. Kaftan cerkieski az po kolana, 

dopierom go wdział dzisiaj od 1·ana. 
Delikatnie att;powany, 
jesce jak nie zazywany, 

dopiero z igły. 
4. Zółtogortcy zupan od świ~ta, 

w którym mój pradzi!C'd pasał cię)~t.a . 

Z materyi SllolllOlitt!j, 
jer;ow'ł skórkił podsyty, 

dla proporcyi. 
S. Drugi podrózny, co mam na grzbiecie, 

mozna go zazyó ztmte i lecie. 
A co tego w domu dy•y 
nie jeden juz ~:jadły myay, 

scury popruły. 
ti. Kóntua wilcasty pstro nakrapiany, 

a suurek przy nim jest kouopillny. 
Śklanne guzy z p~tlicnml, 
i z długiemi łapicami 

wisą r~kawy . 
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7. Paa łycakowy kstałtu ślicnego, 

1. jecmienneJ słomy kutaa u niego . 
Juz to temu dawne casy, 
jak bywały takie pasy 

u naa w koronie. 
8. Świeze portasy od karmazynu 

po nieboscyku oajst,Ąreym synu, 
co pojechał na wojackQ, 
i wpadł w atrasną zabijacke, 

w łeb postrzelony. 
9. I capka po nim kućma lisin.sta, 

cudoego kunatu, cterograoiasta. 
I chodaki z ostrogami, 
jakich milldz:y Mazurami 

jeace nie było. 
1(). Sabla tez po nim ostro tocona, 

w tylu potyokach juz doświadcona. 
O jakze on nil} wywijał, 
gdy Bill z chłopakami bijał 

w Cersku na piwsku. 
11. A ja dosiadsy swego rumaka, 

pojadll aukać acęścia u świata. 

Bo juz-ci mnie wsędy znają, 
toć mnie zaraz przywitaj t: 

jak sig mas Bartku l 
12. S korom aill tylko z domu wytocył, 

az mój rumacek zwawo wyakocył. 
A zadany swój ogonek, 
hiezał ze mnl} jak jelonek, 

leciał jak ptasek. 
18. Stantłem na wai blisko miaetecka, 

az owo idzie grzecna dziewecka. 
Zaprasa mnie do pokoju, 
widzto mnie w tak pięknym stroju, 

gościa sumnego. 
\4 . Ja sobie myśl o, co to za ślicna 

dama i gw&ma i poliłycna; 
heblowanych obycajów, 
muei to być 11 cudzych krajów 

jakaś dworacka. 
15. Dobyway rozka z przedoił tabnckt, 

pocenstowaleru dziewcyno grackfł. 
Aze ona jak k.icho~jła, 
wnet Bill do mnie uśmicbn~jła, 

niby nebittko. 
16. Ja jt'j sio pytam : będzies mu i l' chciała? 
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A ona zaraz ri)Ckl! podała. 

Ojciec z matką przybiezeli, 
jak sio o tćm dowiedzieli, -

juz-ci wesele. 

(Ze zbioru po kl . M.) 

372. Piezkowa-okala 

Oto ja Ma - aur 

6wi6c,. •lo na mnie 

IUIDUO boga 

praełlicue •• 

ty, 

t.r 
Ko•ulecka 

dreliokowa, wla6nie by tU mułlioowa, dratwami 17 ta jedyna, 

dratwami •7 - ta. 

Nanekanie Bartoua. 373. "'"'· od \VIelicskl, Gdowa. 

Jułcl epak hrlat i - dsie, dobr .. ole mieó nie pn;rj - dole. 

Co da - 16) to gorc6j, w kale - cle nie opordj gron Udo, grou U - ale. 

l. Juz ci świat (na) opak idzie, 
lepiej sil) mieć nie przyjdzie ; 

co dalej to gorzej 
w kalecie nie sporzej 

grosz lezie. 
2. A za czasu mojego 

bywało dość wszystkiego ; 
ser jak kocia głowa, 
masło ki1:1by smoła 

dość tłuste. 

lub : A za czasu dawnego 

było dosyć wszystkiego; 
chleba, piwa dużo, 
przyjaciele slui'ł, 
boć było. 

S. I na dwoje bywało, 
dobrze si9 też jadało, 

kasze z smalcem tłus~ 
i szperkiJ z kapustlł 

raz w tydzień. 
4. Sucha. rzepa, karpiele 

i to jeszcze w niedziele; 

25 
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w pae wody bywało po groszu. 
zawsze się pijało 11 . Czapka tchórzem podszyta 

za swój grosz. szewskfl dratwlł wyszyta; 
5. I na ucztach bywałem, wyłogi baranie 

wysoko też siadałem - z konopi wysłanie 
proszono, ch~dogo, na święto . 
jeść bywało drogo 12. Druga czapka Iiei11.8ta 

bo z pieprzem. w której'm chodził do miasta; 
6. Taćbirem nas cz~:stowali (piloo cien- kurpiele łyczane (obuwie z koryli-

aześmy się pozierali : ki'8Z) ale p'>tyczane (powłj, l:irpce, krypcie) 
dopiero żartować, do karczmy. 
wąsika smarować 13. Pas czerwony z sprzlłczkami 

wiechciem grochowym. z mosiężneroi kółkami, 
7. Pięknie się też stroiłem i to się świeciło 

kieby pnn wójt chod;~ilem : niby złoto było, 
pas był i gurmana (sukmarw , yur- tak śliczne . 

zawsze nn mnie zrana tlica)14 . Był tri pieni'!dz w kalecie 
w kościele. jak sami dobrze wiecie; 

8. Ciągatura z wyszywką, teraz ani grosza 
kaftan z żółtą podszewką bieda gryzie Bartosza 

w nim foft.ek (haftek) szesnaticie nie kiepsko. 
za groszy dwllnaście - lub: Dyl też i g1·os w kalecie 

tak drogo. jak o tern dobrze wiecie; 
luL : 9. Zupa n z materyi siwej teraz n ima grosa 
było przy nim guzów cztery wsy gryzą Bartosa, 

i foft.ek czternaście toć bida. 
po groszy szesnaście - 15. Tam się było ożenić , 
dość tlrogo. nie trza się było lenić, 

10. Druga ~uknia z paklaku (grube s11kno) wzią>ić pBilllfd z dzieciątkiem, 
to jeszcze od szlaku ; j11łówk~ z cielątkiem 

sznur·ek był czerwony w posagu. 
kosturem (kijc111) mierzony 

Zeg. Paoll P l p Gal otr , 196. 

RZEMIOSŁ O. 

Fliuckowa &OD& " tJed&l aubie dom a, a fiiaacek 

') WłóczkotOic. Tak zwani w l{ro.kowskiem, Indzie trudnillCY się spla
wianieu1 drze"'a na Wiśle (jak na Bugu Orele). Krakowscy włóczkowie 
(niegdyti wyrabiający i włoki ta.kże czyli sieci rybackie, razem i lodzie) 
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nicboracek roul na cbl4b j:>k robacek, plynlo do To runia, 

łalc ;; 1 r; ~ = 1, '!r P G' 1 ,_,l_~L@fjd 
plynlo do To • ranla. 

l. Flisaokowa zona 
siedzi sobie w doma; 
a flisacek nieboracek 
robi na chleb jak robacek, 

płynie do Torunia. 
2. Flisackowie z nieba, 

375. 

dajciez (nam tez) chleba. 
Dawnoście tu nie bywali, 
chleba'ście nam nie dawali, 

teraz tez bywajcie 
chleba nam dawajcie. 

~ l il aJ r ~-rm ~ s ; l r r l ;t ~t l t""' 'd' l 
.Krakowiacy jad, & talMcun' kaa•'ł, 

Moja pani m•tko, chowajto mnie gładko, 

to koniki p••• 
jak o.erwono jabko 

co ujad' mi • lv, 

od nieddeli do nledsiell, 

Z dzio.ta Pr .. oJyo pul do J . F Króllkowtl<lego (Poznal\ 1821 r) 

posiadali odwieczne prawo, spuszczania drzewa do miasta z mH~Jsca 
zwanego przy.stame; ztamt.1d nr komu nie było wolno, oprÓC'Z nich, pro· 
wadzić go da!Pj . Ten prly"ilcj w nagrodg wuleczuoscr otrzynu•ć nueli. 
Obacz opis k0111ka zwierzynieck1e{lu 1 J.~<d Ser. V. str. 3lll ). Przywdeje 
ich wymtenin Pszczółka krakowska z r. 1820, lomrk 3 str. !!fi i .t. G o· 
ł~biowski w dziele G1·y i zabmry (\\'arsz 18311 str. 330 i 67. l\lil)· 
dzy Innemi posradn\i i prawo dozoru nad lasami kr-ólewskiemi. 

Była u Fli~<'•w w zwyczaju Frycówka czyli całowanie baby drc· 
wnianćj, tu jest kloca naksztalt głowy ostruganego, który na komo· 
rach nRdrzecznych f•·ycum dawano du pocałowania. Na JCt.lm·j z tra
tew była urzlłdzona skarbówka t. j . kómórka z desek, w którćj siedział 
żyd dozorca nad transportem i miał żywność dla orylów. 
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37G. a) Zablełów 

~~m r r 11Httfn ~ŁJrtt;&J 
Kra.kowia.nJu jad Ił z tatar - c1a.n" kaez4, co ujad, mU~, to ko-

~#*#_n u till1L=m#~Sl2&-tf=ESd 
nikJ pao,. 

376. b) Krowodraa . 

• ~~~;M~~ »-G c l~ ł1 
Oj Krako - wianie jad11 da z tatar - can'ł ka•'ł, co nJad• Jnlłe, 

:i77. ') Kraków. 

~4$~=?~=I~tg=c1rc-t1=1~~~Y:Et-c-cb1 s c e=a 
Hoj wa chłopcy krakowio.cy, płyni~m z p - larami, dz16 motemy potAtlc:ować, 

') Flisy . • Słoitce ju~ zachodziło (mówi autorka Pamiqtki po dolwęj matce, 
Klem. TańskR), gdyśmy z Drzcwicy (w Opoczyńakiem) wyjechali, a 
okropne piaski nie dozwnlnły pośpiechu; ale Jednostajność drogi P,rzer
wało nam nule zejście stt;; z flisami, wracającemi z wyprawy. Lubię 
niezmiernie tych rzecznych żeglarzy; są oni mote równo z rnorakiemi 
odważni. rozgarnieni, wy1 rzymali ; 1ch powołauie, niebezpieczeństwa, 
przyg-ody, trudy, nn jakie ~il! naraiRja, lekkosć ubioru, zwin11ość ko
meczna , daJą im pewny krój romantyczny . Juieśmy cały ich tabór 
w NuwPm-llliescit> (nad Pilicą l wid1.ieli; bo tam znaczną ilość soli do
stawiwszy, ~zcz~śhwie wraca h do domów; teraz pięcm z nich przyllł
czyto stę do uas, a jedtln zaczął rozmnwiać. Cboctuż jeszcze młody, 
szedł zawsztl naJpierwszy ; żywe uko czarne. włos ciemny i gęsty, do
rodrm i śmiała postawa, ubiór porządny, przypomniały mi ów obraz 
fhsa '' Klonowiczu. 

W szerokiej krajce, piękntsj, pr:tekohia!oj, 
z nowym przysiekiem (8ukierl..q), w magierce 
czupryna k'rzeczy, biała szarawara; 

kto idzie? -- wara ! 

(czapce w~gierskiłj) 
zuchwałe;, 

.Nie dzowiła.m ~li) "i~c bynajmniej, ktedy w ciągu rozmowy od
krył nam, że j10st rotmanem czyli dowódzclł tych wszystkich flisów, że 
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z Sandomłcrzan · k&mi Knycz ntman ie, nłe pomo~e, do wtoera.. do lłny, jut krakowokle 

l. Hej wa chłopcy krakowiacy 
plyniem galarami, 

dziś możemy potańcować 

z Sandomterzankami. 
( lub: kiej sie trafi czasek jRki 

tańczyć z Mazurami). 
2. Krzycz retmanie - nie pomvźo : 

do wiosła, do liny, 
już krakowakie oczka, hoże 

zwabiły dziewczyny . 
3. Krzycz retmanie - nie pomoże, 

precz wiosła, precz liny! 
już krakowiak nie opuści 

swej ładnej dziewczyny. 
4. A kiej w~j dobiP.rzem pary 

i puścim się w tany, 
bierz tam diauli twe galary, 

retmanie kochany. 
ó. Daj-wa z podkówek ogniska 

nim pora przeminie, 
bo może jutro chłopczyska 

nasz galar odpłynie. 
6. Do nas dziewczęta, prosiemy 

i wam sie też ~pieszy, 
jednym galarem płyniemy -

niech się każda eteszy. 
7. Bo dztewczęta - czas jak woda 

bardzo prędko płyme -
ta!tcu; każda pókiś młoda, 

z jutrem wszystko minie, 
8. Grajcie skrzypku mnogim uchom, 

jest tu trocha groszy, 
ustąpią. krakOW$kim zuchom 

warszawskie Bartoszy. 
9. Bo ja chłopek wcale żwawy 

jeno sil) obrócę, 
każdego Bartka z Warszawy 

przez nogę przerzucę. 

10. Da!ĆJ chłopcy do roboty 
pomi~:dzy dziewoje; 

która pr:qjmic twe zaloty, 
bierz ją. też jak swoję . 

11. Hajże dziewcze z madrem oczkiem 
nic ujdziesz przede mną, 

dawno patrzys~ na mnie boczkiem, 
pójdź t11ńcować ze mną. 

12. 1 ty z czerwonym buziakiem 
spuszczasz oczka skromnie, 

masz chęć tańczyć z krakowtakiem, 
pójdź wiec prosze do mnie. 

13. Do nie pr~dlw taki żwawy 
trafi sie do tońca, -

nie puszczę oie od zabawy 
aż do wschodu słońca. 

mial ich teraz 90 z Hobą, a miewał czasem i więce;. że Kazimierza 
Gędziora cesarscy i królewscy jak zły szeląg zua;ą n~lustcie być bo
gaci '(u zapytał Bill nasz wo:tnica. .Bogatym ;est, bom zdrów z łaski 
Pana Boga, • wyrzekł natychmiast. nA me przykrzy wam się to filsOw
akte rzemiosło?" spytałem się. "Gdzie tam" zl\wołał, ,Jest ci wpraw
dzie rnitrljgi dosyć, człowiek nie dośpi, nie dOJil; często w wodzie, 
kieby ryba vluskac musi ; ale za to jak doprowadzi azczęśl1wte onę 
sól do mety, rad temu i wesół, kieby go kto na sto koni wsadził . " -
nA w domu długo odpoczywacie?" - ~Jnk najkrócej; człek stawi się 
przed starszyzn'ł, kobiecie i dziatkom gościniec odda, rozpowie kumom. 
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Na mnr~rzy l Innych raemłoilolków 378. 

b p : p1 ; l ; r s l ~ ~ ; p r li; i l J m l l; ; l 
Smlerć mu - lauowł n&robi · lA Mln, waleta go u. łeb, 

~iłHZJh ; l n J l J r @_!;] p p l i'JB 
6cł,gnela go z muru 

~mrt;F]EJ;I f m l l; i 
(lub na nuto dzi..Jowal<, Sr łSI) . 

l. Smierć mularzowi narobiła bólu, 
wzi!jła go za łeb, ściągnęła go z muru. 
Jesce mu wapnem ocy zalepiła, 

tak sie pastwiła l 
2. I z panem cieślą narobiła strachu, 

wzięła go za łeb, zruciła go z dachu, 
jesce go gontem w krzyze uderzyła, 

tak sic pastwiła. 
3. I 1. panem kr11wcem obok se zasi~jdzie 

wsyćkie kawałecki prezentować h~:dzie 

co od kapotek i sukien zostato, 
i:ydkom sprzedano l 

4. l pana sewca za drzwi wyprowadzi, 
ostrym kn,bulcem za ucho zawadzi; 
wyprowadzi go na drogQ i rznie mm o ziemi~, 

znaj szewcze plemie ! 

J Konopka P l. Itr. otr. 118 

w karczmie flisowakie dzieje, trocha się dowie co się w wiosce stało, 
i dalej rusza gdy jedno może. A ktoby SI~ tam za piecem na sucho 
osiedział, kto raz w~drówki i wody skosztuje ?" 

.Gdyśmy tak i podobnie z Gt;dziorem rozmawiali, towarzysze jego 
sporazym id!łc po piasku od kom krokiem, wyprzedzili nas; nie było 
ich widać, bo już ciemności zapadły; ale rozlegał si~ po wieczornej 
rosie odgłos wesołych ich pieśm ; - w tćm uc1chly nagle, a po kilku 
chwilach jRZdy, dostrzegliśmy iuh kl!;czlłcych przed małą Matki Zba
WICiela kapliczk,, niedawno wystawionlł vrzy drodze. Kląkł z nimi 
KHzimierz Gydzior i my, wysiadl.zy z powozu uklt;kliśrny takie. Nie 
pamiątam, ażebym kiedy modlił<~ siQ gorliwieJ Jeszcze mam to błngie 
uczucie, jeszcze w1dzl) liJ malą kapliczk~:, j11śniejącą w nićj lamp~, ten 
wieczór cichy i ciepły, i tyth flisów w bieli." 

"Te tlisuw roty rzadko kiedy są bez grajka, który na skrzypcach 
przygrywając rodzinne piosnk1, a czastnn rt.\lpoląc niemiłosiernie, roz
rywa wolne od przykrej pracy chwile i powrót ich w ojczyste progi 
uprzyjemnia. 

(Przyjaciel ludw. Leszno 1835 rok 2gi Nr 18.) 
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Na młJnarsy. 379. 

Pani matko 

Pytel malr, 

b7l tu mlJQara, co potreal pytla u na.o C6ad ty 

,.oda duoa, to ole m,ka poroalluna. 

oo 17 P7 - Ua Dl maa, aobaml 

t. Pani matko byl tu mynarz, 
co pozycal pytla u nas. 
Pytlll mały, woda. duza, 
to aie mąka porozkurza. 

aubrujea a. gariom oboi6was . 

2. Cózcś ty za. myuat·z? 
co ty pytla ni mas, 
zebnmi zuLrujea, 
a garleru ol>siewaa. 

Pocbw&la łaru 380. 1) 

Jrraków 

sa tny nar1 

® : ; ttP c c l ~ s ~ c l s r ltB r l :?=s 
... "' 

Kom u dro - p miarka, temu mlynk,em tarnka e buclat gru-bo m10le, 

to &alka gt.r - dalele. 

l. Komu droga miarka, 
ternu mlyukiem :i:arnka. 
Choctai grubo miele, 
to zatka gardziele. 

2. I miele od świeta, 
bośmy me pani~:ta. 

Gdy nie IDliU kucharza, , 
nie trza ci młynarza. 

') Po wsiach zdarza sie czasem napotkać łudt1 wedrownyeh (najczcścićj 
gór~li) trudniących 811) liastekaniem startych i zużytych karniem mlyn
skich. Ludzie ci maJą w torbte żcłatne llllrtCdtJa 1 młotek do nasie
kania kamteniR. Czynność ~ spełniaJą po z"i.egnnniu kamienia zna
kiem krzyża sw. A skoitczyw•zy muwtq nJI odebodnem : .,Niech ta(m) 
Pan Jezus 1 Matka Najświotsza i wszyscy Swtect po mogił, lJO mogą, -
i ni~ch ziarna ua żarua UDJ'ł. bo mlljJl. • 



S. Mrozu ai~ nie bvji, 
bo ae w sieni stoji . 
Nie trzeba mu wody 
z rzeki dla ochłody . 

A choć wiatr nie wieje, 
to młyn nie zgłupieje. 

4. Jedna r~ka eypie, 
a druga obraca, 
a ziarno wsypane 
w m~kg ei~ obraca. 

6. A im brzuch głodniejszy 
tern kamień wartkniejszy. 
Jak Bif,l zm~cz~ matki, 
pomogą im dziatki. 
Ojciec sili dołoży, 
kiedy go głód morzy. 

6. Gdzie młynek cbyrkota 
w tym domu ochota, 
ale gdzie ustaje, 
tam bićda nastaje. 

7. Po trosze trza sypać, 
bobyś nie mógł dychać. 
Jak sifJ nie chce kruszyć, 
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trzeba l'iarno suszyć; 
jeżli nie domiela, 
to spuszczaj kamienia. 

8. Ziarnko co wyleci, 
nie pójdzie do śmieci; 
kury wyzbierają 
bo na to czekają. 

9. Żarna ten smaruje (by nie piszczały) 
co na słuch choruje ; 
lecz kto patrzy zy~ku, 
nie boj i si~ pisku; 
nawet Bif,l I'aduje, 
że mu młyn wteruje. (wtoruje). 

10. Nie wstyd dla uiedaka 
chwycić sifi! mielaka. 
On cifi} poratuje, 
młynarz zuankretuje. 

11. W czasie zaś napaści, 
dobry mielak w garści; 
zbroni od złodzieja 
i nieprzyjaciela. 
Wi~c Sil) żarn trzymamy, 
co po ojcach mamy. 

Na pl6clennil<6w. 381. (mol. ob Nr 285). .M:odlnlea. 

Noaili do knapa prsedse braemio · nami a m 6j panie !mapie. 

~U::GE@======~==-- ~====::::::l -- ------------------------~----- ----

l. Nosili do knapa 
prz~dze brzemionami : 
o mój panie knapie, 
zróbciez przed świątkami. 

2. Dwa łokcie kieluasy 
i miarka ziemniaków -
o reście nie mówie, 
co bfi}dzie w Hamaku. 

S. A jak ci tl) prz~dzg 
tam za piec wrzucili, 
mysy, scury zjadły, 
óni zabacyli. 

4. A jak ci tg przgdzg 
na {alfy nawijał -
mój mnie mocny Boze, 

jeace- m takij ni miał l 
5. Siedem łokci wrubl.-u 

i ,vyrzyny mało, (szerzyny) 
mój mnie mocny Boze, 
ka z eie to podziało? 

6. Jak ci posła na blich, 
ZBCIJła polewać -
mój mnie mocny Boze, 
trawkf,l bez (przez) to widać l 
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7. Jak Rię wyh•elilo, mi•J mnie morny łlozE>! 

usyła ciasnocke (s poumc~J, \\ idllf' bo•Z nit- llu~k\: (('al'! nog\t) 

met l'u~•m '"''" (l'i5il Ser.)jt~. l Nr 38 U l 3'3 m ("'tr ~8!J) taxt t,", Ser tr Nr so·t 

3~2. -- "' 

Ach mój lto:i.o c.U mam czyni~, cz.y w~drować, czy w IQ i<"uić \\' tdrowa.łh) m 

nutki boi"' oż.enis" aio, cierp nlodol'l· 

l. Ach mój lłoze ! cóz mam cymc 
cy wędrować cy się zenić? 

W~drowalbym nózki bolą. 
ozeuis się cierp niedolą 

2. Lepij nózki nasmarować, 

w cudze kraje powędrować; 
id~;, id11, nie wiem kędy, 
zarosła mi droga wsędy. 

3 Zarosła mi topoliną -
zero cie pokochał dziewcyno, 
zarosła mi suchym bucem, 
my się z sobą dziewce zlącen1. 

4. Płyną gąski po Dunaju 
ach mÓJ łloze! złąc-ze nas juz. 
Ojciec, matka zlącyć moze, 
a rodzina dopomoze. 

J . Konopka olr. lł50 Wojeleki II olr 161, Z. Paull otr. ts; 

Mazur (przeroblnny z krakowiak~) 383. 

W odrowa li aewcy, mieli zOile buty , waliipili na piwo, 

Wedrowa • U oawcy 

u garbarza, ukradli mu okOre 

26 



l. W~drowali aewcy, 
mieli zólte buty, 
wst~pili na piwo 
do cucbyj chałupy. 

2. Wodrowali sewcy 
az na Now'ł·góro, 
nocowali u garbarza, 
ukradli mu ,skóro. 

3. Obiesili sewca 
w sieni przede drzwiami , 
a aewcvta niebozęta, 
kluły go eydlami. 

4. A w tym tu Krakowi!\ 
sewakie słowo ełyuie ; 
kobyła si~ utopiła 

tylko ogon płynie. 

5. A dla Boga, sewcy, 
kobył e ratujcifl ; 
dźwignijcie za ogon, 
przecie pozałujcie . 

6. A w tym tu Krakowie 
zakwitały 8liwy, 
pi~ó tysiocy sewców jeździ 
na kobyle siwyj. 
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7. Kobyła sio potchla, 
sewcy pospadali, 
ledwo ze aie słowa 
w Cechmistrzu zlladali. 

8. Ledwo tyle wyrzekł : 

kobyło ratujcie, 
dźwignijcie za ogon, 
przecie pozałujcie l 

9. A u sewca tyle llydło (mimła) 

dwa kopyta i trzy aydła ; 
a sewce mój sewce, 
kopyto cie łechce ; 
Pana Boga nie znas, 
kopytem sio zegnas. 

10. A ty sewcu kopyciarzu, 
goniłeś mnie po cmentarzu, 
ale mnie ta Bonek bronił, 
ze mnie przecie stlwc nie zgonił. 

11 . W niedziele sie eewcy bili, 
w poniedziałek w kozie byli ; 
ja tam zajrzał raniusieńko, 
az tam eewców peł\liusieńko. 

12. Kogo bij'ł? - Sewca bijt. 
Niech ta bijfł, to bestyjtl 

;J. Konopka P l. otr. 180 mol P iolnl ludu (1857) Ser. l Nr ~~ b . l as m . 

384. od Chrunowa, łl,alowlo. 

J 
~ r r r ; 1 r r 1±8 D r ; 1t8 D J ą 

Na 8lawlr.oW'Ildej ullC7, 

l. Na Sławkowekiej ulicy 
pij ali tam aewcycy ; 
tylko jeden nie pijał 
co u dziewcyny bywał. 

~ . Moja panno, puś6 mnie tam, 
odesedłem capkt tam. 
Choóby ja cie puściła 
matka by mio obiła. 

3. Jeet za{lorka niziuchno,. 
otwórz·:r:l! se cichuchno ; 
je1t skrzycecka za drzwiami, 
połóz - ze se pas na nij. 

piJali tam eeweyoJ, 

4. A capecke na atole, 
sam sie połóz wedle mnie. 
A któz nas tu obudzi, 
oboje młodych ludzi. 

6. Jest jaskółka ranny ptak, 
obudzi nas jeno brzak (brzask). 
Jaakółecka świergoli: 

Wetawllj Jasiu, dzień biały l 
n. Tylko ci sit~ tak zdało, 

j es c e słońce nie wstało. 
Juzbym ja był dawnij wstał, 
tylko mi oie dziewoze, żtl. 
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Hej, bej, trom tajdaoa, lwieri mi••ł•c no. niebie, pul~ m11ie traola do olebłe. 

l . Hej! hej t trom taj dana -
Swieci miesiile na niebie 
puść mnie Kasiu do siebie 

2. Hej! hej ! trom taj dana - 
Jakze ja cie puścić mam 
kiej ja biedna n tyś pan. 

2. Hej itd. Pocemześ mnie poznała 
coś mnie panem nazwala. 

4. Hej - po surducie zielonym. 

po capecce z galonem. 
b. Hej - złóz capecke we dwoje 

połóz-my si!j oboje. 
6. Hej - jaskółecka ranny ptak 

obudzi nas jutro wcaa. 
7. Hej - Kasia raniuśko wstała 

Kasia rybek zachciała. 
8. Hej - a dal ci ji grosy seść 

kup se rybek wieJa chces. 

386. Kneuowice. 

6: atlJy;D l S?+-t-f:~~~ 
Hoj, hPj , traj ~aj, traj dr,j •lana, łwłcci młc - ał,c na nie - b!e, 

-~~ .. j 
puł~ mnie pan-no <lo ole · bic 

387. Chrzanów 

b ~ ! ;l r r t i c tli? r r l c c s ; c li ;:; ; f a f ; l 
S wiec! micsiqc n n nic hi e, pull! mnh pnnno, trom ta rata dyna, pułł! mnie panno doaieble 

l. .świeci miesiile ua nieuie, 
puść mm e pannil do siebie. u 

.Jakze ja cio puscić mam, 
jam jest sługa a ty pan. • 

2 . • A pocem-ześ mnie poznała?" 
.Poznałt .. m cie po mowie 
po capecce na głowie . " 

3. A jak ci Jlł pochwycił, 
uory, lasy trzescaly, 
z drzewin wierzchy leciały ! 

4. Zaniós ci jlł przed piekło, 
zapukał w li1·ednie okt1o: 
n Otwórzcie-z mi hultaje : 
ja niewierną wam daj~. u 

J . Konopka P. l Itr otr l te. 

P A S T E R S T W O. ŁĄK A. 

388. (ob. Nr 195-201) Modlnlca 

f!-:::;:;; 1 ,: c z t5i l l c c ; 1 ;· s .'~c t J 
PWol& J>IWILerucka, wollli u ołlłwocu, pldkDie aob•o 6pl~wnlo., 



plelmle 1oble lpl6wala 

l. Pasła pnsterecka 
wołki u stawecka, 

pieknie sobie śpiewała . 

Przysad do nij zaj'łC 

chciał koniki zająć, 
ona sobie nie dała. 

2. Nie zajmaj mi wołków 
nadobny pachołku, 

cózby ja se zganiała? 
Ty mały pachołku 
nie zajmaj mi wołków 

bo ja będe płakała. 
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3. Pozeu11 ja wołki 
na zielone dołki, 

będlł mi je chopcy paść; 
a ja będe spala 
póki bede chciała, 

aze mi je kaził gnać. 
4. Zebyś ty był dobry 

Ja&inku nadobny, 
kazałhyś mi do dnia spać 

Aleś ty nic potem 
zalecas się insym 

a mnie kazes wołki gnać. 

J . Konopka P 1. lu. 1lr. 124. - (,,.,/, ~ ... IV Nr 235 (Itr 58) 

Dana Ji - no dana 

no sama. 

1, Dana ino dana 
na łlłce u siana 
literech koMiarcyków 
a ja ino sama. 

2. Śterech kosiarcyków 
a ja ino sama -

389. Medlnica . 

61<!rech kollar-ryk6,., a ja ji -

ugrabiła ja se 
litery kopki siana. 

3. Jesceby-m se była 
piątą ugrabiła, 

by-m sie była z tobą 
Jasiu nie bawiła. 

J . Konopka P L lu Itr. 22 . 

390. Knltów 

,~ ... --..-.- ~ :.r; 

~~u-~~~ma-Et~~ 
."... , , 

Z tamt1 otron1 julora, • tamty otrou1 lipcem jaworem oj tam za burem jeziora 
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l. Z taruty strony jeziora, 
z tamty strony lipcem jawor·em 

oj tam za borem 
jeziora. 

2. Pasła panna naiora, 
pasła panna lipcem jaworem 

oj tam za borem 
gfłsiora. 

S. A jakześ go wołała, 
a jakześ go lipcem jaworem 

oj lam za borem 
wołała. 

4. Kiedyś mu jeść dawała, 
kiedyś mu jeść lipcem jaworem 

oj tam za borem 
dawała. 

5. Wołałam go: liwuś mój; 
wołalam go lipcem jaworem 

oj tam za borem 
liwuś mój. 

6. Uklłsiłaś mnie w bnusek moJ ; 
ukąsiłaś mnie lipcem jaworem 

oj lam za borem 
w brzusek mój. 

7. Ja cie w brzuaek nie kąsał, 

ja cie w brzuaek lipo~m jaworem 
oj tam za borem 

nic kfłs&ł. 
8. Tylkom sie z wody otrząsał, 

tylko-m sie z wody lipcem jaworem 
oj tam za borem 

otrzlłaal. 

9. Nie chodź do mnie w sobote, 
nie chodź do mnie lipcem jaworem 

oj tam za borem 
w aobote. 

10. Bo mam wielką robote, 
bo mam wieikił lipcem jaworem 

oj tam za borem 
robo te. 

11. Przyjdź-ze do mnie w niedziele, 
przyjdi-ze do mnie lipcem jaworem 

oj tam za borem 
w niedziele . 

12. :Łózecko ci pościele, 

łózecko ci lr!Jcem jaworem 
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oj tam :ta borem 
pościele . 

15. Bedzies z niego kontenty, 
bedzies z niego lipcem Jaworem 

oj tam za borem 
kontenty . 

14. Pójdzie ci miłość az w pi~ty, 

pójdzie ci milość lipcem jaworem 
oj tam za borem 

u: w pi~ty. 

J Konopka P. l. tr. ou. l U - Lo.ł, liorJj& 11 Nr 180 

39 (. Plellkowa-tkala. 

Pluowk&. 

Wcora ~7la niedoiolecka dzil pooled&ia - lek, 

l. Wcura była u•euz10łecka , 

dziś poniedz1alek, 
zaden mi si~ nie podobał 

ino owcarek. 
2. Da i bo ten owcarecek 

chłopiec nsllobny : 
kamizelka haft.owana, 

pasek jedwabny. 
S. A wyjżryj -ze ty dziewcyno 

okneru na pole, 

-
r f e l J " 

cy nie zeną stada owiec 
owcar.:ykowie. 

4. Zenfł1 zenlł, pani mał.ko, 
aami w zieleni, 

a skryj-z11 sio moja córo 
by ci~ nie wzieni. 

5. W ezn~t, wez:nt, pani matko, 
dobrze ucyni'ł, 

byłabym ee oweneckom 
za gospodynit. 

392. l\uclawa. 

~~~sooffl wf}ijfj 
"" Woora b7la nl.cldoleob claiJ poDledala - lek, aadtll mi alo nle podoba 

17lko owca nk o dana, tylko owoa rek. . 
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393. Piuko•a-oka.ła 

~;rr 1ffi; ::lrrr:I;;;X•§m 
moje • •oU•1 moJO wolkł 

.... a ktft& ri mi 

A jal ci ta moje wolkl w l11le 111 . a ttól mi tam 

~;;l i;; l 
pójcble po llio, Ja u aam 

395. OJeó• 

~#T: c c c. b l SI J l $ c c ; l ~~ J l $!: ;; l c@ l ił :; s • 
ll:uiu moja Kuła chodzlo po aa - lulu, chodt ino na pole. 

Kaolu moja Kt.olu chodtil Ino oama, polgramy oobie. 

polgr"m7 oobio. 

~ wlooon. do n.na. 



Da jak uęddoe 

d to 

wygAniała, 

d to 
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396. 

wyg.l.oia.ła, 

d to 

Pr11doik. 

l>yck~ wyganiajze bycki, da ja ciebi• bede ccka~ 

d to 

z t.amty ttrony 

pod kor•ck'l 1 raoa, dto r. r&na , dtu 

.... .; ... ... 
nf'.cld, s laldty atr(ln) n~ckł. 

siane . p{łtł knpPC'kfł ł4isna 

397. C'•ulice 

~~=ttgl}: c 1l:: cJJIJ 05l-c3 i;JZtJ 
Oj łwiuie moje łwioi(t. choch4 po dr-l.nute, a co je - dnę nawrócę, 

to mi druga ginie. 

398. Wola Zabletowaka. 

jl 1':\ S::.=r' ~ 
&ił-!-rtctttn· ;l' l c c r l : J t l u c·bfili9 

Hej 1 kozy mo • J• kozy, objadły • ocio brzozy, bodajełcie pomarniały, 

Rej 1 w deionym ogrodzie, •Jadły ko·zy litcie, ju& mi Mz te ddęwc,tecka 

~-· ili= l 
daj to 11 • nu Bozy ~ 

odebra • l) ac~łoi•l 

399. m~l. ob Nr 2~S . Krseuowlce 

b* : s r = l ;li'; 1 c r ' 1 c }c 7: 1 1; t 1 tl tiB 
Ej, a m~ za owcami, da pójdtze Kaaiu z nami, oj bo~zlea Kulu moj'l, 
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~1 m! nr: l; ;JlJ(1ńg;J 1 cn;IR1i§J 
Jak alhr7 oto dooto)lł · 

Owearecku, owce setl, ze mą •ed. 

owiecln, to popl'Ooio dalweciU. 

401. Boiechowice 

od Kallo, a Ja Wojtek od 'Wanaw:r. Powied&lo.J cl 

;Ja 14• na nie w6r, w6r, w6r, w6r, W7BUt7 ml 1 torhy adr, o4r. 

ml pleo •1.117, •• tamte no mnie wareaty. 

402. WełJrsce . 

~~~~~~~---:] -~ ._.__.-.-~;;:!=~-=ioł ił 
Nla W1łJI.u.l owearecku owiec na ro - •o na roao, jaru chuotecld 

nie uo7la co ol 10'7nio - ·~· 10'7nło•o 
27 
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403. Modlnlca. 

& : c c r l c t j l s V r l c Ąr j l f s Jj J I:J l l 
el 

Zen i o ow ... cAn owce, 

l>arau. brakuje 

l . Zenie owca.rz owco, 
po lipowym moście, 
pan mu je rachuje, 
barana brakuje. 

po lljH> • W)"ln IIIOłCi C, pan ma je 

po cierniu włócyli" . 

3 "Cemuześ nie biegał, 
albo psom nie kazał ?u 
.,Mnie nogi bolały, 
psy scekać nie chciały, 
bodaj pozdychały. • 

2. "Kajz ten baran łysy 
co chodził do Wisty?, u 

.,Wilr.y mi go wzicni 
J . Konopka l>. l kr . otr. 140 

M Y Ś JJ I W S 'J1 W O. 

404. 

rachujo, 

PojedslemJ u. łów, "" łów, towan71sa mój .&j, ej D.& lów, "" łotr7, 

do oleloufj d"brow7, towan7ua mój . 

J. Pojedziemy na łów, towarzyazu mój . 
Ej ej na. łów, na łowy 
do zielonćj d4browy 

towanyuu mój . 
2. Oto bieży zajlłc, towarzyszu mój l 

l'uHzczaj charty na woll,h 
niech ujlłca dogonit, 

towarzyszu mój. 
3. Oto bieiy sarna, towarzyszu m6j. 

Puszczaj cluu1.y na wolą, 
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niech ~ sarnil dogonią, 
towarzyszu mój. 

4. Oto bieży sobol towarzyszu mój ! 
Puszczaj charty na wolą, 
niech sobola dogoni'ł, 

towarzyszu mój. 
6. Oto bieży panna, towarzyszu mój 

Puść twe charty powoli, 
niech ~ panno dogoni, 

towarzyszu mój. 
6. A teraz sio dzielmy, towarzyszu mój . 

Tobie zając i sarna, 
a mnie aobol i panna, 

towarzyszu ruój. 
7. A kiedy ci krzywda, towarzyszu mój. 

Tobie sipdło a mnie koń, 
pojdźże sobie panne goń, 

towarzyszu mój. 

(Zo abioru po ka. M.) 

405. 

"-~~-;1Mf#ł=;nt4p17-ąif55· 1 
C&17 doleJ! m7 - łll"'7 po luuejl po-lUJe, a 11'11 nle o po -l owal mocno"'' l r.- o uje 

Có.t lo - jeełf neeoe o Bo - h t b71" b7l be o o wie- fi1D71 by d to nlo mo łe. 

l. Cały dzień my8liwy po knieji poluje, 
a gdy nie apolował, mocno sio frasuje. 

Cót to jest? rzecze, o Boże l 
bym był bez zwierzyny, być to nie może 

2. Rzecze: gońcie pieski, po kniejach nukajcie, 
a jak co znAjdziecie, to mi odglos dajcie. 

Z ochotą pieski ezukajq, 
nie darmo po kniejach nadszczekiwają. 

S. Rzuci się myliłiwy na przeamycz~~: stronę . 

aż znajduje zwierze na trawie uśpioue. 
Cieszy aiiJ, budzić żałuje, 

aby snu nie przerwał, to obserwuje. 
4. Przebudza ai9 baba, dziwi sio myśliwy, 

krzyknie rozgniewana: pójdziesz niegodziwy! 



212 

Spać nic dasz, we?. łyt·h psów knp11, 
a jeil1 uit~ pójrlt.il'~z, c3łuj mnie w pi\!t~. 

(7.o zllion1 1>0 Z.). 

406. 
~ 

~m&gg r : IIJ?J+Rtf1 c 5 $ $ 1 s 5td 
Siodti sohio •aJqc potl 1nlo-dz~, ro<l m lo .. d z,, l'o koloj! o!~ ro•I>ICI(a.ll, 

a myóliwi o nim nie Wił • thą, ule wie • da~ 

aby aaj~ • en achwyt.alł forte • Iem, forte .. lcrn 

zamiast wina, wod~ pijll1 

sierota. 

g 

l. Sieuzi sobie znjlłC pod miedzi), 
a myśliwi o uim nie wiedr.'ł. 

ro knicji si~ rozbiegali, 
aby zlljlłca sdnvytuli 

fortelem. 

6. Ej wszystko to chłopskie udanie, 
był tu stary zaji}C mospanie; 
dzisiaj rano siedzi.J w życie, 

2. Jeden na drugiego mrugaj~, 
srodze no. zająca czuwnjQ. 
Wszy.;tkie swory rozpuścili, 
krzyk i hatas uczynili, 

jest tu kot. 
3. Już goltezy pies ślo.dcm dochodzi, 

zającowi ~mierć w oczy zachodzi. 
iedzi smutny rozmyślając, 

testament soLie sklaunJ'lC 
śmiertelny. 

4. Co jn tym myśliwym zawinił, 

n dopiero uciekł skrycie 
czem Jll'IJdztij. 

7. Skoro zając trl}bę usłyszy, 
zat·az sill w swym duchu uciszy. 
A myśliwi sa sa, sa sa, 
o. zaj11czek w ttim do lasa, 

juz ja pan ! 
8. &tniH.Jli my~liwi w gromadzie, 

sami Bi\l dziwuj'łC swej radzie 1 
1\ligdzy sob'ł Bill wadzili, 
że samochclłc opuścili 

w c ze m 'e m jak~ szkodg czynił? 
Choć czasem w kapu~cie siadam, 9. 
po liijteczku tylko zjadam, 

zajf!ca. 
A co uciekając pogubił, 

to panom myliliwyro polilubit 
Dobt'fł·Ścit~ zwierzynil widzieli, 
uobki Zllji!Cze widzieli, 

nie jo.k wól. 
6. U nich miodu, wina, nie prosz!J, 

Z& CÓZ tak'ł krzywd\! lJODOSZ\l. 

Jak ubogi w ł!łce żyjg, 

&Liera.icie·i ! 

(Ze abloru po ko. lll). 

407. CbraaAG·.w. 

~;p~~;~ l C >t J :l~at$}] f(1~5w§itp 
Sle<lzhouiei&J~C pQd lllied•~. Po luliOJI a!o ruzuiegali, 

a myłliwl o wm Dio wiedz,. 
aby &aJł~C& IChytaU. 



t,. 
ror1elcm, (ort4lom 

Sicd~i souic znjllC 
pod miedzi) 

a myśliwi o nim 
nie wiedzą. 

Siedzi, siedzi, lamentuje, 
testament sobie spisuje. 

2. A ci u! a ci u! h osa, h osa, 
juz znj~cck w końcu lasa, 

juz nas! juz nas l 
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3 

J 

.Mi~so ?.jedzą psi, 
pauuwie ; 

kiski wyrzucił 
a wronie. 

A skórkę sprzedadzt 
kuśnierzom, 

a ogonek daruj'ł 
zołuierzom . 

Konopka P . l . kr. atr . 140. 

RÓŻNE. 

408. Modlnica. 

ł~~s@=t~$-;_;±ttft=~ 
Slu•yletn u pana na plrao lato, Moj"' kura, 

"7•1u•Jiom aoblo koil.oako u lo. 

dole pióra po aadde chodaila kurcęta wod~lla., hej, hoJ, moja kul")' - c• 

l. Słuzyłem o pana na pirwse lato, 
wyełuzyłem sobie kokJake za to. 

Moja kura 
złote pióra -

po andzie chodziła 
kurccta wodziła -
hej hej l moja kuryca. 

2. Słuzyłcm u pana na drugie lato, 
wysłuzyłem sobie acygiełka za to. 

Mój scygiełck dzióbie illak; 
moja kura 
złote pióra -

po sad t. i e chodziła. 
kurc~;ta wodziła -
hej hej l moja kuryca. 

3. Słuzyłem u pana na trzecie Jato, 
wyełuzyłcm sobie kacusie za to. 

Moja kacka mówi tak 
mój acygiełek dzióbie mak ; 

moja kura 
złote pióra 

po eadzie chodziła 
kurc~:ta wodziła -
heJ hej l moja kuryca. 

4. :Słuzyłem u pana na cwarte lato, 
wvaluzyłem sobie gąaecke za to. 

Mujn g~:li 

kuvrem trz~:ś; 
moja kacka mówi tak, 
mój acygiełek dzióbie mak ; 



moja kura 
złote pióra 

po sadzie chodziła 
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kurcęta wodziła -
hoj hej l moja kuryca. 

J. Konopka P. l . alr. 167. 

409. 

E=~Q?=rc-ffi-R!J$~ę~~ ~~~ ~ 
Prsed lat,. przed lal7 b7lo plaatwa wlelo orad b7l sa 

króla, oprawia! im weo - aele, epr&w.i.al im we- sele. 

to zaraz cęstował. 1. Przed laty, przed laty 
było ptastwa wiele; 
Orzeł był za króla, 
sprawił im wesele. 

6. Swinia marchew skrobała 
po kuchni cbodz'łcy, 

2. Glłsior sobie pojął 
swoją panilł gęskę, 

kacor sobi., pojqł 
swojlł pamą kackiJ. 
Cyronecka mała 
była im za swackę. 

S. Krzywonosa posłali 
do lasa na syski, 
Dzieciołowi kazali 
zeby strugał lyzki. 

4. Kura piwo tocyła, 
kogut go synkował, 
kto go tylko prosił 

a wilk miiJ&O zasiekował 
safarzem będący. 

6. Kuropatwa maluteńka 
za kucharkQ była, 

jeno sobie w celuściac'h 
plecy zasmoliła. 

7. Sterualowie pŁaskowie 
do stołu słuzyli, 
wróblowie panowie 
krajcykaroi byli. 

8. Sikora tańcowała 
po śmieciach po stole, 
a paw im przygrywał 
na boncie w stodole. 

J , Konopka P l lu. atr. 16ł. 

410. Ja worano. 

'1: lamUJ atrony •• Warollw& ozenll alv "'róbel • lu. q. WayłiLicb plall6w 

&; p c ; fi c l s )';) l c l Jj ; l 
aaproalll a o aowie aabaąll. 

mel. ob. Nr 382. 
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l. Z tamtiU Rtrony za WarRzrnvą 

o~enił sit w reibel z kaw'ł {kn wką). 
4. Sifldta sobie na przypit>cku 

kazała gc·nć po memiecku 
2. Wsyćkich płltsk<'n\' Y.~prosilc 

a o snwic znhacyli 
3. Sowicu si~: dowiedziała 

na wesele przyleciała . 

5. Pojun ci j~ w1·óbel -. lonie<', 
W)·lu111al ij śr·edni p11lec. 

6. Juk ty ta1irys, op~;tauce! 
wyłomas mi syćkic palce. 

41 l . Racihorowlce 

@1 : J c ; c l ~ ~ : C l r : ; l ; ; c l J:) : fj l l~ f-B 
" "'" "' .. O&cnil ai~ wiłcek w gaju D& kraju, na kr,.ju, a liska na llpie, 

~~~l 
aębami mu •grz)'l>ie . 

l. O zen ił siiJ WiJcek w gaju na 
a Liska na lipie, 
zcbami mu zgrzypie. 

kraju, 4. A to białe Psisko 
w piecu napaliło, 

2. A na to wesele 
trzy Kapłony młóciły w stodolo, 

a Kura im wieje 
Kogut siiJ z nich śmieje; 
owies im podsiewa, 
do młyna poseła. 

3. Lew młynarz im nm~le, 
Łania sill z niego śmieje, 

a rogaty Baran z Kozlł 
ze młyna miłkę przywożą. 

a to chude Kumorzysko (komar) 
w dzieży namisiło. 

5. A ta GQ:i siodłata, 

skr:tydłami piec wymiata. 
A 1\acór doradzał, 
chlći.J c.lo pieca wsadzał. 

6. A pan mloc.ly dobywa, 
lec c.lo kosa nic nieprzyi.Jywa. 
A jakze przybyć miało, 
k1edy mu sie jeść bardzo chciało. 

J . Konopka P. l kr. tir. 16~ . 

Patra oro • caka patra, troje d .Jatek ma. Jedno one na uaone, 

Uugie poga - ola 



l . Pstra srocka pstra 
troje dziatek ma. 

Jedno orze 
na ugorze 

drugie pogania. 
2. Trzecte siedzi na kamycku 

trzyma skrzypki na rzemyckn, 
gra sobie gra. 

3. w carnej potoce 
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sroka grzegoce. 
Syn si~ j• zeni 
w tureckiej ziemi. 

4. A sroka się dowiedziała 
na westile poleciała. 
Wywiód ci ją wróbel w taniec 
ur,,.al . ci ji palca koniec. 
Pomału-ze op{ltańce 

bo mi wyrwies wsyćkie palce. 

J łiooopka P. l . Itr. 166. - Lutf. II Nr 182. 

Dzt&ciom. 413. Wieli eon. 

Petra eroczka Jedno orze na ug~ne, drugie poga • 'llla. 

troje dziatek m& 

~~ ~~ ~ ~ 

Trzecie aiedzi aa kamyck~ wn:yetko sobie gra. 

trzyma akrzypk.f na rzemycku, 

Gadka. 

l. Posed krawiec do piekiełek 
wzilłł troje widełek. 

Pożgał, pomłócił, 

w niwec pteklisko obrócił. 
2. Dajze mi tez Boze scę~cie, 

Jepse niz z nieboską; 
bo nieboska prz'<dła, motała 

Pie611 te śpl6wa)11 l na oute Nr 200. 

414. 

a nieboska płakała 
masła załowała. 

3. A mój mocny Boze 
cóz ja teraz pocne, 
jak ja przyjtle do dom, 
grzbiet za masło oddom. 

a na śmiertelną kosule nte miała. 
Na kiernozisku masło woziła, 

Grześ mnie pewnie wytłuce, 
ja mu i tak potrafie, 
kosulke mu wypluce 

a kiernozisko jak świnia 
leciał bez most, 
masło potluk; 

i wysuse na trawie ; 
pieknie pocałuje 
to on mnie przecie pozaluje. 

J Konopka P. l. otr 168. 



217 

415. Oiebultów . 

Powiedz mi dził!'w· cyno, co w gaju ru- nęlo? Kurnor mocbo W)"Walll 

l. Powiedz mi dziewcyno, i z d~ba si~ obalił . 

co w gaju runęło? 4. Potłuk sobie paluski, 
2. I jak w gaju run~ło, o d~bowe galpki . 

az korzenie rusyło. fi . Potluk sobie i ciernie, 
3. Kurnor męchę (komarmucl~) wywalił, jak uderzył o ziemie. 

416. 

Cót t.am w tule gruchoelo, te Ił tu 117 - cha<! b7lo. Dil cli! dll dJl cłll, 

4 
cliJ dl! dil ciJI dil, cliJ cliJ dtl dil dil dil dll 

l. Cóz tam w lesie gruchnęło, 
że aż tu słychać bylo. 

Dil dil dil dil dil. 
2. Komor-ei to z d~bu spadł 

wybił sobie w d . ... gnat. 
S. Potłukł sobie paluski 

o d!)bowe gałązki. 

4. Złamał sobie golenie, 
o dębowe korzenie. 

6. Gdy to muchy słyszały, 
natychmiast się zleciały. 

6. Pyta mucha komora : 

czy nie trzeba doktora? 
7. ł;ie trzeba tu doktora, 

tylko księdza Przeora. 
8. nie trzeba tu apteki, 

Dil . . . . tylko rydla, motyki. 
9. Był-ci tam żal nie mały, 

,yszystkie muchy płakały. 
10. Był i pogrzeb wspaniały, 

gdyż go muchy grzebały. 

11 . Zrobiły mu nagrobek, 
gdzie sie us .. : parobek. 

Dil dil dil dil dil. 

(Ze sbloru po Z ) 

417. Chr:u.nów. 

ęb c c ' ~ c 1 iB t;" 1 ~ : c c : l r r l= o s ~ f l pili' 1 
O mój mocor Bose, akodt. mi ale at.alt. . Kura •'lb do • m&.la, 

28 



218 

~ . l 
6w11U& oea · lała . 

~ 

l. Oj mój mocn) Boze, skoda mi eię stała, 
kura ząb złom11ła, ilwinia osalala. 

~ - Staw mi sill zapalił - ryby wygorzały, 
a opalone senpaki do lasu leciały. 

3. l sed ci chłop z lasu - ecupaki pozbirał, 
siekierką się opasał - workiem się podpiral. 

Gdałe to idziH Uartku, Bartuotu, Barkczku, pociecho mo- ja. Nie powiem. 

m6wh1o : 

-
A nuz ciebie jeoce dobra mył! na - włeoble, a na• mi po-wloa : Do IAoa. 

E cho • luu nibJ (na fujarce) . 

il1iJ l PB! ~r l= trfll iUi. l Pt- 1 J. l d 
l. Gdzies to id~ies Bartku, Bartusiu, Bartecku l pociecho moja? 

(ni~J Bartek mówi) Niepowiem. 
A nuz ciebie jesce dobra myśl nawiedzie, a nuz mi powiea : 

(m.) do lasu l 
2. A po cós ta idzies Bartku, Bartusiu, Bartecku pociecho moja? 

(B. m.) Niepowiem. 
A nuz ciebie jesce dobra myśl nawiedzie a nut mi powies: 

(m.) do lasu l 

') Chłop pieśń tę śpiewający, utrzymywał, że słyszał ją z uat jednego 
parobka z pod Piotrkowa. W pieśni tej postać śpiewaj,ca spotyka 
l3artka i ma oznaczać jakq/i Śmie-rć czy StraBZydło. - W treści dostrzedz 
można pewną analogijll :.: baśnilł i śpiewem Nr 41. a, w moich: ~
śuiacll ludu polskiego (czyli Lrw. Seryja I;. Wa.rsz. 1867) etr. 295-9. 
W takimże duchu jest i pieśń w zbiorze Z. ł'auli (P. l. pola. w Gal. 
str. 115 Nr 21) zamieszczona.· 
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S. Pojado ja z tobt Bartku itd . pociecho moja l 
(B. mówi) Ani mi sio woł (waż) psio-krzew (psia-krew). 
A nuł ciebie jesce dobro mylił nawiedzie a nuż mi kożeu : 

(m.) to aiadoj, - (on) ale na rozworze l 
4. Bedo zbierać jabłka Bartku itd. pociecho moja. 

(B. m.) Ani mi •io woż psio-krzew l 
A nu z ciebie jesce dobra myśl nawiedzie, a nuz mi kozeaz : 

(m.) to zbieraj, - (on) ale nie zezyroj l 
6. Zjem jo jablusko Bartku itd. pociecho moja l 

(B. m.} Ani mi sio woź psio-kr~ew! 
A nuż ciebie jesce dobro myśl nawiedzie, a nu~ mi kożeaz : 

(m) to ze zryj, - (on} ale robacli we l 
6. Ugotujo ci kuro Bartku itd. pociecho moja t 

(B. m) Ani mi sio woź psio-krzew ! 
A nui ciebie jesce dobro myśl itd. 

(m.) to ugotuj, - (on) ale prędko i miotko. 
7. Bedo z tobt jadła Bartku itd. 

(B. m.) Ani mi sio woź, psio-krzew t 
A nuż ciebie jesce dobro myśl nawiedzie, a nuż mi koiesz: 

(m.) to se wyskrob garnek po rosole l 
8. Pościelo ci łózko Bartku itd. 

(B. m.) Ani mi się woź, psio-kl-zew t 
A nuż ciebie jesce dobro myśl nawiedzie itd. 

(m. ) to pościel, - (on) ale prodko i miotło l 
9. Połoze się z tobt Dartku itd. 

(B. m.) Ani mi sio woż, psio -krzew l 
A nuż ciebie jesce itd. ut supra; 

(m.) to sio połóż, - (on) ale w nogach. 
10. Pocałuje cio Bartku, Bartusiu, Barteczka! pociecho moja. 

(B. m.) Ani mi sio woź, psio-krzew t 
A nuż ciebie jesce dobro myśl nawiedzie, a nuż mi koźesz: 

(m.) to pocałuj : - (on) ale w ...• 

419. 

A gdaleł to wu 

redpierał a.io worern 



1. A gdzie to ten krzywy Jan, 
co chodził z toporem? 

kijankfł się opasywał, 

podpierał ai~ worem. 
2. Miał on atudnill za piecem 

czerpał jfł przetakiem, 
ryby łowił grabiami, 

wróble strzelał makiem. 
S. Sikora się ocieliła 

za piecem na grz~dzie, 
łyse ciele urodziła, 

kto wie co to bgdzie? 
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4. Biegła liszka przez owies, 
ułowiła iledzia, 

padła igła do morza, 
zabiła niedźwiedzia. 

5. Bieżał zajfłO przez cmentarz 
obalił dzwonnico, 

musiał ksigdzu grzywno da6, 
marmurową świeco. 

G. Wiała nam eiv zajeła, 

ryby pogorzały, 
osmolone szczupaki 

do lasu leciały. 

(Ze sbloru po kl. )f.) 

4.20. Ojców. 

@':t~ cc lłJIH~CicJiieHią{gl 
A pami~ta• 

r7b7 lowll, maidom ptald tlr&elal. 

l. A pami~tas miły Dartos 
kie'ś chodził z toporem; 

k.ijanklł sio opasował 
podpierał aig worem. 

2. Miał studnie na piecu 
przetakiem jl} cerpał 

grabiami ryby łowił, 
makiem ptaki strzelał . 

S. Stodoła aie ozigrała 
zająca zgóniła, 

Wisła widzlło takie dziwy 
oknem wyskocyła. 

4. Bidne cepy z grabiami 
młóciły groch w gaju; 

wilk kobyłt wysiedział, 
aiedział rok na jaju. 

,. .... (.. 4 21. f''!d•<.i. 

~=Li+J 71Tfil ffl+t~=tą-f€ffT-krrfJ 
1. Pojechal chJ'op do lau, 



221 

Z - e - e do dom11 J• Dleal.t. 

2. Przyniósłszy jt do domu, o ziemi~ jt rzucił, 
dawaj mi tono cepy, b~do glino młócił. 

S. Namłócił jej trzy ćwierci i jeszcze jej zbyło 
tona si~ za łeb chwyci, a có! jćj tam było? 

'· Poszła glina ulict - ślusarz za nit z runnict, 
bednarz za nit z ob~czt - jużci glin!l :camoczt. 

(Ze abloru po Z ) 

422. 
AutomiJa kob7ł7. 

ł#: 4ils; ~ l if-LI tij] 
Je<:bal chłop do miJDa adochla mil kob7la, 

wie ba ha, wie ba ha, wle ha ha, wie ha ha. 

l. Jechał chłop do młyna, 7. A z żeber organy, 
zdechła mu kobyła, - wie ha ha. bodziem grać przed Pany, -wio ba . . 

2. A tona jej płacze, 8. A ze łba latarnia, 
bo jej żal tej klacze - wie ha ba. a 1 d .. y azafarnia, - wie ba ha. 

a. Cyt żono, a nie płacz, !l. A 1 oczów widziadła, 
wróci-6 aio twoja klar.z, - wie ha ba. a z uuów puazczadła, - wie ha hL 

'· Z kałduna pierzyna, 10. Z łopatek akrzypecki, 
dla atanzego syna,- wie ha ba . z ogona amyczeczki, - wie ha ba. 

5. A z Baczków wstążeczki, 11. A z kopyt grzebienie, 
dla młodu ej córeczki, - wie ha ha. a z akury rzemienie , - wie ha ba. 

6. A a chrzypta pacierze, 12. A z grzywy dwa sitka, 
kiedy wilk obierze, - wie ba ha. już kobyła wazytka, - wie ht. ha. 

(Z• obioru po Z ) 

Saecl.l chłop do o. bory w daloto Dl..alelDJ' rano, l napotbl pod •TOiiem 

l napotbl pod proalem koliJ' owdj lto - lano . 



l. Szedł chłop do obol'y 
w dzień niedzielny rano, 
i napotkał pod progiem 
kozy swej kolano. 

2. Wróciwszy do domu 
usiadl w rogu stoła, 
rzn,wszy czapkił o ziemi~, 
kurzy mu si~ z czoła. 

S. Moja miła żono, 
powiem ci nowin~, 
a jużci nam wilcy zjedli 
ostatni' kozinę. 

4. O mój miły męiu, 
nie darujze tego, 
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pójdź do boru na skarg~ 
do wilka etarsego. 

5. Kaci-z go poznają, 
kiej wsyscy jednacy. 
Który na ci o krzywo spojrzy, 
ten niech koz~ płaci. 

G. Posed chłop do boru 
i spotkał się z niemi, 
a oni gadajfł: 
tego chłopa zjemy. 

7. Pomyśli chłop sobie: 
zony'm słuchał głupie(j), 
bcde w brzuchu u wilka 
a koza (mu) juz w d .... 

(Ze abloru po Z .) 

Na łfduw 424. Ska.ta, Ojców. 

Duto ra • bln6tr - oj oj oj oj tak naka • aowal, oj j~ je) j~ jej 

bom bom bom dl dl d l dl dl dl bom bom bem na na na nalul • aowal. 

l. Duzin (tuzin) RRbinów - oj jej 
tak nakazowal 
ślachtę zidoskł - oj jej 
na aylwach zwolal. 

2. Zeby kazdy zolnirz - oj jej 
do atrzelbi bil strojny, 
i na to wojno - oj jej 
bardzo bil hojny. 

S. Najstarły raLini - oj jej 
kulbacy świni, 
młode zidowi~ta - oj jej 
kulbacfł prosi~ta. 

4. Bilo tego wojska - oj jej 
dwadzieścia tysi,ców 
mieli oni capki z futra - oj jej 
z jednego zaj~Jców. 

6. Stau~li go obozem - oj jej 

weyśkie pod jednym wozem, 
obstawili eie w kolo - oj jej 
chomontami, 
zebi wigl~dziwali - oj jej 
jak psy dziurami. 

6. Zebrali sie w kupy - oj jej 
po ato zidów, 
zobi sie bronili - oj jej 
ode wsy i od gnidów. 

7. Jak masierowali raz - oj jej 
bez jedne wieś, 
wipadlo gi dwóch psów - oj jej 
chcieli go zjeść. 

8. Jeden z tych psich bil carny- oj jej 
carny jak śmietana, 
drugi z tych pliich bil biali - oj jej 
biali jak krucek. 
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Po czem mówi śpiewak udając niby starego wiarosa Napoleońskiego : 

S i ulem 1!1chem 
to pod wieigiro strachem 

i tu wyznać muse, 

Cicho zyd?.ie! bo jak bede eierzontem, 
to wns z Janglikami ra1.em wytłuk~. 
Jak sie przyjdzie bić g Janglikami 

panicz pojedzie pod karabin; to przysięgam na duse 
zit.l nie bet.lzie frontem (nie we

kiedy rabin da pieniqdzów, (z m:} go) 
mało znacy jeneralskie fochy . 

iz ja tych morskich rabuśników 
fartuchE>m poduse. 

A zydzi Srule (lzraele), to pany, to króle -
aj waj ! nawet wojaki 11 kazimierskiej ławki . 

(t. j . w sklepie i kantorze na Kazimierzu). 

425. 

6 e ; l ;l c r : l ; # ;l c ~' : l r r s c r l c c o ,g:lliLJ 
'l' o zytloak ie mi&tto wyfondowo.oo Aj W&J olmmlcbaj. clndai lindal bom bom b . 

" ' tt!rn zydo1kim mit!łcie nic nje słycbano. 

Com go nukupow~ zlodsioj go uabow.Z tJ waj, proc ubrał. 

l. To zydoskie miasto wyfondowano 
w tern zydoskim mieście nic nie słychano. 

Aj waj simmicb~, cindzi lindzi bom bom bom. 
2. Stam,:li obozem pod jednym wozem. 

Aj waj simmichaj, cind:ti lindzi bom bom bom. 
3. Był-ci ja go zydek bardzo ubogi 

miałem-ci go towar bardzo pziedrogi (przedrogi) 
Aj waj simmichaj, cindzi lindzi bom bom bom. 

d 

4. Com go naskupował-złodziej go zrabował, aj waj prec zabrał : 
Igły pozłacane - Doze mój kochany - srebne nozycki. 

Aj waj simmichaj, cindzi lindzi bom bom bom. 

426. 
Piotnka łydowtka: .run dl o (von der) polioche G unita.• 

Moika waloni pomiondae nololue, Moalek tobie tengl zuch. Hl p hep 
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Chór. 

'
1;Jp1{Jiu lp1J l 
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Bunt tyciowaki ,. Jarooln·lu . 428. 

~!;LV l J J l ;;t§;:!;;;!' {Jtll ;~ 
9wlete no • winy l nlełU • cban•, Walatek otary nkou heddo wluil 

wojoko al · dooltie jeat a bun to · won e . 

• na lto6 aj woj, oj waj mir. 

l. Swieie nowiny i nieślichaue, 
wojsko zidoskie jest zbuntowane. 

Wsietek stary zakon, 
b~dzie właził na koń, 

~ waj, aj waj mir. 
2. Ju~ Jarosławskie konstytucyje 

iść rozkazali na batalije. 
Sejmik stanął w skole, 
uy każdy szedł w pole, 

aj waj, aj waj mir. 
ę . Skoro to hasło w skole wydali, 

z czarnego barwt robić kazali . 
B~d!:ie zolnierz strojny 
odważny i zbrojny, 

aj waj, aj waj mir. 
•· Strzelby mieć b~d'ł poślufowane, 

eable we trzy kul ponabijane, 
pistolecie z kurkiem, 
b~dt strzelać z purkiem, 

paf, pif, pur, pif, paf. 
5. Skólnik przodkowa! z szablem nabitym, 

a !cyk z palkiem alomą obszytym. 
Rabin dziecko mile 
kiw, kiw, ni\ kobyle -

aj waj, aj waj mir. 
6. Rabin za eob'ł pognał jednego, 

ekólnik z weietkiemi także drugiego. 
Skólnik w glów dostali, 
rab in e i~ pos . . . 

7. Z tej wojny zidy jak powracali 
wyili zidowki i ich witali ; 

ciosnek i cybule 
wynieśli im w póle, -

aj w~, aj waj mir. 

(Ze •bforu po Z.) 

29 
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PIEŚNI DZIADOWSKIE 

n a d z i a d ó w i e b rac z y c h p a r o d y e. 

429. 

' ~ ~ ~ -
f@i4!1YA l; t l Jt 2 Hfijjjj 

Wuyetka·<! mojll nBd•lejll w t~j torbie okó - nan~j, 

~;;t C: l ag lt t l ił t; J 115 ' t 1: rsc H 
ce j~ m6j oj ciec nosiu! • dzl~dów powo - łany Bo IJdzle IJ!ko 

~ -
• ni~ usi~dc to gl~au mo go dobodę, wnet j' nBpel oJ~ . 

l. Wszystkać moja nadzieja w tej torbie ekórzane.i 
co ją mój OJCiec noeiuł z dziadów powolany 
bo gdzie tylko z nią usifłdę - to głosu mego nabęd~ 

wnet ją napełnię -
Drogie, litościwe, łaskawe osoby l '} 

2. A Jak brodę pokudł11cę i okręcę eyję 
smatami nogi owin~, jak kalika wyję 
to-ci mnie d .. udzy witają - chleba sera mi dawajfł 

aż torba pęka. 
S. A jak jestem na odpuście - siądę na cmentarzu 

zaśpiwam pieś(ń) o bogacu i o świętym Lazarzu 
oj jak jednego j-aoieli, a drugiego czarci wzieli 

w swoje pazury. 
4. A kiedy juz po odpuście dziad kościół zamyka 

księza winko spijają - chłop gorzałkę łyka 

to i ja tez cemprgdzy - nieso półtorby pieniędzy 
do moji babki. 

5. A witaj-zez moja babko; serduskiem cię witam l -

Jedną rękfł za eyję - drugfł torbę chwyta; 
bedzics-ci piuł gorzalecke - albo li wina śklaneckę 

o mój J ędrasku. 
6. Uracyłaś mię babko - pójdę spać pod eopę, 

ty weż-ze mada garcek - i ubij jajec kopę; 

') Wiersz ten powtarza się mową po każdej strofie śpiewanej. 

J 
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białka na stron~ odrzucaj - żółtka z pszennq. mqklł skłócaj 

j -az sie opiece. 
7. A to wszystko nkłóciwszy obracaj na różnie (dziadowska p ieczcir) 

azeby siQ nie spalito obracaj ostrożnie; 
niech zyje Opatrznośc Boska - i moja torba. dziadowska 

i moja torba l 

430. Sk.n'ina. 

d 
ł;rllto 1 nl4 u · ai~do, wnet i'ł na - pełnio. (oLac• : PJoypiski). 

431. 1) Kraków 

łF8 r r l Er l= s r J l f ,fi:; r: l Er l s o r J i 
Dawnij ltr61 dziada mlo.l przy awojlm boku, co go mial przy lobie jok trenlce 

,-... ~ -;;--. 
łJ J 1J P J r l F r l $s r J l r r l :;r ; J 1 J l J t 

w oku. Dawnlj ltr6- lowa nie zjodl:. o- biada pr•tl (bez) dZia da. 

t. Dawnij król dziada miał przy swoim boku, 
co go miał przy sobie - jak źrenicę w oku. 
Dawnij królowa - nie zjadła obiada 

przez dziada. 
2. Dawnij król dziada - miał przy swoji radzie ; 

dawnij królowa - kochała sie w dziadzie. 
Pozazdrościła ci ji tego sewcowa 

Janowa. 

'l Biedne dziady nierzadko bywały i by,vajJt przedmiotem pośmiewisk11. 
żartownisiów. Co t.Jż to za prze•·ól.ne, etan ten poniiujq.ce, nie wymy
lilono koncept& na karb żebraczej ich nicgdyś spółki czy kot·poracyi. I tak: 
swawolne j~zyki chcąc wydrwić niepolmmowanq. nicz~m staruszków 
gadntliwo,;ć, pozwalały sobie utr~ymywać, 7.o np. dziady kr·akowskie, 
wysiadujl}cy z rc)i.ańcem pt·ogi kościolów i cml!ntarzy, wyc:.:crpawszy 
cały śptewanych pt·zez siebie pieśni zapns i wymieniwszy ws:t.ystkie 
znane im imiona Świ~tych, przyczepiali jeszczo nicbacznie w zapcdzio 
oratorskim, gdy j~zyk świllrzbił ich do dalszegu wciqi mielenia, do 
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432. 

ił !~-f/+ItilfF!k fr =l r l r ffff11 r lliłdd 
Dawni lu6- low•wdzl•-ddeolvko-chala, Po • aaadrolcl - la j4J lejJO uew-

wladomt. wu7olklm hl - otO<Jj& cola. 

bill· f r r J l giJ l 
c owa Gabr7e !owa. 

l. Dawni królowa w dziadzie aie kochała 
wiadoma wszystkim historyja cała. 
Pozazdrościła jej tego szewcowa 

Gabryelowa. 
2. Dawni król nie siod naprzód do obiada 

nic posadziwszy koło siebie dziada. 
A teraz dziadów gonią po ulicy 

dziandziary (ianaarmy) grzesznicy. 
3. Dawni król nie miał dziandziarów przy boku 

dziad go pilnował jak źrenicy w oku. 
Teraz dziandziary brz~czą pałaszami 

i nad dziadami. 
4. Wszakże odpusty, jarmarki, pogrzeby, 

są wymyślone dla dziadów potrzeby. 
a tam by buJał i młody i atary, 

te by nie dziandziary. 
b. Zaden tez dziandziar nie pójdzie do nieba, 

dziad go nie puści, - to by ae dal chleba l 
Czarci im b~dt w piekle akó~ łojić 

i amoł'ł pojić. 

wyklepanyeb litanij, mieazaj,.c złe z dobrem, znane z ewangielij imiona : 
św~ty Puacie módl ~ ea nami! - świcty Judasie i Kaifam módl li~ 
ea nami! - i ty świ~ty Herodeie, królu w zydoskim narodzie, waysc:~ 
świ,cł i zydziaskowie, co&cie Pana naseqo i wasego '"fcyli, módlcie 11~ 
za nami terae i w godzi"" śmierci na&eJ . .4men! 

Złośliwe owe jQzyki powiadały nadto, że dziadki i babki po od
lipiewaniu kantyczek i zebraniu hojnie sypanego im przez miłosiernych 
grosza, przyśpiewywali do aiebie (marzlłc o rychło spodziewanej wspól
nej w szynku uciesze) atóaowne lcrakowiac?.ki. I tak, dziad np. rozpo· 
CZfłl grubym głoaem : garniec i plł-garca toć półtora garca! - do czego 
baba wtórzyła mu zaraz wyżezyrn, piskliwym tonem: kwarta ł pu
kwarty, toć półto"JJ kwarty! - Gdy sio zdarzyło , ze dziad .śpiewaj rac 
z zapałem, nie mogł ochrzypłem jut gardłem dosi~gn'łć potrzebnego 
mu wyźazego tonu, wówczas w1.ywał Bll5iadk~ swq, babkę, by mu pr:ty
szła w pomoc, wołając: A nadstaw-u Ka~ka glosu, t~adstaw! -
Na co mu Kdka odpowiadała: ej nie bajałbyś dziadu plupi, dy ta i 
moj~ stare pyscysko nie· e dzis~jHtj ulepione g1łny, toc OlłO pótb·ane 
jak si~ patrzy, dosyć s~ tez juz pu świecie nawydziwiało - ł t. d. 
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433. 

(F: ; r r l r r ID s r r l r r t = Fr r r l r Jqg 
Dawnlfj l kaięta dsiadów pn:r.Jmo-wall, A teras awoje 

bo Dle tak wino herbatQ apl • jall. 

goapod)'Dle maj"' o dziadów nie dba • J•· 

l. Jak bylo na Kalwaryi, 
tak i C~stochowie; 

nie mogił si~ wyzywić 
ubodzy dziadkowie. 

2. Posed jeden po wsi 
od chalupy do chałupy, 

434. 

nie dawali mu nic 
ino same krupy. 

S. Przysed-ci do dworu, 
nie dali mu nic, -

wysed-ci z:a wrota, 
wypi~ni nań rz ... 

J . K . P . l. kr. atr. 168. 

435. Kneuowiee. 

Prs1 ciepłym piecu a ledsiał • babk" daiadek, Pillae piwko, pili te marcowe 

pUl ae piwko, grsall ae polladak. 

l o aw6J bidale toc1ll rosmow~. 

436. 
Na dai&dów k86cieiD1Ch. 

~!ffr.t@fH b@! c ci ;f@~~ 
Z t&mt~j otrony Z-' Krakowom roaluch.ojt& co wam powiem. 

.Joot l&m kołciól 



murowany, gumOtkaroi 

l. Z taroty strony za Krakowem, 
poslucbajta co wam powiem. 

2. Jest tam kościół murowany 
gomółkami pobijany. 

S. A jest ci tam pan z twarogu 
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vobijaoy. 

co odprawia cbwalll Bogu. 
4. Pnywieźli tam umarłego, 

za umarłym ciołka vstrego. 
6. A ten ciołek hala ! <lo dom 

nitJ został sie jeno ogon. 

\\ ~J<kki 1'. l 'f II. •lr 277 

Na uzlauvw 437. ou Niepolomie. 

A m7 dzlauy z B~raoowa (ayczqc) nlcdaleko od !\rakowa 

I. A my dziady z Baranowa 
niedaleko od Krakowa. 

2. Jest tam kościół murowany, 
serem, masłem trynkowany 
ma on okna, ma i ściany. 

S. Stał eill tam cud jedn'ł razą, 

przemówił dziad do obrazu, 
obraz do dziada ni razu. 

4. Stal sic tam cud drugi} razą: 
głusi widzą, slepi słyszą, 
umarli w grobach nie dyszą. 

(podobna ob. c. .. d , Ser. V alr. 276, w pnfpiaku) 

Na chladOw. 438. 

"' A my ddodr 

z Ban.nowa bm lun bm, pnybyll6my tu & IU&kowa bm hm lnu. 



l A my dziady z Raranowa, 
przybyliśmy tu z Krakowa . 

2 . Sinl-ci się tam cud nie m{tly, 
~~ l aut mury, •!} tam ~ciauy. 

3. Dtwony tuż same llzwonily, 
(bo) chłopy za sznury ciągn~ly. 

4. Orgauiścia przebierały, 
" organy wtedy grRły. 

5. Przemówił chłop do obrazu, 
on mu na to ani razu . 

Na dziadów 

b':·.'" ~ . l 
oicdalek n 

", , 
-o-· 

ou linkowa hę. 
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6. Staną baby przed obrazem 
i śpiewają wszystkie razem. 

7 Chromi wirlzt!, ślepi sły s zą . 

um11rria w grobach nie dyszlA · 
8. Umarcia w grobach leżeli, 

ani ździebka nie dyszeli. 
9. A był-ci taro wiatr niemały, 

Lo topole si~; gibały. 

lO. Dymu tei IR troche było 
z tr·ybularza \\')Chodziło . i t p. 

4 3!) · (pnes no•J Chrz:\nó,.. 

nict1altlko od Krakowa ht;, 

U twie tego Jan ~ lonie stal oi~ cuJ jedne-

go ra.zu1 

(a)ni razu., 

w Rade • cznic:y &ja. ~ "VVio - ne - go, obra:t do niego 

pnemówll <Ulad do obruu 

obru do niego ni razu 

441. (lU& DA l w Innych otronacu Polski J 

• r."\ ----..... r."\ 

l c C r C! l CS1 J t l a r· c l 
Polou ko rooo tlo olychać o to. bie, drogie klej · 

utracllaA •obie, drogie klej · not1 utr&cila6 ooblo 
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l. Polaka korono, źle słychać o tobie 
drogie klejnoty utraciłllś sobie. 

2. Ziemia nic rodzi, jak przedtem rodziła 
czy Bóg zakazał, czy sig wyplenila. 

3. Drzewo nie rodzi, jak przedtem rodzilo, 
czy llóg zakazał, czy się wypleniło . 

4. Pierwej się ludzie brzydzili grzechami 
a teraz ci młodzi hczlł tysiącami. 

6. Chodzi po ulicy, tysiącami liczy, 
matka, ojciec słyszy, rózgą nie wyćwiczy. 

6. Kicbyś ty matko, dzieci rózgt siekla, 
wybawiłaby&, duszę swoj'ł z piekła. 

7. Nauczać dziatki, nie dać rozpuatności, 
uczyć pacierza i świlłtobliwości. 

8. Aleś ty matko dz1eciom folgowaln, 
nie bodzics ty matko spokojuości mials . 

9. Matka u córki domu nie zagrzeje, 
bo się w jej domu złt> przekleństwo dzieje . 

lO. Córko moja córko, gdzieś tego naucnl\, 
bodajześ byla w mym żywocie uschła l 

11. Wykarmiłam cię bWOjemi piersiami 
co spojrzę na ciebie, zaleję sig łzami . 

12. Siostra u siostry domu nie nasiedzi 
bo sig bogata t~t ubogą brzydzi. 

13. Siostro moja siostro, patrz na me ubóstwo 
które mil) trapi, n!)ka i sieroctwo. 

14. Ojciec syna prosi a o wspomożenie, 
syn na ojca wejźrał, liche ma odzienie. 

15. Oj synu synu, masz wszystkiego dosyć, 
nie wyrzekaj się tego (co ja) chleba prosić. 

16. A kiedy przyszły te ostatnie gody, 
syn ojca prosi o kropelko wody. 

17. Choćbym ci synu dał i całe morze, 
twoJa dusza w piekle, nic jej nie pomoże. 

18. Nie pomog'ł zbiory te łakome tobie, 
ani twojej duszy, ani ciału w grobie. 

A dla Bop, dla Boga, co jut to n lata, esy jllł a'lduy d.ale6 ll&ltal, 

bit~ c r l c p 1 lttt 1 c c c c 1 c c c s l c c 1 l c citl 
oay jut k.o - nloe łwtata Xaujutn b~rd.ao rano hram7 odm7 • Lano a do miasta 



tło Wi6dnla Tu.rczyna witano 

l. A dla Boga, dla Doga, 
co już to za lata! 
czy JUŻ sądny dzień nastał, 
czy ju~ koniec swiata. 

2. Nazajutrz bardzo rano 
bramy odmykano, 
a do miasta do Widnia 
Turcyna witano. 

3. Gdy pod miastem pod Widniem 
Turek si11 wazaucował, 
a do miasta do Widnia 
zbroje wygwmdował. 

4. O Wiednianie, Wiednianie 
wszyscyście wy moi, 
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9. Gdy już nadchodziły' 
tureckie okrl)iy, 
ua. tern miejscu stanjlły, 
gdzie był obraz świjlty. 

lC. A gdy już tam wyszli 
wszyscy z orężami, 
cztery razy obrazy ci~li 
Przenajświętszej Panny. 

11. A jak ci go cillli 
wszyscy wyginęli, 
tarnok ci się Turcyni 
cuda doznawnli. 

1~. A przyjechał król polski') 
do kościoła bieży, 

już mi was nikt nie zabroni 
i ten co nad wami. 

przed Najświ~:tszą Panienką 

padł i krzy?.em leży . 

li. Wyjecbał basz turecki , 
monstrancyją, wzięto, 

siedmdziesląt zakonników 
pod klasztorem ścięto. 

6. A gdy panny zakonnice 
gwałtem porąbali, 

Przenajświjltszy Sakrament 
nogami deptali . 

7. Trąbią w tr'łby, grnją w surmy 
na żałosue stróny, 
zawołajmy?. senlecznie 
do Nnjświ~tszćj Panny. 

8. Ach Najświo;tsza Panienko, 
wiele tego razy 
a tłoczono, deptano 
Twe ~wi11te obrazy. 

13. Ażeby my mogli żyć 
z Zbawicielem Panem, 
a z Najświlltszą Panienklł 
na wiek wieków, Amen. 

14. A widzisz ty człowiecze 
jaki świat szeroki: 
cnota, wiara, pokora 
przebija ollłoki . 

lli. A ju:i:ci to rn•'•j Jezus 
gorzkim żalem zuJoty; 
poratuj nn~, p01·atuj, 
oh P1mit~nko święta! 

l G.l'oratuj nas, poratuj, 
zmiłuj Bill nad nami, 
ach Najsłousze lmie Jezus 
racz przebywać z nami. 

1) Prócz tej krążyły i inne pieśni o królu Janie. Jeuna z nich rozpoczy
nała sie w ten sposób (nuta pod o lm a do Marsza Sobieskiego, obacz 
Lud Seryja V, przy opisie konika L:wierzynieckiegu) : 

Wsiadaj na koń twój, dzielny monarcho waleczny, 
dzień pn:ychouzi s~Riadom twojim ostateczny. 
,JuT. Turek przebył Uunaj, ju?. W~gry zabiera, 
jui Staremilerg ogrody wiedertakie otwiera. 

Niemcy rl)ce wznoszą - i o pomoc prosz~, 
pożnr bliski ścianie - 1'1\tuj wielki Janie l 

so 
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17. Najświętsza Panienka 
z ołtarza zawołała: 

18. Ażebyśmy mogli żyć 
1. Zbawicielem Panem, 

a powstań królu polski 
na Turka pogana . 

a w niebie z nim królować 
nn wiek wieków, Amen. 

443. ') J 

; :-mrn s c c~ 1 s c c c 1 t r IFfftc c c s 1 
Oj Jezu mój pnenajełodny &ndłnj saę old oatni nad misero6m nł'~m etwone· 

niem, 

ojciec uad daial-kaml . 

l. Oj Jezu mój przenajsłodszy l 
ZJDiłuj się nad nami, 
nad mizernem Twem stworzeniem, 
OJciec nad dzintkami. 

2. Sławne miejsce jest Kamieniec 
przez Koronę polską, 
a powtóre jest Kamieniec 
granic~} podolską. 

3. A we wtorek bardzo rano 
miasto odbierano 
i z wielkieroi żałościami 
Turczynom oddano. 

4. Turek zdrajca przestępuj!!, 
Samhary już wzięto, 
na pięćdziesiąt zakonników 
przed klasztorem ści~;to . 

5 A te l'anny zakonnice ! 
zdrajcy potłumili 1 

ten Przenajświetszy Sakrament 
pod nogi rzucili. 

6. Pokruszyli, połamali, 
koniom jeść dawali. 
Konie Jego nic nie zjedli, 
przed nim pokl~;kali. 

7. Z jaanych, głośnych dzwonów 
konie napawali, 

') Pieśń te spiewnł w lecie 1862 r. lirnik ze St.rzelbisk w Brzeiańskiem, 
w Jawczu pod Robatynem zamicsr.kaly 

Umieściliśmy jlł tu dla po1·ównania z poprzedzllji}Cił- Obacz także: 
Żeg . Pauli P. l. pole. w Gal. stl'. 65-67, 
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i plolniane te obr:~zy 

pod siodła ście lali. 

8. W jezuickim ko~ciele 
konie postawiali, 
i świlitego Jantoniego 
z kościoła wygnali . 

9. I świl)tego Jantoniego 
z kości ola wygnali 
i ten świ~ty kościół 
wiernie zrabowali. 

10. Biją kotły, grają. trą.by 

na żałosne strony, 
zawołajmy dziś nabożnie 

do Najświetsz~j Panny. 
l l. O Panienko litościwa l 

uproś syna swego , 
żeby pomógł zawojowa{: 
cara tureckiego. 

12. O! Ponieuko litościwa! 
jakie idą. lata, 
czy już !.Jedzie pokój wieczny, 
czy sko!'rczenie świata? 

l 3. My za Twoją. przyczyną 
padniem na kolona, 
błagający Jezusa 
i Chrystusa Pana. 

14. Żebyśmy mogli żyć 
a z Jezusem Panem ; 
a po śmierci z Nim królowac 
na wiek wieków, Amen. 

444.') 

ę:!-sA e c ;:7-l t~~ ~-ł{ffbt~-Cd=tS~ 
Je . tu ł&lkawy chrzdciJiUhki Jłote, W l pO . mnij DA rultk~& która Jut We • ~ ~ 1 tft , : 1 c r ~ - I+-rH c s~- c 1 :m c-$-Ett:E 

moto. Do h•ieto ko • ścioly, jak pusto oto - dol7 opueto - auly. 

') Sprawa Toruńska z r . 1724, obszernie opisana w Gazecte 'Warszawskiej 
z r. 1861 Nr 35- 40 przez J. Bartoszewicza,jako i w Encyklo
pedyj powszechnej (wyd. Orgelbrondn). Picśri tę i Nr 442 śpicwał dziad 
(r. 1864) z pod kościola XX. Karmelitów nR Piasku. 

Umieszczenie tćj i 2 poprzednich pieśni, jako daj11cych doklatlny 
o uraz ducha epoki w której powstały, uważaliśmy za rzecz stósowną. 



236 

es&li kla11tor w To • rumu. 

l. Jezu łaskawy, chrześcijański Boże, 

wapomnij nR Polsko która już nie może. 
Bo świote kościoły, 
jak puste stodoły 

spustoszały. 

2. Wiele kościołów świotych odebrali, 
gdy herytycy sobie przywłast:czali 

klasztor w Toruniu. 
3. A gdy u Panien uroczystość byta 

w niedzielejuy dzień msza sig odprawiła. 
Gdy z processyją u:li, 
z ućoiwoticil} nieśli 

Sakrament święty. 
4. A herytyk zasie przy tej furcie stOJ$łC, 

kapelusza z głowy nie zdymuj'łc; 
Sztudent przyskoczywazy, 
kapelusz zróciwazy: 

patrz co jest l 
l.i. A herytyk zasie sobie uważajlłc, 

przed rodzicami awemi oskarżaj'łO. 
Sztudenta złapali, 
do wioziania dali 

choć nic nie winien. 
6. A Jeioici instancyjlł wnoazlł 

za aztudentem herytyka prosz'ł; 
aby wypuścili, 
wiocej nie więzili 

sztudenta. 
7. A aztudenci dwóch lutrów złapili, 

i na ukoły swe, tam ich zasadzili. 
Dopołlłd trzymali, 
poklłd nie puścili 

aztudenta. 
8. A herytycy gdy sio zbuntowali 

i kamienice wszystkich obesłali ; 
aby wychodzili, 
klasztór rujnowali 

Jeioitów. 
9. W około miasta bromy zamykali, 
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ludzi polekich w miasto nie puszczali 
Krucy6x zrtbali, 
u:padą aprzebijali 

obrazy świ<;~te . 

lO. Na środku miasta ogień znłożyli 
Najliwi<;~tazyj Panny obraz weń włożyli 

Krzyczeli, wołali, 
nogami deptali : 

broń sio Maryja l 
li. Aż do dwunaatej ledwie ugasili; 

do Cymboryi jeszcze strzelać chcieli. 
Ale uproazono -
w tem ich rozproszono 

herytyków. 
12. Żałośne mowy po mieście ałychano, 

z prod.kt nowint zaraz uowiedziano , 
gdy listy pisano 
do Warszawy Zl\llĆ dano 

szenatorom. 
13. Gdy ai<;~ zjechali tam polscy panowie 

z żołnierstwem wielgiem i szanatorowie 
Dzieaiocio ich wzi<;~to, 

roce im uci<;~to 
czteroroa. 

14. Jedenastego prezedenta wzit;~to 

i o pittej go na ratuaie ści<;~to 

Innych zaś pobrali, 
drugich ćwiertowali 

na teatronie. 
15. Roce na bromach przybJJ&e u:h c;.hc1cli 

ale Polacy dozwolić nie chciell , 
, by strachu nie było, 

po mieście straszyło 
tak wiele ludu. 

16. Królowa polski! , Nwjświljtsz a .Maryja, . 
ślicny kwiatecku, nieiJieaka lilija; 

potłóm herytyków, 
a daj katolikom 

zwycioztwo. 
17. By chwała Twoja zwyż Boga ełyn<;~ła, 

Najiwi<;~tadj Pannie nigdy nie gin<;~ła. 

A daj panom zgodo, 
i w czyecu ochłod<;~ 

Lubomirskiemu.') 

1
} Wspomnieć tu wypada i o pieśniach historycznych, dziadowaki rów

nież majtcych zakrój pod wzglodero dykcyi, o pieśni umieuczonej 
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445. a) Jawormo, Jele6 . 

~rEh:--=mtk~tJi&f$ $~c m 
Smutuy cbie6 na • a taje, amutna to nu - wina, wiatrem o pil uJe, 

wiatrem oplauJe, amutna to no - wina. 

Smutny d&łeA o.aalaje, amutna lo godowa, a mulna lo go - <blnt., wiatrem oplauJ., 

wiatrem opi1uje, 1mutoa tn no · wina 

l. Smutny dzień nastaje, smutna to godzina 
wiatrem opisuje smutna to nowina. 

2. Wiatrem opisuje w mieście Jeruzalem, 
zdjęta jest panienka, zdjęta wielgim żalem. 

S. Sła panna z kościoła z Jerozalimskiego, 
zginfłł ij aynacek, nie apoatrzegła jego. 

4. Posłabym go sukać, sama niewiem kady, 
juz mnie nocka zasła, juz ciemności waędy . 

6. Gabryjelu świety, sługo pobożliwy, 
zginoł mi aynacek, zginoł ty godziny. 

6. Nie turbuj aie matko, nie turbuj sie wiele, 
najdziea ci synacka Bozego w kościele. 

7. Na środku kościoła doktorów nauca, 
liste im podaje, pisma ich nauca. 

przez Maciejowekiego w .Album Wójcickiego (Wa"z. 1848), 
nieraniej o Dumie o Karolu Gustawie , z rękopisu kluztom ego w m. 
Krakowa podanej przez X. W. J . do Przyjaciela Ludu (Leszno 1844, 
rok 11. Nr 6. 6. ), o wierszu o bitwie pod Warn'ł w Pami,tniku nafł
kowym (Kraków 1837, Tom l str. 346) i t p. 

') Obok pov. yższych pieśni krą:i:y mnóstwo naboiuych, odpustowych, z któ
rych tu kilka przytaczamy melodyj nie zanotowanych u ks . M i o
d u a z e w ski e g o, naniesionych przez pątników z Górnego Szlqska i 
zkąd inlłd, gdzie w osobnych bronurach lub na kartkach i to w miej
acowej często gwarze wiersll ich bywa drukowanym. 



239 

8. Nimiato to dzicie roku trzynąstego, 
zeby onocało doktora mJłdrego. 

9. Idzie ta pąnienka z temi radościami, 
nalazła synaoka mi~dzy doktorami. 

10. Oj synu mój synu, synu mój jedyny 
zraniłeś mi serce teraz tej godziny. 

11. Nie tyl&ó ty matko zalu bedzies miała, 
kiedy mie ty bedzies z krzyza piastowała. 

12. Wolałabym ayno trzykroć nzy umrzeć, 
nizeli cie synu raz na krzyzu ujźreć. 

13. I razu-ć ty matko umierać nie bedzies, 
przecieć mie ty z krzyza piastowała bedzies. 

14. Ojce z nieba Boze, usłys moj~ mowe, 
pociea i poratuj smntn'ł białogłow~. 

Lesenda. 446. 

N~łwlotna Pa • nieuka po łwleoie cbo • dzlla, 

IJD"oU IWO • Jeso •• r'ckt wo · dsUa. 

l. Najświ~tsza Panienka po świecie chodziła, 
synaoka swojego za rJłck~ wodziła. 

2. Gdy oboje z Józefem na tym świecie zyli, 
a co pnc'ł z r'łk swoich synaoka zywili. 

8. Byli w mieście Nazaret, tam roboty mało, 
nimieli tam za co zyć, głód dziecie cierpiało. 

-ł. Ludzie z miasta Nazaret tak im doradzili, 
do Jeruzalem miasta by sio tam dostali. 

6. Jeruz:alima wielgie i bogate miasto, 
tam bedzieoie mieć zycie i roboty nadto. 

6. Do tego miasta jest tam bór niemały, 
na pośrodku mieska zbójnik tak zuchwały. 

447. od x ....... owic, Klooaowr. 

Z tamtoij otrour Du.na - ja, a jut ci tam dwa sa - ja Wjednrm 
ptaoko-
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~ ~~ r r 11#i! c : 1 r • ; 1 J J 1 
wio 6pie-wo.)'ł, a w d rus lm la • d•lo sa • daj,. 

l. Z tamtej strony Dunaja 
a jest ci tam dwa gaja; 
w jednym pŁaskowie śpiewają, 
a w drugim ludzie gadaj,. 

.nie pijze smalcu smolnego 
ino se zawołaj miłego." 
.Nie bede ci go wołała 
ino sama be de cierpiała." 

2. A o cem ze ta rada: 
o wójtownie światowyj, 
ze dwoje dzieci powiła 
za panienkil sie nosiła. 

S. Przysad do nij młodzieniec 
pyta sie i'ł o wieniec. 
Oj porwał ci j'ł i niesie 
po borowisku, P•> lesie. 

4. Niesie, niesie to ciało, 
aze liście leciało. 

Z aniós-ci ją przed piekło : 

siedź tu duso bo ciepło. 

6. Posadził ił na stolcu (stołku) 
dawał ci ji pić smalcu : 

6. "Obejźryj ze sie po prawy, 
jeśli ta niema kogo z Morawy, 
od twoji matki kochany." 
"Mas-ci ta matko jesce dwie, 
karaj je Ie pij niśli mnie." 

7 .• Ja cie córko karała, 
ty~ mnie słuchać nie chciała. u 

"Jakześ mnie matko karała! 
do kościoła-ś mi iść nie dala." 

8. Do karcmy-ś mie ubrała 
jesce-li za mną wyjźrała : 

nie tańcujze z ubugim, 
ino z ładnym, chędogim. 

J Konopka P . l. kr 115. 

448. 
Klaulorna. Lamoni nad Kml~. (Parodya o tara na n alt ch o rai u Braci caeoldch). 

Zmarł nam XmJ • ta, mUl pano, pnu Ie mary, ne preatane. 

1\ 1"1 l l l ~ Jł ~d !'<. l l l 
' . 

,.., f. t lf r t t r .. .. ~jr l ~ t ~ r l r r l 

l 
' 

T 

l t' l j"\ J.t .t J l l" i J -~ ..... r-. l l l l J_± . . . 
l l l ~ ~ l l - l l l l 

dlułn11 dukt poloiomJ. dUUJ D& ul-
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•• • ale. 

l. Zmerl nam Kmita, mili Pane , 
przez te mary ne preatane. 
Alech my w to potrafiemy 
dlutaz11 desk~ polożerny 

duszy na ulżenie 
2. Zmiłuj nad nim Pane wcale; 

a my Ciebie za to ale, 
i wy przyjaciele w ł.alach 
pomóżcież nam płakać ach, ach! 

duazy na ulżenie. 
S. Wylewajcie łez obfity, 

bo to był pan r:namienity. 
Wielki w ojczyznie starosta, 
niech ma w góre droga prosta, 

duezy na ulżenie. 
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4. Kochal on ewangeliki, 
a nie lu bil katoliki. 
I lub umerl jak papista 
przecież dusza była czysta -

duszy na ulżenie. 
6. Ach mój mili pane Kmito l 

bodaj takiego zabito, 
kto po śmierci lży twe imi~, 
bo ty u nas w wielkiej atymie, 

duszy na ultenie. 
6. Schofajmyt to ciałko w ziemiv, 

jak kot grzebie gofno w siemiv, 
robaczkom na pożywienie, 
duszy jego na ulżenie, 

duszy na ulżenie.') 

449. 

~!7I[C l C!fr J l C ~ r r l C hf r? l J c fN 
Odaluoł JeR móJ kochao;r l ....,mlluy Zbawiało!, łd&leJe•l radol6 

DIIUło IIIOJ& jeel sranioDa l ,....,bom ob-el"ona, prayjdUe móJ ko-

dus•J mqj~, Jrdsl•J-ój O<ł-kDpleial. 
ebaą Je.,., a~· u-sdrowloo.a. 

450. 

Kalko ..,.. gruomych, ulec b clo lud obwali, •J•It r<!&da.m lwym opuall, 

Aniell w niobie lobie lp"w"'" pned wopaniałolcl, lwoj• padaj4. 

1) Cza•o.Pismo Pt·zyjaciel l.Mdu (l,eszno 1837 rok 4, Nr 2) PI'ZY opisie 
Wiimoza podaje iyoiorys Piotra Kmity. (zmarłego w roku 1558). -

31 
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nte dla honoru na aobio mamy, tylko :te ciebie acyrz:o kocbam.v 
My w domu boty m Ciebie wielbimy, rótanicc świ~ty otlłpiewujcmy 

451. 

Slyoa • Iem 111 - cny gloo, Mary - ja wo · la na• Pódtcie sem p~tnicy 

@ r s· c gMlii rr -~=a 
wierni 1lusebnicr, a na · wit1dzcie mnie ju&. 

452. 
ł; r.--. 

@ .. :;; r r l: r r J l ro FJJJJ r; t El 
Z ~oloki~jśmy ltrmji- ny nio mamy tu rodziny, 

przyśliłmy tu no. pogrz~b t~j Pa.nienki ~Iaryi. 

Najłwi~t - oza Panno w rółC>wym o • grodtie, W grzechowym kale, 

ja liT•• - łny ealowielr. tone jak wo wodzie. 

~ r~ltttł$?$tJJI i 
jutem 11& - topiony, ebeo Twlj o • brony 

454. 

~ •~ F ; ; u l fi' C l; C • : l S tf? r C C l r'l ;q 
Wielka lo JJUiolt~ Boga OjeA była, Wydal go w okrutne rece, 

eo nam d&l na t wiat jedynego Syn" 
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455. 

& : p J J r l E ·l ; ; J l J. l r r r l r·1 r r r l E ·l 
Malko Bo - oka Gldeloka, Królowa ar - ehanieloka. 

® p r r r l r· l r r r l r·l r r J l E' l r r J l J. l 



DWORY i MIASTA 
Szkoła. 

Abocadlo 456. 1) 

~tm@ s c r l c s s tJ !clCJits Tl]TJ 
A, b, e, d, e, r. ,, h, 1. k, g, h, 1. k, 

~n~rrBJ71B J t l ; c E.t I r r IJ]l[I r D 
q, r, '• ł, q, r, 1, t, u, w, x, 1• z, 1.1, w, x.. y, 1, 

\o jeoł c&IJ alfa • beł. 

Stlablaowanle. 45 7. 

&x:-#tt ' ; 1 ; attrrrtrt r l c 0 r l ;llj 
B, a, ba, b, e., be, b, e, be. b, i, bf, b, o, bo, b, u, bu, 

O, a, ca, c. a, ca, c, a, ce, o, l, cl, c; o, 00, c, u, ca, 

') Czqatka zamieszczonych tu pieśni mianowicie pod tytułem : Szkoła, 
Swiat, Cnota, Grób, Wieś i t. p. pochodzi ze zb1oru w r~kopiaie po· 
r;ostałym po ś. p. ks. Mioduezewekim. -

Niektóre z zamieszczonych w tym dziale pieśni, śpiewane także 
bywaj'ł (lubo I,JOknleczone) i pod strzechą włościańskq. Natomiast do 
miast i dworow obywatelskich wciekaj'ł ai~ pieśni wieśniacEe wyżój 
ju7. wytłoczone, a osobliwie dziadowskie, które prawic do miejskich 
ai9 licz'ł. 
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ba, be, bi, bo, bu 

ca, CI , CI, C0 1 Cli . l l tl . 

Oners achola.rum 458. 

® ~ cy : J ~ c s l ~ ~ 5 s l s e s 5 l r ' : l a a c C l s-tH 
Nem o c red i l quid tli achola, qui non a ludu-U. Fota dle dlaclmlll1 

el ID achola aialimua, lgnoranlel •1uld oil diclum axpavosci - muo . 

l. Nemo credit quid sit schola 
qui non atuduit ; 

est ratalis illa hora 
quae nos genuit.. 

Tot.a die discimus, 
et m lichola eistirnos ; 
ignorantes quid sit dictum 

expa vescim us. 
2. Si sim primus vel secundus, 

jam sum ambiens, 
si sim laetus vel jucundus, 

jam sum negligens. 
Meus error minimus, 
solet esee maximus, 
tali modo a studento 

abest animus. 
S. Si sit Festum, vel si detur 

recreatio, 
non minescit sed acrescit 

occupatio. 

Duplicatur lectio, 
triplicatur ecriptiu, 
additurque nimis magna 

expositio. 
ł Ergo fratrce relinquamua 

has miserias, 
non moremur sed tetemu~ 

sortes al i as. 
Sors est nostra optima, 
si vivamus saecula, 
seroper Jaeti ac jucundi 

inte1· pocula. 
l>. Non tunc Censor, nec Magister, 

nec Familias, 

459. 

non notabit, objurgabit, 
procol sileas. 

Yox tremenda etridula, 
apage jam virgula. 
Non eignavit nec gravabit 

manum ferula. 

juven11u, haa voce1 audiaa, omne bonv.m faclu . 

l 

&l c c c c 1 ~ c r 1 ; ~ c c 1 l;J 1 ~.r; l;lJ 1 s t c 0 1 ;;; 1 , . 
Sio ID lenta oludlia, el hil&ria 111 ilt . Rom Iom tom, r . l . Iom, et Wlarit ID iio . 
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l. Juventas, juventus, bas vocea audias, 
omne bonom faciaa. 
Sia intenta studiia1 

et bilaria in iia. 
Rom tom tom. 

2. Doctrinae , doctrinae praetioaiaaimae , 
aunt fructuoaiaaimae. 
Sine illia Caesarea, 
non babent sedes Reges, 
Rom tom tom. 

S. Laetemur 1 laetemur nos condiacipuli 1 

et timua dulciculi. 
Nil illas recipiet1 

qui illaa custodiet. 
Rom tom tom. 

ł. Bonoret et laudea ferunt baec studia, 
antecellont omnia . 
.Aeet.imantur plurimi, 
noxia eunt nemini. 
Rom tom tom. 

Świat. 

Pallacla mandi 460. 

~ - t J J ttfE-lf-tł r r r l r-&*WifF @ r l 
Oaz m1mdaa mlli&at oub n~ gloriA, caju pro• - per!w 

eot trt.ul • torle, &&m cito labltar ejao po - tentla, qaam Yua 8pll 1 

qaae aunt tra • g!lia 

l. Cur mundua militst sub vana gloria, 
cujua proaperitaa eat transitaria ; 
tam cito labitur ejue potentia, 
quam vaaa figuli quae sunt fragilia 
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2. Plus crcuc litłPris scriptis in gloc•e. 
quam mundi f•·~gili$ Yanae fnllatiae. 
Fallax in procmiis virtutis apccie, 
'łui nunqunm habuit teropus fiduc1ae. 

3. Credcudum magia est viris fallaciLns, 
quam mundi miseris prosperitntibua. 
Falais insaniis et vnnitatibus, 
falsisquc studiis et nodtatibus. 

4. Die ubi Salomon olim tam nobilis, 
vel ubi est Samson dux invincibilis, 
vel puleber Absalon vultu mirabilis, 
vel dułcis Jonnthas multum amabilis. 

5. Quo Caesar abiit celsus imperio, 
vel dives Epulo lotus in prandio ; 
die ubi Tullius elarus eloquio, 
vel Aristoteles summus ingenio? 

6. 'fot dnri proceres, tot rerum apatia, 
tot orn praesuluru, toi regnn fortia; 
tot mundi principes. tantn potentia, 
in ictu oculi clauduntur omnia. 

7. Quam breve Festum est hncc mundi gloria, 
ut umbra hominis suut ejus gaudia. 
~une seroper snbtrnhunt noteru11. pratJmia, 
et duc1tnt borninem ad dura devia. 

8. O l escn vennium, o! mnssa pulvcris, 
o! vox, o! vanitas, cur sic extolleris ; 
ignorans poenituY utrum cras vixeris, 
fac bonum omnibus quamdm poteris. 

9. Haec caruis gloria qune magni pcnditur, 
sacris in litleris flos foeni uicitur j 
vel leve foliurn quod veuto rnpitur, 
sic vita homims, baec vita tollitur. 

10. Nil tu urn dixeris quod potes perdere, 
quod mundus triLuit, intcndit rapere; 
superna cogita cor sit in aetbere , 
felix qui potnit mundum contemnere. 

4Gl. 

fJJU ;; 1 ;;;; 111 kl~:12 1 c c o· a I1tEg 
TJIO zdali OI&Cat4cluw6wlecle:, u~ pu•l7lh j!ló... . .!>'ionawidzq m711 zawlo\Uiłt 

3' 
~y-C s l Etf ttlll ~;IQ z ti' !li~ s l@ W~ - -kontentchoómnł~ IQ"Y ('ienlif., ułouawiliM(' ar~tbro alllt0 1 \\"IZJ!Itk•J mnrno~~ wnyatkn hloto. 
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l. Tyle zdań o u:cz~sctu w świecie, 

ile pustych głów ; 
a ja kontent •obie przecie 

kiedym tylko zdrów. 
Nienawidzi! myśl zawiatn'ł, 
kontent choć mnie losy cisną , 
nienawidzi! arćbro, złoto, 
wszystko marność, wszystko błoto, 

kiedym tylko zdrów. 
2. Im kto wi~kszy pan w powiecie , 

tem ma wi~kazy dług ; 
uo.ka ludzi w całym świecie , 

mnie zaś milszy pług. 
Ten mi z-orze, ja zasiej~, 

dobre zbioro, złe wywiej~. 
Wtem zaai'łdll z przyjacioły, 
zjem, wypijlj z niemi wapoły 

kiedym tylko zdrów. 
S. Gdy cie całuj t nieszczerzy, 

i ty całuj też j 

jakt ci kto miarkt mierzy, 
takt mu odmierz. 

Czarnt myślt choćby chcieli 
oszukać twych przyjacieli, 
nie żal aill, bo tu u świata 

zwyczajna cnoty zapłata, 

kiedyś tylko zdrów. 
4. O przyezłość trapić sili brzydko 1 

nie warto i ałów, 
niech tam kaci wezmt wazyatko 

kiedym tylko zdrów. 
Bo ja eobie na uatljpie 
tyjlj zawsze w mojćm tempie. 
Choć mi aio zdarzy co złego 
powiem, co komu do tego ? 

kit!dym tylko zdrów. 
6. Kiedy sili czaaem zaohmurzo 

gdy mi idzie wspak, 
J&k ol\iciszćj znoszv burzlj, 

bym nie dostał w llnak. 
Kou~ent zawsze z mojej doli 
choć nie idzie po mej woli, 
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rzucam loay na przemiany, 
trudno głową przebić icit.ny 1 

kiedym tylko zdrów. 

tł...w ula ndutoWL 462. 
~~ ~ J"- 1'l ~8;crtl s tr s l t! c JJ; l r $ r r l ; ~ r s l 

Bwlałjoatula redutGwa, gdodo olo ootrd drogo plr.cl, gd1lemr.oek wił' 

·k-411& połowa, lud..., tlo "'"" • jem c.u traci. 

l. Świat jest sala redutowa 1 

gdzie sili entre drogo płaci. 

Gdzie masek wil)ksza polowa 1 

łudz~JC sili wzajem cr:as traci. 
2. Oszust zwodzi}C poczciwego, 

cnoty płaszczem sili okrywa. 
Dumny chcfłC zwie:tć pokornego, 
maskil pokory przywdziewa (porywa) 

8. W pośród tak wielkiego tlumu , 
który nieUlltannie biega, 
czl)sto pod maską rozumu 
głupca tylko siv spostnega. 

4. Rozliczna ta mieszanina 
wspak natur~ przeobraża ; 

pod biał<1 maskil murzyna 
CZ\lBtokrOĆ spotkać Bil) zuarza. 

6. Znajdziesz co oczu nie majl! , 
te najwioksze robią wrzaski, 
kłóct sili, swarz~}, ezturkajlł, 
a to Ił przea,du maski. 

6. Ten który bez maski chodzi, 
uwodzony bywa zdradnie ; 
lecz przykroić nadziej Ił ałodzi, 

przyjdzie czaa, gdzie maaka spadnie. 
7. Czgió tych co rill w maakaoh snuje, 

czgato maski ewoje mieni; 
reszta co till nie maakoje, 
choć liczniejsza, łazi w sieni. 

8. Karzeł w odzieży olbrzyma, 
niewieściuch w Her.kula skórze, 
tchórz sil) w przyłbicy nadyma, 
rozpustnik łazi w kapturze. 
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Cllytrol~ Iwiata 4 6 3 * ~ : l o ; c l tg c ; l; c ; c l f5] c ; l }}JJ}tg 
Kt.ół to ztl'ały, kto •mlarkujo, chytrułHwiata zp~nctrujt, a biedał to to to, 

a lJied.a..ł to to to. a hieda:l to moja 

l. Któż to zwa:l.y, kto zmia1·kuje, 
chytrość świata zpenetruje. 

A biedaż to to to 
a biedaż to moja. 

2. Być wesołym chwil';! któr~, 

jest się światu stać cenzur~. 

A biedd to i t . d. 
3. Być tetrycznym, i lo szkodzi, 

a któi swiatu ju:l. dogodzi. 
A biedaż to i t. d. 

4. Choćbym jako anioł chodził, 
takbym światu nie dogodził 

A biedaż to i t. d. 
5. W Tobie Hoże ufność moja, 

nit>ch ~ill dzieje wola Twoja, 
nadzieja-t. lo moja. 

464. 
Śpiew z opery Henryk IV na T;owach (mu.z Mtlhula) . 

~:-r-1 r ~ ~c c l r· ~ ' ~ l J it#łb ą;;pq 
1\to łfłd». ti )IC r.t~ch' "d iwinla1 niech fl it do niego sto - !fUje, nit:ch 

ti(l pracm,rtłem kio - ruje, niech niema wasicdu na. brat.& . llo tam gdslo coniQ 
po-

~# r ; t gt$Uf±ff#pJ 1 m:rc 1 r- cliJ 
&Or7, t.t.m osodrol~ Dl o wiele Dlld&, ln - tr)-ga Ich! o do gól')', a 

®1 s '~1*&--ł"+E3E~rc1 r· $ , c 1 r ~liŁR-#tiJ 
saolup u - pada, iD - tryga id&lo do gór7, a aaaluga u - pada. 

I. Kto żą,da szcz\jścia od świata, 
niech si\l do niego stosuje. 
Niech siQ przemysłem kieruje, 
niech niema W?.glj~du na brata. 
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2. Bo tam gdzie cenią pozory, 
tam szczerość nie wiele nada. 
Intryga idzie do g6ry, 
a zaałoga upada. 

S. Ani ci§ rozum zaleci, 
ani cię cnoty wzbogact. 
Kto niema pierzy, nie wzleci, 
gdyi goły, zawsze6 ladaco. 

4. Ten błyszczy, ten ma honory , 
kto liczne złoto posiada. 
Intryga idzie do g6ry, 
a zasługa upada. 

6. Gdy niemasz z bogactw zalety, 
płuzc1 &i§ przed panem bogatym. 
Lub szokaj ładnej kobiety, 
dziś całe ezczęście je1t na tem. 

6. W świlłtynie, miasta, na dwory, 
wsz~:dy sio niesłuuność wkł-ada. 

Intryga idzie do g6ry, 
a zasługa upada. 

465. 

$ł: C G G ffi l rs S ' l S C S S G S l re r ' l G G G G G G l 
Prawda jeat gonq po ·traw,, nlesniLn,nawlelkfm &wiecie, ldsle kto wlew• 

car 

w praw., chce by 10 chwl>!ono prse • cle. Olllpca nasyw&j ro • I1UJUI1lll 

i .lJ l; r.\ 

~~m S s S l s S }fIS w:G t l r·· . r'ISQ- G S ij G 

pakort prsysnawłl) dumnym, cbwl>!sdr~ctłeJeot poci· ci • wym, pocbleb'-j, pochleb'-J 

l. Prawda jest gorzki} potrawą, 

nie znanil na wielkim świecie 1 

idzie kto w lew t czy w praw t 1 

chce by go chwalono przecie. 
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Głupca nazywaj rozumnym, 
pokorl.J przyznnwaj dumnym, 
chwal zdrajc{l' ze jest poczciwym' 
pochlebiaj, pochlebiaj, bgdzicsz szcz~:liliwym. 

2. Rzetelność z głodu umiera, 
wi\JC nigdy nie gadaj szczerze ; 
mćw że cill kupiec nie z!hiern, 
lichwiarz procentu nie bierze. 
Że pntron sprawy nie sprzedał 
że s~:dzia uwieźć sill nie 'dał, 
że ksitdz jest zawsze cnotliwy, 
pochlebiaj, blldziesz szczllśliwy. 

S. Ju1. nawet i miłość sama, 
źródłem obhu.ly została; 
któraż na świecie jest dama 
aby si9 uwieźć nie dtLła. 

lłrzydkićj przyznawaj że ładna, 
k()bietce że nie jest zdradna, 
dewotce umysł nie mściwy, 
pochlebiaj, bgdziesz szczllśliwy. 

4. Słowem, że prnwda wygnaną 
jest prawie z każdego stanu; 
żołnierz Bill chlubi wygrant1 

sługa te wierny jest panu. 
Że żona dla męża cała, 
że miłość mężowska stała; 

że stan wdowy jest cnotliwy, 
pochlebiaj, b;dziesz szczęśliwy. 

466. 
Ary& • opery Telemak (muz. Hofmehtra) . 

~:_cttE&LB ; ' ; l .~};t: OOJbtW 
tltltl ~ 

U wiolkich bogaczi>w f piLDOw, być dobrze podchlfltD.'I pa - pun, do 

~·c r r! :Ie;; "l!:·;~ ;.t; l;!' t i l~ 
il'tltl ~tl 

we•yatkich st01owac! sit; t!tLnnt.w, to picrwMzq, na. Ąwiccie aA~Miug,.. Ja aatao podchlebatwa 
bym 

gad&J, ło k&łdyanicbulJidry, i>OCI·ciwy, a &a to cukierki bym zjad&l, l 
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b1 J:ht:; l 11 ' t; l ł:ttll pĄ OJ ;;;;l; l 
b7lb)'ID D&d JuclJIII&8"9-łllw7. Dal t wlolu co dobru 119 UU~J•, l* · pulfl, papulfl \1 • 

,. ;;., ł s l ))'}')J li J l l 
c~~,~, pa • pugl, papql u • ~ .. 

l. U wielkich bogaczów i panów, 
być dobrze podchlebma papun, 
do wszystkich stosować siv stanów, 
to pierwsz'ł na świecie zasługfł. 
Ja eame podchlebatwa bym gadał, 

te katdy z nich mfłdry, poczciwy, 
a za to cukierki bym zjadał, 

i byłbym nad ludzi azcz~śliwy. 
Dziś wielu co dobrze eiv majfł, 
papugi, papugi udajfł. 

2. Oj gdybym był w klak;e u kaivdza, 
gdzie zawue hulanka i goście; 
mówiłbym że: .tycie przepvdza 
na samej modlitwie i poście. 
A gdybym w padł w rvce avdziego, 
co 11 biednych kubany wydziera, 
wrzeszczałbym ze : tylko u niego, 
bezstronność i prawda jest uczera. 
Dziś wielu co dobrze a.iv maj,, 
papugi, papugi udajt. 

S. A gdybym aiv dostał do tony, 
do której gach chodzi w ciemności , 
mówiłbym dla mvta ochrony, 
te to był pieseczek jejmości. 
A gdyby m',lżulo miłosny 
wszedł w nocy do panny ałuiłCćj, 
mówiłbym do żony za1.drosnej, 
ie to był kot mysty gonitcY· 
Dziś wielu co dobrze aiv majfł, 
papugi, papugi udajfł. 

Cnota. 

467 . 

~: r s l r~+ri Fu 'l ; M#fr s l r s l= r c 1 
Kiod7 czlowiuk t11 w pru-eluclo, kocha • 11 •l~ h&dalo w &aj om, mów lo· 
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DO Ol& • lo O OliOCiC1 bo CDO ·ta b)' • la IW)' • OaajeJD 

l. Kiedy człowiek żył w prostocie 
kochali si~ ludzie wzajem; 
mówiono mało o cnocie, 
bo cnota była zwyczajem. 

2. Teraz piszt folijaly, 
wszystkie usta brzmit morałem ; 
lecz z tych ramot zyak jest mały 
sam pan autor sowizdrzałem. 

8. W ustach pieknie lecz nieszczerze, 
dowcip sili si~ na cuda, 
pi~kna cnota na papierze 
lecz w sercach sama obłuda. 

4. Dziś egoizm rzlłdzi światem, 
zysk i chytrość jego rajce ; 
duma ojcem, zlość mu bratem, 
posługacze sami zdrajce. 

5. Nie dba świat na czasy stare, 
by mógł zyskać dopillć raźnie, 
depcze ołtarz, depcze wiar~, 
zdradza krewnych i przyjaźnie. 

6. Aby był raś niepoznany, 
wdziewa na twarz mask~ cnoty, 
płaszczem morału przybrany, 
p~dzej dojdzie swej roboty. 

7. Szcześliwy b)ł ów wiek stary, 
co ni pisał ani czytał , 
z łona matek brał grunt wiary, 
z śladów ojców cnoty chwytał. 

8. U prostaków prawda przecie, 
za natur~ ooot~ miano; 
łotrów było mniej na świecie 
choć moralno nie pisano. 

Arya • komod,rl . Dziedzictwo 468. 

N lo &lnn&o to o jest azczo . łli wy, 

• je włród wierll6j dru • t:ny 

kt.o mnorlo lk&l'b)' po • 

nocb1 waparclem a lo 
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~ " J. li; ' ; l i1 ;;; l l r· n ; ' s l L} c s &fd 
olada, al . bo kto w:ym:yłlll, dalw:y, luh kto nt.rodami 

obije. ł7 - je włród wloro~j dnl • łyny ned•7 wsparciem alQ 

Flne rłd t:llpo b p J. n ; ' ; l ; ; r ; l i c r ' l c ; c s p ; 1 J. r; t !f4 
włada. Ten mile pedał flodoin:y, kto rad DA małfm prse • otnje, ty • 

t bije. 

l. Nie zawsze ten jest szczęśliwy, 
Ido mnogie skarby posiada, 
albo kto wymyślił dziwy , 
lub kto narodami włada. 

Ten miłe pędzi godziny, 
kto rad na matem przestaje, 
żyje wśród wiernej drulyny, 
i nędzy waptuciem się staje. 

2. Mieszka pod ojców swych strzech,., 
praca m11 zsyła dostatki, 
i widzi z tkliw'ł pooiech'ł 
w cuuoie wzrastajlłoe dziatki. 

Sam im się staje przykładem 1 

sam im udziela nauki, 
z tryumfem nazwie się Dziadem, 
kołyazttc poczciwe wnuki. 

S. Naturo! kogóż nie wzrusza 
twe cudotworne działanie, 
twlł mOCił najsroższa dusza 
najłagodniejaz'ł zostanie. 

Twoja to potl)ga czyni 
że człek boakil roskosz czuje, 
gdy temu co mu przewini 
wspaniale krzywdę daruje. 

469. 

,,. : s~~ : l s·e l; l n s $ l ~ ; ~z l$$ c J' l 
llój talu lo mt.wial toblo : l fU U g:<17 chcou ł:yd UCllełliwy, cayJiwt&fOtko lak 

l . .Mój tatulo mawiał aobie: 
Synu, gdy chcesz żyć szczęśliwy, 

czyń wszystko tak jak ja robię, 
najbogatszy kto poczciwy. 

2. Na tym błyazcrt:'ł gwiazdy, wstęgi, 
złotem napchane kieuenie ; 

lecz gdy ma czarne sumienie, 
nie wart tej twojej aiermil)gi. 

S. Ach, niejedni w amutnćj chwili, 
za swt cnotę utracili, 
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i mąj,tk.i i nau~iejlj' 
cnota i w n9dzy jaśnieje. 

ł. Poczoiwy równie kochany, 
cay i;yje w świetnej ozdobie, 

czyli go kryj'ł łachmany, 
tak tatulo mawiał sobie. 

6. Niech wiedz~J możni próżniacy, 
ze przy użytecznej pracy, 

bogactwa azcz~ście przynou:t, 
i Sił prawdziwił roskoszt. 

6. Dla tego pracować radzo, 
praca nieazkodzi powadze. 

Milszy grosz, gdy go zarobiv, 
tak tatulo mawiał sobie. 

Grób. 

470. 

J±! ;; ~ ~ l r A+&ciJ ń l J ; ' 111 c c l 
Jedn" g~ratk" .Ucml, co poli.ryty b~<lr, & !'O mych fr&· 

J±rc' l es;; l;;' l~ l eJ' l JifM1 
IWik&ch opo<,.)'llkll "" - 1>1,-.lo. :i::ulen mi jlll kll>l)<>t d .. kuc•yC nie 

~duła, •Jl&<l btdo w lllł'lll sroWe, u m! o Bóg u- w Ol&. 

l. Jedna garatka ziemi, co pokryty b<;dę, 
a po mych frasunkach, apoczynku nabędę. 

Żaden mi już kłopot, dokoczyć nie zdoła, 
epaó będę w mym grobie, at mnie Bóg zawoła. 

2. Jedna garatka ziemi, byłaby mi święta, 
bo przez nit zgryzota życia mego wzięta. 
Ten który mnie stworzył, łzy i biedę skróci, 
a emutek mój wazelki w radość mi obróci. 

8. Jedna garatka ziemi dosyć mi wyatarczy, 
bo wiem iż mnie mnóatwo robactwa obarczy. 
W grobie niemasz wojny, ani kłopot bywa, 
tu się wiele cierpi, tam mile spoczywa. 
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4. Jedna garstka ziemi i mnie si<: doste.nie, 
co wiem ze się trafia ludziom w różnym stanie. 
Czyli to bogaty, czyli to ubogi, 
zarówno go b~dfł deptać ludzkie nogi. 

1>. Jedn~ garstk~ ziemi przyjaciel mój rzuci, 
a wiem że si~ z losu mojego zasmuci. 
O gdyby był taki, co by mi~ mogiłą 
przysypał, ta ci~żkość byłaby mi miłą. 

(Melod. podobna do meJ. B. A. Webera z trag. Schillera: Wilhelm 
Tell: Mit dem Pfeil und Bogen, lubo tam idzie ona w '!. takcie). 

Grubarz. 471. 

Kop-że kop luba lo • palo, która moi(' ł.y,viu o ~ dziowasz , nlo je • 

dno jut zf'szło lato jak lu • dzi ziemi• po • krywau 

l. Kop·ie kop, luba łopato, 
która mnie żywisz, odziewasz ; 
nie jedno już zeszło lato, 
jak ludzi ziemit pokrywasz. 

2. Zarówno do mnie przychodzi 
tak żebrak jak i bogaci ; 
kto tylko na świat si~ rodzi, 
każdy mi zgon swój opłaci. 

J. Oto te zbutwiałe kości, 
zwały si11 pot~żnym panem, 
nie znały w życiu ludzkości, 

gardziły uboższych stanem. 
4. Te żebra i te łopatki, 

które tu sterczł wiród błota, 
Bfł lichej dumy ostatki, 
która błyszczała od złota. 

6. Ta czaszka z oprzałym włosem, 
przed kilku ledwo latami, 
władała sercem i losem, 
gdzie sif: zwróciła oczami. 

6. Było to pi~kności bóstwo, 
wdzi~czne jak róży kwiat świeży, 
wzdychało do niej serc mnóstwo, 
najprzystojniejszej mlodzil'iy. 

7. To ramii) spruchniate, czarne 
i ta tu gole1i strzaskana, 
o l jakże cząstki są marne 
owego włAdcy, hetmana. 

8. Który wiódł krocie na jatki, 
wsie, miasta palił din tlnwy, 
sieroty, wdowy i matki 
pomstują jego miecz krwawy. 

9. Ten kości sprucimiały snopek, 
który si~ teraz dobywa, 
był w żyCiu ubogi chłopek, 
dziś wraz z hetmanem spoczywa. 

10. Otóż i rl)ka kapłana, 
która wspierałe. sieroty, 
wielbi jl) ludzkość stroskana, 
kl~knijmy na widok cnoty. 

sa 
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Miasto. 

472. 

Mlotlan, 1 komed,.toop. Chłop millonowy, tltr Baotr 1111 Milliodr (mus. Drechalera) . 

b* : G l # S S S S l r ' G l # C C S 5 l i ' J' l ;:~58 
Co to za panie• tam, po • ~od•• l<onle aam, a fllrlll&D n piUI 

brat, co z& przewrotny lwlat, a farmAD za pan br&t, co •• przewrotny h•lat. Na 

panny rzuca wu.>k, gdzie nodza;z patrzy w bok, hej bej miotelki mam dla pana tanio 

d&lll, mlot.ły, mlo - leł · lti, 

l. Co to za panicz tam, 
pop~dza konie sam, 
a furman za pan brat, 
co za przewrotny świat! 
Na panny rzuca wzrok, 
gdzie n~d.zarz patrzy w bok; 
hej, hej, miotełki mam, 
dla pana tanio dam 

miotły, miotełki l 
2. Cóż to za pani ta, 

co na łbie fioki ma, 
krok szumny, śmiały gest, 
wszak to kucharka jeel 
Nie pójdziesz ty mi ztlld 
do kuchni zaraz w kfłt, 

dla takich wielkich dam, 
m10tełki mokrtt mam, 

miotły, miotełki l 

3. A to ten wielki pan, 
z swej hardej duszy znan, 
dmie ei~ jak gdyby paw, 
ani si~ w oczy etaw. 
Choć skarżyć ohceaz, to cyt, 
bo b~dzieu za to bit, 
wi~c tak dumnej głowie 
człek w kilcie tylko powie: 

miotły, miotelki l 
4. Lecz czasem ma 1 świat 

wśród cierm pi~kny kwiat, 
nie sama na mm złość, 
jest i dobrego dość. 
s,, co wapieraj'ł je, 
co śmiało gani'ł zle. 
Dla takich respekt znam, 
lecz dla złych ... miotły mam, 

miotły, miotełki l 
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I.D.DA uu&a. 4 7 3. 

~~pt 1-: @ł#s s l l;; :l: s# c 00® 
Co to aa pt.nica tam, poHdat. konie oam Na P"""7 raoca wnok, 

~s#;s l ssJ' l;tt IJsł ltt?fltfttttS 
gdale uodJiara patrapr bok, hej hoj mlo • tełkl Dl& m, dla pana taulo dam, mlotlr, 

miotełki; mlo • tlv 

474. 

ęt-: ;#'tMfi-d&ffl+ritJ In#& l r ~c QWH 
Hej ootroinle kolo łclanr, bo to rracoek polycsany Cudae po6coou • 

Id l opodnio, bo ci nie Ie . *' ...,.godnie, nie aaplaoo • no traewi · zki , 

poiycuuo rękawłos ki. 

l. Hej ostrotnie koło ściany, 
bo to fracr:ek po~yczany. 
I kapeluar: nie twój własny, 
bo ci na głowie przyciasny. 
CudJ!e pończoszki i spodnie, 
bo ci nie !et, wygodnie; 
niezapłacone trzewiczki, 
pożycune rjjkawiozki. 

2. Czub na głowie jak u dudka, 
a w r\jku laseczka krótka ; 
z tyłu nakształt waryjata 
łeb mu wyetrzygli u kata. 
Z przodu gjjele faworyty, 
Bł to nie ludzkie zuzczyty. 

Na szyji s'ł cztery chustki, 
a w kieszeni same pustki. 

3. Zapijjty z pr~odu surducik 
ze dwu boków zszyty bucik. 
Przy ramieniu każdero skrzedło, 
róż na twal'zy i bielidło. 

Cały w tańcach, w susach, w skokach, 
z dajezerska (cleutsch) klapy po bo
Pozłacauy kólczyk w uchu, kach. 
pustki w głowie, pustki w brzuchu. 

4. Z kołnierzami trzema płaszczyk, 
zamiast ponczu, pije barszczyk, 
a mleko zamiast orszady, 
dla wiokazej fanfaronady. 
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C:urtum visurn nfektuje, który bez wyjątku, ludzi 
wszelkiego gatunku łudzi. 
Alarxów, Rauchów, Cieślików; 
kupców, majstrów, cukierników, 
obiecując im procenta, -
zwodzi was głupie dziewczęta. 

a po lożach lornetuje. 
Robi śmiechy i amory, 
gdzie poczuje worek spory. 

li. Otóż postać eleganta; 
panienki, strzeżcie się franta! 

Ozarnr kolor. 475. 

~-g;+;WĘ~~~IIIiJ@ 
Cza>roy kolor oaozym m.laatom d&JO zawoze plerwu, modQ l mQłCIJIDOm 

b p ;_;_Jl@ł:trt~fł~_md = a ar z=Wrrtt 
l oiewlaotom czyni l•onor i wygodP, Czarno, gl\lo - wo oiQ oowio, 

~ p-~-g=@;u c.cJ-t=Q_bt!=G=*==ps_tJl§ 
czarno cbod&&l wleJkle paoy, czarno palro DJ oQdlllowie 

...... 
i czarno Do - cbowoe ataoy. 

l. Czarny kolor naszym miastom 
daje zawsze pierwszą modę, 

i mężczyznom i niewiastom 
cz~·ni honor i wygodę. 

Czarno, galowo się zowie, 
czarno chodzą wielkie pany, 
czarno patrony, sędziowie, 
i czarno Duchowne stany. 

2. Czarno się stroji kobietka, 
gdy chce ułowić fircyka; 
czarny ma frak azerepetka, 
gdy sil} w pańskie domy wmyka. 

Czarny włos bywa ozdobł, 
czarne oko serce zwodzi, 
czarna płeć wabi• za sobą, 
czarna ziemia lepiej rodzi. 

S. Lecz nie dosyć że w ozdobie 
czarny kolor tak wygrywa ; 
kto ma czarnł duszę w sobie, 
ten szczęśliwym CZ\jsto bywa. 
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Czarna potwarz tryumfuje, 
czarna nicwdzieczność jest śmiechem, 
czarna obłuda ?.yskuje , 
i czarna zdrada nie grzechem 

4. Słowem, nasz kolor przyjemny 
jest u nas dowodem chwały, 
ale ja sługus nikczemny 
niech raczej zostane biały. 

Czyste są wasze roskosze, 
nie brudźcie serc waszych próinie, 
białym zostawcie mnie proszt~, 
bo czarnym zwalbym sit~ różnie. 

4711. 

N au 6Ucm7 Kra-ków, lliczny prze~llca-ny, Tak przollic•nie wygladzony, równiuaiellko 

dziwuje mu oię Ind okolica - ny 

• katdóJ otron7, ato t7•iecy lud•i zmidci jeucz~ przeotro · ny 

obac" tud Seryja V. •tr. 1116. 

477. 

&® ~ S G l c r l s f s l ~ c ' l ;ll l Dt11t G l c c ., l 
Jad,e s jar- marlr.u w jcolenn~j dobie, Ieglem pod dcbem cheliC apoG&'ł<! aobio. 

J. 8111 mnie l.runok rosma- rs7l trocho, praynly mi my • W do glowy ploche. 

l. ldlłc z jarmarku w jesiennej dobie, 
ległt•m pod debem, chcąc spoczlłć sobie. 
A gdy mnio trunek rozmarzył troch{}, 
przyszły mi myśli do głowy płachto. 

2. Czemu to Pan Bóg wszechmocny wszt~dzie 
dał, by na uebie rosły żołedzie. 
Na takim drzewie co tyka nieba, 
dyniom przynajmniej róśóby potrzeba, 
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S. A wtem gdy ~padnie iołlłdi z wysoka, 
ledwom jednego nie pozbył oka. 
Dopierot mówi~: wie Bóg co czyni, 
i te na d~bie nie stworzył dyni. 

4. Bo jeżli mały owoo d~bowy 
podbił mi oko, sprawil ból głowy; 
wi~c gdyby dynia mnie ugodziła, 
głowy i tycia by pozbawiła. 

(trełil a ~ek Gellerta). 

Wieś. 

Arp. do WIOIJIJ 478. 

~! J r ~g l r'l ~ s~ l J; l J ' c g l r·l l 
Jut l7le raz7 tlotloe wra - c&lo l blaskiem twojłm 

dale6 aac17 - ci, a memu awiaUu c6i tlf to otalo, 

łfchoaaa Jlle łwle - ci. 

l. Jut tyle razy słońce , wracało 

i blaskiem swojim dzień szczyci, 
a memu światłu cót sio to atało? 

że mi dotychczas nie świeci. 
2, Jut słowik w lesie zacz!łł swe pieśni, 

gaj mu aio cały odzywa, 
kłócił powietrze ptaezkowie leśni, 

a mój mi ptaezek nie śpiewa. 
S. Jot tyle kwiatów ziemia wydała, 

po onegdajszej powodzi; 
w różne aio barwy llłczka przybrała, 

a mój mi kwiatek nie wschodzi l 
4. Już aio i zboże do góry wzbiło, 

i ledwie nie kłos chce wydać; 
całe si11 pole zazieleniło, 

te mi do 
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a mej pszeniczki nie widać! 
5. O wiosno l pókiż bed~: cię prosił, 

gospodarz zewsząu stroskany l 
Juzem tę zit>mię łzami urosił, 
wróć mi urodzaj kochany ! 

Arya d o lata 4 79. nuta obaco Nr 56S. 

l. Przewyborne czasu chwile, 
ulubiona roku poro, 

czemu schodzisz ts.k nam skoro 
majfłc w sobie uciech tyle? 

Nie wiem cobym ja dał za to, 
żeby dłużej trwało lato . 

2. Dni twoje były przyjemne, 
słodziuchne zabawy w tobie; 

dziś nas rzucasz w smutnej dobie 
żale wzbudzaj'łc daremne. 

Nie wiem co bym i t. d. 
S. Wiatry powit>wały ciche, 

gdyśmy po łące chodzili; 
strumyk mruczał , my nucili 

zabrdy to czasy liche. 
Nie wiem cohym i t . d. 

4. Słowik z pasterzem wesołym, 
usiadłszy pod drzewa cieniem , 

za ba wiał nas wdzięcznem pieniem, 
dziś nie śpiewa w lesie gołem. 

Nie wiem cobym i t. d. 
6. Posępna nadchodzi pora, 

ja muszę na wie~ uciekRć, 

i tam żałośnie narzekać 
na czas co upłyn'łł wczora. 

Nie wiem cobym i t. d. 
6. O dwie tylko rzeczy proszę, 

przez co musze żal mój skrócić 

aby można t~> n czas wrócić, 
albo jego mieć roskosze. 

Nie wiem co ;a bym dał za to 
żeby dłużej trwało lato. 

480. 

~; r c s l er r l tt if 1 n w 1 : r c 1 f& 1 
Nad wozyotlcie podlój intrygi wnloakl . nad wuyalkle akarb71 
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milue mi m'J lu~ wiotki, jutrrenu 

'bWr., wiecoorek nuy. 

l. Nad wszystkie podłej intrygi wnioski, 
nad wszystkie skarby, nad wszystkie dary, 
milsze mi lasy mej lubej wioski, 
jutrzenka biała, wiec~orek szary. 

2. W mieście żyć chcący, trzeba coś stracić, 
na wsi szcz~śliwość darmo przychodzi. 
Drzewo za cień swój nie każe płacić 1 

miły zefirek bez kosztu chłodzi. 
S. W mieście za rozkosz wolność oddaję, 

za moją szczerość biorę zgryzot~; 
wioska mi słodki przywilej daje 
kochać bezpiecznie prawd~ i cno~. 

4c, Rosa co słodka nQ trawę spada, 
strumyk co mruczy, wiatrek co wieje, 
nic mi o swojich laskach nie gada, 
ani fałszywe czyni nadzieje. 

5. A gdy się trafilł jakie zmartwienia, 
mych smutków twarde głazy nie czują 
choć słyszą góry ci~żkie westchnienia, 
leoz mnie jak ludzie nie prześladują. 

6. Jeżeli lubisz niepokój, wrzawę, 
przy zbytku kłótnifj, nędziJ, niewoli), 
nazywaj twojem szczrściem Warszaw~, 
a ja zaś na wsi, na wsi żyć woli) . 

.Pochwala peW116,1 wiotki. 481. 

O l lll • cm a wiotko, o wioa. ko trmr., plcuolcls po • łytldem 

bidy cl prsJona. N ie wiem je · tli tło m-.J • du • je która, co b7 J 6J 
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~g· l;;; l;; l· 
dala lyle na - tara. 

l, O l śliczna wiosko, o wiosko żyzna 
pi~knośó z pożytkiem każdy ci przyzna. 
Nie wiem jeźli ai~ znajdoje która 
coby jej dała tyle natura. 

2. O co za widok l lasy zielone 
czynicie koło het zapuszczone. 
Gdzie sio obróc~, wsz~dzie was widz~, 
miejskie uciechy już sobie chydz~. 

S. Rozliczne słychać po lesie głosy 1 

toć tych mieszkańców szczęśliwe losy. 
Radbym me z niemi ch11tnie zamienił, 
po krzakach bym sill chodzić nie lenił. 

4. Słyszałeś Jasiu, jak pi~knie nucił 
ten co z piszczalklł w bok sio odwrócił. 
Owo tam tr!łbi'ł jad'łc na łowy, 
Pean ten leśny muzyk mi nowy. 

6. A tej pasterki głos przyrodzony, 
milszy niż włoski zbytnie pieszczony, 
co na teatrach warszawskich sztucznie 
popisuje Bill słabo, nie hucznie. 

6. Zwolna pojeiJżaj, ty miły Kuba, 
dosłucham piosnki, bo dziwnie luba; 
którfł zaczoły wiejskie śpiewaczki, 
w te, co aill skryły przed nami, krzaczki. 

7. A tam na górze co za gromada 
wesoło śpiewa, znać że nam rada. 
Patrz jak siiJ każda schyla i ładnie 
uziJte kłosy na garści kładnie. 

8. W dole pod lasem rozkoszna niwa, 
pyszna że zloty kwiat j'ł okrywa; 
smutna gdy kosa straszna go zbiera, 
bo ślicznOŚĆ Onej wrodzOnfł zdziera. 

9. Widzę ów gajik po lewej stronie, 
jak pieknie chłodzi górzyste skronie. 
Tam siiJ z bydełkiem pasterz ukrywa. 
gdy go w poludnie słońce dogrzewa. 

10. I te porz'łdne drewniane gmachy, 
czynił ozdobę, choć z klepek dachy. 
Nie S'ł-Ć ci, prawda, jakie w Warazawie, 
lecz tysi'łc razy lepa~e Bił prawie. 

11. Tu gumno jedno, tam lepsze drugie, 
budynki w miaro uerolrie, długie. 

84 
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Ten dumek który przy bramie stojt 
dostarcza :i:ywuość nam, bracia moji. 

12. Wszystko porzlłdoe, wszystko bezpieczne, 
i oko bawi i pożyteczne. 
Ja też dzieciństwa cale nie lubię, 

uie rad pieni~Jdzy na fraszki gubi~) . 

13. Ostrożnie Kuba, wstrzymaj rumaki, 
by nas nie zniosły z mostu na haki. 
Ja ki szum czyni!! te młyńskie kola, 
któi sig wydziwić tej sztuce zdoła? 

14. O l co tu karpi pływa w stawiku, 
wozić się b~dll po nim w baciku. 
A na karpiki zapuszczać węd\), 
lub ich rozpieszczać dzwoneczkiem będ~. 

lb. Ta w wieczór moja bl,Jdzie zabawa, 
zielona owa rano murawa. 
Ptaszki na drzewie tam osiadaj!!, 
gdy śliczne słońce wspólnie witajt. 

16. Sypiać na łące bl)d!J w namiocie, 
po tój rozkosznćj dziennćj robocie. 
r.dy sil) słoneczko skry;e ogniste, 
gdy sill nka:i:e niebo gwiaździste. 

17. W polnduie bywa upal słoneczny, 
kąpać się pójdQ do wody rzecznćj, 
która pod laskiem ~trumykiem płynie, 
spada;ąc pl)uem z kola przy młyme. 

18. Gdy slotice w wieczór na ztemię spada, 
dopiero-ż miła jest promenada. 
Przebiegać b\ld!J góry, niziny, 
oglądać zuoie, siana, jarzyny. 

19. Cóż to za pałac mt1Jdzy drzewami 
na górze stuji, z tylu oknami? 
Jest naksztalt mby w dzikim ogrodzie, 
widok pt·zecudny, bo po-nad-wodzie. 

20.1\aprzeciw widzę folwark wspaniały, 
choć nie niemieckie r\lce stawiały. 
Gust mój z pożytkiem rad-em jednoczyc, 
czekaj, - wysiądę, - pójd11 go zoczyć. 

2l.l'ra.wda że wszelką mam tu wygodę, 
pójd\l o tę wieti z panem w ugodę. 
Jeźli za droga, wezmę w arendlj, 
a:i; sil) na summ\) znaczną zdob\)dę. 

22. Gdyby mi nawet odmówił tego, 
jak przyjaciela mam go grzecznego. 
Bawić pozwoli na niedziel kilka, 
hótka-ć to wprawdzie, lecz słodka chwilka. 
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23. O śliczna wiosko, o wiosko żyzna, 
.pi~kność z pożytkiem każdy ci przyzna. 
Nie wiem, jeźli sifJ znajduje która, 
coby jej dala tyle natura. 

(ae zbioru po kt. M:.) 

Cicb7 aak~cle, w:looeczko mila, na twoj6m lonie rym składam . Umyol mój krzepi 

twa dzielna tli&, lepl6j jut aob" d•lł wladam . 

l. Cichy zak11cie, wioseczko miła, 
na twojem łonie rym składam. 

Umysł mój krzepi twa dzielna siło, 

lepiej już sobą, dziś władam. 
2. Kiedy wśród zgiełku miast hucznych żyłem, 

nogi zbijałem o bruki ; 
tysiącem nowin zgłuchły chodziłem, 

mówiłem: na wsi nieuki. 
3. Bł~dne to było moje mniemanie, 

że w miastach rozum si~ rodzi; 
lecz odtąd inne mam o wsi zdanie, 

rozum za pracll przychodzi. 
4. Ta zas pochmurna zgryzota duszy, 

co miasta jadem swym truje, 
niema tu wst~pu, wrzawa nie głuszy, 

swobody wieśniak kosztuje. 
5. Po wielkich miastach płatne zabawy, 

chytrość, obłud~ zyskują; 

Łysilicem przypraw zatrute strawy, 
z trunkami niemoc kupują. 

6. Nie chcę pysznego z marmurów gmachu, 
gdy mam wygodny dom ~ d1·zewa; 

wewnątrz bez ozdób, słoma na dnchu, 
w zimie piec z cegły ogrzewa. 

7. Mierność zazdrości w nikim me rodzi, 
nie wgląda w moje nikt sprawy; 

ziemia swym plonem prace mu słodzi, 
wszystkie me słodkie zabawy. 

8. Niwa obficie daje mi chluba. 
a z kzodki dosyć mmn 1uleka, 

J 
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blisko zd1•ój czysty: i C?.egói t1•zeba 
wi~cej do szcz~:ścia człowieka? 

9. Niech kto wytworne potrawy jadR, 
spetniR w~grzyna kiclichy; 

có:l ztl!d, gdy smutny do stołu siada, 
gryz1e się, łnje byt lichy. 

lO. Jam sam tn pRnem, wszystkie mi rzą,dz~, 

hogom się .r.iemskim nie kłaniam ; 
sam s i~ ukorzę, gdy w c ze m pobłą,dzę, 

chłopków od krzywdy ochraniam. 
11. Syt darów Trójcy żyjll z są,siadem, 

tam spacer, gdzie Ceres droga; 
cieszę si~ mego bydełka stadem, 

wesół uwielbiam rząd Boga. 
12. Nier:h innych ba will brzmiące muzyki, 

zgłuszają, na czas ich troski ; 
jam kontent, gdy mi nucą słowiki 

w okół swobodnej mej wioski. 
tS. Nie zna goryczy w swem życiu. który 

w ustroniu na wsi ma chatkę ; 
żyje obrlarzon łasktt natury, 

naturę wielbiąc za mRtkę. 

- l 
liiedy kwlto" kwiatki, 

waj a, pszczółki milld z hi e· raj <l, 

nie ma, nic mnte nte za· trzyma. 

483. 

' l{§ fl$4iiJ 
k•kolc, bl& - watki, gdy ptaozki Apio

jut mnie w domu 

l. Kiedy kwitnil kwiatki, 
kąkole, bławatki, 

3. Za domeczkiem ogród, 

gdy ptas?.ki śpiewają, 
pszczółki miód zbierają., 

już mnie w domu niema, 
nic mnie nie zatrzyma. 

2. Gdy słoneczko świeci, 
a na łączkach dzieci; 
słowik wyśpiewuje 

co serduszko czuje -
jui mnie w domu niema, 
nic mnie nie zatrzyma. 

a w ogrodzie drzewa, 
a na drzewie słowik 
Bogu piosnkę śpiewa, -
po ogrodzie biegam, 
i jak ptaszek śpiewam. 

4. Śpiewa Bogu śpiewa, 
ta młoda ptaszyna, 
cośmy Bogu winni, 
to nam przypomina, 
po ogrodzie biegam 
i jak ptaszek śpiewam. 
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Spi•w 'drfuiak~w fiein. Curtor)·•klogo 484. 

ę ~er · $ J; l J ~ r; lEi;; l ?; • l ; l ) ~ C' c~ 
We! spokojna, w•i weaol~. 'plować rlobir kto wyrtoin ? Kto roakouy, 

kto twllj pracy u~yć zdoła' My wic,niacy 

l. Wsi spokojna, wsi wesoła, 
śpiewać ciebie kto wydoła? 
kto rozkoszy, kto twej pracy 
użyć zdoła? My wieśniacy. 

2. My pod dobrym zyjqc Panem, 
czy nad Wisłą czy nad Sanem, 
z bożą lask:t w każdej dobie, 
najszczęśliwiej żyjero sobie. 

S. Nam jutrzenka rosy leje, 
nam się w nocy księżyc śmieje. 

Szumią dęby, kwitnie lqkn, 
pagórkami cień się błąka. 

4. Dla nas z wiosną zboże wschodzi, 
dla nas jesień owoc rodzi ; 
o nas w zimie czyli w lecie, 
Pan nasz dobry myśli przecie. 

li. Trosk bogaczów my nie znamy, 
znoczllc pracę, szczęście mamy. 
Niech się wielki świat przewraca, 
?. nami zdrowie, radość, praca. 

!Ze zbioru po kl. l\1.) 

Dom. Gość. 

Proatot&. 485. 

Klemam orllbm a -ni złota, ule dam wam to<luyb llTooentów. Uboga moja 

proatota, nie zna takowych pooetów. 

l. Nie mam srebra ani złota, 

nie dam wam żadnych prezentów; 
uboga moja prostota 
nie zna takowych ponętów. 

2. Prosty jestem z urodzenia, 
po prostu gadam i czujg, 
prosty mam sposób myślenia, 
po prostu was tei przyjmuję. 
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3. Oto moJ domek nikczemny, 
i wszystko co tu widzicie ; 
niech wam tak h11dzie przyjemny, 
jak mi jest wasze pobycie. 

4. Już przyszedł ten czas szczęśliwy, 

los mi go szczery sprowadził. 
Ach! jakże jestem troskliwy, 
w mem sercu was bym posadził. 

5. Oto owoce, bławatki, 
oto jest chłodna murawa, -
to wszystkie moje dostatki, 
to moja dzienna zabawa. 

6. Znikome szczl)ście człowieka, 

nikogo dłużej nie cieszy ; 
pomyślność prędko ucieka, 
smutek ozemprędzej pospieszy. 

7. Czemuż mi nieba nie dały 
być panem kraju wielkiego ; 
stawiałbym kolos wspaniały 
na wieczną pamięć dnia tego . 

8. J tak wyrzniJ na kamieniu 
was wszystkich rz!)dem imiona, 
na 1.nak ie była w tym cieniu 
cnota z przyjaźni% złączona. 

Po!egnanle przyjaciół . 486. 

®j## ~ ~· e·C. l c~ r l J';i l fJ J =l c c· b l@ 
~"~ ::: 

Nie wiem co czynici w tal<ow~j chwili. Smutek mi oerce 

6ciolr.a. w t~j mierze, nad e~tecz • nołci' jut góro bierze. 

l. Nie wiem co czynić w takowej chwili, 
gdy was odjeżdżam, współbracia mili. 
Smutek mi serce ściska w tej mierze, 
nad statecznością jui gór!) bierze. 

2. Ścisłej przyjaźni pamięć wystawia, 
l<tórych na zawsze los ten pozbawia. 
Miłe rozrywki koniec swój mają, 
razem z bytnością dzisiaj ustają. 

3. WitJC to mi tylko czynić zostaje, 
bym opuszczajlłc was i te kraje, 

g 
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pożegnał mile wt.lzi~cznyrn si~ stajlic 
wszelkich przyjaźni ztqd odjeżd~ając. 

4. Valeto bracia, a mnie w pamiQci 
chciPjcie dać miejsce; niech was przyn~ci 
przychylno~e mop, która wzajemnia 
świadc?.Ona I.Jyła wszystkim ode mnie. 

li. Przeciwko komu je:Hirn wykroczył, 
wmę jakow~ jdli kto zoczył, 
niechaj daruje; - ja teraz składam, 
ukłon powinny, - na powóz wsiadam. 

Wiwt.t llło odjezdn~m 487. 

,,*~~ : Uli c r l u d s H SS C l S r l G f. c C l 
łial~dz ut.n pro - feoor nicebaj zdrvw bedzie, Za zdrowie jego s kle 'ul<a pel-

jr.dl i pil z nami l icazczo będzie. 

nego wypijem, wypijem do oln• so. - mego . 

Unio cordiu•·•· 488. 

b ~ : J'J' r r l c· 5 r r l ;.f r r l c· G r r l= c c J r l 
Lico t torra. lice~ m.ari, corUa. pouunt separar i. Bemper tt.me n 

una aunt, li amore juncta aunt. 

l. Licet terra, licet mari, 
corda possunt aeparari. 
Semper tamen una sunt, 
ai amore juncta sunt. 

2. Corda ergo concentremus, 
et amore ampliemus. 
Ut sit constans unio 
in amorie vinculo. 

Śpiew ogrodnika • komodyl Taczki 

3. Sic lex Dei adimpletur, 
amor mutuus dum fovetur. 
Dai.Jit Deus gratiam, 
et pereonem gloriam. 

4. Hoc pro fine decantemus, 
una voce exoptemus. 
Omnes Deum diligant, 
i l li sol i serviant. 

48tl. 

l) Y l 
Patncie ho - gacxe '" ia tk JUk •ua.lo cr..Jeku tne · btl, 
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b s s s l r.: s l r f3 l ;. ; l JJ'Jffl l r 1 s , l s 1 ; ; 1 
nauki w mlode la • ta na owo&6 kawal ch! e - ba. Gdy cbceu mle6 

b ; ; l ;. l ; 1' l r s l r s l r· l r : l s c s l s s c l FI &S 
to o - bo - je, prr.- c11j a b.,U poca- ci wy, ja oobie pcham tacoko mo - jo 

l • nł4 J•- atem ucso-111 - wy. 

l. Patrzoie bogacze świata, 
jak malo człeku trzeba 
nauki w młode lata, 
na starość kawał chleba. 

Gdy chcesz mieć to oboje, 
pracuj a bądź poczciwy, -
ja sobie pcham taczko mojo, 
i z nią jestem szozj!śli wy. 

S. Ci sio fundują w mury, 
ci w kosztowne ubiory, 
ci biednych drą ze skóry, 
ci w karty robią zbiory. 

Rob. 

Niech graj4, niech sio atrojł, 
nieobaj buduj4 dziwy, 
ja sobie pcham taczko moją, 
i z nit jestem szozośliwy. 

3. Gdy na świat zwracam oko, 
widzo go w mojem kole, 
to dzwono raz wysoko, 
drugi raz jest na dole. 

Tak ozosto postać swoją. 
odmienia los zdradliwy, 
ja sobie pcham taczko mojt 
i z nił jestem szczośliwy. 

Sko'llmlnek. 490. 

; : c a· e l • J e s- § l e s c c l lV ; ' l c c· e l 
Jllł łpiowau okowronecak:11 j11łci i ja orzt;, obudwom 

l1lołll w robocie jedno łwleol zorze Bóg pomót akowronec&ku l dod&j na • 

l dla cie bie ja razem i dla eiebie oieję. 



l. Już śpiewasz skowroneczku 
już-ci i ja orz~, 

obudwom nam w robocie 
jedno świeci zorze. 

Bóg pomóż skowroneczku 
i doda.j nadzieje, 

i dla ciebie ja razem 
i dla siebie siejQ. 

2. Skowronek odlatujfłC 
tak mi odpowiada: 

siej rolniku, b11dzie rosło 
jest Bóg co tem włada. 

Niech widzą ci panowie, 
co z wielkiego świata, 

rolnik trzyma z tym przymierze, 
co w powietrzu lata. 

S. Szczęśliwyś skowroneczku 
nie wiele ci trzeba, 

masz dosyć pól kwiecistych 
i czystego nieba. 
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Oj nio tnk, skowroneczku, 
nie tak nam sil) dzieje, 

u nas zaws?.tl bywa smutek, 
a tobie się śmieje. 

4. Twa luba skowroneczku 
ciebie tylko kocha, 

u nas przyjaźń jest nic stała, 
u nas miłość płocha. 

Śpiewaj-że skowroneczku, 
ja zanUC\) Z tobą j 

ciesząc się nad twą dolą, 
a płacząc nad sohą.. 

!). Nadziejo, czego ty chcesz, 
czego człeka łudzisz; 

im więcej tobie ufam, 
tern wi11cej mnie nudztsz. 

Już rozpacz górę bierze, 
prawdc wyznać mus:r.~; 

że dopóki żyw będę, 
łez mych nie osuszę. 

obaea: C.uJ Ser II atr. 182. - '-••l Sor IV' atr li& 

Pieló la wyula • druku w Warnawie u Draedny około r. 1 20 

491. a) 

b!: ;i J l c r: l ;i J l ? f t l ;i J l ~c; l 
Jeatem so- blo obłopok uecznie plu-giem on~, wuylko mi aie wle<blo 

~;Jd 1 J'J ; ll2 r l c r c l f2 c l f ; c l /~ r 1 
cb,....lu To - blo Bn&e. 

l. Jestem sobie chłopek, 
zr~cnie pługiem orz~ ; 

wsyśko mi się wiedzie, 
chwała-:t tohie Boze. 

36 



2. Z pracy nie cborujo, 
ze waystkiego aydz~ ; 
do kosy, do cepa, 
to si~ nie powstydz~. 

S. Co wezm~ do r~ki, 

wsystko mi sie pali; 
ze ksiądz pleban i wójt, 
i wokomon chwali. 

4. 'Moja zona hoza, 
dobra gospodyni ; 
co jarmark przyczynia, 
pieniązków do skrzyni. 

6. Mam-ci etery konie, 
ta-ć i etery wołki; 
ta-ć 1 zyta, grochu, 
pełne dwa przysiołki. 
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6. Niebojim się zimy, 
ma-w a dwa kozuohy; 
chałupinę ciepli, 
i niegłodne bzuchy. 

7. Nie boj~ si~ pana, 
ani jego dzieci ; 
odrobiłem dwa dni, 
odrobi!) i trzeci. 

8. Nie boj!) sil) pana, 
ani wokomona ; 
odrobię se pańskie, 
bede siedział doma. 

9. W karcmie'm nic nie winien, 
choć w kazdą niedziel~; 
kumów pocęstuj~, 
i sam s~ podchmielę. 

Ob. L•d Ser IY (Kujawy) atr. 178 l Ul (N'r !68). 

Arya. 4!)1. b} 

® !CSCC l SCSS l Ceł s l r"' r l CGGC l lllll 
Jeatem rolnik u.wolany, rad pilnuję roli, on:.131 ałeje, bez utt.a.nłru. 

pracujo do woli W"toeoa, la-to, jeeief1, aima, w ka~d~:j roku porze, mdj ochoty 

® JtJ't 1 ;;IJ 1 u r 1 c s g @ 1 c c s s 1 s c tJ 1 r r 1 

nio nie watnyma, u.wue aoble orao, m6J ochoty nic nie watrzrma, u.wneaoble ont. 

l. Parobecelt judcm c1 ja mam plug mam l woły, pracowalbym l a ochoł.4, 

? . Slut7lem u goapodnru, bymoięzpracy wolawll,gdy goapodarapU l t&Jicayl, 

&; F B JJJ l l; l Jllj l l J l ;111 l l J l J} c s 41 
ale nitnam roll Otobolto •• - orzo na w!erzk nie za -aiejo, aldbt dobrze 

jam mu rolo aprawU Praca dolta - ula, te mu oio plou rod~ll, katdy w domu 
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l 
~"' ł ~"' &' ~ ;;; Z l : c : lEHG Ct r l r t = ti? l l , , " 

Mily m<'>J olan na łwiec•e, na hvieciez nikimnie wo-juje, Oj da da da, 

uapiwuy afo gorzaliuy, gnrzaliny, tak •• wyoplo · wuje 

"'.... "' da da da, da da da tak ae wyłpie -wuję 

l. Miły mój stan na świec•e, 

z nikim nie wojuj!J, 
napiwszy się gorzaliny, 
tak se wyśpiewuj\] : 
Oj da du da, da da d~. 

tak se wyśpiewuj~. 

~. Fujareczka za pasem , 
w kobiałce gomulka, 
wstawszy rano pędzo wolki, 
aż kuka kukułka: 

Oj ku ku ku, ku ku ku, 
a~ kuka kukułka. 

3. Nie mam stogów ani brogów, 
nie zabierze woda, 
da mi kto w pysk, ja mu oddam 
już ci łatwa zgoda. 
Oj da da da, da da da, 
jużci łatwa zgoda. 

1. Przyjdzie swi11to, do karczemki 
pójdzie sio tańcować, 
przyjdl} drudzy z piosneczkami, 
bod!} ich czllstować. 

Oj wać, wać, wać, - wać, wać, wać, 

bod'ł ich czostowac. 
5. Zabawiwszy do pólnocka 

powróct;~ do don1u, 
zmówi\) pacierz, położę sio, 
cóż do tego komu'? 
Oj mu mu mu , mu mu mu, 
cóż do tego komu. 
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r . A któż mój stau pogani, 
któt go nie pochwali, 
dawniejszy-ć on na świecie, 
nif; szlachta nastali. 
Oj li li li, li li li, 
ni z szlachta nastal i. 

Powlnuowanle wlotciao 

Dzldwkl. 

494. 

(Ze sbloru po Z.) 

' p : r ''' w ; l tt s c l r r l r '' l J ; l ;; s ;: l 
l . Panl co w ladnsz oercaml na- uemi, pędt wnczęłclu .. "... najdłujue 

Dopóld tywl\ na Wj jeateł a1emJ, nle doku· cay nam doł~ calego 

lata 2. I my t~t pani z awemi iycae - niamł pędshny ll.rolt 
łwiata w krok 

tut tut aa dziew - karni, wuoalm do nieba l ręce l ocay, 

nlecb clo Bóg sawue ""• luk~ o - toc•1· s. Radole olo ~ 

dalell ten n • rodaiD 

w oercacb nusycb wmoal do ll.tór~ wdalocmoł4 l.atotna na - kłania, 

paml,tll.a hoj • no lei Pana kle - ren jeet wart cacl l ~o - ~bania. 

Wlolclanle kneuowiccy w dn. "/, r. 1888. 495, 
Mol. la Cracovienoe Bendla . 

Kiedy 

A m7 

łoio p11i1two la - •ka - wł 

łwawo. 

prsJJ'łó nu u 

bo alo dalelaj 

oieblo, niech wam 

godzi WJUIJ' • 
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6 ~~tHt I~dir • 1@Efb 
da Bóg raJ na &feml l króleah•o w niebie 

koljmy razem wiwat pafłatwo mlodzl 

łl1 §?~tli~®', f m, UU!tn 1 JJtfh 

6rZf1~~~~1p l 
l. Kiedyście państwo łaskawi 

przyjąć nas u siebie, 
niech wam Bóg da raj na ziemi 
i królestwo w niebie. 
A my chłopcy żwawo, 
bo si~ dzisiaj godzi, 
wykrzyknijmy razem (wszyscy) 
wiwat państwo młodzi. 

2. Teraz niech nam wolno b~dzie 
pairstwu podzi~:kować, 

i z naszemi dziewuchami 
trochę potańcować. 

Niechaj Włochy Ukraina 
znaj'ł Lachów nogi, 
niech z obcasów sypnie ogień, 
a trzaski z podłogi. 

Pastwisko. 

496. 

ę ~ L ~ ~~ ~ ~ 15 ~ ~ p : s_c·; l r;; l .rfii. fi l J f ' l c c.f l 
l. ŚllcZU7 FI - loolo paot&ran otn - plony, agublłtł owce , 

~ Nie wety.U elo prouo, l Jnm talr. zle • clala, jam ~ł po ltoelld 

® P }JJ. } l l)' ' l: }Jf} l G J l }Jl G l C l ' li G'(] 
ohodziu jak ua • lony. 

apodnlczlto owa • lala. 
Napad!~ clo t,d&a, ty chodziupo proetu, oamyłllw -

I 11lam prou mluto, •• mll'ł pumo lwio!, mOwlll 

••r•le, wpadłel w błoto s moatu. 
lucblo; dobra goepo • dyni 

(Ze abloru po Z.) 
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Paat"· łsko zguhłone. 497. -JE: r r r l c r r U c [! fr l r r J l 
.Nie te lo dotinv. uio t•~ lo 11a. ~ górki, n lo Le to jagnł~ta, 

nie tych matek córki, co na lm - koi q ''ołoy i dzban rnlóka pełny, 

lo.tda " cza - aie dala, p1utcn" o dti&lil. 

l. Nie te Lo doliny, nie tll to pagórki, 
nie te to jagnię:ta, nie tych matek córki·~ 

co na sukni11 wełny 
i dzban mleka pelny 
każdll w czasie dała, 
pasterza oJziała. 

2. 1 len strumyk wody nie tak czysto płynie, 
jak pod ową górą w prześlicznej krzewinie. 

Szemrząc przez krzemienie, 
miłe nucąc brzmienie (pienie?) 
sen przynosi oku 
przy tym to potoku. 

3. A gJzie~ jest ów gajik, gdzie owa krzewina? 
gdzie mojćj pasterki prześliczna dziedzina? 

Gdzieśmy z sobą spólnie, 
bawili sili wolnie; 
i trzod~ pasali 
i razem hasali. 

4. Ale oto chata, pójd!j spytam śmiele, 
od mego pastwiska, jak-em zbłfłdził wiele. 

Przebóg! co to znaczy, 
tak to, nie inaczej, 
u drzwi samych chaty, 
mej puterki szaty. 

5. Nie zbłqdziłcś, rzecze gospodyni chaty, 
ten twój kraj rozległy, w paslwiska bogaty. 

Tu li'I'Oja thiedzina, 
i tu jest dzillwczyna, 
co z tob'ł swe trzody 
wyganiała wprzódy. 
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6. I te tu, co widzisz, rozkoszne pastwiska, 
które są od chaty zdateka i zbliska, 

te owce, te wełny, 
i dzban mleka pełny, 
każda ta w swćj chwili 
pasterza posili. 

mol. ob Lvd Ser. l (Pielni la.du poloitiego 186i) otr ISS-186. 

Caprelia. Kóska . 498. 

Coridonlo Coridonlo en Ca - preUa. Per virtnteo adjaeenteo 

b ~ c ; l c c " l 1JJl 1 Jłl' 1 J , llj , 1 = r c 1 r s 1 
campoa oaltal, jamque cornu jamque genu ie ex ·. altat. TIUr, TJUr 

b P C l C l G J' G l }JJ'l l J; 
t 

muJge lac, perge fac, c1lo caao · olum, -caculenta opulenta 

Tato, nolo carnem nolo pinguem la.c pa · rato 

1. Coridonis, Coridonis en caprella 
lacte plena quam umaena, o quam bellal 
Per virentes adjacectes caropos saltat, 
jamque cornu jamque genu se exaltat. 

Titir, Titir 
mulge lac, perge fac, cito caseolum, 
esculenta opulenta praeparato, 
nolo carnem nolo pinguem lac parato. 

2. Mea veni, capra veni, sat vorasti, 
quantum lactJs cura fractis apportasti? 
Plus instare salebrare non permittam 
nisi gratum lac aHatum non dim1ttam. 

Dato, dato, 
quod habes, quod debes, solve Capreola, 
plus daturam ad mensuraro te monebaro, 
non das tantum ego quantum exposcebam. 

praepa -
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3. Optimarum pascuarum tot rosisti 
lactis vero bono he1·o, nil tulisti. 
Multum angor, valde tangor binc procerto, 
dura Capra, nequam Capra, plus afferto. 

Me me, me me, 
ne elames ne plores, sileto improba. 
Gregem pote in quiete, ego tandem, 
caseolum promam solurn et non grandem. 

K61ka. 

l. Korydona, Korydona, kózka mlecna. 
owo pll}sa, trawk~ kq.sa, o! jak ślicna. 
O jak zwawie po murawie wskok wypada, 
krzywe rózki, proste nózki pil)knie składa. 

Tytyr, Tytyr, 
dój koz~ nieboze, pójdź baw, zrób serek. 
Bo z serecka potrawecka wnet sill styka, 
nie che!} mięsa ani k~sa, wol\l mleka. 

2. Moja, pójdź baw, kózka, pójdź haw, do~ć jedliście, 
wiele-z mlecka, do skopecka przynieśliście? 
Wi11cej beku, więcej skoku nie dopuscll, 
jeźliś mało nam przyniosła, nie wypusci). 

Daj-ze, daj· ze, 
coś winna, powinna, dawaj niebogo, 
chciałem więcej, cemu więcej nie zyskałaś, 
jesce ile chciałem, tyle nie wydałaś. 

3. Pod te casy, dosyć pasy miałaś wsędzie, 

uwlecsld traw- te Jcdz4 . 

a tu mlecka pól skopecka, ledwo bedzie. 
Jak-ze mnie to, jak-ze mię to ci\jzko mllcy, 
o bestyja, sprobuj kija, a noś willcej. 

Me e, me e, 
A nie hec, a nie wzec, (wrzeszcz) cisej niecnoto, 
idź do trzody, a ja wprzódy serek mały 
prl)dko zrobi!) i zjem sobie, a zjem cały. 

{Ze sbioru po ko M. M.) 

4!)9, 

Na tet nute Siedzi &aJ'" pod wleda,, 

a mylilwi nle wiedz~ . 
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Miłość. Zaloty. 

- 500. -E: '' J r 11 r s J ' l t; J r ' l r s r ' l 
Chclalo alo Zoal Jagódek. kuple! Ich u co nie miała, 

Jal ich mial pelaD ogródek, ale go proald nie lmi&la . 

l. Chciało si~ Zosi jagódek, 
kupić ich za co nie miała ; 
Jaś ich miał pełen ogródek, 
ale go prosić nie śmiała. 

2. Wnet sobie sposób znalazła, 
ciszkiem się z domu wykradła, 
zręcznie przez płotek przelazła, 

wiśnie Jasiowi objadła. 
S. Poznał sit Jasio na szkodzie, 

wróble to, mówi, zrobiły ; 
już odt\d w moim ogrodzie 
wróble nie b~dt gościły. 

4. Na drzewie, na tem, najwyżej, 
anopaczek słomy wygładził, 
i starej nakładł odzieży, 
jak gdyby stracha posadził. 

1>. Zosia ei~ etracha nie bała, 
u~oznie przez płotek przebyła; 

Filia. 

z sztuki si~ Jasia naśmillła, 
i DOW'ł szkod~ zrobiła. 

6. A tu si~ Jasio domyślił, 
co to za ptaszek tak śmiały ; 
nowe sidełka wymyślił, 
i dobrze mu się udały. 

7. Na miejscu tyki usłanej, 
sam niby pod drzewem stajo; 
stare przyoblekł łachmany, 
jak gdyby stracha udaje. 

8. Tu Zosia podług zwyczaju, 
gał'łzki sobie przygina : 
A tuś mi pi\jkny hultaju! 
złapana biedna dziewczyna. 

9. Potem, co ełuszność kazała, 
karał złodzieja przy szkodzie! 
z pocz~&tku Ziosia płakała, 
zamilkła potem przy szkodzie. 

501. 

&fŁ: J tJ l l r c tt f l ; ł lJ ; IJS c J. : l 
W71oła FWa do ogrodu, ram tam ram tam rt.m tam tam, 
matka nie wl • da,o powodu, rt.m tam ram tam ram lam tam . 

Filona, lUDVII IDom zmor&ona., tĄnt tam la cli 

SG 
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~Q s l• ; l J ) lJ; l fi c J. l 
ta dl d i dl, ram tam la dl, ram tam tam. 

S. Filia ze snu przebudzona, 
bierze matko za Filona. 

g 

l. Wyszła Filis do ogrodu, 
matka nie widz40 powodu. 
Tam czekajtło Filona, 
zasntła snem zmorzona. 

Ach Filonie l mnie zwodzisz 
ozem tak późno przychodzisz? 

2. Wtem mntka oiobo nadchodzi, 
czyli Filia sam chodri? 
Gdy j4 śpi!łCł znajduje, 
ściska, pieści, całuje. 

4. ChcłO amanta kochać skrycie, 
trza być ostroinfł kobiecie; 
i z Filidy przykład brać, 
czekajflc go nie trza spać. 

Pieł6 ta roapownechnlooa n Dal w calfUl knjn, SllaQ.\ jeot miejae&mi Iw póblocn7cb Nlemcsecb. 

Na 

l 

502. 

on~j •••••• zlo • lodj, 
od aamego po • ranka, 

paal& p&oterka ba • ranka, 

alyu&la gloa upny-krzon7. 

i=W . - --~ ;C ititfłYCt# c $ c l r # c mtrttrr A 
Gloa ten który po lealo wiatr do uuu molcb ule • ale, ku ku ku ku, 

traj daj daj ku ku, traj daj daj ku ku, la la Ja la. 

503. 

~~ji ł u l l n it&d tttrtu c r f l 
Wtenc .... FUon jeot ucaołllwy, gd7 awlj Lanry ••••ko łcloka, 
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504. 

~!_:~-c id s l ., l c t c l J'l .. l c s c l ; c ., l ;;f l i@ 
MoJa dr.lew • CI1Jl& robotna była wzicla k'l · dziolkc, po wai cho·d<il& 

~lpS ffi-B i}lfd~~ 
:: d•le l mo • ta, tu mojej dzlewc•J· D)' ro • bota, to mojej 

ddew • cr.yoy ro • bota . 

l. Moja dziewczyna robotna była, 
wzicła kądziołkfl, po wsi chodziła . 

I przedzie i mota , 
tu mojćj dziewczyny robota. 

2. Wzit:ła bgbenek i skrzypowiska, 
pognała g~i na pastwiska. 

Bebniła i grała, 
na swego Jasinka wołała. 

3. B~benek atłukła, g'ł3ki zgubiła : 
cóż ja nieszcz~J&na będt: robiła ? 

I płacze i woła, 
ach nieszczflśliwa ma dola. 

4. Lament Kasinki Jasio usłyszał, 
biegł do dziewczyny, aż Sifl zadyszał. 

Dziewczyno, nie płacz-że, 
twą, zgubfl wynajde, zapłacg. 

5. Poszedł Jasinek tej zguby szukać, 
począł na gąski: w ul, w ul, w ul! chuchać (hukać). 

I znalazl w g~:stwinie, 
przypedza czempr~jdzćj ku dziewczynie. 

6. A mój Jasinku, moje ty złoto, 
co mi rozkażesz, z wielką ochotą, 

za twój trud i pracf1, 
pono ci aie sama sobą zapłaciJ. 

(Z brouurld jannarc&nej drukow. około r. lfl:łO) 

Wybór meta . 505. 

~ ! ;;-11 l c c c c l c c l! l c ~ s ; pft; l 
Sama oJowiom :aamyłlona, którego ja mam by<! iona Koukurrcutó,. 
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bardze wiele, katdy eię pod nogi łcfele, kałdy mnie lu • bf . 

l. Sama nie wiem zamyślona, 
.Którego Ja mam być żona. 

Kankurrantów bardzo wiele, 
każdy si~ pod nogi ściele, 

każdy mnie lubi. 
2. Pierwszy gneczny urodliwy, 

ale dla mnie nteszczęśliwy. 
Sama nie wiem, co takiego, 
że nie mam serca do niego, 

że go nie lubię. 
3. Drugi grzeczny i bogaty, 

z fortuny ma dość intraty, 
nadyma się, pyszny, hardy, 
do kochania bardzo twardy, 

tego nie lubi~:. 

4. Trzeci wielki szaławiła 
opiwszy •i~ rzeos niemiła . 
Opiwszy się, bardzo głupi, 
kto go zechce, to go kupi, 

tego nie lubię. 
6. Czwarty wszystko po łacinie, 

a po polsku brzydko alynie. 
Wszystko mówi od figury, 
a to wszystko ma z natury, 

tego nie luci~. 
6. Pitty tolnierz doświadczony, 

bo ten w wojsku zasłużony. 
Cbo6 fortuna utracona, 
ale cnota nagrodzona, 

teu mojim h~dzie. 

Arletta. 506. 

Trzeba aio kocbać 

liiodka 

miloł~ i piolrnołć 

a erce 

abył kochala 

pfokna Ro:r:J11o, 

n& to ci dan4. 

p61rl nam młode 

rutwiejne 

abył kocbila 

l. Trzeba się kocbać piękna dziewczyno 
póki nam młode lata nie miną, 
miłość i piękność na to ci dana, 
abyś kochała i była kochana. 

2. Trzeba sil) kocbać wszystko ci gada 
co tylko żyje i a obił włada, 
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temi pruwami rządzi ci!l wiecznie 
trzeba si~ kochać i to koniecznie. 

S. Prawda że miłość cz!jsto dokuczy, 
nie tipi, nie jada, me me nauczy, 
ale i wtencza.a kiedy jt kląłem, 
czułem że była moim żywiołem. 

4. Milość prowadzi ludy w gromady 
matka pokoju nie cierpi zwady, 
milość rozkoszą życia jedyna 
trzeba si~ kochać pi~kna dziewczyno. 

507. 

~ta J'J'; c : l r r r r J t l r c c J;f! l ; J - = l 
Prótno olo mocar~e &Iem! awoj' 'Jńelkolcl' cbel- picie, 

mllolć wam nadała tycie, jeatelcle pned ni, me-leml. 

Berło alo ltrn .. y •• &loU., tron tnoole olo na J6j rozka&y, cboćbylcle byU jak 

glasy pocbwycl wao jlj pieu- czota . 

508. 

,. 17 J'tll' 1 J. tt $ s ; 1 , ;1 = 't ' c ; 1 n n ;;tli 
Nic mocnloj-uego nad mllolć nie wldzo, bo ta po • ru"a i duoao l 

~) # łj n ; 'Q')i l J. ;; s $ ; l #n J !f J' c J l ra; J'J'}l l 
ciało, cay kocham lunlutltanajmni6J oionle watydz9, byle ko • cbanle me wz~emnolć 

~~ d'J H Nt IJ. i;hild fW tf) i l t# bJ l 
mlało. Monarcba1 rycera, miniater ro - &11Dllly, co cal7m Iwialem aamo..-ladnle 

kmlotka tron mon.arcb7 dumny, wnyaey l 
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~-ffl- ~~~~~~ 
Wl%odzio dla milołti 

l . Nic mccrliCJszcgo nad miłość uie widz·~ 

bo la porusza i duszQ i einło ; 
czy kocham kmiotka nnjmuiej sil;l me wstydzę 
byle kochanie me wzajemność miało. 

Monarcha, rycerz, ministe1· rozumny 
co całym światem samowładnie rzfłdzą., 

zagroda kmiotka, tron monarchy dumny 
wszędzie i wszyscy dla miłości Llqdzą. 

2. Twardy filozof co na świat nie patrzał 

i w swym uporze był nie przełamany, 
gdy ujrzał prckną kobietki) i zadrial, 

i oka rzutem wnet był pokonany. 
Mnich który wszystkich ludzi znienawidzi ł 

i w prawach Boga swe szczQticie zakładał 
odrzekł si~ IJoga, prawa swe wyszy<l?.ił, 
a przed pi~knością na kolana paunł. 

509. 

łJ±e c : l r·iJ. c l J J t = ~ l @'J. ; l ; J fi-E 
Co ma. wisieć uie u- tonie u.id rln - datwmj strótów łonie, a& nic 

ZAmki, rygle, wictc, gdy j' cnota nio u • otnote. 

l. Co ma wisieć nie utonie -
nie dodawaj stróżów żonie; 
za nic zamki , rygle, wieże, 
gdy jlł cnota nie ustrzeże. 

2. Posłuchaj wi~c mojej rady 
Lyś nie doznał jakićj zdrauy; 
los sil) z ostro;mości śmieje 
bo i stróie są złodzieje. 

S. Rady mojej }Josluchajcio 
do miłości nie wzdychajcie, 

bo i słowik obdarty z pierza 
b~dzie naksztalt niedopćrza. 

4. Właśnie guybym był użyty, 
stróżem do pitknćj kobiety, 
cóż by m za nog"J·odQ dostał 
gdybym sob1e wrogiem został. 

5. Po\\ iedzcie mi moje damy, 

510. 

jak wam sill podobać mamy ; 
powiedzcie nam choć na migi, 
będQ pierwszym na wyścigi. 

~~ li';;· l 8 2 l c $ ; c l 9 p l l ffifłl@ 
Gdy mau ładu• :<one, nio wychu<lt:!o z domu, bo to nio to c&a~y, 
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~-~f.' 1 p J 1 i~ r 1 ; G J l ;·~c~ l J J ~~~ 
teby6 wienyl komu, bo to nlo te cz~>ay, teby6 wlenyl komu . 

l. Gdy masz ładnil żonę, 
nie wychodź-że z domu, 
bo to nie te czasy, 
żebyś wierzył komu. 

lub : Chcesz że mieć spokojność 

i radość w twym domu, 
pozwól niech całują 

2. Jeźli chcesz mieć miłość 
i spokojność w domu, 
nie pozwalaj mówić 
z źont pohyjomu. 

żonk~ pokryjomo. 
S. Da ci panicz ponczu, 

wina ci naleje; 
żonę twt wyściska , 
z ciebie się naśmieje. 

511. 

Ody w czyattlon pola slonecoko hrie • ci, dzionek pny pracy 

ił e e ~ c J1 1 ; • 1 • :N b; 1 n G c 1 a b b r 1 #a b c t 1 
prtdzój ule • ci. I mnlo chwilo mil~j plfll' i godalna u godxi114 

l. Gdy w czyerem polu słoneczko świeci 
dzionek przy pracy prgdzej uleci. 

A mnie chwile milej plynt 
i godzina za godzint 
z mojt Marysit matulu, 

z moj4 jedynfł. 
2. Krówka powraca do swej zagrody l 

szukajtc cienia i zimnej wody. 
A mnie ~skno bez miłego, 
chłopaka czarnobrewego 
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Jasieńka mego matulu, 
Jasieńka mego. 

S. Kwitnie w ogrodzie lilija biała, 
rośnie na atawie trzcina wspaniała. 

Kieby lilija, kieby trzcina 
moja nadobna dziewczyna, 
moja Marysia matulu, 

moja jedyna. 
4. Wi~c a tej lilii kwiatki śleciały, 

wi~o si§ pornienil kolor ich biały. 
Wi~o lilija jak lilija, 
choó nadobniejsza dziewczyna 
moja Marysia matulu, 

moja jedyna. 
6. Pójd~ ja zżynaó trawk§ zielonll 

zaśpiewam sobie piosneczk~ ont: 
com śpiewała kochanemu 
i zawsze mi życzliwemu 
Jasiowi memu matulu, 

Jasiowi memu. 
6. Pójd~ ja ziynaó pszeniczne snopki 

albo układać w polu półkopki. 
A jak mi si~ kwiat nawinie 
to go zanios~ dziewczynie 
Marysi mojej matulu, 

mojej jedynie. 
7. Pioknie pod wieczór w wiosennej chwili 

w zielonym gl\iu słowik si~ kwili. 
Ale dla serca mojego 
milszy głos ulubionego 
Jasieńka mego matulu, 

Jaaieńka mego. 
8. Pi~knie wuok bawi awieła kalina, 

słodko 1makuje winna malina. 
Ale świeższa jak kalina 
jeszcze ełodaza jak malina 
Maryaia moja matulu, 

moja jedyna. 
9. Wazyatko przemija zwykle na świecie 

wiosna po zimie, jesień po lecie. 
Naaze azcz§ście nie przeminie 
bo w katdaj życia godzinie 
koohaó ai§ b~dziem wzajemnie 

koohaó jedynie. 

Wacław • Olaab P.l. w Gal. atr. 2U . 

Wojeloki P. l . T. n. au. 260. 
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512. od Miechowa 

Gdy w csy11t6m polu atoneozi:o hriecl. A mnie chwile 

~'li$? l ~~c li l h% tt;;xttii ~ 
tłodko płJU41 l godslna za godsln' a moj' MAry • 1~ matulu, 

ob. L•d Ber. IV otr. 168. 

Stasi& csek&ć ~ę, J• na brsogn aobie ai~do, Stula csel.ac! bqd~ . 

l. Trawka po nad wod11 
pasę miłlł trzodo. 

Ja na brzegu sobie si~~d~ 
Stasia czekać b~do. 

2. Przywiezie mi w prążki 
trzy czerwone wstążki; 

bodt aio wszyscy w niedzielg 
dziwować w kościele. 

3. Od sąsiada Kasia 
odmawia mi Stas1a 

Lecz to wszystko nadaremnie, 
on Bill kocha we mnie. 

4. Przyobiecal przecie 
na obżynku w lecie 

że po zbiorach tej jesieni 
ze mnt aio ożeni. 

514. 

~-~ J g s c 1 ~ ; ;, 1 '' s s 1 a ~ ;) 1 ' 9 $ c 1 ~ e :; 1 
Oół ci Halko łel opłakana, odkr7J mi cler-plenia twoje, caył nlerychlo wolała arana , 

@• J} s·e 1 g ~ ;; 1 i J;ł 1 ił B a ~ a 1 a ; ' c 1 6 a l; 1 
~<l w polo lu6wlri a woje. Oj nit to to, oj nic to to to te, co mnie dolo · p niCClloto, 

37 
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l , Powi1ulaj'l t e j:. płoch•, lo sic kilku we mnie kocha. Wolę kilim 

2. liccham Jasia, koellam Stasia, l ten miły, l ten mily, oc•y moje 

nit jednego, bo cót, prour, jcot w t6m z lego? 

P<>lub!ly, jak jednego tak <!nagiego . 
ob. C.vd Ser IV atr. 169 i 186. 

Pieśr. Karph1skiego . 51 G. 

®#~#!L~~~ 1 c rrm1 c u 1 c- c$ 1 r r 1 u • r 1 r q 
i coś tam J<iu•c•~ &a bo - rem, 

~~#~e~~ l J. c l u~ c l r r r ~/~c l J. c l u c1 l J tl 
pewnie mnie czeka mój Filon mily pod umó - wlanym jawo - rem. 

ob. Lutl Ser. IT (&!Idom.) atr 181. 

517. 

ll'bry wieczór ci Halino, koclana dziew-oayno1 dok.,Ueł mi 

IQ 2Q 

& p'zaelC l aac 7 1 Cr =l gr l 

l . Dobry wieczór ci Halino 
kochana dziewczyno l 

dokąfiieś mi siil wybrała 

tak późną godzinil? 
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2. Dobry wiecz61'! - uo Jwściola, 

co mam mowić wiele, 
widzisz wianek na mój głowie, 

dziś moje wesele. 
3. Ach ja biedny, nieszczQśliwy, 

jam cię kochał szczerze ; 
tyś mi c tćm nie mówiła 

że cie inny bierze. 
4. Aniti mi się o to pytał 

ani mi się śniło, 

lecz gdy inny już zawitał, 

jak odmówić było? 
5. Spojrzyj na mnie, lube dziewcze 

widzę łzę z twych powiek ; 
ty mnie kochasz, kochasz jeszcze, 

jam szczęśliwy człowiek. 
6. Niechaj ci się nawet nie śni 

że łzy din cię bieglł, 
ial mi tylko V.em ju~ wczP~niej 

nie Rzła za innego. 

518. 

------~ ..... ---~-~--~ 6--- --~ '::i--- - - .. Ę.cd.:--=;; .:_ ='r:.l-~--,: +~ --+-.- ~~ • 
-t-~ -~-:n-~ -1-j,ol -ioo'- -tł~--.,._ 
W biegu owoim na~tll' oltora, aeula mila wloanr pora. 

l. W biegu swoim nader skora 
zeszła mila wiosny pora 
już Bill z Zosilł kwiat nie zrywa, 
już nastały chwile i.niwa. 
Kłos na polu zaczJłł schn!lĆ: 

pójdźmy Zosiu, pójdźmy Ż'łĆ l 
2. Wczoraj kiedy w miłym chłodzie 

dziwiłem się twćj urodzie, 
Kuba co za nami chodził 
milszych zabaw nam przeszkodził. 

Lecz (a) by Kuby uniknJłĆ, 
pojdźmy Zosiu, pojdźmy żąć l 

3. Patrzaj Zosiu jak z pod kłosu 
skowronek dobywa głoiju, 
drugi z lotu swego zoila 
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ku ziemi sit;~ lecile zbliża . 

Siedzt razem coś robiąc, 
pójdźmy Zosiu, pójdźmy Źl}Ć l 

4. Co za rozkosz Zosiu w żniwa 
kłos przed ludźmi nas ukrywa, 
umić razem grzać i chłodzić, 
nie przestańmy w zboże chodzić. 
Wkrótce żniwa muszt mintć, 
pójdźmy Zosiu prędzej żąć l 

519. 

Nr. dollnie przy strumyku gdzie ole dróły-na uczyna, ltoj! knyłylt, 

obraz m~kl Zbawiciela, o\oji knyłyk, 

~d#ft· g l lJrJJ l 
obras mvld Z ba wic!ela. 

l. Na dolinie przy strumyku 
gdr.ie się dróźyna rozdziela 

stoi krzyżyk; na krzyżyku 
obraz męki Zbawiciela. 

2. Pod krzyżem klęczy dziewica 
czarna kl'epa j% okrywa, 

łzy smutki roni dziewica 
i czcste słyszę westchnienia. 

3. Czegoż ty placzesz dziewico 
cey ci ojciec zszedł ze świata 

czy matkę kryje mogila 
może siostrę, może brata. 

4. Ani mi ojciec zszedł ze świata, 
ni matkę kryje mogiła, 

ani'm siostrę utraciła 
ani mi bracia pomarli, 

lecz tutaj w tej ot mogile 
mego kochanka zawarli. 
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5. Odtlłd co wieczór i rano 
przychodz~ szukać swej straty l 

rozmawiam z duszą kochanka 
i podlewam łzami kwiaty. 

ArłeUa 520. 

&1 
: s s s l r s l c s : l s s ' l c c c l r J' l c l; l b ' l 
J'aldem et wiele winien gł - taro, s lw4j laold wat.zem pocalo - wanle; 

~~ ; S S l fQ S l # S C C l Qr ~ C l C C S l ~ C l G C J l C S ' l 
alem prse - plaołl drOfA o - lla - rq, bo m• apo-kojnolc! oddaJem sa nlo, 

bo ~ apo-kojno&d oddałem sa 11ic 

G21. 

®' : '''' 1 JJt ~ 1 , ~ c s 1 ; , = l= r a ~ G a 1 
Plekna Baaiu, luba Baalu, liiCzek IW7Ch nie łam. 

l. Pi~kna Basiu, luba Basiu 
rączek swych nie łam ; 

o twym Stasiu, o twym Staaiu 
dobre wieści mam. 

2. Poszli nasi do Szkalmiorza, 
przedać co Bóg dał, 

tam słyszeli od żołnierza 
ie Stach krzyż dostał. 

PouU nasi 

] 
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3. Noei na uiałej sukmanie 
i jest o nim śpiew, 

że jak przysiągł swej kochance' 
tak si~ bił jak lew. 

4. Basia w tany, w skoczne tany, 
i powiada nam: 

jak powróci SW kocbany, 
obrqczk~ mu dam. 

6. A w tćm Stasio zdrów wyskoczył 1 

bo go akrywał kr11ak 1 

i jak Basill aWOJfł zoczył 1 

wyleciał jak ptak. 
6. Splatajcie boże dzieweczki 

rutk~ w wst'łżeczki, 
a wy chłopcy i parobcy 

krzeszcie w podkówki. 

lnnni zmieniajlł po :r;wrotce trzecit!j: 

4. Machal kosą jak stokłosą 
bo to dzielna broń, 

aż a i~ krew zmi~szała z I'Osq 
aż ostygła skroń. 

5. Wtćm SW wpada jako atl'zala, 
bo go skrywal kr~ak, 

Rady kocllank.l. 

llasia obrączky mu dnła 
na miłolici znak. 

u. Przytomne na to dziewcz~ta 
miały na to rzec: 

cl.łopcy do kosy l by wstążki 
i obr-.czki mieć. 

BiegniJ wreaocle o~coa~ walki, gdył ~k dorad&& atar-

""'IlU Ul\4 pło Jt.k Jea\ oJ -

eayma, ua\4 - plo Jak jea\ oj cay:ma. A nim wnłjdaleaa mlod•7 

roty, mualil mi ~ alowo \wl>je, te wy pellliaa co do jo\7 wuyklu· 



llrOiby moje, 'WI7yAcia 

l. Biegnij wn·szCJe staczać walki 
gdyż tak uorndza starszyzna, 
dla takirj tylko rywalki 
ustąpi~ jak jest ojczyzna. 
A nim wnijdziesz między roty 
musisz mi dać słowo twoje, 
że wypełnisz co do joty 
wszyliciuteńkie prośby moje. 

2. A gdy przyjdziesz na kwatero 
bądź przyjemny i łagodny, 
niech ci checi domu szczćrc 
służą za bankiet dogodny. 

pro6h7 m oj o. 

łowem, gdz1c zwrocuz swe ślady 
czy w tym kraju, czy w dalekim, 
parnietaj nn maj~ rady 
pokaż się zawsze człowiekiem . 

3. A gdy wojenne zapedy 
znaglił cie bronifł wywijać, 
miejie na bezbronnych wzgl~dy 
niechciej pokornych zabijać. 
A gdy sie już waszej sławy 
szczęśliwie dopełni miara, 
h'łdźźe na mnie tak laskawy 
przynieś wstążke od aztandara. 

523. 

l Sq lo .clrl\<lno tP. rlolorc.cta . ho ich tylko joot umlnrem tu l owdzie 

t. r,..,, Ja u n ich wuy llio wtiłi~ki, ole <lbnm, n . ~~~ tylko of~ lmlejc, ani t,dam 

rzucac! oczt.;ta, 
nlczyj•J n;kl, 

R 

chlubi4c olo pi~k - uołci darem, 

widz"o co olo drugim doltje, 

524. 

-
b7 kogo 

wolo b71! 

-

l . W olelon:rm gaju pn:r mil,.m cblodzlc, rwall' ma - llnr w ploknrm o-grod.Ue, 

tl 
dwie d:r.lo - woczkl bardzo ładne, cudn:ro• knt.altem bardzo ok!Adno, 
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2. Przypatrując si9 ich pięknej minie 
i rozumiałem że d'' i e boginie, 
a to lJ)·Iy dwie dzieweczki 
z mojćj wioski pastereczki. 

S. Biegnij ja za niemi, a one w stron9, 
próino ich próżno po lesie goni~:. 
Stanąłem wite zndumiany, 
na ten wiclok niespodziany. 

4. Jak to uroda pych~: dnć umie, 
ja rozumiałem że dwie boginie, 
ze wszystkie doskonalo~ci 
znajdują sil) w jćj pi~kności. 

5. Lilija kwitnic róia opada 
narcyz, tulipan swe lilicie składa, 
z czasem si9 też wszystko psuje 
toć i piQkność nie wiekuje. 

525. 

l . Kukułetr;kA w luie kuka, JUł. poraneh. cz.ujc, 

dJ.i('dOł\ic~ek w dr~:e~oo puka, lłuwjk wy,pie · wuje. 

ziu nlu kochana. 

2 Próżno głowll tkasz w poduszk~:, nic to nie pomoże, 

Oj dana 

kiedy masz ci~;ikie serduszko, nie zaśniesz nieboże- Oj dana. 
S. Gdzie Józiuni swiec'ł oczy, tam serce zachciewa, 

ledwo-ź liliJ& nie weszła, już sio do nićj zrywa - Oj dana. 

52 G. 

1, Jcd pt.aukl nUCił awo lubo piculo, 

WJjdtło Fe-lunln amnlojn;y~ ci er plcnla, 

W&dJCh&m IIIQ.boko. 

ało•\co juł 

nicebaj nle 



Ariet ta. 

2!l7 

2. Ocknij . ię, ockruJ, Feluniu miła 
pospiesz zagoić me rany, 
gdybyś si~ chwilkQ dtużej spóźniła 
umarłhy Waluti kochany. 

3. ldQ JUi. ul~, moje kochanie 
jużem si~ ze snu ocknQła, 
dam ci catuska dam na śniadanie 

za. to żem wczoraj go wzicła. 
4. Ściśnij mill rybko rybko ptaszezona 

ja cill przycieno wzajemnie 
serca zbliżone łonem do łona 
rozmawiać bQdfł tajemnie. 

527. 

Jakte la o godole ooa od o d7eha, '"""' nie o winnołć 

plool~c alo mby u o lmiccha, oenj<'J olod·lrlego 

52 o 

l Raa wlałoie w czule pleknego lata, mol)'lelr a pary 

potre oo&lrl, 

leoa IJdł'b)' ni• '-'>1 bylb)' JMk luno ro o 1><>-kl. 

na twa. nr, 

col ma. rsr 

oplouoo)', 

cal7 w koloracb., 

88 
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2. Pyszny z swych wdzi~ków, hardy z urody 
zwycz11jnio motyl niestatek 
zwiod:~:ił on wszystkie łąki, ogrody, 
zlatując z kwiatka na. kwiatek. 

3. Aż tez nareszcie poznał swą, szkod~ 
i cóż si~ z motylem stało? 
Pogubił szkrzydła., stracił urod~, 

i nic mu si\l nie zostało. 
4. Gdy już utracił swych ozdób znaki, 

i całe szcz~ście wraz z uiemi, 
stał si~ tem, czem sę, inne robaki 
co si~ czołgają, po ziemi. 

mol. ob. L•d Ser. II (Bandom.) olr 176 Nr 208. 

529. 

&# !~"i $ ; l r tli # o C s c l r {J l $ $ c l l rf1 r 
Jnk pojedziesz przez wieś, zd~jwte magio - reczko, ukloll ai~ ma o ~Uli 

doet.arueez co • reczk.e, ukloń sic ma .. tUJi, doot&uieoz có- roc•ko. 

L Jak poJedziesz przez wtes 
zdeJmie mngtereczkę 

ukłoń się matusi 
dosta.nie~z córeczkiJ. 

2. A moja matusiu, 
żebyście wiedzieli 

jakiego byście wy 
ze mnie zi\)Cta mieli 

Krakowiak. 

Mówiła wa . lu1ia, 

3. Zaraz byście dali 
t~ waszą córeczk~, 

a w posagu do niej 
złota szkatułeczk~. 

4. A jak jej nie dacie 

530. 

to pożałujecie, 
bo lepszego dla niej 

m~ża nie znajdziecie. 

mówiła Ja o guai : Sie<U dziewucha w domu, 

ki tljabel cio kusi. Latns za tym Jantkiom, & hultaj JaQ- wuJ, ciebie IQO 
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clllfsy, aa InDem! sonl. 

l. Mówiła matusia, mówiła Jagusi : 
"siedź dziewucha w domu, ki djabeł ci e kusi? 

2. Lataa za tym Jantkiem, a hultaj Jantoni 
ciebie ino durzy, za inneroi goni. 

3. Jak mi nie przestanica takich nic do rzecy, 
ani sie spodziej es jak ci atłuko plecy !w 

4. Mówiła matusia, Jaguś niealuchała 
jakby j'ł kto naj'łł za chłopcem latała. 

6. A stanzych nie słuchać cieżki grzech na świecie, 
to sio też. Jagusia doigrała przecie. 

6. Coś tam zwojowała, że ją w samej rzeczy 
matuś tak wytłukli, aż jej spuchły plecy. 

7. Żeby tylko plecy, pół lriedyby było l 
daj Boże żeby sio na plecach skoitczyło. 

JU.Iendars krakowski 11151. 

531. 

=::: == ~!p) r 1~ r ~ ; l D ~ ;; l r r l ~; r l'; r ~ J l 
r r • 

RatuJ u mnto Bo•e ratuj&O mnie praecie, bo mnie atra-ana bida 

raclbfiD 1 cal~J duoy. 

l. Ratujze mnie Boze, ratujze mnie przecie, 
bo mnie atraana bidll na aercysku gniecie. 

2. Zakochałem ci sio az po eame uay, 
pojqć Kaainecko radbym z całej duay. 

3. Nicego mi nie brak hom chłopak fertycny, 
mom gobo jRk jabłko, przytern wąsik ślicoy. 

4.. A choć w kabzie dziura, wayćko nic nie znacy, 
moro ci pieści zdrowe i roce do pracy. 
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5. Ale eÓ7. mi 1. tego kiej sobaka K&Ria. 
raz się spojrzy na mnie, trzy razy na Jasia. 

G. Choć brzydkie chłoposko, ale ma chałupę, 
bydło, trzodę, rolę i pieniędzy kup~:. 

7. l głupil! dzicwuchll tak ciągnic mamona, 
ze woli ode mnie onego gawrona. 

8. Oj! niemqdro Kasiu dyć pieniądz marności, 
cóz ci po pieniądzach bez scernej miłości. 

9. Ale niepomogą porswazyje słai.Je, 

pr~Jdzej słonko zgasis, niz przekonas babę. 
10. Wiaro ci ja co zrobi!), pójd~: na wcjoka, 

bede ae sabelką wywijał zpół roka. 
11. A jak mi scęściecko potocy sil} kołem, 

ostani} ci przecie choćby jednorołem. 
12. Bede mioł kapelus z taką wielką kitą, 

a kieseń pieniądzroi j11k kichę nabitą. 
13, Wtenczas wpadniJ na wieś na ślicnym koniku, 

a za jednorotero zołuić1·st.wa bez liku. 
14. Jak ci ko:i:c Jaśka za Ich wywlćc z budy, 

bcdzie sic mioł zpysnij, jak mu orzn!} dudy. 
15. Porzuć ty gałganie Knsineekg moje, 

zebyś ją mioł kiedy, nicdeckapie twoje. 
l G. Kasia tćz jak ujiry pana jednoroła, 

to ci bedzie za mną choć sama lotnła. 
17. Ja si!l zrazu podr~:. ale potćm zmickn~:, 

i z mojlł Kasiekił przed ołtarzem klcknę. 
18. Kupil) śtukę gruntn, postawię domostwo, 

kiehy ano folwark abo tez probostwo. 
19. Bede orać ziemi!} a Bóg tez p':lsc~:ści, 

bo nie pozatuję ni pleców ni pięści. 
20. A Jaśka pocwarę wezmę za pastucha, 

niech się memu scęściu napatrzy, nasłucha. 

21. Bo my .Bill z Kasiekił bedziem kochać wiecnie 1 

całować ogniście i ściskać serdecnie. 
22. A kiedy nas Pan Bóg obsypie dziatkami, 

bed!ł takie ślicne jako i my sami. 

Kalendarz krakowaki !867-8. 

Olwiadcz) nr at.aroulachcckle . 532. 

@$~-c r c a fi ;t l c c ąf c c s·g l gr o rpg l 
Niech bed1.1e ,JezWI Chryalua poobwalony, powloda waalńdtb 

b# s o t c c ~·e 1 c ; ta n ta 1 ;- c r'i l ; r t: c ; 1 
caym nio oddalony. Powleda waailldtka co·ć wut, esy alo \u bJW&<! 
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~ fj A fłTi? llJ; d l Gf D eJ l c;d3 etl s'atJ:I 
od-wa · t~ 

L Niech będzie Jezus Chrystus pochwalony, 
powiedz waeińdźka czym nie oddalony. 

Powiedz wasińdżka co-ć wai\l, 
czy ei\l tu bywać odwaŻ\l-

2. Powiedz wasińdżka szczerym dokumentem 
czyli nie jestem jej kokurrentem. 

Niechaj se koni nie trudzę, 
i siebie próżno nie nudzę. 

S. Kiedy twe konie nad wszystko szacujesz, 
~e mi ich tutaj na moment żałujesz; 

weźźe twe konie dla siebie. 
obejdzie sit] tu bez ciebie? 

4. Niech będzie Jezus Chrystus pochwalony, 
żegnam wasińdźk\l, kiedym oddalony, 

teraz i zawsze na wieki 
wypuszczam waśćkę z opieki. 

obacz hd Ser. IV (Kujawy) otr. 178-ł . 191. 

ZW"J•oldchPunaoo6woddawuyohjutcau6w, natetone m•J•e In ten ta. 

Achproddjbyoltllla ekru .. yć ml olo dala, tyłtwardua nad glaay, m6w1o ci oto razy, 

• pfe mołela panno być tak, 

l. Z wysokich Parnassów 
od dawnych jut czasów 

natężone majłC inteuta, 
gdy uchylam skronie 

ku twojej pereonie 
wyłuszczam swe eentymenta. 

Ach prędzejby skała 
skruszyć mi ai9 dała i 
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tyś twardsza nad głazy 
mówie ci sto razy, 

" pfe l mościa panno być tak,. 
2. Wszakże i cyprysy 

majt swe kaprysy, 
przed zefirem czoła nie ugnił. 

Maj'ł jednak chwilę 

że sit) nagną mile 
nawzajem na siebie mrugnJł. 

Tyś twardsza nad głazy 
mówię ci sto razy, 
nie pogardzaj próżnie 
kochaj mnie nie różnie, 

postrzeż się jeżeli chcesz być moj,. 

obac1 L•d Ser. IV (KuJawy) otr. 171. 181. 

534. 

~: t c s s c c l r·J ' l ;-;; s c s l r- nr , l t s c $ s s l 
CslekJedookochaćprzy·rzeka, łedlani6J caływiek •traci, Jecs taka natura 

ld!ocby lnnemi sa • lety, wn&k tę u naj 1dęklz~ lic ze, graeczn7m dla katd'j ko-

nłalenia 

hlety, choć jed.n6J aorca d.rio · d•iozę. 

Mimo kobiet 

Zawne m,t lep ••1 • 6.rc7k&, 

l guiew-u pueo a mi • nut7, 

nie ufrJ dmnej 6. • gurae, 

wtemy pnecleł • dohrfzdcaenfa, oajuozołUwue batamaty 

co udaje pustelnika a djabla no - al w kapturze. 

mel. ob. Lud Ser. IV atr. 182 (Nr SS6). 

535. 

Cudze - go m aaca~łcla nie ohchra, konten · ta a w lunego lo o u, o Jak· 

~~ c c r~ 1 Y c , ~ g 1 ;;ta :a 1 n 1 , 
łe jeotem uozo-Wwa, gdy nie onam mJio6cl cioou. 

Teatralna 536. mus. K . Kwpl11okfego. 

&ft:J! 1 c c c El 1 c ; ' e e 1 c łJ s 1 J; ' e e 1 
Nferu aobio m76l'o o ~m, łe nie moina alo tak aootae, muaao 



303 

~-ftrrxtn-1 -li rrJJrrt« c-b- t·=P-rtm 
jak, zouko J•kll t<>nkc, jak11 touke jak11 tookc, jakli took~ dt.-tać, !ocz cut 

zo ma4 bcdJ.io potom, c1.y to Wenus pewno rogi , CT.'f Mo · Ut...za ach o 

Bogt 1 alo,.~m, czy tak czy aia.k bi&da, na cót mi aię tenl~ 

mi się teuić nada. 

l. Nieraz sobie myślt; o tern 
że nie można si~ tak zostać i 
muszo jaką żonko dostać, 
lecz cóż ze mną bt;dzie potem? 
Czy to Wenus - pewno rogi, 
czy Meduza - ach o Bogi l 
Słowem czy tak czy sak biada 
na cóż mi sio te nić nada? 

2. Lepiej z dwojga wybrać złego l 
lepiej dać si11 pioknej łudzić, 

niźli całe życie trudzić -
lecz niewiem co bt;dzie z tego. 
Gdyby możni\ trafić miernie, 
choć mniej pi oknie, wiocej wiernie i 
ale to są prawie cuda, 
i czyż mi sio znaleść uda? 

S. Nie jeden azczościa próbował 
którego nie masz na świecie, 

kto go zaś szukał w kobiecie 
ten jeszcze bardzićj żałował. 

Choć nie mówił nic nikomu 
co sio działo w jego domu, 
ale zaraz znać po minie 
kto sio zwiódł na kupidynie. 

4. Równie żony jak miJŻOwie 
na małżeństwach nie zyskują, 

tamte sio mniej oszu.kują 
bo nie mo.ją nic na głow1e, 

nada, na cół 
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Na wolności niby traciJ, 
lecz m~źom rogami placiJ, 
i z tej to właśnie przyczyny 
nie chclł wolne być dziewczyny. 

6. Choć &Ił morza rozhukane 
plywaj'ł po nich okr~ta, 
choć B'ł swawolne dziewcz~ta 
nie mogą. być niekochane. 
Nie traćmy zatem ochoty 
są. w ludziach wady i cnoty ; 
a gdy ich nie można zmienić, 

nie można ai~ wi~c nieżenić. 

Fra81ka. 537. 

Kpyje p&Wlom eląjoon mt 

wdowol&tlkom, a Beqolem babkom 

talkom, 

l. Kyrie pannom, 
elejaon meżatkom, 

dobre piwko wdowuleńkom 
a ta-r:birek babkom. 

odpuść Boże wdowuleńkom, 

a Requiem babkom. 
2. Za stól panienki, 

przed stołem mętatki, 
a przed piecem wdowuleńki, 
a za piecem babki. 

S. Wina panienkom, 
a miodu m~żatkom, 

•· W karetach panny 
na bryczkach m~żatki, 
na wozach wdowuleńk.i, 
na taczkach babki. 

6. Do nieba panny, 
do raju m~żatki, 
a do czyszcza wdowuleńki, 
a do piekła babki. 

Miłość. Skarga. Żal. 

Lamont c6rld nad nioroatropnołclll ma~ld. 538. 

~ggw~:ri#~m J; tif!H 
Komu jeo& mllT roaum i cnota ten nieona co to j .. l adra· cla1 
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klm n4d&l uwaze ucdra pro • otota., ten, co mi\ w myłll, to 11" • da. Tr:a.m ti ram ton\ 

tam tam tam, tram tir&m tam tam tam tam, tram li r. tam tam tam tam, tramtir taro bm. 

l. Komu jest miły rozum i cnota, 
ten niezna "co to jest zdrada ; 
kim rzJldzi zawsze szczera prostota, 
ten co ma w myśl~ to gada. 

Tra ti ram tam, tam tam tam. 
2. PrzyzwyczsJona pod matki rzfłdem, 

prawd!~ sio wyznać gotuj!~, 
nie uwiedziona żadnym przesfłdem, 
pozwól to wyznać co czujo. 

Tra ti ram tam, tam tam tam. 
S. Niech ci~j, o matko, złoto nie ślepi, 

ani majfłtek uwodzi, 
z milym w ubóstwie b~jdzie mi lepiej, 
z niemiłym roskosz zaszkodzi. 

Tra ti ram tam, tam tam tam. 
4. Kiedym kochana i kochać będę, 

syta'm o chlebie i wodzie, 
lecz niekochajfłC smaku pozbędę, 
gorycz da si~j czuć i w miodzie. 

Tra ti ram tam, tam tam tam. 
6. Wszak wiesz jak dawno Antek mi miły, 

stale go kocham i lubi o; 
on wzitł mej duszy myśl, tchnienia, sily, 
a ty mnie wiedziesz ku Kubie. 

Tra ti ram tam, tam tam tam. 
6. Powolna'm twojej, o matko, woli, 

każesz dać Kubie mt r11ko ; 
lecz serca mego on nie zniewoli, 
ale powiękazy mt mok~j. 

Tra ti ram tam, tam tam tam. 
7. Chcesz chyba tedy zgubić nas dwoje, 

nieszczęścia b~jdziesz przyczynił; 

na ciebie będziem płakać oboje, 
z rfłk matki dzieci poginfł. 

Tra ti ram tam, tam taru tam. 
8. Losie, zmivkcz matki to serce srogie, 

lub się też poapiesz z mfł zgub~t; 
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bo kiedy z Antkiem ja zyć nie mogQ, 
to też nie będl,l i z Kuhlł. 

Tra ti ram tam, tam tam tam. 
9. Nie rzlłdzi nigdy myśl płocha Antkiem, 

Bóstwo Cnił du~z~J mu dało. 
On jest tak dawno mojim kochankiem, 
a ja-ż mu mam być niestałlł? 

Tra ti ram tam, tam tam tam. 
lO. Niech mi lud daje połowę !wiata, 

niech mihjony porusza, 
droższa mi hedzie Antka utrata, 
bo w nim cnotliwa jest dusza. 

Tra ti ram tam, tam tam tam. 

Lament eórkl. 539. Lwów. 

ł:~ ~~tfft~~_ffJIDjft-fMij 
Komu jeat miły rozum 1 c·oota, ten nio ana co to je1t z.dra-da, 

kiw rf'ądzi z"w•ze !ZCZ~r& pro-BlOla.1 ten, CO Dl& W myłH, to ga · d&. 

~--.;ąu. ~:ll-~~_;' =-r~-iJli&A~ 
Rom •la fla rla, da di di d~ rom da da d~, racli, ridi, ten, co ma w myłU 1 to gr. - da 

Lament pRolerki 540. 

I lrtót mój loa Wina lich7, cboclo.t to jeat rzec• prawd.dwa, te mnie trapi 

emutek cichy, &cb 1 jakte ja nleazc•olllwa . 

l. I któi mój los uzna lichy, 
chociaż to jest rzecz prawdziwa, 
że mnie trapi smutek cichy, 

ach l jakże ja nieszcześliwa l 
2. Złość swe na mnie sroży siły, 

wszelakićj mocy dobywa; 
już mnie łzy mo zatopiły , 

ach! jakże ja nieszcześliwa l 
3. Zrana pedz'łc owce w pole, 

osobliwie kiedy żniwa, 
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nieraz nóg do kt-wi nakolg 
ach! jakże j11 nieszczeiłl iwa l 

4 . .ł:.fłczyć owce z trzody w gt·ono, 
pasterka tQ woJ n ość miewa; 
a mnie i to zabroniono, -

ach l jakże ja nieszczt;śliwa l 
IS. W wieczór wróciwszy do chatki, 

kaida spokojnie spoczywa; 
ja pracuj~ u mej matki, -

ach ! jakże ja nieszczt;śliwa! 
6. Serce emutek dusi w sobie , 

już nie zdołam jak'em żywa; 
musz~ myśleć o sposobie, 

bom już bardzo uitlszcześliwal 

7. Cóż takiego na tym świecie, 

że ładnych odmian nie bywa. 
Jaki taki kontent przecie, 

a ja zawsze nieszcz~:śliwa. 

8. R~:ko l coś mnie utworzyła , 
zdaje mi 81~ żeś jest mściwa; 
com takiego wykroczyła, 

żem tak bardzo nieezczt;śliwal 
9. Ale wiem ja co uczynię, 

pókim jeszcze młoda, żywa; 
pomyśl !l ja o chłopczynie , 

a tak bl)dl) z nim szczęśliwa. 

541. 

~ .. ; J·c 1 r r fi c 1 u r tttl r r ciS s l· EJ r t ;;: 1 
Od.7b7 mi raekl te IlUile kocha, tob7111 11111 wlera.rć nie 6mlal&, mUołd 

;; 
w mtłC&JZD&eh jot& płocha, juł t7 Ie ltoblet adra dzala, milolć 

542. 

b' ~ @tł l G rt l-1#1 4 J re l Ct {i!ftc$3$1 
Cół mi po tdj roll 

lila oi~j t.ald'J roll 
lded.r poo rnna, 

kł.óra •Ie 10 • rana, 

co mi po dziew - taJnio 

uia koc"-.f alo w takl~J 



ldedr poko • chana 
która rozko • chana. 
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Tęsknota. Strapienie. 

543. 

~~ ; S G hrl k!Jl2®npl H G G l F' s] 
Kled7 o • kropna cicboł6 pa · nuje, l zda elo ft.,.atko 

~----=ttrr l r' l ~-it' I& JE) 
opocay • wac!, wolno mi płakać na te co c•uJo, wasak noc by 

hodde pokr)' • wać. 

I. Kiedy okropna cichość panuje, 
i zda si1,1 wszystko spoczywać. 

W o Ino mi płakać na to co czuj~, 
wszak noc łzy b1,1dzie pokrywać. 

2. Nikt mnie podobno z: ludzi nie alyszy, 
bo tylko żyj1,1 samotnie. 
Wolno mi płakać siedr:łc w zaciszy, 
i los mój łajać stokrotnie. 

S. Losie okrutny, życia tyranie! 
i cóż ci1,1 nad to poruszy? 
na takie moje ci1,1żkie wzdychanie, 
dawno zamknit~te masz uszy. 

4. Ja od samego prawie świtania, 
do ciemnej nocy łzy lej1,1 ; 
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znowu oddycham przez C7.116te łkania, 
straciłem całlł nadziej~. 

ti. Cho6 jedni mówią, że słońce wschodzi, 
Ja na nie patrzę przez chmurę ; 
co jednych bawi, to mnie zaszkodzi, 
zbrzydziłem całt naturę. 

6. Losie, wszak ci to z natury dano, 
nad całym światem królować ; 
czemuż nie czynie z jak ci kazano? 
losie, nie umiesz panować. 

7. Co at do zbytku prawie drogiemu 
i nad, potrzebę darujesz ; 
czemui prawdziwie nieszcz~śliwemu 
cz~śói udzielić załujeaz. 

R. Bo!:e l jeżeli z Twej Opatrzności 
do tego jestem wybrany; 

Skowronek. 

nie chcę ja złota ani wielkości, 
tylko abym był kochany. 

ob. mol l.wd Ser. II (Bandom) otr. IBI Nr 2tł . 

544. 

Juł oto - wronet nuci pl•nle, dla mnlo WIIJitkO Obli• 

mfera, twoje łJlko prqml 

woplera. twoje ł71ko praJmf lenie, no<Uq woplerL 

l. Już skowronek nuci pienie 
dla moje wszystko obumiera, 
twoje tylko przymilenie 

3. Gdy ziemię ciemność pokrywa, 
wtenczas idę między sosny, 

n~dznfł mojfł istność wspiera. 
2. Bez ciebie wszystko jest cieniem, 4. 

śpiewanie smutku wyrazem; 
weeołość czczem omamieniem, 
gdy nie jestem z tobt razem 

a choć si~ słowik odzywa, · 
ja wydaję jiJk żałosny. 
Strumień ten co wody sączy, 

połową łez moich płynie; 
gdy me żale z wodfł złączy, 

pi~:knośó twa i w morzach słynie . 



5. Wszystkie .. toli cierpienia., 
nadzieja przyszłości słodzi , 
że odzyskam twe spojrzenia 
już p1·zyje111n0 czucia l'Odzi. 
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6. W lem najmilszem omamieniu 
$erce me z radości bije, 
i <'hoć w rwzyhóm oddl\leniu 
db cioiJie jedynie żyj~. 

54 5. od Kielc, Radomill . 

~ ~ 

~:rrcti1·c ; ;; l r # r ~ r x-tt l rJ;.l l ; J * f~ s l 
Jut eko - wronek uuci pieuia dJa mnio wnyetl<O obu - mlera, twoje 

tylko prz)' - ml lo - ufa. nędz u~ moj:1 ilrtuołó wapier". Bez 

iY· tJ tt l s~ s 1! r l J. fJ tli c~ c t t r l #r· s r c~ 
cle hi o wazy&tko jest ci oniem, ~pi1} . w ani\! Nluutk u wy - n\1.cm. \V t" - JSOJoSó czczt3m o-

~ ;<; " tą G:G l J. J'J :f l J ; 1 a c l J. ; r-, l J J t l J 
mamieniem, gUy nło jestem z tob1• razem. gdy nie jcs~em z tohlł ra.xtłm 

(podobn'a meJ. w opene: Przerwana ofiara, Win tera). 

Teatralna 546. 

O jak przykre te mo - mcnta, które przez clę traWle! muazo, l na -

tura ntekou - tuuta1 w •mutku trapi tkliw• duozo. llo gdy traco objokt 

... 
młł.Yt w amutku jestem pogl'4•touy, rcu;pac.z satem jeat nacJ 1ily, t6m mój umyał napeł-

11iooy, U!m móJ 
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amylł napoi • nlony. 

547. 

Pierścioneczku ulubiony, mój do Amierei nawet potem, lak aa tycia 

kiedy duaza w górne strony niecoCnionym miknie lotom. 

tak i w trumnic, tu przy sercu b~zieos u mnie. 

548. 

Konmt ja ttU wierzyć mogę, eheile o szukać mnłe nie ~ boge, 

gdy mnie luby JĄtio •draddl, lJym kochała, S&WIZ8 r&d!tił1 

uwase radail. 

l. Komuż ja też wierzyć mogt;? 
chctc oszukać mnie niebogt;, 
gdy mnie luby Jasio zdradzi!, 
bym kochała, zawsze radził. 

Straclwuy ucoyglll 

Sladt .. y na uechl6j 

2. Zaklinał mnie, płakał, szlochał, 
jam myślała ie mnie kochal; 
jam myślała że niewinny, 
a on poszedł szukać innej. 

549. 

ruto • da szczy • glica, 

ga • IQ • zi drzewa , 

po lllcaoym 

t.e dla ko • 



I&IDOU emut-na aa 

ehankr. 8J'owa sa 

amutna er. • micr.. 

Iłowa ar. łpłewa 
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mica, 

l pi ewa, 

550. a) 

po IUCZD1"' 

tę dla ko- ob&nka 

&łM # : C l r C G C C l J.; ' l l r G S C t l C" G ' C l 
Kolo • tycu co oto po łcłauie wie -azuz przed memi o-czyma, pró • 

.Mo • te eio ona u • ~1, ruo • te me szczołcle u-otall, mo • 

tuo tonrledzaszmieez-kanle mo j~j koch&nk.i tn niema. Od • wróć twe blade pro· 

te alo lerce po • ruezy, gdy ta wlelć tchnie o j~j uszy. Stwór • co radoAcl l 

mienie, od okien koch«nkl luMj, po-wledzj~j z mego woat-ohnlen.IA, łoi 

•mutku, prowadi me ch~cl do akutku, co clenyujawuJe i okrycie, lub 

t7 byllwit.dldem mdj zguby. 

poawól ll<o.llc•Jć me łJele. 

mel. obt.ez Lud Ser. U (Sandomlersldo) atr. 178. Nr 210. 

550. b) Wiellczka. 

Alio 1l'lcu co olo po- Ieianie anu • jeu pnod meml o-czyma, dar • 



mo awiecbau me mleu • lr.anle, 

l. Miesi,cu, co si~ po ścianie 
snujesz przed memi oczyma ; 
darmo zwiedzasz me mieszkanie 
mego kochanka tu niema. 

2. Odwróć twe blade promienie 
do okien mego lubego, 
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mego kochanka. tu niema, 

z paml\JCI swojej wykryali, 
to smutku mego przyczyna. 

4. Twórco radości i smutku, 
co cieszysz jawnie i skrycie, 
prowadź mój zamiar do skutku, 
lub pozwól zakończyć życie. 

powiedz mu z mego westchnienia, 5. 
ł.e ja tu t~:skni~ bez niego. 

Roskoszuość pięknej doliny 
gdzieśmy si\l z soblł żegnali; 
świadkiem tu dęby, krzewiny, 
żeśmy się stale kochali. 

8. On może o inszej już myśli, 
o mnie już niedbać zaczyna, 

Ary& 551. 

@1
##e; l r·' u s c l J; t; l rs a s c l r r t s c l 

Na • daiąjo uwueł mi miła, tył tycia. mego o • &dob" tyld 

ruy mnie adrt.-dzlla, Ja. prze · cie biegno za tob, . 

1. Nadziejo zawsześ mi mila, 
tyś życia mego ozdobfł, 

tyłeś mnie razy zdradziła, 
ja przecie biegnę za tobt. 

2. Szczęśliwy kto sil) spodziewa, 
loa szczęścia idzie kolejfł, 

niech sio na ciebie świat gniewa, 
ja przecie chcll żyć z nadziej,. 

PlyDfl czaay 

8. Przeszłość się nam już nie wróci, 
a czas czem prędzej Aię spieszy, 
choć mnie los w życ1u zasmuci, 
nadzieja wkrótce pocit>szy. 

4. Kochaj wi~c inną tyranie, 
zapomnij o iimie na wieki, 
niedługo w tym smutnym stanie 
śmierć zamknie moje powieki. 

@ • ,~·c·6 1 śer 1 1 n n 1 JilQ@/1 J6Q 1 
WJIIił<I"J'Ic mego kocha. • nec•k&, tpod•iewo,j,c, w;yglljdaj~ 

40 



mego kocha • neoslta. 

l. PłyDI) czasy, dni mijajlł, 
a ja chudzinaczka 

spodziewajllc, wygl!ldajfłO 
mego kochaneczka. 

2. Łzami kropi~ lóżko moje, 
cierpiile (w sercu) niepokoje. 
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Bywaj, bywaj mój najmilszy, 
kochanie moje l 

S. Pocieu, pociesz, mnie niebogę, 
bo i płakać już nie mogę; 

pośpiesz do mnie mój najmilazy, 
w azczęśliwll drogę. 

Wójcicld P. l. T. U Itr. 181 . 

553. 

1. Jaklei c.uJo zacbw7ceole w rolejoeach Ulj plo· kndJ lubo • łcl1 

tu b7ly pierw • a ze weotcbnlenla plerwua ha ..tod.kldj mi • lołcL Całe to mł • 

Ie zaclne, nrumlell co kwla· l:r te rool, trawka któr" Wiatr kol:yue, 

WU7'tko mi roa koos prz1Jlool. 

2. Tu mój kochanek przybywał, 
łll wodll gasił pragnienie, 
na tej tu trawie siadywał 
jego oblodziły drzew cienie. 

1. POJdo Ja vr te s&ciazy, 

S. Ale już wBłystko minęło 
pamięć zoetala mi tkliwa, 
szczeście ublysło, znikn~:lo, 

jak łza co strumień porywa. 

554. 

plaka4 na loo mej cloll1 nikt mnie łam ule 



uałyny , w moj~j ci~tkt~j oiowoll . 

2- Liść zielony si~ chwieje 
czuj'ł radość żywioły, 

a jam stracił nadziej~ 
bym był kiedy wesoły. 

S. Życie me opłakane 
i dola moja smutna 
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ja płakać nie przestan~ 
bo ty jesteś okrutna. 

4. Niechaj łzy które płyną 
uczynią ci~ wzajemną 

ach Rozyno, Rozyno, 
ulituj sic nademną! 

555. 

j 

jtffzt; I 9 ~ ; ~ l JJ f g l b g c ~ = ll;J G l ~ B g & l 
Luba, g<laieł ty , ~ tie twa poeta~, gd•ie twój slodkl płynie f!łoo, Ach pozoetaJi ch o~ na cluvflę 

dził oię mamy < aobll routa~. dalA nat dziełł arogi Joe 

~~-ga,J lfJ)J 1 ~crlllfJ~J 1 liitl 
ił' ~.... "" r • 

" bo pierl paU gorzki tal, chyba te ellcen bym m,k tyle lro(tca szukaJ w t~j mogile, 

'.1 V '.1 ~ ... 

chyba to cbeeas by mój emutek w orogi~j Amierei koniec mlal. 

l. Luba gdzie ty, gdzie twa postać, 
gdzie twój słodki płynie głos? 

dziś si~ mamy z sobą rozstać, 
dziś nas dzieli srogi los. 

Ach l pozostań choć na chwil~ 
bo pierś pali gorzki żal, 

chyba że chcesz bym mfłk tyle 
ko{tca szukał w tćj mogile, 

chyba że chcesz by mój entu~ek 
w srogiej śmierci koniec miał. 

2. Już pogasły ognie słońca 
noc rozlała czarny mrok 

tylko czoło nocy gońca 
strząsa żółty włos z obłok. 

Smutniej jeucze mojćj duszy 

boleśniejszy każdy krok. 
Ach ma luba niech cię wzruszy 

mój stęskniony do ci!) wzrok. 
3. Miłości dodaj mi siły 

bo w mój cudny marzeń świat, 
nieszczęścia żądła się wpiły 

jak robak w nadzieji kwtat. 
Miłość, zdrowie dł01i podała 

wierność panien słowo czcze, 
a w pierś co d11wni~j kochala 

żółci gorycz się dostała, 
i w pierś co ci wszystko dała 

tyś utkwiła srogi miecz. 
4. Wi~c pozosta{J, bywaj zdrowa, 

żegnam ci~: już, musz!) iść, 



wMt nmilknl} moje słowa 
trudno sercu ?.al ten znieść. 

Słysznł gajik i ulica 
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i wietrzyk co dmuchał w liście, 

556. 

i pobladły smutne lica 
wiernego stróża ksi!jżyca, 

lecz już mniej smutnie oświeca 
gdy wzdycham luba do ci!j. 

~ 1<1'~ ~ 1 r 1'1' ~·s 1 C ~! r•·; l; d J l ~J C r·J' l J t l r• 
Sialem proso na ngonio niemoglem go &46, potochalem 

; ~ l! rs l G # S Li ;m l rs c l J J !l J t l 
oboc! adradalio lube d&lewoze nie błd~ go 

557. 

&JI e ~J' l C'J'J S l ~~ r t 1; l !J J J n l H J t tł l 
-' ~ . ~ 

Niemasa uc1okla w łwfeolo, niema, lded7 go mllołc! nie nada ; J•J lit 

p,.wa roakoas tra:rma, ona ludsldom IIOiołcfem włada, ona 

ludokiem ucacłcl em włada \Vo17tllr.o bfeple w l<!j ko - I•JI, caolga 
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boru, 'mier~ &o · etaje do wy · boru. 

558. 

l c.emu dzieli calJ, chn<lząc pu u ~ stroni, 

dolę, tlołt; ua ~ I'Zt:kas.r.. 

&,• # J; 1 r '' l rk l r c 1 r t l 
zrou; darmo aiQ do skal ut.:ie · kasz 

2. Jeżeli serco. czuciem obdarzony 
nie zmiękczył jękiem ni łzami, 

na amuta. 

nie zwodź się, nie patrz z nad~ioją w tę stronę 
gdzie mieszka. wściekłość z wichrami. 

3. Chyba że z ludźmi brzydzisz si{l jui łączyć, 
i~ ci sprawiły dui smutne, 
wolisz na zimne głazy łzy swe sączyć 
niźli na serce okrutne . 

4. Idź gdzie chcesz, znajdziesz wszędzie upór dziki 
gdy ci los szczllście zagrodził, 

Niewola pta.uka . 

ani na nędzne skarz Bill przeciwniki 
płacz raczej żeś się narodził. 

559. 

Ach l>iodnył ja vt• . uyna, gdzie ma wol ·nołć je-dyna? O jak mnie cietko 

boli, to ł1JO w l<lj nie · woli. 

l 
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J. Ach biednyż ja ptaszyna, 
gdzie ma wolność jedyna? 

O jak mnie ciężko boli, 
że żyjo w tej niewoli. 

6. A ja jęcziJ w niewoli, 
nieSl('?.~snym d Ja mej doli j 

wiekiem mi jest godzina 
w której żyje ptaszyna. 

2. Przeklinam ojca, matkę, 
żem sio dostal w tę klatkę . 

Nudne mi są wygody, 
gorzkie źródłowe wody. 

6. Jęczę, płaczę sowicie, 
bo mi niemile :lycie. 

Ziarno i mętna woda, 
cala moja swoboda. 

S. Słodycze i kanary 
brzydził, gdy niemam pary. 

Wspomnieć mi ach l nie milo 
jak sifl w wolności żyło. 

7. Czasem cukru skosztuję, 
ledwie się nim nie struję 

przestrzegam was ptaszeta, 
że zdradna jest ponęta. 

4. Jak zimie tak i lecie, 
biegało się po świecie. 

8. Wolejcie bujać głodne 
niż klatki mieć wygodne. 

Tam licznych ptasząt stado, 
społem weselić rado. 

Bo jak wsadzą to nudno, 
i wylecieć z nich trudno. 

Narzekanie na etan 560. 

Pnykr7 D& hvlccie tyci" mego ot,.n!e, te ł7jo 

jak poddau7 prawie, przeto u - padam oa ł7clu ! al,. wie . 

l. Przykry na świecie tycia mego stanie, 
gdy w rzetelności wynurzam me zdanie, 
że żyję światu jak poddany prawie, 
przeto upadam na iyciu i sławie. 

lwiatu 

2. Bóg zwykł tem rzlłdzić, który niebem włada, 
szczęście, nieszczęście, - gdy na człeka spada. 
Ja będąc praktyk w niewinności, szczęścia, 
w dalszym zaś wieku doznaję nieszczęścia. 

3. Któt temu winien iem dotychczas blę,dzil, 

a stan mój nędzny za najlepszy sądził, 
w którym gdy widz~J zysk mały zbawienia, 
czekam o Boże, twojego wejrzenia. 

4. Uczyu wioc ze mną według swojej woli, 
niechaj nie żyjo w tak cifłżkiej niedoli. 
Odmień me życie , ta jest prośba moja, 
odmień i stan mój, jeźli wola Twoja. 
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Wiwaty. Tańce. 

Skutek wina. 561. 
Alla polacca. 

b': r# c c D l re J'J l r·c s c l r-J'f; l ;, G s s l 
Ki~ W]pljt flaut 'Irina, u.n• u mnie Inna mina, l ochota 

~~ s G r U l J. ~ C S l D lJ J l : f;11f G l F # r r t l 
do · łpiewaula 1 wnet mnie blene l do granla. Zapominam na me trookl1 

•a ule u mule patiatwa Ylooki, 

co mi wlo.ona praca daJ o. 

l. Kiej wypijo flaszv wina, 
zaraz u mnie insza mina; 
i ochota do śpiewania 
wnet mnie bierze i do grania 
zapominam na me troski, 
za nic u mnie państwa, wioski ; 
ja na małem bo przestajo 
co mi własna praca deJe. 

2. Wino mnie to narobiło, 
bo sio go dosyć wypiło, 
nic mej głowy nie turbujo 
powiedziałem to co czujo. 

ja na tnAl~m bo prse - atajt, 

Ni mi wojno., państwo w głowie , 
niechaj sio bijlł królowie, 
łajlł ksioża, drQ lichwiarze, 
szumilł z nauk bakał-arze. 

S. Że m11ż jaki rogi nosi, 

562. 

że nie biedny jednak prosi, 
że sio żona swarzy w domu, 
sługa .krzywdzi pokryjomu. 
Ów udaje że n1e kłamie, 
ten przysiogi swoje łamie ; 
nic mej głowy nie turbujo, 
powiedziałem to co c~ujo. 

łł= }~acl 1 jJcc 1 
1egiJI J}~; :1 

A ~ół to wam mój Antoni t jakoł klepoko wygi..Uole, 



Oj nie to to 1 oj oic to to, oj nie to to, 

l. A cóż to wam, mój Antoni? 
jakoś kiepsko wyglądacie. 
Że wam wilk zj11dl par11 kont 
toście smutni po teJ straCie. 

Oj nie to to, oj nie to to, 
oj nie to to, oj nie to to . 

2. Jakież tam macie mozoly? 
iżeście si~ tak zmienili. 
Czyście tanio swoje woły 
na jarmarku spieniężyli. 

Oj nie to to . ... 
3. Chyba nas twarz wasza ludzi, 

lecz widać żeście zmartwieni. 
Pewnie wam kto w ciżbie ludzi, 
wycillgnął grosze z kieszeni . 

Oj nie to to .... 
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oj nie to to 

4. :'llo7.e was kto zeliył słowy, 
wszak go pomsta l3oża czeka. 
Nie zwuża.jcic na zle mowy, 
toć i pies na miesiąc s~czek a . 

Oj me to to .... 
5. Chodzicie coś jak nie swoji, 

czy wam żona głowę suszy? 
martwić sil) tak nie przystoji, 
lepiej babie wytrzeć uszy. 

Oj nie to to .... 
6. Wreszcie o tern pewno wiemy, 

ie~cie na jarmarku byli. 

563 . 

Kto wie czy wam nie zgadniemy, 
;;eścic się wczoraj przepili. 

Oj toć to to, 
oj to-l to to. 

• t c ; l s c ~ ;- l ;; s c l r r = ltt c c l r r l 
.Pije Kuba do Jakóha Jokńl.t do Mi -<halo . A kto n•o "Y · plje, 

Ugo we dwa kiju, łuvn cupu, rupn łupu , ttgo we dwa k1j@. 

l . Pije Kuba do Jakóba 
Jakól> do Michała, 

wiwat i ty, wiwat i ja, 
kompanija cda. 
A kto nie wypije, 
tego we dwa kije, 

łupu cupu, cupu łupu, 
tego we dwa kije. 

łupu cupu, cupu • p u, 
niech modnie nie i.yje. 

3. Koroneczki, pereteczki, 
pani mial a sama; 

dzui szynkarka i kucharka 
stroji 8ię j:tk dama. 
J{to nad 5lan sWÓJ i.yje. 
tego we dwa kije, 

2. W dawnćm stanie, choć w żupanie 

szlachcic ztoto di.wiga; 
łupu cupu, cupu łupu, 

niech nnd stan nie żyje. 
dzisiaJ wpięto, kuso wci~tu, 

a w kicszeui nga 
4. Oych (v. banzcz) z b1gu~em, Jedyk 

l{ to za IIIUdi!ŻYJe (/11b: Ue t QTUijttL) 

tego we dwa kije, 

Jadl'.v da w niej p11ny, z su!em 
dtiś robaki 1 ~limaki 

Jedz~t Jak bociany. 



Kto żabami /.y.Je, 
tego we dwa kije, 

łupu cupu, cupu łupu, 
niech gadem nie Ż)je . 

5. Ty' polnkiem i ja takim, 
jeszcze mamy szable, 

przyjdzie ktury, to mu Plu'•ry 
potrzepiemy ujable. 
Kto wrogów uie biJe, 
tego we tlwa kije, 

łupu cupu, cupu łupu, 
mech ich dobrze bije. 

6. Tyś pohk~em i ja takun, 
w tćm jest nasza chwała, 

wiwat Ja, wiwat ty, 
kompanija cała. 
A kto nie wypije 
tego we dwa kije, 
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tupu cupu, cupu łupu 
ni~ch po pobk11 Ż\JC 

7. Pili na•i pra.!Zin<lol\ •~ 
knżrly wyrił cza1 -: , 

jedunl· l!'""Y nic; lr•wil• 
b() )llj~h w miar~ . 

KI() nad 111iar~ pije 
teRO \\C dwa k>.JC 

łupu cupu, cupu łupu. 
niech po pni-ku żyJe. 

8. Pili nrtsi pr<llln:ulowie, 
nie byli piJacy; 

i:yli mcini, pracuwici, 
bądlmyi. i my tacy. 
A kto uie tło pij~, 

tego we dwa kije, 
łupu cupu, cupu łupu. 

niech po pol ·ku :tyje . 

(melodya •na na i .. r.echach ) 

Wiwat GG4. 

Zacm 4 

b1 naaz był, w zdrowiu aze1ołciu »Ctue l ta z n1mi lyl . \Vypil, wypil, u1c uio ~o · 

H n .,. '\\·ypil, wypił, 1łJ " łpi('W 10 cz3 !IdOl 1 po łUU..) d1 v.iwabeh klurc lu .z:uui zezono 

5G5. 

N1lLrzmiaht twarze. lłłu.Lu.a. 

t--.. rr.; 
i'--';·~ 

41 
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; p ;~l l J ~ lllll J fj l ~)'l l J J' l J J' 11 l 
Jak codzleJ! w chmaru6J noc71 go • cblnr, nlobacml gnułno uawł • cle . 

L Nabrzmiałe twarze, Bachusa syny, 
opiewam dni waszych życie ; 

jak codzień w chmurnej nocy godziny, 
niebaczni, gnuśno trawicie. 

2. Na cóż wam rozum dała natura, 
jeżli on eteru nie wodzi. 

Cóż po tem słońcu, gdy oczy chmura 
otacza codzień w powodzi l 

S. Co ku pragnieniu Nieba nam dały, 
to wy na zbytek trwonicie. 

Drogi czas tractc, wiek prawie cały 
w opilstwie gnuśnie topicie. 

4. W niech~tnlł gl)be pchacie z eromo~ 
puchary, w nałóg wprziJzeni. 

Choć brzuch nie trawi, jednak z ochott 
pijecie, z ust wam si~ pieni. 

6. Ów Alexander pogromca świata, 
zabija Klita pijany; 

narzeka potem: "Ach wielka strata, 
,. wiernik nie tyje kochany l" 

6. Lecz nałóg zaszły skraca dni jego 1 

Herkulesowym pucharem , 

PIJak p&n 

skutek pijaństwa, trunku mocnego 
złlłczył go z grobowcem starym. 

566. 

łf! lllJ l r U l JJJJ' l J L• lllJll Ił G ł l 
Jeotem eoble panem, 1d7 oledat nad dabanem, 11 mnll w domu ~ 11417 

łftnn l Jlll lll'J' C l J.ll C G C C l rll G G H 1 
l pollllcao • 117 pito pJ4t7. Ot.o t.o Ja. p&n p&n, ot.o t.o Ja p&n pe.a, 9ło to Ja 

b p J} l tJ;: l J t l 
p&n p&n 1 o llio llie db&m. 
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l. Jestem sobie panem 
gdy eiedz11 nad dzbanem 
u mnie w domu cztery kł}ty 

i potłuczony piec pi!lly. 
Oto to ;a pan. 

2. Niedbam ja o złoto, 
przepij !l z ochot~}; 
ani pomnij o mej zgubie, 
gorzałeczk11 z piwkiem lubi!j. 

Oto to ja pan i t. d. 
S. Niedbam o kontusze, 

niech gardła nie susze; 
ani tez dbam o wysługi ; 
ten przepij!j bedzie drugi. 

Oto to ja pan i t. d. 
ł. Z Bachusem sie kł}pię, 

kroku nie odstł}pie. 
Mój Bachusie, bracie miły, 
pijmyz póki stanie siły. 

Oto to ja pan i t. d. 
:S. Wszystko moje żniwo 

poszło już na piwo. 
Byle tylko me flaszeczki 
pełne były gorzałeczki , 

oto to ja pan. 
6. Oj pilem ja piłem, 

mało co wypiłem. 
Co dzień piwa po dwie beczki, 

dzieei~ć gnmcy gorzałeczki, 
oto to j11 p11n. 

7. Wszystkie ojc11 zbiory 
chłopy, wiobki, dwory, 
z pijakami przepijałem, 
jednak na lo nic niedbałem. 

Oto lo jR pan. 
8. Oj l viłem ja, piłem, 

już wszystko przepiłem. 
Me koniki na muzyki, 
me sajdaki na przysmaki ; 

oto to ;a pan 
9. Jestem pan nad pany, 

brzuch trunkiem nalany. 
Chodze sobie obszarpany. 
rozum w głowie pomieszany: 

oto to ja pan. 
10. Słyszeli z ulicy, 

gdym szedł do piwnicy. 
Mi~lko spałem choć w rynsztoku, 
ntedbalem że kij po boku; 

oto to ja pan. 
11. Moji kom panowie, 

567. 

pijcież za me zdrowie. 
Jak ja umre, pochowajcie, 

nade mną zaśpiewajcie: 
umarł pijak pan. 

To mJ ł7cle do u•drolcl, gd7 w pokojach wlater IOicl. To t.o ja to 

~##F l C C {i l E l r #f EJ l J~ l G t G S l J 1 t l 
paD, \o t.o Ja ło pao., pan pan pan, bo o nic nie dbam. 

l. To mi życie do zazdrości 
gdy po oknach wiater gości; 
drzwi bez uroków, w szybach dziury, 

(lub: dach jak przetak, w oknach dziury) 
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piec bez kaflów, puste mury. 
To to ja to pan, 

pan, pan, pan, 
bo o nic niedbam. 

2. 1\la.m Sl}siada , brata ~yda , 
u którego karb i kreda; 
gorzałeczkę piję rankiem, 
a wieczór sic bawię dzbankiem (piwa). 

To to ja to pan, 
pan, pan, pan, 

ho o nic niedbam. 

568. 

@ p e: J.~~ c l J.~ r r lU u :1 rp l r·~ r J =l rtJ J l 
1'en mt11n 7.tłau.iem doLno fyje1 len na drugie lata godzi. Po uklaneczco 

du ploaneczki, po plnanccaco do uklaneczld 

1. Ten mem zdaniem dour1.e żyje, 
ten na długie lata godzi, 
kto pod miarlł winko pije, 

piosnkami troski słodzi. 

5. Precz posępne mędrców czoła, 
naukom zły humor nkodzi, 
milsza jest mlłdrość we~oła, 
wino myśli dobre rodzi. 

Po szklaneczce do piosneczki, 
po piosneczce do szklaneczki. 6. 

Po szklaneczce itd. 
Pytagor muzyki brzmieniem 

2. Ustępuje wnet frasunek, 
znika serca utrapienie, 
skoro usta czuj!} trunek 
a uszy wesołe pienie. 

Po szklaneczce itd. 
3. Aleksander tak żył Wtelki 

skoro ucichła . Bellona, 
przynoszono mu butelki, 
przy nich ezly śpiewaczek grona. 

Po a~klaneczce itd. 
4. Tak cqnił i nasz Batory, 

milo~uik uczonych bojuy, 
lubtl piosnki i likwory, 
nawet podczas trudów wojny. 

l'o szklaneczce itd. 

z przywar serce swe wybawił, 
Dyogenes beczki cieuiem 
i siebie i drugich bawił. 

Po szklaneczce itd. 
7. Powraca nauk wiek zloty, 

pracujących l'an poslla, 
pan dodaje sam ochoty, 
czwartek dla nas złota chwila. 

Po szklaneczcu itd. 
8. Trudy roskosz niech )Jrzeplata 

um1~jmy czas dobrze trawić, 
bodajbyśmy w setne lata 
tak się mogli jak dliś bawić. 

Po szklanec:>:co do piosneczki 
po piosneczce do azklaoeczld. 

bpoewua pouczAI ob1~u6w czwartkow1cb d<>wanJ<b u lorOla bLanl1ława Auguala 

(Ze abior~ po Z.) 
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l:oylr . 569. 

& p e r· ~ J J l c r r r l r J r J l J J J t l J J J J l 
Wuystlro co ty • j e ua lwledo, mówi lub wy-daje '7k1 WIII11C1 mi prsy· 

~ mu.olcio, mual robić l7k 1 lyl<1 111< 

l. Wszystko co żyje na świecie, 
mówi, lub wydaje ryk; 

wszyscy mi przyznać musicie, 
musi robić : łyk, łyk, łyk. 

nigdy tego nie przeskoczy, 
gdzie przedajt łyk, łyk, łyk. 

5. Szuler przegrawszy dukaty, 

2. Na przykład: m~żni żołnierze, 
posłyszawszy armat ryk t"· huk), 

gdy ju7. goły gdyby smyk, 
clrcąc zapomnieć ewojej straty 

trąbi (v. ciqgr~ie) gocb~ : łyk, łyk, 

każdy za manierk~ bierze, 6. Antreprener z aktorami, łyk. 
dla odwagi łyk, łyk, łyk ((v . gluk) . 

3. Pobożni ksi~ia i mnicby, 
gdy ukoricz'ł t!wi~ty krzyk , 

potem biorą za kielichy, 
dobrze trąbią: łyk, łyk, łyk. 

4. Policya co wszystko zoczy, 
wie w mieście każdy kamyk, 

gdy już w kasie ni rublik, 
przez dzień żyjqc konceptami, 

późnieJ w wieczór· łyk, łyk, łyk . 

1. M~żatki, panny, dziewice, 
robią trzeźwe skromny dyg, 

pochwyciwszy za szklenic~, 
wykryją si~: łyk, łyk, łyk. 

Wiwat 570. 

&±: ;;ir l ;;J l ; r l ~ $ J = l J s c c l c $ c l 
Niech nam ł7jo goapodara, JOgo e&Jy ctom, tilecb~ w t"'b7 trarar&, 

lr.to adrowia nlo WJPije, proca at,d1won, wou, wou . 

nloc~ w koU7 bum bum bum, ruocb~ & arn~at daj, ogrua, ocl watc&ora at e do dnia 

plf, pat, pur. 

Kurdou. (Litowaka l Matowieclr.a) 5 71 . ... ... 
X.U pn)'nleł<l wlua, mój Gr&el!onu mll7. Precaa~ kle-liuld, p•ćbędl.lemlbbe-
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kam.ł, ku.rdua, kurdeaa, uad kurdo · nami . 

l. Każ przynie 'ć wina, mój Grzegot·zu miły, 
wszak twoje łaski te same co były. 
Precz zt.ąd kieliszki, pić bQdziem dzbankami, 

kurdeu, kurdesz, nad kurdeszami. 
2. Najpierwsza szklanka, ta za twoje zdrowie, 

siwego włosa i:yczem ci na głowie. 
Miły Grzegorzu szczerze cie kochamy, 

kurderz, kurdesz, nad knrdeszami. 
S. Gdybym zaś wypił szklenice i drugą, 

życzyłbym takoż Jejmości żyć długo. 

Wesoło, milo, z własneroi dzwiekami (dziatkami?) 
knrdesz, knrdesz, nad kurdeszami. 

4c. A nasza próżna szklenica już dzwoni, 
nalawszy każdy, Ichmościom pokłoni. 
By żyli długo z synroi i z córkami, 

knrdesz, kurdesz, nad kurdeszami. 
6. Jeszcze i gości przywitać nale:i:y, 

GrzeRiu mrugnij, niech po \\ino kto hiety. 
Wiwatem goście z swemi tytułami, 

kurdesz, kurdesz, nad kurdeszami. 
6. Owo przyjaciel przyjeżdża od Wilna, 

pan to Gaudenty, diable głowa silna. 
My Jegomości przepić sio nie damy, 

kurdesz, kurdesz, nad kurdeszami. 
7. Zajeżdża, - atańcteż proaze razem w kolej, 

mości Doboszu, azk.lanke sobie dolej. 
Tak Gaudentego razem pnywitamy, 

kurdesz. kurdesz, nad kurdeszami. 
8. Pan ałyszeltśmy z wielkiego to świata, 

z:uka równego Gardz:ieliaty, brata. 
Kuflami pijmy, a lepiej dzbankami, 

kurdesz, kurdesz, nad kurdeszami. 
9. Cóż za nowin~: przyniótl ten w opończy, 

jak to? pełny zaś antał sie już kończy. 
Co? wina me mB, to sie jui żegnamy, 

kurdesz, kurdesz:, nad kurdeszami. 

(Ze •bloru po kl . K . .M) 

572. Kraków. 

bJ:1 ~ (( 1g r 1 1 B & 51€t r IElG 7 IMS' l 
H~te pt.Ale bracie, du i.ubeuka bn.e ole, lr.urdua1 ll.urden1 



327 

nad lcurde · l%&mi, kurdt L, nad kurile · aaaml 

n7:l. 

- lo . N1ecb gospodars 

Na ocbo~ 

&.to lat tyte, nwchzc.lruwz.utL.uli \\ J łl • l J''J'\ u1cdta.natn1 wi· no pi je. 
temu panu, kt,,ry p1J c v ..... ..., pul z ol-mi, al re to ko . chajmy ait: 

luUy trunku, 

l. Witaj winko ulubione, 
ou mkogo lllć zgauionc, 
witaj mtly luby truuku, 
zażywany od tra unku 

ou w zyatkit:h ludzi 
.2. Pijaj;l ci\: monarchowte, 

i wszyscy senatorówie: 
pnywodzi z ty do ochoty, 
Jakote/. i do niecnoty, 

tllk bnnlzu wielu . 
3 S~dzia kaidy gdy ci..: łyknie, 

aprawiedliwo~ć zaraz zniknte 1 

jak mu glow~: vrzewartuje, 
to winko dekret feruje, 

grzywny przy. ;!dza. 
4. Patron gdy winka skosztuje 

wnet wskróś SJWilWIJ spenetruje, 

~74. mcl ob. Nr ł14 . 

nic zg,.nionr, witaj miły, 

klijenlom swym oczy mydli, 
llcgmt z worka cią:;nąć sidli 

z swoich kuidego, 
f> . l'ann:1 gdy kieliszPk wytnie, 

rói.a Y.J 11:1 twarzy kwituie; 
tu~ skoro sio,; zarumieni , 
zat·az SI\: j••J w oczach mieni, 

na urok sl10ka. 
G. W nieszcztsli wćj jestem Joli, 

ie muie bardzo główka holi, 
przyrodlOny mój rumie1icze, 
dla ciebte ja w takićj m\:ce, 

że mnie urzekli. 
7. Och źli ludzie, mówi dalej, 

co mi sic tak dLiwowali, 
i udaje j:~ko może : 

zachowaj cię miły Boże, 



takiego bólu. 
8. Wdowa gdy skosztuje wina 

nieboszcqka przypomina. 
Krzyczy, płacze, ltimentuje, 
któż mnie teraz poratuje, 

daJ Boże rncza. 
9. Żona gtly winka skosztuje, 

mężowi si{l nodstawuje . 
Serce, serce, m~ża trąco, 
koło niego si~ wykr'łca, 

affekt gotuje. 
10. Dam~ gdy proszą na wino, 

przebóg l choroby przyczynił 
bywa mi to, przeto proszę 
dajcie pokój, bo odnosz~ 

ztlłd wielkfł przykrość. 

11. Moja damo, niewolił ci \l; 
lecz zobaczyć no j'ł w kącie, 
łyka winko ile siły; 
w kompanii jej nie miły 

bywa ten trunek. 
12.Jejmość słaba w łótku leży, 

panna do nićj z flasz'! bieiy, 
łyka a zdaje si~ zgoła, 
~e jejmość jej chora woła: 

hej bul bul bul buli 
13. Kai~dza na pogrzćb spraszają, 

winko przed nim zastawiają. 
Jak łyknie raz, drugi, wina, 
duszll CZIJ&to przypo10ina 

z wielkiero westchnieniem. 
14. A na odpust zaproszony, 

nie bierze si\l do ambony, 
aż łyknie raz, drugi, trzeci, 
zaraz z kazaniem wyleci, 

i prawi auto. 
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Hi . W zimie z celi zakonnicy 
poRyłają do piwnicy: 
ej szafarzu, dawaj wina, 
bo to teraz ci\jżka zima, 

niech Bill zagrzejem. 
16. Do swych porcyj zakonnice 

mają winka z zagranice. 
A niechże sobie podpij~t, 
nieraz sill z sobfł pobij'ł,-

otoi masz winko l 
17. Żołnierz gdy wina skosztuje, 

cuda sobie wystawuje . 
.Marsz na piwo do szynkarki, 
do karczmarki arendarki, 

czopowe zbierać. 
18. Wytrzymuje milżnie sztychy, 

ale w ranll pcha kielichy, 
Sto na siebie jeden bierze, 
i przysifł8"łby że w tćj mierze, 

żwawo dostoji. 
19. Aż w tern w nocy zapiał kurek, 

on rozumiał że to Turek. 
Poddaję s i~, rzecze, Panie l 
ale życia darowanie 

daj dobrodzieju l 
20. Szlachcic gdy w gościnil jedzie , 

na winko ochota wiedzie. 
Niechże w czup1'Yn!l naleje, 
zaraz jakby oszaleje, 

korda dobywa. 
2J.A gdy sejmik naa~puje, 

wprzód roztropnie posttpuje. 
Niechże winka kielich łyknie, 
nniepozwolam" zaraz krzyknie, 

choć nie wie na co. 

Wlwat. 575. 

&!:t~ n '" 1 n n 111 ;,;;, 1 'J , 1 =& }')}' 1 
Oto otoj l łwawr 17nok1 a tr mau ell • reesk~, na Dl ch sdlljm7 



l. Oto atoji żwawy synek, 
a ty masz córeczke, 
na nich zdajmy pojedynek, 
my walczmy o beczko. 

2. Kto nie łyknie beczk1 miodu 
i zostanie frycem, 
niech sio uzeknie praw do rodu, 
nie ~dzie szlachcicem. 
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S. Niech przepadnie kto nie łyknie 
kto dzili geby skrzywi 
kto poczciwy z nami krzyknie, 
niech ŻYJ'l poczciwi. 

4. Nigdy n•e Jest taka uieda 
by nie wsparł brat brata, 

576. 

nie zmieni sio szlachcic w żyda 
choć w najdłuższe lata. 

Katcle wina nalewat, piwo noecb u· a l.ąj!l . Wino piJ• uczciwi, 

a piwo ul alo:qpi 

l. Każcie wina nalewać, wino doda dobrćj myśli, 
piwo niech ustlłpi. kto sio go nap1je. 
Wino piją uczciwi, 7. Pijcie wszyscy wesoło 
a piwo zaś akfłpi. jeden do drugiego, 

2. Wino zdrowe, choremu życzcie souie pospołu 
wnet bardzo dogodzi, zdrowia d~iś dobrego. 
ale piwo dostatek 8. Pijcie wino węgierskie, 
zlych humorów rodzi. wnet tu Zmfldrzejecie, 

s. Każcie wina przynosić napiwszy si1,1 raz, drugi, 
do atolu naszego, do t ńca pójd:.~iecie. 
niechaj piwa nie bedzie 9. Każcie wina przynosić 
głowe pauj,cego. do biesiady ~wionie, 

4. Wino ID'łdrym uczyni UljUZitliD }Jilnie wytrZI}BaĆ, 
choć też i proatakR, kto się nam nawiniP.. 
a głup1ego przemieni tO. W111o dobre węgier ·kie, 
w uczonego ł.aka. lepazo niźli piwo, 

5. Każcie wina nalewać ano chwali i chłopek : 

każdemu w azklenicc, piwo jako wino. 
kieliszki niech uslfłpi:) II. Wino chwnli i kmiotek 
teraz gdzie w ciemnice. co zn pługiem chodzi , 

6. Wesołe tćż nam wino 1\ ubogi IM: rolnik, 
manije wybije, i ten na nie godzi . 

42 



12. Piwo zaś tylko sk'łpi 
sami wychwalaj'!, 
co nie zdrowiu, lecz mieazkom 
ewojim dogadzai'ł· 

IS. Każcie wina nalewać, 
doktora pewnego; 
uleczy to frasunek 
człowieka chorego. 

14. Nadto jeszcze rozumu 
doda dowcipnego, 
z Koridona uczyni 
Platona młdrego. 

15. Pijcie wino węgierskie, 
będziecie weseli, 
ust4pi wnet frasunek, 
jeżliście go mieli. 

16. Wino serce rozgrzeje 
i mózgu przyczyni, 
a kto go zaś nie pija, 
bardzo sobie wini . 

17. Wino dobre lekuje 
człowieka chorego, 
ale piwo nadyma 
choć też i zdrowego . 

18. Odmio sio brzuch od niego 
j~ bt~beu moskiewski, 
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lepiej oto łyknijcie 
nasz trunek węgierski. 

19. Pijcie wino póki co 
staje go w szklenicy, 
a wypiwszy niech(\j więc 
każdy z nas ~&krzyczy. 

20. Weaoł'ł pieśń i zaraz 
niechaj potańcuje, 
ażali tak smutnego 
Saturna zwojuje. 

21. Koło śliczne - wesoło 
przez zdrowie swe pijmy, 
a węgierskiego wina 
dobrze sio napijmy. 

22. Winem dzisiaj sw'ł miłość 

bracia utwierdzajmy, 
a szklankami pełneroi 
k'aobie uderzajmy. 

23. A skoro sio napijem, 
spać się pokładziemy, 

poprawiero jutro da Bóg 
jak tylko wstaniemy. 

24. Na dobranoc wypijmy, 
spać pójdziem wesoło, 
daj Boże dobre zdrowie 
nasze miłe koło. 

Vlnl ell'ecl11.1. 577. 

~!iJ':; 1 c &f9 1 c c lt 1 J J = 1 lfJII ;;n 1 

Fertur In eon - Ti m. senero 

'Olnum .. t dl - "!num, Yinwn laclt clericwn optimum la \lnllJD 

l. Fertur in conviviis: vinus, vina, vinum, 
masoulinum displicet atque foemininum. 
In neutro genera vinum est divinum, 
vinum facit clericum optimum latinurn. 

2. Vinum facit horninea leniter salire, 
mut.is dat eloquium, aurdisque audire. 
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Vinnm facit borninem ut avem volaTe, 
vinum facit quinimo infirmum eanare. 

S. Vinum bonurn ipsis met elandis addit alae, 
facit illos per pedum trnnsmeare scalas ; 
vinum movet nunc supl'll, nunc infra deonum, 
dextrorsum, sinistronom, antrorsum, retrorsum. 

4. Vinum aunt deliciae Romanae si neacis 
et quam par ait credere, gusta quid torpescia. 
O l si quia mibi queat collum dare gruia, 
ut semper dulcori!Jua vinum adaim tuia. 

IS. Qui volt ease sociua velliro hunc monere, 
vinum ut diutius valeam aorbere; 
eat mibi propositum in taberna mori, 
ut aemper adsit potna sitienti ori. 

Ęjusdem furfuri$. 

l. Mihi est propo itum in taborna mori, 
vinum sit appositum morientis ori. 
Ut dicant cum venerint monaeborurn chori, 
Deus ait propitius huic potatori. 

2. Poculis accenditur ammi locema, 
cor 1mbntum nedare volat ad supt>rna. 
Mihi s:1p1t dulc111s vinum tn taberna, 
quam ljUOd n(JUa miscuit pracJulis pincerna. 

S. uum cuiquc proprium dat natura munu~, 
ego nunquam potui scribere jejunus. 
Me jejunum vincere posset puer nnus, 
aitim et jejnnium, odi tanquam funus . 

4. Tales versua facio quale vinum b1bo, 
neque poesum scribere, nisi sumpto cibo. 
Nihil valet penitus quod jejunos acribo, 
Naaonem post calices carmine praeibo. 

5. Mihi nunquam spiritus propheti e datur, 
non nisi cum fuerit veoter beoe aatur. 
Cum in arce cerebri Bachus dominatur, 
in me Phaebua irruit, admirauda fatur. 

Ejusrkm furfuril. 

l . Prac caeteris na -<teiecu diligo tabernam, 
nunquam illam dcseram, nec ad morte apemam. 
Donec pro mnie monachos venientes cernam, 
cantantes mi e wutlem requiem aeternam. 

2. Domua haec mnjbn ::daniem meo rellno digoa, 
ubi Bach111 króluje et Ceres benigna. 
Ac pendent prze~ wroty triomphantia signa. 
wiecha, tutmiec, kropirllo, benedicta Jigoa 
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S. Recta, weiola bacz~, dulciR vita mea, 
nom seroper b~en e audą reaonant in ea. 
Quotidie caly azuń ducuntur trophaea, 
nunquam aż 1lo północy cessantur chorea . 

ł. Et jako rozumiem, iUłś bibunt ibi sane, 
nam aemper gorzaleczka propinatur mane. 
Nec pinguibus ferculis objuć si, profane 
Raphanus et kapusta et his cocto pane. 

6. Et ce~sto toedle pi ma to ni;j recti vivitur 
nam thesaurus tajemny nuoquam absconditur. 
Nec tinea ani rdza ibi corroditur, 
quia co do rqk przyjdzie zaraz consumitur. 

6. Na ścianie Arithroetica mihi non placuit. 
dum kostera pijany supinus jacuit, 
el szynkarka adscribens uon elamat sed tacet, 
nec illi alphl\heto tota ściana jncet. 

7. Et quando dure dormit mieszek declinatur 
si quid Labet przy sobie ommbu~ privatur. 
Expergiscens chudzina c:lolens querulatur, 
quo jure co mial w miuzku injuste privatur. 

8. Et buc mnie plus fra.~uje 11aando vado ibi, 
gdy porto tcł'o.'I!J na llm, aliis non sibi. 
Quia choć późno przyjtle jubeor nc:lsc:ribi, 
et musz, t·ówn.J płacić chociaż partem bibi. 

9. Nam ibi lada o co, certa injuria, 
licet non Mi,sopusty seroper Comedia. 
Nec chociaż drzwiami przyjdziesz conceditur via, 
cogitur podczas dziurą, dum quis niedopija. 

10. Ale seroper clo dom wczas upiij zawsze ire, 
anteąuam pijanice erunt insanire. 
Quia musisz cum illis cboreas ioire, 
oportet choćbyfJ nierad tam saltare ire. 

Bibula 578. 

Qaocunqao ibo, lano aemper bib<>, EJ cault cauk, coalt olilik c a winko ko-

nanquam oo-briaa, aed romper plua 

~ pij pij, piJ piJ piJ, wleoaór l m&no. 



l. Quocunque ibo, 
tunc seroper b1bo, 
nunquam sobrius 
sed seroper plUs. 

Ej czok czuk, cr.uk czuk czule, 
winko kochane, 

ej pij pij, pij pij pij 
w wieczór i mane. 

2. W wieczór i rano, 
seroper de dzbano, 
bo moltum scire 
facit haorit·e. 

Ej czuk czok itd. 
S. Dzbanua est pater, 

konewka ma ter, 
aoror szklenica, 
venter piwnica. 

Ej czok czuk itd. 
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4. A ty Domioe, 
miej dobJ'\ minę, 
wystaw dolijlł (dolej j4) 
na koropanijfł . 

Ej czuk czuk itd. 
li . Lubo jest pauper 

vestis na grzbiecie, 
winka miłego 
dajcie mi przecie. 

Ej czok czok itd. 
6. Kiedy po śmierci 

voluptas nulla, 
niechże si~ teraz 
dusza nahula. 

Ej czuk czuk, czuk czuk czok, 
winko kochane, 

ej plJ piJ, pij pij pij 
wieczór i mane. 

ProeraotlnaUo emen<btionio vitae. 579. 

(,raa voJo poen1lere, eraa crimi na deftere, c.ru emu .. 

n r.-

ę=c c c s l c c ' 11 c c 1 l J tl l J'tJ l J ; l 
dabo 'rit&m, era• ooci - 01 cUmltt&m, hoo certe flet er .. , cru, er ... 

l. Crae volo poenitare, hoc certe fiet cras, 
oras crimina defie re; cras, cras. 
cras emendabo vitam, 4. Cras corvum dealbabia, 
cras socios dimittam, era a cygnum deoigrabia, 
hoc certe fiet craa, c ras stellas numerabia, 

cras, craa. craa montes ponderabia, 
2. Cras neqoe poenitebis, nonoe sic fiet craa, 

nec crimina defłebia, craa, cr11a. 
neo vitam em•mdabis, li. Craa deaeram popinaa, 
nec en cios vitabia; aedea petaro divinaa, 
nonne sic fiet craa, a vino abatinebo, 

orts, orna. proroiasa adimplebo; 
s. Craa auapirabo euraum, hoc certe fiet oraa, 

eorutabor vitae curaum, craa, cras. 
cras colam pietatem, 6. Cras mundum non vitabia, 
vovebo caatitatem, ut hodie amabia, 
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frequentabis popinaa, 
aedea aperneA divinaa , 
nonne sic tiet cras, 

hoc certe fiet craa, 
craa, cras. 

8. Quam ergo mente stulta, 
pro cras vovemus multa. 
Et tamen ignoramua 
utrumne cras vivamua. 

cras, cras. 
7. Cras Regem poenitautem 

Davidem sequar f!entem, 
in lacrymia natabo, O małedictum cras, 
iram Dei placabo; cras, cras. 

Cu.j. Pid6 Sybiraków. 580. 

® ; l S l S l G S S G l C g # ;l l C l łJJ l C S l C l 
N lechoJ kto ga-ni napoje, tłobrae na lwie • cie u da banem, ma on ndslel-

n• moc awoje, gd7t ~równa b1e • olakn z pauern. Cały hviat zy- akt agromadu, ale nierów-

oym zw1czaje•D, ten OIF.ukn ~ je tl'n t.dratl7.&, ja prosto ha~.n · dlujo esajem . 

l. Niechaj kto gani napoje, 
dobrze na !!wiecie ze dzbanem. 
Ma on udzielnil moc swoję , 
gdyż zrówna biedaka z panem. 

Cały świat zyski zgromadza, 
ale nierównym zwyczajem : 
Ten oszukuje, ten zdradza, 
ja prosto handluj~ czajem. 

2. Przez niego nie jeden z ludzi, 
nie czuje tego co boli. 
Przynajmniej nim sio obudzi, 
nie widzi swojej niewoli. 

Nadzieja trzyma z nim wez~dzie, 
sen nowe cuda naraj i; 
lecz nim przyszłość lepsza b~dzie, 

łyknijmy tymczasem czaji. 
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Taniec 

581. 
Krakowiak. llfuayka A M~cilloklego (1811 roku) 

Tallcujcle liiilew - uot.a, lall~clo Clhlo - pa - kl, • aaml wolno&~ 

hriot.a, dai'J lualr.o - wialr.l 

kOlek d włełclo U kaadOIJO 

l. Tańcujcie dziewcz~ta, 

tańcujcie chłopaki, 

z nami wolność świ~ta, 
dahiJ krakowiaki. 

Podkówkami ogień krzeszcie, 
niech zabrztknie kółek dw1eicie, 

u każdego pasa, 
hop usa, hop saaa. 

2. TańcuJcie dziewcz~ta, 
tańcujcie chłopaki, 

kiedy wolność 6wi~ta 
wieńczy krakowiaki. 

.Najpr:cód wojtowa dziewucha, 
utnijcie skrzypki od ucha, 

i huczna Maryna 
niech wtóry wyrzyna. 

PodkOwkaml o1Jłell luaoncle, niech ubnęlr.lllo 

pasa, hop •• •• hop ta •• 

3. Pomożc1e nam w basach, 
i wy OJce starzy, 
co o dawnych czasach 
ałodko wam sio marzy. 

ł'amilltają Radawice 
wasze kosy i kłonice ; 

a pod Lipskiem w kłusy 
latały krakusy. 

( . TańcUJcie dziewozota, 
tańcujcie chłopaki, 

niechaj wolność lwiota 
cieszy krakowiaki . 

Niech sio pysznit inne kraje, 
ze pot~ga moc im daje; 

my za to wolnymi, 
choć na małej ziemi. 

582. 

TauCUJllt diJ•wc~eu., Ialleiticie cL.Iupalu, ~ •w•u wol - no6~ hrl~ 
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-
dai~J krako wil\ki, <lai~J krako Wl:\ki Podk6wlul!ni ngnia krzcszcl 

= -
niech ubrz,knie kółek d •.-leście u k t .leg~ pa . •• bop "" •• hop •• l& 

583. 

;,; 

Niech wlrc katden i plewa jak c•yJ& o • chota, my ""' kn-kowl>.ey, 

l. Niech wiec każden >ip1ewa 
jak czyja ochota, 

niechaj tańczy, hula 
kadryla, gawota. 

2. My zali krakowiacy 
znani z mestwa, z pracy 

zuch chłopak w chłopaka, 
utniem krakowiaka. 

3. A zatem chłopacy, 
uderzcie w podkowy; 

najm1lszy ze wszystkich 
taniec narodowy. 

4. Jak na 1 pnodko"ie 
przed laty lał•czyli, 

tak i nam w te plą y, 
pu,CIĆ si~: najmilĆJ 

6. Nie spl!um krakusa 
do walca po ku a; 

nic nad krak•JwJab 
uićma ula polaka. 

6. Kiedy człek nie no'• 
w swćm surniemu móla, 

sp1cwa śród medoli, 
kiedy grają, hula. 

7. Przytern gdy dziewczyna 
śhczna Jak kalina, 

do tat1ca nas neci, 
któż sie nie zakreci? 

8. Nie jeden mazepa (Mazur) 
dotąd sill n1e ruszy, 

póki ze d w i e flasze 
wina nie wysuszy. 

9. U nas choć bez wina 
zawsze u:.:iar ka mina; 

zawszc:my weseli 
choc człek nie podchmieli. 

10. Milo krakowiakom 
w podkóweczki dzwonić, 

miłej od napaści 
kt-aj pier~ią zasłonić. 

l l A gdy du dom wróci, 
znowu wesół nut•i; 

1 I.DOWU hul ka, 
tipiowa krakowiaka. 
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584. 
Śplow !16rall (• Opery Nowe 1\n.'llowlakl l Oóralo, mua. lrul'f'lóoki .. o). 

M or1a l l Nua chłopaki, d•ił w chodaki, hubt b(dalom cal' nO<",boc: hoc hoc, hoc hoc hoc. 

Poc...,. : WUJ""7 16r.lo. 

®1 
: ~ c 5r n 1 c c g n 1 t # c c s 1 ej ; 1 ~ c w n J 

Podllł l<o•J pnJ)aclelu., Dlech """"' du • docka, UIIUIJ d011~ 

'3 3' 

~1 ccr;; li l @Ei%JI JJ l 
w atowio chmielu., pot&óco• \ro . aecl<a 

Kwicołap. 

2. Kto miód łyka, 
jak koń brykn, 
uweze zdrów jeat jak byk; 
łyk, łyk, łyk 

Świltos . 
3. Kto za akrzypkf.l 

da zacypkę, 
tego zaraz na limierć męc ; 

bęc, bęc, Lęc . 

5 5. 

Kwicołap. 

4. Lec gdy caeem 
po łbie pasem 

kto nas z góry palnie klap, 
klap, klap, klap 

Morga l. 
5. Wtencaa zuchu, 

co mas duchu 
zal'az zywo w nogi drap, 

OJ drap, drap 

Splow7 ochocae K:n.ltowlalww l Góralt (1 t6)te Opory) 

łł:; t t§ l s t~ c l c~;: l r J l:~ t G n l 
1. PfCUclo tnodt •141< panene, ł arii) cle w mul·t&nltl, put.erld wam 

-D& włecaene da<la' mleko w dzbaDid O raoterkl n~m nie trwoga, bod• dla uu 

&ł r r l c c s g 1 s s s g 11 s l; 1 ; ; 1 b 1 a : ;g 
bo)DI mam1 WIJCie, cbwo.lit DOi&, dooyc! ltró.,.ki doJnr Prawda so wa· 

43 
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~-#f!'!'~ l C C S S l ei(J l f!f G l lff G l C S C S l r r] 
•• eleliekl Ullote l fer . lJeoe, 

Krakowialci. 

2. ChcieJcie przyj'łć od młodziuchnej 3. 
panienki wionecek, 

a daJcie za miód słodziuchny 
piwa ze dwie becek. 
Pan Bartłomiej przyjmie w darze 

jeśli w kloa obfity, 
bo to lubit gospodarze 

wionek pi~knie wity. 

Górale. 
Toć kiej koza wołochata, 
lepaa z takiej baja ; 
i kokosa kiej cubata 
lepse niesie jajR. 

ale u ll&l •• to b7ekl miiJ• rołld 11J011e. 

Krakowiaki. 

W~ńdźcie do nu tu Bartkowa 
z godn• awoJt córt; 

jutro b~dzie juz Stachowa, 
dyć wam jt odbiort. 
Wyałuchajta projby Stuia 

jego dawne ch~ci ; 
niechaj jemu dziaiaj Basia 

'"' r~lt~ poiwioci. 

Gór ak. 

Nie daj wa eio długo proaić 
zróbta ma nadziejo, 
dyć niewarto wionelt noaić 
kiedy juz zwi~dnieje. 

586. 
Kralo:o...W.7, Górala l MJeebodmueb orpaiota (a "Jłe O.,.rJ) 

Krakowłalci. Dana danR, dana dana, 
tańcujmy wszyacy do rana. 

Górak 1. ~da, h~da, hajda, h~da 
zagraj akrzypltu zagraj g~da. 

Górak. 2. Grajcie skrzypki, grajcie dudy, 
tańcuj tluaty, tańcuj chudy. 

OrganWa. Hua haaa, haaa hua, 
kiedyś tłaaty populć paea. 
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Krako111iałi. Krzeucie ognia poUkówecki, 
hop, hop, hop, hop, hop dzieweck1 . 

06rak. Nie tańc-ze tak jak najoty. 
hop, hop, hop, hop-ze w piety. 

DrganUta Niechaj-ze mnie kto zakropi, 
bo sio sadło we mnie stopi. 

Splew .Janka (• Uj&e O~ry) 587. 

ł1 : 1 c ~ s c # s l r r l s s J\;!t l J J l 1 ~ s s c # s l 
W mlołcle dalWile oby · ~·. m6.rl,ao toł.rlat" - cooy, &lo mole alt t.k wy-

~o jak gdyhy oo był aa- looy, jak gd7b7 ou 1>71 aa looy Tam ole mówl'l wl~ 

ł1 ; J G G l J J t; l A J t l ) C ~ S C # S l t'r l G S l;l'ł l 
bracie, aotłd wam Boae lub po • dnbole l7łko j,.k kol! oog" akrobnlo, l lo UliCY jak alt 

f1J J l G S !'JI!'ł l j J l J 
-.cle, l ło mae7 jak olt mado. 

l. W mieście dziwne obycaje, 
mówił ze to 6wi-t uoony , 
ale mnie eiv tak wydaje, 
jak gdyby on był aalony. 

Tam nie mówił: witaj bracie l 
eović wam Boze, lub podobnie. 
Tylko jak koń non a.krobnie, 
a to znaoy: jak aiv macie? 

2. Padam do nóg 1 ltudy woła, 

Ieo by upadł jeat oatromy, 
nie jednego kieaeń goła, 
pzeoiez go nit pan wielmozny. 

Nie wapomon tam biedaka, 
choó 'ł złota pełne kieak.i. 
Cukry jedzt pańslt.io pioslt.i , 
kij jałmuznt dla żebrakL 

s. Karoma w ltudej kamienicy, 
ipit pioó godzin po objedzie. 
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Lalki chodził po ulicy , 
w łóaku lezfł blade śledzie. 

Wreicie rózne &fł saleńah:" , 
panny zwit •i<~ marmuzele , 
za tak marne ceregiele 
wyrzekają ai<~ panieństwa . 

4. Ledwo a~ w południe wzbudził, 

w wiecór aiedzt pzy objedzie, 
poiero sio przyjaźnit łudził , 
az aie to pańsewo rozjedzie. 

Słowem takie jest mazenie 
w tych tam wielkich miasta murach, 
głowy postrojone w piórach, 
choć oskubane kieac1·ie . 

588. 
l!lplew Z01l (s ~łe Oper)') jak l a Opery Elloera : Wlłlluuld esrH &ll:letek. 

~ p R :~Pi[EEafffJY r l fi s·' I J r l 
Serce llle Iług-a lllo m& eo to pu7, llle da lit obć 

S plewa w 11:1&-tacsce wiosłona pta - UJJJ.&, te b71& wofa4 

pnem004 w ~ - clan7 ł7Je, ." nltJ •nl11• ro1 - ll:ouy, 

1oble pntpO mina. pt.uulll: cb\je doł<l •r - wuołcl, 

ba Dl., u - •:roba j&ll: kwiatek bes rowr. 

Jecln&ll: pnes noseble widreba do wol - Dołcl. 
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Naród. Stan. 

Jtrakowialt (• r 181 O) 589. 

ł!! :J , c l c # s s c l= t # c s c =l s @ s : l ; r ' l 
Nie mu jsc7 jedna Polalur., jeden Kraków, l jedna War - nawa, 

gdsle kwilnie aa - bewa. 

l . Niemaa ;acy j~dna Polaka, jeden Kraków 
i ;edna Warsawa 
gdzie kwitnie zabawa. 

2. Tam chłopcy lciej malowan i, 
wycesani, wymuskani, 

j-aze miło duay, 
j-az sie serce krosy. 

S. Jak zawali kontua, ~:upan, 

i pu lity, wylmienity, 
karabellł brz~knie , 

j-az eie Miemiec zl11knie. 
4. A jak wdzieje karazyjł, wysywant, 

Plltliokami wykladanlł, 
tak Polak pnybrany, 
mÓJ Miemce kochany. 

6. Powiedz M1emce nieboraku, 
cy w kopraku (kubm/.-u), cy we chraku ({f'aJ:u) , 

a cy ty ~:nas Kraków, 
w nim zuchów Polaków? 

6. A pamillt&a-Zil Sandomiorz, Raayn, Gór\l . 
gdzie ci Polak skroił skór11, 

~:ei odbiegł bagazu, 
1.urby i furuu, 
od jednego razu. 
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7. Oni ruaj4 Jamaterdamy, Roterdamy, 
Brandel>ury, i inne podobne dziury: 

my jacy Warsaw~, 
i nas stary Kraków 
w nim zuchów Polaków. 

8. Dalej chłopcy, ciśwa Miemca 1 cudzoziemca, 
w trzewicętnch i sprz~:cętnch, i króciusieńkich 

a hulajmy w koło, 
hozo i wesoło. 

NagU>& ubioru 590. 

portcę

tach, 

Jr : ;i c c c ; l r r l G ,, i;- s c O l tU r l 
Polskic nolill o ddenłc alawnicjue od au nad - dalady, 

IQ ~t.!! 

ł4 ~= c ~c ; r l c c J r l c s • c s c ; l t1 r =l r r l 
c1.cmut proszv uuitenle, nie chcecie wat'lrlc! w 1ch llady , łlad7. 

}O 20 

Jt$-et P łR • SI §LI gbJ r i J 
l. Polskie nosili odzieme 

sławniejsze od nas naddziady , 
czemuż, proszę uniżenie, 

nie chcecie wstąpić w ich ślady. 

2. Nasz Stefan Batory wielki , 
gromiąc moskiewskie bojary, 
nie używał kamizelki , 
lecz żupana i czamary. 

3. W żupany znowu, w żupany 

przebieraj się, cny Polaku ; 
ten co gromił btsurmany, 
nie wjeżdżał do Wiednia w fraku . 

4. . W kontusze znowu , w kontusze 
bo chcąc być dobrym Polakiem 1 

nie dosyć mieć polską duszę 1 

potrzeba sig rozstać z frakiem. 
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5. Wyście, panny, temu winune, 
ie;my fraczkt pokochali ; 
zamteńrie chęci dziecinne, 

(łub: te chęci winne) 
my ~ill będziem przebierali. 

6. Wy dzieciom waszym , Sarmatki, 
zachwalajcie strój Polaka; 
te vrzyjmą rad~ od matk1 
i powezmą 11strt:l do fraka 

7. l wy pi~kno~ci boginie, 
co tysiącem serc władacie , 
chetajcie tych kochać jedynie, 
co w Polaka chodzą szacie. 

8. W tył wyloty, w gót·ę WiłBY , 
zręcznie poprawiajcle pasa, -
dalej młodzie;., daltij w vląsy, 

toć l'olskiego każdy hasa 

591. 

® •: r :; r ; l c c c c r ; l r J't r ; l c c s c r r l 
Nu~ tuk to Hlv h.' llłf"'r<.' L.)w:ał,J, •no:.d C1.dniku .Jawu,) mńJtąi:ii~:dzic, 

~ = r c c r u l c lfllD l llJ n; ; l ,,;; r r = l 
b)ło Uołó złota a wycJ ... tku naa.łl) 111lo tliJ wł;:a~ny mwJek pt7.:) obiedzie . 

l. Nie tak to iu illo tempore bywało, 
mości Cześniku, dawny utój sąsiedzie. 

Było dość złota a wydatku mało, 

piło sil) własny miodek przy obiedzie. 
• 2. Dziś chociaż w Gdaitsku uie płoci pszenica, 

pijłł szampany i madery sławne; 
ale też za to, na dobrach szlachcica 
ciążł djabelnie te listy zastawne. 

8. Dawniej aż miło widzieć ojcu, matce, 
syna w kontuszu i konfederatce, 
pas złotolity i przy boku szabla 1 

wąs zawiesisty, - czerstwość, mina Jjabla. 
ł Dziś idzie panicz jak chusteczka blady, 

różnych choróbek widać u a nim ~lady; 
a czy to star~ec, czy to gołobroda, 
obadwaj kuso, - bo dziś taka moda. 

5. Dodaj nam było przy knutuszach zostać, 
kontusz Polaka, zawój 'l'nrka zdobi; 
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z kontusza łatwo było na frak dostać, 
dziś z fraka kontusz, zj~ djabła, kto zrobi. 

6 Dawniej wit"dzialell, komu się ukłonić, 

pnn szedł w kontuszu a stangret w kubraku 
Dzisiaj pomyłki trudno się uchroni(:, 
bo pan i sługa, obadwaj we fraku. 

7. Gdzieś się podziata, polska gościnności! 

któt-ą się nasi przodkowie szczycili ; 
kontent był szlachcic, gdy mial dużo gości, 
prosił na klęczkach by jedli i pili . 

8. Dzisiaj gdzie pójdziesz, wszędzie nic nie dadzą. 
jeśli ci~J proszą, - to fenomen rzadki ; 
o wielkich rzeczach do północy radzą, 
WTeszcie ci wcisną szklaneczkę herbatki. 

592. 

ł"f! E l ~' c c ~'! l tJ ~ l g c ~} l tJ ., l J? ; fi c l 
~ 

Hej 1 cich7 potok płynie vo nauEj do - Unie, a w nldj jeueso 

clou] moja :tycie 

l. Hej! cichy potok plynie 
po naszej dolinie, 

a w niej jeszc7.e ciszej 
moje życie płynie. 

2. Hej l ciszej życie płynie, 
milezy kwiat go stroji, 

nie masz szczęścia, nie ma, 
jak w zagrodzie mojej. 

plynłe. 

3 Hej l bo ei~ w mej zagrodzie 
wielki skarb ukrywa, 

·~dziwi rodzice· 
i tona życzliwa. 

4. Hej l żona życzliwa, 
z dwa synów pociecha; 

roznieściei po świecie 
me ezcz~ście, o echa l 

6. Hej roznieście echa, 
wietrzyku młljowy , 

przez góry, doliny 
i ciemuc dlłbrowy. 

6. Hej! przer. ciemne dąbrowy 
m'ł niw~J kochaną , 

którfł żegnam wieczór 
a pozdrawiam rano. 

7. Hej l pozdrawiam rano 
jak matkiJ piskltjta, 

bo to macierz nasza 
i dobra i święta. 

8. Hej l dobra i święta, 
kochać j'ł zaszczytnie ; 

ona co rok chlebem 
nadziejll nam kwitnie. 

9 Hej l nadzieją nam kwitnie, 
weselem dojrzewa, 

dla niej to skowronek 
błogoelawillO śpiewa. 

10. Hej l błogoeławiqc śpiewa, 
jak ja wiecznie będę, 

bowiem niema szczościa, 
nad rodzinną grz~d~. 
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Kwiaty. 593. 

l r t l A tm u lfJ ; 
me li ot l..! kwiaty, 

lllb1m jak oa leiy, 

bym licxuój mło • dziety . l.cez nlło - dxieży co na. u . ki puekla · 

tla 11Ad toa lely, oajplt 

ntu • ki .robil • byru dla oh!j bu - kiel.f . 

Kweotars. 59-1-. 

p ; 1\;;; l ~~; 11\11;~ l -; l 4\ 1\?i l ~~; l - - E- - - : ~~- : r; - .t : r -: r; .t - : ~~- : 
Ja. ubogi Berna.(r)dyn . nłt" m:.-111 nic włR ·s ntgo, tylko habit l trepki 

& ~ ;ift 1 p J 1 f=; 1 J; 1 r·; 1. J 1 
s dno- lipo wego, lipo • wege lipo • wego. 

l. Ja ubogi Bel'Dardyn, 
nie mam nic własnego , 

tylko babit i trepki 
z drzewa lipowego. 

2. Mam też jedne i c.lrun 
w celi mej skrobaczko (miotł\l) 

którt zamiatać muszo, 
i 1: rożkiem tabaczkę. 

S. Jeden gąsior i drugi 
piwo&lll\ i miodu , 

gorzalicby wyduszc, 
jestem tego rodu. 

4. Cóż mam czynić, gdy beczyć 
trzeba zaws1.c w chórze, 

jałmużny nic chcą dawać 
prawie w żadnym dworze. 

5. W egipskie też baranki 
dosyi:'em hogaty, 

ktol'f~ liczę igielk~ 

przo~;"ywając laty. 



6. Smiejcie sio jako chcecie, 
pr:~:ecie'm kontent z tego, 

nie dam wam ~a bogactwo 
ubóstwa mojego. 
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7. Hej ! gdyby mi kto podał 
iwi\jcone kropidło, 

pokropiłbym i zalał 
to swawolne bydło. 

(Ze abloru po Z.) 
Na tg! nutę śpiewają: 

Do Grabarza. 

l. Zrób mi Domek grabarzu, 
na krakowskim cmontarzu; 
bo w chaty i pałace 
wazt:dzie bieda kołace. 

wiatr mi nosił nowiny. 
Mój grabarzu l 

4. A niech stoji pod drzewem, 
by mi nucił ptak śpiewem; 

Mój grabarzu! 
2. Dom wille dla mt\j posługi, 

ma trzy łokcio być długi; 
drugie tyle wysoki, 

i przychodzień siadł w cieniu, 
podumać na kamieniu. 

Mój grabarzu l 

a półtora szeroki. 
6. Niech go latem i wioant 

w koło kwiaty obrosnt 
Mój grabarzu l 

S. Slaw go czołem do wschodu, 
do krakowakiego grodu ; 

~ieeh wie kto przed nim •tanie, 
że to szcz~ścia rnieszkanie. 

M6j grabarzu l 
by od lubej rodziny J. N . J . 

Ucruardyn Gach (• r. 1!108). 595. 

&1 
1 ł J' c c l c t c l G C t !l; llJ I;J l s C c !l; l 

Kledym był c•crwony, kiedym był biały, hoc kloc dalurn d&. kledym był blr.ly. 

l. Kiedym był czerwony, kiedym był biały, 
hoc kloc, dzium dzium, kiedym był biały -

wszystkie mnie żyjlłcych aerca kochały, 
hoc kloc, dzi11m dzium, serca kochały. 

2. Teraz mnie nie lubit, z jakiej to miary? - hoc itd. 
pewnieć to dlatego, źem bury, szary; - hoc itd. 

S. Trudno sig juź zaprzeć, prawda źem bury, - hoc, 
lecz kroju damakiego moje mundury - hoc, 

(.. Płaazcz do ich salopki podobny w kroju, 
kapiszon czy kaptur maj'ł w swym stroju. 

6. Ich rubron, mój habit, równo rziJaiaty, 
jeźli ich krój modny, to i mój czysty. 

6. Waz&k damy do ślubu idt w koronie, 
zawsze zaś korona wieńczy me skronie. 

7. Szydzicie ie w trepkach bez cholew chodz~; 
bez cholew trzewiczki na damskiej nodze. 
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8. Brsychioie ten powrós, który mnie al!lczyoi , 
wnak damalcie ubiory •t ł.ak!e z nici . 

9. A wigo jut powrozem nie lllwiejoie prou~, 
co ja dla parady puy boku nosz~. 

10. Przy kordach panowie chodził podróżni, 
ma chorda od korda mało sio różni . 

11. A u.miaat fartuszka noar:o pacierze, 
za wuyatlrioh lukawców modlo sio azozerze. 

12.Nie patnoie na kolor, na to tałobo, 
lecz tylko na szczerość, dam tego probo. 

1S. Ten kolor tałob'ł swać sio nie godny, 
to morder prawdsiwy, a teraz modny. 

a. Rseczeoie te góral i kra.kowiacy, 
w tyoh ohodat morderaob, bo burzy tacy. 

16. Rozpatrzcie sio prouo, a wnet sio wyda, 
ił góral, krakowiak, wyrata żyda. 

16. Bo góral z wogienka kula katana, 
krakowiak z cygańska, otói odmiana. 

17. Poprawoieź juł odlfd dawnego zdania, 
a nie upadlajcie mego ubrania. 

18. O strój mój i damski nie czyńcie sporu 
a nie upadlajcie mego ubioru. 

19. Wuzaó to naganna moda codzienna, 
od dawnych lat moja nio nie odmienna. 

20. A wreucie śmiejcie sio, jam wesół na to, 
bom modno przybrany, choć nie bogato. 

21. Strój pigkuy, krój dobry, kolor wesoly, 
można go porównać s damakim poapoly. 

22.1 choć'em kloc maly, jak sami znacie, 
Ieca jestem wepaniały w tak sutej szacie. 

28. Za nio teraz niemcy, za nic polacy, 
Bernachy to gachy ohociał bosacy. 

2,. Za nic jni par l e f'rana, za nic me in Bruder, 
Bernaoby to gachy, chooid bez pluder. 

(Ze abiOl"Q po Z .) 

l c s c c # c s l 9 A]j' : l 
Nim proale a.lolloa aa • bi)Uie l do m~ ob&t7 lio 

l tta.ako w loHbll:t włoło, perm llłojllocba6J u• 
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d&iejl, pUIICU.łll lit l 01rlr7 do :l. 

)lebalo. 

l. Nim promień słońca zabłyśnie, 

i do mej chaty a i~ wciśnie , 
porzucam zaraz me łoże , 

ftauk~ w torebk~ włoż~:. 
Pełen uajsloduej nadziej i 1 

puszczam ai~ z ogary do knieji. 
2. Tu kwiaty rosił zmoczone 1 

przedziwllł woni~ wydaj'ł; 
tu ptaszki ze snu zbudzone 1 

czule si11 wz11jem witają. 

I tak wesoły i skory 1 

puszczam ogary ze awory. 
S. Przebiegam góry, doliny 1 

ciernie, kamienie, zawały; 

puszczam a i~ w g~ste krzewiny, 
elucham gdzie psy pognały. 

Wtem jeleń jak wiatr przemyka, 
ja strzelam, a on utyka. 

4, W net pojezdnego zt~buj~ 1 

pieskom odprawt dawamy; 
gorzałkił w koło czestuj~. 
z łupem do domu wracamy. 

I tak myśliwiec ubogi, 
tyje szczg8liwie bez trwogi. 

597. 

łJt!P'tirrl u er łrrt u fr 1 r * 1 e s c c 1 
Eja acaude acalr.o n e bu lo, Helu o, nihil ego 

mońem me\ u o, nihll ego mor141m me tu o. Noe prr.etonm 

uec tor • toroo1, ulbfi ogo mortern \lm o e, tlmo o, 
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lmo laełat tnrcam tu w o, lmo laetno forc&m 

l. Eja scaudt1 ecalu Nebulo, Heluo. 
nihil ego mortem metuo 

Nec praetorem, 
nec tortorem, 

imo laetua furcaro subeo. 
2. Nulla mibi mors es t carior, dulcior, 

ista ego aorte glorior. 
Quod in acalis 
stem cum ałis, 

nulla mihi mors eat, etc. 
3. Supra me micabunt fulmina, Iurnina 

infra me virescent gramina. 
Sol lustrabit, 
ros rigabit, 

aupra me micabunt etc . 
4. Quando tua mittes lłamina, Borea, 

mea agitentur viscera. 
Et subinde 
hinc et iude, 

quando tua mittes etc. 
6. Mea cadent ossa putrida, arida, 

duraque nou prement marmora. 
Omnes rident 
dum me vident, 

mea cadent ossa etc. 

Ojwyuek Wisielec (nuta taż sama). 

onl>e 

J. Przez dlugi czu zawsze zbijałem, zdzierałem, 
toć i gardło drogo przedałem . 

Śmierć choó sroga, 
przecież droga. 

Choó mnio szubienica spotkała, dostała, 
sztuka umrzóć drogo nie mała. 

l. Teraz jestPro prawie szcz~liliwy, guy mściwy 
S~dzia, wydał wyrok sztraazliwy. 

Bym na stryczku, 
jak w baciczku 

po wolmim powiotnu bujaj'łc, huśtajfłC, 
zmarł apokojnie, niby usypiajlłc. 

3. Ws~puj11 śmiało na drabin~, zaałyoę, 
z uil!j 1 w pamit;ci pr~dko nie zginę. 

o 
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Wspomnilł dłu~ro . 
Żtlm przysługą 

swoją, wielu zabił okrutnie, kradł zwrotnie, 
rzekn'ł: iem grał roi~ obrotnie. 

4. A gdy mnie na haku powieszłł, obwicszl), 
zaraz mnie stworzenia pocieszą,. 

Wiatr precz chmu•·y 
sp~dzi :~: góry, 

by mnie słońce ciepłem zagrzało, jaśniało, 
i nRd głową sio obracało. 

5. Gdy zaś słońce nie da promieni, bym w cieni 
nie wisiał, ksi~życ w noc go zmieni. 

Takoż gwiazda, 
wszedłszy, kaida 

nit! zaniedba świecić i ślicznie i licznie, 
pokazujile ognie rozlicznie. 

6. Pode mnll łllka zielona, ozdobiona 
kwiecie.m pi~knym, takoż upstrzona. 

Wi~c i trawa 
i murawa 

rozrywać mnie bQd'ł w tej doli, powoli , 
aż mnie s~dzia schować pozwoli. 

598. • roku 1848. 

~ęssq I{JmW 1 eH 1fflffl l fflJ 
Jevtem SI owiiLu 6l••ld, w ruchu mojhn .. artkt, mam dalewecako n wam-, 

ocroem mi od • dan, 

l. Jestem Słowian alilaki 
w ruchu moim wartki, 
mam dziewuch~ ezwarnlł, 
sercem mi oddanll. 

2. Pobratymcem moim, 
jest mi Polak wschodnim, 
mową znakomity, 
w zboże, aól obfity. 

S. Za Beskid13m mieszkam, 
tam Słowaków ~zystka 
liczba pod Tatrami, 
z hożemi córkami. 

4. A ty Morawianie, 
tak jak ja Sławianie l 
Zyznil mas~: krain11 
i ładnłł dziewc~:yng. 



6. Słońca na :~:achodzie, 
Czechu w twoim rodzie, 
żywot aio bajarzy, 
jozyk wrocz twój gwarzy. 
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6. Rodactwo, rodnetwa 
a nMze Słowillłlatwo, 
wiąteez naa w apółeozność, 
to chwalebna grzeczność. 

Drelicharz. 599, 

~ e e ~:; 1 JJ/J 1 ftJ c·a 1 ~ r 1 6 e 1:1 1 
Jeolem Mazur • clrollchaml, wlóczt eft po 6wiecle, cal;r mój akltp 

a IOW3r&ml .U wigaro Da mym grzbiecie. Nie dziwcie alt żem ubogi l WO m.lQjcio 

pychy, łuiegi , dencze, wuyatkie lrwo11f rnetrwoją dra - lichy . l'iupeia, uiceh aic 

t~m ucleuo, l w podkówki wam ukncne, 

l. Jestem Mazur z drelichami, 
włóczo sio po świecie, 

cały mój skilip z towarami 
dźwigam na mym grzbiecie. 

Nic dziwcie ai~ żem ubogi, 
i nie miejcie pychy; 

śniegi, deszcze, wuyatkie trwogi, 
przetrwejfł drelichy. 

Kupcie, niech sio tern uciesz~ 
i w podkówki wam zakrzesz,. 

2. Nie chodzo ja gdzie pałace 
mijam szumne grody ; 

tam w jedwabiAch bieda skacze 
i chce zmiennej mody. 

Mój z:aś towar sio nie zmieni 
z sercem jednćj pychy, 

kto wytrwałość w biedzie ceni, 
kupuje drelichy. 

Kupcie niech eio tćm uciesze. 
i w podkówki wam ukrzeazę. 

3. Do was prosto tu przychodze, 
bo mój towar znacie, 

dowiedziałem aio jui w drodze, 
ze go mieć Żidacie 

Nie wzgardźcież nim, bardzo proeztJ, 
chociaż troch!! lichy, 

z szczerej ch~:ci wam przynosz~, 
kupujcie drelichy. 

Kupcie, niech ai~ tem uciesz~, 
i w podkówki wam zakrzeszg. 

4. Teraz sobie pójdo dalej 
gdym już wszystko stracił . 

cały towflr mi zaiJrali, 
a nikt uie zapłacił. 

Po tej szkodzie ani wlltpi~, 
emutek mnie ogarnie; 

już ja azczgścia nie dost,piłj, 
wszystko poszło mnmie. 

Kupcie, uiccb si11 tern uciesze, 
i w podkówki wam zakrzen~. 
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Muluok aarodow1. 600, (Wanu,... 17t8 r.) 7"' 

ł=lli s c IElW attiLU _., L~ 
Ach bieda& nam lallllr1, Jakl4j nllfdT nie b7ło, Nl•mc1 naa ~ •• okór7, 

o o .. ,. alt oaa al o łoiło, :Niemc1 au dr' •• akó'1 o ca4m alt onm n lo łullo. 

l. Ach bieda-~ nam Mazury, 
jakiej nigdy nie było; 
Niemcy nu drll :~:e akóry 
o cztim Sllj nam nie liuilo. 

2. Bo któ~by sio spodziewał, 
któżby sio o to starał, 
by aio Bóg tak rozgniewał, 
że nu Niemcami skarał. 

S. Ni rozmowy, ni sprawy, 
l.w có~ z .Niemcem za mowa'! 
ni z nim iadneJ zabawy, 
bo sam aiedzi jak sowa. 

'· Tylko dybie na c:deka, 
gdyby jaetrząb na kury, 
niem1ecka to opicb: 
odrzeć człeka ze altóry. 

6. Miły Boże! - z Wanzawy 
co ai~ teraz zrobiło, 
ni tam Y.adot~j ubawy, 
ni tych ludzi, co było. 

6. Wazodzie Niemca a Żyda 
tylko apotkuz na drodze, 
kody spojrzyaz to bieda, 
a wazodzie ci11 drf srodze. 

7. Boże l pełny litości, 
do Cio proiby wznoaimy, 
pozbawie nu tych goiei, 
wyałucbaj nu, proaimy. 

Kob1ła dokloroka. 

8. l.ło naa .Niemcy nie ałyazt, 
ni żalić aio nie dadzt, 
tylko piszą a piazt, 
a tneuilłc:lzo gromadzt. 

!J. DawnieJ człowiek bywało, 
glly do miuta przyjedzie, 
to sio wuystko przedało, 
nuad z groszem wyjedzie. 

10. Teraz .Niemcom płać a płać, 
diRbeł undd ~ svrawo, 
ani można ich napchac, -
gdyby wo1·y dziurawe. 

11. !li i e moł.e być, parobcy, 
żeby a i~ tak zostało; 
w nast.O:j ziemi człek obcy, 
by mu ai~ dobrze działo. 

12. Wa1.ak przyatowie to nierie, 
póki tylko świat awiatem, 
póty ł'olak Niemcowi 
nie mógł i nie był bratem. 

18. Jeszcze u'"clziem wywijać, 
krzoaać ognia w podkówki; 
bodziem jeazczt~ przepijać 
nasze polakie złotówki. 

1•. Wróo1 aio nam Wanzawa, 
wróci dla nu, dla kupca, 
niema Niemiec tu prawa, 
bijmy ZRtem hołubcal 

601. 

"-
(Zo •blona po Z.) 

~ ,~ ~ 

8,...o ld1oa ma kob~ll, IDOIIO pltkD1 lDIIfO m.ill T, lak pltkal• 

lłf71ólala, ga owaJ D6łld tkaldtala. 



1. Szego lezya~ ma kobyli, 
mego pi~kny, mego nuli j 
ty tak pi~knie brykifala, 
na cwaj n6zki skakifala. 

2. Teru leey głupi sobie, 
jaki diabla stal si~ tobie. 
Ani fiber ni gorl}szki, 
ani od pijaństwa drz'łBzki . 

S. Husial to byś jaka ziele, 
co wyp~dzić ducha z ciele. 
Niech go diabla z piekła rodem, 
weźmie ziele i z ogrodem. 

4. PódZ Franciszki, pódź mój mili, 
przylói ucha do kobili ; 

Komplemeal& Niemca do Anno!. 
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uder mocno w bok kula :a, 
azy nie wyda jaka znaka. 

5. Jak ja do kobyli przyszed, 
zaraź z niego ducha wyszed . 
Fi~cej już nic nie mófiła, 
tylko ogon odrzuciła. 

G. Pódź Franciszki do mej żony, 

niech drej taler da na dzwony, 
szoby było tak podzwonić, 
szo mój kobył już pokłonić. 

7. I nadgrobki szeby byli, 
napisano nad kobyli. 
Sze tu leży mój kobyli, 
szo doktorski przedtym byli. 

602. 

~! ;fi 1:~ l S G J' E l flJ C l S 1')) l J r l 
Ntmlle lub&, Nonile mi~, jam oię w ooble polubil.t. . Ob, ob, 

Me11no mil&, jam ole w ooble polubll<>. 

l. Nenne luba 1 Nenne miln, 
jam si~ w sobie polubiła. Oh, oh i t . d. 

2. Ich biu rodem fon Austryja, 
ja mieć grafa mego stryja. Oh, oh fon i t. d. 

8. On jak jakal na fyzyte, 
drej par koni mial karet~. Oh, oh na i t . d. 

4. Furman, foryś, sa fermala, 
cwej hajduka na nim stała. Oh, oh. 

6. l z aksamit suknia nofa, 
paruk mit puter (peru"' z pudrem) na glofa. 

6. Ona eama ezteif trzymała, 
ona miefać halsztuch biała. Oh, oh. 

7. Mnie wysyłał w cudza kraja, 
uczyć mi modna zwyczaja . Oh, oh. 

8. Byl na Berlin i Madryta, 
Sztokholm, Paris i Moekwita. Oh, oh. 

9. Wsz~zie wizió grzeczna dama, 
a nie wizić jak ty sama. Oh, oh, 

10. Proszę te mnie powiedv. śmiele, 

szy mnie l;ocbasz mało wiele. Ob, oh . 
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l J. Jeili nie dau słowa sale (wcale)1 

mit pistolet w l t! b zapal~. Oh, oh . 
12. AlłJo przedam koń mit szory, 

wender macben na klasztory. Oh, oh. 

G03. 

®*! s c J l ,; ; 11: r 11 r t: l c c J l ,; :: l 
Moje lu • be dalwue, p" wll!dde mi przecie, oo ten Po·lek aawue 

o Nlemoa7•kach plecie .- C•7 to w dsled c•7 w noc7 u wue mówi o 14m, łe eła Den t.-

® p;JJ l ces; IJJ' l 
ocher tylko kraju jut deo-potem 

l. Moje lubo dziwsze, powiedz że mi przecie, 
co t en Polak zawsze o Niemczyakaoh plecie. 
Czy to w dzień, czy w nocy, zawaze mówi o tern, 
że ein Deutecher tylko kraju jeat despotem. 

2. Dawniej strzelaJ (v. pijaJ) Polak ze lony trzewika, 
a w gobie mial tylko polskiego j~zyh . 

A nasz pi~kny j~zyk baranim mianował, 
tym pioknym j~zykiem chyba psa zawołał. 

S. Dawniej miewał Polak dukatów wiela, 
do boku Be przypiol oatra karabela; 
która cz~eto goeto w gór~ wywijała, 
kochanemu bratu uazy obcinała . 

4. A my t6t dlatego walfenpasa wprowadził , 
aby ta karabel o nas nie zawad?.il. 
Bo u nas Dentachen zaweze Ordnung było, 
a uszy obcinać nam Dentachen nie milo. 

604. 

p: ccc 1 r f 1 c f c 1 til' ci' Cclr ~~~~"' iiH3 
Jakłoi ja jakal na wandOT mojego l aootal w kan&JD& k opa nleto-prego. 

@ P J'lt l J l l s c s l f S G l 111' l J l l G § J1 l ;l l l 
,Nicmleakl manier jak mnie Dl\ • utula, wnt<l117 na koruma : uen gnt DIOJ'IID dllt.. 
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l . Jahal ja jabal na wander mojego, 
zastal w karurna klopa nietoprego. 

Niemieski manier jak roni~ nauszala , 
wazedlazy na knrszma · szen gut Morgen dala. 

2. Dać kazał brnndwein und kafalka brot, 
by essen &obie daa iat friszlik gut. 

A klopa azpiobub na drin F.e mnie zwozi, 
aze szart przeklgta po niemieska chozi. 

S. Krank mego serca z cholerom poszelo, 
a klopa prosta bodaj licho wzielo. 

Daa ist nicht prafda, ja jemu dowcnil, 
ze nigdy diabeł po niemieska choziL 

4. Aber ten klopa stara znofu gada, 
palsem na mnie : diabeł ty, pofiada. 

Ja ten pigułek nicmogla atrafować , 
szw~~ojg sztil, pan klopa, musiała zafol~~oć. 

5. I dalej robot klopofego słucha, 
ale on szpichub na mojego ucha, 

80 raz to IJBrzitiJ krzyczy niemieckiego : 
tak chozi jak ty, diob~ol p1·zcklgtego. 

6. Ja mu znóf mófić 80 manier kazofać, 
aby pan klopa se mnie nie szartofać. 

A on mnie zaraz I!Zturknol w brzucha mego, 
szicho być tobie Niemsa przekl~tego . 

7. Szicho być tobie Nierosa fransofata 
abyś na frisztik nie kosztof~~ol bata. 

Na karurna klopa fszystko folno jemu, 
a tobie 'Ił drzwi szart.a neme8ki6mu. 

8. Nicht werden filen, nie b~zie darofBli, 
a mego knyfda b~zi~o pofo~towaś. 

Jak ja wyszitgnol ostra. szpada mego, 
a on do palka swego składanego. 

9. Larm fielki w karszma, wszyikie usiekali, 
raua na finf Tajfel i duży i mali. 

Giswind na fekty moapan klopa stara, 
a on wziol kija by berlińska miara. 

lO. Jeden drew gruby był, drugi sienkiego, 
i przyfitzany ezuurk1em do tamtego (cepy). 

A sze był dłuższy ni~ mojego szpada, 
ja mu na fekta (Ge(echt) nie mogla dać ruda. 

II. I jak nalozyl na pleca mOjl'go , 
półtora kija, klopa nictoprago ; 

tak sarllz krzyża mego Uankofnla, 
i cala fekta azfafego ustaln. 

12. Ach Jemor, ja już przestałem fektowa.ś, 
a on nix P.alkiem mnie komenderofa.ś. 
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l jt,~zczc mi go un lebn nalozil, 
i ~arnz oka na fiei'S~cha wylozll. 

13. l w tego sposób ja ubogo. Nierosa 
~tala sic glupia i ostatnia szelmsn. 

Nie hęzio z Polak fojowaś cuzamr.n, 
hesser go nieznać in Ewigkeit Amen. 

Warszawa 1~06 . 605. 

Głupie N1emcy głupie, nie aiedzą w ch:.·lupic, od ~·rancuzów w kupie 

111 20 

~&11 
doatall po akórzc, skórze. 

l. Głupie Niemcy, głupie, 
nie siedzat w chałupie, 
od Fro.ncuzów w kupie 
dostali po skórze. 

2. Skóra Niemca sw~dzi, 
reszt~ ludu pl)dzi, 
co ma Niemiec, straci, 
Francuzów zbogaci. 

3. Kusy fraczek, kusy, 
(h)arcabek po uszy; 
Polak szablq ruszy, 
Niemiec już bez duszy. 

4. Slaby Niemiec, slaby, 
niech wyśle swe baby ; 

606. 

jak z~by pukRŻfł 
Francuzów poraiłł· 

6. Jasne widaĆ ZIJUY 
o ćwierć mili z g.;by; 
Niemeczki z~bate, 
Niemczyska garbate. 

6. Stali Niemcy, stali 
w redutowej sali; 
gdy Polak pił trunek 
g~by nadstawiali. 

7. Sto Niemców chwestyna, ') 
wyszła kwarta wina; 
ta niemiecka zgraja, 
zjadła po pół jaja. 

~~!flli&i±®i%-rM-tsl.t-~#J 
S~cy woda IIICJ', po kawicni"cb p:.<b, me ket J" }'rancuza 

ani tćt Mo • okala, nie kc~ ja FrancuLa ani t4t Mo • akala. 

') Chwastynać = fetować, ucztować. 



l. StcY woda B'łCY, 
po kamieniach pada, 
nie kc~ ja Francuza 
Rni tez Moskala. 

2. Franou~a ja nie kc~, 
po polaku nie mym, 
we łbie mu Sykwanuy, 
a nie zadne Wiały. 

S. Francuza ja nie ket;, 
choć przy śklance wina, 
bo by ja mamuniu, 
była nieso~śliwa . 

071J1U1l. (Te&tra!Da) 

l. A za nami zawase n~dza 
od wai do wsi nas pop~dza. 

Hej l chłodno i głodno, 
ale tyjem swobodno . 

2. Pnyłół drewek do ogniska , 
bo mi zimno boki iciaka. 

Hej l obłodno itd. 
8. Byle na dzil było chleba, 

joi na jutro nie potrzeba. 
Hej l chłodno itd. 
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G07. 

ł. Moakala tez uie kc~, 

po po1sku uio gada, 
z ct~go s i~ wy piera, 
z nicego spowiada (kłamie)') 

6. Nad nasym kościołkiem 
bor.e słońce świeci, 
mówit, ze Moakale 
jedzt polskie dzieci . 

6. A jeden i drugi 
diabłu dus~ sprzedał, 

nawet i sam pleban 
ślubu by nam nie dał. 

( . Czy wójt jaki czy at&rosta, 
co nu bije, co naa chłosta . 

Hej! chłodno itd. 
6. Na co nam si~ zdadzt szatry (na· 

które sp~dzt lada wiatry. mioty) 
Hej l chłodno itd. 

6. Laa mi domem, niebo dachem, 
ni ja tydem, ni ja Lachom. 

Hej l chłodno i głodno, 
ale żyjem swobodno. 

Na Ill,jawlaków. 608. 

') Nie przymaje ei~ do ~$0 co uc1.ynił złego, a przyznaje do tego do· 
brego. czego nie nczynil. 
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l. Kujawiaczku nieboraczku 
czegoś zasmucony? 

te ciiJ dziewki nie kochaj4, 
jeszcze nie masz żony. 

2. A pocóż smalić cholewki 
naszej Kujawivnki, 

żebyś dostał cztery sery 
i dzbanek maślanki. 

S. Nie bierz dziwki Bachorzanki 
toć jej posag ino l 

i za całe Mazureczka 
da ci piasek wino (tviano). 

4. Hej jedź do nas gdzie wej nasze 
juraszki chłopaki, 

co to wognia w podkóweczki 
krzesz'ł Krakowiaki. 

6. Każda dziwka by lelija 
krzepka, krzemienista, 

a nimbyś CI J'ł uszczypnllł, 
zjadłbyś biEisów trzysta. 

6 Oozki jak tareczki, 
lica bych jagody, 

na krakowskim czarooziemin 
poznasz co to gody. 

7. Czerwony koral na szyji 
a sukmanka szyta, 

a w tanoczku jak pod~koczy, 
kieby :.Ct·óbak br·yka. 

8. W ogt•ódeczku biała chata, 
w chacie przepióreczka, 

a w komorze kieby zoue 
kr-nkowska dzieweczka. 

9. W alkierzu śklnne wygl~jdy (okna) 
i miska cynowa, 

a jak spojrzysz przez okienko, 
widno do Krakowa. 

W6je!clń P . l, T l.l •lr. 380 

Oberek 609. 

łi p ~ ~ c-8 G ~ 1 G , s t 1 rg , , 1 G , s ' 1 r6 e ~ 1 
Zre<hil •lo ja u a l:.obzow Ie, ochrzo>l ci mnie kol,dz w Krakowie, naoypalmi 

w lfobo ooli, l adnł ci mllle Uoald~J woli, l•dal ci mnlt Boak>~J woli . 

l. Zrodziłem si~ na f.ohzowie , 
oohrzcił ci mill ksi'łdz w Krakowie, 
nasypał mi w g~ bo soli , 
oddał ci mio boskićj woli. 

2. Tatuś mi \l przezwali Kuba, 
i jaż se zadarb cuba, 
tak byli ze mnie kontetny 6. 
bo był ci ja chłopuk setny. 

8. Przynieśli mię do mRtusi 
a matusia: busi busi, 

a tatuś i kurnoterek 
wyrzn~li sc półkwaterek. 

4. l mnie także dali kapk!J 
1 włożyli na łeb czapk!J, 
te mnie mało nie zdusili, 
ale bo si~ tatuś spili. 

Najprzódero ja zbijał bąki; 
:u:em se raz wlazł do mąki, 
tak mi skórll zrepecili, 
a ho niechtal mio wybili. 



6. Potem'em ja pasał woły, 
wpt;dziłem je do elouoły, 
zjadły żyta po snopisku, 
a jo se społ na boJisku. 

7. Wiec że taki byłem głupi 
tatuś jak mi ksiąi:kg kupi, 
jak mil! zawiezie do mia.,ta: 
Ucz się Kuba, no - i basta. 

8. Ucyli mil) nbecadla, 
i jak siarka smoka zjadła, 
potem ale gramatyki, 
aze wkońcu elektryki. 

9. Wszystkiego mil! naucyli, 
ale mi łeb przewrócili: 
chcieli ze mnie zrobić greka, 

zabili we łbie ćwieka. 
10 Ja im te~ za tę przysługę 

jednlł raził dałem fugę, 
nieoparłem sill at w domu 
alem urafliJIII pokryJomu. 
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l l. Teraz znowu na wsi ;.yj~ 

precz'em wygnoł teoryje, 
robig w polu het z praktykt 
pługiem, sierpem i motyklł. 

12. Spodobała ai11 dzieucha 
jakem jćj aepnflł do ucha 
koroplimanta co się zowie, 
i dali mi j'l ojcowie. 

18. Jak po ma~le mi sie wiedzie; 
syn za synem co rok jedzie; 
jedenastu, łepskie zuchy, 
jak Samsony takie juchy. 

14. Ho niebojll sill starości, 

ni wszeloikiej ludzltićj złości, 
bo jakby mil) kto napasnął, 
toby go syn w gehe trzasnl}ł. 

16. A jak Bill nażyjll wiele, 
dziad mi zadzwoni w kościele, 
ksil}dZ pokropi, w dół mię wsadzą 
a może ta i zakadzą. 

Kalcndan kra\owe\1 1857-B 

610. 

~ ~ ~ ij g ~ G G l e e C·§ l ~-.9 q G C l e ~ & c G l J ~ C & l 
Mazur 01 Ja • RDdziwo)4, nio nwltn)U Kaalu moJa, J"'"k ja p•Jo, 

Jak J~ UIJo, taki oarUd 

I. Mazur ja ee z Radziwoja 
nie uwierzya Kaśka moja, 
jak ja pijg, jak ja bijg, 
taki naród niechaj żyje. 

2. Juzem pałko zalał wódk~t, 
zat.ańcujiJ choćby krótko. 
Dalej chłopcy, :&dala dójmy,') 
a tańcujile kol~Jdujmy. 

') Dojić fłaazko = pić gorzalk9 lub piwo. 



a. 

4. 

6. 

6. 

360 

Hej l kol~:da, po kol!ldzie, 7. 
choć źle było, lepiej będzie . 

W poście sobie odpocniecie 
jak Bill teraz zmordujecie. 
Hej l dziewuchy, nie wychodtcie 8. 
i ua mrozie się me chłodźcie 
Bo to niby się ochłodzi~, 

a to może co zaskudzić. 
Boska to czasu przygoda, 9. 
ale cłełta naraz skoda. 
Skoda, skoda tej dziewecki, 
co ładuje podusecki. 

Słysałem raz w Kalwaryi 
od kannfasa łt[ichala, 
ze i oni choć klastarni 
majł swego jednerała. 

ciec h,, nie wycho.:lz!'lc zo IWĆJ chatiU . 

10. 

Oj i na tych bym ja wazył, 
bo to straśni ludei1kowie, 
jeden, d1·ugi kieby olbrzym, 
najstratinicjsi w Zebrzydowie. 
l'amiętam raz w Kalwaryi 
ojciec ~arek sic raz upił, 

kogo napadł, tego wypr~tl, 
ani mu się kto okupił. 
A i brat nas (K)nlasanty 
po chałupach sekwetrował ; 
co napadał, to brał fanty, 
kieby wojak rekrutował. 
A dlacego kapucyni 
takie brody zapuscajt, 

bo jak Samsan siły w włosach, 
oni w brodach rozum majt. 

(Ze •hioru 1>0 Z ) 

(Weoel• u:> Prqdniku, obrazek pr<ez A L • muzykn Smaci&u)ńtkiego . Kraków 1888 r.) 

Mazur łfnbo6\\'. 612. 

JuJ lo jak•l pociąg diabli . ukr,ty Je&t "' brzęku uabll, niech go poti.Y· 

-
, , ~ . ~~;!;;;s; IH § ~ P~ l ;. ~ ~; :I:JF: 1 

-
azy dzicwrz)·na, wrru. "'0 cn.ła zapomma . 
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Na nuto • .Niema .. pana nad ulana. 613. 

-Fjpl l s b ~c ~ l 1}!1 l JJiJ l~f]!g • r• 
Nlcmlbl J&k n•·nC uh\ny, ątły uałytx-4 Q"1os d" buwy, kałcJy odwa· 

a• ••intall1, ··~·· ua d•i••·•~ie aonitwy NaprOtno. 'Ilu . Ie, k•rtacu, hoiUC&fl wedle 

nich do kola, potran, łmia · Ie "''ac•o nadatawiC lm owego coola. 

614. 

Śpiew Kata,...yn:r • obrl\7kn · Chłopi aryolokraei (W L . Anczyca, 1849 r) 

~! s 1ta n 1 J't' l' c ~ s 1 JJJJ lt 1 c :n n 1 .- . 
K iej cłPk swoJu arunla :tlapi~, prwrniesfttma ti'; do dwoTa, bedQ slrd~łeć! 

ll& k&Aaple, b\l(lo sobie 11\Wdy chora {luotrumenta) 

b1 ~ s s s c l [Q dl J l• tJlJ l nlJ l fl;; l 
d&i~ń aetlna, hanldem oto 1>9do m7l&, wlw-' p1ual 

KOllUci • "" ! 

46 



l. Kiej cłek swoje grunta złapie. 
przeniesiema się do dwora ; 
b~de siedzieć na kanapie, 
będe sobie zRwdy chora. 

Bez cały dzień będe piła , 

na obiad codzień gęsina ; 

arakiem się będ~ myła, 

wiwat pam Kogucinn. 
2. Jak panowie z polityk~, 

z Wiednia se sprowarlzt,; granie, 
mnie zwać będ!i: Dobrodziko! 
mego Wojtka: Jaśnie pa.niel 
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A gdy jadę do ko~cioła, 

luberya konie zncina, 
juz słysę jak naród woła : 

wiwat pani Kogucina l 
3. Wojtk\4! tobie fracek sprawię, 

sobie sal za ryńskich dwieście ; 
bez lato w kąpielach bawię, 

615. 

w zimio będę mieskać w mieście. 
A gdy jestem 'n graniclł, 
wtedy myśląc zem grefina, 
juz słysę jak Miemcy krzycą; 
wiwat pani Kogucina l 

Matur Tomka z komedyo·opery .Łobzowiaoie (Anczyca) . 

Parobtt::ek c1 ja n1t 1oda nie lad., niechu mnie n - łwladc7 

@7 $j]i l ; ;: l J : l • i rała gro - mada, · ruada. 

text obatt at.r. 136 

616. 

Spl•w Szymona z \com. op Z:.obzowianJt. na nutt textu Jak lit Dlacle Bartłomieju ltd. 

1. Mój kumotrze, źle . ię cjzieje, 
miota cłekiem los, 

hzdy z starego się śmieJe, 
nicero siwy włos. 

2. Nie tak za mych casów było, 
kttzdy starca ccil , 

Nie tak sa mycb c.aaow było, 

radby już nie tył. 

dzisJ&J deku tak niemiło, 
radby juz me zył. 

3. Wprzódy cy młody, cy stary, 
kochał ojców swych, 

strzegł przykazań świętej wiary, 
dał ?.ycie za nich. 
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4. Dzisiaj za nic dawna cnota, 
wayćko w pieni'łc!z d tnie; 

wayćlriem u ludzi garść złota; 
tle ai11 dzieje, źle l 

ri . Jak-zeó tya ai11 wprzódy działo, 
jak bujny był plon, 

atokroć z roli ai11 wracało, 
darzył Bóg z waeoh atroo. 

6. Zał11jmyz za nase grzechy, 
wznie6my w niebo głos, 

ilicny Je~ua da pociechy 
i ododzi los. 

617. 

C'f ja to mar • otiJe, &e kubek wn>IJO 

k14J na lo pra • •tllt, se kabek WTJ>IJo k14J na lo pra • otiJo. 

W..Uel panowie ce pala • co maJ• cbod-. do coltlerui 

l. Cy'm J& to niegodna, 
cy ja to marnuj!j, -
ze kubek wypijo, 
kiej na to pracuj!j. 

2. Kiej dobrze na plac11 
aprzedam ogórecki, 
któz mi zbroni z kum'l 
wypić gorzalecki. 

8. Kubecek gorzałki, 
.!bo iklank11 kawy, 
cłek jak aio pokrzepi , 
to zdroway i zwawy. 

4. Rzeknie jedna drugiej : 
napijma ai11 obie, 
bo nam tam nie dadzł 
gorzaleoki w grobie. 

6. Waakze i panowie 
co pałace m~t. 
chodzt do c11kierni 
i likier apijajt. 

6. Niech im Bluzy ' likier 
1 amaone ciaatecka, 
nam babom g11 ina, 
z kroplami wódecka. 

618. 
Sptew &baowlao. (lub n& out.o Nr 371). 
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lllel. obaca at r . 87 Nr 171. ft - or"• Pi<>•• I•J• t• l• . t r.ud, Su. l . War .. . 1867\ atr 281-28ft 

mi&Dowlcle Nr 88 c, i 8!1 J 
Na t~ł nuto l łplcw s w u lud (ló.,.ln : Chnuiał jot acm l•a.IIM• ku•r l t. d. 

l. O he! z drogi, motici puuiłl , 

z drogi do szatana i 
id!ł z miasta f..ouzowiauie . 

dana, dana, dana~ 
2. Kto uam w ocq stawi zucha 

lub hardo otlpowit; 
to mu krzyknijmy do ucha : 

byłoś t.y w Lobzowie? 
S. Wawel, Wisło, trzy mogiły , 

czarny grunt Ł.obzowa : 

zawsze b~dą, zawMze były 
zaszczytem Krakowa 

'· Cóż w tkm złego, nilich kto powie, 
że t.oLzowian tipiewa; 

lepszy :.:agon na Ł.obzowie 
niż gdzieindziej niwa 

6. Gdy do miasta człek przed wscho· 
poniesie swe plony, dem 

~przeda, k<Jntunt, to i miodem 
wracn podchmielony. 

6. Lecz w nit!<lzielę. kiedy starzy 
"' długim siedzą rzttlzie, 

to s•ę i d7.tOnllk przegwarzy 
na mill•j gawędzie. 

7 . Tu spoczywał, mówią w cieniu, 
król, ~;o lubit chłopy; 

Jt'SZcY.e wtdać na kamieniu 
W)'I'Z61"Zftrt!l bUOpy. 1) 

8. Pr~dzej Wisł1• z ~andomiot'Zii 
o<lwiedzi Bielany (krakowakie), 

niżli imię Kuzimierza 
zaporonil włościany . 

9. Kto nie gardzi chłopka etaneDI, 
czci dobrego pana, 

niech wykrzyknie z .Ł.obzowianem: 
dana, dana, dana ! 

J. N. J(aśkOłl!aki). 
{Pr•yj•a<l huiM1 Leuno 188~ rok l Nr SG) . 

Poehwal& dn~mki. 619. 

łit+rcn:=tttrP=łn;-n 1 : ~id~ 
Och jak wtencoao nudno, kłody op..S j .. t trudno, Od pnJjaolół od lwlldetu 

jako nam mtł • urmo111 tak damom za-r6wno. 

~ IJ;f EJ?) [t fCIJ%J~qłj fl l]gg@ 
Iraoba bieda rio pblnot11, l tam alt wy • t pa~, apa~ tpa~ t }>&t . 

') Wprawdzie snopy które Bil) widzieć dajJl w t.obzowie nad kaidem oknem 
i drzwiami (dawniojezych chat i dawniejszego pałacu) Bil znakiem her
bowym familii Wazów, lecz nasz chłopek nie jest biegłym w heral
dyce (mówi p. J. N. J.) 

-------
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T A N l E C. 

Pod względem oryginalności formy, krakowiak jest bez Wiłt

pienia jednym z najwybitniejszych tańców w Polsce. Zanim okre
ślimy blitej znamiona, na. jakich głównie oryginałuość jego polega, 
posłuchajmy świadectw o tańcu tym, zarówno jak i towarzyszą

cych mu wierszach i śpiewach, złotónych przez znakomitych w li
teratut·ze, a z duchem ludu z łona którego powstał, należycie 

obeznanych autorów. 
:t. Goł~biows'ki w dziele swe m: Lud polski (Warsz. 1830 

str. 28) w nast~pujl}cy sposób kreśli zabawy krakowiaków: (a za 
nim czasop. Preyjaciel ludu Leszno Ul46, rok 13, Nr. 6 str. 46). 

"Przez cały tydzień zajęci prac,, w niedzielę za szczęśliwych 
poczytuj~} się, gdy z są,siadami przy lulce, piwie lub kieliszku wódki 
zasiędą spokojnie w gospodzie. Rozmowy ich zwolna coraz więk
szej nabieraj!J: otwartości i zapału; dawne czasy zwyczajnym ich 
rozpraw przedmiotem. To przywodzą sobie na pami~ć zmarłych 
krewnych lub znajomych, to porównywają, teraźniejszych panów 
z dawnymi; nie zapominają, dawać zdania o ekonomach i t . p. 
urzędnikach. Wtem coraz większe dziewczlłt z matkami zbiera sio 
grono, muzyka się odzywa, rzucają pogadanki, biorą się do tańca 
ochoczo młodsi ; nie pogardzaj~} nim i starsi wiekiem. Zaczyna sio 
od Polskłego, następnie potem, co Mazurem zowią,; a kiedy weso
łość coraz bardziej wzrosła, nastajl} wtenczas dopiero Krakowiaki, 
wśród których obiegłszy koło, pierwsza para przed muzykił staje 
i mężczyzna śpiewa strofę już znaną, których umiejlł tysillcami, 
albo świeżo ją: tworzy, i do swej kochanki stosuje myśl dowci-
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pn~ nieraz, tkliwą, miłosną. wesołą., czasem i swawolną; to znowu 
do okoliezności jA.kiej chwyta podobieńst.wo, dawne porywa wspo· 
ronienia. i słuchających go przejmuje, porus;r;a, rozrzewnia. lub śmie· 
szy. Wśród tych zabaw schodzi im ni t:L nar.znic dzionek ~wiąteczny 
i całe towarzystwo rozweselone wru.c:u śpiewając i wykrzykując 
do domu." 

Kazimierz Drodziński w rozprawie o Tańcach narodowych 
taki daje opis krakowiaka: "Taniec krakowiak oznacza. lud jesz
cze bliski natury i naj wy;i;szą wesołość; używany jest u ludu. Da
leki od sztuki i zalotności hiszpai1skiego tańca Bolero, to ma 
z nim wspólne 1), że ze śpiewem jest połąc:>.oHy i że w obudwu 
tańczący wybijają takty, w tamtym grzechotkl\mi, w tych mosi~

żnemi kółkami lub podkówkami. Zres7.tJt krakowilik bynajmniej 
nie zdolny do tego upi~knienia. przez sztukę co Bolero ('1). Więcej 

on okazuje entuzyja7.mu i siły, niżeli zręczności. Brzęczenie ktll
ka.mi, kt<irych wiejscy junacy w Krakowskiem po kilkadziesiąt u 
pasa zawitlszają, za wies:.:enie u tegoż pasa. narz~dzi potrzebniej
szych, kt'zesanie ognia podkówkami, przypominaj~~ lud wojenny i 
bli~;ki jeszcze pierwotnego stanu spół~czności. Poruszeuia, ruch, 
ubiór i muzyka tego ludu tak są oryginalne, że pewno żadna 

sztuka, tych wesołych taneczników naśladować nie zdoła. Piękuy 

chociaż pstry ubió1· krakowiaków i krakowianek, szczególniej im 
do tego tat1ca przystoi . Długie krakowianek warkocze, po dwa 
splatane, unoszą się w powietrzu za tanecznicą między kilkadzie
siąt wstęgami różnego koloru. W stegt takowe oznaczają całą hi
storyję tancerki, gdyż zwykle są p~darunku.mi zalotników, matek 
chrzestnych, i są nagrodami zu. żuiwa. piluie odbyte, pamiątką od
pustu z Cz~stochowy i t. p. Krakowiak, w formio swojej usympli
fikowany polonez 1

) i w porównaniu z tymże jest obt·azem pier· 
wotaego stanu towarzystwa . Jeden najśmi!!lszy i najsilniejszy rej 

1) Własności te nietylko z l:lolercm (ohoć ono idzie w 3/, takcie, gdy 
krakowiak w '/,l ale i z wielu inneroi tańca oni, nawet polskieroi, ma 
on wspólne . 

' l Autor nic uos~·ć wtajemniczony w technik~ muzyczn'ł, nie od~óż.nil 
rytmicznośc i (tj . tempa i akcentów) obudwu t&ńoow aui wyró:tmł 1~h 
charakter prowincyonulny. Zresztą forma poloneza (ludowego) rówuJe 
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wodzi między wszystkieroi; jemu wtórują, inni tak, jak ou śpie,va: 
tańCZfl tak, jak on prowadzi. Zresztą taniec ten uważany być po
winien, jako mały balet, wystawiający ;r,wykł~ historyję romansu. 
Para młodzieży wystę)>uje na scenę stojąc przed muzyką, i mło
dzian okazuje się w postawie junackiej, niPukróconej jeszcze mło
dzieńczej clzikości, napu zony swoją postacią i strojem i wnet, staje 
zadumany ze spu zczonemi oczyma., szuka natchnienia do śpiewu, 

do którego zachęca go okrzyk młodzieży za. nim stojl}cej i takt 
stal~ wybijany, u11.koniec dziewica ośmielają.ca go plą.sami do śpie
wu i tańca. Tanecznik jedn!} kolej odbywszy staje przed muzyk!}, 
dozwala sobie zwykle pieśni, mogącej tanecznicy dać powód do 
zawstydzenia., która przeto w pląsach przed uim ucieka i młodzie
niec ją ściga da.ją.c dowód zręczno~ci w skokach rozmaitych i szyb
kości. Za trzecią koleją, gdy z dognaną dziewicą do śpiewu staje, 
on am przed nią si~ usuwa., a za nim dlliewica. dąży dopóki si~ 
jego ramienia nie chwyci: tak połą~zeni tańcz~} razem w objęciu 
(lecz jedną r~ką tylko si~ trzymając) dopóki zakoi1czona muzyka, 
pasma ich uciechy nie przetnie." 

W dziele swem: Gry i eabaroy (Warsz. 1831) str. 319 tak 
znów G o ł ę b i o w ski opisuje krakowiaka: (powtarzając w cz~ści 
słowĄ Brodzińskiego). "Krakowiaki w Krakowskiem i całej niemal 
Małejpolsce powszechne, są to poezye (wiersze poetyczne) 1. tań

cem połączone po 10 lub 12 syllab, rymowane, i zajmują w sobie 
coś miłosnego, wiejskiego lub krytycznego (raczej krytykujflcego) 
ułożonego w strofy po 2 lub 4 wiersze. W krakowiaku przedta· 

mote być et&rt, jeteli nie atqrazt od krakowiaka gdyż takt na '1. , 1/ 1 
ukazuje ai~ w głównych pieśniach weselnych krakowskich, jak 1 we 
wnyatkich ałowiańskich. Niema atoli wttpliwości, te obie formy, jako 
poleide majt cechy wapólność ich narodowości znamionujlłce. By ai~ 
o tt~m przekonać, dosyć jeat np. krakowiaki\ na atr. 22 Nr 34.·38 
z cztstek po 3 takty złożonego, zamienić na poloneza z CZ!l tek po 2 
takty złożonego, czyh po proatu pod:uełić całego krakowiaka id11rego 
w takcie '/, na takt 3f., pnez co zamiast 12 taktów otrzyma ich eiQ B 
(co i odwrotnie uczynić można). Miar~ różnicy formy, obok ducha 
miejscowego, atanowić tu b~dtt naciski właściwe i WT.gl~:dna długość i 
prozodya wienza. 
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necznik zaśpiewa, a. kiedy muzyka to powtarza, wszyscy tańcuj~. 
Charakter Krakowiaka oznacza lud bliski jeszcze natury i naj
żywszą wesołość; śpiew nie jest tu jak w innych z tańcom rozłączony. 
Tańcujący w uniesieniu wesołości jest razem poetą -natchnionym. 
Taniec ten więcej okazuje siły i entuzyazmu ni~eli sztuki, porów
nany z polonezem jest obrazero pierwotnego stanu towarzyskiego. 
Jeden tu rej wodzi, wedle poruszeń którego, a częstokroć i wska
zanej nóty czyli muzyki, inni skacz~ jak on prowadzi. Brzęk licz
nych kółek, dawanie ognia o stal podkówkami, wybijanie Mlubców, 
chórem powtarzane okrzyki, znamionują lud bitny. Wreszcie to 
balet historyą miłosnego romansu okazujący. Młoda. para. wys~
puje na scen~ przed muzykę, tanecznik staje z powierzcbownościll 
junactwa, napuszony młodością i staranniejszym ubiorem, lecz duma 
i szuka natchnienia do śpiewów. Dziewica z skromnie spuszczo
nem okiem przez pląsy mu odpowiada. Za powtórzoną koleją i 
tańca i śpiewu, gdy zalotnik coraz jest śmielszy, dziewica w sko
kach, w inną, oddala się stronę, za którą młodzian goni, dając 

przez to dowody i przywiązania i zręczności, następnie sam ucieka, 
którego znowu ściga dziewica, aż z kolei w objęciu wspólnem 
pląsy mile kończą. - Krakowiak, ściśle to narodowy taniec, któ
rego nikt z innej prowincyi dobrze naśladować me zdołał. Gdy 
Stanisław August był w Krakowskiem na balu, tańcowano krako• 
wiaka w ubiorach ludu. Jeden dobry tanecznik majętniejszą od 
siebie kochając i doznając trudności, w śpiewkach sławi dobroć 

króla, swe nieszczęście opowiada, kończąc taniec wraz z kochanką 
swą klęka przed panującym i za wdaniem się monarchy pozy
skuje pannę." 

Do krakowiaków liczy Gołębiowaki pełne zręczności i siły 

tańce gómli naszych którzy wśród pląsów toporami zręczne wy
prawiają obroty, znamionujące lud bliski natury. 

Karol Czerniawski w dziełku: O Tańcach narodowych s po
glądem historycsnym ł estetycsnym i t. d. (Warsz. 1860 w druk. 
Kowalewekiego drugie wydanie, pierwsze 1847 w Bibl Warsz.) 
taki rys dziejowy tańca krakowskiego przedstawia: 
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n Po polonezie co do starszeństwa idzie krakowłak. Był on 
kiedyś taucem wielkim i tańczył go lud krakowski i szlachta ca
łej Polski. Wyszedł on również jak tamten z ludu, a przez szlachtfJ 
ukształcony, stał si~J jej ulubionym tai1ccm, z temi7. samami ce
chami społeczności słowiai1skiej co i polonez, to jest gromadą i 
jednym przodkującym: był ou tańcem młodszćj braci zlachty i 
mi~dzy niemi nabr~ł z czasem charakteru wojennego; tańczyli go 
bowiem cz~sto sami m~żczywi, jeden drugiemu służąc w pariJ, 
jak towarzysz rycerzowi. Krakowiak hył kiedyś tak powszechnym 
jak dzisiaj mazur, i zwauo go Wielkim ('t), początku wszakże jego 
mi~dzy szlachtą t1·udno oznaczyć; być może iż ou wszedł do niej 
i rozpowszechnił ię za Kazimierza Wiellciego, tego króla chłop
ków, ale nie zdarzyło nam się czytać o tern żadnych napomknień. 
Pewniej już możemy twierdzić że go tańczyła szlachta za Jagieł

łów. Rey bowiem powiada: "Patrzajże na. pieszczoszki paniey for
thuny, a oni się ubiegają ktho ma pierwszy w thanlcu poskoczyć." 
Wyraz poskoc.zyc: nic może si~ stósować tlo poloneza, gdyż taniec 
ten nie był skoczny, ale poważny i zwano go też pieszym; wyraz 
zaś pierwszy, to jest w pierwszą parę, wnioskować każe, iż to nie 
był żaden z zagranicznych tańców które za Bony u na!> wprowa
dzono, ale jako mający cech~ slowiań ką (t. j. pierwszelistwo przvd
kującego ), nie był czem innem, jedno krakowiakiem. Wyra:tny 
wszak:te opis krakowiaka znachodzimy dopiero w pami~tnikach 
Paska, który opowiadając iż przeniósłszy się z Mazowsza w Kra
kowskie, musiał znosić nieraz docinki szlachty co go przybyszem 
zwała, aż póki kilku nie porąba.ł w pojedynku, tak mówi: "Po 
wieczerzy poszedł Szembek w taniec; Zelecki mówi do mnie: pójdf
cie mu służyć (w parę zamiast niewiasty), odpowiem: "dobrze." 
Tańczymy tedy, aż skoro już wielkiego poczęli tańczyć, ów: (Kor
dowski) stojąc na trakcie (w pierwszej parze przed muzyką) po· 
CZl!ł 'piewać: 

Mazurowie naszy 
po jaglany kaszy 
słono wqsy ruajfł, 

w piwio je maczajq. 

i tak ową piusukę kilka ra1.y powt.arza; mnie też gniewno sifJ 
uczyufło, wezm~ owego Zaleckiego na ręce tak jak dzieci noszfl, 
bo chloptlk był mały (goście rozumieli że ja. to czyni~ z kochania) 
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i idę z nim, n pomiJ&JilC Kordow kiego ' ptewającego t~ piosnkę, 

uderz~ go w piersi Zaleckim, ten padł w znak, a że był chłop 

srogi jak dąb, dosiągł jakoś ławy głową, uderzył si~ w tył i zem
dlał; Zelecki też, bom nim o drugiego ze wszystkich sił uderzył, 

nie mógł potem wstać i t. d." - Cały opis tańca i zwrotka śpie
wana jest wyra~ nie krakowiak.') Pasek nazywa go tańcem wielkim, 
bo on wówczas jeszcze był takim, to jest głównym tańcem całej 
szlachty; zresztą tańce nie brały u nas w ej nazwy od prowincyi 
ani od kraju. W tym opisie widzimy równie:t iż pierwiastek wo
jenny wówczas jeszcze przewa:tał, gdy Pasek służył Szembekowi 
zamiast panny. Z tego również widać, h krakowiak, pomimo prze
niesionej już stolicy do Warszawy i przewagi Mazowsza, długo 
z Mazurem o pierwszeństwo walczył. I dziś jeszcze chocia:t taniec 
ten ustępuje wieńca mazurowi, znikł z dworów szlacheckich, je
dnak w Krakowskiem i Sandomierskiem jako w swojej kolebce, a 
czasem i w innych prowincyjach mięsza się on do zabaw dwor
skich, choć pierwszeństwa nie trzyma. W kuligach jednak zapu
stowycb, dotąd jeszcze innym tańcom przodkuje, zwłaszcza gdy 
kulig gromadnem weselem krakowskiero szlichtad!JI do dworów za
jedzie. Krakowiak jak z ludu wyszedł, tak znowu w lud stopiony, 
zachowuje się dotąd u wieśniaków krakowskich z całlł BWIJI krasil 
ubiorów, śpiewek i ochoczego Krakowian życia, szlacheckiero wy
robieniem dużo podniesiony. Kilkadziesiąt nieraz par z przodlru
j!łcym na czele wali si~ (np. po ódbytym ślubie) do karczmy; tam 
(lub zbliżając się) każda para w pół ujęta splecioneroi rękoma 
(on ją prawą a ona go lewą ręką) trzyma się szczerze i mocno, 
jakby z góry galopadą lecąc, obawiała si~ upadku, i wzajem so
bie pomocy udziela. Słychać z dala śpiew całej gromady w jeden 
ton zlany: jacy tacy, tacy jacy, coraz to bliżej i głośniej, a:t we 
drzwiach huknął głos : W zdyćma Krakowiacy! jakby echo w Ta
trach siEJ odbijało. Z samego nacisku słów: ja.ccy taccy, taccy 

') Nie koniecznie. Strofka przytoczona zarówno dobrze małe być 6pie
wan'ł n rytm krakowiaka jak i mazura, a nawet poloneza. A ponie
waż wszystkie te tańce miały w zasadzie przodknjfłcego i posługiwały 
siQ śpiewkił czy to wśród plqsów czy przed skrzypkiem. nucon'ł, wille 
bynajmnieJ dowiedzionem nie jest aby wł'rażenie Paska: wielb1 ścil)
gało siQ do krakowiaka; tern bardziej ~Y lud nigdzie tfO tak1m we 
nazywa, lubo mógłby w istocie za tak1 uchodzić (osobliwie mijany) 
wzgl!ldnie do znanego tu także drobnego lub dl'obionego górala. 
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jaccy - odgadoies;r, krakowiaka suto kółeczkami obwieszonego, 
który na dobitkę krzesz~c podkówkami, szczęk , brzęk, wydaje. 
Ubiór krakowski jaki:t bogaty i strojny l Co to za rysunek w wy
szyciu, co za rze~ba na pasie, co za krój sukmany, jaka zucho
watość z czapki} na bakier z pawiem piórkiem, jaka fantazyja i 
smak w calem ubraniu.') A u dziewek włosy w kosy zaplecione, 
a w tych kosach co za wstlł:tki l co za barwy na spodniczkach, 
co za hafty na koszulkach, a gorsety, a trzewiczki l 

Autor Wiesława, (Brodziński) jakie wymownie nam w nim 
kregli cały taniec : 

I wybral druchnt;;, której wdzivk uroczy 
Zwrócił na siebie wvdrownika oczy. 
Najprzód wychodzi, przed muzykił staje, 
Halina w pląsach rvk~ mu podaje; 
Za nim si~ wkoło młodzieńcy zebrali, 
Nucą i bijlł w podkówki ze stali. 
Wiesław sio za pas ujął rvką prawt, 
Zagasił wszystkich poważną postawił; 
W skrzypce i basy sypnął grosza hojnie, 
Ojcom za stołem skłonił siv przystojnie. 
Halina pllłsa z miną nroczyst,., 
OburllCZ sza~ uj'łwszy kwiec1st!l ; 
On tupnllł, głow~ nachylił ku ziemi 
I zacz11ł nucić słowy takoweroi: 

Niechże ja lepiej nie tyjv, 
Dziewcze skarby moje itd. 

Bierze Halin~ i tak w około 
Przodkujlłc drużbom tańczy wesoło; 
A gdy ku skrzypkom znowu powróci 
Staje i w pląsach tak dalej nuci: 

Czemu ja w Proazowskiej ziemi itd. 
Halina w pląsach przed nim ucieka, 
On w r!jce pleszczllc goni z daleka, 
A gdy dogoni, z uj~Łił wróci 
Staje i w pl'łlach tak dalej nuci : 

Nie uciekaj ptaszku luby itd. 
Sam teraz w plfłsach przed druchn'ł stroni 
A ona za nim poekocznie goni, 
I dogoniony, gdy znowu wróci 

') Ojczy~nt '!uakte tego ubioru, jak to już :rytej powiedzieliśmy, je at 
raczeJ oleobca Miechowa, Skalmierza, bardzieJ rut Krakowa. 



374 

Staje i w pitiach tak przed nit nuci: 
Gospodarzu nie dasz wiary itd. 

Dłoń mu podała, a on w około 
Przodkuj'łC drużbom tańczy weebło; 

A gdy do nowej pio1enki etanie 
Skrzypek drzymi'łCY zakończył gracie .. 

J. Mączyński (w dziełku: Wlościanie 1 okol4c Krakowa 1858 
str. 92) mówi: 

"Kiedy wszyscy na świecie zwykle tańczlł jak im zag1·aj'ł, je
dni k.rakowiacy tak tańczlł jak sobie sami zaśpiewAjJł. 1) To szcze
gólniejsze odró~nienie, zdaje siEJ naprowadzać na domysł, te ta
niec ten powstał na łonie rodzącej si~ społeczności ; kiedy kto 
chciał, a był odwa~ny i śmiały, obejmował dowództwo nad innymi." 

"Domysł taki czyni prawdopodobnem wszystko w tym tańcu, 
bo nie tylko to ci wskazuje tańczący w pierwszli par~ a prowa
dzący za sobJł iunych, kierujący ich obrotami i ruchami, ale masz 
ten taniec połączony ze śpiewem , co jak si~ zdaje, te pochodzi 
z czasów, w których jeszcze nie umiano użyć muzyki, aby wtóro
wała tańcom, i zast~powano j'ł śpiewami (?)." 

"Zresztlł utwierdza to mniemanie 1 te w tańcu tym natural
ność jest jego pi~knością, te ją oszpeca katda okrasa niby sztuki, 
i te taniec ten wyrata tylko te uczucia, jakie na łonie pierwiast
kowej prostoty władały człowiekiem." 

"Taniec ten jest chwil'ł wyświecająclł nam, jak poetycznym 
i muzykalnym jest ten lud, kiedy swoje piosnki improwizuje, nu~ 
do nich układa, muzyka zaraz ją wygrywa, a oni w takt ją (po 
lliej) tańczJł. O l te ich piosnki i muzy h, to dwie siostry, a ta
niec to ich brat, wszyHcy zaś troje, to bluni~ta, tak podobni do 
siebie, te zaraz katdy odgadnie, te to dzieci jednej matki, a ł4 
była Chrobacyja. A choć jut tyle wieków przetyły, nie zmienił 

') Śpiew istotnie przeważnt zdkje 1i0 być krakowiaka cecht. Dowodem 
tego, te lud mnićj a rytmem obeznany, mianuje czuami 1a10 taniec ten 
t1141urem, e-dy śpiew (cbo6by nawet do nuty obert.aaa sa~tósowany) 
zawue 11011 nazwo krakoto ... 
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się ich pierwiastkowy charakter, i zawsze je zaleca prostota, swo
boda i wesołość." 

n Gdy muzyka zagra krakowiaka, rozdzielają, się pary; - ko
biety ze skromną minl<~~: w lekkich pląsach uciekają w jeduę stronę, 
a mężczyźni przytupując i pokrzykując : hfjże ino, dana ino l pu
ściwszy się w stronę przeciwną, spotykają je w tej ucieczce, a 
zgrabnie i zwinnie podsunąwszy rękę pod rawiQ tancerki, chwy
tają, je w swoje objęcia. Ujęta wspiera się ręką na jego ramieniu, 
poddaje się jego woli, a on ją prawie unosząc na swej silnej ręce, 
tańczy z nią pobrzękując mosiężneroi kółkami pasa i krzesząc 
iskry z stalowych podkówek, a to wszystko z miną i ruchami, 
wykrywająceroi radość i wesołość." 

nAby tak tańczyć krakowiaka jak go oni tańczą, trzeba się 
urodzić krakowiakiem. Patrząc na ten taniec, zdaje się, że wi
dzimy obraz porwania dziewic. Lecz czegoż nie widzimy w tym 
pełnym poezyi tańcu, kiedy co moment jakieś w nim zmiany, a 
po zmianie nowe obrazy przedstawiające niemal całll historyją 
dwojga kochanków." 

"Zawsze odgadniesz, co każdy obraz przedstawia, bo śpie
wane przy tern krakowiaki, są jak na dawnych obrazach napisy 
z ust wychodzące, co wygłaszały my'h i czucia wymalowanych 
osób." 

"Po przetańcowaniu kilkakratnem w kolo, zatrzymują się przed 
muzyką, a tańcz~cy w pierws"'ą parę, znowu im zaśpiewa i znowu 
tańczą . Po czterech, pięciu takich tańcach, muzyka grać przestaje, 
a podług ich wyrażenia: ucina im mueyka, i na. tćm kończy się 

taniec tak niespodzianie, jak zwykle na świecie kończą się życia 

naszego roskosze i przyjemności." 

nZ tern na.głem wypowiedzeniem posłuszeństwa, albo tań
czący w pierwszą parę stawa przed muzyką i rzuconeroi w skrzypce 
kilku czeskiemi przywodzi ją do po łuszeństwa i utrzymuje się 
przy dowództwie w następnym tańcu, alb1> udaje się na wypoczy
nek, a inny płacąc muzykę spadkobiercą praw jego zostaje. Z po
czątku dość zgodnie te przemiany na tępują: lecz później, gdy 
podpiją, a to zwykle następuje, bo tańczący w pierwszą parę i 
sam p1je i drugich częstuje, wtedy nie tak łatwo jeden drugiemu 
tego pierwszeństwa ustąpi, a zt11d rod?.i si~ kłótnia a często po 
niej i bijatyka." 
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"Gdy znś włościanie ci, jak sobie podchmielą, &Ił szczodr1.y, 
nic nie żałują, wszystko chętnie oddają,; więc wiodący taki rej 
w tańcu zwykle wszySltko co ma (przy sobie) wyda na częstunek 

a szczególniej na. muzykę, i dla tego możua. ich słyszeć śpie

wających: 
Skrzypek se: 11an Mkt-zypek, my jego rolnicy, 
nie :tostawi deku nawet i górnicy (guni, sukmany). 
l górnica wlezie w jego skrzypek dziurą, 
ale za to-ć jesta (jest tancerz) po nad wszystkich górt. 'l" 

Wł. Anczyc (w Tygodn. illustr. Warsz. 1862 tom V. str. 119) 
mówi: "Taniec, to dusza krakowiaków. Gdy wiejskie skrzypki i 
wtórujący im bas zahuczą, to przy kilkotaktowej jednej i tej samej 
melodyi, gotów kilkanaście godzin, do północka, bez wytchnienil\ 
,hulać. Tańczą zwykle obracaj~c się w kółko, na rytm krakowiaka 
lub oberka; po obieżeniu do koła karczemnej izby z swą tan
cerką, zatrzymują się przed shzypkiem i śpiewają, najczęściej 

piosenki improwizowane. - Kto zapłaci, ten podaje nutę skrzyp
kowi, który musi ją wygrać wedle życzenia tancerza. Biada temu, 
coby się śmiał wysunąć przed niego i puścić przodem; jeszcze 
nie obiegnie dokob, a. jut uczuje ciężką pięść współzapaśnika 

na swojej głowie; powstaje bitka, często i krew popłynie, mo
cniejsza strona słabszą za drzwi wyrzuca, a ta.ńce, jakby nigdy 
nic, rozpoczynają się na. nowo." 

Dodamy tu, te krakowiak tyle wyrazisty w głównych swych 
rytmach (wskazanych już w Seryi V t. j. poprzedzającej, na str. IV), 

') Zdarza ei~J wazakt e, ze ktoś z biedniejezych , nie posiadaj,cy gotówki, 
a jednak pregn,cy zabawy, ucieka sio i do próśb także, jak tego do
wodził krakowiakt (w zbior:le Konopki): 

Skrzypek se pan, skrzypek, - my jego rolnicy, 
kiedy zagra, drzemy - buty po próznicy. 

A graj' mi, graj,, - chociaż mnie nie zna.it, 
choó pteniodzy me mam, - to mi poczekaj t. 
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ró1ne ma, jak kaidy taniec ludowy, drobne odmiany w ruchach 
wedle okolicy lub powiatu. Tancerz objąwszy kibić tancerki praw,. 
r~ką, gdy ona objęła go w pas lewą, (lubo i odwrotnie si~ zdarza), 
trzyma lewą wolną w powietrzu i puszcza si~ z nią. dokoła. izby 
krokiem raczej posuwistym ni :t skocznym' ale kn~epkim i silnym. 
Tańcząc przytupuje do taktu wysokieroi stałowami podkówkami, 
z których, gdy je o siebie lub o podłogę tłucze, ogień niekiedy 
wykrzesuje; to znów potrząsa wolną ręką u pasa zawieszone kó
łeczka mosi~żne dla tem większego brzęku i szumu (zwłaszcza 

pod Szkalmierzem i Proszowicami, gdzie ilość owych brzękadeł 

jest większą). Miejscami tancerz i tancerka. biorą się tylko za ręce, 
nie obejmujJłc wcale kibici; to znów przy podniesionój ochocie 
tańczJł wedle okoliczności kobiety z kobietami, a (rzadziej) mę:t
czyini z m1,11c~yznami, jak to i w obertasie miewa miejsce. 

Czasami po przetańczeniu dwu- i kilkokrotnem dokoła izby 
i odśpiewaniu przed skrzypkiem jakiego dwuwiersza, wszystkie 
pary przystawają. w kółko (co znów przypomina słowiańskie: koło), 

jut to trzymając się za ręce, już bez tego, a zarazem ch wiejąc 
rękami lub 1. lekka kołysząc się ku sobie przez chwilę. Wówczas 
jedna z par tańczących wysuwa się naprzód; i w środku owego 
koła., stanąws1.y naprzeciwko siebie, para ta wyskakuje i wydre
ptuje (drobi) ku sobie na podobieństwo górali, poczem tancerz 
goni SWJł tancerkę, lub sam prze~ nią jest ścigany. Wreszcie męt
czyzna pochwyci swą tanecznicę i oboje wracają na swe miejsce 
do koła, poczem id!l 1.nów w taniec wszystkie pary krakowskim 
krokiem w koło izby, dozwalając kolejno w ten~e sam sposób wy
suwać się następnie do tai~ea drugiej, trzeciej itd. parze. Taniec 
ten, zawsze w takcie '/, idl}cy, uazywajll Mijanym. 1) 

') Gazeta Dritnnik Waruato ki z r . 1861 1 Nr 98-119, piu:e w korrespon-
dencyi sweJ w Krakowiak śpiewany w Ojcowie w tańcu brzmi: 

Zdwieć-ł.e mieai'łcu we cztery ogniwa1 
Pntdnickim dziewczotom co id'ł do imwa. 
A Smorzowakim nie aWJeć, bo tego niegodne, 
bo ci o obmówiły, mie•ifłOzku nadobny. 

"Krakowiak zaldy wi~cej na expromtach prowadz'łcego taniec, 
niźli na zręczności tancerzy. Lecz taniec mijanym nazywany, ma wiele 
powabu i naatr~za obazerne pole tańcujfłOym do popisania aiQ zr~cz· 
no8cit i do rozwini!jcia uroczych wdsiokow pllłiU. Taniec na tem za. 
leży, ie uczeatnic1 formuj' koło, w lirodek którego watopujo jedna 

.a 
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Niekiedy znów tańczą Pr;ebieganego, t. j. gdy każda para 
tancerzy, stanąwszy twarzą do siebie, sunie się jedna za drugą do 
koła izby, tak, że chłop cofa się w pląsach w tył, gdy naprzeciw 
niego stojąca goni go kobieta, lub też przeciwnie. Mężczyzna 

trzyma się · przytern pod boki (jak w kozaku), kobieta zaś za końce 
lub boki uniesionego nieco fartuszka. Gdy kobieta cofa się a goni 
ją m~iczyzna, wówczas kołysze się ona niekiedy to ku prawej to 
znów ku lewej stronie lub wykręca w koło siebie. Taniec ten nie
którzy Obertasem krakowskim zowią (obacz takte co o tym tańcu 
powiedziano na str. 59-60, 69-71). 

Częstokroć rozpoczynając się krokiem wolnym, krakowiak co
raz to idzie chyżej, zwawiej , w podskokach, aż nareszcie prze
chodzi w tak zwanego Suwanego, czyli w prędką galopadę na dwa 
tempa równe w takcie, gdzie raźnic z nogi ua nogę przestępując 
przesuwają, się tancerze po izbie. 

Słowa do krakowiaka nucone czy to wśród tańca, czy w przer
wach tanecznych przed skrzypkiem, przy różnej tancerza gesty
kulacyi (podobnie jak i śpiewane przed fortepianistą, po domach 
szlacheckich i po miastach, krakowiaki) są to krótkie dwu- i czwo-

para; tancerka kr~cąc. się jakby w walcu, ucieka przed kawalerem, nsi
łujfłcym schwytać ją, częste napróż no jeżcli tancerka zręczna, ai na
koniec uniesiona litością nad znoionym zapaśnikiem, odda sill w jego 
r!!Ce, i walcem(?) zakończ~ tę walkę wesoł'ł, której wazqce się kolejo 
z rozgłośną radością podzielają widzowie, poczóm następuj!! coraz 
!!wieże pary do ukończenia tal1ca. MQżczyźni zwinni i zręczni (silnej 
budowy acz wzrostu nic wielkiego) ·, a kobiety kształtnej powierzcho
wności (schludne w odzieży i chatach), żwawe i ochocze w tańcu, oso
bliwie w mijanym, rozwijaj:} zaletę tancerek z niezrównanym wdzil)kiem. 
Taniec (lubo piękny) na warszawskiej scenie w W-eselu to Ojcowie, nie 
przypomina wcale tańca Ojcowskiego ludu. Czerwone buciki Zosi lub 
Jagusi Ojcowskiej, wiQcćj maj'ł powabu. Podczas kiedy młódź skacze, 
starce i matrony bawią siQ kielichem; młodzi w chwili odpoczynku, 
chętnie zwiększaj~ to poważne grono ; ze nie są, nader mowni, więcej 
zatem śpiewają. Tęsknota jakaś przedziera się nawet przez wesołość 
i rubaszność ich pieśni. u 

Cytując te wyrazy, zwrócić winniśmy uwagQ, ~c czerwonych bu
cików w Krakowskiem oddawna już nikt nie nosi, lubo zdaje sil), ze 
niegdyś mogły one na większe uroczystolici i do tańca być tu obu
wane, jak o tem świadczą niektóre krakowiaki (w zbiorze J, Konopki): 

Płynie woda plynie, - około Zwierzyńca, -
czarne buty do roboty, - czerwone do tańca. 

Hojie ino, hojźe, - czerwony trzewiczek , -
mnie siQ nie podoba, - ino ogrodniczek. 
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rowiersze, zawierające zwykle w pierwszym wierszu obraz jakiś 
z natury wzi~ty, w drugim zaś zastósowanie jego mniej-więcej 

szcz~śliwe do sentencyi lub uczucia jakie się z piersi śpiewającego 
wydobywa. Od formy, a raczej układu podobnego, tam nawet kra
kowiak nie zawsze odbiega, gdzie śpiewka przybiera wyrażnie 
barwo miejską, okolicznościową lub dworacką, lubo tutaj wiersz 
ws~pny nie tyle już z natury, ile z otaczających scen bierze swój ży
wioł; ztąd mimo pozornej gładkości i wymuskania, śpiewka cała 
sta.je sio w wyrażt'niach bledszą i prozajiczniejszą niż chłopska, 
i w takim to kształcie dostaje sio obok niej następnie do jarmar
cznych drukowanych broszurek, na etyki.ety do karmelków i t. d. 
Tu ukazuje ona zwykle brak zupełny poezyi i oryginalności, a co 
gorsza, bywa często niesmacznem klecidłem rymów, wśród których 
wyzierają ułamki dum i pieśni znanych i nieznanych wieszczów i 
wierszokletów splecione z niezawsze trafnie przyczepionym do nich 
konceptem nowego twórcy - cukrowara. Że chwila natchnienia 
nie samych tylko nawiedza wybranych, ale i każdego innego może 
być udziałem śmiertelnika, więc nic dziwnego, że wśród powo· 
dzi takich wierszydeł, zdarzy się napotkać i coś udatniejszego. 

Wówczas, gdy rytmy krakowiaka w jednostajnych powtarzają 
sio odstępach, a miara wiersza jest jednakową, śpiewak wszelkie 
nawijające mu się slowa czyli wyrazy swej śpiewki, o ile tylko 
do owego rytmu przystajl}, bez skrupułu pod bieżącą podkłada 
melodyę. Ztlld to bywa, że. słowa wielkiej krakowiaków (jak i ober
tasów) liczby, na jeduę i tęż samą śpiewan~ hyc mogą nutę i od
wrotnie, jeden i ten sam dwuwiersz, w rozmaite przyoblec się może 
tony. Przytoczone więc w zbiorze niniejszym słowa, pod melodyę 

podłożone, 2 małym tylko wyjątkiem (tyczącym się osobliwie 
pierwszych krakowiaków), uważać należy za przypadkowo przez 
śpiewaka do nuconej przezeń przyiltosowane melodyi. 

Ponieważ obertas, równie jak w innych Polski ziemiach, upo
wszechnił się i '\V Krakowskiem (gdzie przeważnie nawet panuje 
obok krakowiaka), ztąd też słowa śpiewek krakowskich, pod
kładane nieraz bywają pod nutę obertasa lub mazura, przyczem, 
że rytm tu i tam jony, ~bciąć coś ze zgłosek, lub wypełnić trzeba 
śpiewakowi braki dodatkami: oi da, danA i t. p. A zdarza się i prze
ciwnie, t. j. że słowa obertasowe rzucane są dosyć niewłaściwie 
na pastwo nuty krakowskiej. 
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Polski taniec , tu po prostu polskim lub wotnym zwany, przy 
godach weselnych jedynie (i to nie zawsze) tańczonym bywa. Na
tomiast biorą sie włościame dość często do sztajera (walca), do 
polki, do drobnego (góralskiego tańca) do flisaka, lub do ko1aceka.l) 

Między wydaneroi zbiorkami krakowiaków, odznacza się ko
rzystnie zbiór Gorączkiewicza, 1) jak niemniej zbiór dołączony do 
pieśni ludu zebranych przez Wacława z Oleska a instrumentowa
nych przez Karola Lipińskiego. Melodye te, jak i im podobne, 
wśród wielu innych , znale~ć czytelnik może i w niniejszym 
zbiorze. 

Ponieważ zat·ówno szlachta, jak i mieszczanie i chłopi, posia
dający do muzyki gust i usposobienie, przy odpowiedniej pod
niecie, śpiewać krakowiaki lubią, i wzajem sobie melodyi i obra
zowania wyrażeń użyczają, po swojemu je tylko urabiając, - wi~o 

w toku dołączonych tu melodyj, nie oddzieliłem jednych od dru
gich, by je (podobnie jak pieśru) w osobne zbić gruppy, co by 
zresztą zbyt drobiazgową, a jednak mało pożyteczną było pracą. 

Wszakże styl każdego z tych rodzajów tak jest wydatnym, że 
z łatwoścaą da on się rozpoznać czy to w układzie tekstu, czy 
w pochodzie melodyi. 

1) Broszura pod tytułem : Gorzka Wolność młodzietJ.ska albo Odpt>VMclt 
na złote jarzmo małże1i.skie prztz jcdn~ dam, dworak~ i t. d. bez daty 
i miejsca wydania, stronmc 47, (w Krakow1e jednak za króla Michala 
drukowana), wspomina w tych słowach o rótnych tańcach, mi~dzy 
które mi są, i cudzoziemskie: .A mój miły bracie, wzdyć dosyć macie 
czasu y okazyey pnypatrzyć si~ tym pannom. Na toć to biesiady, na 
to kon wersacye, na to tańce różne żebyście sil) im słusznie przypa· 
trzyli. Na to świeczkowy, żeby ieśli który nie dojrzy, lepiey ją. widział 
przy świecy, którą pl"Zed aoblł nosi. Na to mieniony, żeby z boku oba· 
czył tern lcpiey, jak chodzi. Na to goniony, żeby widział ieśli nie 
knlika, aluo nie dychawiczna. Na to śpiewany kowal, ?.eby ałyezał ieśli 
uitl uicmota (niemowa). Nn to Niemiec, żebyście jak w garce kołatali 
czy doura m1edź, y złość ieśli sig w niey nie ozwie. Na to angielskie 
łatlec tiwiei:o wprowadzone, żebyście ku sobie r~kami klaskali, motali 
Hi\} z SOUl\·" 

' ) Około r. 1820 wyszedł w Warnawie (w litografii Składu sztuk pio
knych przf uli<'y Miodowćj Nr. 497; lubo przy końcu nadmieniono że 
sztychowa J~;drzej Miillor w Wiedniu): Zbiór krakowiaków tdoto
flfJClł na fortepian, z dodaniem kilkunastu zwrotek textu, wydany 
p•·zcz bezimiennego, a obejmujl}cy 20 krakowiaków (nut). W kilka lat 
pĆ>Źnuij ukazuł ~ię w Wiedniu u Ant. Dial>elli'cgo (Nr 3314) podobnyż 
zbiór pod tyt. kmkowiaki zebrane i wożone na fortepian prv.ez Winc. 
Corq,czkiewic~~:a, który w części widocznie z poprzedzaj'łcego korzy
stał; zbiór ton obejmuje 84 krakowiaków, wpośród których jest i kilka 
melodyj góralskich. 



KRAKOWIAKI, 

Polld, Szoty, Galopy, i t. p. (w '/• takcie), 

620. 

Albotmy &o 1r.cy taoy, jacy W.Cy jr.ey tacy, jr.ey tacy 

chłopcy lua-kowiacy ale ole pijany, D1r.la m~e - reulr.a, lllobloeka wo\4-

łe - oalr.a' Jtdlla kocha - neeaka, jodna kocbr. - nocali:a. 



l. Alboż my to jacy tacy, 
jacy tacy, jacy tacy -

chłopcy krakowiacy, 
~~ole nie pijacy. 
Biała magiereczka, 
niebieaka wat,ieczka, 
jedna kochaneczka. 

2. Karazyja wyszywana, 
cecioć jakoś cudowana; 
1 guziczkami, z potliczkami, 
czyrwonami niteczkami, 
złocieterni klapeczkami 

na okoluaieńko -
moja matuaieńko. 

S. Dalej paaiczek kowany, 
tak i owak wyszywany, 
a białej akóry wykn;cany, 
rzemykami przeplatany, 
gwiazdeczkami nabijany, 
z gwoździkami atalowemi, 
z kółeczkami mosiożnemi 

do koluaineczka -
moja kochaneczka. 

4 Przy nim takie przyczepiony, 
na rzemyczku zawieazony, 
i w kallteczko włożony, 
mój koziczek wyostrzony 1 

u Uufirza lilufuwany, 
a w Krakowie farbowany 1) 

do koluainieczka -
moja kochaneczka. 

6. Pawie piórko u czapeczki, 
kapeluez, przy nim wat.tteczki, 
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wyprawny na kapciuch rzemień, 
hubka, krzeaiwo i krzemień 
i cybuszek i fajeczka, 
do niej złota przykrywaczka 
złocista spineczka, 

moja kochaneczka. 
6. T nowuaieńkie akórzaki, 

kotuch też nie lada jaki, 
i faworek u koazuli 
com go dostał od Urszuli, 
wóz kowany, cztery aiwki 
com nim woził ładne dziwki, 

dana moja dana 
i biała aukmana. 

7. A która mnie b~dzie chciała, 
to to wazyatko bodzie miała, 
i spódniczko z galonami, 
i aukmano z potrzebami, 
i pozłocisty pierścionek, 
i śliczny krakowaki wionek, 
kilka wstążek do warkoczy 

szpilko bijłOił w oczy ; 
dajże teź o Doie 
jetli to byó może. 

8. Rańtuch z koroneczk• czysty, 
fartuch w kwiaty okoliaty, 
gorset z litej materyje, 
korali pełno na ezyje; 
przy nich moda! z Matq Boak, 
cudotworn• Czoatochowak• -

a wioc moja tonka 
bodzie jak ilachoionka. 

żec . Pawi P. 1. pol. w Oal. 

NB. Takty melodyi: od 2go do 6go, powtarzaj• aio w miaro potrzeby; 
ostatnie zali 8 taktów śpiewu ałużt zawaze dla ostatniego dwuwioraza W
dej atrofy. 

621. Morawica Aleluandrowloe. 

jacy l&cy, jacy t.&cy, chłopcy l<,...kowlacy, 

1) Koziki miewajt oprawo drewniant żółto lub cz:erwono farbowant . 
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J>Odkówkl 11& • lo"o no ... iu łllll\ ńlc.1o 

l. Albo my to jacy tacy, jacy tacy, 
chłopcy krakowiacy
podkówki atalowe 
nowiusieńkie nowe. 

2. I buciki z skllry końskij, 
u nich rzemyk na podwitzki ; 
1 portacki z skóry łosij, 

w podarunku mam od Zosi -
dana moja dana, 
i biała sukmana. (bia) 

S. Biała bieluchna sukmana, 
h~ite ino, obaywana -

Zosiuniu kochana (bia). 
•· I faworek od koaule 

com ae dostał od Oraule, 
pod •Yi'ł spinecka -
złota złocinecka. 

6. I paaicek okowany, 
z akóry biały wy~cany 
coteckami, rzemyckami, 
kółeokami nasadzany -

moaięzne kółecka 

dała koohaneoka. 
6. Na kapciuch wyprawny rzemień, 

hubka, krzeaiwko i krzemień, 
cybuch i fajeoka -
dała kochanecka. 

7. Mam pioniqdze za osiwki, 
" ja kocham syćkie dz1wki, 

c~ato z niemi atracę, 
gdzio którt obace. 

8. Cyli w świ~:to, cy w niedziele , 
cyli w karcmie, cy w wesele, 

ayćkie przetańcuje 

jesce przyborguje. 
9. Caa by mi aie juz i zenić, 

niewiem którt mam odmienić; 
cyli Kaikę, cy to Baśkę, 

cyli te Orsule 
co dala kosule. 

10. Pojtłbym ae Rozalijt, 
da sprawiała karazyjt; 

ale bardzo płocha 
boó ku d ego kocha (lub : co wi

ll. Za Kaik'ł mi daj t krowo ( dzi to kocha) 
gospodarztwa połowo ; 

złoinica dziewcyna, 
taka w nij przycyna. 

12. A w Marysi dobra duaa, 
za zono j' pojtć muso; 

mówit mi atsiedzi : 
daj na zapowiedzi. 

18. Pojedziemy na jarmarek 
kopiemy ee bydlti paro i 



i krowiQtko i ko:tlttko, 
i proaJttko i kurcttko, 
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do e tu diasków grać pne1lańcie; 
bo ja wam zapłacg 

paenicki półmacek (pólkorczyk) 
hauzu krakowiacek l 

ino aie zbogac~ -
za ucho pałeclrt 

14. A wy mili muzykaocia Ee awt kt>chaneckt. 
622. 

l . Albot my to jacy, jacy, jacy, jacy, 
chłopcy krakowiacy l 

do kolnaineczka, 
moja kochaneczka. 

Czerwona czapeczka, 
na oal podkówecka, 
i biała sukmana, 
dana moja dana. 

~. Karuyja wyuywana, 
haftowana, 

p~tliczkami, sznureczkami, 
kółeczkami, hafteczkami, 
llociatemi klapeczkami 
do koluaineczka, 
moja kochaneczka. 

8. I puiczek z białej 1kóry 
wyiZywany, 

przeplatany rzemyczkami. 
wybijany goździczkami, 
słocieterni eprztieczltami 
do kolosineczka, 
moja kochanect:kL 

'· l koziczek a stalowy 
wyostrzony 

i dopoobewki włożony, 
i fajeczka i krzesiwko, 
na to dobre przyodziewko, 
kochajże mnie moja dziewko 
do kolnaineczka, 
moja kochaneczka. 

6. I ltoeznlka r; kołnierzykiem, 

1 faworkami, 1 fałdeczkami, 
1 ober.ew:kami, z pnyuewkami 
do kolnaineczka, 
moja kochaneczka. 

8. I pot1-eozki na u:nureozkn· 
do 6citgania, 

z kieszonkami, z wypustkami, 
lamowane aznureo1kami 

7. I buciczki wywracane, 
podkóweczki nitowana, 
i w krojiozkn praeszywane, 
z uszeczkami , podwitzltami 
do kolnaineczka, 
moja kochaneczka 

8. I obrtbek do koszuli, 
com go dostał od Orazuli 
na faworek do koaznli, 
moja kochaneczka. 

9. l pienitdze za obsiewki, 
kocbajcJeż mnie moje dziewic, 
a która mnie b~<hie chciała, 
to to wszystko b~dzie miała, 
i krakowaki wianek, 
zlooiaty pierścionek. 

10. Rańtuch złoty okoli1ty, 
i gorset złocisty, czysty, 
aznurek koralów rz~ai•ty, 
do koluaineczka, 
moja kochaneczkL 

11. Ale nie wiem kt6rt kocham. 
ozy Maryn~, cay Kasie~, 
czy Barb~, ozy Józłc~; 
&le z tej przyczyny, 
wyprawig wam chrzciny 
do kolosineczka, 
moja kochaneczka. 

1~. O i wy tet muykanoi 1 

do ćme diabłów 
o tych chrzcinach grać praeaiańoie ; 
bo jak si~ teł ja 1bogq, 
to wam sowicie 1aplact 
za ucho pałeozkt, 
moja kochaneczko. 

K. W. W6Jolckl P. l. T. n. (lał • broaiiVJ ~ł,l.) 
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Knkowłr.k koplnla~kl. 623. od Prouowł~. 

l ( ( ( 63 ( ~ 
łJ : N G S l C # C C G l =ffi C C : l: G C c-t l &iJ 

1 Albo•mr lo 1"1 jacy, Jaoy jacy, chłopcy krako-wi~y 

"" cal podk6-wecka 

l ( ~ ~ ( ( ( ( ® c z s·· 1 t r ' =l c G ~.f l :; ' l ~ ts 51 y l r # r u l 
cenroa.a ca • peeka, 

l biała A • lrmua. 

claDa moja claua . ( ( ( & = r g y l rm:: =l=; rP' l u~ tr l f; 
1. Albomy to jacy, jacy(:) 

chłopcy krakowiacy, 
cerwena capecka, 
na cal podkówecka, 
i biała aukmana, 

dana moja dana. 
2. Kanzyja granatowa, 

co jt od parady chowa, 
u niej kołniezycek, 
jAk jaki jvzycek. 

S. Jedwabiaiem wyaywau11, 
bryzowana, lamowana;, 
z złociatemi hafteckami, 
z moa1vznemi kóteckami, 

r. modremi łapeckami, 
dyó to w koluaieńko. 
moja matuaieńko. 

4. l puicek okowany, 
jak to ma.Jł krakowiany, 
1 moaivznemi centeckami, 

tak pi~kn.ie 6 ieC'ł08 

jak słoto bvdtce. 
6. Kółka przy nim moaivme •t, 

i male •t, potvzne &Ił, 
a cem ich jeat wivcy, 
wedle Juia dzwiocy. 

· 6. l kozicek wyoatrzony, 
ua rzem:rku zalozooy, 

klucyk od ekrzynecki, 
gdzie •t koaulecki. 

7. I plenitzki za obsiewki 
prr.ypatrzcie aie wsyćkie dziewki, 

watllzka do koaułe, 
dana od Unule. 

8. I kor:ueek po kolany, 
jak to majt krakowiany, 
"Y•ywaoy, bryzowany, 
na ramionach haftowany, 

a w kraju (brzegu) odmiany, 
r: białych, z caroych nózek, 
w koło obaywany. 

9. l kaftanik po kolany, 
jak tu mlljł krakowiany, 
wyaywany, dziurkowany. 
na hafteckv r:apinany, 

portachy akórzane, 
z kolan opuaoaoe, 
lulka złotych sa nie. 

lO. I torybka na rr.emieniu, 
przewieeona na ramieniu, 
kawal chleba do zywienia1 

apyrka i kiełbua, 
to pociecha naaa. 

11. A fajeoka przy cybuaku, 
prr.ywitzana na łańcuaku, 

zeby nie z~rinvła, 



skoda by j~j była. 

12. Tytoniu pełen kapciueek 
a za cholewt cybuaek, 

kazdy aobie kurzy, 
w domu i w podr6zy. 

13 A koaturek okowany, 
jak to majlł krakowiany, 
z moaivznemi cetechmi, 
obijany kółeckami; 
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aby mocne były . 

aby aewców, krawców 
po jarmarku biły i 
bo buty, aukmanki. 
ba:-dzo drogie były. 

14. Zagrajcie-z no dana jacy, 
jak tańcują krakowiacy; 

dyć to w koluaieńko, 
moja matuaieńko. 

624. Ojców. 

A j~ ch opłec krakowł~cok mam cupryn• okraglutk,, pnypatrz alt 

panienko, )alt mi to ta · dJ:Ilutko 

l . A ja chopiec krakowiacek 
mam cuprynko okrtglutk'ł 

gladziutq i carniutkt, 
przypatrz aiv panienko 
jak mi to ładniutko 

2. A mój kaftan taki tani, 
po złotemu z potlicami, 
podayt cerwont (v. ogoiat,.) pod
jaze duaa piacy dziewkł; sewkt, 

a wi~c do zalotów 

i caroiutlc, 

zawdy'm sobie gotów. 
3. Mam •tllzecki u koaule 

com ;e dostal od Juraule i 
chciałem j'ł zawitzać, 

musiałem iej oddać. 
4. Jw:-ek (Juiem) sobie wystrojony, 

tylko mi poaukać zony; 
juz-ek sobie gotów 
do awoich zalotów. 

625. Zielonld . 

ęh ;J c S l: G G S C l G C C S : l C G J l l # r G l C G ; l 
A 1a aobio j eclynactk, u aw~J pa - ni matki, 11 aw~J pa• 

®1 l r ; l $ ? iJ' l r J l Ja & ;J l :t r r ;r , l u F~ r ij r l 
" -.111 matki, u •••J PUJ matki 
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~~f f# r J t"J l r ;l e F# rJ l f r J l c f~ r lJ l r Jl=t:Y@ 

~~ lJ f)J = l c r # r J fiJ l #fr 11 
l. A ja aobie Jedynacek 

u awej pani matki, -
~gi, okruluśki, 
bieluśki i gładki. 

2. Mam kaftanik z r~kawam1, 
z cerwouemi wyłogami ; 
pań·matka kupiła, 

bo mi rada była. 
8. Juzem teraz ustrojony, 

a ino mi trzeba zony ; 
za rtcko jł chytam, 
bo j1 eio zalicam. 

i. A cegóz mnie ty chycliku, 

Ocl ot ... o:r kopleoia<lufj 

i sewcyku i krawcyku, 
za rfłck~ mi11 chytae? 

6. Cemu sio ty pani matki, 
pana ojca, 

i wyjaska i wyjenki, 
i stryjaska i stryjenki, 

o wiano nie pytas? 
jakie wiano bedzie. 

6. D~dzie miała kuro płowł, 
g~ś jałOWfł1 

626. 

źrubek ciolny, baran dojny, 
a do tego btkart etrojny, 

takie wiano bedzie. 

Csulite 

~~ : J'f G C l : r S C : l : G G C S l C C C : l G G ll l J G G l 
81-.lał pt&lek oa kole, w:rrl4cla 11 oa pola, jak •• ptaook &&Daell, 

~·e iDo, b~n ł 1114, oam6wł~ j" bajae J"' lraebab;r ł .U. popcla6, 

ł1: r c c :l: c c li l ; G G : l r r l p n l J') G G l G c P: l 
C&Dudl, aa alt Kraków obrócił Zeb;rł b7la chłopca miała , 

po~ atb7 chelala nb7 clac! . 

ł1: G r G l J'J' G c l C r G l C G U : l: G C C W l C G S G l 
a to b7 J& b7ł wolal, a lo b7 ja b7l woW, ale 17 ma• dalowu•J•ko, 

daJ mu w •••ko wne<~looecko, 

ł1 c r s l ;; c c l G r G l ;J2 c : l r r l r r l 
a otoohae tobto plaoa, a olecbao lobie _płace. 

a llieoh•• lobie pntclale, da loc! pła ·~.Ue boclal•. 
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621. '""" .\lodlnloa. 

@~ : :; r 1 c r c 1 c c r 1 ~ r t5 l= f' c r 1 i; c 1 
1. Jak ci J~ pojade J."lo r)'jall · ok' bron•, trzaonę oe biC)'IIdeJII 

2. Jak-ci ja pojado, 
krakowakił ulic•!, 

wynieś mi dziewcyno, 
kapnety 11 donicl}. 

S. Poznałem dziewcyno 
z pod 1·atusa z końca, 

ona była jedna 
z pod jasnego słońca. 

4. A moja dziewcyno, 
moja odrobino, 

jak ja ci~ · odjad~, 
cóz bgdz-ies robiło? 

6. A moja dziewcyno, 
sto talal'ów za ci~, 

nie b~dziea robiła, 
b~d~ patneć na ci~. 

6. Mitn'ł wodo w atawie 
pańskie konie pij'ł, -

k11j ładna dziewcyna, 
parobcy aio bij,. 

7. Nie bijcie sio chłopcy 
dla Boga iwiotego l 

nie pójdo za wszystkich. 
ino za jednego. 

628. &Ww. 

l ...-... ...-... ....-... 
' : ;il s l ~ ; c l s J); l ł r ł l ,,, s l s J s l 

t. Jut oio jcoicll k011c•7, liiicle z dne .. a leel, gdale olo d .. oje kocha 

2. Nie osycha alealla ch<H! oloaeczko blyłnie, nie wielka u - daleja 

~~S ą41 1i 1 l fi d F'ii;'l Cr ;j rm E; l er Q'! 
; .",. -niepotr zttbny tneei. 

kto kochankQ śti&uie . 

3. Za nic mi ty~iące 

za nic rn i milijony, 
zebym tylko dostal 
od Krakowa żony. 

4. Musiałoby nie być 
na ~wiecie mie&il}czka 
żebym se nie wybrał 
dziewczyny z tyai,c~:ka. 

J 



6. Pani moja, pani, 
t.ycia mego celu, 
cieuiem tylko wybrał, 
11 innych bardzo wielu. 

6. Kochajże mnie pani, 
nie szukaj inszego, 
będziesz miała ze mnie 
męża cnotliwego. 

7. Pamiętajże pani, 
te żyję dla ciebie, 
i wszystkieroi gardz~, 
uwielbiajlłc ciebie. 
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629. 

8. Nicchciej-ie się tylko, 
dla mflie, pan i, zmienić, 
cieuie nadewszystko 
w t.yciu bgdę cenić. 

9. Dla tego natura 
czucie mi nadała, 
bym tego co kocbam 
na zawsze kochała. 

10. Kocham cię chłopczyno, 
równo z życiem cenię, 
i bl}dź tego pewien 
że sil) nie odmieni~. 

b1 ! ll S S l ~ r ' l ~ G s· f l ; r ' l Q S S l S r ' l 
:,.. 

ŻobJicio po - znali prawego l'o - lakll l.t~<l? wam taJ1 - euj,.c 

nieJ a druga k'l • kola. 

--
podobnr w abiorze Gor11ezkiewicoa pod Nr 19 
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Żebyście poznali li. Kiedy eię gniewacie 
prawego Polaka że ja brr.ydko śpiewAm, 
U\;llt.; wam tańcując śpiewajciei wy lepiej 
śpiewał kr11kowinka ja si~ nie rozgniewam. 

l. Nicmasz ci to nicmn, li. Nie chc11 być pocblebcq 
jak w krakowskiem polu; szcze,·ą, prawd\l wol~, 
jedna garść pszenicy, bo fałszywa przyjaźń 
a druga kąkolu. zawsze sig wykole. 

3. Niedobrą jest rzcczJł 7. Nie wszystko to złoto 
krakowiaki śpiewać, co siQ gdzie zaświeci, 
jednych można bawić, nic dohra to przyjaźń 
a drugich rozgniewać. co sil) raptem wznieci. 

4. Niechaj SIIJ gniewaj'! 8. 2:ebyście nie mieli 
ja o to nie stojiJ, za co sil) pogniewać, 
powszechnie to mówi1! otói: ja przestaj~ 
jll'RWda W OC7.y kolr. tairczyć i ~piewal· . 

u :.s o. 

Krall.owiacek ci ja, krakowokićj na tury, r\'ka ua pa • 

"glowa do gńry 

l. J(rakowiaczck ri ja 
krakow kil;j uatur·y, 
kto mi w drugQ whu:i 
ja na niego z góry, 
(lub; rcka nn pał, ~zu, 
a :;luwa du gór·y). 

2. Krakowiaczek ci ja 
mam pas z kółeczkami, 

U\:dC si~ nim pysT.nil 
miQdzy pauieuk11rui. 

~- KraLowiaczek ci ja 
1>rzyznajcie mi tego 
~il'dmdzie iłłt. kółek 

u pa~1ka mego. 

4. Siedmdzrcsią,t kółek 



u mojego pata -
niec!h nam ato lat ł.yje 
Haciejowa nau;a. 

IS. Krakowiaczek ci ja 
na pitdź podkóweczka, 
u moji konali 
czyrwona watąieczka. 

6. Krakowiaczek ci Ja, 
w Krakowie'm sio rodził, 
siedem lat mi było, 
do dziewczyny'm chodził. 

7. Po ozem ci to poznać 
chłopca krakowiana, -
choć wiater w kieszeni 
mina jak u pana. 

8. Z chłopca krakowiaka 
kawałek azlachcica, 
nie chodzi po 1tiemi 
ino po tarcicach. 

9. A jak ci ja urzn; 
krakowiaka z nogi , 
pójd=ł wiechcie z butów, 
a trzaski z podłogi. 

10. Chłopcy krakowiacy, 
Tarnowekiego pana, 
katcie sobie zagrać : 
dana ino elana. 
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631. 

11 . Dyna moja dyna, 
brudna koazulina, 
któi mi ił wypierze 'ł 
krakowaka dziewczyna. 

12. OJ nima-i to nima 
jako krakowianki, 
bo z nich dobre tonki 
i atałe kochanki, 

l S. Ja ee krakowiaczek 
a tyi krakowianka, 
ja aobie kawaler 
ty6 moja kochanka. 

14. Krakowianko panno 
nie daj go by darmo; 
nie iyczo-ć borgować 
bo bodziesz żałować, 

16. Krakowski chłopaczek 
kupił pannie 111pilko, 
:i.ehy go przyjola 
do eiebie na chwilko. 

l G. Oj moja dziewcyno 
krakowiaczek jedzie, 
nie chodź-że za niego 
bo cio bijał b9dzie. 

17. Ach widzv z daleka 
aiwego konika -
kochanek mÓJ jedzie, 
serce me przenika. 

®1 
: ;J' r l c r t l c 'c J l ; r r l '' r l c r t1 

l . ll:ochlllom clt Zoelll Jak lnrlato · coall rójy, ll:ochlllom clt roosoll: 

~~ • 1b l1 q ś1 1 ;J;> 1 P M 1 w J. 1 ffl iJ 1 
Juł nlo •o • Iłom dlu.UJ. 



2. Kochnłem ci~ Zosiu 
nie zapro sio tego, 
aleś ty niegodna 
kocbania mojego. 

S. Kochałem l"i11 Zostu, 
jak źrenico w oku, 
tyś mnie porzuciła 
już pierwszego roku. 

Krakow1ak kWlgowy 
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632. 

4. Pr~dzej ai~ rozwalt 
te góry ogromne, 
niźli ja Jasińku, 
o tobie zapomnę. 

• 6 Jeazcze na awern miejscu, 
góry z dolinami, 
już poezła w niepamit;ó 
przyjaźń aUod.zy naari 

Wula .Tutlowoka 

łJiH jf;J l i F Q' l t;ijl fil l JJj; l {C Et l 

&##::g,}iJ? l t! c l elrj l ;C~ l Wed l 
-' """""""' 

@1 
# c g Eii! 1 _Jfj ; 1 ;J ni fJJJ 1j l tl J 1• ą n r l ... 

ll&ploal ko A Ke<iii<r ki 

633 Alw~rnla -
l . NI "l<lki lo rn•um 

~:::: 
nłf\ \\lelka nauka, kltdy )<to 

?. Klu &dradai J•uc.<iw•. nlt·t·h <ulub) uio ••uU, Ieca .dradtlc 



dalewc•TDO pocar1•• oeaulta . 

adr~••7DIO lo jeol wiolr.-na ululla 

S. ~piewa dudek, śpiewa, 
w tej leszczynic młodej . 

teraźniejsze chłopy, 

tylko do obłudy. 

(. Teraźniejna młodzież 
same bałamuty, 
dwieście panien kochać 
w przecitgu minuty 
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6. Żal mi ci~ dziewczyno, 
tal mi ci~ serdecznie, 
bom ci~ kochał szczerze 
kocbalem statecznie 

6. Lecz na cóż w miłolici 
azukałaś odmiany, 
niech-że ci~ nawzajem 
zwiedzie twój kochany. 

634. Bronowioe. 

~:!ser 1 'l re 1 esr 1 c p' 11;~ 1 ~~i 
Jasna mój bulld wauj, \guule ·elit oblec,maamfowd41~ to mltwe& 

l. Juin mój, - butki wzuj 
koanleok~ oblec (os), -

mas mnie wzitść, to mate weź, 
albo mnie si~ odrzec (cz) 

2. Jasia móJ, - tu mi stój 
u mego łóżeczka; -

byś si~ nie zapomniał, 
nie wzitł mi wianecka. 

8. A Jaain mój, Juiu, 
mały poganiaiu, 

wzitłeś m1 wianecek, 
nie cekaleś caau . 

-t. Wzitłeś mi wianecek, 
weź-ze i mnie samt, 

niech-ze J& aiero!ł 

po nim uie zostan~:. 

g 

6. Weź-ze mnie, mój J111iu, 
weź-ze mnie, weź-ze mnie, 

bo mate juz matusia 
bez wianka nie przyjmie. 

6. Powróć-ze ai~, powróć 

kochaneoku do mnie; 
jak-ci nie powrócie, 

cóz-c1 b~dzie po mnie. 

7. Jedziea Jasiu, jedziea, 
nie bojia ti';l Boga, 

by ai~ załamała, 
pod konisiem noga. 

6. Jedziea Jasiu, jedziea, 
weź-ze i mnie z sobt, 

b~d~ podcinAła 
koniaia pod tob,. 

60 



9. Wróć mi wianek, wróć mi l 
to ja bgdo ludźmi ; 

wróć mi cnotko moję, 
to o cię nie stoję. 

10. Pojechał, pojechał, 

juz tu nie przyjedzie, 
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635. 

będę go płakała., 
przy k&zdym obiedzie, 

Ił. Przy kazdym obiedzie, 
przy kazdej wiecerzy, 

pojżrę na łózecko, 
nikt na nim nie lezy. 

W alelonJ111 pjlku łabka oo - ble rsecbce, cs7łcłe po • naleli, 

te moJe ta - den nlecbce. 

S. A wolała by ja 
śniadania nie jadać, 
zebym ino mogła, 
z Jaaieńkiem pogadać. 

ł. Bo ja se śniadRnie 
w kazde rano jadam, 
ze ewojim Jaaieńkiem 
nigdy nie pogadam. 

6. Siała rutk~:, siała, 

nie wiedziala na co; 
ja bym jej powiedział, 
teby mi dała co. 

1. O Bołe móJ Bote, 

obJopc71 l71ko na je - den ru.. 

636. 

6. Siała rutkę eiala, 
nie będzie jej zbierać, 
tylko jej sio będzie, 
w polu poniewierać. 

7. A Jasiu mój, Jasiu, 
ludzka komóreczko; 
nie zadaj mi tego, 
moja kochaneczko. 

8. A talu mój, żalu, 
nie wyżałowany, -
któż mi cię narobił ? 
Jaeinek kochany. 

mai. ob. •• " · 

co &u pocąó t.n.s, ko cbaJ• m we 

il. a. ja im "0 l tak we d..,. obala-



macld, któreJ 11111le ko • •hr.J• 

8. W zielonym gajiku 
zjadla kaczka w~ta 

kochajcie mnie chłopcy, 
bo ja niemam m~ża. 

4. Tobie łwieci miesitc, 
a mnie świect gwiazdy, 

ciebie kocha jeden, 
a mnie kocha kazdy. 
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mJllt Ich po • 111'11cl6 

IS. Dunaj 1 Dunaju, 
bystra woda w tobie 

a mo a dziewczyno, 
gadajlł o tobie. 

6. Niechaj ta gad&jlł, 
i o to si~ troazozt, 
kochaj'ł mnie chłopcy, 
tego mi zRzdroezcz'ł. 

Zuaumla • IJ ~Orf, uuamla·IJ lat7, ltłedf b7la milo6d, młaolt to caaaJ. 

-
l. Zaszumiały bory, 

zaszumiały lasy, -
kiedy była miłość, 
min~ly te czasy. 

2. Min~ły te czasy, 
min~ła ta chwila, 
gdzie każda panienka 
jednego lublla. 

S. Myilt teraz wszystkie, 
myilt o tern wcale, 

jakby wielu kochać, 
hdnego nie stale. 

~. Chwalił si~ stałościt, 
wiernościt si~ chlubit, 
chociaż wezyaiciuteńkio 

lat.da nowość lubit. 

6. Kochać sit;, niewiedzieć 
czy kocha wzajemnie,
na cóż si~ to przyda 
kocbać nadRremnie? 

1. Zooiu Zo • alu mila, poltocla.J chłop • oapo, 
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~@s s s·e I4EiH.Ltu=lli n 1 ~ 
nbleciJ poaladl cio d&lew·c•fDO· 

Zbiór Waraoawald s r. 1820, Jllr r. (tut l nuta). 
Zbiór Go~aldewtc.., Duła pod Jllr 11. 

2. Zo.iu, Zoaiu miła, 
wzgardzaj tym chłopakiem, 
eo, ie widział siła (wiele), 
nie chce być wieśniakiem. 

S. Tacy nie nie majł 1 

a mówić umiejt, 
na wietrze mieszkajt, 
ni orzt, ni siejt. 

639. 

4. St u nas chłopacy, 
goapodankie eyny, 
niech Zosia wybierze, 
b~dziem swatać szczerze. 

6. Majt ai~ nie zgorzej, 
chleba im nie zbywa, 
a i Bóg pomnoży, 
gdzie praca p.oczciwa. 

~ ~ ! ;:J lj]]JfffJ l c c sŁI l; iJ&uJ 
1. Lełala ll&d grobem, tak aobie mó • włla, póJdo a 

4won.b, nie bodo ro • bila. 2. Dworacr, 4woracr, cbod&lcla 

; • e H glf-m 1 @m J $ $·iP'i1!-LJ 
110 11007 d&ltwoaoła oa W&DU w)'\l'seucl&j• OCif . 

S. Dolina, dolina, 
przy dolinie kościół, -
chciej ze mnie dziewczyno, 
b~dę do ci~ poiciuł (pościł). 

4. Żebyś ty wiedziała 
co o tobie . myśl~;, 
skoczyłabyś do mnie, 
obłapiłabyś mnie. 

li. A ja tobie myśl~ 
sukieneczke sprawić, 
iebyś aie przestała 
z dworakami bawió. 

6. Nie kochaj dworaka 
bo ci to nie służy, 

kochaj ogrodnika, 
da ci kwiatek róży. 



7. Nie masz-ci to niema, 
jako chłopska tona ; 
chłop pije, tańcuje, 
ona aiedzi doroa. 

8. Nie b~d~ 1 nie b~d~ 1 

dworaka kochała, 
bo dworak pojedziit 
oói: ja b~d~ miała ? 
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9. N i e b~dę, nie bed~, 
na Jasieńka dobra, 
póki nie opadnie 
chojeneczka drobna. 

10. Choć jedna opadnie, 
to druga urośnie, 
i tak nie zaginie 
chojenka na sośnie. 

640. .:e1. ob. lb 266. a 

~~~ ULTEHJ tg$1ig r n 
~ ®;11Jtflf11U~rrco Wti12&J 

ętJ!ur#r l uriFr rFErlsrifd;J3J 

- !J]J 1 •rrirq EJ]-~ J; 1 = s r 50 

Zbiór Go~ewicu llllW. Nr l . 

Ze - atem krakowiacaek a tamt~j WiliJ otrony, gdale jo-

dlowy krucaek Dll&~ wal sa-eony. 



l. Je1tem krakowiaczek 
z tamtej Wiały 1trony, 
gchie jodłowy krzaczek, 
nuzej Wli zagony. 

2. We•oło66 w mym progu, 
choć ub61two w domu, 
lecz Mi d.złcki Bogu l 
nie dłu!ny-m nikomu. 

8. Para koni w domu, 
para wołów w pługu, 
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642. 

Zbiór Wan,...wakl Nr t . 

Zbiór Gor•c•ldewlc"" Nr 2 . 

domeczek ubogi, 
bez ładnego długu. 

4. Za górt krynica (v. granioa)f 
tam ai~ coś zieleni i 
to moja pazeuica, 
~dzie grosz w .kieszeni. 

6. Oj l tanio jej nie dam, 
w Krakowie jł sprzedam, 
tam dobrze zapłac'ło 
b~dsie hulać za co. 

l , Nie bodt loa rollló,cboo!mnleSI&cbma nucl6, pójdde lr.ra·Ju broili~ 

caesół lit ......,. amualó, pójdde lr.ra • ju brolllo!, cugót aio mam omualo!. 

l. Nie b~dv łez ronić 
choć mnie Stach ma rzucić i 
pójdzie kraju bronić, 
czegóż ai~ mam amucić? 

2. Niech ai~ we mnie kocha 
ze wai młodziet cala, 
on wie ł.em nie płocha, 
te mu ~do 1tala. 

Zbiór Wanaaw1kl. lir l. (Iłowa 1 llUła). 

643. 

8. Mam ja nietykane, 
dwa krzaczki rótane i 
jak wróci młodzieniec, 
uwij~ mu wieniec. 

'· Bo kto krew ochoczy 
sa ojczy:mo broczy, 
takiemu kochanka 
nie taluje wianka. 

w wiKaór ...,u ło • po • ludale, 



399 

" 11'17 powlaJD ł• ll:ooham, ll:ooham llll• o · hlllclD.I., lfd7 powiom u 

kocbam al• o • bll.dal• 

l. Czy rano czy w wieczór, 
czyli to w południe, 
gdy powiem że .kocham, 
kocham nie obłudnie. 

2. Czyli słońce wachodzi, 
czyli tei zachodzi, 
nwue o tem myilo, 
jak ci sio powodzi. 

S. Czy z wioany, czy z lata, 
w je•ieni lub zimie, 

Zbl6r Oor..,all:lowlraa, nala Nr H . 
(&uł w P. l . Wo.cl&w a Ol .. lut.). 

644. 

zawsze mam wyryte 
na sercu twe imie. 

-&. Na sercu twe imie, 
w oczach Clbraz ł.ywy, 

tylko gdy cio widzo, 
jeatem ja szcz~iliwy. 

6. Kiedy mej ni11 widzo 
Maryni kochanej, 
życie mi nieiUlłe, 
zawne ja atroakany. 

~· - ~ D : ;l c G 1 G r c 1 ~c • er c • c 1 c J. l c·e E:t g 1 
Tra,.._, trat ... ,..., na traoaa•l• la-, caemał ty chlew-

l. Trzoaawa, trzoaawa, 
na trzo•awie ława, -
Ciemni ty dziewczyno 
na mnie nie łaskawa? 

2. Rzuca ałońce promyk 
w obnerne doliny -

nie łatwo to ljednao 
ła~ko u dziewczyny. 
(nie łatwo to wzbudzić 
esułoić u dziewczyny). 

B. Zachmurza sio niebo, 
deu:cz zaczyna roaió, 



nieczułość dziewcr.yny 
jakże ciożko znosić. 

oł, Dziewczyno kochana, 
wr.iołaś serce moje, 
weź-że mi i życie, 

.Jt.ltb7 rół& mlecau. nuaa 

d alka od SLaclta 

od St•ulla UJDyka 

l. Jakby róża mleczna 
naeza Zosia śliczna, 
a jak koza. dzika.. 
od Stacha. umyka.. 

2. Ale od chłopaka 
trudno Bill obronić, 

przyjdzie pora taka, 
te muei dogonić. 
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o które nie etojo. 

6 Do cóż mi po :tyciu, 
gdy bez spokojności; 
co mi po kochaniu, 
gdy bez wzajemności. 

Zoolr. llicoru, a jak koaa 

umyka, a Jllk kou 

Zll1ór Waruawokl Nr 6. 

ZbiOr Oor,czklewicu :Nr 20 

ddlu. 

H. OJ my Stacha znamy, 
dopodzi on Zos11 

za.w1edzie do mamy. 
o rączkll poprosi. 

4. Będzie Zoiji& pła.kać, 

będz1e strachu wiele, 
a my b~:dziem ekaka.ć , 

Jak przy;dzie wesele. 

646. 

Ach d•iewczyca biedna, aoolaJa ol 

odeaaJa drutrna, buru gumleć aaozyna, buru gumie~ za-cayna 

- ~~~~~~-
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łt rq Y rurvr f f# f f f l f9 U F w l r f fTR Jr ::: :::: 
~[ftr gtłfi rr 1r r # fcJJ f F!fl!CfF'ffu 
t· h ,.fi;f 1 # j[CfE Pff. 1 # ErtFtrr Ff ~ 

t..J ::: ::: 

l. Ach dziewczyna biedna, 
seatałam aio jedna l 
odeszła druiyna, 
burza grzmieć saczyna. 

2. Jut azumi ulewa, 
wicher straszny yje, 
upadaj' drzewa, -
pod akaly aio akryjo. 

Zbl6r War .. a-ltł Jlir. 8. (Iłowa l Duta) 

Zbł6r Go~nricaa lrr 18. 

647. 

S. Niech chmura grom miecie, 
nie Jokam aio gromu, 
nie r.robiłam w iwiecie 
uio złego nikomu. 

• Wczoraj Jaś wzitf azlochać, 
te ja jego gubio, -
lecz jak go mam kochać , 
gdy ju.t Stacha lubio. 

&bs6w. met. ob. Jli. ll71 . 

~! : s {J ffZ s l ;i' r I r s J l ; s {J l f 'n 
l XaliDa, maliDa, r6ła far • boWUI.Io, powiadl • J• ludme , 
l . m Ja ""' - !owaDa, al ja r6 - łowaaa, łJlko ll ~ ... w 

~c s A l r il =l J Ul c1 U l ; u l fi EJ l F n l 
.. ja ... o l0W1UU1 . 

pltbie 'ff7 - oho ........ 

61 



3. Kalina po ziemi 
rozauła korale, -
kochajże dziewczyno, 
kochajże mnie atale. 

4. Jednego mam w głowie, 
drugiego w serduszku, 
cóż kiedy nie w środku, 
tylko na koniuszku. 

1. Stryj tpau, 
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648. 

6. Kahna, malina, 
caerwona jagoda, 
•traciła wianeczek, 
dziewczyna nieboga. 

6. Straciła wianeczek 
pod zielonł miedz,, 
ojciec, matka nie wie 
ale ludzie wiedz,. 

2. Paall P. l atr. uo. 

at.,.j tpau, raalca, 

tiJ...U ko - nlka moja - co rodlica . 

1. Stryj tyran, atryj tyran, 
atryna tyranica, 
atyrah koniki, 
mojego rodzicL 

2. Nie bojo sio etryb, 
nie bojo aio atryny, 

Zbiór WanuWłld Nr ' l 7. 
Zbiór Go,.caldewlou Xr 10 l 27. 

649. 

nie bodzie mnie biła, 
bo niema chabiny. 

S. Nie bojo •io atryny, 
nie bojo •io •tryka, 
nie bod• mnie bili, 
bo nielilA patyka. 

~: m 1 n H :i'i'J'fl 1 fJ J "nJ 1 ;w 
l . Ulaa7, lllaDT, olwe ko ale • •ole, pojlldt aa .....,, 
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Jedoeao mJ dacie, pojado za wami jedu ego nu d ... . 

l. Ulany, uł&ny, 
eiwe konie macie • 
pojadv za wami, 
jednego mi dacie. 

2. Csy tego aiwego, 
czy tego białego ? 
nie pytaj aiv Juiu 
tylko ailłdź na niego. 

S. Jednego mi dacie, 
tego akrajadnika, 
pojad~ n wami, 
waifłd~ na konika. 

(. Ptaukowie łpiewajt, 
a ja jeszcze apala, 
wuyacy chłopcy ładni, 
najładniejszy z kraja (brzega). 

6. Spała ja ae, spala, 
bom sio nie wyspała, 
bom swego Jasieńka 
w tlróike wy yłała. 

6. MaazeruJe wojak 
cenrtkiru gościei1com, 

.podobny w Zblorse Go".c&ldewlcaa Nr 28 

dziewczyna go płacze, 
załamuje roce. 

7. A moja dziewczyno, 
żal mi cio, żal mi cio; 
wsiadl(j na konika, 
wezmo cio, we:zmo cio. 

8. Waiadaj na konika, 
wsiadaj na białego, 
pojedzie• ty z nami 
dla twego miłego. 

9. Granatowy mundur 
kieaenie u boku, -
powiedz mi czy bodziesz 
mojł tego roku . 

lO. Granatowy mundur 
z boku zapinany -
powiedz mi dziewctyno, 
czy bodo kochany. 

11. W o lo być ułanem 
i być por banym, 
niżeli ci~ kochać 

a nic być kochanym. 
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660 . 

• J f4iJJ ł)J lf#!ll4t1JG gn l f;; J # Jl 
Gcble trawka nad w0<14 abes aoble ma troodo, 

CI altdt, Stacha cse • be! btdt, 

l. Gdzie trawka nad wodt, 
akacz aobie ma trzodo, 
ja na łtce sięd~, 
Stacha czekać b~d~. 

2. Miał mi kupić w pr!lż.ki 
dwie czerwone wattżki; 
oj b~d.t w niedziel~, 
dziwić ai~ w kościele. 

Stacha cse • be! btdv. 

Zbiór W"'""wllkl. Rr t . (lło,.... l Duta). 

S. Otóż już z kiermaaza, 
wraca wioska uaaza ; 
lecz co widz~ l w przedzie 
tato z mamt jedzie. 

4. Oj l trzebaz zawczasu 
schować si~ do laau ; 
boby matka biła, 
ż.em owce rzuciła. 

D&lab,rm ci Jadu, plerłclone - cek &łotJ, aeb7ł mi powróolł 

• polowe • ckt CDOłJ. Ohoc!b7ł mi łJ Kaalu 1· mWjo • D7 dala, 

Jui alo two-Ja 011.ota • moJ• po • mlt~a&la. 

l. Dalabym ci Jaaiu 
pierścionecek złoty, 

zebyś mi powrócił 
z połoweck~ cnoty. 

2. Choćbyś mi ty Kasiu 
i milijony dala, 
już. ai~ twoja cnota 
z mej• pomioazala. 



3. Wszystkie konie dobre, 
a najlepszy siwy, 
przepłynął Dunajec, 
nie zamaczał grzywy. 

4. A jak ci ja b~dę 
na wesele prosił, 
oj b~dzie mnie, b~dzie 
s i wy konik nosił. 

5. Nie mój konik, nie mój, 
ino pożyczany, 
dajże mu dziewczyno, 
słomy tatarczanej. 

6. Nie mój konik, nie mój, 
tylko brata mego, 
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szanuj go dziewczyno, 
jako mnie samego. 

7 . .Mój koniczek nie jadł, 
i nie pił, i nie pił, 
b~dzie-ż on si~, będzie 
do dziewczyny !azepił. 

9. Jeszcze ja malutki 
jako r~kawiczka, 
szanujlł mnie ludzie 
i mego koniczka. 

9. Sama ja se, sama, 
dam koniowi siana ; 
sama go napoję, 
bo się go nie boję. 

652. Czullce. Górka. 

~*tle l c ~ s r l ; r ~ litfllptftid 
l . Leci pta - aek leci, ma pióreo • ka Dll krzyz, Ino mi Kaoledko, 

łf: r ~ 1-flJ =EJ 
na Inne • go patrzya. 

2. Nie pójdę, nie pójdę 
do chałupki śmiele, 
póki mi nie złożysz 
przysięgi w kościele. 

3. Nie zjad~, nie zjadę 
Kasiu z twego pola, 
póki mi tu nie dasz 
Kasiu, swego słowa. 

4. Ja ci Jasiu słowo 
moje już raz dała, 
kiedym przed Najświętszlł 
Pannlł przysięgała. 

5. Przed Najświętazt Pannt 
i przed całym światem, 
jak nie b!Jdę robić, 
będziesz mnie bił batem. 

6. Sukmana z jedwabiem, 
koszuleczka szyta, 

a przecie się o mnie 
mój Maciek nie spyta. 

7. Czerwona czapeczka 
a czarny baranek -
zaraz ja poznała, 
że to mój kochanek. 

8. Czerwona czapeczka 
a czarny baranek -
tyś moja kochanka 
a ja twój kochanek. 

9. Czerwona c:~~apeczka 
i biała kokarda, 
kochaj mnie dziewczyno, 
nie b!łdż taka harda. 

10. Czerwona czapeczka 
pawie piórko za nit -
kochaj mnie dziewczyno 
będziesz sobie panit. 
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G 53. 

-$n Efm f~7ifiGI1If1 
Chcx! • gliDJ mam domu, nio dbul o ~ 

uboflm oJo rodalł, Dlo oa Um nie tracę . 

l. Choó z gliny mam domek, 
nie dbam o pałace, 
abogim sio rodził, 
nic na tem nie tracv. 

2. Duża woda płynie, 
a mały młyn miele, 
nie każdy azozoliliwy, 
co posiada wiele. 

8. Ubogi ja jeatem, 
na aurducie łaty, 
mam serce poczciwe, 
i takem bogaty. 

4. Pragno spokojności, 
ale nie majlłtku, 

Zbiór Wanu.woltl Nr 11. 

7.blór GOf\ColF.Jewlcaa Nr 11. 

tn.l P . l Waci. a Oleoka otr. 1&7 

654 

bodv ja ezcz~śliwym 
i w małym zak,tku. 

6. Srokaty koniczek, 
cztery białe nogi, -
kochaj mnie panienko, 
choć jestem ubogi. 

6. Moieś mi panienko 
takiego jeat zdania, 
te nie mam majttku, 
nie wart 'em koehania. 

7. Rzadko teraz znaleić 
takiego roz&fłdku, 
który wivcej ceni 
szczerość od ma.j,tku. 

1. Śple-w!~Jił 
3. Wnol7 

ptau ta gdJ wloooa o.dcbodol, podcbloblt.m 

w Dledsielo i bawlo ja w pllłtek, wefOII 
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dlllewcot&om, ule ml to Dil nlrodlll. 

chlewc"tła lded7 olt oacbmlelt 

Zbiór Go-.coldewłcu lh t . 

S. Godziny przechodzt 
lata przemijaj,, 
ci tylko ucz~ili w i 
którzy ei~ kochajt. 

4, Nadzieja mi akutku 
oczekiwać radzi, 
chvó szczera do tego 
pewnie doprowadzi. 

Ci. Szcz~ście przed gonitcym 
m6wi'łl ulatuje ; 
prędzej zyaka kto go 
idąo orzekuje. 

6. Szcz~łcie żółwim krokiem, 
a nieazcz~ście lotem, -
nieraz mnie obleje 
roapacz zimnym potem. 

7. Słuiy ucz~łcie ludziom, 
bo azcz~ici.e dla ludzi, 
a mnie coi omija, 
i bez końca łudzi. 
(a nadziejt łudai) . 

655. 

8. Szcz~ście do któreeo 
wzdycham ja już dawno 
napr6żno, bo innym 
ludziom go rozdano, 

9. A mnie zamiut azczościa 
katt liczyć troski, -
nie sarkam, bo stdzo, 
te to wyrok Boski. 

10. Miłość mnie zdradziła 
ja j'ł kocham przecie, 
kto miłości nie znał, 
nie wart iyć na świecie. 

11. fiłoić i anzenik, 
to są dwie przykrości, 
jedna truje serce 
a druga wn~trznoici. 

12. Miło8ci, miłości, 
na ozem ai~ uaadzuz? 
Jedne aeroa trujesz, 
drugie wynagradzasz. 

Pl .. lrowe-ok&la mol. Nt 217. 

1 Chod&llam po al Dl, enkalam w ldoneul, 

~ . Pro71>ałracle alt l"'Dle, jalde chłop • C1 taDle, 

olnl.kalam w JdMoeDl, 

Jaki• chłop • "1 taale, 

kopilun 

ł70l110 lei> 

obiOpc<JDt. 
dootule . 
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~OO_;J 1 w r ;=l 

S Na Rz'łsieckim bagnie, 
rybka wody pragnie, 
oteń aiv Juie1iku, 
bo ci tak nieładnie. 

4. Tatusiu, tatusiu, 
ja sio ienić bc;dc;. 
1:eń aiv mój aynaczku, 
bron1ł ci nie bodo. 

b. Oi.eń aio, nie bój aio, 
dobrze tobie ~dr;ie, 

<• JllalJ') . 

1. Bodaj •lo h•lfclla 

..... ~1 mo-ja łoaa 

l. Bodaj aio h•illciła 
kawalerska strona, 
kody aio obróco, 
wuc;dy moja żona. 

2. A ciano ja, ciano, 
chuatecko za Wiało, 

656. 

bedziesz miał co kochać, 
ale jeść Iłie bc;dzie . 

6. Pożłłem per:eniczkv, 
poi'łłem i tylko, 
kochaj mnie Marya.iu, 
b~ckicaz miala wazytko. 

7. Nie żałuj dziewczyno, 
baryłeczki wina, 
bo sobie dostaniesz 
dobrej matki syna. 

lla...:tor • oka otroaa. plo ja elt obróot 

aama do mnie przyjdzie, 
o której pomy61o. 

3. tebym ja był kaiodsem, 
tobym śluby dawał, 
która dziewka ładna, 
sobiebym zostawiał. 

g 
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657. met ob. Nr, tTS . 

• 
!,.. 

Ka,.,. ko • nik ta"., aa caW'7 lalar7, jak ml tlt ....,-puie 

poJad.t do .l:aale. 

l, Kary konik, kary 
za cztery talary; 
jak mi eio wypasie 
pojado do Kasie. 

2. Kary konik, kary 
zielona kulbaka, -
zajechałtlm do niej, 
nie chce mnie eob&ka. 

S. A bodaj mnie przódy 
wuyecy kaci wzioni, 
niżelim ja postał 
u Kasiey w sieni. 

4. Z tamteJ strony Wisły 
k•pała sio wrona 

kiedyś mnie nie chciała, 
siedź-że eobie doma. 

6. Nie b!ldo sio tenił, 
tak sio bodo tywił, 
doayć-eru garbaty, 
gorzejbym sio ekrzywił. 

6. Nie bodo eio i:enił 
tego roku jeszcze 
cóż mi za niewola, 
kiej mnie żadna nie chce. 

7. Nie chciała mnie jedna, 
nie chciała mnie druga, 
zaszedłem do trzeciej, 
aama na mnie mrua-a. 

Idale wo • da • 116'7, "" dole alt wraca, IJdsle moja dslewo.,...., 

IJdal• au alt obraca . 

l. Naokoło młyna 
kwitnie jarzobina 
kochałbym Marynio 
bo piekna dziewcsyna. 

2. Idzie woda z góry, 
na dole 110 wraca, -
gdziei moja lisiewozy na 1 

gdzie mi aio obraca? 

8. Z góry woda idzie, 
na dole aio aypie, -
dali mi dziewczyno, 
wywaliła 61ipie. 

4. Co mi po tej wodzie 
co na kaJIIleń (v. koła) pada, -
co mi po dziewozynie 
gdy do mnie nie gada. 



IS. Co mi po tej wodzie 
co na koła idzie, 
co mi po dziewc7.ynie, 
gdy do mmc nic przyjd:cie. 

6. Co mi po tym kwiatku 
co palt·z~ na niego 
kiody jego :capach 
dla kogo innego. 

7. Idzie woda, idzie, 
ataooła na predzie, 
z ouzego kochania 
pono nic nie bodzie. 
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659. 

8. Dliadusiu, aiwu8iu, 
jabym ci11 kochała, 
chowoj mi młodego, 
bJm sic " nim bnwiała. 

9. Umrz~ stary, umrzt>j, 
pój de za młodl'go; 
jak mnie btdzie bijd, 
wspomoe nn slartgo. 

10. Wslati stnry na mary, 
obacz moje muy, 
co mi je porobił, 
Jasmek kochany. 

Ku P. Stuclddolde,o do wierna Wullewokle~ro Na Wawel itd. 

Na ltt nutt łplewaj• oieldcdy dnatbo\\·ie w lironowicach p .. ou >liiQdemu, jnd.cenou du ilu bu: 

t. Nic płacz mntl,;o syna, 
choć na wojn~ jetltie, 
wtenczas b~dzi esz płakać, 
jak-ci nie przyjedzie. 

2. Nic bt;do płakała, 
nie bt;do aig amucić, 

660 

pojechAł na WOJne, 
to si~ mo7c wrócić. 

S. Siedem l11t WOJował, 
szabli nie wyjmował, 
szabla ZRrdzewi11ła, 
wojny nic widziała. 

O dalowcze rJr.ie o\łcnk&u;, ..-loaocbym 

-
pod tweml okoami bi&Jo rót• • l&d.U pod IWODll ok.uamJ 



................. 

białe rółe ucbll. 

l. O dsiewcae, gdaie mieukua, 
wioeno bym wprowadził, 
pned tweroi oknami 
białe ró!e aadsit. 

2. W sieionym ogródku 
kwitnł bi&łe róte, -
wnyatko sobie dobre 
1 ciebie Maniu wrółg. 

8. Niemau nic lepuego 
dla chłopca młodego, 

jak pojtć łooeczko, 
byle co dobrego. 

4. :leniłbym aio z duu:y, 
teniłbym aio z choci, 
lecz mój niedoatatek 
mam w .iywej pamioci. 

6. C•y niewil\u chłopczyno 
łe jeat Bóg na niebie, 
udzieli mAjfłlku 
dla mnie i dla ciebie. 

Itraltowiali w•el117. 661. mtL Lud. Ber V otr. au. B'r 71. 

~! ~ C G C l S S G J' l: r C S G l G J ':l: 1:J'r l ;;lli] 
i,l • ~ 

Poc6teklt pro7jtchall mojl mili 10łcle, jdllm wom alt opodobala, 

A je oobie pcljdt n piec, w ratc7 b~t płAb<!, a wy na to lllo awałaJcde, 

IDO W.,. dobljr,Jde, 

<Uca aoałki prokle, hel hej, h~ hej, ojca aoalld prołclo . 

a btda1Uil1 okt.ka4. 

~uff 1 atflJI ;r~ 1 t--J 1 ~J.• l d 
662. -

ll7 ol~e m7 abołl a tu wiol ra111J wiu. 

o· ca-11. otodoł7 
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wilob' oglm uwraoa, póJdde Jut .. poploł7 A&Sza clet • ka praca. 

l. My siejemy zboże, 
a tu wieś si!l pali ; 
ratuj wielki Boże l 
bo któi nas ocali. 

lll. Na pełne atodoły 
wiatr ogień nawraca, 
pójdzie już w popioły 
nasza oigżka praca. 

Zbiór Wanu...ut Nr. to. (Iłowa l Duta) . 

Zbiór G~akle..tcu Nr. ta. 

663. 

S. Lecz pożar si!l gasi, 
ach l Blłliedzi naei, 
z drugiej wsi postrzegli, 
na pomoc przybiegli. 

4, Twój to cud jest, Panie l 
twój, co grzmiBZ na niebie; 
cały ten zostanie, 
kto westchnie do Ciebie. 

EJ no - pielma Rudo, nie drół ale tak a buaitt, ule pro • 

ałłzDT dlqo, majdałem aob!e drun· 

~ .Fffll t q ~ąfu;g:\f U i B [ !ffWf G 
~ 

,r•crrurf$ a 
~ - ... 

l, Ej no l pigkna Ruzio l 
nie droż sig tak z buzilJ ; 
nie prosim my długo, 
znajdziem sobie drun. 

Zbiór Wanuwald, Nr 18 (llo- ł Duta) 

2. Za wiosklł na łlłce 
jest kwiatów ty&ilłce; 
szuka miodu pszczoła 
i lata do koła. 



3. Nikt koch11ć ni11 broni. 
pt\kiśmy rlziś młod?.i : 
woda wod' goni, 

413 

dzieli po duiu vrzcchodzi. 

664. 

WJIO - ki umeczek 

powlech - mi dzlowczJno 

l. Wysoki zameozek , 
jeszcze wyższa skała, -
powiedz mi dziewczyno, 
kogoś ty kochała ? 

2. Plynie kaczor, płynie, 
koło mego domu, -
kogo kocham szczerze, 
nie powiem nikomu. 

3. Zaśpiewam ja sobie 
krakowiaka swego, -

kogoł ty 

665. 

4. Kwint jeszcze odrośniP, 
r.hoć go ?.ima ?.war?.y; 
uam ju:f. nic po wiośnie, 
gdy raz IJ~tlzicm starzy. 

Jeueae 

koobala. 

Zbl6r Gol'llc•kiewiosa Nr lł . 

a w kim ja aiv kocham 
cóż komu do tego? 

4. A w kim ja siv kocham, 
dla tego ja żyje, 
imiv i przezwisko 
w sercu swojem kryj~. 

IS Boć ci on mnie błagał 
bym mu pozwoliła, 
eebym jego serce 
do swego włotyła. 

Modlnlczb. 

Oj w lesie, oJ w leele, tu.;wok pod wierabią, Pu Jozlls IlUlic 1bral, 

l 



l. Oj w IPsie, oj w leaie, 
hajwok pod wierzuint, 
Pan Jezus muie bkarał 
ladaro dlli ewczyuą. 

2. 5cięli bucka, bci~li 
już •i~ nie zieleui, -
już ta nie panienka, 
co sio nie rumieui. 

S. Jeszcze sio zrumieni~, 
jes..:cze si11 nażyj~, 
p6jdo do karrzemk1, 
wódeczki napijo. 

4. Kiełinek !:rnciszek, 
kwatereczka siostra, 
rtka pl'zyjaciołka 
do goby zaniosła. 

6. Mój Ty mocny Bota, 
sama z karczmy ido, 

łlł 

66G. 

jak mnie chłopcy znajdt, 
b~do miała bi<'d~. 

li. A mój kochanecek 
po Slt:sku traktuje, 
sukienceki przllpiuł, 

·,v ko»ulce tańcuje. 

7. Xie pij gorzałecki, 
bę ·l -ł aukienecki, 
1110 )!ij miodu, Wil1A, 

ht,:d~ie i d;tiewt:yna. 

!j_ ~[atuslw, 1\lBtuaku, 
c6i to ty wyraliiu, 
gorzaleoko pij:u, 
po trzy dui uie jadu. 

9. A el-go mi zydzie 
hereśtujee konia, 
k1edy ja tu nie piuł, 
ani moja zona. 

-~i( !t s c c l ;f%1=tJy~ 
Niech Id matka miła prtda6j patrut blol:y, bo poltiUcb tol· .. 

~ . ffg 
~-.": = ... ~- ·...-:-.....:~- r:----, #-~t=-~:..~~- :.,..... ""Qd _ ,~ _ _ ., • - - - • ,. . __, 1 ---~-=l-+---E :J - - - -· - -- -~ - r- , ,--· - -- - · 01- ... -

Zbll\r \\'a••••••kl Nr 11 (oluwa l uut.o). 

ZillOr Gor,caiLlcwlu& Nr U . 



l. Niech też matka miła 
pn;d1;6j patr:ećć bieiy, 
bo polaleich żołnierzy 
idzie przez wie~ eiln 

2. Widziałem jak nasze 
z nimi orły lcclł, 

zewez'łd tam pałasza 
i krzyie •io iwićc'ł · 

415 

667 . 

3. Tato i wójt chcieli, 
teby odpocz~Ji ; 
lecz nie mogił oni, 
etara1.yzna im bl'oni. 

4. Z całej wei ich prosz'ł, 
na drog11 im nOI7.1l; 
1 ruy placek mamy, 
i teu im oddnruy. 

- ~ - -&®;if $ ~ 1 ; r ; 1 ~ J ' ~ ~ ; li gt;J ; 1 ; J:; 1 
KociJAm c:łq d&lew·c&yuo wl6 &wid c::.ł7 o t~'" • a JI.Jfl tylko «aa<~nJe, . 

-- -
-

tl - tl 

l. Kocham cio dziewc1.yno, 
wić iwiat cały o tern, 
a Bóg tylko zgadnie, 
co eio etanie potem. 

2 . Choó ludzie przeciwni 
naszemu dqczcuiu, 
ja mam tylko ufuośó 
w bosk1eo1 prze~uac:~:emu. 

Zhlvr Warau.,.oki Nr 11 

Lblór Go rqcoldewlcu Nr 10. 

S. ~Iam nadziej!J ' W Bogu, 
ufuość w sercach tkliwych, 
•Ił to dwie pociechy 
w dniach ~ych nieezczośliwych . 

4. 1\tam nadziejo w Bogu, 
i dziewczyno w tobie, 
że dlll'zqo mnie azcz~:ściem, 
et\\orzyu go 1 sobie. 



6. Mam nadziej~ w Bogu 
i w tobie dziewczyno, 
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668. 

ze nuze uczucia 
marnie nie zagint. 

łt! l G C S l C EJ S ' l J S G G l G ;! G ' l S'a c·a l 
T7 Kar-rnfu, coł mi tle, sotuJ slółków, lokuJ amie. Tna umie Jllar-rł 

lotowad, tna mi dólka soto..-..1. 

l. Ty Marysiu, coś mi źle, 

gotuj ziółków, lekuj mnie. 
Trza mnie Maryś lekować, 
trza mi ziółka kupowftć. 

2. Ty złodzieju Targała, 

b~~~ na civ płakała; 
i matusi i tatuś, 
i babusia i dziaduś. 

B:rn.! Zoalu aclrowa, 

Zbl6r G......,aldewica Nr 1&. 

S. O dej 'dydy, o dydy, 
wsadzili mnie do biedy. 
A do biedy, do jakiej? 
muszę robić przetaki. 

•· O tu duna, tu duna, 
niema koza ogóna. 
Trzebaby Bill zabawić, 
kozie ogon przyprawić. 

J&dt do JCn. 

~ • !ń 41 41 ~ " Va;trklyr!ab{ l Lvr··g l crr·l rtm 
kowa, lmpl6 wo~te mogo. 

• ta& IEtrg talmi Hr~itttffłlłd 
1, Bywaj Zosiu zdrowa, 

daj buzi na drogę; 
j!łd!l do Krakowa, 
kupić wsf.tżkv mogę. 

Zbiór WarnawoJd Nr 18 (Iłowa f auta). 

2. Oj miasto to 6liczne, 
a ' tyś w niem nie była, 
trzy dni byś błfłd.ziła, 
tak domostwa liczne. 



S. Gdy bij t zegary, 
trtbit tam nad wieit, 
a gdzie zamek stary, 
polskie króle leżt. 

417 

670. 

4. I dziewcztt niemało, 
a wszystkie rumiane; 
btdź mi Zosiu stałt, 
bo z niemi zostan~. 

Chocb!Jam po polu sblerałam po kloala, tego bo - do koch&6 

co ma Jaone wlóale. 

l. Chodziłam po polu, 
zbierałam po kłosie, -
tego b~d~ kochać 
co ma june włóail! . 

2. Pivkna jeat pszeniczka, 
wydaje aiv w kłosy, -
podobaly mi ai~ 

671. 

u Pietrusia włosy. 

S. Włosy mi sio krvcą, 
księstwo mi siv znacy; 
ale mi dziewcyna 
inacej tlumacy. 

(lub : ale mi najmilsa 
opacnie tlumacy). 

Olasaalca. 

TerUD!ej - ase chłopq bardso cło* - ko ll'ZH&4, fld7 mleal4o koohl\1• 

JaA do łll·UJ aplaq. 

65 



l. Teraźniejsze chłopcy 
bard11o ci11tko grzeazt, 
gdy miesi'łc kochaj'ł, 
już do innej spieazt. 

2. Teraźniejsza mlodzież 
jak wietrzne motyle, 
jeżeli kochaj'ł, 

to tylko na chwił!j. 

S. Taraźniejsza mlodzież 
jako wietrzne młyny, 

chlopc•J"II& 
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672. 

latajt od jednej 
do drugiej dziewceyny. 

4. Jedn11 pocałuje, 
a z drugt uailjdzie, 
trzeciej obiecuje, 
że jej m~jżem bljdzie. 

6. Tej miłość przysi11ga, 
tam wzajemność proai. 
sylwetko możatki 
na pamittko noai. 

mel. Nr 608. 

do dlie"e&1 - 111 chodsl. 

llluotol oteoh btdt ucaotu ... a, bo kochsm chlope•Jllł 

llleoh 011 " mole b7wa. 

l. Powiadajt ludzie, 
i cóż im to szkodzi, 
ze młody chłopczyna 
do dziewczyny chodzi. 

2. Najwyższa Istności, 
niech b11do szczjjśłiwa, 

bo kocham chłopczyn!~, 
niech on u mnie bywa. 

Zbi6r W&ns&11'111d Nr 17. 

S Miła mi ta strona, 
w której słońce wschodzi, 
jeszcze mi ta milsza 
gdzie ma luba chodzi. 

4. Niech nigdy jasności 
nie ogl'łdam słońca, 
jeiełi ci11 kochać 
me pragnij do końca. 



!S. Bym mogła przenikollei 
że mnie kocbaaz szczerze 
dałabym t.-?.y gros~e 
dziadom na pacierze. 

Acb móJ loo c.l:tleowc&yun, 

ch OlU godziny trll 

&łr ~ r t r~ ~ : 

l. Ach mój los zapewne 
byłby zawsze miły, 
gdybyśmy w kochaniu 
godziny trawili. 

2. Lecz tego nie mogo 
obiecywać eobie, 
byś mi si~ dostała, 

albo ja te~ tobie. 

S. I moja medola 
byłaby mi mila, 
gdybym moje życ1e 

z chłopczynił dzieliła . 

4J9 

673. 

G .Uehy gori}CO 
Jasności prosili 
ieby~my ait wkrótce 
z sobą połllczyli. 

lo)·luy laWIZO mlly , gdyb,lmr w ko-

\\'l h 

;o-

674. 

.f. " 
- -

Zbiór Go,..cak.iow!eu Nr 17 

4. LP.cz ja też nie mogo 
obiecywać aobie, 
żt:byś mi aio dostal 
albo ja też tobie. 

!S. Szcz~śliwy i miły 
był ten moment dla mnio, 
gdym spoglądał na cio. 
a ty pani na mnie. 

6. Szcz~śliwe mi były 
momenta, godziny, 
kiedy moje uata 
z twojemi mówiły. 

t&DI mnie mllo4ć ciunio 



gdaie moja dalewczyua 

l. W pośród ciemnych lasów 
zgina si11 drzewina, -
tam mnie miłość ci~tgnie . 

gdzie moja dziewczyna. 

2. Cztery mile lasu 
samej osiczyny , 
przejechałem jadlłc 
do moJej dziewczyny. 

S. Stoji dąb nad wodlł, 
konary sili chwiejł, 
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Zbiór Go ... cakiewlasa Nr l l 10. 

675 . 

do ciebie dziewczyno, 
oczka mi sili śmieją. 

4. Stoji dąb nad wodą, 
liść si11 nie zieleni, 
do ciebie, do ciebie, 
jadęż bez nadziej i? 

5. Listek si11 oberwał, 
gałłzka strzaskała, 
~odobnoś dziewczyno 
słówko twe złamała. 

. 'l!~=ttHt3+ti~!e l er{ l C~s·atf.aJ; l 
Jliech ci~ uro - chenie panów nie u • wodzi, wn..Uo nu ułura 

Jedna na łwiat rodzi, woaakte nu utura jedna na łwlat rodzi. 

Zbiór Gor,cakiewlol& Nr l . 

1. Niech cijj urodzenie 
panów nie uwodzi, 
wszakże nas natura 
jedna na świat rodzi. 

2. Miej ~ prawd\l w sercu, 
niech jlł widzi! oczy, 

że się na tym świecie 
wszystko kołem toczy. 

S. Ja dziś chociaż biedny, 
i biednym nazwany, 
jutro gdy los zrzfldzi, 
sitdll milldzY pany. 
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67G. Czamawlcl . 

l. Jużem przy pa - lasau jot na wojno jad9, nie tegnam sig z tob'ł 

by ci dal ta - kiego ~ - ~yczenia zo - otawlam łcby cio Bóg skarał, 

~~~l±~~~~~ 
boi arobila sdrado. 

co clo bodzłe zdrad.ar. 

S. Nieszcz~śliwy czasie 
pokochaliśwa sit, -
przysda ta godzina, 
rozejść si~ musima. 

4. IJhoć ~i t t·ozejd:.~iemy 

każde w inszą stro119, 
przecież nasze serca 
są nierozłączone. 

łi77 . Krowodna mel. Nr G96 

~~~#~=d~~~i~~j ~~---~-_:,.L- - .... 

Spiewa słowik ipiewa nim 8łoneczko W&f·hnd.zi, te ci9 ko· 

cbam aklycle, cóż to to - mu ezltodsl. 

l. Śpiewa słowik, śpiewa, 
nim słoneczko wschodzi, -
że cie kocham skrycie, 
coż to komu s:.~kodzi. 

2. Że ja ciebie kocham, 
tego się nie wstydzę, 

Spicwam ja ee 

ie moje && my 

6piewam, 

bo ja w twoich oczach 
samą stałość widzę. 

3. Bede kochać jawnie 
i słowa dotrzymam, 
bo ja w mojćm sercu 
niestałości nie mam. 

ale eerco w emutku, 

nie prayjdą do skutku. 



4.22 

• 8va ..•..•••••.. 

®gJftltjclr~~rrc~rr lcr~ I·::Jt l 

l. Śpiewam ;a se, sp1t:wam 1 

ale serce w srnutku , 
puki me Zlllllysly 
nie przyjtlt! do skutku 

2. Jak moje żą,danie, 
szcz~sny we:G11uc hkutek , 
dopiero w mćm sercu 
zakol·Iczy siQ ~mu tek . 

3. :·piewam ja se, sp1ewam 
niby to we~ola-m, 
a co serce czuje , 
wyt·nzić uie zdołam 

.1\ie dba1u 

l.Li6r Gorłlczki&wlcza Nr 22. 

4. O Boże mó;, Boże, 
cóż po moj~m życiu, 
wesołość u a twarzy, 
a l'uzpacz w ukryciu. 

.r;. Dwie rzeczy przyczyni} 
S:J, mojego smutku; 
m1łość bez nadzieji, 
nad?.ieJa IJez skutlw 

li Bog n1i dal pokochać 
co sit podobało, 
czcwuż uie dozwoli, 
żeby skutek miało . 

o pnlacc n1ccll m;>m tlo - mck z gliny, nie tljdam 

uic wl~c6j rhło p\'1.yny . u•e tądam nic wlectJ jak mego 

culopc7.1nY. 

l. Niedbam u pałace, 
niech maru domek z gliny; 

Zbiór Waruawokl Nr 1ł 

Zbiór Gorljeoklewic•a Nr 8 

nie Ż'łdam nic wi~cćj, 
jak mojej dziewczyny. 



2. Niedbam o maj,tek 
z pałaców aiv śmiejv, 

Istność mnie stworzyła, 
w której mam nadzieJt;· 

S. Niech płyn:J słodycze, 
wazyatkie co Bił w niebie, 
ja jestem azczt;śli w a, 
gdy mam widok z c1ebie. 

4. Gdyby me nadzieJa, 
i miłości słodycz, 

TT TT 
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680. 

Juiby 'mierć okropna, 
miała ze mnie zdobycz. 

5. ChociRi wiele cierpiv 
dla twojej miłości, 
jednak sobie słodzo 
nadziejlł przyszłośCI. 

6. Jakiejkolwiek każesz 
trzymać si~ koleji, 
m1ło Jest przecierpieć (nadzieji. 
dla pewnej (spełnić sit; majlłcej) 

Ej DO kocha • DO cblopc171ka, u.pomDijm7 dalł o bleclale, 

daJcle • podk6-wek osohlla ?.oola moja 

l. Ej no, kochane chłopczyska, 
zapomniejmy dziś o biedzie, 
dajcie z podkówek ogniska, 
Zosia moja za mfłi idzie. 

2. Muazv j' oddać tacbowi, 
prosił mnie długo i szczerze, 
akoro mu azczt;icie &tanowi, 
niechże ją aobie bierze. 

• 
sa m'* ldaio . 

3 Dziewczyno, kocbaj-że jego, 
pilnuj obory i prz~:dzy, 
zla iona najbogatszego 
przywied!ie mgża do ngdz.v. 

4. Ale i ty, panie młody, 
b!ldźi:e grzecznym dla żoneczki, 
nie bg•l.tie w małzeństwie zgody 
kiedy raz przyjdzie do aprzeczki. 

Na t~ nut,: 
l. Zabrałeś nam gruut sąsied~ie, :.!. 

a c ulujesz : to nieszc:teru 
Pamigtaj, Bóg nie pow1ed1.te, 
temu, kto cudze zabierze. 

Wioszj rd,; skończył Jan łakomy, 
7.awaze 14siadów on kłócił, 
na cudztm budował domy, 
1 wszyat ie wicher wywróc1ł. 



3. Czas się Wojciechu poprawie, 
ucz się przygody cudzeroi: 

424 

nie zdołasz swojej naprawić , 
po cóż naszej łakniesz . ziemi? 

681. 

4. Wróć sąsiedzie, wróć nam . niw~, 
wszak jeszcze płyną krynice, 
gdzie nasze przodki poczciwe 
miewały z sobą granice. 

-tr tr tr tr 

~ : ;n r 1 r f! !j 1 ;ń r 1 r g; ·~ l =:n r l c ~ r l 

Z tamłój atro-ny wody, 

l. Z tamtej strony wody, 
stoji chłopiec młody; 
żeby mi się dostał, 

pościłabym środy. 

2. Pościłabym środy 
suszyłabym pi•łtki, 

żeby mi sic dostał 
na zielono tiwiątki. 

3. Pościłabym środy, 
pi'!tki bym suszyła, 

atoi chlu · piec młoll y, u~y mi eiv dootal 

682. 

ZUiór WłiLrllzawaki Nr 20. 

~biór Hor4c&kiewicr.a Nr ti 

żeby mi się dostał, 

tobym się cieszyła. 

4. Foniedziałki poszczę, 
wtorki, pilłtki suszę, 
a przecie ja sama 
jeszcze chodzić muszę. 

li. Sukmanka z jedwabiem, 
koszuleczka szyta, 
a przecie się o mnie. 
mój Maciek nie spyta. 

"'ySI •łodzi, niewiem czy mnie tylko 



l. Nadzieja mnie .::ieszy, 
nadzieja myśl słodzi, 
nie wiem czy mnie tylko 
nadzieja nie zwodzi. 

2. Sen miałem p1·zyjemny 
a smutek mnie budzi, 
takci to nadzieja 
zawsze zwodzi ludzi. 

3. Nie ufam nadzieji, 
w przewaczeuie wierz~, 
bo nie zasłużony 
lecz szcz11ś li wy bierze. 

4. Byłem zasłu:louy, 
nie dostalem przecie, 
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G83. 

Zhlór GorljCZkiewlcza Nr 12. 

nie panuje teraz 
słuszność na tym świecie. 

5. Niema nic na świecię 
pod słońcem stałego, 

wszy8tko ma swój koniec, 
zgoła nic wiecznego. 

6. Czeka wszystko końca 
pewnego na świecie, 
i z mych zgryzot oczy 
oschnlł kiedyś przecie. 

7. Na co si~ nam troskać 
o los bytu mego, 
musi si~ to ziscić 
co przeznaczonego. 

--~~=tt1~ł=F#.§Q-~+st&t=ł~ 
Kicby ja mial ćtery ceskle kuplulbJDI se dziewe:z~ l c.bakie, 

a ze nimelm ni ••1'11&, 

G4 



l . Kieby ja miał ćhiry ceskte 
kupiłbym se dziewce łepskie : 

a ze niemam i seląga, 
mllSjl pojąć lada drąga. 

2. Stary dziadek brodą chwieje, 
bo mu zimna przy kościele 
Dy mu to tak ucynili, 
w kościele piec wyatawili 
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G Sł . 

JakieJ. lu 

na smeutarzu szynkowali, 
d1.iadkowie by tańcowali. 

3 iedmiu jćj si~; zalecało, 

siedmiu J'ł od złego strzegło, 
siedmiu wrota otwierało, 
fiicdmiu do ni tlj, za nil) biegło . 

,Jednego kochała 
_1emu si9 dostała. 

Podg6ne 

t•n lr.t6r7 mnie 

®#f 0 r: 1 J • i ~ ~~ :; ą: 1 J .l fi J!j la ,.tL=s1. 1 
~ ~ -- ... ... .... 

kocb~ jut ait d)a rnnit: zmirnh 

J. Jakież to ni e stale 
ludzkie przeznaczenia, 
ten który mnie kocha, 
już si!l dla mnie zmienia. 

2. Niech cię kol!ha inna, 
gdy ci jest życzliwa ; 

nie uważaj na to, 
żem jest nieszczęśliwa. 

S. I cói mi po życiu 
bez celu żadnego, 
którego ja kocham, 
muaz11 żyć bez niego. 

l . Lata pianek lata, 

3. Upada pta • uyna, 

685. 

4. Jeduak go dopóty 
kochać nie przestan._, 
c.lopóki przy grobie 
na marach nie stanll. 

5. Na co mi sijl przyda 
to moje kochanie, 
którego ja kocham, 
mnie się nie dostanie. 

6. Bodajby to było 
pokochać i przeatać. 
aniżeli teraz 
w takim żalu zoatac. 

.Mol . Nr 171 

~ 

~~ ~~'0" 

oam nlo wló l(dzlo padnie, 

upałem aem 

kied1 oio kto 

nie 11'Ji•z7mNII 



-
lr.oeha w&&j...."o!cl 

btd4o • to.,. ro•ł4 

S. Słońce jasno świeci, 
zefir cicho wieje, -
kiedy cio zobaczo, 
serce we mnie mgleje. 

4. Serce me omdlewa 1 

oczy zapłakane, 
podobno ja dziewero 
ciebie nie doat.lno. 

6. Na cóteś mnie stworzył, 
o mój mocny Bote l 
którego ja kocbaru 
moim być nie mote. 

6. Innego mieć nie chco ; 
nit z innnym aio łtcqó, 

l. Po ałobokiej wodzie 
płynie kaczor eiwy, 
jaki taki weaół 
a ja nieazcz~śliwy. 

427 .,.. __ _, __ " 
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praple. 

UODJ. 

Zbiór Gor..,uiewłcu Nr 29. 

686. 

wolo tyaitc razy 
tycie me zakończyć. 

7. Codzień słońce świeci, 
conoc miesitc wachodzi, 
a mej ezcz~śliwoici 

chwila nie nadchodzi. 

7. Kończt sio jasności 
ze zachodem słońca, 
a mojim cierpieniom 
nigdy niem" końca. 

9. Nigdy końca niema, 
i pono nie b~dzie, 
trzeba eio zapisać 
w nieszczośliwych rzodzie. 

llallce. ob . Dała Nr u . 

woda!• plJDle kacaor liwr, Jald \a -

2. Jednym ałońce wechodzi 
i wybiJa w g6re -
a mnie nieazczoanemu 
zachodzi za chm~ 



s. Komu słońce świeci, 

dla mnie zawsze smutne, 
komu losy atałe, 
a mnie •t okrutne. 

(, Komu miesilic świeci, 
a mnie jest zakryty, 
komu loa dogadza 
a mnie nieużyty. 

l'i. Zorałem na zyto, 
zasiałem pszenicv , 
chciałem mieć kochankt;, 
a mam niawdzi~:cznicjj. 

6. 2:yto i pszenica, 
nie wielka różnica . 

Koryokowy 

l. A lu lu 

2. Czerwone jagody. 
spadają, do wody, 
jużem ptzt:konany 
że nicmam urody. 

lu lu lu 

3. Choć urouy nie mnm, 
Jestem ae voczcl\vy, 
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Jakeś ty bałamut, 
tak ja niewdzi~Jcznica 

7. Komu zeazło iytko, 
a mnie sama wyka, 
zapomnieć nie mogjj 
mego niewdzi~Jcznika. 

8. Komu słowik śpiewa, 
a mnie tylko głuszy, 
nic już pr:r:yjemnege 
nie słyaze na uszy. 

9 Boze który wglfłdaaz 
w zbrodnie których siła (wiele), 
na cóżby bezkarnie 
~drada uchodziła ! 

687. Krzeuowlce mel. Nr 671 

kuhiJka z marmuru, pieluszki & rfłbecaku, 

będt; Boga prosić, 
to b~;dę szcześhwy. 

4 . Choć urody nie mam, 
majątku 010 wiele, 
i tak was nie proszo 
o mc przyjaciele. 

688. Poremba. 

~~ L.' ; ;l g 0 ~ l ffl l l g r $l ;'U f!3 l 
i 

lłoJif' i uo U&nfl, JCoee JA oo p&nna, kwilnit mi 

1 Jak oa Wi - 61e piaua, jak na mo - nu trzcina, jeoce ja 



wl&aecek jak llA Wl - Ale plalla 

•• jll~ po~cfWa tbitWC7JlA 

S. Nie umiem ja śpiewać 
bom ai~ nie ucyła, 
bo mnie moja matka 
do roboty biła. 

4. Nie umiem ja śpiewać, 
nie umiem zawodzić, 
dlatego też chłopcy 
nie chct za mnt chodzić. 
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6. Za mnt chłopcy za mnt, 
pókim jeece pannt, 
jak aio pokobiec~, 
waystluch · djabłów zjecie. 

6. Dziwujt ai~ ludzie 
ie nie umiem lipiewać, 

a bo ja niezwykła 
po weselach bywać . 

1. Świeci ml11l"o hriecl, drobili plaadJ Wlcboda"' cół lllJlle po koc:lwlla. 

~ Ps&tJG'( l f srrJ l ;{J l: ssc'J l ;JiJ§ 
c<lł lllllll po koohallla, ldec!T hul.sle 

2. Świeci mieeitc, iwieci, 
gwiazdy pomagaj,, -
jeezcze moje oczka 
kochania nie znaj t . 

S. Świeci mieaitc, 'wieci, 
koło niego gwiazdy, -
gdzie ja ai~ obrócv, 
to mnie kocha kałdy. 

-

nkods"' klec!T lucble ukod~ 

690. 

4. Swieci mieaitc, 'wieci, 
kolo niego koło, -
gdzie ja aio obr6c~ 
wasodzie mi weaoło. 

5. Jut rnieeitczek zeazedł, 
gwiazdeczka zoetała, -
ty jedna Maryniu, 
bodzie•• dla mnie atała . 

Kodllll.ca mel . ob. Nr lłl . -
l . Sokół leot laaem, iln7klllt ot o...-. kollik 



;' 
lupa •• oogq 

2. Bieży konik bieży, 
po zielonćj micrlzy, 
podkówkami bl'zt,;h, 
dziewczyna si..: 1\:ka. 

S. Bieży konik, bieiy, 
siodeleczko niesie, 
czekaj mnie dziewczyno, 
w kalinowym lesie. 

4. Oj dajcie też, dajcie 
koniowi siemienia, 
ieby mnie moja luba 
do siebie przyj~na. 
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Wieje wia ~ ter wi<•jc, mile o 

6. Widzi Bóg, dalibóg 
żem cię nie poznał11, 
bobym ja ci Stasiu 
otworzyć kazała. 

G. Dziewczyno nadobna 
do kogoś podobna? 
!\Iój Staśku, do ciebie, 
we;lie mnie do 'iebie . 

7. Stasieńku kochany, 
uo kogoś poelany? 
Dziewczyno do ciebie, 
przytul mnie do siebi11. 

cho głoal, tobie mo 

2 Odybyś muio kochała, ole chciałbym korony , byłbym wra · 

Maryniu weatcl1uieoia 

wie.dczooy, 

,.,.eatcbuieo..ia sanoai . 

S. Nio chciałbym być królem 
ani świata panem, 
grlybym ci\l kochając 
był wzajem kochanym. 

t Cibie me liiaryulu . 

jemnolcl• 

Zbiór Oor,c&klewlc ... Nr l 

-1. A moja Karolciu, 
powal.> oka twego, 
już sie dawno zakradł 
w głQbię eerca mego. 



5. Powab twego oka, 
wspaniałość tw~j du,zy, 
kogóż do kochania, 
kogo nie poruszy? 

6. ~pojrzawszy na ciebie, 
zdJety podzrwienicm, 
me wiem czy boginią 
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7 Twe śliczne oczcła 
i niewinna postać, 
komuż też pozwolił, 

obojctnym zostać? 

czy CliJ zwać stworzeniem. 

~ . Bo z młoderoi dzielisz 
uczucm mrłosne, 
atarym przypominasz 
ich mtodo~ci wiosnę. 

G92. Łob•ów. 

Jl<. ~ 

®r:;r :ls :r 1cc; l t •; ;;,, lj rP l 
A w moj1m oadec•ku pa•• olo oto chelały 

muie wdowy, kochaJ, 

dzlewe&Ql&. 

2. Lala nski 1 lala 1 

z wysokiego gaJa, -
bo mi was pan-matka 
chować nie kazała. 

3. A mój ekonomie 
bJldźże no. mnie łaskaw, 

i na moje gqski 1 

co se rdlł na staw. 

4. Lata gtska, Jata 
z wysokiej góreczki , 
zbieraj panno piórka, 
bedlł poduszeczki. 

5. Pogl!łd&Jił na mnie 
i na moje lóżko , 
jeszcze poglJldaJ'ł 
czy łóżko z podustkił. 

dticwczcta, nie clJc:iały mnie "·dowy, 

6. Poglądają na mnie 
i na moje stroje, 

jeszcze poglJldaj '' 
jeźli mam korale. 

7. DziwujJl ail) ludzie 
że nie mam korali, 
bo moja matusia 
nie aiedzt na roli. 

8. Cuduj!} ail) ludzie 
że nie mam poduazek, 
bo moja matusia, 
nie chowali gą.sek 

9. Mój mnie mocny Boże, 
cebula staniała, 
a za cóż ja bl)dO 
korale sprawiała? 



10. Nie pój d~, nie pójd~ 
za kmiecego eyna, 
kadyzby matusia 
pod11secek wzi9na. 
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693. 

11. Ino ja ae pój d~ 
za komornicego , 
to ja si~ odziej~ 

sukmanint jego. 

1. Wrookl umecoek ,.. 16rae bu - duJ-, mun lula 

2. Wyaoki zameczek, 
jeucze wyższa skała, -
powiedz mi Marysiu, 
czy mnie b~dzieaz chciała? 

S. Chciałabym cio, chciała, 
ale nie takiego , 
żebyś był bogaty, 
rozumny do tego. 

~ 

694. l'r\4nl.k 

~-r_;,;grf Giq!gc ~ l (j J 'd=Mbil=i 

~ lh lJMJ$1 ~ 
l. Nie wiem co takiego, 

te chłopiec tak pyazoy ; 
drugi grona niema , 
a tenić 110 mylili. 

Krakowt&lt 1 r . 1851. 695. 

2. Płynie strumień, płynie 

l płynie szeroko, 
choć je•t chlopiec goły, 
lecz patrzy wyaoko. 

meJ. ob . Nr 6301 łG-1 

l. Pnejechalcm 1\rakóv, K&lr.ów l CJpd • oq wloł, 4ie włdol&lem 

2. Kllmaeowa malo robi, "' Plol.ro - wa D.lc, a Draklwa 
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' ' G n ffl 1 u Ck l G J " l S"~ G G l r J l C g H l 
&akt~j mod7 jak tu ,.. .. .• ; )Ołt Je<lno1 u b• 11ruba, a drup gar 

uclorl\ j~j rz • 

® p J r l ;·a r c 1 r ; : c re G t l ; ; l :fJJ e l f]JJ u 
~ala, a ta trzed w:tupl1, a cz,,.arl.a 1markat.n 

Na t~t nuto . t;ciokll,jcio w otep7 Rnor, bo jad, Kraku17 l t. d. 

696. 

b i : t G tm 1 G re l Flfhe l 1 r ' 1 w·6 1 
1. Nie mam atosów złota, 1 ul łacln~J "'lołci, Jedno t7lko 

•erce akloone do mi - lnlrl, 

aklonoe do mo • lolci. 

2. Acb, pozwólcie nieba, 
epraw o w1elki Boże, 
żebym był kochany , 
jeźli to być może . 

3. Nie mam ja majfłtku, 
co chciwych zbogaca, 
cały mój maJ Ił tek , 
pućciwość i praca. 

JCdno t7lko 

4. Poćci w ość i praca, 
tyle jest mojego; 
tysiqc krakowiaków 
przyłączyć do tego. 

6. Latajlł gol~bie, 
jeden nie ma pary, -
etój ! i bterz me serce 
na dowód ofiary. 

697. ruol. ob. Nr 375. 

łJj ~ : l p s J J J J l &i1 J J J j l j J J J J • J J 3 l 
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co ujad~ 

pi11ta mila 

2. Ctcry mile lasu 
jadę bez popasu , 
piata mila pola , 
tam kochanka moJa. 
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l. Krakowllcy 

2 Ctcry mile 

jad~ 

1'\ltl 

t tau.rcan" 

mile 

pola 

to koniki 

Z.biór Warozawald Nr 16 lnutal. 

Zb1or Gor'IC&klewlcza Nr 2~ 

3. Jechałem przez pole, 
wyjecbatem w piaski, 
stanęły koniki, 
stanęły walaski. 

69 , Mogiła . Kneoł&wleo . 

kaaą. 

pat u, 

~:~ fl fi ~P_.;; d! r li: g g tuJ 
1 MoJa pan> n>otko przedaJ czam,. krowe, wydaj mnie u cblop&, 

uapokOJ te głowę, 

l. Moja pani matko, 
przednj czamlł krowt, 
wyd11j mnie za chłopa, 
uspokóJ s e głow~:. 

2. Pójdo ja za chłopa, 
bo mi chłopa trzeba, 
bom sio dość najadła 
u matusi chleba. 



S Matuś moja, matuś, 

n1e dajie mnie u In~. 

bo Ja nie ptaszyna, 
nie przelec~ zaraz. 

4. Matuś moja, matuś 

nie daj mnie za wod~, 
bo ja nie rybeczka, 
przepłyn'łć nie mog~. 

6. Nie pÓJd!l, nie pójd~ 
od ojca bez wiana, 
bo mi Bill należy 
koiuch i aukmana. 
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G Winnuj mnie tatusiu . 
w1anuj mnie, Wlanu; mnie, 
daj mi cztery krowy, 
dwa woły, dwa konie . 

7. Pojmijie mnie, pojmt;, 
mój Jasieńku, poJmij, 
bo mnie wywianują 
pani matka koi1mi , 

8. Pani matka końmi, 
a pan ojc1ec wozem, 
b~d:tiesz se Jasieńku 
dobrym gospodnrzem . 

699. Louk1 ob mcl Nr 168 

& :ffl® l ue l ti3. c gr l r fr l ffltT l 
1. Nie pójdo do domu ot b~••• &w1 • ~lo, 

& e A1 ;$.car l· r 1 c·; 1 °0c1&21 G 001 
toczka co bt mi pla - kAlo 

~~V~··~· U l :i El EJrElr l ~r l 
l. Nie pójd~ do domu, 

aż b~dzie świtało, 

nie mam dzieci'łteczka, 

nie będzie plakato. 

2. Nie pójdo do domu, 
aż bodzie dzień biały, 

wst&nll ta pań-matka 
i wydoj'ł krowy. 

S. Przewie.t-że mnie przewieź, 
lub mi pożycz wiosła, 
bo mnie od matusi 
ewywola wyniosła. 

4. Jeszc1.e ja, jeszcze ja 
swywoli poradze, 
dz1eciątko utopię 

w winoku sie nachodzę. 

5. Płynie cyraneczka , 
od htdu do lądu , 

naucz-ze aie naucz 
matczynego rządu 

6. Matczynego rządu, 
matczynej roboty, 
me bedziesz-ci mida. 
od ludzi aromoly. 
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llfodlnlca 

~--p p-~ *ijf ~t-.1--+.-
1 Oho~ Ja u - boiJa, nie b~' daYa~ 

1 A iuo Ja dr.m kady la•lalo wio&~. uie IJ~o alo wotycblt 

po k,tach 110 - hu.i~, nid bcd~ dawa~ po k•taci.J gy buole. 

jak ••t Inne wllyclr.,, nie b~lo sio wat:rdzłć jak oio 1nn• 

l. Choć ja uboga, 
ubogiej matusie , 
nie b~d~ dawać 
po kttach g~bu~it:. 

701. 

:.!. A iuo Ja dam 
kady ludzie wiu~Jl, 

uie h~d9 się wstydzić, 
jak się iune wstydził 

meJ ob. Nr 817, 

1 Kocb.rbym cło ozcz6rze byl mnie ul o acln-dzlla, oddal bym mliJ•tld, 

~~=n=:,_---:r~-1---::; ~~~~ ~...!::!:~:i.'=r==E ___ .,:::E,L 
"' ~ łebyl moJ• była, oddalbym m•J•ttl 

l. Kochałbym cio szczerze, 
by' mnie nie zdradtiła, 
oddalbym maj!ltki, 
tebyi moj'ł była. 

2. A moja d7.iewczyno, 
wkradłaś !ni si9 w ecrct•, 
że mi 811: na iadnJl 
teraz patrzeć nie chce. 

łebyl moJ• była . 

S. Myśli moje, myśli, 
wiodt mnie do ciebie, 
ach moja dziewczyno 
przytul mnie do eiehie. 

4. Oczy moje oczy, 
gdzie wy poglfłdacie, 

wszystko ku tej stronie 
gdzie dziewczyno macie. 



6. Oczy moje oe.y , 
co wzajem patrzycie, 
wiem ja o tern dobrze, 
te mnie nio lubicie. 

(37 

6. Oczy moje orzy, 
nie patrzcie w ~ etrone, 
bo już tego niema 
co wam ulubione. 

Pra7 IlUant 702. Cbuanów. 

l Upadł łnHjr po kotiki, bodsle jutro I&ODa, chclalb7m , .. m rojccbać 

lfcbl• jeot rf~kD~ panna Kto Juhf WOIOW .. a ja ht bl~ tann~, kto lubi 

męłatl<e, a ja lul• i~ 

2. Kto lubi \I'Ozową , 

a ja łubie sann~;, 
kto luui m~;iutkt. 
a ja lubi~: panng. 

3. J(ocbam Pana Boga, 
bo'm jego stworzenie, 
i panienko także, 
bo Bl<J z ni'ł ożenie . 

pau me. 

4. Wszakin Pun llóg v. nju, 
kocbać sig przykazał. 
toć i mnie z rejestru, 
swego nie wymazał. 

Weoolu {talotna). 703. 

konlki w tule a 

l'i. StwC~rzył Pan Bbg Ewv, 
kochola Allamn , 
i my rwtomkowi~ 
uatura tn sama . 

(tl. tworzył Pau Bóg Ewg, 
kocbać sig przykazał , 

i nas z tcstamc.1tu 
tego nic wymRZnł . ) 

ti . Jeżeli jest zbroun :'l 
miłość w młodym wieku, 
na cóżeś j'ł Hoże, 

dał uczuć człowieku~ 

Ruazcaa meJ Nr 6!18. 773 . 

ja" ora, fdttt t ię &alecaj 

J 



I. Uwiąż-że koniki, 
w lesie u jawora 
idź· i e się zalecaJ 
dziewczynie do uworn. 

2. Uwiąż-że kouik.i 
w lesie u chojaka, 
idź-że Bill zalecaj 
do mojego swaka. 

3. Nie wódź konia, nie wódź 
do dzitlwczyny na noc. 
Jakie go nic wodzić, 
kiedy nie chce chodzić 
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704. 

4. Mój koniczek nie jadł 
aże wczort. objad . 
A ja nie śniadała, 
bom cię wyglt}dała. 

5. Parobeczek ci ja., 
je tem parobeczek, 
jeźli mi nie wierzysz , 
zobaczże wianeczek. 

6. Parobeczek ci ja, 
od Pieskow.;j skały, 

już-ci mnie nie bedą 
dworskie dziewki chciały . 

C&llllce. meJ . ob. Nr U9. 2&8 

l , Jolalutka ja była, maintka JA poezJa, •nnm tak 

"' &a tob• Jaelel\ku pod • roola. 

l. Malutka ja była 1 

malutka ja poszła, 
in om tak za tobfl, 
Jasieńku podrosła. 

2. Nie ból-ie mnie, nie ból, 
moja głowili teraz, 
boś mnie nnbolała, 
u matusi nieraz. 

S. Miałaś mnie tnaiusiu 
jak źrenicę w· oku, 
dałaś ci tnni e teraz 
do niewoli chłopu. 

4. Weź-że tnnie matusiu, 
weź-że mnie z niewoli, 
bo on tnnie zaprzęga 
z konisiem do roli. 

5. Nie bijże mnie, nie bij, 
bo mnie nie zabijesz, 
ja się nie poprawię, 
zdrowie mi odejmiesz. 

6. Nie bijie mnie, nie bij, 
bo mnie bardzo boi~ 
bości mnie nie zastał 
na żadnej swywoli. 

] 
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705. Balice . 

$%:;rJ clc{j~ ltJl!l rm;lp;eęl 
"' 1. Na &leJo • oym debio, liateczek nelołcl, nie katdy 

tou kocha co dziewczy - no pieAci 

2. Uważ no dziewczyno, 
jakie to jest zdanie , 
że ai~ z tobłł bawit;, 
myślisz że kochanie. 

3. ie ciesz si~ dziewczyno, 
bom ja jeszcze me twÓJ, 
jenczem ja z matus1ą, 
gorzałeczki nie piu!. 

706. 

4. Myślałaś dziewczyno, 
żem ci sit; ZRlicał, 

żem do c1ebie chodził, -
kawalerski zwyczaj. 

6. Myślała~ ddewczyno, 
żem za toLłł szalał, 

a ja za konikiem, 
co mi okulawiał. 

b±• ;l r 1 ~ ; ; 1 tl; 1 [UJ ;r c 1 c ; ; IZW 
Padła ro . •• padła, oa eade . czek na d w", na trzeci nie moto, mój mnie mo .. 

CD.)' lJ~ /e 1 

l. Padła rosa, padła, 

na sadeczek, na dwa, 
na trzeci nie mol:e, 
mój mnie mocny Boże. 

2. Zwi'lzalcś mnie ksi~ie, 
za moje picuifłd~c. 

Rozwuj,żże muic panie, 
nic moje kochanie. 

3. Nie chodżżc tu tedy, 
którę:dy ja prze~złn, 
bo za mojim chodem, 
lawendectka weszła. 



ł. Nie cbodźie tu ł.lldy, 
któredy ja przeszedł, 
bo za mojim chodem 
rozmajiron weszedr. 

5. Widziałem cie, widział, 
w kalinowym lasku , 
w tureckiej spodnicy, 
gorset z adamanku 

6. l Ja cill widziała 
w pustej kamienicy , 
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707. 

kupowaleś wianek 
swojej kochanicy . 

7. Koło jezioreczka 
biją źródełeczka 

ino dwie, ino dwie , 
nie kochaj nikogo, ino mnie, ino m!lie 

8. Podobają mi sie 
ino dwie, ino dwie , 
ale to siostr7.yczki 
obydwie, obydwie. 

t:~ - ~ ~ ~ : J' c r' l ; c r l= c c s l c c · c t; = l c c c l 
l. Bartoole, Bartooie, nfo t~ - my nadziejl , Bóg poblogo

wltkta Jego daj do Boga. 

~ ; l ;:JJ l c d b l l c c J l r :J l tlJ lfr )'l ' r r f l 
r • ,.,-

sław! , ojc•r•ne nam zbawi , Bóg pobłogo atawi, ojcz.ysnt nam zbaw; 

miło6<l nitli two • J" trwoga, W1ękoa Jego mllooc, n1th h<O - ja trwoga . 

S. Latają gołebie, 
pływają łabedzie, 

z naszego kochania 
Jakiż skutek bedzie? 

4. Przelecialy gesi 
rzedem do jeziora, 
zejścia sit: naszego 
kiedyż b~zie pora? 

5. Myślo ;a o tol>ie, 
myśle o sposobie, 
bym cię dziewoze dostał , 

mógł żyć przy tob1e . 

6. Wybiję, wybije. 
w okieneczku dzi urke; 
wykradno, wykradne, 
sąsiadowi córkQ. 

7. Nie bede ja długo 
w tym Krakowte siedział, 
wykradnę Karolcte, 
nikt nie bedzie wiedział. 

8. Koło dworu ścieżka. 
chowaj matko pieska 
masz córeczkę ładna, 
to ci ją ukradną 
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708. Brono•uce. 

b• : ; r c l 1 c r l c r c l cł% r l c c 111 ~ J ' l 
r 

l. Zrdow pan Jezus w crrwoorch portecl<ach, obJads>ę bar·mastu, 

lat& po daiewecl<&ch, obJ&d l•t bar • maatu, lat& po 

2. Zydoski pan Jezus 
pasał wołki do dnia, 
przyniosła mu w skorupce 
zydówecka ognia. 

3 Zydoski pan Jezus 
maluśki, nie duzy -
siedzi na kamieniu 
fnjeck!J se kurzy. 

7 09. Trnczrnek. 

łfbtcriPJ]cl=ciSIH$ll~cn l n' 
l. Worćtue ko - nie dobro, 
2 . Kneaow&k11 łclueck.l 

n&Jie PIJ kdtanrk, co ja 11ę na • jrtdnl 

wyar • pono cbmiołuem, krzoooaklo doio-wocki 

do trch kue-aowi&nok. co ja ••o na - Je.tdall do t reb krzo-•o•u oek. 

pachn4 ma-juanluom, knoaook.io dale-wock1 pacbo' ma-Joranluom. 

2. Rrzeaoakie ściezecki 
wy•ypane chminkiem, 
kneaoskte dziewecki 
pachn'ł majerankiem. 

S. A na onem polu 
1teji tycka chmielu, 
a pod ont tyckt 
Mary1ia z motycką . 

4. Konie moje, kome, 
konie mo;e rysie, 
wy mnie zawieziecie, 
do mojej Marysie. 

5. Konie moJe, konie, 
zawteżcież mnie do niej, 
bo to niedalecko, 
przez to jeziorecko. 

710. Raciborowic .. 

ł:fWDifWDimmlar l'·crtJI 
l. PololrJ l<&rbowr wa widal Pł.Jl BÓjJ Ich 

66 
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pokartJ u ubogich lud•i, Pan H•ig ł eb pokartJ '" uboglcb JuJ&I 

2. f'olowy ue z głowy ' 
karbow) nio \\!Ult, 

l'au Bóg 1d1 pukarai 
za uhogtell luJzi . 

3. Zt:by uie plł.uowte, 
zelly uie ciał asy , 
uylolly miasteczko 
za niedługie c asy . 

4. Nie chciała krawcyka, 
"olała eewcyka, 
bo o u jćj prz~ prawi 
korek Jo b.ucika. 

5. O moja dziewcyno, 
krakowiacek jedzie, 
uie chodźze za niego, 
bo ci~ bijał będzie. 

7 l l. Pokowieo. 

ł"' -- ~ - -.- -- -..- .... :.-~::::;::;-:}~_--#- ... -+- ~--~L~-.- ~-o - - -~ _,~~-n~~o 
=-~-~$: - :5"--4- =-==- ~_::-f:--L-__ ~L4,_ ..... ,_.....;:.___. 

l. l'~kowiee • Id dworku atojia ua pa górku, po"7d• o 

1. . Dziewki po • wydaje, fornaJi po zeoi, bo • nu«J 

)O jOJDlOŚ~ 

JOJmOICI 

dziewk.i tego 

dubra goapo 

3. W Pekuwi~cktm dworze 
wesoło, mój Boże, 

roku. 

dyot. 

we dnie, w nocy graj'ł, 
nigdy nie ustajlł. 

Tonte. Zltlonld . mol. ob Nr. 86. 1>8. 

go chłopca w1pro,.• o 



2. ·rerainiejsza młodziet 
aame fanfarony, 
gdzie czujt pieniJldze, 
tam szukajt tony. 

S. Teraźniejsza młodzież 
taka jest nie syta, 
wpierwej nit o panno, 
o poug sio pyta. 

(. u naszej mlodltiety 
1entyment nielada, 
jeszcze panny nie zna, 
o poaagu gada. 

6. Terażniejan młodziet 
ma takowe wnioski, 
brzydka ta panienka 
która nie ma wio1lri. 

6. Ta piokna panienka, 
talenta prześliCJ:ne, 
która ma w po1agu, 
trzy '1\;oalci dziedziczne. 

7. Za nic teraz cnota, 
za nic 1 uroda, 
pionilłiki to kochać 
teraźniejaza moda. 

8. Gadali ee chłopcy, 
Jam ich wyełuchała, 
z koz,uym sio żen1ł 
by pienitdze mJala. 

9 . Jam tet pomy,lała, 
choćby był rogaty, 
ponłabym za capa, 
byle był bogaty. 

l A p lo lit podałal7 jaworowo la17, • Jd•l• lit podo1alJ 

Jij1 $·} 1 ;rrJlf w Hitet&- j ffil gr~ 
...... mlocll CU17. 

~-!_1fl]f_@] fj @E+:lił'-ICf' łut[] 

~'B Q--f J' BEJ%0 E$ I n~Jtiii 3 
l A gdzie •io podr.iały 

jaworowe laay ? -
a gdzie aio podziały 
nuze młode cz11ty. 

2. Młodo'ć moja, młodość 
wyazła mi na marno6ó, 
moje młode lata 
nie utyły 6wiata 



3. Zeby sio wróciły 
moje młode lata, 
jeszczeby ja JeRzcze 
używała świata. 
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4. Zeby mi sie wrócił 
aby jeden roczek, 
jeazczeby ;a, jeszcze 
podpierała boczek. 

714. Babice. me l . o b Nr !181. 

@1#u l G~ tLSd@ l lmr l: re l gCifl l 
l Cloaw1 konicelt ł nie jadl i rue pił, litdale on 

kouictk ua noe• ekalu:al, jus ci oię 

&it bodaio 

nit btdo 

do dliowc•yny k.raop1l. 

d &iewc&JUO ta • li. cal . 

3. Cisawy konicek 
cisa wy na dwoje, 
cisawy na nóżce 
cisawy ns cole. 

4 Cisawy konicek 
skalical na nogi, 
juz ci nie pojado 
do swojej niebogt 

715. Zitlonld. 

®1 
: c r t l c ttl ' r ; l ;JJ l c r J l c G r l ; r G l 

1. Po zielo - nym gaju akacze ao • ble arocalta, opodoba • ly mi lit u Jul1· 

ni ocaka. 

l. Po zielonym gaju 
skacze sobte sroczka, -
spodobały mi sit; 
u Justyni oczka. 

2. Ze i'ł stale kocham, 
tego sio nie wstydzv, 
bo i ja z jej oozków 
eamt uczerość widz~,: . 



3. A kiedy ja apo;zre 
ku Bronowakiej •tronie, 
ledwie aie me •erce 
z żalu nie rozplyme. 

•· Serce nie rozpłynie, 
oczy n1e wypadnq, 

P~wia.tłl\ - J\ luchio 

• 

44.5 

mlloeci nie bodf kocho.la. 

2. Powu1dajł ludzie 
ie nie atojł o mme, 
ja teź nie przepiórka, 
nie wołam . pójdź do mnie. 

S. D11bowe listeczki 
na dół si~ epuezczają 

717. 

a wuyatko to \VSzyalko 
za Jusłysilł ładną. 

5. Kto tańcuje wprzódy? 
Po1btaro~ci młody 

A kto wedle niego? 
To Justysia jego. 

jeszczt! moje oc1.k.a 
kochania nie znBJł· 

~- Jeszcze mo;e oczy 
nie znaJ Ił m1łości; 
jeżeli kochają, 

te ole 7nam 

tylko z powmności (rodzeńahro). 

Wola JualoWJh 

l. Chłoplec 10 - blo jealem, &llłd nukam &&loty, te łubie, uaeujf, 

l kocham koblot1 

2. Nie bede aie !enil, 
tak aobie zostane, 
bo mi •erce kobiet 
bardzo dobrze znane. 

3. W dwóch rzeczach kobiety 
swych granic nie znaj,, 
raz, gdy nienawidzą, 
drugi, gdy kochaj~. 
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718. llal<>wfoe. --
l. Chodzllam cbodZII&m, po mo)~J puluoblo, tył kocban • ku m7łlal 

~ . Chod•ll••• chodzllam, cieletom po łi&Ao, lobie ai~ kocbuku 

ła rl lo do c••blo. 

ow:y.,oli~ u.chclalo . 

2. Chodziłam chodziłam 
cieletom po siano 
tobitl sie kochanku 
swywolic zachciało. 

3. Nie pójdo ja za m(lz 
tego roku je~zcze, -
ładnych chłopców nie ma 
a brzyrlkif'go nie chco. 

Bronowice 

r •• 
.l 1,; 

l . Szukalot mnoe llukal póki• mnie nie znal '• a okoroi 

mnle znalaa, poblld mnie ' zaraa. 

2. Pobiles mnie pobił 
móJ ty m~iu pob1ł, 
myślalei »C tnt,:iu 
żeś ty dobrze zrobił. 

720. 

ł' • # # : c c t c 1 'c Et 1 s c c c 

S, Pobiłem ci pobił 

bom ci o muatal pobić, 
bos nltl chciała watajać 
nie chciała& nic robić. 

Ojców. - _lsct97B l crcl 
tartalu l mf7D.)', a po gO 
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dziewki J•k rua • liny, • po (IÓ 

l. A w OJcowie warczę 
tartakt i młyny, -
a po gómch skaczą 
dziewki Jak maliny. 

2. Skacz~ sobie skacz~ 
na parobków płaczą, 
A c1 eaaencyJil 
ua jarmarkach pijq. 

3. Wracaj olrzeźwiały 
bez Ojców z jarmarku, 
bo spadniest ze skały 

nakrecisz karku. 

rarh ohcz4 droowkł JAk ma • lony. 

4. Wracam kiedy świta, 
karazyja nyta, 
suknia granatowa, 
tom zuch z pod Ojcowa. 

5. A Kuba pijany 
przeptł dwte sukmany; 
drabi wam do tego, 
weznk to były jego. 

6. Przepił dwie sukmany 
1 pas z noieńkami. 
Abo to z kim pnepil '! 
ino z dziewuchami. 

721 . od WJehczkl. m•l ob Xr 653- 6SS 

b • : •. q l ~s l; i fl r i l fJ r g l ~·g l 
1 Pllcze kaJ ehło pc'tyno n .t kra kow 1lum mołctll , poił t 

c• p16rocz!..o (lutke) rybeczk4 na poczc•o N11 J• • dna rybeczka po pod mo • 

stek przeul.a, JIIZ.Ct~ J& nie w1dz• ł by mi piór · lr.o n1eała 

l. Poczekaj chłopczyno 
na krakowakim rnoscie, 
poilc ci pióreczko 
rybeczkq na poczcie. 

l. Moopa 

722. 

n1e mu:ryll..1 

2. Sie jedna rybeczka 
po pod mo tek przeszła, 
jeszcze ja nie widział 
by mi ptórl..o niesła. 

Rz~oka 

UIO U.l"J nam mrka, nl1 UIIIJ Dt.Ul 
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amrta, "łrl'aJ lr.r& • kowlakom, poCciwrm hu.l&kom , ••sr&J kr&-

kowtokom, po~c1wym bulakoa• 

2. Ntech si~ co chce dzieje, 
kl'akowtak si~ emieje, 
byle łykntł piwu 
już i miua zywa. 

3 Ty zydzie gałganie, 
uie pis mnie na ścianie, 
napie mnie na desce, 
daj gorzalki jeace. 

723. Zwtera)'1lleo. 

~i}~ c ttf:gffi_@ł@=9EiiltUJ 'uJ 
1 Ad w oka - tom joatem w apr.ow•e mój ml -lołci, bo m on me prawa 

ul&twit tru - duułci 

2. Dziewczyno kochana, 
btdźże przekonana, 
że tylko z osoby 
Jesteli m1 kochana. 

3. Czarne twoje oczy, 
twojich włoaów cienie, 
wi~kszy majt walor 
nad drogie kamienie. 

4.. Co mi po szmaragdach 
za nic dyjamenty; 
l)lieniałuy m dla oitsbie 
za najlichsze sprz~ty. 

5. Za nic mi altany, 
i wioalcie ogrody, 
ja z mojł dziewoz)'tt\ 
pojdQ na jagody. 

7 2 4. Zabian6w. 

~:Hr!HSI~ f;Pplii'S 
1. Od ICtako - wa Jadt, ODA 1\ojl w 1&cl&ie1 obqwa Jabłu.ata 

jablu1ko, l. DaJae mi claiewcpo coł mi o - bioe&la, cerwoae 

~~g;;: l 
do farlul • ka kładsio 
aleloueł mi dala. 



2. Nie b~dQ, nie b~dg 
pod sadem cekala, 
wyjtlll na gościniec 
zebym c1~ spotkała. 

3. Ja jechał go~cieńcem, 
ona atoj1 w sadzie, 
cerwone ;ahluska 
do fartuskn kładzie. 

4. (Od Krakowa jallll, 
ona stoji w sadzitl; 
obrywa ;abłuska, 
do fartuska kladzie.) 

5. Prosiłem ilł bardzo 
by mi kilka dała; 
ona odpowiada: 
mało nazbierała. 

l. Pości Zosia pości, 
całoroczne pilltki, 
ri:ei.Jy ułan wrócił 
na Zielone świttki. 

2. PoHCI Zos1a pości 

całoroczne środy, 

żeby ułan wrl.cił 

ua zimowe gody. 
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G. Dajzt> mi d1iP" . yno 
coli mi obiecała; 
cc1-wone jabłusko, 
zielune'li mi dala. 

7. Cerwon c jablusko 
przekrojone na krzyz 
widz11 ja dziewcyno 
krzywo ua mnie patrzys. 

8. D.:iewcJ no, dziewcyno, 
u ciebie myśl płocha, 
co ocy zobnc,, 
to i serce kocha. 

!>. Nie b~dll, nie b~:do, 
zadne~o kochała, 

w1elku!j nicacerości 
z jednegom doznała. 

3. Pośct Zosia zrana, 
}'Ooci Zoa1a na noc, 
ztlby ułan WI'Ócił 
choćby ua Wielkanoc. 

4. !.:łan już nie wruci, 
ułan śvi apukojuie, 
poległ w obcć; ziemi 
na dalekitlj wojnie . 

mel ob. Nr 70ł . ij36. ti33. KoLrlt.nJ . 

l Wocbodzl aloo ko wochU<łxi, od zlelo - DÓJ ~óry, .,a.oo"·io ojct)wio 

J. Draecio oaa n. Jl~ 11&-• Dl C 1t111.010 J..h)lo ttr&bl J O· 

o7 



ae okll ry 

1, zou.e r 
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727. mol ob . N. 7 53. ••• ~. t88 Kraeola wice. 

1. Kmiec:y p& • robeoook proepil oal • wec .. k, prsepll prae-a&IJc&l, 

na wianki nie t7czal 

728. 

~:: 1 ;J l c r G l= G c J lttG-4 ;c=H+s=a#l 
l. Śplowam ja 11 lplewam, a hy mi padaj,, nlet&Otlll • wi ludale 

® }# J l J ; l ł :J l: l 
co o mn•• 

2. O królu gadajlł 
chociaż go nie znaj,, 
o mnitlby nie mieli 
co mnie w ocaoh maj'ł . 

8. O królu gadaj• 
chociaż chodzi w zlocie 
o mnieby nie mieli 
ubogiej sierocie. 

4. Tobie świeci słońce, 
mnie go chmura słoni, 
gdzie ja sig obrócg, 
nieszczgścte mnie goni. 

6. Nieazczgśliwa jestem 
to wymówić mogg, 
bo wszystkie nieszczgścia 

wiedzt do mme drogg. 



1 W !eale pr&y otrumyku 

cbiewczo mo - je łyjo 

2. Jeleń wodę pije 
i pada nie żywy, 
bo go wnet ugodził 
postrzał nieszcz~śliwy. 

3. Dla ciebie ja żyj~, 
dla ciebie umieram; 
dla ciebie kochana 
powieki zawieram 
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129 . (;!eł•nltów, 

j•leń wo • <1~ pi)O, dla ctcUw jCd.YOIO 

4. Powieki ua wieki 
świat mi zamykają, 
dla ciebie kocbana 
gdy mi cif,) nie dajq. 

6. Innych śmierć zastrasza 
ja się jej nie boj~, 
niech p1·zyjdz\e, dziś chętnie 

dam jej ~ycie moje. 

6. Przybliżaj si~ śmitlJ'ci, 

ukoltez mą uiedol~:, 
bo żyjąc w rozpaczy 
iycie skolrczyć wolę . 

730. Modloica 

C<rwoou J~f!O<ly wp&<laJII do .,..o,ty, ule będo u~ wyuo,.ala 

1 Juce ul& jearc nie koe h~d' ••elooe, nio będo oio W}rlaw•Ja 

•• ~J' JtRody. 
u będ11 cerwooo. 

3. Nie b~:d~;, nie bedli 
na Jasieitka dobra, 
póki nie opadniu 
choJinecka drobna. 

----- -=j ---------

4. Choć jedna opaduie, 
tu drug-a urośrue -
nig<ly nie zaginie 
ellojana un ouśnie . 

\txt !\o. G87-a11. 

731. KUfiZOWJCft, 
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nte u chlor • c" chotłalt, robił d&I~W 

2. A na onrm polu, 
&toji tycka chmielu , 
a pod oną tycką 
Marysia z motycką. 

732. 

ku rołJ1l , uto aa chlup • u chodslt 

3. Cztllly konie t·yeie . 
DIC llllpas/y mi SIQ, 

cem.~e J& pojad~ 
do swoj~j 1\la.-ysie? 

Mon. wic& 

1. Siwy ko · 111~ aiwy, ••oJelecr.ko 

2. Siwy konik, siwy 
a10deleczko z:gub1l -
1 Ja anv y teraz, 
com was panny lubil. 

3. Siwy konik siwy, 
IIWO-J&blkOWity, -
dawnobym był w niebie 
żeby nie kob1ety. 

l . ll)Da uo dyuo., awl la mulo dllew • CJ1\&, bu m1 po -

2 Da.na • . DO ti&Q.I~ lU" cbca.~a rur maua, wolała, 

wtedalala 

w o lala 

&O 1n011 bcxJ&.io 

e:IJłop~ tav.i 

cud la 

l l au 
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S. Leciały geł~bio, 
jeden nie mini pary, -
lepsy wdowiec młody, 
niz kawaler stary. 

734. Balice. 

'l ~ l! ,. ® :; r · r • r 1 c :-~ r 1 s r r ił f 1 c s r 1 ; ~ r g 1 
l . Moja pll • ni matko, rho, .. Jc•• mnie gladkn, ud med~lrh 

3. Wiol jah • ku wili, & upał~ oie my6h1 b•J., .. mnie 

do uledoleli jak cerwo • jabko ? . Corwone • jabluoko 01 jat.lo • ni •dol, 

dolowcyoo &&lowat ltled711 

unrljoo go Jula podaj ro lllaryol. 

S. Wisi jabko wisi, 
a upaść nie myśli, -
bedzies mnie llziewcvno 
zalować kiedysi. 

735. Rudawa 

&h : u 1 ft Fa u ; =·} 1 ~m 1 ;s~ =-- l: .... ,. : , 
J. Buda wa, Rud wa. oa Ru . daw10 ław najtn11aza 

l - -b ;;J l t c d :; c i l : r : l ;i'?JI : r : l g3 f c i: l 
ml • \ob' Bar\o • la aabawa, ujmilua mJ 1 tob• Barto • lu. r.abawa 



2. :'iiP pnj:ul.,; •lu tlle,l. 

ntcmam siwy•~h ~.o1ni. 

:uua 1nnit' drł~żcc ' l.ka 

1npmwadn <lu lllo'•J . 

3. l'ornchnj 1łt.t• '' ,., ''" 

g\\ IRlllL'l'kl ll:l lli " J/1 1' : 

tyJe ja un'ti!.'I 'ZCk 
porolni du ticiJio'. 

4!'i4 

1. Ile gw ia1.d na 11 iet.ic. 
ile dziur w przl tak u, 
tyle jr•st uhlnoly 
w kai.tltintkim <'hłupnku 

;, W ?ielonyttl gajiku 
~wicrgolajq, plnstki, 
chlopał<i nns luhi11 
tylko ula igraszki. 

ll . Ile piasku w morzu, 
ile gwinzcl na nicLie, 
tyle jest oLiucly 
dziewczyno u cieL1c 

tL.ot'l..l/ JJ. 

J. Choć uro 

mtlh·c7kA 

hultaja 

73fi. Knneławice . 

u1wl,l..a. s ul•ouic - wo domu, rr1e. iet moae 

•l) uicroaut, w JlOiu uiu uic aicj~,;, ,to lad;1 

_"_ 
IJI, OjcOw. Pleokowa-okala. 

•lla vaoa mlo .Jego, potem vo - 'IFICd<>&la 

Ulł: będxio lUO z tt.:go 

oh mel . Nr ł . 

I•J IJI~o 
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739. Ru11en Nłepołnmłea 

l. Drz71, dr17•• k10d7 mmo włdzło , ehnłb7A i cemglala niebfdzleo mnie 

2. Na szynkfasie siejesz, 
a na Lasach młócisz, 
wnet w kozie wywiejesz, 
i goły powrócisz. 

Po tnlwach 740. .M. oclinica 

Na mo - Jlm egrodole srodzl - In oio prooo, juo oto nue 

kumooecld 
'tl \.i" 

da l o olerpl - kaml no•lł 

2. Mój sierpik ze stali, 
ma rączko drewniaot, 
kody chlaśnie, gdzie sio zwróci 
da to i anopecki etan~ 

B. Snopecek za snopkiem 
atojlł jak zołniene -
az fura nie zajedzie 
co je z pola do dom zbierze. 

4. Idziemy, idziemy 
z pańaluego zagona, 
a bodaJ my nie zaznały 
tego pana okomona. 

5. Za Jestennym słonkiem 
leci babskie lato, 
patauczmy ae kumoski, 
daj'lc chwalg Bogu za to. 

6. Dość my namiedliły 
naczesały dosyć, 

byśruy we dworze wyżynka 
niemogły sobie wyprosić. 

7. DośC: my nami~:dliły 

dosyć naczesały, 

a teraz potrzeba, pani, 
bvśmy swój wyżynek miały. 



456 

7 41. Modlniea . 

@# ~ J' c L.:; r 1 &$ c c 1 c ~ r c 1 Ą( !t IJJ 1 1 
l . Ż(.lly ka • nareczek la lu • ba ptaszyna, spodo • 

bala mi aio tutej oza dziowezyna. 

2. Na tamtej galą,zce 
kanareczek siedział, 
kochaj mnie dziewczyno, 
żeby nikt nie wiedział. 

7 4 2. Dolecho wice. 

' : łC C l c C r l C r C l H @ l i C C l ;1 r l 
l. .Bym mi&l ty • Ie złota, co w tobie jest cnoty, tobym ao W)'atawil 

domek a zeze-rozloty. 

2. Wystawiłbym sobie 
z przepyszną, strukturą, 
w lirodku przyozdobił 
twoją, miniaturą,. 

3. Siedziała nad wodlł 
przy Dunaju blisko, 
składała z kamyczków 
lubego nazwisko. 

4. To imię co kocham, 
kilka liter lą,czy, 
na L się zaczyna 
a na n Bill kończy. 

6. Rozwija się róża 
ponsowym kolorem, 
że ci~: ~uciu kocham 
zaręczam honorem. 

7 43. Zabienów. 

::l ~ -
~) : r r l r r l c r @ l ;n r 1 c r · c 1 ~ s r 1 c r $ 1 

1. O dajze mi Dozo, okienko w komorae, aobTJil po· 

®;n rl re r g·llt rlftniJ n rlc~s r~IAic r g·IJJ rl 
g~dala gd~rle mój lu-by orse. 

2. O dajże mi Panie 
okienecko w ścianie. 

zebym poglądała 
gdzie moje kochanie. 

3. Świeć-że mi miesią,czko 
prosto w okienecko, 
niechze ja pościelę 
l11bewu łózec~o. 
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7 44. Badwanowfoe. 

-~!R&l ;J. l pjifHjiJJ~~ 
l . Na krakowaldm molcle łwfeeł afo ko - rona, ldóra ploima 

panna, btdale moja łona, która ploima panna, btdsl• moja łona. 

2. Na krakowskim moście 
świeci si!l krzyżyczek, -
który dzielny chłopak 
b!ldzie mój mężyczek. 

S. Awieć-że mi mieail}czku 
świeć mi w nocy pi11knie, 
i tam mi przyświecaj 
gdzie mój Kazio klęknie. 

4. Nie.chcv ja być królem, 
ani świata panem, 
tylko, jak ja kocham, 
wzajem być kochanym. 

6. Niedbam ja o złoto, 
urody siv l!.jkam ; 
gdy cnotv zobaczv, 
zaraz przed nit klvkam 

6. Majttek przeminie 
jak piana na wodzie, 
za lat kilkanaście, 
już-ci po urodzie. 

7. A z. cnott zoatanv 
jak z wsttżeczkt jasnt, 
co przyświecać bvdzie 
choć mi zorza zgaant. 

7 45. lloglla. obaos mel. Nr 886. 

~-*fi· fi fil ~s ~·e lth tfJ ń l sĄ#J 
t. Z tamUJ otronr wodr, dzl6wld olo k•-pałr, 

7 46. :Moglia. 

~; rTI s~ E& r ~ tre r~tEft@tj 
t. CieJDD& noc - b ełemna, pludeozka na niebie, omutno me - mu oercu, 

t4 
68 
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2. Serce mi llill kraje, 
płac mi sill udaje, 
ze mój kochanecek 
innej rąckę daje. 

7 4 7. Pr11dnik. obacz me!. Nr. 727. 

~={7~~ur Lo-t~_t] c r; l 
1. O Bote 1 Ho:te, jut ojciec nie mote, nie mołe da~ rady, 

~$c-l 
na dzieci zwady. 

2. Pozal Bill Boże ! 
sprzedać w polu zboże, 
i kurz w gumnie zmiatać 
pajllCZYDfł łatać . 

7 48. Wegnce. o b. mel. Nr 28~ . 711 . 

~ ~ ~-
~::!t±ETI?~~j~:J±_~~ 

l. Nie ko - chaj się we mnie bo to nada-remnie, ja czło - wiek hriatowy, 

..,. có* ci przyj-dzie ze mnie. 

2. Nie siadaj, nie gadaj, 
nie umizgaj mi sit!, 
ty jesteś wojskowy, 
pójdziesz precz ode mnie. 

3. Szumi woda, szumi 
kolo mego domu, 
kogo kocham szczerze, 
nie powiem nikomu. 

l. A te 

2. Z jednej 

podakalany, miasto nledo - byte, 

!trony woda, z drugiej skały, kije, 

płotem ogrodzouc, 

z t-rzeciej etrony Moaka.l 

ł ~~ .w .w.w 

~=F~EflG=k&Itł l'ąg._-;;_:;4' l :00 
anopkaml po syte, płotem ogrod<one, snopkami po • ayte. 

do mlastecka. bije, • trzeciej strony Moskal do rolaotecka bije. 
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7 50. Modlniczka. 

~: : c r l if fDt r -r JJ ~ l= t c ; l t r i l 
• • J.. Pojedzłesa '? pojade i cń:l n•i dasz za raU{' .,.. Taką ci dam radę, 

• je ciebie odjadę. 

2. Jak-ci ja pojadę 
w daleką krajinę, 
oddam ci ja światu 
kochaną dziewczynę. 

5. Jak-ci ja pojadę 
gdzie w dalekie strony, 
to sobie dostanę 
z mająteczkiem żony. 

4. Nie szukaj daleko 
żony i majątku, 
bo i przy pieniądzach 
nieraz iyj:ł w smutku. 

text. ob. Nr 3H (str. 17CJ. 

7 51. f\Oiel epic<•. 

-~ ~ r l c r c l J c c C"~ t IIJ. l )J) J llJ 1 3 
1, Nie będo aio ł.enil w tutejszym kor ~ donic, tłu wojska tnuie wczn4, 

a cOt mi po tonie? 

2. Wszyscy się żenicie, 

bojicie się wojny, 
nie prosicie Boga 
o roczek spokojny. 

3. Wszyscy si~; żenicie, 

wojny się bojicic, 
a ja uieboraczck, 
muszę być wojac;.:ek. 

4. Oj te Krze~zo wice 

diabli zmurowali, 
tylkom się pokazał, 

zaraz rnuie oddali. 

5. Rekruci, rekruci, 
Pan Jezus sig smuci , 
i my się ~murimy, 

bo się uie wrócimy . 

ubacz Nr 35~. 

752. Mogiła. ub. meJ. Nr li48. 

~ }' ~ ~ # s l f~ f}tnc # o l J n fj 1;-B IJ--1 
1. Z tamt~j strony wody kł\paJa aię · wrona, pan porucznik 
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111161al, •• to Jeso &oD&. 
Zbiór Wansawakl Nr 16. 
Zbiór Go~aklewlca Nr t1 

2. Panie poruczniku, 
to nie twoja !ona, 
bo to jeet ptak taki, 
nazywa aiv wrona, 

7 53. Blbloe. 

~ifltff~ 
l. Kalpe JwaoDika 4obl7 apo - wledallr.u, o dl& -

~~w ~ 
llf alt lłarall l o ola - lo •uu. 

2. Ksivdzem być, keivdzem być, 
matka mi kazała, 
czemu! zakonict 
1ama nie została? 

754. TOIIIAIIIOWioe. mel. N. 217. !!er. V N . 't~ . 

~ł!f!s s s s lifł!s c s c tfd #uJfld 
t . )ile oW • n.m koDików1 Die oW • ram Die 1Wram, DiłU clt daiew-c)'llo 

.-~tr c 1 s~ ~~-=ai&+e-ą r ;}jffi 
w a1wec opo-Diewlenm, Dł.tli clt daiew-c7Ao w Diweo opo-Diewlel'lllll. 

755. Kneolawloe. mel. Nr 12G. 

~~ttt_tt_tz.~s # dljlŁJ#tł!G±jJ 
l. Pocleelłe małe p~oleu, wielki Bo • Ie pocleu, be IIIDie Die poclN17 
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łtt~tHttn=wB!i@EJit§H$FfM 
matka a - Dl ojciec. 

2. Matka ani ojciec , 
ani przyjaciele, 
tylko ty o Boże, 
który mołeaz wiele. 

756. 

8. Najświ~taza Panienko, 
w cudownym obrazie, 
pociesz-że mnie pociesz , 
w mojim smutnym razie. 

Kodlnlca. meJ. Nr. 728. 

Nleoetłll - wa brallb, w•itDI m1 l<ocbaake, wł ja bt - dt robi4 

~fititp.J d 
bldDa Kodl-Dioaab. 

l . B:oDII<I, koalkł, WJ kantaa-ki moJe, pulem wu u błoDia 

a w atndM aapo.Jt. 

2. Kiej,cie aio do syta 
napasły, napiły, -
~dmiecie mnie teraz 
do panny woziły. 

8, Koniki, koniki, 
w kopytka uder1cie , 
leócie 1e mn., leócie, 
do panny 1awieicie. 



462 

•· l stańcie przed oknem, 
ja podepre hoczek, 
dla mnie b~dzie gebka (cału1) 
a dla waa obroczek. 

7 58. llrseo:le Uj,..d. 

-!~rtgt#.r-1 n. l s ~ilfitl s ;_t ; l •t; l 
l , A u - licerem ait aledmlo-rna, oledmtoma a o - łonilem lit u trao-

ma aa traema. 

&1F!frJJt@-r-ą l t! c t{ l C! et l n; EP8 

~~Jńf&J21{1;:1 1 
2. Jedna do łóteczka, 

druga do bucików , 
a trzecia mi będzie 
zakręcać wąsików. 

7 59. Krzellawice. 

ęt!-tł~~~JI;ccclil~~ 
l. Jedzlo jed&ie bako · wlacek, po krakowakim błoniu, eerwona 

~rfcntttĄ~ii±r l $ tft1 r l c rtoo 
capecka na cieawym ku.Uu . 

~~ijc.; I=JJ ll1~±n r l cr:l'j!fl 

~~j:~ij 



od r&oa do aoc1 

:.!. O mój miły Boże, 
cóż ja temu krzywa, 
że o wieczorcczku 
Janek u mmc bywa. 
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7fl0 

a Pr?.ypomni;cic ohic 
"R'~l' mimie Jata; 
dti~ przyd1odti Janek, 
wtCU\ d10l17.1l tata. 

4 Przychodził, przychodził, 

co mi tam do tego! 
kochaliście lat~. 

C1J• 

2. CyJc t.o koniki 
po stawie pływają? 
To pana Konopki 
stangreta cekaJą. 

a jn Jaukli swego. 

l (i J. Alodluira 

To va · na 1\ Jmlersa 

3. Cyje lll koniki 
po &lawach s1~ ros1ą? 

To pana 1\onupki, 
na we&ele proszą. 



4. Qyje to koniki 
majlł białe ayje ? 
To pana Konopki, 
jedzie z komisyje. 

464 

5. Cyje to koniki 
maj Ił białe karki? 
To nasPgo pana, 
wiezlł mu kucharki. 

6. A cyje to stado 
krówek w ode pije? 
Pani Konopkowaj 
dobrej gospodyni. 

762. Bronoll'ice. 

~w~4tt=EJ4ib:lfW41B 
l . Nie umiem j& śpiewać bom aie nie uczyła, bo mnie pani m&tk& 

2. Rozwija si~ róża, 
mi~dzy cierniaczkami, 
jak się rozwin'i)ła 
miłość mili)dzy nami. 

S. Jak-ci się rozw1n1e, 
niebieski kwiat wyda, 
na co.i: nam sitl Jasiu 
nasza milość przyda. 

4. Jak-ci si~ rozwinie, 
niebieskim kolorem, 
kocham cię Jasieńku 
"śercem i honorem. 

Weselna. 763. TJnlec. 

~*:~~~tt-s=~:Eg=c=~s-B/_tfl@d 
l Cy nieocęścic moJe, cy nieac~ście cyje, zem sie u • ch;ycila 

lroeh&nkow6j ayje1 aem sio u • chycila 

2. Siedzi przepióreczka 
pod lodem zamglona, 
kocbajlł mnie chłopcy, 
cboć'em obmówiona. 

koallankowoj .eyje. 

S. Niezalby mi było ' 
kieby co godnego, 
ale to nic-potem, 
wielkie nic dobrego. 
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ł. Niech go Pan Bóg akarze, 
za zaloty jego, 
zeby zadna grzecna 
nie posła za niego. 

7 6 4, Mogiła. 

&=!re r 1 s ff=F~-p_~-ff~r M 
L Świeci afo War~&awa, świeci sio i liraków, nie dla waa to Niemo,., 

t)'lko dla Po • laków. 

2. Wisło moja, Wisło, 
rzeko bljlkitnawa, 
kłania ci si~ Kraków, 
kłania i Warszawa. 

S. Bo si!l w tobie Wisło 
Wanda utopiła, 
by nie pójśó za Niemca 
do wody wekoczyła 

4. I wy Polki, m~zów 
rodaków szukajcie, 
jak was Niemiec zechce, 
do Wisły skakajcie. 

6. Wandę nailladujcie, 
Polaków całujcie ; -
bo Moskal i Niemiec 
zawo:~~e cudzoziemiec. 

765. Glebl.:ltów. 

J 

~"?ic:1 s ~~tJUr~±lt~1w~ 
t A weaól ci ja wesół jak u Wlał)' · woda, bo u mo • j6J Buiell.kl, 

.• t&lfttl~ ~IEĘ~~-tt~~ 
ae ataWam u-roda. 

j 

766. Osamawieś. 

# ~~'~:t~~ llFTBfSi s·a r 1 ~$21 i·iJ J1J ; 1 n~~ 
1. Mfeal,oaek aa6wiecfl, blaak pada na kwiat,., • fuJarq Stał apfeas)', pod okno 

69 
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~~~~-!'!tft+~ 
mdj chaty 

2. Wygrywa, wygrywa, 
gwiazdeczki słuchają; 
lecz jego piosenki 

3. Nie gaśniej miesiączku. 
nie śpijcie gwiazdeczki, 
słuchajcie, słuchajcie 

Stosia fujareczki. w mej duszy zostają. 

4. Przed obrazem kl~kn~ 
N ajświ9tszej Panienki, 
by zmówić pnciorek, 
odstraszyć piosenki. 

Weoelna 7 67, Giebullów mel. o b. Nr 736. 

J 

~ " -! $ r~ 1 co ;~J~dfw; 1m 
l. Hojna je - go bojua, ped Krako-wem wojna, oy~kie wy jalotre, 

jeuo je - dna dojna.. 

2. Oj prawda to, pl'awda, 
prawda doskonała, 
gdzie urody du:to, 
poćciwości mało. 

3. Darmo moja, darmo, 
nie będzies mnie millła, 
darmoś swo;e lioko 
malować kazała . 

4. Malować kazała, 

ale uie dla ciebie , 
dla kogo inaego 
1 sama dla siebie 

J 
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u IDllle bl6da wortko . 

2. Ozeniułem ja aitJ, 
cóz mi było po nu\j' 
teraz musę: wataJIIĆ 
jak do pary koni 

769. Ruueaa 

~R17-r=t=#f~g . .,§§_ ~~~ 
l Kura ele • dal w kojcu, kleul"m mat • ce ojcu, 

o wJuo, co mi o 

2. Kiejm wzitn goapodynio, 
dajcie-z jej n11cynie; 
eafo zamykant, 
ekrzynkv malowant. 

S. Sypcie w nowe garki, 
dukaty, talarki, 
i miedziane grose, 
bo ja o nie proso. 

biecano 

4. Bo jak mi nie dacie, 
to ee jł trzymajcie, 
wypodzo, wyzenio 
nie pojado po mo. 

6. Panie ziociu, duzo 
wzi,neś zdrowt Rózt, 
a kiej ci jł d11no, 
to juz twoje wiano. 

6. Z pomoct twej zony, 
obsiewaj zagony, 
twoje gniewy hamuj, 
nase dziecko sanuj. 

prouo 

770. Ple•k~wa •"-"~• 

1. lltUT beW.arku o co ja ci~ i>ruu~, !•~bij kooewko co w D~ wod~ 
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~~l~$'dirSJ±i.it@ 
DOI&O· 

2. Miły bednarku, 
pobijze mi dziezę, 
dam co ·potrzebn, 
i our,cki świeze. 

771 . Blblce. 

~:~~I.~~ 1 ic)31l2]B 
1. Po1!'iedJOlo.ly pau113, h Ja nJa Oeat) ladlly, o..-4 nJe la-

clnJejoo, bodaJ kata zjadły. 

2. A moja dziewcyco, 
cy ci Judna cy co? 
Siedzis jak baryła, 
ino-a sio nadęła. 

772. 

3. Dziewucho beetyja, 
eelmo kanalija, 
w aerce-ś mi sio wkradła, 
sto katów-ei zjadła. 

Kneaaowłca . 

1. Matualu ma • tualu, ool lllJile 11'J·chowała, eol tlt robo • bi1CJ 

•• mulo do • cekala.. 

---d 



2 :'\nncyłn.; ci mni•• 
•it~rl'ik w t)!l'kl,! ujl}•· 
ternt. nmicm Z)lk•J 

na zag-onie urzn=1u. 

:c~. Jak urzn~, powiązę, 
jnk zwiqt.ę, to zl!llócq, 
z pienią7.kami w :;nrści 

do domu powrócą. 

4. Zlamn łauym sierpik, 
miesiqcek mi zycyl, 
uzi~knj~: mie i<&Cku 
cu~ mi la,Jnic ~wi•~cil. 

l , Lasecz.ck 

; "' 
b~dO •i~ ko • CIH,ł& 

.!. Kochalam na wiosn~, 
kochniRm 1 w lecie, 
ali~oci w J ·~iena 
zuów kochnnul trzecie . 

4tilł 

173. 

!i. I>zi~;kujQ fołnn<>c?.ko , 

C()~ llłlliC fJ~I'Zf'WUJ(I' 

z.trcJj•t coś muio chłlldt.il, 

wie trze coś ów in lo. 

G. Placnska uvick~: , 
po<lzicl\1 na tr .. je , 
i rozdn111 i roułotn 
mi~dzy dziatki biiOje. 

i. Dzirkujem ci Doie, 
my lmll.i&l<a biedni, 
?a te łyzk<_: sjrawy, 
zn tcu tltl<·IJ pow~cclui. 

Wol3 J u at Ot\ ak3 

~ r-; 

• 

-J.lr7..) nun I•·JI ak .• ł.,, cll•1·.("t Ja l•• Jl Hit' 

;J. J e. ten no k11 btccl.!it 
blado wy~.ri<JdAj:), 

o t •• kie l•l ..ltlopcy, 
ni<! 11 id<• jnź dl•a.i•!· 

4. li.ly zunn zawitl\ 1 

\1 caolna 

1. l u l) 1l 

bwiat Zllli'Ozt tło kolll, 
uictkui~t) "ianl~~~k, 
sam 1111 • !o:tun ic z czoln. 

l 'i l. 
~ 



pono mo • j• bedslo. 

2. Powiedz-ze roi powiedz , 
moja panno prawdę , 

w której ja c1e panno, 
kómórecce znajdę ? 
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775. 

l Zlelont trawni cek, 

1ie.rot.a cale •1 

2. Cózem wysluzyla, 
o mój miły Boze, 
chyba te mogiłę, 
gdzie kości polozę. 

3. Zielony trawnicek, 
na nim białe kwiRtki, 
biedna ja sierota, 
bez ojca, bez: matki . 

cle alua~ . 

3. A juz-ci mnie znajdzies, 
w komórecce z kraja, 
da ja sobie będę, 
na lózecku spala. 

Morawica 

kręta rz6c • ka otruze, biedna ja 

4. Sciezka przez wieś idzie, 
toć puścizna cala, 
jaka po rodzicach 
sierocie została . 

6. Ej ściezko, drózyno, 
kręta i za wiła, 
toć i ty mi stopki 
cierniem skalecyla. 

G. Ej do dobrych ludzi, 
nprowadź mnie przecie, 
sierotą nie zginę, 
na tym ludzkim świecie . 

1. Dana l • no dana, co poj . tr~ to nit ma: ole ma tu kochaola 



do " • vorlobania. 

2. w tym mod(l)nickllll uwqrze, 
oj duzo osic1ny, 

3. W tumaso,kim dworze 
uj duzu winugrania, 
j~st-ci 18111 uziewcyna 
rlo upuuobonia. 

n1e 1uas-ci ta tlla nmic 
da do gu tu dziewr.yny. 

777. :romano~·ice~ 

@-;;# l?J; 1 ~~~c ,,l) J 1 c c c c 1 a; 11:1: 1 

t. ChopC)" ·rom.uot~cy, "'ro • ka wo.~ it.~ł~tl, ołdo . eru v.at C1•arz, 

D& wo - jooko ••J~~ 

2. Poznnć ci to, poznać 
z Tomasowie zucha, 
kapelus nB hAkit>r, 
lrly lukc1e cybucha 

Uro<lla mel. ob . Nr ,IG. 7o•ł 

lł 

@D s c r 1 c ' r s l ~ w J c l r r l: c &r ; l J' r c l 
pOjd~, t"o nl.ł. cha • łupec~kc 

jak oa wodzie buJo 
Bronowlct. 

2 

t. Ja ko01 - ki VO)Ił, Juzla wo - dQ brala, 

zatpitwa1 1 Józia 7Apl3• - keJa . 



2. Ja sobie zaśpiewał 
o zielonej łfłce, 

Rózia zapłakała, 
ie noai na r~ce. 
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S. Cegóz teraz płacea, 
aamati winna temu, 
po coś mnie }macała, 
do swojego domu. 

4. Teraz-ze juz nie płac 
cóz ci to pomoze, 
lepiej sobie westchnij: 
wspieraj naa o Bor:e l 

text obacz Nr S36-7. 

780. Modh>.fca. 

w~#tm 1 ro; 1 t??±:B 
l . Na l'yz 

kto lra 

2. A zerznie ją, zerznie, 
ten klapeczka noiem; 
przy;edzic, przyjedzie, 
po Marysio wozem. 

8. Zaprzągnie, zaprzągnie 
to nako aiodłat.ą' 
a weżnie, a weźnie 
Maryaig bogałlł 

low1m eadtie trawu11a ait; kladale, 

tt"n 1\Jar)· - ai~ wetnil 

4. A w Pyzlowskiej aieni 1 

atokroć ai~ zieleni, -
cói mi po atokroci, 
kiej Marysio wzioni 

6. Choć Maryaio wzioni, 
Franyaia zoatała, 

b~dzie sio tu jeace 
atokroć rozwijała. 
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7 l . m•l. ob Nr. 78!1 Modlolca . 

s;:s. :::: ~ Ę;3 ® : fc·e F? 1 r c 1 c o ; • 1 ó ; ~ • r l c·; tpg 
1. Podejclea mi tłaoko olezatka - D'l korktem, otecbu aio we-

aelo a t7to o11.a 

CÓI mi pr&JJ 

2. Kieliaek, kiehsek , 
ale nie usłuzny, 

cóz mi przyjdzie śniego? 
kiedy atoji prózny. 

3. Butelka zgrzesyła, 

bo nieprózna była, 
kiehsek zawinił, 

bo wiwaty cynił. 

tnirn wtorkiem, Kieliaek, kjelnek, 

c.Jz1e • niego, ldedy oto 

4. Kielieek zawinił, 
butell..a zgrzesyła, 
głowa si~ znalazła, 

co ai~ zawróciła. 

5. Nie ustajcie nogi, 
bej taricujcie ostro, 
jak kieliaek chodzi 
za bult>lkt prosto. 

6. Stoji kielisecek, 
choć ma jednt nog~, 
mojich jest dwie zdrowych 
a chodzić nie mog~. 

ale uio 

)l próaoy 

782. llodln.lca. 

1. Ta mod marmurem WIJitkfe 

- --...L.l'caoJd pod roama-jarooem. 

60 



2. Ta bronowaka droga 
bita kamieniami, 
a bronow~kie dziewkt 
poeły z wojakami. 

474. 

783. 

3. Jedna do piechoty, 
druga do konnice, 
gdzte-z sio popodziały 
rózowe spódnice. 

mol. ob. Nr. ~01, 282 . Modlnioa. 

~! ' J c l s c c l l t;J l s r ; h J c l c s c l l 
l Swieci mi•&iiiO łwieci, "'7•oko i oiako, a mam ci ja rodaloo 

daleko l bliako . 

2. Śwteoi miesi'łc świeci, 
gwiazdy mu się .u.ladzą , 

siedmiu parobeckÓ\\ 
dziewcyno prowadzą. 

3. Nie prowadź mnie chłopce 
miedzy brogi siana, 
ino drózke pokaz 
to ja pójde sama. 

784. Blolao7. Plolt&f7. 

~TUf C C l c~ C l s s 1' s lllJ l il C C l &Jt9 Dl 
l Nio pojadę jA • Bieiao, jaa koniki potdram, a i ciebie dalewc7oo, 

&~~c#JJtlf7lJJ lcfP l C9P g lrJP l 
"' "' ~ w nfwec cie IPO·nłewJeram 

2. Oj dziewcyno kochanie, 
da u ciebie śntadan i e, 
da u ciebie i obiad, 
da kłóz-ci go hedzie jad(ł1? 

3. Tu mnie boli, kajś mnie bił 
kajs mi karku nakrtcil . 
Tu mnie buli, tu mam ból, 
a 7 flasecki dni, duł, duł. 
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