
z o k o l i c  C i e s z y n a

Z E B R A Ł

Dr. ANDRZEJ CINCIAŁA,
notaryjusz w Cieszynie.

PIEŚNILUDU ŚLĄSKIEGO

KRAKÓW,
ii U n i w e r s y t e t u  J a g i e l l o ń s k i e g o

pod zarządem  tym cz. Boi. Dembowskiego

1885.



I



PIEŚNILUDU ŚLĄSKIEGOć

z o k o l i c  C i e s z y n a

Z E B R A Ł

Dr. ANDRZEJ CINCIAŁA,
notaryjusz w Cieszynie.

KRAKÓW,
w d r u k a r n i  U n i w e r s y t e t u  J a g i e l l o ń s k i e g o

pod zarządem  tymcz. Boi. Dembowskiego.

1885.



Osobne odbicie z IX. tomu Zbioru Wiad. Antrop. kraj. Akad. Umiej,



PRZEDMOWA.

m' ie jako zbiór kompletny, lecz jako przyczynek do poznania 
ludowćj poezyi śląskiej, wydaję niniejsze P i e ś n i  l udu  
ś l ą s k i e g o  z o k o l i c  C i e s z y n a .  Zebrałem je w chwilach 
wolnych od obowiązkowych zajęć w ciągu lat 1847—1850, raz 
dla tego, że sprawiało mi zajmowanie się tćm prawdziwą 
przyjemność, powtóie zaś i dlatego, że wtenczas zbieracze pol

skich pieśni nie uwzględniali naszego kraju, (a dopiero później 
R o g e r  w swoim zbiorze zaledwie kilka pieśni z Cieszyńskiego 
umieścili. W braku tedy kogoś bardziej do tego powołanego, ja 
usiłowałem zebrać, co mogłem, niestety bez melodyj, pragnąc w ten 
sposób i innych do dalszej pracy na tej niwie zachęcić.

Ze zaś zbiór ten, pomimo że nie jest kompletny i pomimo, 
te  widzę liczne jego niedostatki pod innym względem, już obecnie 
wydaję — czynię to dla tego, aby nie zaginął, i że pragnąłbym zachęcić 
ziomków do uzupełnienia mej pracy, podjętej przed wielu laty, 
a więc uzupełnienia potrzebującej. Wydanie niniejsze byłoby kry- 
tycznięjsze, gdybym był pieśni przez siebie zebrane porównał 
zzebranemi dotąd w tak ogromnej liczbie pieśniami polskiemi jakoteż 
z morawskiemi i czeskiemi. Na to jednak nie stawało czasu; trudno 
tćż było na miejscu o dotychczas ogłoszone zbiory pieśni.

Zresztą spodziewać się należy, że kiedyś zdobędziemy się 
na krytyczne opracowanie poezyi ludowej, na podstawie zebranych 
już materyjałów; wtenczas skromna moja praca posłużyć może za 
cegiełkę do tej budowy olbrzymiej.

Wydaje P i e ś n i  ściśle według wymawiania ludowego, pra
gnąc, aby i uczeni znawcy naszego języka znaleźli tu materyjał 
dla swoich studyjów. Język śląski przedstawia dla badacza wiele 
ciekawych stron. Oczywista, że najprzód odrębność polityczna, choć 
pod polską dynastyją Piastów, potem zależność od Czech, a wresz
cie od Austryi, a względnie Prus, musiała się odbić i w języku. 
Z jednej strony pewien konserwatyzm, który zresztą cechuje In
dowe narzecza w ogóle, z drugiej wpływ języków sąsiednich, są 
wynikiem politycznej odrębności i geograficznego położenia Śląska.



Ograniczając się do polskiej części austryjackiego Śląska, 
do księstwa Cieszyńskiego, podaję tu o niem niektóre wiado
mości statyczne:

Powierzchnia tego krańcowego polskiego kraju wynosi 39 7, 
mil kwadratowych. Mieszkało na tćj przestrzeni z końcem roku 
1880. ogółem mieszkańców 263.412. Z tych było 153.724 Polaków, 
71.788 Czechów, 36.865 Niemców — według urzędowych dat; 
w rzeczywistości jednak należałoby przyjąć nieco wyższą liczbę 
Polaków. Niemcy mieszkają po miastach, głównie zaś w Bielsku 
i kilku okolicznych wsiach; są to potomkowie przybyłych do na 
szego kraju w XIII. w. niemieckich osadników. Ludność niemiecka 
tych kilku wsi mówi językiem, na który oczywiście musiały 
bardzo oddziałać otaczające zewsząd narzecza polskie. Zresztą 
mówi ludność wiejska księstwa Cieszyńskiego po polsku; tylko 
wzdłuż granicy morawskiej na kilkumilowej przestrzeni używa na
rzecza przechodzącego z gwar polskich do morawskich i tam do 
narodowości czeskiej zaliczaną bywa.

Nie rozstrzygnięto jednak dotąd, ze stanowiska naukowego, 
czy te przejściowe narzecza w okolicy miast Frydka i Ostrawy 
do polskich, czy też do czeskich zaliczyć należy, a rozstrzygnięcie 
tćj spornej kwestyi byłoby dla znawców języków słowiańskich 
bardzo wdzięcznem zadaniem.

Pieśni morawskie i czeskie dostają się do nas bardzo licznie 
w skutek sąsiedztwa z Morawą; ztąd tyle u nas pieśni morawskich, 
a przynajmniej morawskiemi i czeskiemi wyrażeniami przepełnionych. 
Dziwna to zaiste rzecz, że lud w niektórych okolicach naszego 
kraju, zwłaszcza w zachodnich, innego języka używa w pieśniach, 
a innego w mowie potocznej, w której znowu jest czechizmów 
stosunkowo bardzo mało.

Nie mogę się wdawać w przedstawienie właściwości narzeczy 
polskich w księstwie Cieszyńskiem; zauważyć tu tylko należy, że 
oprócz przejściowej gwary, niejako polsko — czeskiej, w zacho
dniej części kraju, można jeszcze rozróżnić 3 wybitniejsze gwary 
polskie, a mianowicie: laską, wałaską i jabłonkowską. Różnice 
między niemi zachodzące są bardzo nieznaczne. Niniejsze pieśni 
spisane są przeważnie w narzeczu wałaskiem i laskiem.



PIEŚNI
L U D U  Ś L Ą S K I E G O  

z okolic Cieszyna

zebrałDr.  A N D R Z E J  C I N C I A Ł A ,
notaryjusz w Cieszynie.

Pieśni miłosne,
i .

1. Szeroko daleko Kozakowskie *) pole,
Nie będą tam na rok chodzić nóżki moje.

k. Ani nóżki chodzić, ani rączki robić,
Choćby sie tam miało strzeblo złoto rodzić.

3. Bodej go nie było, by sie nie rodziło, 
Mojemu serdeczku, żńlu nie robiło.

4. Bo moje serdeczko jak największń bania, 
Dziw sie nie rozpuknie, od wielkiego żala.

5. Kozakowskie pole fijołkami kwitnie,
Ciężko me serdeczko od niego odwyknie.

6. Kwitnie ono kwitnie już mi zokwitało,
Już mi tak nie bedzie jako mi bywało.

7. Syneczku, syneczku, czerwiony gwożdziczku, 
Coś sie mi rozkwitnął na moim serdeczku.

8. Rozkwitnąłeś mi sie jako karafijoł, 
Powiadają ludzie, że mie będziesz bijał.

') Wioska Kozakowice. Każdy swoją wiosko śpiewając mianuje.
1
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9. Dy ja  cie niechciała, przeciechcie dostała, 
Ludzie powiadają, żech ci czarowała.

10. Czarowały tobie moje czarne oczy,
Kie ci nie dały spać we dnie ani w nocy.

1. Krogulaszku mały ptaszku
Wysokoś latdł,

Powiedz-że mi nowineczke,
Coś tam nasłychńł.

2. Nasłych&łech nowineczke
Nie bardzo dobrą,

Ze już moją galaneczke 
Ku ślubu wiodą.

5. Ona siedzi w 
Jak różowy 

Czarne oczka 
Mieni sie ji

2.
3. Jednemu ją oddawają,

Drugiemu jej żńl,
Trzeciemu sie serce kraje, 

Niebedzie jej miał.
4. Sztwarty siedzi na wierzch’ pieca,

Odyma fusy *)
Mnie ją  dejcie mój tatulku 

Jach był nejpierwszy. 
okieneczku 
kwiat, 
upłakane, 
świat.

3.

1. Lepszeć jest piweczko, niźli woda [:
Lepsza jest panienka niźli wdowa [:

2. Panienka se legnie na swem łożu,
Wdowa se spominś o swym mużu.

3. Panienka se legnie a nie rzeka, (nie modli się) 
Wdowa se spomina nieboszczyka.

4. Lepsza jest pszeniczka jako owies,
Lepszy jest młodzieniec niźli wdowiec.

4.

1. Lipo, lipko, lipeczko,
Szkoda ciebie dzieweczko; 
Szkoda ciebie, szkoda mnie, 
Szkoda nas jest oboje.

2. Dąbku, dąbku, dąbeczku, 
Szkoda ciebie syneczku; 
Szkoda ciebie, szkoda mnie. 
Szkoda nas jest oboje.

5.

1. U naszego pana, masztal murowana,
Stoją tam koniczki [: i wołają siana. [:

2. Wstań syneczku z rana, dej koniczkom siana, 
Jeszcze sie dość wyspisz, z dziewczęciem do rana.

') wąsy.



(3).
3. Niespał-ech sztyry nocy, jeszczebych sztyry nie spał, 

Kiebych cie dzieweczko, kiebyeh ja  cie dostał.
Waryjant:

U naszego pana zielona masztala,
Tam koniczki rzają, syneczka wołają itd.

6.
1. W moim ogródeczku leluja, 2. Przyszełcić ku nim chłop stary* 

Czerwionym kwiateczkem wywija, Prosił ich o wianek mały;
Tam panny sińdają, Nie masz tu wióneczka,
Wianeczki wijają, Nie twoja dzieweczka,

Na dary. Tyś stary.
3. Przyszełcić ku nim młodzieniec,

Prosił ich o złoty wieniec,
Uno ich wisi sześć,
Obierz sobie kiery chcesz,

Tyś młody.

7.

1. Ej śpiewej słowinie, w zielonej dębinie,
Co mi Bóg przyślubił, to mie to nie minie.

2 Przyślubił mi dobre, chwała panu Bogu.
A przyślubił mi złe, poręczono Bogu.8.
Nie bedzie mie głowiczka bolała,
Choć mie Jasiu nie weźmiesz;
Ale bych sie rada dowiedziała,
Do kierej też pojedziesz.

9.

1. Płakała dzieweczka w tej nowej świetnicy,
[: łże ją  odeszli, wszycy zaletnicy. [:

2. Jeden szeł na ryby, drugi na zające,
[: Trzeci pasie konie na zielonej łące. [:

3. Na zielonej łące, sztyry konie piją,
[: Niechodż tam dziewczyno, bo cie tam zabiją. [:

4. Jak mie tam zabiją to tam będę leżeć,
[: Mój miły daleko, nie bedzie nic wiedzieć. [:

5. Inszy jeszcze dalej. Choćby mie rąbali.
Albo mie rąbejcie, albo mie siekejcie,
Albo mie ptaszkowie po górach roznieście.

6. Ptaszka sem oszkubał, wiater mi pierzy wzał,
Oj Boże, przeboże, co teraz będę miał.

f



1.
2.

3.

4.

Ej w lesie w lesie, na rzece [:
Pasie tam dzieweczka [: kaczyce.
Mam cie dzieweczko, mam cie znać, [: 
Obiecała mi cie [: mama dać.
Ej jeszcześ była na klinie, [:
Już mi powiadała [: mój synie.
Ej jeszcześ była w powiciu.
Już mi powiadała [: mój zięciu.

11.
1. Kanyżeś syneczku trńwkę kosił, 2. Kanyżeś dziewczynko, kanżeś była

Iżeś se czyżmeczków nie urosił ? 
Spadła rosa ode dnia, 
Wyszło słońce z połednia, 
Duszo moja.

Iżeś se trzewiczki urosiła ? 
Za zielonym gajiczkiem, 
Kosiłach se trawiczkę, 
Duszo moja.

12.
1. Pod jaworem biały kamień; 

Kto miłuje po dwie po trzy, 
To je błazen,

2. Pod jaworem biały kwiatek; 
Kolebała Maryj anka 

Dwoje dziatek.

13.

1. Nieszczęśliwa miłość którńś między nami, 
Serce poraniła nie przebywa z nami.

O syneczku! bój sie Boga,
Czaka na cie wielka trwoga. 
Miłujesz fałesznie,
Skarżę cie Bóg wiecznie.

2. O skarżę cie Pan Bóg za moje usługi, 
Coch ci była wierna przez taki czas długi.

Kam-chmy społem siadawali,
Ludzie na nas spoglądali;
Ale dość na tem,
Łączę sie z tym światem.

3. Z tym światem sie łączę, z miłości dziękuję, 
Za c ebie syneczku me serce frasuję.

Moje nocy nie wyspane,
Moje oczy wypłakane,
Bo żyję teskliwie,
Miłuję prawdziwie.

( 4 )



14.

1. Kiedy słońce zachodziło, 3.
To me myśli nawodziło,
Ej nawodziło me serce 

Ku mej miłej kochance
2. A jach sie im chciał wymółwić, 4. 

łże mi sie chce wody pić.
Ej wiedzieli me myśleni 
Zawrzćli mie do sieni.

5. Ja na krasę, ja  nic nie dbam, 
Kie ty mi sie jen’ podobasz; 
Ej bo tej krAsy długo nie, 
Pominie sie w godzinie.

Ja w tej sieni krzyczę, płaczę, 
Pomściłbych sie, ni mAmnaczem, 
Ej ja  ubogi do pola,
Tam je pociecha moja.
Co mAsz na mnie zAlibeni, 
ZAdnej kr Asy na mnie neni;
Ej są we świecie kraśniejsze 
Mogą ci być milejsze.

15.
1. Na cieszyńskich polach [: zdrzódło bije, [: 

Już mój nejmilejszy [: z inną pije. [:
2. Ej pije, pije, już mie nie chce,

Już jest zasmucone moji serce.
3. Ej wiedziałato moja głowa, 

łże to daremnA nasza mowa.
4. Ej wiedziały to moji nóżki, 

łże to daremne nasze schAdzki.
5. Ej wiedziały to moji rączki,

łże to nie bedzie bez mierziączki.
6. Ej wiedziały to moji oczy,

Bo oue płakały we dpie w nocy.
7. Ej wiedziało to moji serce, 

łże jA nie będę twoją przecie.

1. Na Ilermańskim polu 
BiAłA gruszka stoi; 
Jeszcze sem daleko 
Już mie głowa boli.

2. Boli mie głowiczka,
Boli mię serdeczko 
A to wsze pro tebę 
NadobnA dzieweczko.

3. Ach Boże, mój Boże, 
Pociesz mie też jeszcze, 
Kie już ten mój miły 
GAdać ze mną niechce.

16.

4. Niechże on tam gAdA 
Z kim sie mu podobA, 
Wszakech jA dziewucha 
Dla niego chudobnA.

5. ChudobnAch sie stała, 
Chudobnie sie noszę, 
Tak żAdnej maciczki 
O syna nie proszę.

6. Choćbych ja  prosiła 
Nie dałaby mi go ;
Tak sie musi obejść 
Jeden o drugigo.

2
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17.

1. Zaspała dziewczyna pod lulią, 2. Dybychjd wiedziała, że będziesz mój, 
Przyszeł synek ku niej, zbudził ją. Dałabych ja tobie pierścionek swój. 

Wstdń dziewucho nie leż. Pierścionek ze złota,
Moje serce pociesz, Krakowska robota

Będziesz moją. Syneczku mój.

18.

1. Ej dybycli ja  była, jak ta biała gąska,
Poleciałabych jd daleko do Śląska.

2. A siadłabych sobie na szerokim stawie,
Podziwałabych sie syneczkowej sprawie.

3. Syneczkowa sprawa za marne piniądze.
Ona mie przywiedzie z rozkoszy do nędze.

4. Szanuj se dzieweczko swojćj poczciwości,
Jako to jabłuszko swojej zieloności.

5. Niewierz mu dziewucho choćby w ogniu gorzał,
Bo jak cie uwiedzie, nie bedzie cie mu żal.

G. Nie uwodź, nie uwodź, bo mie nie uwiedziesz,
Boch ja  je chudobna, ty se mie nie weźniesz.

7. Niewierz mu dziewucho, stoi ci na zdradzie,
Jako to jabłuszko co wisi na sadzie.

8. Jak jabłuszko ozdre, to też ono spadnie,
A ciebie dziewucho, obrzydzi cie snadnie.

9. Pijc:e chłopcy pijcie, z czerwionego żbdnka,
Nie żałuj dzieweczko zielonego wianka.

10. Pijcie chłopcy piwko, woda sie nie godzi,
Woda sie skaliła, ryba po niej chodzi.

11. Nabrał synek wody, nabrdł ji do żbdnka,
Przypijej dzieweczko, nie lutuj, nie żałuj zielonego wianka

12. Za zielony wianek dostałaś czepieczek,
Co ci go darował ten szwarny syneczek.

1. Rola moja rola,
Krótki zdgoneczki, [:
Ej krótki zdgoneczki; 
Któż cie bedzie orać 
Kiech ja u dzieweczki, [: 
Ej kiech ja  u dzieweczki.

19.

2, Mamcić jd płużeczek 
Trzy lata robiony, [: 
Ej trzy lata robiony; 
On ci bedzie ordł 
Wysoki zdgony, [:
Ej wysoki zdgony.

20.
1. Jedna godzina z północy biła, 

Kie mie md miła odprowadziła, 
Odprowadziła.
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2. Ni ma na niebie tela gwiazdeczek, 

W;ela mi raiła dała liubiczek, (całusów)
Dała hubiczek.

3. Ni ma na świecie tela kościołów,
Wiela mi miłd dała noclegów,

Dała noclegów.

2 1 .
1. Chodzi synek po ulicy 2. Jdbych wstała odewrzeła

Kłupkd na dwerze, Ale sie boję,
A wstdń że ma miła łże jd przy tobie
A odewrz mi. Nie obstoję.

3. Dobry wieczór moja miłd 
Dobry pokój masz;
Jeny mi po prawej stronie 
Gęby dasz.

22.
1. Śniło mi sie śniło w komorze na łożu,

Ze mi sie mój miły utopił na morzu.
2. A jach zeskoczyła z wysokigo zamku,

Pytać sie rybidrzy o moim kochanku.
3. Rybiarze, rybidrze! dla Boga żywego, 

Niewidzieliście tu mojigo miłego.
4. Mychmy go widzieli, ale nieżywego,

Płynął postrzód morza, mieczem przebitego.
5. A jdch zeskoczyła z mostu wysokigo,

A wyrwałach mu miecz z swojigo miłego.
6. Z niegoch jd wyrwała, w swoji serce wbiła, 

Dejże Panie Boże, żebych tu umrzeła.
7. A jak my umrzemy, pochować nas dejcie,

A na naszym grobie wyrysować dejcie.
8. Kto pójdzie, przejedzie, niech przeczytd sobie, 

A gdo to tu leży, w tymto nowym grobie
9. Tu leży ciało i spróchniałe kości,

Które pomrzeły od wielkićj miłości.

23.

1. Wyszła dziewczyna, sama jedyna,
Jak różowy kwiat;

Ej wyszła, wyszła, a bardzo pła- 
Zmienił sie ji cały świat. [kała.

2. Nie płacz dziewczyno, moja je-
Ty będziesz moja. [dyna, 

A cóżbych nie płakała, a nie na- 
Nie będę twoja. [rzekała,

3. Jd pójdę wyrchem, [:
A ty doliną,

Ty zakwitniesz różą, [: 
A jd kaliną.

4. Jd pójdę drogą, [:
A ty gościńcem,

Ja będę panną [:
A ty młodzieńcem.
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5. Ty będziesz panną [: 7.

W tym nowym dworze,
A ja będę księdzem [:

W klasztorze.
6. Przed tobą będą [: 8.

Czapki zdejmować,
A mie taki *) będą [:

Ręce całować.
9. Leżą tu ciała, leżą 

Leżą i kości, 
Ach nie od roboty, 

Ale z miłości.

A jak my domrzemy [:
Damy my sobie,

Złote litery [:
Wybić na grobie.

Kto tu tędy pójdzie albo pojedzie, 
Przeczyta sobie:

Ach tu wielka miłość, miłość tu 
Leży w tym grobie, [wielkd 

tu ciała,

ach nie od roboty,

24.
1. Idzie woda skokem, kole naszych okien,

Nimogę ji zastawić;
Rozgniewałach se szwarnego syneczka,

Nimogę go naprawić.
2. Ej pójdę jd k’niemu, a będę go pytać; (prosić)

Aby mi sie nie gniewdł;
Ze je me serdeczko, zasmucone wszecko,

Aby mi go rozebrdł.
3. Popasa Jasinek brannego koniczka

Na zielonej otawie;
Dała mu dzieweczka, pawigo pióreczka,

Za kłobuczek na głowę.
4. A żalcić mi przeżdl pawigo pióreczka;

Iżech se go rozpuścił;
A jeszcze mi żalniej, mojej kochaneczki,

Iżeeh se ją  opuścił.

1. Za nic mie nie macie
I koniczka mego; (2 razy) 
Uwiązaliście go 
U żłobu próżnego.

2. Uwiązaliście go
U suchej leszczyny;
Ni mogę namółwić 
Tej szwarnej dżiewczyny

1. Ciecze woda z pod ogroda,
A w ogrodzie jabka,
Nie miłuj mie, nie całuj mie, 
Bo mie widzi matka,

25.
3. Uwiązaliście go 

tJ suchego jaru;
Namółwił syneczek 
Dzieweczkę do razu.

4. Uwiązaliście go 
U suchego dubu;
Nie ddwej dzieweczko 
Jak jd tam nie budu.

26.
2. A jakoż cie nie miłować 

Kieś je bardzo szwarnd, 
Oczka czdrne, liczka bidłe 
Jako malowana.

J) także, cz. takć.



(9)
27.

1. Pasła dzieweczka pawa, 2.
Między górami sama,

Przyjechali kniej pany: 
Pojedź dzieweczko z nami.

Ja bych z wami jechała, 
Dybych pawa nie miała.

Puść pawa do potoce,
A pojedź z nami przece.

1. Pódz Jńnku do domu, 
Powiel masz ku komu 
Bedzie ci maciczka ł&ć, 
Źeś ty mógł doma zostać

2. Proszę was dla Boga, 
Puście mie do dwora,
Ze dwora do świetnice, 
Pocieszyć moje serce.

1. Stoi, stoi leszczyna,
Pod leszczyną dziewczyna; 
Smutnś nie wesoła,
Jako była wczora.

28.

3. Kazała mi kolebać,
Mnie sie zachciało spać; 
Nie mógłech kolebką gnać, 
Musiałech ku miłej legnąć

4. Kolebka lipowa,
Pierzynka kwapowd,
Pisane obleczeni,
To je me pocieszeni.

29.

2. Jakóż ni mam smutna być, 
Ni ma mie gdo pocieszyć, 
Kie tu ni ma tego 
Co ja  mam być jego.

30.

1. Przez pole jechał a smutnie wzdychał
Po dziewuszce nadobnej;

Rozpuścił sobie złote pióreczka 
Koniczkowi po głowie.

2. Ej zarżyj, zarżyj, mój koniczku branuy
Przez to pole jadęcy,

Aż mie Usłyszy moja nejmilejszó,
W okieneczku stojęcy.

3. W okieneczku stała i wianeczek wiła
Bielusińki jako kwiat;

Wypłakała se swoje czńrne oczka, 
Zmienił sie ji cały świat.

4. Ej z kępy, z kępy, mój koniczku tępy,
Przebierej nóżkami;

Obłap Marynko szwarnego Janiczka 
Óbiema rączkami.

5. Czemuś nie przyszeł abc nie przyjechał,
Kiech po cie skdzała;

Czyś ni miał konia, czyś nie był doma, 
Czy ci mama nie dała ?
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6. Byłecli ja  doma, miałech i konia, 
Mamulka mi kazała;

Uwiłech wianek z białej lewandy 
Wpadł mi do Dunaja.

1. Pytał l) pan panią na górze, 
By mu dała na sznórze,

Na górze, na sznórze, 
Szaty powieszać.

2. A ona mu pedziała,
Na górze mu nie dała,

Na górze, na sznórze 
Szaty powieszać.

3. Pytał pan panią w piwnicy, 
By mu dała przy świecy,

W piwnicy, przy świecy 
Piwka natoczyć.

4. A ona mu pedziała,
W piwnicy mu nie dała,

W piwnicy, przy świecy 
Piwka natoczyć.

5. Pytśł pdn panią w komorze, 
By mu dała na łoże,

W komorze, na łoże 
Głowę położyć.

1. Ej poszła dzieweczka 
Tą centrową wodą, 
Nadeszła Jasinka
Z porąbaną głową.

2. A jak go poznała,
Zaraz zapłakała; 
Szateczke wyjena, 
Głowiczke związała.

3. Dybych ja  wiedziała,
Że mie ty masz zostać, 
Dałabych ja tobie
Po felczara posłać.

4. Nie pomoże felczar 
Ani żadne maści,
Bo są w mojej głowie 
Porąbane kości.

31.

6. A ona mu pedziała,
W komorze mu nie dała,

W komorze, na łoże 
Głowy położyć.

7* Pytał pan panią w ogrodzie, 
By mu dała na sadzie,

W ogrodzie, na sadzie 
Kwiecić powoniać.

8. A ona mu pedziała,
W ogrodzie mu nie dała,

W ogrodzie, na sadzie 
Kwiecia powoniać.

9. Pytńł pan panią w ogrodzie 
By mu dała przy wodzie,

W ogrodzie, przy wodzie 
Konia napoić.

10. A ona mu pedziała,
W ogrodzie mu nie dała,

W ogrodzie, przy wodzie 
Konia napoić.

32.

5. Dybych ja wiedziała,
Że mnie ty mńsz umrzeć, 
Dałabych jń tobie 
Cienką koszulę szyć.

6. O nie d&wej ty mie,
Dej se sama sobie;
Bo ty będziesz jutro 
Na moim pogrzebie.

7. Jejigo miłego
Ku kościołu niesą,
Jego nej milej sza 
Sztyrze bració, wiedą.

8. A jak go już do grobu 
Spuszczali,
Jego nejmilejszą 
Winkiem zakrapiali.

') prosił.
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9. A nie płacz dzieweczko 
Trupa zabitego,
Możesz sobie obrać 
Z tysiąca jednego.

10. Choćbych obierała, 
A nawybierała,
To taki nie bedzie 
Jakocb tego miała.

33.

1. Ej ożenił się Salwerynek (2 rasy),
Salwerynek, z miasta synek.

2. Ej wziąłcić sobie Kasineczku,
Siedmiletni frajereczku.

3. A jeny jedną nockę spał,
A drugą na wojnę jechał.

4. Ej tam mdsz mamo cere twoją 
Cere twoją, żonkę moją.

5. Ej chowej se ją  roczek, ze sześć,
A na siódmy podziej kań chcesz.

6. Ej jużcić siódmy roczek doszeł,
Salwerynek z wojny przyszcł.

7. Dobry wieczór, mamo moja, 10. Siednę sobie na róg stola,
Żyje jeszcze Kaśka moja? Uwidzi mie Kaśka moja.

8. Ej żyje, żyje, nic dobrego, 11. Jak go ona uwidziała,
Bo już poszła za inszego. Sztyry sztoki przeskoczyła,

9. Dejcie mi mamo huśle moji, Salwerynka obłapiła.
Pójdę ji grać na wiesiełi. 12. Ej witej, witej mój nejmilejszy,

Salwerynku mój nejpierszy.

34.

1. Nieszczęśliwy ten domeczek, 
Ach Boże mój!
Coch straciła swój widneczek, 
Ach Boże mój!
Nie było po gdnku chodzić, 
Romta rom-ta-ta-ta,
I chłopców za rączkę wodzić 
Dziewczyno moja.

2. Nieszczęśliwe ty pokoje,
Ach Boże mój!
Co nas było tylko dwoje,
Ach Boże mój!
Kan je dwoje, tam je trzeci, 
Rom-ta rom-ta ta-ta,
Tak sie dzieje w całym świecie 
Dziewczyno moja.

3. Nieszczęśliwe ty poduszki,
Ach Boże mój!
Co sie jadły słodki gruszki, 
Ach Boże mój!
Nie było jeść słodkich gruszek, 
Rom-ta rom-ta-ta-ta.
Nie byłby cie boldł brzuszek 
Dziewczyno moja.

4. Jak jd będę chłopca miała,
Ach Boże mój!
Czemż go będę powijała!
Ach Boże mój!
Idż do łasa udrzyj łyka, 
Rom-ta, rom-ta-ta-ta,
A powij go jako byka 
Dziewczyno moja,
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5. Jak jd będę chłopca miała 

Ach Boże mój!
Czemż go będę napdwała? 
Ach Boże mój!
Pojadę ja  do Opawy, Rom... 
Przywiezę ci cukru, kawy 
Dziewczyno moja *).

6. Jak ja  będę chłopca miała 
Ach Boże mój!
W cóż go będę obuwała? 
Ach Boże mój !
Pojadę ja do Wieliczki, 
Rom-ta rom-ta-ta-ta,
Kupię gotowe strzewiczki 
Dziewczyno moja.

7. Jak jd będę chłopca miałą,
Ach Boże mój!
Wczemż go będę kolebała? 
Ach Boże mój!
Pojadę jd do Krakowa, 
Rom-ta rom-ta-ta-ta,
Tam je kolebka gotowd 
Dziewczyno moja.

8. Jak jd będę chłopca miała, 
Ach Boże mój!
Czemż go będę cieszowała? 
Ach Boże mój!
Pojadę jd do Cieszyna, 
Rom-ta rom-ta-ta-ta, 
Przywiezę ci pocieszenid 
Dziewczyno moja.

35.

Odmiennie śpiewają pieśń tę tak;

1. Co se pocznę nieszczęśliwd, 
Ach jd, jd, ja, ja, jd,
Kiedy pieluszeczki ni ma, 
Ach jd, jd, ja, ja, jd.
O maszcić ty trzy fartuszki, 
Potargej ich na pieluszki, 
Tra-ra, ra-ta-ra, bum -ra...

2. Co se pocznę nieszczęśliwa, ach jd. 
Kiedy powojniczka ni ma, ach jd. 
Idż do łasa urwij łyka,
Powij chłopca jako byka, tra...

3. Co se pocznęnieszczęśJiwd,ach jd. 
Kiedy kolebeczki ni ma, dch jd. 
Pojademy do Krakowa,
Tam je kolebka gotowa, tra...

4. Co se pocznę nieszczęśliwd, dch jd...
Kiedy krapki wody ni ma, ach ja 
Pojadę ja do Berlina,
Przywiezę ci beczke wina,
Tra ra, ra-ta ra, bum-ra...

1. Trębacze trąbili, 
Muzyczka grała,
Mój miły wandrował, 
Kiedych jd spała.

36.

2 . Dybyś był dobry 
Byłbyś mie zbudził, 
A na rozłączoną 
Słówko przemówił.

') lub tez: Pojadę jd do Cieszyna, 
Roin-ta rom-ta-ta-ta, 
Przywiezę ci bcczke wina 
Dziewczyno moja.
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3. Hauulko mila 
PowandrUj ze mną,
Kupię ja ci suknie 
Suknie zieloną

4. Suknie zieloną,
Nie bardzo długą,
Abyś se ty mogła moja nejmi- 
Wandrować ze mną. [lejsza.

37.

1. Sztyry konie we dworze, 4.
Żaden nimi nie orze, nie orze, 
Żaden nimi nic orze.

2. Orze nimi Janiczek, fi.
Czerwiony jak rzebyczek. . . .

3. Gdy do pola wyjechał, G.
Na swą miłą zawołał__

38.

1. Róża-ech ja  róża, 2.
Powiel ni mam muza,
Jak będę mieć muże,
Spadną ze mnie róże.

5. Powandrujemy 
Przez hory, doły,
To tam będą nasze 
Złote komory.

6. Trawa zielona,
Nasza pierzyna,
Tam będziemy spaci, społem 
Ilanulko miła. [rozmawiaci,

Pójdź ma miła, pójdź ku mnie, 
Ja ci powiem co je m nie....

Ach boli mie głowiczka,
Pobiła mie maciczka . . . .
Pobiła mie skrz tebe 
Że ja chodzę ku to b ie ....

Kwiatek-ech ja kwiatek, 
Powiel ni mam dziatek, 
Jak bodę mieć dziatki, 
Spadną że mnie kwiatki.

39.

1 Zdało mi sie zdało, 
Że w polu gorało;
To mojej kochance, 
Lice zakwitało. 

war. A to mojej miłej, 
Liczko zakwitało.

Zdało mi sie zdało 3. Janiczku, Janiczku,
Że sie w polu mroczy; Woniący gwożdziczku;
To mojej kochance Tyłeś mi zawoniał
Czernieją sie oezy. W dziewiątym graniczku.

40.

Świeć mi miesiączku 2. Pszeniczki-ech nasiał,
Na ten pański dwór, Nie będę ji żyć; (żąć)

Kanych chodziła Piwkach sobie nalał,
Chodzić ne budu. Nie będę go pić.

Je tam cesta daleka, Szwarnech dziewczę namówił,
Uszłapana szeroka, Inszy mi go odmówił,

Tam je moja miła, A tak naszej łasce
Czarne oczka ma. Koniec uczynił.

3
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41.

1. Lizie woda skokem, kole naszych okien,
Nie mogę ji zastawie;

Namółw&lech ja  szwarną dziewuchę,
Nimogę ji namółwić.

2. Osiodlej koniczka, obłap tatuliczka,
On ci cere musi dać;

Osiodlej kobyłkę, obłap mamuliczke,
Ona ci cere musi dać.

42.

1. Ej w tym to Pierścu dzieweczek hojnie.
W nie każdem miejscu piękną znajdzie.

Mi&łech dzieweczkę, chodziłech ku nićj, 
Sztyry niedziele.

2. Sztery niedziele, sztery noce,
Jako rybeczka po potoce;

Jeszcze raz pójdę miłej sie spytać,
Jesi chodzić móm.

3. Ej niechodź, niechodź mój Janiczku 
Bo sie nie obstoję przed macierzą.

Maciczka łaje, taciczek nie da,
Zech je uboga.

4. Ej choć ty dziewczę statków ni mńsz,
Kiedy sie mi ty jeny podobasz;

Pan Bóg statki ma, to nam jedm da,
Ty będziesz moja.

43.

2. Niechciała mie jedna, 
Niechciała mie drugsi; 
Pozdrę na te trzecią, 
Oczkem na mnie mrugd.

44.

1. O świecie marności pełny, który serca psujesz,
Co je Bogu ulubione, z drogi odwracujesz.

Twą fałesznością pokrywdsz,
Oczy selzami zalewasz;
Bych z tobą cierpią! dziewucho,
Bych z tobą cierpi&ł!

Pod tą moją klaczą 
Podkowinki skdczą, 
Niecbciały mie dziewuchy, 
Taraz o mnie płaczą.
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2. Jako ptasznik kiedy ptńszeczka w polu uchyci, 
A lineda mu oblecze szaciątka ze sieci, 

Skrzydełka mu pokręplnje,
Do więzieniń go wtrącuje;
By z nami cierpiał dziewucho,
By z nami cierpiał.

45.
1. Mamuniu, raamuniu, 

Góra na mnie leci, 
Tryfia sie mi wdowiec, 
Ma siedmioro dzieci.

2. Ach lepszy mi lepszy 
Siedem krów podoić, 
Niżeli wdowcowi 
Jedno dziecie skoić.

5.

3. Siedem krów podoję, 
Jeszcze se postoję; 
Niżeji wdowcowi. 
Jedno dziecie skoję.

4. Dałać-ech ci chustkę, 
Siedmiorakiej barwy, 
Jać-ech se myślała, 
Żeś ty jaki ładny.

A tyś je świdraty,
Na obie dwie oczy,
Nie dziw mi sie serce 
Z żalu nie rozskoczy.

46.
1. Nie chodź tam syneczku 3.

Kole naszej sieni,
[: Bo jak nas tam u widzą 
Óba wydzierżymy. [:

2. Miałbych ja wydzierżeć 4.
A ciebie nie dostać.
[: Wolę ja  do domu iść,
W czas raniusińko wstać. [:

5. Pocieszeni moje,
Dalekoś odemnie;
Dybyś było bliżej mnie, 
Pocieszyłobyś mie.

W czas raniusińko wstac  ̂
Koniczki pucować,
[: Aby mi sie świeciły 
Jak pojadę orać. [:
Jak pojadę orać 
Sąsiadowi pole.
[: Bedzie mi sie dziwało 
Pocieszeni moje. [:

47.
1. Zakukała kukulinka 2.

Za dołem, za dołem,
Zapłakało szwarne dziewczę 
Za stołem, za stołem.

48.
1. Ej zrobię ja sie drobną rybeczką, 2. 

Będę pływała bystrą wodziczką;
A ja  twoją nie będę,
Twojćj woli nie uczynię.

Wyleciała kukulinka 
Z jałowca, z jałowca, 
Wolałaćby ma dzieweczka 
Młodzieniaszka, młodzieniaszka, 
Niż wdowca.

Mają rybiarze takowe sączki 
Co oni wychytają drobne rybeczki; 

A ty moją musisz być,
Wóle moją ućzynić.



3 . Ej zrobię ja  się dzikim gołębiem, 
Będę latała lasem i wysokim dębem; 

A ja  twoją nis będę,
Twojej woli nie spełnię.

4. Ej mają myśliwcy takowe flinty,
Co oni wystrzelają wszycki gołębie;

A ty moją musisz być,
Moją wole wypełnić.

5. Ej zrobię ja  się dzikim kaczorem, 
Będę latała Jasem, jaworem;

A ja  twoją nie będę,
Twojej woli nie spełnię.

6. Ej mają tesarze takowe topory,
Co oni wyrąbią lasy i jawory;

A ty moją musisz być,
Wole moją wypełnić.

7. Ej zrobię ja  się gwiazdką na niebie, 
Będę świeciła ludziom k’potrzebie;

A ja  twoją nie będę,
Twojej woli nie uczynię.

8. A ja będę rzekać w zimie, w lecie,
Aż się gwiazdeczka zbliży ku ziemi;

A ty moją musisz być.
Moją wole uczynić.

1. U naszygo mynarza,
Jest tam Kaśka jak żorza.
Pan się o niej dowiedział.
Po myndrza posłać dał.

2. Podż myndrzu do pana!
A po kigo szatana?
Dyć-ech mu nic nie dłużen, 
Wczorach mu dał sto grzywien,

3. Mynarz przez próg wstępuje, 
Pan go winem częstuje;
Pij myndrzu, muszli pić,
Kaśka moją musi być....

4. Dał sie zasuć do miecha,
Nieś mie chłopie do młyna, 
Nie stawiej mie na sieni,
Bo ma, mynarz moc świni.

1. Coch ja  sie tu nachadzowdł. 
Pod to twoji okienko,
A naburzył a naprosił,
Puśćże mie tam Kasinko.

5. Nie stawiej mie na pudli,
Bo tam Kaśka nie chodzi; 

Postaw mie ty w komorze, 
Ma tam Kaśka swe łoże.

6. A jak przyszło pół nocy, 
Kaśka woła pomocy,
Kaśka woła a krzyczy,
Co jest w pańskiej pszenicy.

7. Nie krzycz Kaśko nie wołej, 
Nakładzie ci Mikołaj.
Dybyś ty był Mikołaj,
Na okienko byś wolał.

8. Dybyś ty był słuszny pdn, 
Nie chodziłbyś w nocy sąm, 
Chodziłbyś z lokajami,
Jako służy na pany.

50.
2. Coch ja  sie tu nachadzował 

Pod ty waszy okienka,
Ani nie raz ani nie dwa, 
Zmokła mi koszulinka.

fló)
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3. Wyjechałech w szczere pole, 7. 
Ona na mnie wołała:
Powiedz że mi o mój miły, 
Czemecli cie rozgniewała.

4. Dy jd jadę kole róże, 8.
Ja ji targać nie będę.
Miłowdłech dziewczę .zwarne,
Już miłować nie będę.

5. Stoi gruszka w szczerem polu, 9. 
Do kola je zielona;
Stoi pod nią moja miła,
A bardzo je upłakana.

6. A cóż płaczesz a narzekasz 10. 
Kiedyś jeszcze panienka,
Na chusteczkę a wytrzyj se 
Swoje czdrne oczyczka.

Na cóż bych ich wycierała,
Dy jeszcze płakać będę,
A to o cie mój syneczku,
Ze ja  twoja nie będę.
Nie będziesz m a, nie będziesz ma, 
Będziesz li bratrenkowa,
A przeć w mym sercu musisz 
Galaneczko rozmiła. [być, 
W szczerym polu stoi gruszka, 
Trzeba by ją ociosać;
By wiedzieli pacholicy,
Kandy mają uciekać.
Nacóż bychmy uciekali,
Kie nas żaden nie goni,
Kiedy jeszcze pro panienki,
Do kościoła nie dzwoni.

1. Jechał szuhaj minął młyn, 
Zatoczył kłobuczek swój; 
Myndrka ndń wołała,
Wróć sie szuhdj do młyna 
Wróć sie szuhdj do młyna, 
Je tu szwarna dziewczyna.

51.
2. Radzi by ją wydali. 

Patnaście krów z nią dali, 
Sztyry świnie karmiczne,
To masz dziewczę rozmiłe; 
A ku temu jeszcze wic, *) 
Kopę słomy do strzewic.

A sztyry jałowiczki,
Dld tej swojej cerzyczki; 
Jeszcze by ji świaczyło, 
Czarna bandla 2) na czoło, 
A zielona do tyłu,
Coby była po temu.

52.
1. A jak ja sie spodziewam w tych Leszczeńskich zagrodach, 

Czyli oczko czarne, czyli dziewczę szwarne,
Jesi go tam zoglądam.

2. Ani go tam nie widać, ani go tam nie słychać;
Z kim że ja  sie będę, z kim że jd sie będę,

Ma galanko cieszywać.
3. Ja sie będę cieszywać z młodzieńcami po gospodach:

Ty sie będziesz cieszył, ty sie będziesz cieszył,
Ze szabliczką na wojnie,

53.
1. Rudzica, Rudzica, ty szeroki pole,

[: Tam sie mi rozchazy [:
Pocieszeni moji.

') więcej, cz. vic(e). — J) wstążki, (Band).
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2. Rudzica, Rudzica z drobnego kamienia, 
[: Pomoż mi syneczku [:

Z cieżkigo więzienid.
3. Miałaćech syneczka, syneczka jednego, 

[: Poszeł mi do łasa [:
Zabiło go drzewo.

4. Nie było to drzewo, było to jasieni,
[: Kanż sie mi podziało [:

Moje pocieszeni.
5. Miałać-ech syneczka, coch go miłowała, 

[: Pan Bóg dał, Pdn Bóg wzał. [.
Jach sama została.

1. W ogrodzie przy wodzie 
Drobny list padze,
Cera trawkę zbierała, 
Mama na nią wołała: 
Weź se owczarza.

54.

2. Oj nie chcę, oj niechcę 
Nie je mi gwoli;
Jakech była dziewczęciem, 
To mie piznął jagnięciem, 
Jeszcze mie boli.

Pieśni weselne.
55.

1. Ej dała mie dała moja mamuliczka,
Daleko od siebie,
Ona mie dała i zakazała,
Cesteczke do siebie.

2. Zrobię ja  sie ptaszkem, małym krogulaszkem, 
Siednę na leluje,
Szubę! szuhe ! ptaszku, mały krogulaszku,
Nie połdmej mi ji.

3. Boś mi ji nie siał ani nie sadził,
A połdmdłbyś mi ją.

4. Ej tobie dobrze, najmłodsza siostrzyczko,
Przy macierzy se fujać,
Ale mi je źle, ubogiej sierocie,
Po świecie sie tułać.

5. Ciebie mama budzi, głoweczkę ci gładzi, 
Stawej cerulko miłd!
Mie stary chłop budzi za włosy mie cudzi, 
Stawej marcho leniwa!



(19)

1. Jużeś nie nasza dzieweczko, 
Jużeś nie nasza!
Jedzie po cie sztyry kocie (konie) 
Piąta kolasa.

2. Jużeś za lasem dzieweczko, 
Jużeś za lasem;
Któż mi bedzie wyszywdwdł, 
Szatki harasem.

3. Jużeś za wodą dzieweczko, 
Jużeś za wodą;
Podej że mi prawą rączkę, 
Pojadę z - tobą.

56.

4. Jużeś za rzeczką dzieweczko, 
Jużeś za rzeczką;
Jadą po cie sztyry wozy, 
Piąty z muzyczką.

5. Jeszcze se rozważ dzieweczko. 
Jeszcze se rozwdż;
Jesi bedzie z tego Janka, 
Dobry gospoddrz.

6. Nieskoro potym dzieweczko, 
Nieskoro potym ;
Jak se bodziesz wycierała 
Oczka za płotem.

57.
Pięknie sobie poczynejmy,

: Pana Boga wspominejmy [:
: Pan Bóg je nasz a my jego, 

Nie możemy żyć bez niego [:

58.

1. Kiedych jd szeł dróżką koło miasteczka, 
Nadeszłacić mie tam szwarna dzieweczka.

Była w pięknym obyczaju,
Jako to tam w innym kraju,
Niby dworeczka.

2. Dostdłechcić jd z nią bogactwa wiele,
Pdre siwych wołków, strokate ciele.

Za ty wołki dwa tdlary,
Za to ciele kożuch stary,
Dzieweczko moja.

3. Dostdłechcić jd z nią pasu strzebnego,
Co z jęczmiennej słomy kutas u niego.

O Boże mój, co za czasy,
Kie bywały taki pasy 
Dzieweczko moja.

4. Dostdłechcić jd z nią kabdt od święta,
Co nieboszczyk dziadek pasał w nim cielęta.

A to ml tak miło było,
W tym kabacie ciepło było, 
Dzieweczko moja.

59.

1. Idzie żonka po lesie, Pokazała co niosła.
Jd się pyfdm co niesie. Ona niosła zająca,
Ona nożke podniósłd, Za pół trzecia tysiąca.



2. O dzieweczko co to masz;
Pod fdrtuszkem kalendarz?

60.

1. [: Nadeszełech wilczka w.lesie, [: 3. 
[: Z mojej żonki nóżkę niesie [:

2. [: A ja wołam wilczku połóż, [: 4. 
[: A on jeszcze dalej poniósł [:

61.

1. Poszła dzieweczka do Bogumina, 4. 
Syneczek za nią z kwarteczką

[wina. 5.
2. Wróć sie dzieweczko, masz doma

[gości. 6.
Ja sie niewrócę, boch już na 

[moście. 7.
3. Przedała fartuch i zapaśnice 

Kupiła folwark i kamienice.

Nie kalenddrz, bo wino,
Chodź dzieweczko dej mi go.

: Nierób wilczku, nie rób szpasu,[: 
: Nie noś mi ji do pół lasu. [:
: Połóż rai ją na pniu w lesie [: 
: A on jeszcze dalej niesie. [:

W tym folwarku często bywała, 
W tej kamienicy spacerowała.
W tej kamienicy biały koń stoi, 
Bo się dzieweczka do ślubu stroi. 
Siadała na wóz bardzo płakała, 
Zielone bandle z głowy targała. 
Bandłe, bandle, coście zielone, 
Moje oczyczka bardzo skalone.

62.

1. Kiedych ja  tam wrót pomijńł, 2. Jeszcze ja  tam choć raz pójdę 
Zawoniał mi karafioł; Ojca matkę prosić będę.
Tak mi pieknie woniało, Mamulko, tatulku,
Aż mie serce bolało. Dejcie mi te córkę.

3. Jesi mi ji niechcecie dać,
Dejcie se ją  wymalować.
Dejcie se ją za szkło.
Nie bedzie was po niej teschno,
Możecie sie na nią dziwać.

63.

1. [: Sadziła jabłonkę z wieczora, [: 4. 
[: Przyjena sie ji do rana, [:

2. Rośnij jabłonko wysoko, 5.
Rozkładej gałązki szeroko.

3. Białym kwińteczkem zakwitej, 6. 
Czerwione jabłuszka miewej.

64.

1. Na coś mie brał, kieś mie znał. 2. 
Tyś mi patrzał na podobe,
Ja ci robić nie pomogę,
To bodziesz miał.

Wiejże wietrzyczku z obłoka 
Zchyń mi jabłuszko z wysoka. 
Zchyńżeż mi jedno abo dwie, 
Miluśkimu jedno i dlń mnie. 
Zchyńże mi piekne czerwione, 
Ku m oj i mu liczku rumiane.

Choćbyś miła nie robiła.
Jeno co byś wyglądała,
Aby było wszędzi dobrze,
Jak na górze tak w kumorze, 
Moja miła.

(20)
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65.

1. Ej ciężki, ciężki ten kamień młyński;
Jeszcze ciężejszy [: ten stan małżeński [:

2. Bo kamień młyński rozwalić sie może,
Stanu manżelskigo [: rozwiązać ni może. [:

66 .
1. Swoboda, swoboda, komu ją  Pan Bóg da,

Gdo mi ją zasmuci, ten niech liławu skruci.
2. Zasmuciłać mi ją jedna stara baba,

Dejże Boże liładu na tu staru babu.

67.

Zagrejże mi na basie, Dam ci placka spalonego;
Dam ci placka na kwasie; Zagrejże mi,jako umiesz,
Zagrejże mi szalonego, Dam ci placka, co go ujćsz.68.

Hejże jeno hejże lioj;
Obiecała kopę j a j ;
Obiecała, przyniesie,
Jak ji kurka naniesie.

* *
*

Dziwujcie sie wszycy święci,
Jak wikarzy d... kręci.

69.

1. W moim ogródeczku listki padają,
Ej juścić mi juści szewczyka dają.

Szewiec ma szydełko,
To jego bydełko,
Ja nie pójdę zdń.

2. W moim ogródeczku listki padają,
Ej juścić mi juści gańczarza dają.

Ganczarz babrze w glinie,
Jako Świnia w g.....
Ja nie pójdę zań.

3. W moim ogródeczku listki padają,
Ej juścić mi juści masarza dają.

Masńrz bodzie nożem,
Przydzierża powrozem,
Ja nie pójdę zań.

4

«i
i'?
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4. W moim ogródeczku listki padają, 
Ej juścić mi juści kuśnierza dają.

Kuśnierz smerdzi czasem, 
Jako bździna czasem,
Ja nie pójdę zań.

5. W moim ogródeczku listki padają, 
Ej juścić mi juści krawczyka dają.

Krawiec szyje igłą,
A ja  rada igram,
To jń pójdę zań.

70. Pieśni ludu kr; k.

1. [: Kozakabych tańcowała, 
Kozńka mi grejcie ;
Kierego ja będę chciała, 
Tego wy mie dejcie. [: 
Dawali mi pierszego 
Jń nie pójdę za niego,
Bo ten pierszy bardzo pyszny 
Ja nie pójdę za niego.

3.

4.

Kozakabych tańcowała, itd. 5. 
Dńwali mi drugiego,
Ja nie idę za niego,
Bo ten drugi bardzo długi,
Jń nie pójdę za niego. 
Kozakabych tańcowała, itd. 6. 
Dńwali mi trzeciego,
Ja nie idę za niego,
Bo ten trzeci mń moc dzieci 
Jń nie pójdę za niego. 
Kozakabych tańcowała, itd. 7. 
Dawali mi sztwartego,
Jń nie idę za niego,
Bo ten sztwarty je obżarty (bar- 
Janie pójdę za niego, [dzo martwy)

8. Kozaka bych tańcowała, itd. 
Dńwali mi ósmego,
To ja  pójdę za niego,
Bo ten ósmy bardzo słuszny, 
To ja  pójdę za niego.

Kozakabych tańcowała, itd. 
Dawali mi piątego,
Ja nie idę za niego,
Bo ten piąty bardzo zgięty, (jes 
Ja nie pójdę za niego, [bez pięty) 
Kozńkabych tańcowała, itd. 
D&wali mi szóstego 
Ja nie idę za niego,
Bo ten szósty bardzo tłusty, 
Ja nie pójdę za niego. 
Kozńkabych tańcowała, itd. 
Dńwali mi siódmego,
Jń nie idę za niego,
Bo ten siódmy bardzo głodny, 
Jń nie pójdę za niego.

1. Siedziała dziewucha 
Na bińłym kamieniu, 
Rozpuściła swój i włosy 
Po prawym ramieniu.

71.
2. Włosy moji włosy 

Pozbydziecie krasy,
Zakryjecie sie pod czepiczek, 
Za niedługi czasy.
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3. Chudobnd dziewucha,
Z chudobnego domu,
Nie da mie ticiczek,
Nie da leda komu.

4. Syneczek chudobny, 
Dziewucha nic ni ma,
Gdy sie tacy ludzie wezną 
To ich Bóg pożegnd.

7

5. Syneczek zasieje,
Dziewucha wymłóci;
Gdy sie tacy ludzie wezną, 
To będą bogaci.

6 Ej clnidobna dziewucha, 
Chudobnej mi grejcie!
A wy szwarne a bogate,
Za mną postdwejcie.

A to masz ty dziewucho 
Ten ostatni trojniczek; 
Abyś na mnie nie płakała, 
Zech ci wzion wiśneezek.

1. Dycki sie mi ziaje,
Dycki sie mi spać chce;
Nie rzeknie mi moja pani mama: 
Legnijże se jeszcze.

2. Jeny dycki chodzi,
A dycki mie budzi:
A stawejże moja niewiasteczko, 
Podój mi ty krowy.

3. A jakoż jó, mam wstać,
Kiech je bardzo młoda, 
Kiedyć-ech ja u mej mamuliczki, 
Legowała do dnia.

4. Kiedyś bardzo młoda,
Na coś sie wydała;
Na cóżeś mi ty za moim synem, 
Dycki poglądała ?

72.

5. Czy je wasz syn kontrol,
Czyli jaki dziedzic ?
Toście se go mogli, moja pani 
Do klasztora wsadzić, [mamo,

6. Jak przyszeł syn z pola,
Stanął wedle stołu;
Podała mu jego pani mama, 
Dębowego kołu.

7. Oto masz, mój synu 
Ten-to kół dębowy,
Pożeń-żeżmi moją niewiasteczke. 
Ać doji ty krowy.

8. A cóż bych ja ją bił,
Kie mi nic nie robi?
Toli wam już, moja pani mamo, 
Żaden nie wygodzi.

73.

Jak sie mi ty moja miła 
Czerwienisz,

Jesi sie mi po wiesielu,
Nie zmienisz.

(Jak pannę czepić mają).

Ach jeszcze piękniejszy, 
Ach mój nejmilejszy,
A jak ty mie zaczepioną 

Uwidzisz.73. Do pola, mars<.

1. Lutowałbych sie, ni mam komu,
To ja muszę iść do domu.

Grejcie mi, trąbcie mi, marsz!
Karabiny na ramieniu,

U boku pałasz.



2. Lutowatech sie memu bratu 3. Lutowdlech sie swej dziewusze,
On mi prawi: idź do katu. Ze już z tela precz iść musze

Grrejcie mi i t. d. Grejcie mi i t. d.
4. Ty pódż ze mną, ma dzieweczko,

Pocieszysz mi me serdeczko,
Grejcie mi, trąbcie mi, marsz!
Karabiny na ramieniu 

U boku pałasz.

Pieśni miłosne (odmowne).

Syneczku, syneczku,
Nie wiedź se tak z pyszna; 
Bocli ja  jest uboga,
Jabycli za cie nie szła.
Ja ni mam bogactwa, 
Tysiączka żadnego;
A ty sobie łowisz 

[: Wiana bogatego. [:
5.

75.

3.

Weź ty taką sobie,
Co ma strzebne Laczki; 
Bedzie ci naszować,

[: Do karczmy siodmaczki.

To moji bogactwo, 
Wianeczek na głowie; 
Ta szard sukienka 

[: Co ją mam na sobie. 
Hdczki sie nieświecą, 
Łańcuszki nie brzęczą; 
Proszę cie syneczku,

[: Weź se kiera inszą. [:

1.
2.
3.

4.

76.

Przy Dunaju, przy Dunaju,
[: Stoi branny koń ; [:

Kolaseczka malowana,
[: Osiodłany koń. [:

Pod tym koniem złota podkowa, 
[: Złota podkowa; [:

Powiedz-że mi ty dzieweczko, 
[: Będziesz Ii moja. [:

A ja  ciebie Wacpan niechcę,
[: Bo ty w karty grasz. [:

A ja  ciebie [: panno niechcę [ 
[: Szpatne nogi mdsz. [:

A ja, skoczę do Dunaju 
[: Umyję nogi;

Wacpan przegrał sto talarów, 
f: Bedzie ubogi. [:

5. A co to je sto talarów ? 
f: To je niewiele; [:

Tyś sie panno nie czosała 
[: Piątą niedziele. [:

6. A co tobie [: Wac-pdn potym [:
Do mojej głowy ?
Osiodłej se swego konia,

[: A jedź do wdowy. [:
7. Jak do wdowy ty pojedziesz,

[: Każda cie minie, [:
Boś ty Wacpan na tej ceście 

[: Co pasą świnie. [:
8. A czy też to nie są ludzie,

[: Co pasą świnie ? [:
To co komu Bóg obiecał,

[: To go nie minie. [:

(24)
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77.

1.

2.

78.

1. Pod zielonym gajem na rzece 
Pasła dzieweczka kaczyce,
Ona im prawi: kacz, kacz,
Paście się, kaczęta, przydę zaś.

2. Czarna rarokiewka na niebie, 
Puść-że mie, dzieweczko, ku sobie. 
Ej jakoż jó ciebie puścić móm, 
Kiedy ja chuda, a tyś pan?
Tyś je w strzebrze, we złocie,
A ja w potarganym szurgocie.

79.

Ujadeś mie piesku ujad, 3.
Jeszcze mi nie było dwóch lat; 
Ujadeś mie w prawą nożke,
Przez trzewiczek przez pończosz- 
Ja syneczku prawię tobie, [ke. 4. 
Nie mieszkej-źe czasu sobie;
Boch ja, se już umieniła,
Abych ciebie opuściła.

Jak pojadę na ślub jutro, 
Bedzie tego tobie luto; 
Będziesz płakać a omdlewać, 
Jak sie będziesz na mnie dziwać. 
Jak ja pójdę od ołtarza, 
Zgaśnie świeczka,zgaśnie żorza, 
Zgaśnie świeczka i słoneczko. 
Zostań z Bogem kochaneczko.

1. Źle ścielesz, dzieweczko, źle ścielesz; 
Długa słomka pod kolanka,
Nie będziesz ty moja żonka;
Źle ścielesz, dzieweczko, źle ścielesz.

2. Źle ścielesz, dzieweczko, żle ścielesz; 
Dybyś była lepiej słała,
Byłabyś mi sie dostała;
Źle ścielesz, dzieweczko, źle ścielesz.

80.

1. Chłopczyna sie gniewa, 
Dobrą noc mi nie da;
Ja o niego nie stoję,
Bo sie wydać nie stroję.

2. Takowego kwiecia, 
Nazbieram se wszędzi, 
Nazbieram go lecy gdzie, 
Ba i w naszej z&grodzie.

3. Za coch cie kupiła 
Za to se cie przedam;
A ja  sie ci, moj chłopczyno, 
Kunierować nie dam.
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81.

Ej dziewczę, dziewczę w czarnym damaszka.
Nie będziesz chodzić po moim sałaszku,

Po moim sałaszku.
Bo mój sabiszek za trzysta złotych,
Każda owieczka za dwa dukaty,

Za dwa dukaty.

82.

1. U Cieszyna na kopieczku, w tej kamienicy, 
Tańcowały sztyry panny sztyrze panicy.

2. Jeny jedna panieneczka nie tańcowała,
Co swojigo kochaneczka na wojnie miała.

3. Pozdrzyjcie wy, mamuliczko, z wysokiej wieże,
Jesi już ten mój miluśki z wojny nie jedzie.

4. Ej jedzieć on jedzie, koniczek mu rże,
Od samego z U ta, strzebla, cały sie świeci.

5. Odewrzcież wy, mamuliczko, szeroko wrota,
Aby sobie jego koniczek nie otrzył złota.

6. Pościelcież wy, mamuliczko, zagłówek pod próg, 
Aby sobie jego koniczek nie umazał nóg.

7. Rozciągnijcież mamuliczko obrus ciągniony,
A na tento obruseczek kapłan pieczony.

8. A siednij se, mój syneczku, pokrawej sobie,
A jesi ty noża ni masz, pojczam ja tobie.

9. Zdałobysie, ma dzieweczko, zdało po tobie, 
łże mie ty bardziej przajesz, jako ja tobie.

Waryjant. 8 3 .

1. W Raciborzu, w Raciborzu, na tej kamienicy, 
Tańcują tam śliczne panny, szumni panicy.

2. Jeny jedna śliczna panna nie tańcowała,
Co na swego miluśkigo obczakowała.

3. A wyzdrzyjcie, pacholątka, z wysoki wieże,
Jesi jeszcze mój milutki ku mnie nie jedzie.

4. Pościelcie mu, pacholątka, paproci pod próg,
Aby se on nie z ocierał tych złotych ostróg.

5. Przykryjcie mu, pacholątka, tabulowy stół,
A na ten stół mu przynieście marcypanu kram.

6. Niech on pije, a niech on je, niech on labuje.
A niecił sobie szwarnc dziewczę niech wytańcuje.

84.
1. Na Hermański kępie, stoi gaj,

[: Powiedz mi, dzieweczko [:
Czego ci żal.
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2. Oj jeścić mi żal ai luto.
[: Że jeszcze mój wiAnek [:

Nierozkwita.
3. Ej będę ja  też w nim chodziła,

Jak jeny opadnie z Hermańśkigo sośniA 
Czeczowina.

4. A ty czeczenko opadejże,
[: A ty dziewuszko [:

Rozmyślejże.
5. Ej juścić-ecli se rozmyśliła,

[: A ciebie syneczku [:
Opuściła.

6. Ej ty mie, synku, ty mie opuść,
[: Boś ty je nie szwarny [:

Boże odpuść.
7. A jA je szwarnA, szkoda mie je,

[: Jak bychmy sie wzieni f:
Bijał byś mie.

85.

1. Siwy koń, siwy koń 
Siodełeczko niesie, 
Czakejżeż mie, moja miła, 
W kalinowym lesie.

3.

A ja  cie uiedoezkam 
Ani na chodniczku, 
Bobyś mie ty uwiód 
Nadobny syneczku.

Uwiód byś mie uwiód 
Jak rybkę na wędkę, 
Miałabych po tobie 
Do śmierci pamiątkę.86.

Kiedych ja szcł do milutki, 
Brzynkały mi podkowinki, 
Oj brzynkały, brzynkały, 
Czarne oczka płakały.

3

Nicpłaczcie wy czArne oczy, 
Bo sie mi już głowa toczy. 
Ej toczy sie do koła,
Zostań z Bogem ma miła.

Kozakowski równe pole,
Nie będziesz ty, dziewczę, moje, 
Ej nie będziesz ty na wieki,
Ej dla ludzkiej pośmiechy.

87.

1. SłowijAszek, mały ptaszek, 
Wysoko lAtA,
Hej wysoko lata!
A syneczek swej panience. 
Szydzić sie nie da,

Erb. 86.

Hej szydzić sie nie da! 
Jakbych sie miał szydzić dać, 
Wolałbych na wojnę iść. 
Wojna swobodna,
Hej dziewczę! przywodna.



O T
2. Wy sie na mnie domniewdcie, 

Że jd nic ni mdm,
Hej! że jd nic ni mam!
A jd jeszcze waszy cery 
Po was nie żądam!

Hej! po was nie żąddm! 
Bo je panien wszędzi dość 
Jako na jabłoni liści,
Tak ja powiadam,
Hej tak jd powiadam!88.

1. Idę do karczmeczki, stanę wedle proga, 
Mój miły tańcuje, nie boi sie Boga.

Szateczką sie uciera,
Do tańca sie pobiera.

2. Jd przydę do domu, siednę na łóżeczku, 
Zacznę se roz-imać to moji serdeczko.

A on przydzie a burzy,
Stdń, dzieweczko, otwórz mi.

3. A idż-że odemnie, bezbożne stworzeni,
Bo mie bardzo boli to moji sumieni.

Bo jo już mam inszygo, 
Kochaneczka milszygo.

89.
1. A jak przydzie po deszczu pogoda,

[: Przydż syneczku ku mnie do ogroda. [:
2. Nawoniasz sie kwiecid rozlicznego,

[: Pocałujesz liczka rumiennego. [:
3. A cóż mi je po twej rumienności,

[: Kie ni mamy ku sobie zwolności. [:

90.

3. Stawej dziewczę, bo już dzień 
Aż sie z tobą rozłączę.
Coch ci złego zrobił,
Przez te sztyry lata 
Coch jd ku tobie chodził ?

4. Nie robiłeś nic złego,
Nie mogę ja  rzec tego.
Dej ci Boże szczęści,
Ty mój nejmilejszy,
Do wszyckigo dobrego.

91.
1. Ej serce, serce, och serdeczko moji,

W twoim dekrecie powiedz, co cie boli.
A mnie nic nie boli,
Godzina wybiła,
Koń je ta przysięga,
Co przed nami była.

1. Coch jd sie tam nachodził, 
Swoich nóżek nabrodził, 
Koniczkach se zgubił,
Swój i nóżki zchodził,
Teraz ci sie niegodzę.

2. Dej ci Boże uznani,
Za to moji chodzeni;
Żebyś se uznała,
Jak będziesz leżała,
Na ostatni pościeli.
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2. Świadczyłeś sie Bogem, że kochńsz serdecznie, 
Twojich obowiązków nie poniechdsz wiecznie. 

A teraz łamiesz 
Obowiązki swoji/
A mnie sie serce 
Na poły rozkroji.

92.

1. Stoi u wody 5.
Kawaler młody.
[: Powstań, powstań, śliczna panno, 
Dej koniom wody. [:

2. Jakoż ja mam wstać, 6.
Koniom wody dać.
[: Kiedych bosa, zimna rosa,
Ni mogę obstać. [:

3. Masz dwie szateczki, 7.
Owiń nóżeczki.
[: Jak mi Pan Bóg dopomoże, 
Kupię strzewiczki. [:

4. Nie kupuj ty mnie, 8.
Kup se sam sobie.
[: Mam jń ojca, mam ja  matkę, 
Kupią oni mnie. [:

Ej hola, hola,
Wielka niewola.
[: Będziesz li ty, ślicznd panno, 
Bedziesz-li moja? [:
Ni może to być,
Ani uczynić.
[: Jestech młoda jak jagoda, 
Nie umiem robić. [:
Rośnie w lesie bicz,
Nauczy robić.
[: A brzozowa mietełeczka 
Rano obudzić. [:
Jeszcze ni mńsz nic,
Już gotujesz bicz.
[: Niedej-że mi Panie Boże 
Za huncfuta iść. [:

93.

1. Obiec&łeś, że mie weżniesz,
Jak pszeniczke z pola zeżniesz. 
Tyś już zeżon i skludził, 
Przeceś mie, szelmo, oszydził.

2. Jach ci wońkę darowała,
Sto złotych mie kosztowała, 
Same róże czerwione,
Moji serdeczko uprzymne.

2.

94.

1. Choćbyś miała, nadobnń dzieweczko, 
Trzy domy,

A ja  jeny chałupeczke 
U brony.

To jń se cie nieweznę,
Ani na cie nie wezdrę,

Kochaneczko ma.
Choćbyś miała, ma dzieweczko, 3. 

Sto owiec,
A ja  jeny za brucleczkem 

Jałowiec.
To ja se cie nieweznę, itd.

Choćbyś miała, ma dzieweczko, 
Złoty pas,

A ja  jeny na ugorze 
Owce paść.

To ja  se cie nieweznę, itd.

5
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95.

1. Około Cieszyna 
Wodziczka ciecze,
Skdzdł mi mój miły, 
łże mnie już nie clice.
Dy nie chcesz, niech tak, 
Jd o ciebie nic nie dbam, 
Smutku nie poniesu 
Ani go ni mdm.

3.

2. Naczbych ja  pro ciebie 
Smutek nosiła,
Kiech ja  cie za prawdy. 
Nie miłowała?
Miłowała sem,
Ale tak szpasem.
Nie wiedział mój miły, 
Jak fałeszna sem.

Przyleciał słowiczek, 
Siad na jedliczke, 
Zaczon sobie śpiewać 
Krasną pieśniczke 
Krasnu wspaniału, 
Każdu chwilku innu, 
łże ma mój miły 
Kochanku innu.

P i e ś n i  m i ł o s n e .
(O utraconych widneczkach, kochankach).

96.

1. Mój tatulku! twardo śpicie 6. Bujałach se, jeszcze będę,
[: Mego głosu nie słyszycie. [: [: Pokiel tego nie zabedę. [:

2. Ej! kiebyście głos mój czuli, 7. Mój wianeczek marnie ginie,
Zapłakaćbyście musieli. [: [: Jako liści na brzezinie. [:

3. Mój widneczek polejowy 8. Liści spadnie rozwinie sie,
[: Skuldł sie mi z mojćj głowy [: [: Mój wianeczek woda niesie. [:

4. Skuldł sie mi do potoczka 9. Choćbych siadła na sto koni,
[: Syneczkowi do kłobuczka. [: [: Już go żdden nie dogoni. [:

5. A jd mu sie nie dam kulać, 10. Choćbych siadła i na dwiesta, 
[: Będę sobie pod nim bujać. [: [: Gdyż daleka jest ma cesta. [:

97.

1. Ej świecie, świecie, świecie marny,
Ej opuścił mie synek szwarny;
Ej opuścił, opuścił, poszeł preczka,
A wzion kluczyki od mego serdeczka, 
Pij wzion od mego i od swego,

J: Abych nie odom kia do żadnego. [:
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2. Ej nie będę sie frasowała,
Ale jd se będę wybierała;
Ej wybierę se jak gwożdziczek,
Jaki był ten pierszy rniłowniczek.
Ej obierę se, coby miał góry i lasy,

[: A sztyry branne konie do kolasy.

98.
1. Zaszumiała zielona Dąbrowa,

Zaszumiał też gaj,
O cóż płaczesz, nadobna dziewucho,

Czy ci widnka żal?
Czemużeś go pierwy nie żdlała,

Kiedych ci go brał ?
2. Jakożech go pierwy miała żaleć,

Kiedyś mi go brał,
Kiedych jeszcze głupi rozum miała,

Terdz mi go żdl.

99.

1. [: Przy Dunaju, bystrej wodzie, [:
: Płacze dziewczę o przygodzie. [:

2. Dwa ptaszkowie ją cieszyli,
Nie płacz, dziewczę, przydzie miły.

3. Przydzie, przydzie, już przyjechał,
Z koniczka złaz i zapłakał,

4. Nie płacz, dziewczę, nie cnij sobie, 
Bo mnie gorzej jako tobie.

5. Bo mnie gorzej z tym wianeczkem. 
Jak tobie z tym dzieciąteczkem.

6. Ty se dzieciątko wychowasz,
Jak wychowasz, do ludzi dasz.

7. A jak przydziesz na sąd Pański, 
Bedzie ten twój wianek ciężki.

8. Bo ja-cić go nosić muszę,
Kiech go przyjon na swą dusze.

100.
1. Ej już mi sie stało, 3. Nadstaw go, dzieweczko,

Co mi sie miało stać ; Jedbawną sznóreczką;
Miałach strzebny łańcuch, Będą ludzie prawić,
Ni może mie obstać. Żeś jest panieneczką.

2. Pierwy mie obstał, 4. Choćbych go nadstawiła
Jeszcze kąszczek został, Ze samego złota,
Teraz mnie ni może, Już mi sie nie wróci
Miły mocny Boże! Moja miła cnota.
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101.
1. Kiedych ja szeł od Cieszyna, 3. 

Nadeszły mie trzy panny,
Jach dał jednej pięknepozdrowie- 
A ony mnie witały. [ni,

2. Jakoż jd ciebie witać mam, 4. 
Kiedy ja ciebie nie zndm? 
Miałać-ech jd zielony widneczek 
A tyś mnie przywiód oń.

5.
A jd ciebie ón nie przywiód, 
Przywiodłaś sie ty  sama, 
Wzienaś mie za prawą rączkę, 
Wiodłaś do kopki siana. 
Tomdsz, dziewczę, to masz dukat. 
Za tu jednu nocku twu,
Abyś ty niepowiadała,
Iż ech jd je galan twój.

A jd nie chcę żdden dukat,
Ani żadne penize,
Ale ja  chcę, mój miły syneczku,
Ciebie za meho muże.

6. Kieś mie chciała za muże mieć, 
Mogłaś k’ inszym nie chodzić,
Ej mogłaś sobie ty, nadobnd dzieweczko, 
Ej szpacerką nie chodzić.

102.
1. O kamienne serce, co mi za rade ddsz,

W kim-ech sie kochała, tego już nimasz; 
Ej nimasz, nimasz, ani nie bedzie,
Dziw mi sie serce żdlem nie rozędzie, 

Żdlem nie rozędzie.
2. O ptdszkowie moi, powiedzcie mi jeszcze, 

Jesi sie mój miły z inszymi nie pieści, 
Pieści sie, pieści, czuje serce moji,
Nie uńdzie kdry od szczerości mojej,

Od szczerości mojej.
O dybych jd była to smutnd wiedziała, 
łże jd kochanka fałesznego miała!

103.

1. Oczka, czarne oczka, na dziewczęta zdradne, 
Ślubowały, a nie dały, szateczki jedbdwne.

2. Przydż, syneczku, potym, wyszyję ci złotem, 
Coby ani pani mama nie wiedziała o tym.

3. Chociaż mama nie wie, ale ludzie wiedzą.
A i ci trze kawalerze, co za stołem siedzą.

4. Jeden pije winko, drugi gorzdłeczke,
A ten trzeci sobie myśli, jako zwieść dzieweczkę.

5. Niezwiódcić ich jeszcze tylko jedendście,
Dyby jeszcze jedna była byłoby dwandście.

6. Poszła do kościoła, stdła za dwierzami,
Co pozdrzała na syneczka, zaldła sie łzami.
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7. Miły mocny Boże! coch ja  uczyniła,
Kiedy ja  już we wianeczku nie będę chodziła.

8. Już sie mi ta ława na poły złdmała,
Kany-ch jd se z moim miłym zawsze siadowała.

9. Dejże panie Boże, coby sie zaś zrosła,
Cobych jd sie z moim miłem jeszcze choć rdz zeszła.

104.

1. [: O ty syneczku marnie zginiesz, [: 
[: Jak ten listeczek na brzezinie. [:

2. Listeczek spadnie, rozwinie sie,
A mój widneczek woda niesie.

3. Niesie go niesie tą rzeczeczką 
Od Skoczowa ku Pierścieczku.

106.

Kalina, malina 2. Jakoż ni mam płakać
Czerwiona jagoda; Kie mie głowa boli;
Powiedz mi, co płaczesz, Straciłach widneczek,
Dzieweczko nadobna ? Nie po moji woli.

3. Po czyjiże wółi ?
Syneczku po twoji,
Kiedyś ty chddzował,
Pod okienko moji.

106.

1. Ej pastyrze, pastyrze, pastyrze, 3. 
Coście gęsi paśli, <
Straciłach se wianeczek,

[: Kierzyście go naszli ? [:
2. Mycłimy go nie naszli, 4,

Jenychmy widzieli,
Jak zielone bandliczki,
Po wodzie pływały.

Erb. 44.

Szyfarze, szyfarze,
Na szyfy siddejcie,
A mojigo wianeczka,
Po morzu hladejcie. 
Choćbychmy my siedli, 
Na trzydzieści koni;
To twej poczciwości, 
Żdden nie dogoni.

Waryjant:
107.

1. Chodziła dzieweczka po wysokim wale, 
[: Straciła wianeczek [:

Mamulka jej łaje.
2. Koniarze, koniarze, coście konie paśli,

[: Straciłach wianeczek [:
Kierzyście go naszli ?

3. Nie naszli, nie naszli, alechmy widzieli, 
[: Zielone bandliczki [:

Po wodzie płynęły.
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4. Bodejże ta rzeczka kamieniem zarosła,
[: Co mi mój wianeczek [:

Do morza zaniosła.
5. Zaniosła, zaniosła, już go nie przyniesie, 

[: Boch go zostawiła [:
W kalinowym lesie.

108.

1. W jarząbkowym polu, 5.
Szeroki zagonki,
Orze ich tam mój miluśki 
W koszulce bieluśki.

2. Zagonek uordł 6.
Oczko sobie wytrzeł,
Ach nieszczęsne zakochani,
Coś mie ty przywiodło.

3. Wytrze sobie jedno,
Wytrze sobie obie:
Łebo mi wróć mój wianeczek, 
Łebo mie weź k sobie.

4. Tysiące ich liczył 
Na zielonym stole,
A to se zbier, ma dziewuszko,
Bo z tobą na dwoje.

A jak ich zebrała 
Zaraz wandrowała,
A w tym jarząbkowym ldsku 
Pierszą nockę spała.
Jak sie przebudziła,
Żałośnie płakała,
Ach nieszczęsne zakochani, 
Coś mie ty przywiodło!

7. Kole lasu jechał,
Czapeczka mu spadła,
Cóżeś mi tak moja miła, 
Cóżeś mi tak zbladła.

8. Zbladłach-cić jd, zbladła,
To je wszycko tobą;
Źe już mój wianeczek,
Płynie na dół wodą.

109.
2 .U przewozu stała,

Żałośnie płakała,
Przewieź, przewieź, przewożni- 
Dam ci pół talara.

3
[czku.

Swój wianek straciła, 
Ojca opuściła,
O Boże, cóżech uczyniła, 
Już mi żaden nie pomoże

Przewożniczek przewióz,
Ni miała czym płacić,
Oh, musisz ty, szwarne dziewczę, 
Swój wianeczek stracić.

101.
1. Siedziała dzieweczka na ostrym kamieniu, 

Rozpuściła włosy po prawym ramieniu.
2. Miło ci, syneczku, na me włosy patrzeć, 

Jeszcze ci milejszy poczciwość zapłacić.
3. Nie zapłacisz mi ji talarkami dwiema,

Ani też tysiączkem, ani też siedmiema.
4. Posuł ji pieniążki na lipowym stole,

Pódż se ich pozbierej za poczciwość twoje.
5. Ona ich zbierała w czerwionym fartuszku, 

Polewała Izami po wysokim brzuszku.
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111.

1. Kiepo Dunaju chodziła,(2 razy) 6. 
To małe dziecie zrodziła. „

2. Rybidrze ryby łapali, 7.
To małe dziecie znaleźli.

3. Weźmy to dziecie na rade 8.
Zrobimy z niego gromadę.

4. Coś ty, Hanulko, zrobiła, 9.
Źeś małe dziecie zmamiła.

5. Głowiczkeś mu zakrząciła, 10.
Do Dunajuś go wrzuciła.

11

Wszycy młodzieńcy płakali 
Kiedy Hanulke kludzili.
Ten jeji płakał nejwice,
Co ji kupował strzewice. 
Wszycki panienki we wiankach, 
Jeny Hanulka bez wianka.
Coś ty, Hanulko, zrobiła,
Iźeś wianeczka pozbyła?
Coch uczyniła, niech zginę,
Ja już tu z tela nie wyńdę.

Dejcie mi klasztor fundować. 
Pod nim mie dejcie pochować. 
Na nim mie dejcie wymalować.

112.
1. Na Pierścieckich stdwkach 

Zieleni sie trawka,
Pasie tam dzieweczka, 
Zielonego pawka.

3

Jeścić ten pdweczek 
Bardzo rozpieszczony, 
Potargdł dzieweczce, 
Fdrtuszek jedbdwny.

A gdo nie chce wierzyć, 
Niech tam idzie wezdrzyć, 
Szak tam jeszcze jedna piórko, 
Ż tego pawka leży.

1. Anieli sie nie wyspał, 
Anich nic nie zyskał; 
Kanyż je ta moja miła, 
Coch ji rączkę ściskdł?

1. Jak je dobrze wandrować, 
Kie na polu kwieci; 
Jeszcze lepiej miłować, 
Kie miesiączek świeci.

2. Jak je ciężko umierać 
Kogo nic nie boli;
Jeszcze ciężej miłować, 
Kie miłości neni.

3. Co mi było k libości,
To mie opuściło;
Co mi klibości nie było, 
To za mną chodziło.

113.

2. Oj poszła za wrota,
Chyciła sie plota;
A cóż ja  se teraz pocznę 
Ubogd sirota ?

114.

4. Na kopieczku rzerzuclia,
Pod kopieczkiem trawa,
Gdy jd sobie rozpomnę, 
Zaboli mie głowa.

5. Pierszy rdz-ech cie widział, 
Kieś róże targała;
Jach cie prosił o jedne 
Tyś mi ji nie dała.

6. Drugi rdz-ech cie widział, 
Gdyś łóżeczko słała;
Jach cie prosił o poduszkę, 
Tyś mi ji nie dała.



(36)

7. Trzeci raz-ech cie widział 11. 
W kościele klęczącą;
Ni mógech sie Bogu modlić,
Na ciebie patrzącą.

8. Sztwarty raz-ech cie widział, 12’ 
W baluś tańcowała;
Jach cie prosił byś szła semną, 
Tyś semną nie chciała.

9. Na mnie szaty nie szuszczą, 13. 
Łańcuszki nie brzynczą,
Jabych tobie radziła,
Abyś se wzion inszą.

10. Bogatej sobie nie bier, 14.
Bo by ci wyczytała,
Kaneli sie ji podziało,
Co od ojców miała,

15.

1 .

Mój wianeczek zielony, 
Ten nad skałą sk&cze; 
A ta moja poczciwość, 
Na kolebce płacze.

Waryjant:

Poszło dziewczę lasem, 2.
Zbierający jagód;
Nadeszeł ją  myśliwieczek 
Żeby se ją nawiód.

Bogatej se nie weznę,
Bo ja  tez nic ni mam;
Tylko proszę, ślicznś, panno, 
Abyś była moją,
Sztyry świece zgorały,
Niż sie namółwili;
A tej piątej połowica,
Niż sie położyli.
Piersza godzina biła,
Kie sie przebudzili;
Obróć-że sie, śliczna panno, 
Prawym liczkem ku mnie.
Nie obrócę, bo sić smucę,
O zielony wianek;
Boch pozbyła mój wianeczek, 
Nie po mojej wóii.

Wzion se ją  za rączkę, 
Wzion se ją  za obie,
A prowadził po ganeczku, 
Do pokoja sobie.

3. Sztyry świece zgorały... i t. d. aż do końca.

115.

1. Zbladła pani, zbladła, 4. Posłała mu wianek,
Na róg stołu siadła; Piękny lewandowy;
Bi&ły cukier obićrała, A on ji zńń posłał fartuch,
Cały dzień go jadła. Piękny kartonowy,

2. Przyszeł ku ni miły, 5. Fartuch kartonowy,
Co to pani czyni ? I łańcuszek złoty ;
Wiła wi&nek lewandowy, To masz, moja nejmilejsza,
Na zielonej skrzyni. Nie szanuj swej cnoty.

3. A on ji zapytał, 6. Bo już twoja cnota,
By mu jeden dała; Na kolebce leży;
A ona mu dać nie chciała, A twój zielony wianeczek
Ale zapłakała. Na dół wodą bieży.

116.

1. Za górami, za lasami,
Tańcowała Maryjanka z husarami. 
Wola ociec, wola maci,
A podż że ty, Maryjanko, domu spaci



2. Ja nie pójdę, boch nie wasza,
Boć-ech ja  je Maryjanka ze sałasza.
Pod jaworem biały korzeń,
Gdo miłuje po dwie, po trzy to je błazen.

3. Na jaworze biały kwiatek,
Kolebała Maryjanka dwoje dziatek. 
Kolebała a płakała:
Czegóżech sie, niebożątko, doczakała!

117.

1. W czarnym lesie na białym kopieczku
[: Namółwił Janiczek szwarnu dzieweczku. [:

2. A tak ją  tam długo namółwał,
Aże ji wianeczek z głowiczki ser wał.

3. „Janku, Janku, nie zimej mi wianku,
Bo ja będę wołać na moją maminku“.

4. „Wołej, wołej, szak sie nie do wołasz,
Bo w tym czdrnym lesie ptaszeczka nimasz 
Nie cobyś sie mogła kogo dowołać“.

5. Jak dziewuszka pierszy raz zawołała,
Hneda w Dunaju woda zawrzała.

6. „Janku, Janku! nie zimej mi wianku,
Bo ja  będę wołać na moją maminku“.

7. „Wołej, wołej, szak sie nie dowołasz,
Bo w tym czarnym lesie piaszeczka nimasz, 
Nie cobyś sie mogła kogo dowołać“.

8. Jak dzieweczka po drugi zawołała,
Aże ją maminka do snu usłyszała.

9. „O stawejcie, moi synowie,
Bo już wasza siostra w czdrnym lesie je “.

10. A oni hneda postawali,
Na siodłane konie hned posiadali.

11. A jechali głęboką doliną,
Naleźli tam Janka za bukowiną.

12. „Janku, Janku, nadobny Janiczku,
Kanżeś nam ty podział naszu siestrzyczku ?

13. Janku, Janku! nadobny Janiczku,
Kandyżeś ty tu wzion biału spodniczku ?“

14. „Umrzeła mi najmłodszd siestrzyczka,
Została mi po niej bidła sukniczka“.

15. „Janku, Janku! nadobny Janiczku,
Kanżeś ty ukrwawił twoju szabliczku?“

16. „Leciała tu białd gołębiczka,
A jach ji trefił aż do serdeczka".

17. A tak sie tam długo namółwali,
Aże z Janiczka kęsy rąbali.
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18. A jedźcie wy tam tą dąbrowiną, 
Naleziecie Kaśkę pod bukowiną.

W )

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.8.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

118.

Przy Krakowie czarna rola, (2 r.) 
Sztyry lata nie orana. (2 razy) 
Na tej roli biały kamień, 
Krakowianka siedzi na nim.

9. Już braciszek z wojny jedzie: 
„Ma siostrzyczko, napiłbych sie“. 

10. Ona leci do piwnice,
Biere wino ze szklenice.

Przyszeł ku niej cudzoziemiec: 11. A brat pije, z konia leci:
Krakowianko! dej mi wićniec. 
Jabych ci go rada dała, 
Dybych sie brata nie bńla. 
Otrujże ty brata swego, 
Będziesz miała mie samego. 
Dyby wiedzieć czym go otruć, 
Otrułabych, Boże odpuść.
Idź do sadu wiśniowego,
Chyć chrobaka zielonego.
Dej go potym do szklenice,
Ze szklenicą do piwnice.

Siostro moja, chowej dzieci.
12. Wziena konwie, szła po wodu, 

Aż ksamemu winogrodu.
13. Jedną konwią wodę brała,

A tą drugą o ziem prała.
14. Mocny Boże! coch zrobiła, 

Dych sobie brata otruła!
15. Kiech otruła brata swego,

Będę miała cie samego.
16. Dyś otruła brata swego, 

Otrułabyś mie samego.
17. Nieszczęśliwa ta godzina,

Kiedych swego brata struła! *)

„Hora, hora, wysokaś sy, (2 r). 
Ma panienko dalekoś sy. (2 rasy) 
Hora, hora, rozkwitej se,
Ma panienko, rozmyślej se.“ 
„Jńćbych sobie rozmyślała, 
Kiebych twoją miłą byla“. 
„Szełbych ktobie, bardzo żle je, 
We dnie padze, w nocy ćma je. 
Szełbych ktobie, wielki błoto, 
Nie stałoby mi to za to“. 
Wziena mietłe zamiatała,
Łzami izbę pokrapiała.

7. Jego matka uwidziała,
Te mietłe ji z garści wziała.

8. „Idź precz, ty marcho bezbożna, 
Tyś mego syna niegodnd".

9. Dzieweczka szła, a płakała, 
Syneczkowi żałowała:

10. „O synećzku, twa maci zła, 
Która Ciebie wychowała^.

11. „ Weż se, dziewczę, co je twego, 
Pojdem do świata cudzego“.

12. A jak przyszli w postrzed lesy, 
Rozrubał ji na trzy kusy.

*) Pieśń ta ma bardzo dużo waryjantów. Niektórzy tak ją śpiewają:
W szczćrym polu stoi rola,
Na tej roli biały kamień;
Siedzi śliczna panna na nim.

Siedzi, siedzi, upłakuje,
Czarne włosy rozczosuje. 

frzyszeł ku nićj cudzoziemiec,
Śliczna panno, dej rui wićniec. itd

Erb. 9.
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13. Kan ta niewinni krew strzykla, 
Piękna różyczka wykwitła.

14. Śliczne panny je targały. 
Swoim miłym je dawały.

15. A ja ji ni mara dać komu, 
Panie Boże, racz być se m

16. Zakopcie mie w czdrną glinę, 
I te moje krew niewinną.

17. Wszycki zwony zazwoniły, 
Umrzelo mi pocieszeni.

18. Umrzćłcić mi ten róże kwiat, 
Droższy niźli ten cały świat.

120.

1. Ej zima mi, zima, 
Wiaterek podyma;
Puść mie, dziewuszko, 
Na swoji łóżeczko, 
Serdeczko mi omdlćwa.

Puszczę cie tam kata 
Na ty bićdne lata, 
Straciłach widneczek, 
Strzóbny pierścioneczek, 
Nie poznałach świata.

3. A jd ciebie puszczę,
Na mych rączkach uśpię, 
Ślubowałach jd,
Samemu Bogu,
Źe jd cie nie opuszczę.

121.
1. Śniło sie mi, śniło tej tam nocy,

Źech sie ze śna przebudził,
Żecli se moją nejmilejszą,
Iżech se ją  nawszczywił.

2. „Co mi po twym nawszczywieni,
Kie już krasa spadniona,
Jd uboga podwódnica,
Jd już będę stracond“.

122.
1. Od buczka do buczka listek drobny,

Pamiętej, syneczku, jakiś dobry ;
Pozndsz, pozndsz moje dobroć,
Zapłaczesz, dzieweczko, na mnie nieraz.

2. Boś ty je, syneczku, szelma, złodziej;
Szelma, zbójnik, szelma, złodziej,
Wielaś ty tysiączek panien zwodził,
Inszyś zwodził ku mnieś chodził,
Pamiętej, syneczku, żeś żle zrobił.

123.
1. Poszło dziewczę do gajiczka, 2. Myśliwieczek, czdrne oczy, 

Do zielonego; Dwierze otwiera;
Nalazło tam myśliwieczka, A ta jego nejmilejszd,

Bardzo szwarnego. Oczy wycierd.
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3. W kancharyi na kanapce 4. To malutki, to szwarniutki, 
Tam ich je troje; To sie mi md zdać.

Wybier że se, myśliwieczku, Kupię jd mu ślabikdrzyk, 
Kiere je twoje. Do szkoły go dać.

5. Bedzie sie mi dobrze uczyć,
Bedzie z niego kniez;

A ty przeca, ma dzieweczko,
Moja nie będziesz.

124.

8 .

9.

10 .

11 .

1. Ej haju-haju-hajuszek, (2 rasy) 
Porąbdłech se paluszek. „

2. Milućkd mi go wiązała,
Żałośnie nad nim płakała.

3. „Nie płacz, miluśko, żałośnie.
Bo ten paluszek zarośnie".

4. „Jakóżbych jd nie płakała, 
Kiedych jd cie rada miała"?

5. „Ej nie płacz, miluśkd, niepłacz, 12. 
Bo temu jeszcze nie czas.

6. A jesi bedzie syneczek, 13.
To ci zapłacę widneczek.

7. A jesi bedzie dziewczyna, 14. 
Bedzie, dziewucho, twa wina.

Wzienaś mie z karczmy do siebie, 
Położyłaś mie ku sobie.
Spijże syneczku w łóżku mym, 
Aże jd ciebie obudzę1'.
Z północy trzecia godzina, 
Gdyż mie md miłd budziła: 
Wstdńże, syneczku, już je czas. 
Już masz do pola wyjeżdżać." 
On okienkem wyskoczył,
A kłobuczkem se zatoczył.
„Ej hola, hola, dzieweczko, 
Jużeś pozbyła widneczka". 
„Szak ciebie Pan Bog skarżę, 
Żeś oszydził dziewczę młode“ .

Śpiewają w niektórych wioskach tylko powyższe cztery 
strofy. W  innych dodają jeszcze następujące wiersze:

15. A wy, rozmiłe galanki, 
Poszyjcie wy mi koszulki.

16. Jedne mi szyjcie milową, 
Drugą mi szyjcie ciemniową.

17. W milowej będę leżeć,

18. Nie wieszejcie mnie na dębie, 
Bo by mie tam jadły gołębie.

19. Zawieście wy mie na jedli, 
Kany md miłd na wodę chodzi.

20. Jak miła wody nabrała,
A w tej ciemniowej będę wisieć. Gołąbki z niego zegnała. 

21. Ej! szohe! szohe! z miłego.
Z tego ciałeczka białego!

26.

1. Widzidłech jd trzy panienki, 
W jednym okieneczku. 
Jednej było Maryjanka,
Tej drugiej Nanienka;
A tej trzeciej nie wysłowię, 
Bo była ma galanka.
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2. A 011 ji ddł złoty pierścień, 

By z nim nockę spała;
Ona na to nic nie rzekła, 
Jeny sie rozśmidła.

3. A jak przyszło o pół nocy, 
O jednej godzinie:
„Obróć że sie, ma galanko, 
Prawym liczkem do mnie".

4. „Jd sie k’tobie nie obrócę, 
Bo sie bardzo smucę,
łże jd swój wianeczek,
Przy tobie utracę".

5. „Nie utracisz go ty semną, 
Utracisz go z inszymi, 
Utracisz ty swój widneczek, 
Ze swoim Jasienkemw.

126.

1. „W ogrodzie stromeczek, a pod nim listeczek, 
Kan sie mi też podzidł ten mój galaneczek?

2. Czy go woda wziena, czy go zakaliła,
Czy go sobie insza panna namółwiła ?

3. Dybych jd wiedziała, że mi sie md dostać, 
Wolałabych jd mu po felczara posłać".

4. „Nie pómoże felczar, ani drogi maści,
Bo mu wypadały z głowy wszycki kości.

5. Nie banuj dziewczyno o trupa jednego;
Możesz sobie wybrać z tysiąca inego".

6. „A choćby ich hyło jak na dębie szyszek, 
Zdden ni masz taki jak mój nieboszczyczek".

127.

1. Na onej górze syneczek orze, 
Jeszcze dziś nic nie śniaddł. 
Ma miłd, wynieś mu śniddani, 
Jeny z nim nic nie gadej.

2. Postawiła gdrki,
Dała sie z nim do gddki, 
Wiela on też koszul ma?
„Trzy koszule ładne,
Trzy lata nie prane“.
„Jeny mi sie podobasz".

3. Syneczek kłobuczek unosił,
O widnek zielony prosił. 
Wianeczek dała,
Choć syneczka nie znała,
W gdjiczku zielonym.

4. Syneczek pieknie podziękował, 
Za wianeczek zielony,
Za widneczek,
Dał złoty czerwiony talareczek.
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1. „Ścinej, syneczku, lipkę,
Dziewczęciu na kclebke."
„Cóżbych jń lipkę ścinał,
Kiedych jń sie nie przyczyniał? 
Przyczyniali sie ini.
Ci sąsiadowi kmini.“

2. „A cóż ci sie stało, szwarna dziewczynko; 
Że już zawieszdsz swoji okienko ?“
„Synku mój, nie przed tobą,
Bo jń rada gńdóm z tobą,
Matka mi nie dd.

3. Że sie mi już z tobą gddać nie godzi,
Że już iny Jasinek do mie chodzi,
Że chodzić nie przestanie,
Pokiel mie nie dostanie,
Jasineczek mój.

4. A dyćech ja  ci też szateczki prała,
A dyćech jd ci ten wianeczek dała"
„Tak cie tam czert oń prosił,
Drugi cie za mną nosił.
Żeś mi go dała“.

P i e ś n i  z a l o t n e .
1 2 9 .

1. A co tu je w tym dworze? 
Nasza pani ni może.
Hop, hop, hop, hop, hop, 
Nasza Pani ni może.

2. Chciało sie ji winka pić, 7. „Ej czyżmarze tu byli,
Ni miał go gdo natoczyć. Czyżmy tu zapomnieli".
Hop, hop i t. d. Hop, hop i t. d.

3. Pani pana wysłała, 8. Powiedz że mi, pani ma,
Z oficerem se spała. Czyi kłobuk z bortama?"
Hop, hop i t. d. Hop, hop i t. d.

4. „Powiedz że mi, pani ma, 9. „Powiedz że mi, pani ma,
Coś tak łóżko zgiemziła ?“ Czyja westa z kneflama ?‘
Hop, hop i t. d. Hop, hop i t. d.

5. „Koczka myszy chytała, 10. Powiedz że mi, pani ma,
To tak łóżko zgiemziła ?u Gdo stoi za dwerzama ?“
Hop, hop i t. d. Hop, hop i t. d

6. „Powiedz że mi, pani ma, 11. „Stoi wojak ubogi,
Czyji boty z kwastlama?" Poł&mał mu koń nogiw.
Hop, hop i t, d. Hop, hop i t. d.
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1 2 .  Ej pAn do kapsy siągnął, 15. „Jedną nockech z panią spał,
I trzy dukaty wyjął. Trzy dukaty sem dostaUL
Hop, hop, i t. d. Hop, hop i t. d.

13. „To masz, wojak ubogi, 16. Pani z okna wyzdrzała,
Dej se sprawić twe nogi“. Na wojaka wołała.
Hop, hop i t. d. Hop, hop i t. d.

1 4 .  Wojak idzie po rynku, 1 7 .  „Ty, wojaka, nie śpiwej,
SpiwA sobie piosenku. A, coś dostał, to schowej".
Hop, hop i t. d. Hop, hop i t. d.

18. Bo ci to pan odbiorę, 
A mie kijem opiere“. 
Hop, hop i t. d.

2.

3.

„A jak będą gęsi gagać, 
Dziewczynko moja ?“ 
„Będziemy prosić kucharki, 
To im nasypie tatarki,

Przydż, syneczku" i t. d. 
„A jak będą kaczki gagać, 
Dziewczynko moja?"
„Kaczki puścimy na wodę,
My se zrobimy wygodę,

Przydż, syneczku" i t. d. 
„A jak bedzie ociec słyszeć 
Dziewczynko moja?" 
„Pojademy do Berlina, 
Kupimy mu kwartę wina. 

Przydż, syneczku“ i t. d. 8.

130.

„A jak będą wrota skrzypieć, 
Dziewczynko moja ?“
„Miarkę masła ożałuję,
Co ty wrota naszmaruję, 
Przydż, syneczku, przydż, przydż 

Przydż, syneczku, przydż!“ 
5.

7.

„A jak bodzie mat';a słyszeć, 
Dziewczynko moja ?“
„Matce kupimy na czepiec,
A my se legnemy za piec, 

Przydż, syneczku^ i t. d. 
„A jak bedzie piesek szczekać, 
Dziewczynko moja?“
„To psu damy kąsek chleba, 
Niech nie szczekA, dy nie trzeba, 

Przydż, syneczku" i t. d. 
„A jak bedzie łóżko skrzypieć, 

Dziewczynko moja ?
„Na ziemi se pościelemy,
A społem sie wyleżymy,

Przydż syneczku" i t. d.
„A jak będą myszy piszczeć, 
Dziewczynko moja ?“
„Idż do djabła, ty psie łysy, 
Ty sie boisz biednej myszy, 

Więcy tu niechodż,
Więcy tu nie chodź 1“

131.

1. Na Uherskiej stronie, nie daleko zAmku,
[: Pasie tam syneczek konie w macierzAnku. [:
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2. Ej, pasie ich, pasie, aż sie cały trzasie,
[: Tu jego nejmilejsza pachole mu niesie. [:

3. Niesie mu go, niesie w ezerwionym fartuszku,
[: Położyła mu go w masztali na łóżku. [:

4. „Ty, moja dzieweczko, nie rób że mi tego,
[: Weżmij to pachole, ukaż na inego. [:

5. Weżmij to pachole ukdż na wojdki,
[: Dam jd tobie za to trzy bite siodmaki. [:

6. Weżmij to pachole ukdż na huzary,
[: Dam ja  tobie za to trzy bite talary“. [:

7. „Nie uczynię tego, bo by mie Bóg skarał,
[: Jak przyszło w niedziele, po łóżkuś sie walał“. [:

8. „A, kiedy nie powiesz, nic se nie pomożesz,
[: Ja na wojnę pójdę, a ty tu zostaniesz. [:

9. Ja se będę jeździł na brannym koniczku,
[: A ty będziesz wodzić syna za rączyczku“. [:

lO. „Walałeś sie, wolał, od ściany do ściany,“
[: Teraz sie nie zaprzesz, syneczku kochany". [:

H . „Ej niebyło tego mojigo walanid,
[: Godzinkę z wieczora, drugą do śniadanid. [:u

Niektórzy pieśń tę zaczynają:

Na Ustrońskim polu stoi tyczka chmielą,
[: Pasie tam syneczek cisawego konia. [:

Ej pasie go, pasie i t. d.

132.

1. Po tej naszy ulicy 6.
[: Wandrują tam młodzieńcy, [:

2. Śliczna panna wychodzi, 7.
[: Kłaniają sie ji młodzi. [:

3. Śliczna panno, puść mie tam, 8.
[: Zostawię se szatkę tam. [:

4. Ty, syneczku cichutko, 9.
[: Zaporeczka niziutko. [:

5. Za dwierzami stoi grdt, 10.

Nad okienkem klineczek,
[: Zawieś sobie kłobuczek. [: 
Przy łóżeczku stołeczek,
[: Połóż sobie brucleczek [: 
Przy stołeczku łóżeczko,
[: Legnij sobie, serdeczko. [: 
Już łasztówki świergały,
[: Wstań syneczku, dzień bidły.]: 

Juścićbyck był dawno wstał,
[: Ale ci mnie, dziewczę, żal. [:[: Połóż sobie tam kabat. [:

11. Ty, syneczku, nie żałuj,
[: Coś obłapił, to całuj. [:

12. Idzie woda czyściutka, 13. A ja  sie ji napiję,
A gdo sie ji napije, Szwarne dziewczę dostanę,
Szwarne dziewczę dostanie. Szwarne dziewczę dostane.
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133.

1. Szła dzieweczka na wodę {2 rasy) 5. Mara łóżeczko lipowe, 
* Przez te wielką zdgrode. (2 razy) A pierzynki kwapowe

2. Jak wodziczki nabrała,
Bardzucno zapłakała:

3. „Ach! Boże mój, Boże mój,
Ódkazał mi miły mój.

6. Mam łóżeczko z deskami, 
A pierzynki z handlami.

7. Nad łóżeczkem klineczek, 
Zawieś sobie kłobuczek.

4. „Przydż, syneczku, w niedziele, 8. Przy łóżeczku stoi gnat,
Ja ci łóżko pościelę.14 Połóż sobie swój kabat.

134.

1. Ty krogulaszku, mały ptaszku (2 razy), 
Nie miewejże ty przy chodniczku.

2. E j! bo tam ludzie chodziwają, (2 razy)
A wszycko ci tam popsuwają.

3. E j! miewej że ty w czarnym lesie,
Kany dziewczę szwarne trawę siecze.

4. Ej ! jak nasiekło, nawiązało,
E j! to na syneczka zawołało:

5. „Ej! ty, syneczku, z cudzej ziemie,
Ach! podżże mi ty dźwignąć brzemie.44

6. „Jak ja  tobie, dziewczę, będę dźwigać? 
E j! będziesz ty mieć co kolebać. “

135.

1. [: „Co to za pachole po wsi chodzi, [:
A ty bidłe nóżki [: w błocie brodzi?14 [:

2. Jeścić to pachole Raszykowe (N. N.), 
Chodzi pod okienko Kobielowe (N. N.).

3. Kłupkd na okienko i na dwierze:
„Stdńże, ma Haniczko, a odewrz że44.

4. A Haniczka stała, odewrzeła,
Swojigo Juraszka przywitała. [:

5. „Ach witejże, mój Juraszku miły, [:
Jdch sobie myślała, że to iny.“ [:

6. Dejże mi, Haniczko,, rozmaryjan,
„Jakże ci go mam dać, kie go ni mdm. ?

7. „Nie dawnoch go sidła zdgoneczek,
Alech go wywiła na widneczek.

8. Na ten to widneczek, na zielony,
Coby był Jurdszek przystrojony44.

7



(46)

136.

1. Przyszeł Jasio do Kasiuni, 5. 
Dzień dobry winszować; 
„Niechejże mi, serce moji 
Troszkę pożartować “

2. „Ni mdm czasu, moja Kasiu, 6. 
Bo sie w podróż śpieszę;
Dejże mi to, coś miała dać, 
Niechże sie ucieszę

3. „Jń cie kochńm, duszo moja, 7. 
Dla mojej uciechy,
Kupię jń ci dla uciechy 
Turecki orzechy. “

4. Zawołała na służącą : 8.
„Podej mi zwierciadło;
Będę ja sie przeglądała,
Jesi liczko zbladło.“

„Choćbyś sie ty przeglądała 
Z rana do wieczora;
Już nie będziesz taką panną, 
Jakąś była wczora.
Wczoraś była czerwionutka,
Jak róża w ogrodzie,
A dzisiaś jest takń bladń,
Jako ta we wodzie.u 
Zawołała na służącą:
„Podej mi pończochy,
Bo ja  pójdę z mojim miłym 
Na przechadzkę trochę".
Rośnie, rośnie, mech na sośnie, 
Gdy ją  podkrzasują,
Rosną włosy, niby kłosy,
Gdy je rozczasują.

137.

1.

2.

3.

4.

„Powiedz, dziewucho, powiedz ma miła, 
Kogóżeś tu w domu miała,
Kie mie w domu nie było?“

„Jeden potrębacz, a drugi brat jego.
A ten trzeci potrębaczek,
Stał wedle niego.“

„Powiedz, dziewucho, powiedz ma miła,
Kanżeś im też leżeć dała,
Kie mie w domu nie było?“

„Jeden na ławie, drugi na skrzyni,
A ten trzeci potrębaczek,
Ze mną w pierzynie. “

„Powiedz, dziewucho, powiedz ma miła,
Czymżeś im sie umyć dała,
Kie mie w domu nie było?“

„Jeden ze żbera, drugi gnojówką,
A ten trzeci potrębaczek,
Czystą wodziczką.“

„Powiedz, dziewucho, powiedz ma miła.
Czymżeś im sie utrzeć dała 
Kie mie w domu nie było?"

„Jeden dzichciskem, drugi handrzyskem, 
A ten trzeci potrębaczek,
Moim fórtuszkem,"
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5.

6.
7.

8.

9.

„Powiedz, dziewucho, powiedz ma miłd, 
Jakóż ci też rzćkali,
Kie mie w domu nie było?“

„Jeden ojcze nasz, drugi wierzymy, 
A ten trzeci potrębaczek,
Nic z pod pierzyny“.

„Powiedz, dziewucho, powiedz ma miłd, 
Cóżeś im też jeść ddwała,
Kie mie w domu nie było?"

„Jeden kaczyne, drugi gęsine,
A ten trzeci potrębaczek,
Ze mną zwierzynę."

„Powiedz, dziewucho, powiedz ma miłd, 
Cóżeś im tu robić dała,
Kie mie w domu nie było?"

„Jeden drwa rąbdł, drugi ukłdddł,
A ten trzeci potrębaczek 
Ze mną w karty grdł."

„Powiedz, dziewucho, powiedz ma miłd, 
Jakóż ci też dziękowali"
Kie mie w domu nie było ?“

„Jeden wykrzyknął, drugi wygwizdnął 
A ten trzeci potrębaczek 
Rączkę mi ścisnął."

„Powiedz, dziewucho, powiedz ma miłd, 
Jakóż ci też odjeżdżali,
Kie mie w domu nie było?"

„Jeden po błocie, drugi po płocie,
A ten trzeci potrębaczek 
Miał konia w złocie. “

1. Kazała mi k’sobie przyść, 
Ej ! jak będą sztyry bić;

[: Ej! tydrom, tydrom, [:
Ej! jak będą sztyry bić.

2. A jd przyszeł, pięć biło, 
Miłej doma nie było;
Ej! tydrom itd.

3. Posłała mi na ławie, 
Wyszy w nogach niż w gb 
Ej tydrom itd.

138.
4. A jach sie chcidł obrócić, 

Sparzyłech se w kotle r . . . ;  
Ej! tydrom itd.

5. Wziena deske lipową, 
Uciosiała r . . .  nową;
Ej! tydrom itd.

6. Po kiermaszu chodziła,
Z tą r .......  sie chwaliła;

ie, [: Ej! tydrom, tydrom, [:
Z tą r ........ sie chwaliła.

1.
139.

Kiedych ja szeł do swej miłej, 2. 
A to było w nocy;
Cosikej mie kijem pizło,
Co miało swej mocy.

A jach sie go chciał zapytać, 
Za co mie tak piznął;
A on mie jeszcze raz piznął, 
Ażech sie obliznął.
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HO.

1. Kiedy jasne słońce wyszło, 4. „Ej! kiedych jń ci wołki znalńz
Czńrne wołki dziewczę pasło Musisz mi dać gęby zaraz
W olszynie, nie-nie-nie w olszynie. W olszynie itd“.

2. Ej! jak słoneczko zachodziło, 5. „Panuch dała za dukńty,
Dziewczę wołki potraciło, A tc bie dńm bez zapłaty,
W olszynie itd. W olszynie itd.

3. Wyszeł chłopiec z olszń narńz 6. Ej panuch dała za tńlary,
Ty czńrne wołki ji znalńz, Ponieważ był bardzo stary,
W olszynie itd. Wolszynie, nie-nie-niewolszynie.“

141.

1. Z tej tam strony jeziora, 4. 
Stoi lipka zielond,
E j! lipka zielonń,
Śpiewają tam ptńszkowie.

2. Ej nie są to ptńszkowie, 5. 
Są to kawalerowie,
Dziwają sie nadobnej dziewusze, 
Kiery ją z nich mieć bedzie.

3. Jeden prawi: „bedzie ma“, 6. 
Drugi prawi: „jak Bóg da“.
Ej ! a ten trzeci: „moja nejmilejszń, 
Co jsy smutnń, nie wesełń?“

„Jakoż ni mńm smutnń być, 
Kie m&m za starego iść? 
Zasmuciło sie moji serdeczko, 
Ni może sie rozwiesielić.
Za dwierzami w komorze,
Stoi zielone łoże,
Na t y m  łóżeczku piekne pierzyny 
A gdo bedzie na nich spńł? 
Jesi bedzie stary sp&ł,
Coby rana nie doczkał,
A jesi młody, pieknej urody, 
By mu Pdn Bóg szczęści ddł!“

1. Posłała mie matka,
Z Filipem na jabka;
A jń fiku po chlewiku, 
Rosułach se jabka.

142.

2. Posłała mie matka,
Z Jadamem na jabka; 
A jń szuru kole muru, 
Rosułach se jabka.

143.

1. Kąpała sie Kaśka w morzu, 2.
Pasła konie w pańskim zbożu.
Pńn starosta jechńł z pola,
Zajon koniczki do dwora.
Kaśka mu dawała dwa talary,
Jeden nowy drugi stary.

3 Stara usłyszała,
Zawołała na starego:
„Stań stary, miły Boże,
Cosi chodzi po kómorze."
Niż sie stary z łóżka stoczył 
Pan starosta oknem skoczył.

„Kaśko, jń tego nie chcę.“ 
„Przydż ku mnie na nockę. 

Jedną nóżką nic nie chrząpkej 
Bo tam leży stary, dyszy, 
Hneda usłyszy“.
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144.

1. „Ceruchniczko, dziecie moi, 
A cóż to tam kłupkd?"
„Ja, ja, pani mamo, 
Pogonicz biczem pukd."

2. „Cerucliniczko, dziecie moji, 
A cóż to tam chodzi?"
„Ja, ja, pani mamo,
Kocur myszy wodzi. “

3. „Cerucliniczko, dziecie moji, 
Md ten kocur oczy?“
„Ja, ja, pani mamo,
Do łóżeczka skoczy."

4. „Cerucliniczko, dziecie moji, 
A md ten kocur nos?"
„Ja, ja, pani mamo,
Do łóżka mi widz."

5. Cerucliniczko, dziecie moji, 
Md ten kocur uszy?"
„Ja, ja, pani mamo,
On hneda usłyszy."

11

6. „Ceruchniczko, dziecie moji, 
Md ten kocur zęby ?“
„Ja, ja, pani mamo,
On chce po mnie gęby."

7. „Ceruchniczko, dziecie moji, 
Md ten kocur fusy?"
„Ja, ja, pani mamo,
I piekne firmusy."

8. „Ceruchniczko, dziecie moji, 
Md ten kocur ręce?"
„Ja, ja, pani mamo,
I złote pierścieńce."

9. „Ceruchniczko, dziecie moji, 
Md ten kocur nogi?"
„Ja, ja, pani mamo,
I strzebne ostrogi."

10. „Ceruchniczko, dziecie moji, 
Sukieneczka krótkd."
„Ja, ja, pani mamo,

Krawiec ukrdd sukna." 
„Ceruchniczko, dziecie moji,"
Fdrtuch nie obstanie.
„Ja, ja, pani mamo,
Dobry rok nastanie."

145.
1. Z jednej strony lastóweczka, a z drugiej dudek, 

Tańcowało szwarne dziewczę, a z nim Jakubek.
2. Jeny sie rdz obrócili, wyraził nogę,

„Owej! owej! dziewczę szwarne, jd już nimogę.
3. Pościel że mi białe łoże w nowej komorze,

A połóż sie mi do niego, to mi pomoże."
4. „Jd sie usłać nie wypierdm, leżeć nie będę, 

Bobych jd cie uraziła w bolawą nogę".
5. A jak przyszło o pół nocy, poruszył nogą, 

„Owej! owej! co to dobrze z dziewuchą młodą!"
6. Zdden felczar ani doktór nie móg dopomóc,

Co to dziewczę dopomogło przez te jedną noc.
7. „Nie starej sie, ma dziewucho, co będziesz jadła, 

Kupię jd ci wierteł otrąb, za reński sadła."

146.

1. „Cisawy koniczek md obcięte uszka,
Niewpuszczej, dzieweczko syneczka, do łóżka,

Hej! syneczka do łóżka,"
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2. „Jakóż mdm nie wpuszczać, kiedy pieknie prosi, 

% Całuje, obłapid, gorzdłeczke nosi?
Hej! gorzdłeczke nosi.“

3. „U naszy maciczki, czerwione gwożdziczki, 
Podcinej, syneczku cisawe koniczki,

Hej! cisawe koniczki.“
4. „Jakóż mdm podcinać, kiedy niestarczuje,

Sznura sie mi targd, dzieweczka nie czuje?
Hej! dzićweczka nie czuje.“

1. Byłać-ech jd, była 
Kochaneczka szczćrd 
Swoimn miłemu;
Ale sie nie będę 
Na oczy stawiała 
Błdznowi jednemu.

2. Bo z ciebie je błdzen 
Nadewszyćki błdzny, 
Ludzie powiadają;
Mdm jd jeszcze inszych 
Koclianeczków milszych 
Co na mie czakają.

147.
3. Co na mie czakają, 

Choć piniądze mają,
I branne koniczki;
Tyś je jeny jednym, 
Potułaczem bićdnym, 
Potuldsi się dycki.

4. Potułaczu ludzki, 
Potulasz się dycki,
Nie chodź tu za nami; 
Bo mie tu je dobrze,
W zielonym widneczku, 
Między panienkami.

P i e ś n i  ż o ł n i e r s k i e .
148.

Ej nierdz, nie dwa,
Ty panienko pieknd,
Zapłaczesz nademną.
Jak mie wojdcy,
Ci rezyjacy,
Ku Opawie powiedą.

149.
1. Była łaska była, między nami dwiema,

Teraz ji neni;
Ptaszkowie ją roznieśli po górach, po lasach, 

Drobnych kamieni.
2. Maracić ja koniczka oszerowanego,

Doma jeszcze dwa;
Jd na koniczka siednę, a na wojnę odjadę, 

Kochaneczko ma,
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150.

1. Ej! lepszy, taciczku, na brannym koniczku, 
Ej! lepszy, taciczku, wojaczkem być;
Niż bych sie miał ożenić,
A szkaradną babę mić,
Ej lepszy, taciczku, wojaczkem być.

2. Bo szkaradna żona byłaby mi doma,
A musiałbych dycki na nią hledzieć:
A na koniczka siednę,
A na wojnę pojadę,
Tam sobie swe serce rozwiesielić.

151.

1. [: Żńden nie uwierzy, jak na wojnie żle [:
Pieczonka ze psa, kołacze z owsa,

Woda z kolaje.
2. [: Żńden nie uwierzy, jak sirocie żle, [:

Stańcie, tatuliczku, stńńcie, mamuliczko, 
Polutujcie mnie.

3. [: Żaden nie uwierzy, ani braciszek, [:
Jak je porąbany, jak je porąbany,

Branny koniczek.
4. [: Zńden nie uwierzy, ani siostrzyczka, [:

Jak je porąbana, jak je porąbana,
Moja głowiczka.

5. [: Żaden nie uwierzy, jaki pogrzeb mój, [:
Ej w szczerym polu, ej w szczerym polu, 

Wykopany dół.
6. [: Żńden nie uwierzy, jak mi zwonili, [:

Ze wszyckich sztyrech stron, ze wszyckich 
Kęsami bili. [sztyrech stron,

152.

1. [: Ciężko mie mamulka wychowała [:
[: A z rączki na rączkę [: przekładała,

2. Kiedy mie mamulka kolebała,
To mie już wojaczkem nazywała.

3. Jeszczech nie urosnął, jużech wojak,
Czerwione wyłożki, biały kabat.

Dodawają jeszcze niektórzy:
4. Kiedych był maluśki, nieznaliście mie, 

Kąszczyczka chlebiczka, medaliście mi.
5. Jageście mie poznali, na wojneście mie dali, 

Bóg wam to zapłaci, prz&ciele mili.
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153.

1. Idzie woda jaworowa, 4.
Od Rudzice do Bronowa,
Wszycki ławki zebrała,
Jeny jedne niechciała:

2. Co mój miły po niej chodzi, 5. 
Szwarne dziewczę z sobą wodzi, 
Utargi jabłko, utargi dwie.
A puść że ich po wodzie.

3. Płyń jabłuszko kany raczysz, 6. 
Szak sie nigdy niepomoczysz, 
Płyń jabłuszko płyń dołu,
Aż ku naszymu dworu.

E. I. 21.

Na dwóch bębnach bębnowali, 
Kie syneczka oblekali,
Na waltorniach *) trąbili,
Kiedy go już kludzili.
Podż sie mila podziwaci,
Jak mie bydą oblekaci.
Do rewerendy do siwej,
Przez cie dziewczę uprzymne. 
Bijcie dzwony na wsze strony, 
Umrzeło mi pocieszeni, 
Umrzełcić mi z róże kwiat, 
Droższy niźli cały świat.

154.

1.

2.

3.

4.

5.

6 .
7.

8.
9.

[: „E j! przy Cieszynie bystra woda, [:
[: Napij sie, syneczku [:

Bo je dobra.“
[: „Jużech sie ji napił, już ji mam dość, [: 
[: A ja  ci dziękuję, moja nejmilejsza, [:

Za twą miłość. “
[: „Wzieni go na wojnę wczora w nocy, [: 
[: Coby nie widziały ani nie płakały, [: 

Moji oczy."
[: „Świeć mi, miesiączku, nade młynem, [: 
[: Kanyż ja  sie, miła, [:

Z tobą zeńdę.“
: „Ej zeńdemy sie między lasy, [:
: Ej tam sie bedemy [:

Społem cieszyć. “
[: E j ! za to jedno ucieszeni, [:
[: Wsadzili syneczka [:

Do wezeni.
: Ej do wezeni do cieżkeho, [:
: Przyszła jego miła [:

Płakać jeho.
[: „Spisz ty syneczku, czyli czujesz, [:
[: Czyli se też o mnie [:

Przemyślujesz ?“
: „Ej niespięć jeszcze, ale czuję, [:
: Dycki se o tobie, moja nejmilejsza [: 

Przemyśluję.

ł) Waldhorn.
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Siedziała dziewucha 
Za zielonym stołem, 
Szyła se szateczke 
Czerwionym jedbńwiem. 

3.

155.

2.

Maszeruj, maszeruj,
Pńn Bóg cie błogosłdw. 
Jeny mi szateczke 
Na pociechę zostaw".

„O moja dziewucho 
Komu ty to szyjesz ?u 
„Swoimu miłemu,
Co pomaszeruje.

156. Erb. I. 186.

2.

3.

4.

5.

1. Bedzie wojna bedzie; 
Gdo na nią pojedzie? 

[: Kiera ma miłego, [: 
W sercu kochanego.

„Dyby mi Cesarz Pan 
Koniczka darowńł, 
Siadłabych na niego,
Pro swego miłego 
A jechałabych tam". 
„Cóżbyś tam, dziewucho, 
Cóżbyś tam robiła ?“ 
„Prałabych koszule,
Cobyś chodził mile, 
Tobych tam robiła“. 
„Kanżbyś ich, dziewucho, 
Kanżbyś ich pierała?" 
„Jest na morzu kamień, 
Kijaneczka na nim,
Tam bych ich pierała". 
„Kanżbyś ich, dziewucho, 
Kanżbyś ich suszyła ?“ 
„Na wysokiej górze,
Na jedbawnej sznórze, 
Tam bych ich suszyła".

6. „Kanżbyś ich dziewucho 
Kanżbyś ich kulała ?“
„Na pruskiej granicy,
Na strzebnej stolicy,
Tam bych ich kulała“.

7. „Cóżbyś tam, dziewucho 
Cóżbyś tam jadała ?“
Są w ogrodzie gruszki 
Dla szwarnej dziewuszki, 
To bych ich jńdała.

8. „Cóżbyś tam, dziewucho, 
Cóżbyś tam pijała?" 
„Wodziczke z kolaje,
Co mi Pan Bóg daje, 
Tobych pijała“.

9. „Kanżbyś tam, dziewucho, 
Kanżbyś tam legała ?“
„W lesie są choinki
To moji pierzynki,
Tobych tam legała

157.

1. [: Starsza siostra [: konia dała,
[: I wywiodła, osiodłała [:

2. Młodsza siostra miecz mu dała 
A żałośnie zapłakała.

3. Nie płacz, siostro, przyjadę jń,
0  za roczek, za półtora.

4. Minął roczek i półtora
1 jadą żołnierze z pola.

8
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5. Pytam sie ich w swej chudobie, 

Daleko je brat na wojnie ?
6. A braciszek w szczerym polu 

Dzierży głowę na kamieniu,
Prawą nóżką we strzemieniu.

7. A koń jego wedle niego,
Grzebie nóżką, lutuje go.

8. Lepiej doma cepem buchać,
Jak na wojnie z kęsa gruchać.

9. Lepszy doma groch kapusta,
Jak na wojnie kura tłusta.

10. Lepsza doma kapuścina,
Jak na wojnie owięzina.

11. Lepszy doma kądziel prządać,
Jak na wojnie szablą rąbać.

12. Bo na wojnie szable kruszą (bruszą) 
Nie jeden sie żegna z duszą.

158.

1. W mieście grają i bębnują, 6.
Wojaczkowie maszerują.

2. Teżcićbych ja  maszerował, 7.
Dyby mi gdo konia siodłał.

3. Siostrzyczka to usłyszała, 8.
Ilnet koniczka osiodłała.

4. A ta drugd rączki dała 9.
A ta trzecia zapłakała.

5. Niepłaczcież wy siostry brata, 10.
Uzdrzycie go za trzy lata.

Już trzy lata pominęły,
Siostry brata nie widziały.

A on leży w szczerym polu, 
Głowiczke md na kamieniu.
A koniczek wedle niego, 
Grzebie nóżką lutuje go.
Stawej że, młodzieńcze, młody, 
Dawałeś mi owies goły.
Teraz nie ddsz ani słomy, 
Rozniesą cie stroki, wrony.

159.

1. „Mamo, mamulko ma, 4. Jak przyszło po roce,
Dodejeie mi rady. Przyszła cera k’ matce
Chodzi ku mnie każdodziennie, A młodego dragoneczka,
Dragoneczek młady“.

2. „Cero ma, cero ma, 
Zaniechej dragona;
O! zaniechej ty dragona, 
Zostań ze mną doma.“

3. „Mamo, mamulko ma,
Ni może to byci,
Bo ja muszę z tym dragont 
Precz maszerowaci“.

Przyniosła w pierzynce.
5. „Mamo, mamulko ma, 

Pomóżcie rai chować,
To was bedzie ten dragonek, 
Starzyczką nazywać“.

6. „Cero ma, cero ma,
Chowej se go sama,
Cosy chciała, toś dostała, 
Mezy dragonama“.
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160. Patrz weselne.

1. Dziękowdłbych swemu ojcu 
On mi prawi: „idź ty zbójcu

Grejcie mi, trąbcie mi, piskejcie mi marsz!
Na ramieniu karabiny 
U boku pałasz,

2. Dziękowdłbych swej macierzy,
Ona mówi „idź do dwierzy“ ;

Grejcie mi itd.
3. Dziękowdłbych swemu bratu, 4. Dziękowdłbych swoji siostrze, 

On mi mówi „idź do światu", Ona mówi: „idź ty łotrze" ; 
Grejcie rai itd. Grejcie mi itd.

161.

1. A jd nie wiem, co mdm czynić,
A jd nie wiem, co mdm czynić,
Czy wandrować, czy sie żenić,
Czy wandrować, czy sie żenić.

2. Wandrowałbych, nie wiem kędy, 5. Odddwam cie pod obronę,
Zarosła mi cesta wszędy. Idę pod wojeńską bronę.

3. Zarosła mi drobnym buczyna, 6. Tam mi warta wypisand,
Już sie z tobą dziewczę łuczę. Będziesz miłd o mnie płakać.

4. Prawą rączkę ci podawani, 7. Będziesz płakać we dnie w nocy,
Panu Bogu cie odddwdm. Aż wypłaczesz swoji oczy.

162.

1. Kie jd idę po ryneczku,
Ona stoi w okieneczku;
Jd na niego spoglądam.
On sie pytd co żądam.

2. Jednordł, jednorałski.
Nie skyrz ojca, nie skyrz matki: 
Jd na wojnu zabieram 
Bo jd  piniędzy ni mdm.

3. Midlech jd grejcar z tych peniz, 
Coch sie miał za nie ożenić; 
Jużech przepił, ni mdm nic, 
Muszę latoś nie żenić.

4. Je nasz Cesarz lialt bogaty,
; Sprawi on nam piekne szaty, 

Nie trzeba nam nic robić,
Jeny szpacerką chodzić.

163.

1. Matuszynie, swojski synie,
Już twoja wiesiołść

Z wodą płynie.
2. Ta uroda jak jagoda,

Przeca cie, syneczku, nadobny syneczku, 
Było szkoda.
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3. Bo na wojnie wszycko strojnie,
Koniczek i siodło,

Diewucho nadobnń.
4. „Sińdej ku mnie". „Jńćbych siadła i jechała 

Ale mi maciczka
Zakńzała".

164.

1. „Czyjaż to roliczka niezorana?"
„To mojigo syna zaniedband".
„Ordłech ją, tatuliczku, ale mało,
Bo mi sie kółeczko połamało

2. [: „Kie ci sie złdmało, dej go sprawić, [: 
[: Źebych cie sie synu mógł zabawić!" :

3. „Wy mie, mój taciczku rdd ni mdcie,
Że wy mie od siebie wygdnidcie.
Nie wyganiejcie, pójdę ja sam,
Siednę na koniczka będę huzarem“.

4. Lepiej je na wojnie wojakowi,
Niźli u wdowy młodzieńcowi.
Wojdk ma cesarski dwacetniki 
Może se poskoczyć u muzyki.

5. Lepsza je pszeniczka, niźli owies, *) 
Lepszy je młodzieniec, niźli wdowiec. 
Młodzieniec miłuje na swym łóżku,
A wdowiec wspomina na niebożku.

6. Lepszy je piweczko, niźli woda,
Lepsza je dziewucha, niźli wdowa. 
Dziewucha miłuje nie narzćka,
A wdowa spomina nieboszczyka.

Pieśni łowieckie.
Idzie liszka lasem, 
Siadła na roli; 
Idzie druga za nią, 
Siadła wedle ni,

165.

Myśliwieczek, czdrne oczy, 
Myśliwieczek we dnie w nocy, 

Uciekej, nieczakej,
Bo cie zastrzeli.

') Por. Nr. 3.
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166.

1. Łączka zielond,
Nieposieczonń,
Siedzi na ni myśliwieczek 
Czakd jelenia.

2. Świeć mi, miesiączku,
Świeć mi z wieczora,
„Dej ci Boże szczęści, zdrowi 
Kochanko moja“.

167.

3. „Możesz winszować,
I pocałować,

Jeny, proszę myśliwieczku, 
Cnoty szanować.

4. O bo myśliwiec,
To je jego wiec
W co zamierzy, w to uderzy 
To je jego wiec“.

1. Siedzi zajączek pod miedzą,... 2 
A myśliwcy o nim nie wiedzą. 
Zając siedzi, konceptuje, 
Testament sobie spisuje, 
Śmiertelny, śmiertelny!

3

Rozpuścili charty, ogary, 
Aby im zajączka łapały 
Zając przez pole do łasa, 
A prawi sobie: „hopsasa, 
Hopsasa, do lasa!“

A, jak je zajączek kęs w lesie, 
On sobie ogonek podniesie: 
„Wy ogary i myśliwcy, 
Całujcie mie w kapsę wszycy; 
Jdch je pan w lesie sdm“.

1. Pojademy na gon, na gon, 
Towaryszu mój!
Na goneczek, na nowy,
Za ten lńsek wiśniowy, 
Towaryszu mój!

2. Óno idzie zając, zając, 
Towaryszu mój!
Rozpuść charta z charcicą, 
Aż zająca uchycą, 
Towaryszu mój!

168.

3. Óno idzie liszka ,............
4 .jeleń, ......................
5 ........ sa rn a ,.............
6. . . . . . . . .  wilczek, . . . .
7 .niedźwiedź . . . .
8 .panna.......................
9. Tobie bedzie zając, zając, 

Towaryszu mój!
Tobie zając i sarna,
A mnie liszka i panna, 
Towaryszu mój !

Pieśni wyszydzające. (wyśmiewne)

169. Na stare dziewki.

1. Przy Cieszynie dziewki stare, 2. 
Oparzył ich mróz;
Przyjechali tam szergowie, 
Nabrali ich wóz.

Wszycy ludzie sie dziwali, 
Takich cudów nie widzieli, 
Kany ich tam wióz.
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3. Złożył ich pod murem, 
Przyłożył ich gaszturem: 
„O tu leżcie, marchi stare, 
Potoch was tu wióz“.

170. Na kiermaszników,

Ej! wy, pani mamo, 2. Ej! wy, pani mamo,
Jadą kiermasznicy; Jadą Skoczowianie;
Jeden na krężelu, Jeden na cisuli; j  j\
Drugi na przęślicy. Drugi na różanie.J

171. Na szewców.

Wandrowali szewcy 2. Ten nejstarszy towarysz,
W ton nejwiększy mróz, Musińł świnie paść;
Musieli iść wisieć, Uciekło mu prosie
Na jeden powróz. Musiał wisieć zaś.

3. Szewczyku, szewczyku
Ty zły rzemieśniku, 
Obiesiłeś sukę 
W lesie na rzemyku.

1. Sikora sie okociła,
Za stodołą w chroście;
Porodziła dziewięć wilków,
Księdzów jedenaście.

3. Ksiądz mu zadał pokute, 
Wbił mu obręcz na du..; 
Wilk tu rety krzyczy,
Źe mu obręcz du.. puczy

172. Na księży.

2. A jeden był dziekanem 
Na lipowym moście;
A wilk mu sie spowiad&ł, 
Że zjód konia w poście.

1. Stare czasy nastawaj ą, 
Co pachołcy pyszni; 
Grejcareczka nie zarobi, 
Ożenić sie myśli 

3.

173. Na pachołków.

2. Idzie jeden do drugigo, 
Grejcareczka pojczać;
Pojczej że mi, mój braciszku, 
Idę sie zalecać.

Bo galaty same łaty, 
Koszula nie dobra. 
Kole lemca szyfulińca, 
Jako rzepa drobni.

J) Nazwy krów.
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1. Wczora była niedziela, 
Dziś świętego Marka. 
Radaby sie wydała, 
Księdzowa kucharka.

2. Dała sobie suknie szyć, 
A na przodku rozpór; 
Chciała sobie poskoczyć, 
A on sie ji rozpruł.

• 4 .  Na księże kucharki

3. A ja  wiem, nie powiem,
Co w zagrodzie roście; 
Maryjan do kolan 
Coch zasidła w poście.

4. A ja  wiem, nie powiem,
Co po lesie szuści;
Biały ptaszek, zbiera pidsek 
Po lesie go puści.

7 5 .  Na panny.

1. Horę! kozy, horę! a owce doliną,
Ty cieszyński dziewki żebranid nie miną. 
Opar-że ich, Boże, od wielkiej przygody, 
By nie powpadały z torbami do wody.

■t i b . Na stare baby.

Poszła baba do fararza,
Była bardzo strapiona:
„Powiedz-że mi, mój fararzu,
Czy jd będę zbawiona?“
Ksiądz ji zazdrzał do paszczeki,
Baba zębów nimiała:
„Niebójże sie, babo, piekła,
Czymże byś tam zgrzytała ? “

177 a). Na zięciów.

1. Dziwujcie sie wszycy ludzie, 2. 
Jakigo mdm zięcia;
Krzywe zęby, smerdzi z gęby 
Jakby od prosięcia.

Dziwujcie sie wszycy ludzie, 
Jakigo mdm szwagra;
Ma gala ty same łaty,
A przy boku szabla.

177 b).

H ej! hej ! nadobna dzieweczko, 
Krzywe nóżki masz;
Dejże se ich poprostować, 
Niebedzie cie nic kosztować, 
Będziesz tańcować.

1. N. N. synowie,
Mają botki cynowe,
A podkówki z oceli 
To są chłopcy wiesieli.

178.
2. Jeden idzie potóczkem,

A ten drugi ze sztuckem 
A ten trzeci z ocelką, 
Tak se idą szpacćrką.
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179.

„Ty, moja dziewucho, nie chcę cie, 2. „Ej! ty mój syneczku, niewierz ty, 
Służyłaś u ludzi, ganią cie; Przydż jutro rano, uzdrzysz ty,
Rano nie stawasz, Jako ja  stawam,
Krowom nie dawasz, Krowiczkom dawam,
Kądziołki nie p r z ę d z i e s z K o n d z i o ł k e  podprządam“.

3. Ej przyszeł rano, raniuśko.
Ona jeszcze leży na łóżku.
Krowy ryczały,
Świnie kwiczały,
Kądziołeczka całuska.

180.

1. Pasła kozy wedle brzozy, na poganisku,
Przyszeł ku ni w czarnej guni, kłapatym czapczysku.

2. Miał on też cielęcą westeczkę, pikowe bóciki,
Słomianne galaty a szateczke z potarganej cłmściczki.

3. Nie przebierać panno, abyś nie przebrała,
Za kanarka czarnego gawrona albo szkodliwego wróbla.

4. Kanarek tobie swoim głosem zarmutek odbiera,
Ale gawroneczek i wróbliczek swoim dzióbem chleb (p)obiera.

181.

Nie starej sie, żonko ma,
Bo to wszycko sprawa ma: 
Mam ja deske dębową,
Dam ci zrobić r . . .  nową.

182.

1. Pytała sie Kasia nadobnego Jasia,
Wiela on też portek ma.
A on ich ma dwoje, pojsc... oboje,
Które mi ty wymachasz.
W Piątek a w Sobotę będziesz mieć robotę.
Będą portki jak nowe.

2. Pytała sie Kasia nadobnego Jasia:
„Wiela też ty koni mósz?“
„Jeny jedno zgrzebię, dycki na nim dyrbię 
Toch ja taki gospodarz“.
Przedała pierścienie, kupiła mu konie 
Kazała mu furmanić.
Zajechał do Śląska poprzedał ty końska 
A na Kasie wypion r . . .

1. Co sie stało, przydało, 2.
Zonie mojej dziś rano:
Szła do pieca kurzyci,
Zgorzało ji pół r . . . .
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183.

Bez uroku! patrząc na cie, 
Slicznaś jak monarcha, 
Kiedy idzie kole ciebie 
Smerdzisz jako marcha. 
Szykownaś je jak przęślica, 
Obracasz sie jak kłonica, 
Kie tańcuję z tebą.

184.

1. Rada idziesz do karczmeczki 3. 
Tańcujesz tam ładnie,
A gdy z tebą potańcuję,
Jak gdy z drzewa spadnie, 
Lepiej jest niedźwiedzia wodzić, 
Niźli z tobą w tańcu chodzić. 
Kochanko moja.

2. Rano wstajesz, nie myjesz sie,
Pacierza nie rzekasz; 4.
Telki kąski jako piąstki 
Chlebiczka połykasz.
Ociec z matką sie starają,
Jako ciebie wychowają,
Wydać ni mogą.

Głowiczke m&sz ugładzoną, 
Jako żęta trawa,
Oczyczka masz malusińki,
Jak tureckd sowa,
Zębniki masz malusiczki,

Jak Świnia dziwoka,
Dyby cie chciał pocałować, 
Wybódby se oko.

Strzewiczki masz z całej skory, 
Jeszcze nie są dości;
Pięteczki masz malusińki 
Jako raci koński.
Na twoi szlachetne nóżki,
Dwie sta owiec na pończoszki 
Ostrzygać ci trzeba.

P i e ś n i  p a s t e r s k i e .
Za onego czasu 
Wpadła baba do kwasu,
Wyjeni ją  z kwasu,
Rzli nią o piec,
Wyleciał z ni chłopiec.
A ten chłopiec wzion cieśliczke, 
Szeł do łasa ścion jedliczke; 
Postawił kościółek.
A w tym kościele,
Nie było żadnych świątości,
Jeno sa m e ....... i kości;
Przyleciały kawki,

185.

Postawiły ławki;
Przyleciały wrony,
Postawiły zwóny;
Przyleciał szkowrónek, 
Postawił ten mały zwónek; 
Przyleciał czyżyczek, 
Postawił wina żydliczek; 
Przyleciała pinkoła. 
Wszycko im to wylała; 
Przyleciał krok,
P o . . . .  im to skok; 
Przyleciała sowa,

9
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Myliła księdzowi słowa; 
Ksiądz ją rznął tabulicą, 
Aże sikła wajecznicą; 
Przyleciała myszareczka 
I wziena to do garneczka; 
Przyszli malerze,
Wzieni to na talerze ; 
Przyszeł chłop z obręczą, 
Pytńł sie kan sie te g . . . .  
Przyszły żebraczki,
Zebrały to na taczki? 
Kandy są ty tńczki;
Woda je zebrała;
Kandy je ta woda?
Woły ją wypiły;
Kandy są ty woły?

W pogance;
Kandy je ta poganka? 
Gołębie ją wyłuskały; 
Kandy są ty gołębie? 
Na dębie;
Kandy je ten dąb? 
Cieśliczka go ścinała: 
Kandy je ta cieśliczka? 

ęczą; U chłopa;
Kandy je ten chłop? 
Umrzeł;
Kandy go chowali?
Pod świńskim progem. 
Czym mu trąbili? 
Baranim rogem.

Hel o ka ni e .

Są to śpiewki, które naprzemian wyśpiewują pasterze lub pasterki, 
nie daleko siebie pasący bydło.

186.

Helo, helo! maliczko!
Daleko tam pasiesz ? Haniko!
Oto niedaleczko,
Jeny przez poleczko,
O góry, o dwoje,
Przez zielone gaje,
Helo, helo! nadobnń!
A sznóreczka jedbawna!

Helo, helo! maliczko!
Jakże ci sie pasie? Kasiczko!
Zdrowaś helokała,
Na rok sie wydała, 
Dobrego dostała;
Aby cie nie bijał, 
Gorzńłki nie pijał, 
Jeny raz na tydzień 
A potym każdy dzień, 
Helo, helo, nadobnń!

Powiadały wrony,
Ze lecą na zwóny, 
Powiadały kawki,
Ze lecą na ławki, 
Powiadały stroki,
Źe lecą na boki, 
Powiadał Janiczek, 
Ze bedzie Kubiczek, 
Helo, helo nadobnń!

187.

1. Helo, helo! Janiczku nodobny! 
Jako ci sie pasie,

Jako ci sie pasie,
Helo, helo! Janiczku nadobny?
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R. Helo, lielo! Pawliczku nadobny! 
Dobrze mi sie pasie,
Dobrze mi sie pasie,
Helo, helo, Pawliczku nadobny.

2...................................................
Czyś dostdł śniadani,

R. Dostńłech śnińdani

i tak bez końca śpieio w pytaniach i odpowiedziach. 

Albo: {śpiewa Jklana i Maryna:)

Mana:
Helo! helo! Marynko,
Ku mnie helo!

albo: ale ty N. N...owa Marynko,
Maryna:

Helo! helo! Haniczko, A na tym jaworze,
Ku mnie helo! Haniczko, Malowane łoże,
ale ty X. X....owa Haniczko, A na tym łóżeczku,
Jako ci sie pasie? Szateczka jedbawna,
Mie sie dobrze pasie. A na tej szateczce,
Tobie niewiem jako. Fiołeczka modra,
Boś tam je daleko. A na tej fiolce,
Jń tu niedaleczko, Haniezka nadobnń.
Przez małe poleczko, Helo ! helo! Haniczko,
Przez niewielki gony, Ku mnie, helo!
Jaworek (gaiczek) zielony,

M ana:
Helo! helo! Marynko, Jak bedzie u ciebie,
Ku mnie, helo! Pożenę ja k tobie.
Pożeń że tu ku mnie, A teraz je u mnie
Je tu trawka u mnie, Pożeń-że ty ku mnie
W stodole na gumnie; Helo! helo! Marynko,

Ku mnie, helo!

M aryna:
Helo! helo ! Haniczko, Jakbych sie wydała,
Ku mnie, helo! Będę cie za drużke pytała,
Helokam, helokam, Jesi nie za drużke,
Dńwńm chleb żebrńkom, To za towaryszke:
A twaruszki żydom, Helo! helo! Haniczko !
Ać sie na rok wydam. Ku mnie, helo!
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Hana:
Helo! helo! Marynko, 
Ku mnie, helo! 
Pojadę, pojadę,
Na twoi wiesieli,
W kolaseczce modrej,

W szateczce jedb&wnej, 
W sukience, w atlasie, 
Wybijanym pasie.
Helo! helo! Haniczko! 
Ku mnie, helo!

Gdy bydło w szkodę wejdzie:

Niedej, nie dała,
Aby sie szkoda nie stała,
A jak sie szkoda stanie,
Te se też Janiczek dostanie.
Ze ma krowy w obilu (w zbożu)

Jak pójdzie gazda do pola, 
Zójmie krowy do dwora,
A pastyrza na nici,
Bedzie go bić po r . . . .  
Niedej, niedej.

Gdy pasterz za późno pędzi bydło iv pole.
Za górami t&rka, tarka, Idzie za krowami,
Niezdrzała je, niezdrzała je, Jeszcze drzemie, jeszcze drzemie,
A ta N. N. (Maryna), A gaździnó ją kijem żenie,
Ospała je, ospałd je. Kijem żenie.

Łótki, garce długo 
Wylizuje, wylizuje,
A nieskoro krowy wyganiuje,
Wyganiuje.

Liwy, liwy, gąski 
Pódżcie do domu; 
Nima pana doma, 
Ani jego syna; 
Pan szeł na wino, 
Syn szeł na piwo,

W Pendziałek: nawarzył gałek, 
We Wtorek: szył worek,
We Strzode: golił brodę,
We Sztwńrtek: poszeł do ciotek,

188.

Kucharka na gorz&łke,
Dziewka na kapałke;
Stodoła zamknótó,
Mieczem podeprzetó,
Gdo sie miecza dotknie,
Temu głowę zetnie.

189.

W Piątek: nakupił cielątek,
W Sobotę: miód z nimi robotę,
W Niedziele: zj&d krowę i ciele.
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Przyśpiewki i tańce.
1 9 0 .  Taniec skakany.

Jedzie Turek po granicy, 
Szabla sie mu blyskń;
Stare baby uciekają 
A on sobie wyskA

1 9 2 .

Ej moja, moja,
Nie dała mi pokoja,
Nie dała mi w nocy spać 
Musińłech ją  kolóbać.

1 9 4 .

Zadudej, zadudej,
Łebo mi dudy dej;
Wolę jń zadudać,
Jako ci dudy dać.

1 9 6 .

Ej jedzie furman jedzie,
Jużcić więcej nie przyjedzie; 
Jego mila wyglądała,
Gołąbeczka gotowała.

1 9 8 .

Hejże jeny, hejże dyna,
.T£ch pachołek, tyś dziewczyna; 
Jńch pachołek do roboty 
Tyś dziewczyna do ochoty.

200.
Kowaliczku mój,
Złamał sie mi krój !
Pódź że mi go zocelować, 
Abych móg nim podorować, 
Kowńliczku mój.

1 9 1 .

Kierś, żona zła,
Nierada muże m a; 
Wolałaby husara 
Z czernyma fusama.

1 9 3 .

Warej, waręj zły duchu,
W rostarganym kożuchu, 
Warej, warej odemnie 
Bo mdsz czary przy sobie.

1 9 5 .

O cóżeś sie, nadobnó, dzieweczko 
O cóżeś sie starała?
Czemużeś mie za męża niechciała, 
Czy ci Jónka żal?

1 9 7 .

A jak ja sie uweznę,
Katoliczki nie weznę;
Weznę sobie luterke,
Bedzie mieć pieniędzy trówełke.

1 9 9 .

Jechół chłopek do młyna, 
Padła pod nim kobyła.
Żonka płacze, hałacze,
Szkoda było tej klacze *).

201.
Ej jeny ty kowaliczku dymej, dymej, 
Ukujże mi pod koniczka szynę, szynę, 
Zagrejże mi sztyry razy łup cup, łup

[cup,
Nie będziesz ty mej żonki szkub, szkub.

J) Jestto początek pieśni dosyć długićj i śmiesznćj, którą na późnićj 
zostawiam, niemając całćj w obecnym zbiorze.
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202.

Dybyś se ty nie poczyndł, 
Galaty se pozeszywdł.
Oto jegła, oto nić,
Zaszyj sobie całą r . .

Dybych jd wiedziała, 
Czyj i to koniczki, 
Nażenabych jd jim 
Zielonej trawiczki.

2 0 3 .

Dybych jd wiedziała, 
Że syneczka mego, 
Nażenabych jd jim 
Owsa zielonego.

2 0 4 .

Bodejeś ty, mój wilczku 
Skapdł, skapdł,
Kiedyś mie ty jałóweczke 
Spapał, spapdł.

2 0 5 .

Kończynka, kończynka, koń sie pasie, 
Kończynka, kończynka, koń sie pasie, 
Kończynka, kończynka posieczona, 
Już je moja miłd namółwiond.

Taniec skakany. 2 0 6 .

Kiedy jd wołki pożenę na leżaj,
To tobie, ma dzieweczko, budzie żal; 
A jak jd pożenę wołki z leżaja,
To ty będziesz, ma dzieweczko, leżała.

2 0 8 .

Miałać-ech jd galana,
To było straszydło;
Dóma sie go kury bały,
A na polu bydło.

210.
Powiadała stroka wronie 
Kupmy sobie sanie,
Będziemy sie wdżowały,
W stodole na słomie.

Taniec skakany. 2 1 2 .

Kiedych leg na pawlaczy, 
Smidłech sie z naszy Kaczy,
Że md czarne kolana,
Aby se ich umyła.

Taniec wolny. 2 0 7 .

Nie zganiej syneczku wołeczków 
[z ugora,

Niech jedzą pod miedzą, aże do 
[wieczora.

2 0 9 .

Hejże hoj ! szumiał gdj ! 
Szumiała leszczyna,
Płakała dziewczyna:
Jach sie śmiał.

211.
N. N ... .  złd,
Szwarną cere md;
Pójdzie Jdnek kole progu, 
Pomodli sie Panu Bogu,
Może mu ją  da.

uniec skakany. 2 1 3 .

Dybych jd miał nowe botki, 
Kazałbych se nalać (wódki), 
Niedałbych sie starej babie 
Kozubem nazywać.

Taniec skakany. 2 1 4 .

Co mi dasz, to mi dasz, 
Panie Boże wieczny;

Jeny mi nie dawej 
Starej baby z dziećmi.
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Taniec skakany. 2 1 5 .

Odpuście mi, odpuścię, 
Odpuście mi, odpuście, 
Były woły w kapuście, 
W kapuście, w kapuście.

Jakóż ci mam odpuścić, 
Odpuścić, odpuścić? 
Mógeś ich tam niepuścić 
Nie puścić, nie puścić.

2 1 6 .

Nie wiedziała, co robiła 
Od źdlu, od żalu, 
Zawiesiła swój wianeczek 
Na walu, na walu.

2 1 7 .

Kiebych jd sie Boga nie bał, 
Tobych jd sie podziwał,
Grdoby mi ku mojej miłej 
O północy chodziwał.

Nabiję se flinteczku, 
Zabiję cie, syneczku.

Nie wiedziała, co robiła 
Od myśli, od myśli, 
Zawiesiła swój widneczek 
Na wiśni, na wiśni.

Taniec wolny. 2 1 8 .

Dzieweczko, szatanie,
Gdo ciebie dostanie,
Czy kontrol, czy pisarz 
Czyli jaki konwisdrz. ?

Taniec.

2 1 9 .

Taniec Kacza.
Przedgra. Ta nasza koczyczka 

Zdumiała,
Chyciła wróbliczka 
Zeżrała

Uciekej, Kaczo, uciekej,
Goni cie Kaczor dziwoki.
Kacza ucieka, jak może,
Kaczor ji chycić ni może,
Uciekej, Kaczo, uciekej,
Goni cie Kaczor dziwoki.

Uciekej, Kaczo, po lodzie, 
Goni cie Kaczor po wodzie. 
Kacza uciekd, jak może, 
Kaczor ji chycić nie może. 
Uciekej, Kaczo, po lodzie, 
Goni cie Kaczor po wodzie.

Do pola: 2 2 0 .

Ej! już czas, już czas 
Mój syneczku przestać.
Jużeś sie dość namiłował, 
Szwarne dziewczę nacałował 
Już czas przestać.

Skakany.

Skakany 2 2 1 .

E j! wolałbych jd wolał,
Ej ! aby mie brzuszek bolał; 
Ej ! bobych nic nie robił,
E j! jenybych sie walał.

222.
Ja mam kurkę jarzębiatą,
Co mi dali mama z tatą; 
Jabka mam, gruszki mdm, 
Przydż syneczku, to ci ddm.
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Na kominku śliwki są 
Ja tam skoczę, pomieszam.

Skakany. 2 2 3 .

Ty, syneczku, dybyś móg, 
Nie szanuj ty moich nóg,
Moi nóżki z żelaza,
Nie trzeba im szlosarza.

Skakany. 2 2 5 .

Ej skakej, dworskń dziewko, 
Maślanka ci z gęby pyrska; 
Jakóżby mi nie pyrskała, 
Kiedych sie ji nastrzebała?

Skakany.

Nacóżeś sie wydawała 
Kieś mała,

Bedzie z ciebie gospodyńka 
Niedbała.

Skakany, 2 2 4 .

Tańcowała Maryjanka 
[: Z Ickem: [:

Wybiła mu sztyry zęby 
[: Cyckem. [:

Skakany. 2 2 6 .

Idą ludzie z kościoła, 
Dziwują sie, co za stwora: 
Siedzi wróbel na rokicie, 
Kiwa głową rozmaicie.

Nacóżeś sie wydńwała 
Kieś młoda,?

Bedzie z ciebie gospodyńka 
Nie hojnń.

2 2 7 .

Skakany, 2 2 8 . Skakany. 2 2 9 .

Moja żonko podziubanń,
Będę cie bić każde rano, 
Każde rano, każdy wieczór, 
Aże z ciebie dziuby zlecą.

2 3 0 .

W stodole na gumnie 
Przyszło cosi ku mnie,
W cielęcej postaci,
Ni miało to raci.

2 3 2 .

Husar na rynku,
Husar na rynku,
Pije palenka,
Pije palenka.

Spiewałabych, śpiewała, 
Ni mam kąska nuty; 
Suknia mi sie potargała 
Pies mi o . . .  buty.

2 3 1 .

Morawiec na ławie,
A niemiec pod ławą,
A mój nejmilejszy,
W łóżeczku se mną.

Pódź husar domu, 
Po co, ku komu?
K ojcu, k macierzy, 
Iv dobrej wieczerzy.

Wolny. 2 3 3 .

Czyjażeś, dzieweczko, 
Czyjażeś, dzieweczko? 
Żydowa, żydowa:
Oczy wybleszczone, 
Zęby wyszczerzone, 
Jak sowa, żydowa.
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2 3 4 .

Czyjażbych była, 
Syneczku? twoja, 
Dych ci obiecała 
W komorze wczora.

Wolny.

Sojka na dębie 
Szkubie żołędzie;
Powiedz mi, dziewucho, 
Czyja będziesz?

2 3 5 .

Hejże, dziewczę, sapermencie, 
Nie chodź na ogórki;
Jest tam piesek, ugryzie cie, 
Musisz dać gębulki.

Wolny. 2 3 7 .

Zalecał sie Bartek Marynie, 
Powiel były szperki w kominie. 
Jak wyszły szperki z komina, 
Osmarkałbych jd cie, Maryna.

2 3 6 .

Dam ci, piesku, dam ci skórki, 
Jeny mie puść do komórki,
I)o komórki, do tej nowej,
Ku dzieweczce myśliwcowej.

Wolny. 2 3 8 .

Czych sie narodził w piecu, 
Czyli na nalepie, 
łże mi tak dziewki przają 
Jako kocur rzepie?

2 3 9 .

Żyję, żyję, nięwiem długoli, 
Umrę, umrę, niewiem skoroli; 

A co po mnie zostanie? 
Galaciska na ścianie,

Będą żydowi.

2 4 1 .

Mój taciczek dobry był,
Kupił mięsa samych żył.
A ty żyły dobre były,
Kiedy wrzały, to dyrdały,
Dr. dr. dr. dr. dr.

2 4 0 .

Kandyż je ten co mie clicidł, 
Co mi butki obiecał?
Óno stoi za lasem,
Dzierży butki za pasem.

2 4 2 .

Pódżcie, chłopcy, na wojnę 
Na te pańską swobodę;
Nie bedziecie nic robić, 
Tabak kurzyć, wino pić.

Landler. 2 4 3 .

Tata grdtek pobijali, 
Mama czepek pokrącali; 
Wiedzieli, wiedzieli,
Ze sie krowa ocieli.

Krowa sie im ocieliła, 
Piekne ciele porodziła; 
Dostali trzy złote,
Za to ciele strokate.

2 4 4 .Cielęcak

Za górami zdrza,
Bedzie prędko dzień,
Dzień, dzień, dzień,
Bedzie prędko dzień.

Janek sobie poskakuje,
A po jedną wytahuje: 
„Pódżcie kluski sem-sem-sem

Za piecem je gdrnek,
Są tam kluski w nim, 
W nim, w nim, w nim, 
Są tam kluski w nim.

Pódżcie kluski sem“.

10
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Kołomyjka. 2 4 5 .

Świeć mi, miesiączku, 
Świeć mi z wieczora; 
Dobrą nockę ci winszuję, 
Galanko moja.

2 4 6 .

Z pod pieca gołąbek, 
Rozbił se żołądek.

Z pod pieca, 
Niegruchnął, 
Zjad kasze,
Nie dmuchnął.

Polka (w lewo)

Nie chodź kole wody, 
Nie rób panu szkody 
A nie łaniej gałązeczek, 
Nie chybej do wody. [:

Polka. 2 4 8 .

Dyby było piwo,
Piłoby sie piło!
Ale, że je woda,
Później boli głowa.

2 4 7 .

Stara baba była, 
Rozumu ni miała 
Nałdmała gałązeczek,
Do wody chybała. [:

Walec, 2 4 9 .  *

Na onej górze 
Siedldczek orze 
Ma piękną cerę (córkę) 
Dej mi ją, Boże!

Walec.

Dybyś ty, chmielu 
Po tyczkach nielaz, 
Nie robiłbyś ty 
Z panienek niewiast.

2 5 0 .

Ale ty, chmielu 
Po tyczkach leziesz, 
Nie jedną panienkę 
Z widnka wywiedziesz!

Walec. 2 5 1 .

Dych była mała, malutka, A teraz, jagech urosła,
Pastach jd konia, koniczka Mdm jd syneczka, jak sosna.
Na łące, na trdwie, zielonej otawie Synek je szykowny, md bruclek je- 

Hopsa sa. Hopsa sa. [dbawny

Walc (w lewo) 2 5 2 .

Już wszycki sirotki 
Na wojnę zebrali,
Już wszycki sirotki 
Na wojnie są.

Jak jeszcze jeden krać (raz) 
Na wojnę będą brać,
Musi też siedldczek,
Swe syny dać. [:

Do białego. 2 5 3 .

A czych jd je pies pruski ?
Kują na mnie łańcuszki,
Łańcuszki mnie opadną,
Za dziewczyną, za ładną.

Dych jd szeł kole ściany,
Koczki na mnie wyrczały,
Jach też na nie: wyr, wyr, wyr, 
A ony mi zjadły syr.
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Powolny. 2 5 4 .

Prńwde ptńszek powiada, 
Co na gńju si&dś,
Ze to dziewczę nie je stałe 
Co z dwiema gadń.

Siedzi dudek na kościele, 
Warzy piwo na niedziele, 
Co nawarzy, to wypije,

Z jednym gada do strzody,
Z drugim do niedziele,
Z trzecim idzie na kńzani, 
To sie ztych dwóch śmieje.

2 5 5 .

Przydzie do dom żonkę bije. 
Żonka płacze, lamentuje,
A ten gałgan podskakuje.

Polka. 2 5 6 .

Zawiązali cyganowi oczy, oczy,
Aby nie szeł ku cygance w nocy, w nocy 
Choćbyście mu ząwiązali obie, obie,
On sie jednak ku cygance szkrobie, szkrobie.

Polka, 2 5 7 .  2 5 8 .

Kole młyna na grobli, 
Gonili sie dwa dziabli, 
Gónił dzi&beł dzi&blice, 
Że mu wziena przęślice.

2 5 9 .

Ożenił sie szwiec,
Żonka poszła precz; 
Dogonił ją  pod jabłonią, 
Wy trzaskał ji d ..  dłonią, 
To mńsz na czepiec.

2 6 1 .

Kołomyjki migu mik, 
Ożenił sie dzińbelnik,
A wzion sobie takową,
Co miała r . .  dębową.

Przyjechali jasi, pasi, 
Poorali role Kasi;
A Kasia sie temu śmieje, 
Gdo poorał, niech ten sieje.

Kołomyjki mik, mik, mik 
Ożenił sie sukiennik 
A cóż se wzion za żonę? 
N. N. Marynę.

2 6 2 .

Kok myjki tańcujcie, 
Jeny pieca szanujcie, 
Trzeba pieca na zimę: 
Nie każdy mń pierzynę.

Kołomyjki. 2 6 0 .

2 6 3 .

Kiedyś ty wiedziała, 
Żech jń był pijany, 
Było sie obrócić, 
Kolanem do ściany.

Kolanem do ściany, 
Nie k kolanu memu, 
A teraz narzekasz 
Żech jó, je przyczyną.
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264. 265.

Kole naszy chałupki, Kie-ch ja chodzi! do szkoły,
Goni zając bez d . . . ,  Uczył-ech sie litery :
Chyc mi go, ja  ci prawię Jeden, dwa, trzy, sztyry,
Ja mu d .. przyprawie. To są piekne litery.

266. 267.

Góry, góry, góry su, Na onej górze, siedzi wilk w dziurze;
Za górami lasy su, Chłopcy tam ndń zaglądają,
Gdo chce szwarne dziewczę dostać, Za ogon go pociągają,
Niech sie uczy moresu, Pocóżeś tam widz?
Morę, morę, moresu. Wylazuj zardz!

268.

To je kółko, to je wodne, To je kurka, a to grzęda,
A to małe, a to godne; To kokotek na ni śpiewa.
To kółeczko, a to pół, To są hóśle, a to bas,
A to kółko, a to kół. A tu cymbdł, a to zaś.

Powolny. 2 6 9 .

Ach, mój miły maryjdnku, Ach, mój miły biały stole,
Siewałach cie po zagonku; Gra wałach tu na cymbale.
Gdóż cie siewać bedzie, Gdoż tu grdwać bedzie,
Jak mie tu nie bedzie? Jak mie tu nie bedzie?
Jest tu jeszcze młodsza siostra, Jest tu jeszcze młodsza siostra,
Kiera jeszcze niedorosła, Ona jeszcze nie dorosła,
To go siewać bedzie, Ona grdwać bedzie,
Jak mnie tu nie bedzie. Jak mie tu nie bedzie.
Moji miłe bidłe łyżki, Moich miłych ojców progi,
Mywały was moje rączki, Chodziły tu moji nogi,
Gdóż was mywać bedzie, Gdóż tu chodzić bedzie,
Jak mie tu nie bedzie? Jak mie tu nie bedzie?
Jesttu jeszcze młodszd siostra, Jest tu jeszcze młodszd siostra,
Ona jeszcze nie dorosła; Ona jeszcze nie dorosła,
Ta was mywać bedzie, Ona chodzić bedzie,
Jak mie tu nie bedzie. Jak mie tu nie bedzie.

Powolny. 270.

Na kopieczku stoi gruszka,
Pod kopieczkem dwie; 
Namawidłech szwarne dziewczę, 
Lecz nie dld siebie.
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Aj! żdl, żal, żal mi bedzie, 
A jak mi ją  wezną ludzie, 

Pocieszeni moji.

Zasiałdch jd maryjanek,
On mi nie zeszeł. 
Namdwiałach se miłego,
On mi nie przyszeł.
Aj! żdl, żdl, żal mi bedzie, 
A jak mi go wezną ludzie, 

Pocieszeni moji.

P i e ś n i  r ó ż n e j  t r e ś c i .
271.

1. Na fojtowej roli studzieneczka stoi,
Gdo jedzie kole niej, gdo jedzie kole niej, 

Hej! koniczka napoi.
2. Przyjechał tam furman, studzieneczke minął, 

Aże mu koniczek, aże mu koniczek,
H ej! nożeczke wywinął.

272.

1. Ej, labuj, labuj, duszo moja, 2.
Szak labować przestaniesz;
Skończy ci sie twa uciecha,
Jak miłować przestaniesz.

273.

2.

274.

Nie widzieliście tu mojej żonki? 
Szła do łasa na korzonki.
A cóż bedzie korzeniła,
Kiedy mięsa nie warzyła?

1. Beskidzie, beskidzie, 
Co po tobie idzie? 
Słowiaczek z koniami 
Jedzie za saniami.

Skończy ci sie miłowani, 
Skończy ci sie całowani,
A to wszycko, że na świecie 
Nic stałego neni.

Beskidzie, beskidzie, 
Co po tobie idzie? 
Owczarze z owcami 
Baczówki z krowami,
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276.

1. Była jedna babusia rodu bogatego,
Miała ona koziulinka bardzo rospustnego,

Ona mń żyg-żyg-żyg-mazura 
Fitosa, barabasa 
Trr-cinki, borabinki 
Bardzo rozpustnego.

2. Nasadziła babusinka z&gródke kupusty,
Wszy cko ji to pozeżer&ł, ten kozieł rozpustny,

Ona mó żyg . . .
Ten kozieł rozpustny.

3. Nasadziła babusinka zagródkę sałdtu 
Wszycko ji to pozeżerał, a to z poza płotu.

Ona ma żyg . . .
A to z poza płotu.

4. Ej ni miała babusinka kija dębowego, 
Wyganiała kozelinka, tego rozpustnego,

Ona ma żyg . . .
Tego rozpustnego.

5. Ej stałacić babusinka na lipowym moście,
Nie znalazła z koziulinka jeno same kości.

Ona ma żyg ....
Jeno same kości.

6. Ej stała zaś babusinka na wysoki gaci,
Nie znalazła z koziulinka jeno tylko oczy.

Ona ma żyg . . .
Jeno tylko raci.

7. Dziwała sie babusinka, kan sie woda toczy, 
Nie znalazła z koziulinka jeno tylko oczy.

Ona ma żyg . . .
Jeno tylko oczy.

8. Oj poszła babusia między same hory,
Nie znalazła z koziulinka jeno jego rogi.

Ona rnń, żyg . . .
Jeno jego rogi.

9. Oj poszła babusia między same lasy,
Nie znalazła z koziulinka jeno jego włosy.

Ona ma żyg . . .
Jeno jego włosy.

10. Oj poszła babusia między same ławy,
Nie znalazła z koziulinka jeno kąsek hławy. 

Ona ma żyg . . .
Jeno kąsek hławy.

11. Oj poszła babusia między same dęby,
Nie znalazła z koziulinka jeno jego zęby.

Ona ma żyg . . .
Jeno jego zęby.
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276.

1. Kandyżeś bywdł [: czdrny baranie? [:
[: We młynie [: mościwy panie.

2. Cóżeś lam robował [: czdrny baranie?
[: Zasypdł [: mościwy panie.

3. Kanżeś tam legawoł [: czdrny baranie ? [: 
[: Pod ławą [: mościwy panie.

4. Czymżeś sie przykrywdł [: czdrny baranie? [: 
[: Dzichciskiem [: mościwy panie.

5. Cóżeś tam jadowdł [: czdrny baranie? [:
[: Otręby [: mościwy panie.

6. Czymże cie bijali [: czdrny baranie? [:
[: Tatarem [: mościwy panie.

7. Jakóżeś płakawał [: czdrny baranie? [:
[: Me-e e [: mościwy panie.

8. Jakóżeś uciekdł [: czarny bardnie? [:
[: Łup-ciup-ciup [: mościwy panie.

277.

1. Poszeł ksiądz do łasa 
Cepem ścinać dęby,
Trefił żabie na ocas.
Wybiła mu zęby.
Dalej, chłopcy, dalej żywo, 
Pijcie wódkę, pijcie piwo!

3. Spowiaddł sie wilk księdzowi 
Zadał mu pokute,
Musidł zeżrać całe ciele,
Zabił mu klinkem d ..
Dalej, chłopcy, .......

2. Oprosiła sie Świnia,
Na krakowskim moście, 
Porodziła dziewięć żydów, 
Żydówek patndście.
Dalćj, chłopcy, .......

4. Wlecidł komor do komina, 
Narobił moc bauchu; 
Niedźwiedź sie go polękdł, 
Umierał od strachu.
Dalej, chłopcy, dalej żywo, 
Pijcie wódkę, pijcie piwo!

Pieśni 1. krak. 157. 278.

1. Służyłach u pana na pierszy lato,
A on mi jeny ddł kurzyczke za to! 
A ta kurka, złotopiórka,
Po sadzie chodzi, kurczęta wodzi.

2. Służyłach u pana na drugi lato,
A on mi jeny ddł czyżyczka za to! 
Ten czyżyczek szkubie mak,
A ta kurka, złotopiórka,
Po sadzie chodzi, kurczęta wodzi.

3. Służyłach u pana na trzeci lato,
A on mi jeny ddł, kaczyczke za to!
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A ta kaczka prawi: tak,
Ten czyżyczek szkubie mak,
A ta kurka, złotopiórka,
Po sadzie chodzi, kurczęta wodzi.

4. Służyłach u pana na sztwórte lato, 
A on mi jeny dał gąsiczke za to ! 
A ta gęś nogą trzęś,
A ta kaczka prawi: tak,
Ten czyżyczek szkubie mak,
A ta kurka, złotopiórka,
Po sadzie chodzi, kurczęta wodzi.

5. Służyłach u pana na piąte lato,
A on mi jeny dał cieliczkę za to!
A to ciele, d __ miele
A ta gęś nogą trzęś.
A ta kaczka prawi: tak,
Ten czyżyczek szkubie mak,
A ta kurka złotopiórka,
Po sadzie chodzi, kurczęta wodzi.

6. Służyłach u pana na szóste lato,
A on mi jeny dół byczka za to!
A ten byczek, .......  smyczek,
A to c ie le ........miele,
A ta gęś nogą trzęś,
A ta kaczka prawi: tak,
Ten czyżyczek szkubie mak,
A ta kurka złotopiórka,
Po sadzie chodzi, kurczęta wodzi.

7. Służyłach u pana na siódme lato,
A on mi jeny dół prosiątko za to! 
A to prosie p ........... sie,
Szło do rzeki, umyło sie,
A ten byczek, ....... smyczek,
A to ciele ........miele,
A ta gęś, nogą trzęś,
A ta kaczka prawi: tak,
Ten czyżyczek szkubie mak,
A ta kurka złotopiórka,
Po sadzie chodzi, kurczęta wodzi.

8. Służyłach u pana na ósme lato,
A on mi jeny dół krowiczke za to!
A ta k ro w a .........  nie zdrowa,
A to prosie ..........  sie,
Szło do rzeki umyło sie i t. d.
A ten byczek .......  smyczek,
A to c ie le ........miele,
A ta gęś nogą trzęś,



A ta kaczka prawi: tak,
Ten czyżyczek szubie mak,
A ta kurka, złotopiórka,
Po sadzie chodzi, kurczęta wodzi.

9. .Służyłach u pana dziewiąte lato,
A on mi jeny dał chałupkę za to!
W tej chałupce, jako w d .......
A ta k ro w a........niezdrowa,
A to p rosie ...........  sie,
Szło do rzeki umyło sie,
A ten byczek.......  smyczek
A to c ie le .......  miele,
A ta gęś nogą trzęś,
A ta kaczka prawi: tak,
Ten czyżyczek szkubie mak,
A ta kurka, złotopiórka 
Po sadzie chodzi, kurczęta wodzi.

Lilie Mickiewicza.

1. [: Przyszła nam tu nowina, [:
[: Pani pana zabiła. [:

2. W zagrodzie go schowała, 
Leluje nań nasiała.

3. Roś, leluj ko, wysoko,
Jak je mój pan głęboko.

4. Wyzdrzyj, dziewczę, w gęsty las,
Jesi jedzie gdo do nas.

5. Jadą, jadą panowie, 
Nieboszczyka bratowie.

6. Poczymżeś ich poznała,
Żeś ich takich nazwała?

7. Po koniczkach, po brannych,
Po siodełkach czerwionych.

8. Przyjechali w gospodę,
Pytali sie po bracie *)•

279.

9. Braciszka doma neni, 
Wysłałach go do wojny.

10. Cóż to za krew na schodzie, 
Na strzewiczku, na nodze?

11. Dziewka kury rzazała.
Gości sie nazdawała.

12. Choćby ich sto zarznóła,
Nie taka krew by była.

13. Jedźcie z nami, bratowa, 
Nieboszczyka kątową.

14. Jakoż z wami jechać mam? 
Kiedy drobne dziatki mam.

15. My dziatki pobieremy,
Po służbach je rozdamy.

16. Przyjechali w gęsty las, 
Opad panią złoty pas.

') [: Przyjechali k’ gospodzie, [:
[: Widzieli krew na schodzie. [: 

Cóżeś pani robiła,
Żeś telką krew rozlała? 
Dziewka sie mi opiła, 
Kurczątka mi pobiła.
Byś sto kurcząt zabiła,
Telka krew by nie była. 
Weźcie panią na łańcuch, 
Wiedźcie ją przez Kraków.

Nie wiedźcie mnie przez Kraków 
Bo ja tam mam sześć bratów. 
Zawiedźcie mnie na łączkę, 
Utnijcie mi głowiczke.
Bedzie ze mnie krew sikać,
Będą ją panny zbierać. 
Jak^dalcko zasiknie,
Żółty kwiatek wykwitnie.

: Będą go panny zbierać, [: 
j Wieńce z niego uwijać. [:

11
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17. Stójcie, bracia, na chwile, 18. Nie bedżiesz ńie schylała, 

Aż sie po ten pas schylę. Boś go nie sprawowała.
19. Sprawił-cić jgo 'franciszek,

Nasz nieboszczyk braciszek.
___reszty brakuje.

Wesele Komarów. 280.

1. Komarzy sie żenili, ę, ę, żenili,
Kapki wina ni mieli, ę, ę, ni mieli.

2. Przyleciał tam czyżyczek, ę, ę, czyżyczek, 
Przyniós wina żydliczek, ę, ę, żydliczek.

3. Komarzy sie napili, ę, ę, napili,
Aż jednego zabili, ę, ę, zabili.

4. Komdr leży w kumorze, ę, ę, w knmorze,
Mucha płacze na dworze, ę, ę, na dworze.

5. Niepłacz, muszko, co ci je, ę, ę, co ci je,
Bo zaś komar ożyje, ę, ę, ożyje.

6. Biedne jego ożyci, ę, ę, ożyci,
Kiedy ni md pół r ....... , ę, ę, pół r .........

7. Mam jd deske dębową, ę, ę, dębową,
Urobimy r ___ nową, ę, ę, .......  nową.

8. Chwała Bogu już mam r.... ę, ę, już mam r....
Nie trzeba mi nic robić, ę, ę, nic robić.

Niektórzy dodają jeszcze:
9. Zabili go żenicy, ę, ę, żenicy (żeńcy),

Na turecki granicy, ę, ę, granicy.
10. Skórę z niego sjimali, ę, ę, sjimali,

Goralom ją  przedali, ę, ę, przedali.
11. Przedali ją  na kyrpce, ę, ę, na kyrpce,

Aby mieli k muzyce, ę, ę, k muzyce.

281.

1. Gąseczka dziwoka 2. On orze, jak może,
Leciała wysoko, W zielonym ugorze;
Zawołała na syneczka, Ustały mu sztyry konie
By orał głęboko. On piąty ni może.

282.

1. Ryczy Kalinka *), ryczy, 2. Nie rycz, Kalinko, nie rycz,
Wiedą ją  masarczycy. Bo jd cie nie dam zabić.

nazwa krowy.



3. Ddm jd Kalince siana, 5.
Bedzie Kalinka rada.

4. Ddm ja  Kalinie owsa, 6.
Bedzie Kalinka rosła.

7. Bo sie ji suknia wlecze, 
Gnojówka ji z ni ciecze.

Ddm jd Kalince bobu,
Nie bedzie Kalinka mieć głodu. 
Dam jd Kąljpce wyki,
To nie wydd, sąsiad dziewki.

283.

1. [: Pani mamo, szwarną cere macie f:
[: Czemu wyji doma nie miewdcie? [: tam.

2. Moja cera w szczerym polu stoi,
Plewie ona pszeniczke z kąkoli: tam.

3. Jak opięła pół druga zdgona,
Przyszło ku ni wojska kompania: tam.

4. Dzieweczko, pódź że ty z nami,
Będziesz wiedzieć, jak je między nami: tam,

5. Niżbych miała waszą miłą byci,
Wolałabych do morza skoczyci: tam.

6. Oj! je w morzu wielka głęboczyna
Są tam ryby, je tam dziwoczyna : tam,

284.

1. Kandyż jedziesz, mój Janiczku? 2. Jużeeh zorał zdgon, dwiesta, 
Orać, orać za wodziczku, Wszycko mi to woda zniosła,
Orać, orać, za wodu. Woda, woda, wodziczka bystrd.

285.

1. Ej za rok za weliki,
Pobrał diaboł służebniki, 
Jeny se jednego niechał,
Go do piekła na nim jechał.

2. A cóż to tu? Kiermasz to tu! 
Nie pójdemy na robotu. 
Będziemy sie kiermaszować,
Nie bedzie nas nic kosztować.

286.

2.1. Ej kiedycb ja konie pasdł,
Przyszła na mnie drzem o ta,
Ej drzemo-drzemo-drzemota,
Wlazły konie do żyta.

3. A jdch nie jest żdden szelma,
Ani ża d en ---- syn,
Choćby moja matka . . . .  była, 
Toch ja przecie jeji syn.

Przyszeł na mnie siedldk szelma, 
Tego żyta gospoddrz;
E j! ty szelmo, co ty dziełasz, 
Ze ty konie w życie masz?
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287.

Mój taciczek na kierchowie leży, 
Niedaleko kostełowych dwerzy; 
Przy nim leży maciczka,
Przy maciczce cerzyczka,
Rośnie na nich zielonó trówiczka.

288.

1. O spomnij, człowiecze, 4.
Że żyjesz na świecie.
Nie bydź tak zuchwałym,
Pysznym i wspaniałym,

Na świecie.
2. Obróć twoji oczy,

Co sie hań to toczy;
Na mizernym świecie,
Prędko śmierć zagniecie

Człowieka.
3. Nie trwó Papieżowi,

Ani też księdzowi;
Biere i pamięta,
Biskupy, książęta

Do ziemie.
7. Nie pomoże doktór, 

Ani pićniędzy wór, 
Ani lisza szuba;
Pódź do fojta, Kuba, 

Bo już czas.

5.

6.

1 hetmana zbroja,
Wrzucić to do gnoja:
I ona buławę,
Wrzucić są pod ławę 

Inszymu.
Kanż są moji sanie, 
Złotem malowane,
I boty kowane?
Wszycko to schowane 

Do ziemi.
Kanż je mój wzócny koń, 
Coch dół sto złotych zań, 
Nie ujedziesz na nim,
By miał strój z perłami 

Przed śmiercią.

289.

1. [: Starają sie ludzie o mnie [: 5.
Iż nie mają miejsca dló mnie.

2. Wy sie o mnie nie starejcie, 6. 
Bo wy mi miejsca nie ddcie.

3. Jak mi bedzie miejsca trzeba, 7. 
Będę se go hledać sama.

4. Ej na Pierścieckim kierchowie, 8. 
Ej to tam je miejsce dla mnie.

Ej na Pierściecki zwonicy, 
To tam są moi muzycy.
E j! jak mi oni zaczną grać, 
To jó będę twardo spać.
E j! choćby grali sto godzin, 
To ja, sie już nie obudzim 

[: Choćby grali, baji dwiesta [: 
Już daleka moja cesta.

290.

1. Chałupniczek przy muzyce,
Ej ! chałupniczek przy muzyce, 

[: E j! siedlakowi sie ji niechce. [:
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2.

3.

4.

Bo sie starń o swe konie [:
Ej że ich ma na forszpńnie. [: 
Jak swe konie do dom dostńł, [: 
Hned se po gorzałkę posłdł. [: 
Dał se nalać pół żydliczka, [: 
Nie pytał sie, gdzie muzyczka. [:

291.

1. Co sie stało w naszym zamku, ku, ku, 
Wziął katolik luteranku, ku, ku.
Teraz płacze i narzeka, ka, ka,
Źe se wziena katolika, ka, ka.

2. Dybyś była katoliczka, ka, ka,
Miałabyś czerwione liczka, ka, ka,
Ale sy ty luteranka, ka, ka,
Nie będziesz ty moja żonka, ka, ka.

3. Poczkejcie, wy luterani,
Bedzie jutro insza s wami,
Pożeną was do Benatek (Wenecyi),
Ze żerecie maso w patek.

292.

1. Przyszli niemcy do kraju, 
Podle swego zwyczaju,
Z cielęcymi torbami, 
Zrobili sie panami.

2. Ty, dzieweczko, z Kamieńca, 
Ej niebier sobie niemca,
Ej bo niemiec gorący,
On .............  stojący.

293.

1. Przyjechali sukiennicy z Berna, z Berna 
Pytali sie po czym tu je wełna, wełna.

2. A ta cienka po tńlarku, spelna, spełna, 
A ta hruba jako ina wełna, wełna.

1. Płakała szewcowa 
Na swojigo szewca,
I że ji nie uszył 
Strzewiczków do tańca,

Po jeji woli.
2. A ja  ci ich uszyję,

Z tej kokoci skóry,
Ty mi dratwi naprzędziesz, 
Z tej jęczmiennej słomy,

Po moji wóli.

294.

3. A jń ci ich uprzędę
Z tej jęczmiennej słomy, 
Ty mi szaty uszyjesz 
Z kwiatu makowego,

Po moji wóli.
4. A jń ci ich uszyję

Z kwiatu makowego,
Ty mi nici naprzędziesz, 
Z deszczyczka drobnego 

Po moji wóli.
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5. Jd ci nici uprzędę
Z deszczyczka drobnego, 
Ty mi chleba napieczesz 
Z kamienia hrubego,

Po moji wóli.
6. Jd ci chleba napiekę 

Z kamienia hrubego,
A ty mi go ukroisz 
Lipowym nożykem,

Po moji wóli.

8 .

Jd tam k nimu popłynę 
Na młyńskim kamieniu,
Ty mnie będziesz dzierżeć, 
Z muchy na rzemieniu.

Po moji wóli.

A jd ci go ukroję 
Lipowym nożykem,
Ty mi łóżko uścielesz 
Na postrzód Dunaja,

Po moji wóli.
Jd ci łóżko uścielę 
Na postrzód Dunaja,
Ty mi k nimu popłyniesz 
Na młyńskim kamieniu,

Po moji wróli.

2 9 5 .

1. Ej ! masar- masar- [: masarczyczku [: 
Ej ! zabiłeś mi jałowiczku,
Zabiłeś mi jałowiczku,
Za krowiczku.

2 . E j! dybyś była [: plocku dała [:
E j! byłabyś też tańcowała.
E j! nie dałeś mi ani kąska,
Nie będziesz też .......  trząsła.

ludu krak. 112. 2 9 6 .p.

1. Z tej tam strony jeziora, 5.
Z tej tam strony lipcem, jaworem, 
Wojtek za borem

Jeziora.
2. Pasło dziewczę gąsiora, 6.

Pasło dziewczę lipcem, jaworem, 
Wojtek za borem

Gąsiora.
3. Jakóżeś go wołała? 7.

Jakóżeś go lipcem, jaworem, 
Wojtek za borem

Wołała?
4. Wołałach go: liwuś mój, 8.

Wołałach go lipcem, jaworem, 
Wojtek za borem

Liwuś mój.

Kanyżeś go pasała?
Kanyżeś go lipcem, jaworem, 
Wojtek za borem 

Pasała?
Pdsałach go w pański kończynce, 
Pasałach go lipcem, jaworem, 
Wojtek za borem

W kończynce.
Bo tam było moc pszenice,
Bo tam było lipcem, jaworem, 
Wojtek za borem 

Pszenice.
Kanżeś go napdwała?
Kanyżeś go lipcem, jaworem,. 
Wojtek za borem 

Napdwała. ?



9. Ganiałach go do rzeki, 
Gńniałach go lipcem, jaworem, 
Wojtek za borem 

Do rzeki.

297.

1, Syneczkowie dwa mali, 
Kanżcie peniez nabrali? 
Postrzygacz nam dał,
Bo ich mocki midł.

2. Cocb ja sie tam nachodził, 
Niżech reński wychodził, 
Wycliodziłech sześć,
Już są dzisia precz.

298.

1. Synie, synie, swojski synie! 2. Płynie, płynie jako woda,
[: Już twoja wiesiołość [: [: Przeca cie syneczku [:

Wodą płynie. Było szkoda.

299.

1. Ta Cieszyńska wieża 
Je bardzo wysoka,
Przeleciała przez nie 
Kaczyca dziwoka.
Falodri, fala dra,
Kaczyca dziwokd,

Falodri1).
2. Nic jeny kaczyca 5.

Ale i kaczęta,
Że są w tym Cieszynie 
Ubogi dziewczęta. Falodri----

3. Ta fojtowa żona 6.
Biega po dziedzinie,
Że sie ji straciły 
Prosięta od ś ........ Falodri. . . .

4. Szafarzowa cera 7.
W poczciwości chodzi,
A jeji poczciwość 
Po kasami chodzi. F a lad ri....

300.

Listeczku dębowy, wpadeś mi do wody;
Nie będę sie wyddwała, aż będą jagody 
Jak jagód nazbieram, to sie potym wydam 
Aby mi mój nie wyczytdł, że ja  też nic nimara.

Masarzowa żona 
Blada jako ściana,
A masarz czerwiony,
Jakby ni miał żony. Falodri....
Dy mie nie zabili
Na francuskich łąkach
To mie nie zabiją
Mej panience w rękach. Falodri...
Dy mie nie zabili
Kiedych był wojakem,
To mie nie zabiją
Kiedych je siedlakem. Falodri....

b Z małemi odmianami śpiewają tg pieśń i w morawskim dyalekcie,

(83)
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301.

1. E j! poznać li poznać,
Kiery je młodzieniec,
Bo idzie do karczmy,
Md na ręce wieniec.

3. E j! poznać li poznać, 
Kiery je żonaty,
Bo idzie do karczmy 
Ma nisko galaty.

E j! poznać li poznać, 
Kiery je pachołek,
Bo idzie do karczmy,
Ma za czapką ckochołek.

302.

W niedziele rad sie napiję,
W peńdziałek teżcić nie wyleję,
We wtorek szparuję,
We środę sie z karczmareczką rachuję. 
We sztwartek na jarmak pójdę,
W piątek żoneczke bić bede,
W sobotę, w sobotę:
Wydejże mi, moja żonko, robotę.!

303.

1. Sztyry mile za Opawą,
Ożenił się wróbel z kawą, 
Wszycki ptaszki pozaprdszdł, 
Jeny sowy te zaniechał

. Jak sie sowa dowiedziała, 
Na wiesieli przyjechała, 
Siedła sobie na stołeczku, 
Kazała grać po nimieeku.

3. Wzion ją  mały wróbel w taniec,
Wyraził ji mały palec.
Pomału-że, ty ożralcze,
Wyłamiesz mi wszycki palce!

304.

1. Kiedych ja była malućką dzieweczką, 
Zaglądali na mnie świdrową dziureczką.

2. A terazykej są szerokucne wroty,
Jeszcze sie pośmieją z ubogi siroty.

3. Ej ubogacb ja jest, ubogi mi grejcie,
Wy szumne, bogate, w sieni posluchejcie.

4. Ej ! kiebyś ty była ubogd dzieweczka,
Nie nosiłabyś ty ze złota wianeczka.

5. Nosiłabyś go ty z tej drobnej różyczki, 
Jako to ndszują sirocze dziewczyczki.
Ej poszła za wrota, cbyciła sie płota, 
Kany ja  sie podzę uboga sirota.

6.
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7. Tak ci to bywa ubogim dzieweczkom,

Jako to przy wodzie tym białym kwiateczkom.
8. Kaina woda przydzie, kwidteczek zagloni, 

Ubogą dzieweczkę lecy gdo obmółwi.
9. Dziewuszyna cnota, jako kula złota,

U syneczka wiara, jako u psa para.

305.

1.

2.
3.

Za stodołą na jęczmieniu, 4. 
Uwiązała baba chłopa 

Na rzemieniu.
Miła żonko, puść mie ztego, 5. 
Przez trzy lata ci nie rzeknę 

Słoweczka złego.
Ani też złego, ani marnego, 6. 
Tak sobie bedemy żyli,

Jak co słósznego.
7. Uzdrzał wilka w lesie, 

Tyś sie jeszcze nie oś 
Bo sie nie frasuj'

Ty spisz, a chrapisz, ani nie obła- 
A ja  leżę wedle ciebie, [pisz 

Smętny żal mie trapi. 
Leżysz, jako kłoda, ziębisz jako 
A jd leżę wedle ciebie, [woda, 

Smętnd osoba.
Ożenił sie stary, zaś mu luto było, 
Chłopisko sie zfrasowało,

Dziw że nie zwątpiło, 
że se poskakuje,

306.

1. Maryna, Maryna, pódźmy do kościoła,
„Nie pójdę, nie pójdę, boch tam była wczora“.

2. Maryna, Maryna, podźmy do karczmeczki,
„Doczkej mie, doczkej mie wezmę se strzewiczki."

3. Maryna, Maryna, pódźmy na wiesieli
„Nie pójdę, nie pójdę, bo nas tam niechcieli.“

307.

Gdóżby was, dziewczęta, nie miłowdł?
Kiedyście, jakby was wymalował.
Oczy czarne, białe ciało,
Jak kieby z komina wyleciało.

Waryjant:

Oczka czerne, cięło bile,
Wyście są dziewczęta rostomiłe.

308.

1. Miała baba chłopa, co sie śmierci bał,
Po sztyry niedziele doma nie bywał.

[: Doma, doma, doma, doma [: doma nie bywał.

12
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2. Ach! moja żeniczko, óno idzie śmierć,

Jesi masz stary miech, do niego mie śmieć 
[: Donie-donie-donie-donie [: do niego mie śmieć

3. [: A jd miecha ni mdm, starą cyche mdm [:
[: Do ni do ni do ni do ni [: do ni cie schowdm.

309.

1. Jaworowy, Ostry *), to graniczek prosty, 
Tujdam, tujdam, to graniczek prosty.
A ten kamienity, między nimi skryty,
Tujdam, tujdam, między nimi skryty.

2. Górale, górale, czym wy tu żyjecie,
Tujdam, tujdam, czym wy tu żyjecie? 
Borówkami w górach, bo ich tu siejemy, 
Tujdam, tujdam, bo ich tu siejemy.

3. Syrem od owieczek, tym żyje syneczek, 
Tujdam, tujdam, tym żyje syneczek;
A z owsa plackami, tym sie posilamy, 
Tujdam, tujdam, tym sie posildmy.

4. Bobu też po kapce, to dawam swej babce, 
Tujdam, tujdam, to dawdm swej babce. 
Pozadek od bobu, to zaś mdm dld drobu, 
Tujdam, tujdam, to zaś mdm dla drobu.

1.

2.

3.

4.

310.

Szła dzieweczka na wodę 5.
Przez zieloną zagrodę,
Potkał sie z nią pdn, pan, pan,
Co ji rozbił żbdn, żbdn, żbdn.
E j! dzieweczko, nie płakej, 6.
Jd ci ten żban zapłacę,
Ddm ci dukat zań, zań, zań,
Za zielony żbdn, żbdn, żbdn.
Ona dukat nieehciała, 7.
Jeszcze bardziej płakała
Mój zielony żban, żbdn, żban,
Co mi rozbił pdn, pdn, pan.
E j! dzieweczko, niepłacz ty, 8.
Jd ci ten żbdn zapłacę,
Ddm ci konia zdń, zań, zań,
Za zielony żban, żban, żbdn

Ona konia nieehciała,
Jeszcze bardzićj płakała:
Mój zielony żbdn, żban, żbdn 
Co mi rozbił pdn, pdn, pdn.
E j! dzieweczko, nie płacz ty, 
Ja ci ten żbdn zapłacę,
Ddm ci folwark zdń, zdń, zdń, 
Za zielony, żban, żbdn, żban, 
Ona folwark nieehciała,
Jeszcze bardziej płakała,
Mój zielony żbdn, żban, żban, 
Co mi rozbił pdn, pan, pdn.
E j! dzieweczko, nie płacz że, 
Jd ci ten żbdn zapłacę,
Ddm ci tysiąc zdń, zdń,
Za zielony żban, żban, żbdn.

ł) Szczyty w Beskidach śląskich.
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9. Ona tysiąc niechciała, 11.
Jeszcze bardzićj płakała:
Mój zielony żban, żbdn, żbdn,
Co mi rozbił pdn, pan, pdn,

10. Ej! dzieweczko, nie płacz że, 12. 
Jd ci ten żban zapłacę,
Dam ci siebie s&m, sam, sdm,
Za zielony żbdn, żban, żb&n,

Dziepro płakać przestała,
Bo jeny pana chciała,
Ach mój pan, pdn, p&n,
Nie płaczę o żbdn, żbdn, żb&n, 
Bądżże Bogu cześć chwała,
Za to żech jd dostała,
Za zielony żbdn, żban żbdn, 
Dostał sie mi pdn, pdn, p&n.

1. [:
[:

2.
3.

4.

5.
6.
7. [: 

[=

311.

Tam w tym dole Idsek stoi, [:
A pod tym Idskem ldger leży. [:
A z tego lagru husar jedzie,
A pod nim koniczek smutny idzie. 
Hej koniu, koniu, koniu branny, 
Cożeś tak smutny, zastarzany? 
Czyli cie mierzią me ubiorą,
Czyli ta szabliczka o celowa?
E j! mie nie mierzią twe ubiorą, 
Ani twa szabliczka ocelowa.
Ale mie mierzią twe ostrogi,
Bo mi przebijają moji boki.
Ej! przebijają, przepychają, [:
A że mi sie krwią zalewają. [:

312.

1. [: Starała sie moja mać, [: 4. Na Cieszyńskiej zwonicy,
Czym mie bedzie zimować. [: Tam są moi muzycy.

2. Nie starej sie, maciczko, 5. Jak mi oni będą grać,
Mdm ja dobre miejsceczko. To ja będę twardo spać.

3. Przy Cieszyńskim kościele, 6. Choćby grali sto godzin,
Tam mi Pdn Bóg pościele. Nie obudzi mie żdden.

7. [: Choćby grali i dwie sta [:
[: Daleka je ma cesta. [:

313.

1. Poszło dziewczę naszpacer (2 razy) 3. W tym pytliczku piniądze (2 rasy)
Poszło dziewczę, serduszko, W tym pytliczku serduszko
Romtaj, romtaj, romtaj, romtaj, Romtaj i t. d.
Na szpacer Piniądze.

2. A naszło tam pytliczek, (2 razy)i. Co se za nie kupimy, (2 razy)
A naszło tam serduszko, Co se za nie serduszko
Romtaj i t. d. Romtej i t. d.
Pytliczek. Kupimy?
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5. Kupimy se zńgródke, (2 rdsy) 6. W tej zagródce kalina, (2 rasy) 
Kupimy se, serduszko, W tej zdgródce, serduszko,
Romtaj, i t. d. Romtaj, i t. d.
Zńgródke. Kalina.

7. Pod kaliną dziewczyna, (2 rasy)
Pod kaliną, serduszko,
Romtaj, i t. d.
Dziewczyna.

314.
1. Jak ja piję trzy dni w karczmie, 3 

Tak aż sie mi tam jeść zachce ;
Potrzebuję ludzi k temu,
By mie zawiedli do domu.

2. Dwa mie wiedą za ramiona, 4 
Bych nie upńd na kolana;
A ten trzeci, przepowiadać,
Kiera nogę na przód stawiać.

315.

1. Na zielonej łące pasie owczarz owce;
Neć, keć, herom, herom, titom, hopa,
Ciupa, tradaritom, pasie owczarz owce.

2. Gazda sie go pytał, kan ty owce podzidł 
Neć, keć, itd.

3. Ach, mój miły panie, idzie troska na mnie.
Neć, keć itd.

4. Sztyrze wilcy przyszli, sztyry owce wzieni,
Neć, keć, herom, herom, titom, hopa,
Ciupa, tradaritom, sztyry owce wzieni.

316.

1. Jechńł pachołek, jechał do pola,
[: Złamała sie u płóga noga. [:

2. Podź że ty, gazdo, podż ten płóg sprawić,
[: Bedzie tobie Bóg błogosławić. [:

3. A gazda idzie, by płóg sprawował,
[: A pachołek z dziewką nagrńwał. [:

4. Gospodyń na nie z okna wołała,
[: Niegrej, niegrej, byś nie nagrała. [:

317.
1. Ej wyszełcić siedlak na oborę rano,

Ej naszełcić on tam z koźlęcia kolano;
Mam ciu ciu madziara, mazura, hop sa sa,
Wykrętasa, sztandyrydy, dana.

. Jak mie wiedą przez wieś drógą’ 
Ludzie z chałup wyglądają; 
Ludzie z chałup wyglądają, 
Myślą, że niedźwiedzia mają.

. Jak jń przydę ku mej sieni, 
Oddam słupom pozdrowieni,
A żonka mie zaraz w ita:
„Psie obżarty!" tak mi rzeka.



2. Ach, moja żoneczko, powiem ja  ci nowinę, 
łże nam wilk zeżrał nejlepszą kozinę.
Mam ciu itd.
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318.

1. Kiedy hólana werbują, 4.
Złote góry obiecują;
Jak go na plac wyprowadzą, 
Ociec, matka nie poradzą.

2. Jak mu przypnie szable z boku,5. 
Uczy go hożego kroku,
Uczy go egzecyrować 
Bardżćj niżeli tańcować.

3. A jak hólan z konia spadnie, 6. 
A koń na niego upadnie;
Kamraci go nie retują,
Jeszcze go bardżćj tratują.

Jak go widzą nieżywego, 
Wezwą lekarzy do niego, 
Lekarze trówłe zrobić kńżą 
Kamraci go do niej włożą. 
Kiedy hólana chowają, 
Trzy patrole wystrzelają; 
A za jego wieczne prńce, 
Na bębnie mu zakołace.
A za jego młode lata, 
Zagrają mu tradarata, 
Trada rada rada rata 
Wezną se za niego brata.

319.

1. Wiek na tym świecie je prawdziwie krótki, 
Wypijmy sobie kieliszeczek wódki!

2. A niechajże tam je krótki abo dłógi,
Cóż komu do tego? wypijmy se drugi!

3. Szak jeszcze ni mamy, ni żony, ni dzieci, 
Na cóż gospodarzyć? wypijmy se trzeci!

320.

1. „Dobry wieczór! moj mężyczku, 2. „A witńm cie, ma żoneczko, 
Czyś ty tu jeszcze? Czyś po mnie przyszła?
Czy ty nie wiesz, że masz dzieci, A toć cie tu Matka Boska
I żonkę w mieście?
Ty tu siedzisz, a pijesz, 
A do domu nie idziesz; 
Co ja  doma zapracuję, 
To ty przepijesz."

1. Ej nima też nima,
Jak naszy niewieście! 
Chłopek orze na oborze, 

[: Żonka pije w mieście. [:

Z nieba przyniósła.
Przyniós cie tu z nieba Bóg, 
Zapłacisz tu za mnie dłóg, 
Ej lepszyć mi też tu płoży, 
Jako w polu płóg".

321.

2. Żonka przydzie z miasta, 
Sobie poskakuje,
A chłopeczek, nieboraczek,

[: Ledwo pokraczuje. [;
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3. Żon

4.

Żonka sie go pytó: 6.
„Moc-eś też naorół?“
„Pięć z&gonków, moja żonko,

[: Boch sie o cie starału. [:
On sie jej znów pyta: 7.
„Moc-eś ty przepiła?“
„Pięć tńlarków, mój mężyczku, 

f: Boch sie nie bawiła. [:
Chłopek wzion żoneczke, 8.
Zakludził do łóżka.
Dał ceruszce ogoneczke:

[: Oganiej maciczke. [:
9. Jak wyprzągnął z haku, 

Zaprzągnął do brony: 
„Dziwejcie sie wszyccy ludzie, 

: Jak sie ćwiczą żony!“ [:

Jak przyszło na rano, 
Zaprzągnął do woza,
A co kroczek urobiła,

[: Przyczyniał powroza. [.*
Jak wyprzągnął z woza, 
Zaprzągnął do płógu: 
„Niebedziesz ty, ma żoneczko, 

[: Więcej robić dłógu“. [:
Jak wyprzągnął z płógu 
Zaprzągnął do h&ku:
„Nie będziesz ty, ma żoneczko 

': Więcej pić haraku“.

322.

1. A kanż jest ten Jónek, co chodził z toporkem, 
Kijanką sie opasuje, podpiera sie workem.

[: Dalej, chłopcy, dalej żywo,
Pijcie wódkę, pijcie piwo [:

2. Poszła sie gęś spowiadać do pana plebana,
Że nie bedzie sługiwać u pana urmijana.

Dalej, chłopcy itd.
3. Baran wilka spowiadał, na dziurawym moście,

Aby mięsa nie jadał, aż bedzie po poście.
Dalej chłopcy itd.

4. Okociła sie sikora za stodołą w chroście,
Porodziła dziesięć żydów, żydówek patnaście.

Dalej, chłopcy itd.
5. Okociła sie sikora za piecem na grzędzie,

Porodziła łyse ciele, gdo wie co to będzie.
Dalej, chłopcy itd.

6. Leciał komar kominem, walał sie po dachu, 
Wielibłąd go uwidział, uciekał we strachu.

Dalej, chłopcy itd.
7. Miał chłop studnie za piecem, czerpał ją  przetakem, 

Ryby chytał widłami, ptaki strzelał makem,
Dalej, chłopcy itd.

8. Ej! poszeł chłop do łasa, cepem ścinać dęby,
Trefił żabę przez ocas, wybiła mu zęby.

Dalej, chłopcy itd.
9. Bieży zając przez kierchów, wywrócił zwonice 

Ni miał jej czym zapłacić, barbarową świece.
Dalej, chłopcy itd.
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10. Bieży łaska przez pole, uwidziała śliża,
Wpadła jegła do morza, zabiła niedźwiedzia. 

[: Dalej chłopcy, dalej żywo,
Pijcie wódkę, pijcie piwo.

323.

Służyła dziewka u poleśnego, 
Niechciała jadać chleba owieśnego. 
Wylazła na piec zatkała gębę 
Panie poleśny, ja  tu nie będę.

324.

1.
2.

3.

4.

Powiadała, że mie niechce, [: 
Zasmuciła moji serce. [:
Teraz nie wiem, co mam czynić, 
Czy wandrować, czy sie żenić. 
Wandrowałbych, nie wiem kędy, 
Zarosła mi cesta wszędy. 
Zarosła mi choinkami,
Już sie łączę z panienkami

9.

5. Zarosła mi jarzębiną,
Hola! dziewczę, już mam iną.

6. Zarosła mi drobnym buczym, 
Już sie, miła, z tobą łuezę.

7. Zarosła mi drobnym głogem, 
Zostań, miła, z Panem Bogem.

8. Tata łają, mama biją,
Z miłości nas rozłączają.

Już nas żaden nie rozłączy, 
Kroma Pan Bóg wszechmogący.

Kołomyjka. 325.

1. Hopa, ciupa, kole Jewy, 
Nalała mi do cholewy;
A cóż jest komu potym,
Ze chodzę z mokrym botem?

2 . Kołomyjki tańcujcie, 
Jeny pieca szanujcie, 
Trzeba pieca na zimę, 
Nie każdy ma pierzynę.

326.

1. Siedlak rano wstanie, 
Idzie na masztale, 
Krzyczy na pachołka 
Jesi je rzezanka; 
Rzezanka pro konie, 
Rzezanka pro konie.

Dyś ty siedlak pan,
Rzazej se rzezanke sam, 
Ja sie będę dziwać,
Jak ci bedzie litać, 
Rzezanka od stolice,
Ja pójdę k swej panience.

327.

1. A gdo by mi za starego radził, 2. A gdo by mi za młodego radził,
Jak dyby mie na osety wsadził. 
Ach, mój Boże, mój miły,
Co mi stary niemiły,

Moja matuniczko.

Jak gdyby mie nakoniczkawsadził 
Ach, mój Boże, mój miły,
Co mi młody jest miły,

Moja matuniczko,
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Stary leży jako kłoda, 4.
A ziąbi mie jak zdrzódelna woda, 
Ach, mój Boże, mój miły,
Co mi stary nie miły,

Moja matuniczko.

Młody legnie u prawego boczku, 
Agrzejemiejak w lecie słoneczko, 
Ach, mój Boże, mój miły,
Co mi młody jest miły,

Moja matuniczko.
5. Lepszy z młodym w lesie drzewo szczepać, 

Niźli ze starym talareczki czytać,
Ach, mój Boże, mój miły,
Co mi stary nie miły,

Moja matuniczko.

328.

1. W tej naszej Bukowinie 4.
Leży synek na pierzynie,
Leży tam zabity,
Maryjankem przykryty.

2. Gdy go miła przykrywała, 5. 
Przeżałośnie zapłakała,
Boże mój, miły mój,
Z Panem Bogem maszeruj.

3. Kiebyś był ojca słóchał, G. 
Nie byłbyś ty gwerem buchał, 
Aleś niechciał ojca słóchać,
Teraz musisz gwerem buchać. 
Musisz być na wojnie,
Szerować branne konie

329.

1. Słóżył Jura u Kocura 3. 
Wysłóżył se szaty,
Kabat nowy, lazurowy,
Słomianne galaty.

2. Czdpke liszą, popieliszą, 4. 
Złote piórko za nią,
Nie starej sie, ma dzieweczko, 
Będziesz u mnie panią.

330.

1. Owej, jowej, chłop mie bije, 2. 
Gdóż mie teraz polutuje?
Przydż, matko, przydż do mnie 
Owej, jowej, polutuj mnie.

Jak ja pójdę przez ty góry, 
Nie bedzie tam krapli wody 
Siedlak mi ją musi dać,
Choć by ją  miał kupować.
Jak ja, pojadę na francuza, 
Bedzie płakać moja Zuza, 
Bedzie płakać, narzekać 
Jak mie będą oblekać.
Do kabdta, do białego,
Do brucleczka zielonego,
A kłobuczek na ucho,
Zostań z Bogem, dziewucho. 
Zostań z Bogem, komu chcesz, 
Bo już moją nie będziesz.

Ma dzieweczko, niedawej sie, 
Za tego złodzieja,
Bo złodziej jest nic dobrego, 
Ukrad konia fojtowego.
Co ukradnie, to przepije 
Jeszcze żonkę doma bije, 
Żonka płacze, lamentuje,
Że ją  Jura doma bije.

Nuż maciczka przyjechawszy, 
Porządeczek udzieławszy: 
Bijże, zięciu, bijże dobrze,
Aż ci gospodarzy dobrze.
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3.

4.

Owej, jowej, i t. d. 5.
Przyjedź, ojcze, przyjedź do mnie. 
Owej, jowej polutuj mnie 
Nuź taciczek przyjechawszy, 6. 
Porządeczek udzieławszy;
Bijźe, zięciu, nie pomału 
Aź wyskoczy do powału.

7. Owej, jowej, ild.

Owej, jowej itd.
Przyjedź, siostro, przyj, do mnie, 
Owej, jowej, polutuj mnie.
Nuź siostrzyczka przyjechawszy, 
Porządeczek udzieławszy:
Bijże, szwagrze, bijże dobrze, 
Aże sie ji skóra podrze.

Gdóż mie teraz polutuje ? 
Przyjedź, bracie, przyjedź do mnie 
Owej, jowej polutuj mnie.

8. Nuż braciszek przyjechawszy, 
Porządeczek udzieławszy: 
Poczkejżety, szwagrze ostry, 
Nie będziesz bił moji siostry, 

Bo to krew moja. 
Polękńł sie szwagier szwagra, 
Właz do pieca, skrył sie za drwa.

331.

1. Koniczek za wrota kłobuczkem toczył, 
Wróć mi, dziewucho, coch s tobą stracił.

2. Straciłech, stracił konia z handlami,
I siodełeczko s pistuletami.

3. Straciłech, stracił przez dwa tysiące, 
Wróć mi, dziewucho, choć połowice.

4. Głupidć bych była, dybych wróciła,
Na toś mi to dał, bych twoją była.

5. Chodziłech, chodził ku podolance 
Przepiłech talar na gorzńłeczce.

6. Ej 1 wczora jeden, a dzisia drugi,
Porwdn szatanu zalety długi'

7. Zalety długi dały sie mi znać,
Musiałech bóty pióreczkem mazać.

8. Nie tak pióreczkem jako oliwą,
Skdrał mie Pan Bóg żonką leniwą.

9. Nie tak leniwą jako nie miłą,
Weżmij ją, Boże, a dej mi iną.

10. Ciężkie je, ciężki ten kamień młyński, 
Jeszcze ciężejszy ten stan manżelski

11. Bo stan manżelski ten nie zaginie,
A kamień młyński do wody tynie.

332.

1. Miałach ja  galanów, jak na lipie kwiatu, 
Teraz mam jednego, nie godzi sie światu;

13



Ale ja  mu zagadam,
Ja go żydom zaprzedam.

2. Wy, krakowscy żydzi, galana wam przcdam, 
Za sztyry grejcary, jeszcze jeden wydam; 

Ażebych raz wiedziała,
Zech galana przedała.

333.

1. Ostatni to dniaszek mojej wiesiołości,
[: Coch ji używała [: za mojej młodości.

2. Wzienać-ech ja  wziena, na swą głowę pęto,
[: Nie będę wiedziała [: kie niedziela, święto.

3. Ej! w niedziele rano trzy wianki uwiła,
[: Dla, miłego jeden, a dld siebie drugi, trzeci powiesiła.

4. Powiesiła-ch ja  go w sieni za dwierzami,
[: Wziena białą szatkę [: zalała sie łzami.

5. E j! moja mamułko, nie dejcie mie jeszcze,
[: Kie wy dobrze wiecie [: żech je małe dziewczę.

6. Cerko, moja cerko, było mi to prawić,
[: Nie dałabych ja cie [: czepić ani gładzić.

7. O lepszyć mi nosić trzy roki kamieni,
[: Jak stobą, syneczku [: mieć raz rozłączeni.

8. Kamieni poniesę, odpocząć se może,
f: Na ciebie syneczku [: zapomnieć ni może.

334.

1. W tych naszych (Błędowic) je tu szumnie,
Po sztyry panienki w jednym domie.
Jdch też jedną chciał, ku ni chddzował,

Sztyry niedziele.
2. E j! sztyry niedziele, sztyry nocy,

Jako ta rybinka po potocy.
Zaiidę jeszcze raz, będę sie pytać,

Jesi mam chodzić.
3. Nie chodź ty, syneczku, nie chodź ty tu,

Nie obstałabych sie przed maciczku.
Maciczka łaje, taciczek nie da

Zech ja  chudobnd.
4. Choćbyś ty, dziewucho, nic ni miała,

Dybyś sie mi jeny podobała.
Pdn Bóg statki ma, on nam jeden dd,

Ty będziesz moja.

(94)
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335.

1. Zaprzągejcie konie w sanki, G. 
[: lłojademy do kochanki [:

2. Zaprzągejcie i ty siwe, 7. 
Pojademy d< mej miłej.

3. Jak przejechali przez pole: 8.
Wyzdrzyj-że już Serce moji.

4. Ona wyzdrze okieneczkem 9. 
A zapłacze czarnym oczkem.

5. Cóż tak, miła, upłakujesz, 10
Czy mie już ty nie miłujesz?

11. A jń muszę dolinami,
[: Jako złodziej z piniądzami

Czyś je pyszna, czy sie gniewasz, 
Czy już ku mnie serca nimasz? 
Ja nie pysznń, sie nie gniewam, 
Ale serca k tobie ni mam.
Nie cnij, miłń, nie cnij sobie, 
Bo mie gorszy jako tobie.
Ty se legniesz, będziesz leżeć, 
A ja muszę k tobie bieżeć.
Ty se legniesz na pościelce, 
Rozśmieje sie twoji serce.

D

336.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

[: Czemuż sie różyczko, czemu nie rozwijasz? [:
[: To przeto, mój miły, że k nam nie chodziwasz. [: 

Pocóżbych tam chodził, nie rade mie mńcie,
Kiedy ja tam przydę, to obie płaczecie. 
Cóżbychmy płakały, dy nas nic nie boli, 
Miłowalich-my sie, jako dwa anieli.
Jako dwa anieli, jako dwie herliczki,
Dawalichmy sobie fałesznej hubiczki.
Fałeszna hubiczka, fałesznń twa łaska,
Ja ci nieuwierzym, aż bedzie ogłaszka.
Jak ogłaszka bedzie na tej naszy farze,
To ja  potem rzeknę, twemu bratu : szwagrze.

: Twemu bratu szwagrze, twej mamie mamulka [:
: Ze mi wychowała szwarnego Janulka. [:

337.

1. Nie jeden myśliwiec, cały dzień poluje,
A kie nic nie znalńz, bardzo sie frasuje.

[: No! ja, ja, co za przyczyna,
Ze w naszym laseczku 
Zwierzyny ni ma? [:

2. Rozpuścił swoji psy w sztyry strony lasu, 
Natrefił dziewczynę śpiącą podle lasu.

[: No! ja, j&, co za przyczyna?
Jńcli myślńł, że zając,
A to dziewczyna. [:

3. Ach mój myśliwieczku, bardzoch sie cie zlękła, 
Aż mi pętlineczka u fdrtuszka pękła.
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[: Dziewczyno, co sie mie bojisz,
Dych ja je myśliwiec,
Czy nie ostoisz? [:

4. Mam ja złoty pierścień, daruję go tobie,
Abyś mie, dziewczyno, przyjena ku sobie.

[: Myśliwcze! sarna w dolinie,
Idź se do myślistwa 
Nie ku dziewczynie. [:

5. Mam ja  złoty łańcuch, daruję go tobie,
Abyś mie dzieweczko przyjena ku sobie.

f: Myśliwcze, nie bydż bogatym 
Bo ja cie oskarżę 
Przed całym światem. [:

6. Mam ja  złoty dukat, daruję go tobie,
Abyś mie puściła, dziewczyno, ku sobie.

[: Myśliwcze, powiem każdemu,
Żeś ty je przyczyną 
Nieszczęściu memu. [:

7. Kiedyś je myśliwiec, par se swego lasu,
Abyś nadaremno nie utracił czasu.

[: Bądź zdrów, abyś polował,
Byś zamiast dziewczyny 
Zwierzynę znajdowdł. [:

338.

1. Po ogródeczku chodziła,
Szateczke w gdrści nosiła;
Na, to mdsz, syneczku,
To masz szateczke, co-ch ja ci ją tobie kupiła.
Jd szateczke rad weznę, bo szateczke rad nosim 
Jednageś sie mie ty niespodobała,
Jednak jd se ciebie nie weznę.

2. Po ogródeczku chodziła,
Gorzdłeczke za nim nosiła,
Na! to masz syneczku,
To masz gorzdłeczke, coch jd ci ją tobie kupiła,
Jd gorzdłke rdd weznę, bo gorzałkę rad piję, 
Jednageś sie mie ty niespodobała,
Jednak jd se ciebie nie weznę.

339.

1. Nieszczęsna niedola, za mąż zabraniają,
Że jd męża nie znam, nic o mnie nie dbają.
Nic o mnie niedbają, matusiu! nic o mnie niedbają.
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2. Ja, sama miarkuję, iże sie tym truję,
Ze bez męża żyję, a kiedyż utyję?
A kiedyż utyję, matusiu! a kiedyż utyję?

3. Ach, moja ceruszko, obyś statkowała,
Abyś na niedolą potym nie płakała.
Potym nie płakała, ceruszko! potym nic płakała.

4. Co to za zgryzoty, mieć z mężem kłopoty,
I urodę stracić i skórą zapłacić.!
I skórą zapłacić, ceruszko! i skórą zapłacić.

5. Aj moja matusiu! źle wy powiadacie,
Wyście męża mieli, całą skórę unicie.
Całą skórę macie, matusiu! całą skórę macie.

6. Mnie zakazujecie, sami tańcujecie,
Mnie męża bronicie, a sami sie gzicie.
A sami sie gzicie, matusiu! a sami sie gzicie!

340.

1. Przez wodę koniczki przez wodę 
Ku mej nejmilejszej na zgodę.
Przez wodę, koniczki, przez wodę,
Ku mej nejmilejszej na zgodę

2. [: Co tam ona robi, jak sie ma,4. [: Gdo ci miła ten fartuszek wyszył,
Jesi taka zdrowa jako ja. [: Jakceli-ech ja  domń nie był? [:

3. [: Zdrowa ona, zdrowsza, jako ty, 5. [: Wyszywali mi go dworzanie,
Jeny mń fartuszek wyszyty. [: Na zielonej łące na sianie. [:

341.

1. Nie chodź ku mnie, nie miłuj mnie,3.
Bo to wszycko daremnie;
Bo mi przaciele łają.
Ciebie mi wziąć nie dają.

2. Przńciele mi zabraniają, 4.
Ciebie se mi wziąć nie dają;
Bo to wielki rzeczy są,
Kany dwie miłości są.

5. Idzie synek kole ściany,
A je bardzo upłakany;
Już idę, dziewczę szwarne, 
Nie będę twe kochanie!

Miłości sie nie nabawi,
A serdeczko sie zakrwawi; 
Miłością go porzeże,
Złego sie nie ustrzeże.
Nie wszycki ty róże kwitną, 
Kiere sie rozwijają;
Nie wszycy sie ci wezną,
Co sie radzi miewają.

342.
1. [: Kiedych jń szeł kole łasa, była wielka rosa, [:

[: Siednę sobie pod g&iczkem, posłóclulłech kosa. [:
2. E j! kosie, kosie, kosiszku, ty tak pieknie śpiewasz, 

Wszycki panienki z trawą idą, miłej moji nimasz.
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3. Wszyeki panienki z trawą idą, miła moja nicjdzie,
Ona sie bardzo użena, krew mi ją  odejdzie.

343.
1. Ilola! hola! szeroki pola, 2. Niemogęwiedzieć,ani powiedzieć,
[: Powiedz-żemi ty, ma dziewuszko, [: Boch je młoda, jak jagoda, 

Będziesz ty moja [:? Nie umię robić. [:
3. W lesie rośnie bicz, co uczy robić,

[: A na brzozie mietełeczka,
Ze snu obudzić. [:

344.

1. W zielonej pszenicy 3. Na zielonej łące
Śpiewają słowicy; Sztyry konie piją,
Kan sie mi podzieli Niechodż tam, syneczku,
Moi zaletnicy? Bo cie tam zabiją.

2. Jeden szeł na ryby, 4. Niech mie tam zabiją,
Drugi na zające, Niech mie tam obieszą,
Trzeci pasie konie. Niech mie tam ptaszkowie
Na zielonej łące. Po górach rozniesą.

345.

1. [: Miesiączek zaszeł, słoneczko świeci, [:
: St&ń, mie ma miła, odprowadzici. [:

2. Odprowadzisz mie, aż do gajiczka,
Tamechmy słyszeli śpiewać słowiczka.

3. Słowiczek śpiewa aż sie rozlega,
Ze moja miła, nie je poczciwa.

4. Śpiewej, słowiczku, na twardym buczku,
Ja se namówię szwarnu dziewuszku.

5. Śpiewej, słowiczku, na twardej skale,
Czakej, ma miła, trzy roki na mnie.

6. Dyćbych jó miała trzy roki czakać 
Wolałabych se syna wychować.

7. Syna uchować na wojnę go dać,
Tam sie nauczy egzecerować.

8. [: Egzecerować, konie pucować, [:
[: A potym jeszcze holki miłować. [:

346.

1. Na kopieczku stoi studnia 2. Czego płaczesz i narzekasz, 
Drzewem cembrowana, Ręce załamujesz;
Pod nią stoi moja miła, Kiedy jeszcze nie kolebiesz,
Bardzo upłakana, bardzo upłakana. [: Ani nie piastujesz. [:



?. Jak ja  będę kolebała, 4. Nie narzekej, miła, na mnie
Łebo piastowała, Ale sama na sie:
Nie tak będę, mój syneczku, Roch ja  ci to dycki mówił, 

[:Na cie narzekała [: Miła! rozłączmy sie.
5. A tyś mie sie tak ujena,

Jak woda kamienia:
Bodejby sie twoja miłość 
W kamień obróciła!

K o l e n d y .

347.

Chłop w stodole, wygląda na pole,
Kolenda hej, to Boże dej!
Dwa kapłani w stodole młócili, kol.........
Kura wieje, kokot sie ji śmieje, kol.......
Baran wiezie do młyna na wozie, kol.......
Ciele miesi, koza wodę nosi, kol.........
Gąska biała peceneczki wala kol.........
Gęś siodłata skrzydłami piec wymiata kol.......
Liszka sadza, wiewiórka podawa, kol.......
Koń przedawa nogami rozkłada, kol.......
A wilk wzdycha, a do dziury smykń, kol.......
Dwa sztyrnadle1) kują na kowadle,
Kolenda hej, to Boże dej!

1

2.

3.

4.

W tej jodłowej sieni,
Miała panna konia,

Rum, rum rumałi.
Co mu jeść dawała?
To te cecowiczke i jarąpszeniczke 

Rum, rum rumrali.
W czym mu jeść dawała?
W kamiennym żłóbeczku, 

rum, rum rumrali.
Czym go pucowała?
Tym strzebnym zgrzebelcem. 

Rum, rum rumrali.

348.

5. Czymże go trzepała? 
Jedbawną chusteczką,

Rum, rum rumrali.
6. Czymż go osiodłała? 

Złotym siodełeczkiem,
Rum, rum rumrali.

7. Czymż go poimałaż 
Tą strzebną uzdeczką,

Rum, rum rumrali.
8. Kanż go napawała?

W tym bystrym Dunaju
Rum, rum rumrali.

Trznadle.
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9. Koniczek sie potknął 10. Janiczek sie obr&ł,
Do Dunaja skoczył. Koniczek ji dostdł,

Rum, rum rumrali. Rum, rum rumrali.
11. A za to ją  dostał,

I jej miłym zostdł.
Rum, rum rumrali.

349.

1. A cóż tam na tym niebie jasnego?
Anniołowie śpiewają, Bogu chwale wzd&wają, 
Nadymają swojej pary do skrzypek,
Ze sie opił ten maluśki Filipek.
Michał nima wiesioły,
Bo spad z wyrchu stodoły,

Potłók sie.
2. Ledwo sie do Betlemu zasmyczył.

Wszycki syry i twaruszki potracił,
A tyś go jeszcze poprawił,
Obuchem za ucho zawalił.
Hana niosła strzewice,
Zuska motowidło, przęślice,
A Jewa pierzyny,
Co by nie było zimy,

W Betlemie.

350.

2.

3.

1. Ej! jeszcze jd znajdę,
Z czym dziewuchę znajdę? 
Kupię ja  ji przepiękną szateczke, 
Na jeją głowiczke.

Spómnij na nas z kolędą. 
. . . .  4. Ej jeszcze. . . .Ej jeszcze...

Kupię ja  ji przepiękną sukienkę, 
Na jeji ramionka.

Spómni na nas z kolędą.
Ej jeszcze........  5.
Kupie ja ji przepiękny fartuszek, 
Na ten jeji brzuszek.

Spómnij na nas z kolędą.

Kupię jaj i przepiękne pończoszki, 
Na ty jeji nożyczki,

Spómnij na nas z kolędą, 
Ej jeszcze.......
Kupię jaji przepiękne strzewiczki, 
Na ty jeji nożyczki,

Spómnij na nas z kolędą.
6. Ona niechce wstaci 

Kolędy nam daci,
O niechże to, o niechże to 
Pan tata zapłaci.

Spómnij na nas z kolędą.
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7. A ona już stńwń 
Kolędę nam dawń 
A ona już stąpa 
Kluczykami brząka 
Szwarnńś, pieknaś,
Dzieweczko nadobna

Spómnij na nas z kolędą.

351.

Het, het, wiemy Rubenka, wiemy jednego, het, het, kolęda. 
Het, het, slóżył panu swemu wiernie het, het, kolęda.
Het, het, ej! slóżył mu przez dziewięć lat, het, kol.........
Het, het, słóżba mu sie zaniezdala, het........
Het, het, zapiać, panie, słóżbe moją, h e t....
Het, het, czymże jń ci ją  zapłacę? het........
Het, het, bóteczkami z ostróżkami, het.......
Het, het, czymże więcej, mój Rubenku ? het.. . .
Het, het, koszulinku, hrubu, cienku; het........
Het, het, czymże więcej, mój Rubenku? het. . . .
Het, het, bruclek złoty, dwa kabaty, het.......
Het, het, czymże więcej, mój Rnbenku? het....
Het. het, koniem brannym, osiodłanym, het........
Het, het, czymże więcej, mój Rubenku? het...
Het, het, podej mi miecz, pojadę precz, het...
Het, het, zostań z Bogem,> pan i pani, het.. . .
Het, het, pan i pani wyszli za nim, het.......
Het, het, a oba sie rozpłakali, het........
Het, het, jak wyjechał wpostrzód pola, het... .
Het, het, obrócił raz do koła, het —
Het, het, jak wyjechał wpostrzód hory, h e t....
Het, het, ej koń pod nim z cicha zarzał. het..
Het, het, jak wyjechdł na wyrch hory, het----
Het, het, trze zbójnicy wyskoczyli, het. . . .
Het, het, konia pod nim zastrzelili, het----
Het, het, a onego porąbali, posiekali, het.......
Het, het, jak sie miła dowiedziała, het...
Het, het,, hned bieżała, pozbierała, het.........
Het, het, ty kąseczki,; do' szateczki, het.......
Het, het, hned bieżała, zwonić dała, h e t ... .
Het, het, hned bieżała pochowała, het.......
Het, het, ależ już tu ciało ciałem, het__
Het, het, a duszyczka z Krystem Panem, het.. . .
Het, het, aż na wieki wieków amen, het het, kolęda.

14
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P i e ś n i  n o w s z e j  d a t y 1).
O Gródeckim rynniku *).

352.

1. Posłuchejcie, ludzie 9. Ta fojtowa cera
Co będę śpiewaci, Jak sie wydawała,
O Gródeckim rynniku To też na ten rynnik
Wam wyprawowaci. Strzewik darowała.

2. Ta Gródecka obec 3) 10. Jak na nim prażyła,
Nie bardzo bogatA, Wybiła w nim dziurę,
Ona jeny jedyn Załaćcie to, tatulku,
Obecny rynnik ma. Oto mAcie skore.

3. Jeszcze go dość ciężko 11. On niechciAł dać skóry,
Byli sprawowali, Jen złe brucleczysko;
Bowiem oni nań pięć Bo sie już rozgniewał,
DAwek naskłAdali. Na to rynniczysko.

4. Do Berna pisali, 12. A ta jego żona
Suplikę podali, Dości mu szkamrała,
By im tam panowie, łże móg niedAwać,
Jaką rade dali, Żeby była dała.

5. Gubernialscy panowie 13. Byłabych serwała,
Taką rade dali, ChociAż z nóg kyrpczyska,
Aby se robili, Przeca było szkoda
Jakby sami chcieli. Tego brucleczyska.

6. Fojt gromadę zebrał, 14. Ty zawrzyj pyszczysko,
Bo sie on radowAł, Bobych cie tak trzaszczył,
Że go on sam sprawi, Boch już na tym rynniku,
Nad sobą postawi. Trzysta reńskich stracił.

7. Kiedy poń jechali, 15. Jedna noga z niego,
To sześć koni mieli, OdłączonA leży
Jeszcze chłopi za nimi, W tym Samcowym dworze,
Kołami dźwigali. Samiec z łasa bieży.

8. Jurowi od Koże 16. Hneda pozdrzAł na plac.
Bardzo ukrzywdzili, Zadziwił sie temu,
Bo onemu głowę A tu uzdrzAł na zhrub
Dzwiganim skrzywili. Dwu siążnego tramu.

J) Pieśni te więcej czytane i deklamowane niż śpiewane bywają. Znaj
dują się tam i owdzie w odpisach.

2) Gródek, wioska w górach na Śląsku. Rynnik: rondel wielki gliniany 
o trzech nogach, do prażenia przeznaczony.

3) gmina.
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17. Na zdel tego było, 
Dobrze sztyry siągi,
Nie móg tego poznać 
Ten Samiec ubogi.

18. Pytał sie swej żony: 
Praw co to dló, Boga?
A ty, głupi chłopie,
To z rynnika noga.

19. Wzieni to nożysko,
Aże na mościsko,
A tam go słożyli,
K rynniku przybili.

20. A jak to troszeczkę
K spusobu przywiedli,
Z śpiewanim, rzekanim 
Prażyci poczeni.

21. Prażyci poczeni,
Prawie ku wieczoru,
Było tela dymu,
Jako mgły na marcu.

22. Jak sie im kurzyło,
Do rety krzyczeli, 
Mychmy tak chcieli, by 
Ludzie nie wiedzieli.

23. A ten z Komparzowa, 
Pawłów jedziny syn,
Jak wyszeł na pole, 
Uwidzińł wielki dym.

24. A fojt ich zaś cieszył; 
To tam nic nie bedzie, 
Szak ten dym ku górze, 
Do obozu pójdzie.

25. Ach! moji sąsiedzi,
Aż mie cosi morzy,
Bo j£ wiem istotnie,
Że u Miecha horzy.

26. Choćbych mu dół dukat, 
Nie byłby sie wracił,
Co tak k nimu bieżół, 
Aże czyżmy stracił.

27. Ale nM krzyczeli,
Nie racz sie straszyci, 
Jen sie wełmi raduj, 
Mńsz prażonki jeści.

28. Skoczył między ludzi, 
Nebo chciał branici, 
Upńlił se nogi,
Niedaleko . . . . .

29. Ten fojtów starszy syn,
Co troszkę nie widzi,
Z daleka sie dziwal,
Na prażycych lidzi. r'

30. A tak sobie prawi: ’£
Co ja  sie raduję,
Jak gdziekolwiek pójdą) 
Prażanek nabierę.

31. A ten postrzedni syn, ^
Co je masarczykem , o 
Szkrobuje przywary, •
Ze swoim tacikem.

32. Szkrobał raz od rana, ' 
Aże do wieczora, 
Odszkrobał se palce,
Posłał po felczara.

33. Pelczar mu ich goił,
Ni móg ich zgoici,
Potym mu powiedział: £ 
Wraź se ich d o ......... I

34. Jego nogi stoją
Na trzech wielkich górach, 
Potężnie sprawione,
Na hrubych sochorach.

35. Jedna noga stoi 
Na Wielkiej Czantoryi, 
Druga na Barani,
Co z tego mieszaj i.

36. A ta trzecia stoi 
Ka wielkim Beskidzie,
Bo tam kole niego 
Wielka woda idzie.

37. A ten z Bachurzyuy,
Ten mó prażowaci,
Nebo on wie dobrze 
Warzechą mieszaci.

38. A warzęchę mają
Żelazem okutu, '
Co sobie okuli
Za ludzku pokutu. ^

39. Gdo im rzeknie „ryuniWf 
To mu nie darują, '
Kie go mogą dopaść, -;A 
To go pokutują.

40. To je wszycko prawda) ( 
Ja sem nic nie zełgńł,
To je dobry szelma,
Co te piseń składał.



Pieśń o naszym Śląsku  ’). 

353.

1. Zaczynam pieśń piękną, 11. 
Naszemu Śląsku k podziwieniu, 
Gdo ma uszy, posłuchejcie,
A me słowa uważejcie.

2. Ach zawitej, Śląsko nasze, 12. 
Niech twa sława słynie zawsze, 
Zawitej; Śląskie powieści, 
Najpiękniejsze w całym świecie.

3. Gdy cię moje widzą oczy, 13. 
Serce mi w górę poskoczy,
Gdy o tobie gadać słyszę,
Zaraz się w żalu ucieszę.

4. U ciebie wszystkich żywności, 14. 
Dla każdego do sytości,
Co jenom gdo potrzebuje,
To się u ciebie znajduje.

5. Twoja największa ozdoba, 15. 
Co sie każdemu podoba,
Ze masz tyle miast wspaniałych, 
Wielkich, pośrednich, i małych.

6. Cieszyn było miasto sławne, 16. 
Wszak to czasy nie tak dawne, 
Kiedy messa w nim bywała,
Która nie długi czas trwała.

7. A gdy w nim legaci byli, 17. 
Wtenczas Cieszyn osławili,
Byli z różnych krajów wcale, 
Miewali w Solarniach bale.

8. Frysztackie przedmieście znane, 18. 
Zgorzało czasy nie dawne,
Wszak się już zaś tam budują, 
Niektórzy wcale murują.

9. Teraz Cieszyn ucieszony, 19. 
Dwiema targi obdarzony,
Jeden stary, drugi nowy,
Z wielką godnością takowy.

10. Jest ci Cieszyn miasto sławne, 20. 
Aleć ma piwo nie hławne,
Wino tam jest dości smaczne,
Ale też nie bardzo łacne.

Ma to miasto pewne mury,
W których lada gdzie są dziury, 
Wszak to dla ludzi wygoda, 
Przejdą, gdzie im jest potrzeba. 
Zwłaszcza, którzy to zwieczora, 
Radzi chodzą do klasztora, 
Pijarskiego sławnego,
Błogocice nazwanego.
Nowej karczmy nie mijają, 
Tam do urzędu przyjmają,
Nie jednego tam wybiją,
Kiedy sie fratrzy podpiją.
Już bedzie dość o Cieszynie, 
Pozdrę co też dalej słynie, ’ 
Dwie mile się ubieram,
Tu co inszego zaczynam.
W Skoczowie bleich dla dzierżawy 
Często brała Wisła ławy,
Nie jeden sie tam utopił,
Choć sie w Pogórzu nie opił. 
Teraz tam jest most dość piękny, 
Długi ale nie użytny,
Bo się bardzo ęzęsto psuje, 
Gdy go Wisła podmywuje. 
Jedna wiec Skoczowu szkodzi, 
A mieszczanom niewygodzi,
Źe swojej poczty pozbyli,
W Pogórzu ją wystawili.
Ale tam mają wygodę,
Ze mają siarczystą wodę, 
Jeżdżą tam zewsząd panowie, 
W której nabywają zdrowie. 
Chleb też tam jest dości mały; 
Wszak go zjecie za grosz cały, 
Żemły, cbleb, wszystko niesione, 
Jako trawa takie płonę.
Dośei mówię o Skoczowie,
Mam ja więcej pogotowie,
O czem mam mówić dość wiele, 
Posłyszcie, mili przyjaciele.

') Dr. Fr. Slama w illustrowanym opisie Śląska (Vlasteneckć putovani 
po Slezsku). Praga, 1885 na str. 155 nn. przytacza kilka zwrotek tćj 
pieśni w czeskim przekładzie z rękopisu polskiego, mającego się znaj
dywać w biblijotece Szersznika w'Cieszynie.
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21. Bielsko ma moc rzemieśników, 33. Aleć chwalenie ustało,
A najwięcej sukienników, Bo się tam nieszczęście stało,
Szewców, krawców tez nie mało, Głdy był ogień w Frysztacie, 
Bo się im tu spodobało. Stopił im zwony w istocie.

22. Mielić ci dość ci Bielszczanie, 34. Przetóż niecham głosu jejicli,
Gdy musieli na kazanie, Bo już więcej nie słyszeć ich,
Aże do Cieszyna chodzić, Odbieram sie od Frysztata,
W śniegu lubo w błocie brodzić, Pójdę, gdzie je po kolana błota.

23. Ale już teraz wygrali, 35. W Boguminie wody, błota,
Bo też tam bethaus dostali, Podczas gdy na dworze psota,
W którym miewają kazanie, Kto tam idąc nie wymija,
Na które chodzą Bielszczanie. Wóz mu i z końmi utyja.

24. Przytem mają tę wygodę, 36. Więcej nie wiem, co też słynie,
Bo jeny przejdą za wodę, O tym sławnym Boguminie,
Już zaś inszy bethaus mają, Muszę dalej maszerować,
Ten bielański nazywaja. Bobym tam mógł w błocie zostać,

25. Aleć skończę o Bielszczanach, 37. Opawa, ta bardzo słynie,
O tak szczęśliwych mieszczanach, Aleć już jej sława ginie,
Pójdę raczej w inszą stronę, Przyjdzie kiedyś na nią trwoga,
Przejdąc już przez bielską bronę. Choć tam mają asterogą.

26. Strumień ma wysoką wieżę, 38. Bo się tam coś zniewierzyłi,
Ledwo tesarz na nią wlezie, Że Oberamtu pozbyli,
Kościół z jedli rzecz jest ista, Wszak to nie jest bez przyczyny, 
Fara tam jest dości czysta. Bo przyszły o tym nowiny:

27. Rynek ten godzien wspomnienia,39. Że z Brandeburkiem dzierżeli, 
Który jest w pośród Strumienia, Kole wojny radę mieli,
Gdy mokry czas, to tam psota, Myśleli, że już są jego,
Bo w nim po kolana błota. Zaraz przyszło: że nic z tego.

28. Jedna wiec piękna w Strumieniu,40. Przetóż tak w gańbie zostali, 
Inszym miastom k podziwieniu, O której sie nie nazdali,
Gdy tam wyjdą chłopi w pole, Wszak im tego luto było, 
Mieszczananie uwidzisz w domie. Że się im to niespełniło.

29. Nie ma Strumień żadnej biedy,41. Niechcę się tu bawić dłużej
Zwłaszcza wczas postu o ryby, Pójdę, pokiel mi czas służy.
Ma węgorze i miętusy, Do Tarnowa się mi niechce,
Siłę tkaezów na obrusy. Pójdę raczej w inne miejsce.

30. Zaniecham już o Strumieniu, 42. Frydek nie ma żadnej nędze,
Idąc drogą bez wątpieniu, Dostawa z gór syra, bryndze,
Przejdąc przez niektórą wioskę, Ondrńszek tam ztąd pochodzi,
Będę śpiewać piękną piosnkę. Co to z bratem na zbój chodzi.

31. Frysztat jest bardzo szczęśliwy,43. Jest we Frydku dość wiesioło,
Uważ to każdy bedliwy, Zwłaszcza, gdy zagrają w koło,
Bo przy samym Raju stoi, Bo też tam bywają bale,
Nic się żadnego nie boi. Jeżdżą na nie Cieszynianie.

32. Byłoć o Frysztacie chwały, 44. Ztąd ja już pójdę wiesioło,
Trwało to przez czas niemały, Zagrzawszy se w tańcu czoło,
Że tam zwony śliczne mają. W ostatniej stacyi stanę,
O nic inszego nie dbają. Jeszcze śpiewać nie przestanę.
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45. W Jabłonkowie są Jackowie, 
Rozumieją każdej mowie, 
Handlują z Węgrami, z Turkem, 
Szli na szańce z Brandeburkem,

46. Po różnych krajach handlują; 
Gdzie pomyśli, tam wandrują, 
Z wszystkiego pożytek mają,
Z fortela się nie wydają.

47. W Orawie, we dnie i z rana, 
Uwidzi Jabłonkowiana,
Bo tam mają często sprawy, 
Które nie są bez zabawy.

48. Jak się wszyscy pozbierają 
Do domów, a w nich zostaną, 
Wtenczas isty już znak będzie 
Ze sąd Boski prędko przyjdzie.

9. Nie wiem więcej w mojej mowie 
Powiedzieć o Jabłonkowie, 
Przetóż niecham jego chwały, 
Bom już stracił koncept cały.

50. Na ostatku, Śląsko moje,
Jużem przeszedł miasta twoje; 
Kończąc nie wiem drogi dale, 
Z tym słuchaczu: bene vale.

Pieśń o inżenierach 1).

354.

1. Inżenierze przyjechali, 7.
Nasze grunta pomierzali,
Zwyimali, co jest złego,
łże idzie dawka z tego.

2. Pomierzali i ty domy, 8.
Co w nich żonki, dziatki mamy 
Pomierzali grńnie, doły,
Wszystkie chyże i stodoły.

3. Zwyimali gromadziska, 9.
Wszycki cesty, potoczyska.
Co sie stało jeszcze dalej, 
Komisarze przyjechali.

4. Chcą nam zodbierać pasionki, 10.
Na nich sadzić swoje stromki,
Byli z kraizamtu i z zamku,
A to nasze od początku!

5. Co n;lm piersza zwierzchność dała 11. 
Gdy nam grunta odmierzała,
Są zawsze nasze pastwiska,
A zwierzchność nas tak uciska.

6. Langier nńm to odkopcował, 12.
Ludzi z Węgier naszykował
A teraz to trochę inacz,
Chłopi na to nic niechcą dać.

Rzekła obec tymi słowy: 
Gdziebyśmy my paśli krowy? 
Ze nie pasą na kończynie. 
Niechże pozdrze po krainie, 
Toć się w świecie wszędzie dzieje 
Ze nie pasą, gdzie się sieje, 
Gdyż na krowy są pasionki 
A gaica jest na stromki.
W świecie wszędy pr&wda mała, 
Już ją  fałesz owładała;
Nie masz łaski u zwierzchności, 
Ludzi trapią bez miłości.
Nie uważa pan siedlńka,
Gdy nie zarobi piętńka,
Nie zarobi se na szaty, 
Jeszcze-by rad być bogaty. 
Musi; on trapi siedlaka,
Zaraz mu poszle wojaka,
Tak sie teraz w świecie dzieje, 
Jakżeby żył, gdy nie sieje. 
Siedlak musi robić na nie,
We dnie, w nocy, aż ustanie, 
A to pr&wda jest szczerze,
Cóż nam dali inżenierze?

0 Pieśń ta ułożona w okolicy Jabłonkowa; zaś ostatnie wiersze dodano 
na Wiśle.
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13. Bo nas bieda przy nich naszła, 14. Nie popłacili nam chleba, 
Nie zapłacili nam masła, Teraz obcy płacić trzeba,
Nie zapłacili śmietanki Ludzie wszędzie na to łają
Co im dały nasze żonki. Źe na straty moc składają.

Pieśń o naszej biedzie *)•

355.

1. Zatym nastał czas takowy, 
Piszą, świnie, konie, krowy, 
Piszą owce i barany,
Cóż poczniemy z temi pany?

2. Nie śmie złapać w lesie ptaka, 
Ani ryby, ani raka,
Nie śmie w lesie krowy popaść, 
Bo cie gdjny hned chce dopaść.

3. Choćbyś popdsł jeno byka, 
Hned sie gdjny o to pytd, 
Jakbyś począł przed nim taić, 
Hned cie poda do Hermanie.

4. Zetnie siedlak w lesie buka, 
Choć jest jeno jako rułka, 
Hned cie podd gajny panu, 
Musisz mu dać pół tdlaru.

5. Choćbyś prawił: miły Boże!
To ci to nic nie pomoże,
Z przyrębiska też im płać,
A tam niemdsz raz co nabrać. 
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6. Z przyrębiska jest pożytek,
Do dziechetki zbiere wszytek, 
Niezeżniesz, a niezbieresz, 
Fokiel cie Pan nie odzieje.

7. Nie zarzniesz ani owce,
Pokieł panu nie dasz, co chce, 
Jak mu nie dasz, to uchyci, 
Diabeł mu tam siedzi w rzyci.

8. Kapitan z Rzek z nimi chodził, 
Na Diabelstwo ich uwodził, 
Pobiercie im, prawi, wszycko, 
Boch ja  jeny myśliwczysko.

9. Bo on chodził w biiiłej czapce, 
Po pasiekach sadził kopce, 
Ktemu takie ugryzisko,
Nastało to akcyzisko.

10. Ta bieda nas nie odstąpi 
A siedldka jeno łupi, 
Wyjeżdżają konwisdrze,
A zbierają gospoddrze. 

Robią z nimi wielkie sądy,
Coby wzieni lasy wszędy.
Boże! zmiłuj sie nad nami,
Bychmy mogli żyć z panami.

Pieśń o siedlarzu Olomunieckim.

356.

1. Panie Boże wszeclimohucy, 
Umrzeł siedlarz w Hołomucy, 
W Prościejowic mu zwonili, 
W Rusinowie go pogrzebli.

2. O koszulę się starali,
By go ze czcią pochowali, 
Z miecha ją  jemu uszyli, 
Ci jego przdciele mili.

J) Pieśń ta powstała na Wiśle.



3. W Kijowie tróhłe robili,
Z Igłowy mary posłali,
Pokrop wzieni z Kojecina, 
Grobarz przyszed od Budzina.

4. Pieśni wżieni z Hosłopecze,
A trzech kantorów z Prosece, 
Ministranci ze Trzebice, 
Chłopiec był z krzyżem z M..

5. Ci kierzy go, wtenczaz, nieśli, 
Byli radzi, jak sie zeszli,
Trze byłi aż od Krakowa, 
Sztwarty pomocnik z Pacowa.

6. Zeszli sie k grobu przńciele, 
Każdy płakńł mało, wiele,
Tak było łez wylewani 
Byli oni godni pani.

7. Jeden był handrarz z Berlina, 
A juchtarz był z Gościejowa, 
A z pod Prusa kołomażnik,
A mietlarz był z Mikuszowic.

8. Juchtarz ten zacnego rodu,
Był aż z Węgierskiego Brodu, 
Rzek im: „mili przyjaciele, 
Będziemy sie mieć wiesiele

9. Rozdzielmy sie zbożem jego, 
Każdy uzdrzy co na niego 
Przydzie z drogiego dziedzictwa. 
Które od swego dzieciństwa

10. Zgromadzował dlń przdcieli, 
Aby na niego wiesieli 
Mogli wspomnieć za czasami, 
Ponieważ był uduszony.

11. Handernik dostał galaty,
A juchtńrz wzion stare boty, 
Szędzielńrz żądał koryta 
By móg rozkładać jelita.

12. Juchtńrz też wzion rękawićÓ 
I k temu stare strzewice,
A tak on moc tego dostał,
Bo tego on potrzebował.

13. Mietlńrz sobie wzion opaski, 
Które miewał za podwiązki; 
Jak je dostńł, prędko wyskńł,

. Ze tak moc tego pozyskał.
14. I rzekli sobie, tym czasem,

Go zrobimy z tym hałasem? 
Zjednejmy sie z muzykanty, 
Którzy grają podle nuty.

15. Gdyśmy się dziś tu tak zeszli, 
Dejmy na pieśni po groszli, 
Będziemy skńkać i wyskać,
Aż sie wszyckimbedziestyyskać,

16. Na skrzypkach grńł z Bolesławy 
Na szalamaj z Wracisławy, 
Którzy, na trąbkach trąbili,
Od czdrnego orła byli.

17. Na basie grał co był w Płaskiej 
Miasto strun miał on postronki, 
On miał takie wielkie dziąsła, 
Aże się świetnioa trząsła.

18. Z dudami był z Amsterdamu,
Z cymbałem zaś z Rotterdamu,

, On się wiózł z Rzymu na wozie 
A grał w Turczynie na kozie.

19. Na fagot fukał z Cieszyna, 
Który miał wielkie ramiona, 
Radzi go bardzo słuchali,
A co żądał to mu dali.

20. Gdy już byli tak wiesieli,
A się też trochę podpili, 
Rozeszli sie w tym to czasie, 
Nie wiem, kie sie zbierą zasie.

Pieśń o Puckiego Marynie.

357.

1. Posłucchejcie, co wam powiem, 2. Chodził młodzieniec ku pannie, 
Ludzie wiedzą, ja  też to wiem, Mianowicie Maryjannie,
Co się stało u Ruckiego, Tam był pieknie przyj imany,
We Śmiłowic u Nogiego. A wieczerzą przedkładany.

(1Ó8J



3. Jad, pił, wiele sie mu chciało, 6. 
Jego wstydu było mało,
A, jak przyszła na noc chwila, 
Różnej rzeczy była siła.

4. Rućki mrugnął na Marynę, 7. 
By mu przyniosła pierzynę,
A za stołem mu posłała,
Położyć mu się kazała.

5. On takiego fortela zażył, 8.
Żeby k Marynie nie burzył,
Zezuł buty, dał ich pod stół,
Aby go na górze nieczuł.

Rucki słyszy wyrzukanie, 
Popadł kij, dwa, leci na nie, 
A, jak bije, to tak bije,
Aż połamał oba kije.
Zchynął młodzieńca po schodzie, 
Leciał po głowie, po brodzie, 
Będę ja eie, szelmo uczył, 
Będziesz mie ty córkę puczył! 
A od  stoi za dwierzami, 
Powiązał go powrozami,
A odesłał go do fojta,
Bu mu dał na nogi pęta.
To masz, syneczku, ubogi, 
Dostałeś pęta na nogi.

Pieśń o starym Głąbku.

358.

E j! stała sie nowina,
Dnia siódmego Marca,
Odwiózł stary Głąbek,
Drwa do Kęt, do miasta. 
Stanął sobie też tam,
Pod Wojtkowa broną,
Wyszeł k niemu pan Wojtek, 
I ze swoją żoną

3. Za co mi dasz Głąbku,
Bo te drwa sosnowe,?
Za sto gros7y, mój panaezku, 
Zaraz za gotowe.

4. E j! dałcić mu sto groszy,
I piwa szklanice,
Odwieź mi ich Głąbku,
Na moją granice.

Stary Głąbek się obżńrł,
Pod Wyględem leży;
Kobyłeczka ogon dżwigła,
Do domeczku bieży.

Pieśni  w dyjalekcie m o r a w s k i m 1).Pieśni żołnierskie.
359.

1. Ten Cieszyński kosteliczek,
W około je czerny les,
Jeszcze se podziwam, jeszcze se zobhlidam,
Gdzie mój miły jedzie dnes.

') Sąsiedztwo z narzeczami morawskimi musiało trochę wpłynąć na język 
polski w Księstwie Cieszyńskimi. Wpływ ten jest w języku potocznym

15
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2. Oh! jedzie on, jedzie, jedzie,
Na tym brannym koniczku,

[: On sobie przypina [:
Na lewy bok szabliczku.

3. Jak sobie szabliczku przypnól,
Na swój dom se obracił,
Tak smutnie wzdychnół, a smutnie zapłakał,
Aże koń pod nim zarzał.

4. Ach! wy, moja pani mamo,
Prócz mnie tak stać nechacie
Przed tym waszym domem, z moim brannym koniem, 
Prócz mnie tak stać nechacie?

5. Na wojnu dał mnie już wzaci,
Ten Cieszyński miłość Pan,
Na wojnu mnie wzali, w powrozy zwazali.
Hned ku mnie warte dali.

6. A ta warta przy mnie stała,
Od wieczora do rana;

[: A jak Pan Bóg dzień dał [:
To mnie wieźli do Berna.

7. Jak mnie do Berna przywieźli,
Szylwach krzyknół: „gwer heraus“ !
Otwierejcie wrota, wieżę wam rekruta,
Cieszyńskiego poddany.

8. Oj ! wy, moja pani mamo,
Siostry, bracia, przaciele,
Już sie z wami łuczym, Bogu was poruczym 
Już ja was wic nie ujrzym.

stosunkowo bardzo nieznaczny; tylko w najzachodniejszej części Cie
szyńskiego, w okolicach Frydku i Polskićj Ostrawy na przestrzeni około 
7 mil kwadratowych wynoszącćj, uległa polszczyzna dość znacznie 
wpływowi sąsiednich morawskich narzeczy, a ponieważ te okolice ofi- 
cyjalnie do czeskich zaliczane bywają i mają szkoły czeskie, więc wpływ 
języka czeskiego coraz bardziej się tam rozszerza. Pomimo to jednak 
narzecza tych okolic raczej do polskich niż do czeskich zaliczyć należy, 
ponieważ mają: 1; wyraźne ślady samogłosek nosowych, 2) polskie 
spółgłoski ś, ć, dź, ź, 3) zmiękczone spółgłoski przed samogłoskami 
miękkimi. 4)akcent polski; brakuje zaś tym narzeczom samogł osek  
długich,  zamiast których (jak w gwarach polskich innych okolic) 
występują samogłoski ściśnione a, ó, ć, albo o, u. Jeżeli jednak po
tocznego języka tego krańcowego obszaru etnograficznego stanowczo 
nie można zaliczyć do działu czeskiego, lecz co najwyżćj nazwać go 
prze j śc iowym,  noszącym na sobie cechy obydwu stykających się 
tu języków: polskiego i czeskiego, to pieśni śpiewane tu, a nawet 
niekiedy w innych okolicach księstwa Cieszyńskiego, wyrażnićj wpływy 
czeskie zdradzają, ponieważ niektóre z nich, przyswojone żywcem 
z Morawy lub Czech nie zasymilowały się jeszcze zupełnie z miej
scowymi narzeczami. Lud nasz w tych zachodnich wsiach innćm na
rzeczem śpiewa, aniżeli tern, którego w mowie potocznej używa.
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1. Przeto sem kwam muzykanci 
Przeto sem kwam przystąpił, 
Abych swe smutne serce, 
Abych se go pocieszył.

2. Jak wam śpiewam, tak mi grejci 
Trom, dy, da, trom, dy, da,
A na mnie se pozor dejcie 
Trom, dy, da, trom, dy da.

3. Idź, młodzieńcze, od nóg naszych 
Staci se to nemuże,
Nasza cera jeszcze młada,
Nie potrzebuje muże.

4. Jesi ty chcesz rok czekaci, 
Trom, dy, da, trom, dy, da, 
Potym se to może staci,
Trom, dy, da, trom, dy, da.

5. Kto wie kan ja za rok budu, 
Kan budu mić prochasku,
Jak ja ciebie niedostanu, 
Malowany obrasku,

. Ja pujdu zejtra do Pragi 
Trom, dy, da, trom, dy, da, 
A tam se dam pod raj tary, 
Trom, dy, da, trom, dy, da.

. Budu mić konia brannego,
A kłobuk rymowany 
Par pistolet, karabin 
A boty woskowane.

8. Szabla sie po stronie błyska, 
Trom, dy, da, trom, dy, da, 
A mnie sie po tobie styska, 
Trom, dy, da, trom, dy, da.

9. Już jd siadam na koniczka, 
Na koniczka brannego,
A jeszcze se rospominam,
Na pan tatę starego.

10. Aby temu pan tatowi,
Trom, dy, da, trom, dy, da, 
Włosy z głowy wypadały, 
Trom, dy, da, trom, dy, da.

361.

1. O świecie, mój świecie, ty panujesz, (2 rasy) 
Fałesznu uprzymność, ty miłujesz. (2 rasy)

2. Zaczai sem miłować, w swej mładości 
Ona mnie przywedła do żałości.

3. Mam ja  za cie dostać holku innu 
Po stranie szabliczku, ocelowu.

4. Po stranie szabliczka ocelowa,
Ze je ma kochanka upłakana.

5. Nie płacz, holka, o mnie, prosim ja cie, 
Jak ja z wojny przyjdu, weznem ja cie.

6. Dybych ja przesmutna, to wiedzieła,
Jak ty z wojny przyjdziesz, twoja była.

7. Tobych ja sie za cie pomodliła,
A mszu swatu za cie służyć dała.

8. A jak przyszło po tej batalii,
Co sie o nas ludzie namówili.

9. Jeden woła: bracie, kamaradzie,
Niedej mi sie trapić pojdż, doraż mie.

10. Ja idę ku niemu, postawim sie,
Zacznę rozimać swoje serce.

11. Dyby to wiedzieła twa maciczka,
Jak je porubana twa hławiczka.



12. Przyszeł z landu befel na sitdlaki,
Ze maju pochować ty wojaki,

13. Szaehty su kopane w patnast siahu. 
Weźmie ho za hławu, smyk nim dołu.

14. Jak te szaehty pełne nahazaju,
Nie gaszone wapno na nich daju.

15. Kamaraei w roce idą do Czech,
Każdego nawszczywi jego ociec.

16. Mój ociec szedziwy taki pójdzie,
A mnie przesmutnego wic ne najdzie.

17. A jakżhy mnie znalezł na tym świecie,
Kie już na mym grobie kwici kwiecie.

362.

1. Adieu, me serce, już se łuczym,
Bohu i Maryi cie poruczym.
Już se łuczym, już se beru,
Do pole szczerego maszerujem.

2. Jak mi przydzie w polu wenku staci,
To małe misteczko za wdzięk wzaci, 
Słożym swój gwer i patrontasz,
To budzie pod hławu za mój polstarz.

3. Jen sem dolehnul, staci muszu,
Gdy słyszę na bęben łarmu tłuczu,
Ze marne być przychystani.
Aż nam przyde wietsze poruczeni.

4. Rzka: huzar jedzie od armady,
Strójcie sie wszyscy k wojowani,
Kniez nam pożehnani dawa,
A do batalii nastawa.

5. Kniez jeszcze w około nas obchazy,
Tu neprzatel na nas z kusów liazy,
Krew sie leje na wsze strany,
Jak z krasneho ludu tak i z koni.

5. Jeszcze sem jedne cesteezku miwał,
Co sem ku mej miłej chodzowywał,
I tuch stracił już ji nemam,
O Boże, prze Boże! co se poczyć mam?

363.
1. Oj! Boże, prze-Boże! co sie to dzieje,

Jak młody, tak stary żenić sie nie chcieje.
2. Ja sie żenici nie budu,

Niżbych sie żenić miał, na wojnę pujdu.
3. Gdyby mi Pan Bóg dał Cesarsku kasu, 

Wzałbych ja lirśt peniez, wsułbych do basu,
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4. Muzyczka mi kraje pięknie, wesele,
Aż sie to rozleha w naszym kościele.

364.

1. Oj Boże, prze-Boże! co se poczyć mam, 
Zejtra rano maszerować mam.
A to zrówna do pole,
Na francuskeho krale,
Tam se, tam se postawici mam.

2. Tambor bije, larmo bubnuje,
Oficery komandereju,
Wedż me serce, wędź, wędź, wedż,
Ze ja muszem od cie precz,
Szkoda, przeszkoda, moich mładyck let.

365,

1. Ej! na trzy strany klawa boli mie,
Ze sie na mnie gniewa pocieszeni me,
Kie sie gniewa, niech sie gniewa,

Po swej lubości,
A wy mi zagrejcie, moi muzykanci,

Kmej wiesiołości.
2. Słoneczko wychazy z welikej kory,

Ma miła wyhlida z nowej kumory,
Nie wylilidej, moja miła,

A wyjdź ku mnie wen,
Aże ja ci powiem, moja nejmilejsza,

Co sem dowedtł.
3. Coś dowedeł, toś dowedel, kiejś ku innej szeł, 

Ach nie miej mi za złe, moja nejmilejsza
Bom se zabłudził.

4. Kieś zabłudził, toś zabłudził, budżci
to wic krać,

Wic krać to, mój nejmilejszy,
Chciałeś mie okłamać.

5. Powiedz mi, dziewucho, coś ty tak cienka? 
A cóżbych nie była? dyćech panienka.
Sem panienka heska, cienka,

Oczka jak ternka.
Włosy kędzierzawe, pieknie krajzowane, 

Jako halenka.
6. Powiedz mi, dziewucho, co sy tak bieda? 

Kieś ty bywała, jako jagoda?
Oczka obie pokalane,

Twarz rozszczyrzena.



Powiedz mi, dzieweczko, rozmiłe serdeczko, 
Kto cie miłował.

7. Niewyśmiewej sie ty, boś ty to je ten, 
Bedzie ciebie Pan Bógtrestał, ta pro mnie sama 
Iżeś ty chcieł uwieść tak ślicznu pannu. 
Kiedy ja  była malusineczka,
Usłała mi matka pościelineczku.

8. Kie usłała, to usłała, dała mie nosić, 
Musicie wy o mnie, moi mładeńcowie,

Maciczku prosić.
9. Kiebych ja mieł o cie maciczku prosić, 

Wolełcićbycli ja  se szabliezku nosić.
10. Paru pistol, karabin, na konie sedam,

A tobie, dzieweczko, rozmiłe serdeczko, 
Rozłuczeni dam.

Waryjant. 366.

1. Słoneczko wychazy z zelenej bory,
Ma miła se dziwa z biłej kumory.

Nie dziwej sie, moja miła,
Pójdź se mnu drobek,
Nebo ja ci powiem,
Moja nejmilejsza 
Co sem dnes dowed.

2. Dowed sy ty, dowed, że sy tu nebył, 
Przebacz, mi ma miła, neb sem zabłudził.

Kieś zabłudził, toś zabłudził 
Wszak cie tam czert nesł.
Przebacz mi ma miła,
Kochanko rozmiła,
Wszak to jeny dnes.

3. Powiedz mi, ma miła, co sy tak tenka? 
Czemużbych nebyła, dyć sem panienka.

Sem panienka herska, tenka,
Oczka jak ternka,
Własy kudzierzawe 
Pieknie krauzlowane 
Jako bawełnka.

4. Powiedz mi, ma miła, co sy tak bieda? 
Gdyś sy bywowała, jak krew czerwena.

Ty masz oczka upłakane,
Twarzy siniawu;
Powiedz mi, ma miła,
Kochanko rozmiła,
Kto cie miłuje?
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5. Ty se nie wyptawej, bo sy ty je ten, 
Wszak ty budesz wkratkim czasie podweden.

Budeli cie Pan Bóg trestać,
To w kratkim czasie,
Żeś sy mnie oszydził,
Ach! mój nejmilejszy,
Dziewczatko krasne (młade).

6. Płakała, żeleła, gdy prała szaty,
Że i utonął perstenek złaty.

O ne płacz, ne żelej 
O persteń złaty.
Bo musisz opuścić.
Ach! ma nejmilejsza,
Rodzice taki.

7. Milszy mi rodzice niżli my oba,
Maciczka chowała, dych była mała,

Posteliczku mi dawała,
Dała mie nosić,
Musicie mładeńcy,
Wierni miłownicy,
Maciczku prosić.

8. Niżbych mieł o tebe maciczku prosić, 
Wolełbych u boku szabliczku nosić,

Par pistolet, karabin,
Na konie sedam.
A tobie, dzieweczko,
Rozmiłe serdeczko 
Rozłuczeni dam.

367.
1 .  [:Trzy krać mie k Bernu wedli [:,

Jeszcze mie nie odwedli
Jeszcze mie, dziewucho, nie odwedli.

2. [: Po czwarte do Ihlawy [:,
Dostał sem mundur nowy,
Dostał sem, dziewucho, mundur nowy.

3. [: Par pistul i karabin [:,
Pan Bóh wie, gdzie ja zhinu,
Pan Bóh wie, dziewucho, gdzie ja zhinu.

4. [: Czy u Turka czyli w leso, [:
Czyli mie kam zanese,
Czyli mie, dziewucho, kam zanese.

5. f: Poszlę ci dwoje psani [:.
Po wodzie, po Dunaji,
Po wodzie, dziewucho, po Dunaji.

6. [: W tym psani budę staci [:,
Źe musisz zapłakaci,
Że musisz, dziewucho, zapłakaci,
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7. [: Jakóżbych nie płakała, [:
Kiech sem cie rada miała?
Kiech sem cie, syneczku, rada miała?

368.

1. [: Stoi gruszka w szczerym polu, wysoko [:
A tam pod nią biała raża wykwita, 

Wykwita, wykwita,
A tam pod nią biała róża wykwita.

2. Utyrhnijże, ma panienko, te róże,
A nastyrkej syneczkowi do łoże.

(powtarza się jak wyżej.)
3. Bedzie sie mu libo spaci, w tym łożu, 

Zejtra rano wstanie, budę dziekowaci.
4. Dziekuju ci, ma panienko, dziekuji,

A przed tebu mój kłobuczek smekuji.
5. Nie dziękuj mi, moj kochanku, nie dziękuj. 

A przedemnu swój kłobuczek nie smekuj.
6. Bo cie zejtra naszy pani odwedu, odwedu, 

Odwedu cie pod rajtary do Pralii.
7. Do Prahi, do Prahi,

Tam ci daju biły kabat i szabli.
8. Prócz pak by mie biły kabat daw-ali, 

Kiech my oba, ma panienko, swobodni?
9. Prała pieńki u studenki, płakała, 

Czegożech ja, niebożatko, doczkała.
10. Doczkałaś ty syneczka neb dziewuszki!, 

Kupim jń ci kartonowu poduszku.

1. Pomoż mi Bóg z nebe, 
Że jń musim od tebe, 
Weczer gwer pucować, 
Rano maszerować,
Z równa do pole.

369.

2. A z pole na Turka,
Z Turka na Brandenburka, 
Szak sie mie niechyci, 
Szak sie mie niechyci, 
Żelezna kulka.

370.

1. Ja husarka mała,
Mezy husarama, 
Husarów je kompania 
A ja jeny sama.
Choćby było dwieście, 
Wytrwałabych jeszcze.



(117)

P i e ś n i  m i ł o s n e .
1. Horzehi lipka, horzeła,

Pod ni panienka siedzieła; 
Jak iskry na ni padały, 
Mladeńcy o ni płakali.

371.

2. A ten jeden płakał nejwice, 
Co ji kupował strzewice 
Strzewiczki piekne, zelene, 
Biłą pętliczką lemowane,
A ku temu jeszcze wic, 
Strzebne przaski do strzewic.

372.

1. Hława boli, serce tuży, 
Cełycli zemdleny;
Żaden nie wie, co mie boli, 
A ja nepowim:
Poszlijcie mi po lekarze,
Aż mi me serce zaważę, 
Wszak ja wam powim.

2. Już zawazał i rozważał,
Ja sem powiedzie!:
Ma żenka mi powiedzieła,
Abyś ty wiedzieł:
Nie pij wódki, chowej dutki, 
Czymże bydziesz chował dzitki, 
Abyś ty wiedzieł.

3. Trzeba uczyć sztuderować,
A nie masz za co;
Ty przepijesz, kany co masz. 
Kanż weżniesz na to:
Żenko moja, niestarej sie, 
Kupiem wódki, podpijem sie, 
Boś ty je moja.

1. [: Ma miła ma hodnu! [:
[: A co, co? [:

[: Sznurowaczku modru. f:

1. Łuczeni, łuczeni,
Co to je ciężka wiec,

[: Kie sie musi rozłuczyci [:
Z panienku mładenec.

2. Ryclilić sie rozłuczą,
Drobne rybki z wodą,

[: Niźli sie mam rozłuczyci [: 
Ma panienko z tobą.

373.

2. [: Mój miły ma taki! [:
[: A co, co ? [:

[: Przy galatach haki. [:

374.

3. Ryclilić się rozłuczy, 
Wodziczka z Dunajem,

[: Niźli się mam rozłuczyci,
Ze szwarnym szuhajem.

4. Kiechmy sie łuczyli,
Obachmy płakali,

[: Obachmy se białcm szatką [: 
Oczka wycierali.

16
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5. Kiechmy sie łuczyli,
Pod zielonym stromem, 
Wżdyckich ja ci powiedała, 
Że ta łaska nie je stała,
Że twoju ne budu.

7. Kie ja  pójdę lasem,
Będę płakać głosem,
Dam se kłobuczek na stranu, 
Na panienku zapomenu,
Pójdę sobie weseł.

6. Kie ja pójdę polem,
Bedzie wiater fukać,

[: Bedzie moja nejmilejsza [: 
Z okieneczka kukać.

8. Umrę ja, umrę ja,
Kto mie pochować da,

[: Ma miła se na mnie gniewa [: 
Ona mnie pochować nie da.

375.
1. Jak ja  pójdę pod twe okieneczko, 

Nawszczywię cie, moja galaneczko.
Galaneczko co dziełasz,
Czy już ty tu inszych masz ?

2. A jak ja  ciebie nie dostanu,
Udzielam se we swym sercu ranu,

A pujdu do klasztera 
Oblec se na fratera.

3. Jak jA budu tu mszu swatu służyć, 
Budę serce w moim ciele tużyć.

Pojdż, Hanulko, serce me, 
Pójdź pomodlij se za mne.

4. A nacz bych se za ciebie modliła, 
Kiech ja nie je żadna twoja miła.

Ty masz w rukach brewiarz, 
Do panienek nic nie masz.

5. Nie mam, nie mam, ale moliu mici, 
Ne składam se w tym stanie umrzyci,

Jen na łuce zelenej, 
Kochaneczko, serce me.

6. Jak ja budu tu mszu swatu służyć,
W tym Rudnickim kościele;

Budzie pewnie za tebe, 
Kochaneczko, serce me.

376.
1. Panienki na horze, 

Śpiewają: o Boże! 
O Boże, daj muże, 
Ać spumuże.

377.
1. Miesiączek jaśnie świeci, 

Jaro nAm nastAwA, 
Rozkwitaju se kwici, 
Zima nAm przestAwA.

2. MłAdeńcy i panny, 
Radziby szpacerowali, 
Do raje zeleneho, 
Odprowadzić miłeho.
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378.

1. Moja nejmilejsza,
Pódźmy sobie wen,
Dajmy sobie gębuliczki,
Pod szczerym niebem.
Ach, mój miły obrazku,
Kanż sy podziel tu lasku.?

379.

1. Ej! stała je stała, ta czerna mrokawa, 
Powiedz mi, ma miła, coś wczera płakała. ?

2. Plakatach, żeleła, wszak ja  wiem pro kolio. 
Pro sweho miłeho, wystała sem mnoho.

3. Wedlach sobie, wedła, jako ze sta jedna,
Z wysokiej stoliczki na nisku sem sedła.

4. Przebierałach sobie mezy mładeńcami,
Jako ci ptaszkowie mezy malinami.

5. Przebierałach sobie, aż sem se przebrała, 
Przece sera za stadku malinu, kisełu dostała.

380.

1. Dybych ja sie nie bał 5.
Hanulko twej zdrady,
Szełbych na jabłuszka

[: Do waszej zahrady. [:
2. Ale j& sie boję 6.

Żebyś mnie zdradziła
Żeby ma kapsiczka 

[: Na rok nie starczyła. [:
3. Nie bój sie, syneczku, 7.

Bo jó, cie nie zdradzę,
Czerwioną chusteczką

[: Okienko zahradzę. [:
4. Poczkejcie rodzice 8.

Wszak was Pan Bóg stresce;
Że wy mnie nie dacie,

[: Waszeho dziewczecie. [:

Waszeho nie dacie,
Bohata mnie niechce, 
Poczkejcie rodzice 

[: Wszak was Pan Bóg stresce. [: 
Udzielam z ni zenu,
Pak se ji ne wemu;
Na konika sednu,

[: Na wojnu pojedu. [:
Ej zaboli ciebie,
Hanulko, hławiczka!
Jak ty nie uwidzisz 

[: Twojigo Janiczka. [:
Ci francuscy lide 
Ci su neustupni;
Ci nedaju pardon,

[: Neb su jako wstekli. [:

1. Wykwitła mi biła róże, 
Ja ji trhać ne budu. 
Miłowałach si jedneho, 
Wic miłować ne budu.

381.

2. Miłowałach sem ho wiernie, 
W sercu sem ho nosiła. 
Teho sem se ne nadała,
Że je łaska fałeczna.
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3. Jedzie miły po hólicy, 5.

Ma kłobuczek na stranie;
Lide su mu powidali,
Tam ty potkasz swu pannu.

4. Ne młuwte mi, lide, o ni, 6. 
Hledzieć na ni ne moliu;
Jak ji spatrzym jednym okem, 
Spuścim hned obie dołu.

382.

1. Neni mi ne można wymłuwić, 3. 
To moje wzdychani,
Ktere ja tobie odsyłam,
Za twe miłowani.
Żeś ty oszydził mne,
O cześć przyprawił mne.
Pan Bóg cie strestaci musi,
Kara cie nie minie.

2. Gdzie je mój wianek zeleny, 4. 
Gdzie je moja postata?
Czerne wrany ho wzały,
Precz daleko do święta.
Ach bieda, au we!
Serce w ciele wadnie.
Hańba se wali ze wszech stran, 
Hory, przy kryj te mne.

383.

1. Wiemcić ja jednego ptaszka, 2. 
W zielonym hajiczku,
Ktery lita we dnie w nocy,
Sida na stromeczku.

Po coś ke mnie chadzowywał, 
Dyś na mne hledzieć ne mohł; 
Ja sem tebe ne prosiła,
Abyś ty mne miłował.
Już ma dwerze otewrzene,
Od łaski serce melio;
Ach nynie już su zawrze ne,
Ne przyde żaden do nieho.

Ach nocko temna, m c tmawa, 
Dybyś młuwić umieła,
Tobyś ty powiedzieła 
Gdzie sy nas stać widzieła. 
Noc temna już je prycz,
Już nas ne uzdrzy wic.
Ten kto panny w nocy miłuje, 
Bywa fałeszny nejwic.
Mamcić ja jeszcze jednu wiec, 
To z twojeho statku,
Perstenek złaty coś mi dał,
Na wiecznu pamatku.
Kteryś mi darował,
A z łaski winszował,
Ja sem o tem newiedzieła,
Żeś fałesznu lasku miel.

Gdyby mi go Bóg dał, 
Wiem źebych mu przał, 
Chowałbych go w klatce, 
Przy mojej pościelce, 
Latać bych mu nie dał.

P i e ś n i  ł o w i e c k i e .
384.

1. Jelenek sie na łące pasie, 2. Jelenek se ho lęka, 
Myśliwieczek się nad nim trzasie, Porzad do łasa ucieka.
Gdzie je, gdzie je moja flinta, Tam, tam sie lutuje rębaczowi, 
Aże ja zabiję sakulenta. Że ledwa uciekł myśliwcowi.
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3. Rębacz go pięknie wita,
Flinteczku ze siebie zwleka 
Witej, witej, mój jelenku,
Będziesz dobry ńa pieczenku.

385.

1. A ja sem zajiczek nieszczasny,
Gdy wyjdę słuneczko przekrasne,
Nohi natahnu, do pole tahnu,
A biekam sem a tam, wreim se.

2. Tu przyjdę myśliwiec, puf strzeli, 
Myśliwiec do mnie, kucharz mie tahne, 
Kucharzka gdy kuże stahuje,
Dość szkaradnie na mnie spliwuje.

3. Kucharzka mou kuży prodawa,
Za dwa groszle ju żydom dawa.
Tu, tu, tu, hajdernaj, tu matę,
Szak wy ji drażej prodate.

4. Tu hneda pecze, aż sadło tecze,
Wrt, wrt, wrt, przy olini obraca,
Dzieła se po smerci regracy,
Trawy zelene mi nie przili,
Sami se sałatu dziełali.

5. Ne przizeń wstekła, przidesz do pękła, 
A jak se do pękła dostanem,
Polub mnie, myśliwcze w rzyć. Amen.

P i e ś n i  r ó ż n e j  t r e ś c i .
386.

1. Ślubował sem Bohu memn. 2. Lepśzy było Bohu służyć,
Ze pójdę na służbę k niemu, Niż marności świeckiej zażyć.
Ej ! ślubował sem, a nie szeł sem, Bo marność świecka wodą płynie, 
E j! mocny Boże, przemyrhał sem. A słowo Boże niezaginie.

387.

1. Posłuchejte panny, i takie panicy,
[: Co sie stało w mieście, [:

W mieście Hołomucy.



2. Zabiłeić Matuszek, zabił Magdalenku,
[: Co se ji miał wzaci [:

Za swój u manżełku.
3. Magdalenka leży, pod zielonym głogem,

[: A Matuszek siedzi [:
Za szerokim stołem.

4. Magdalenkę niesą pod zielonym wieńcem, 
[: A Matuszka wiedą [:

Kaci k szubienicy.
5. Najprzód ojców prosił, by mu odpuścili,

[: A to co uczynił [:
By mu uczynili.

6. My ci odpuszczamy tę twoją nieprawość,
[: Niech ci ją  odpuści [:

Hołomuckie prawo.
7. A ja  was nie proszę byście mi odpuścili,

[: A to coch uczynił [:
Byście mi uczynili.

8. Na szpic głowę dali, kołem połamali,
[: A jego rodzice [:

Na to sie dziwali.
9. A wy, rodzicowie, z tego przykład biercie, 

[: Stanu manżelskigo [:
Nigdy niezbraniejcie.

10. To wam da Pan Jezus, Boskie pożegnani, 
[: A potem po śmierci [:

I duszne zbaweni.

388.

1. [: Ej idącić moje lata,
Rowno z hodzinami [:
Jak ja rzeknem Amen 
Włożą na mnie kamen,
Na te moje grzeszne kości,
Ach Boże mój z wysokości,
Jużcić to je Amen.

389.

1. Już ta łuczka poseczena
Pódżże, dziewczę, grabić siena.
A ciepły wietrzyczek,
Z pola podmuchuje,
Do weczera suche,
Sieno budę.
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390.

1. Jo nie umrę na słamie, 2.
Ale umrę na koni.
A jak ja też z konie spadnę, 
Szabliczka mi zadzwoni.

Ja ubogi sirotek,
Mam wieliki zarmutek. 
Moja miła w kącie leży, 
A ja se ji ne dotekł.

391.

1. Masarze, masarze, co dziełate?
[: Pziszła sem na maso, wy ne matę [:

2. Na jake, na jake? na barani,
[: Swoirau miłemu na snidani. [:

3. Za krajcar peczenki, za grosz masa, 
[:Ho sa, sa, dziewucho, jużeś nasza. [:

392.

1. Ach Boże mój wszemohucy, 
Ne opuszczej mojej wiecy, 
Abych nahle nezemrzeł,
Ach! Boże mój wszemohucy! 
A coch dłużen popłacił.

2. Bo jak by mie k hrobu nesli, 
Toby se dłużnicy zeszli.
Z hrobu by mie wyjali,
Piet a dwacet w rzyć dali, 
Brzo by to udzielali.

1. Źle maminko, żle, 
Żle maminko, żle, 
Brandeburk jedzie. 
Maju welke kabaty, 
Poberu nam dukaty.

393.

2. Źle maminko, żle, 
Źle maminko, żle, 
Brandeburk jedzie. 
Maju welke czepice, 
Poberu nam ślepice.

394.

1. Był jeden mładeniec krasny, 4. 
We świecie sie nabiegał, 
Ubogiemi pohrdawał,
Bogatej panny hledał.

2. Idzie cestu, śpiewa sobie; 5. 
A śmierć k niemu zdaleka,
W pieknemkremplowanem ruchu, 
Prędko k niemu pośpiecha.

3. Rzka: mładeńcze budź weseły, 6. 
Znam jaką intencyj masz.
Ty masz wole k ożenieni, 
Bogatej panny hledasz.

Ja sem ta kterej ty hledasz, 
We wszem se ci wyrównam; 
Jesi se mie zamiłujesz,
Złota strzebra hojność mam. 
Jesi se mie zamiłujesz,
Złata strzebra mam dości 
Co ho ne budesz mohł uneść, 
Musisz se ho dać weści.
Hola, hola, to je dobrze,
To je dobra nowina:
Snąć niejakim panem budu, 
To mie szczęści potkawa.
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7. Smerć podźwihła drabe flary 
Chce mładeńce objimać,
Ach biedaż mie, gdyż sy ty smerć, 
Ach biedaż mie, przebieda.

8. Raczej uciecz precz odemnie, 11. 
Nechaj mila, nechaj mie.
Ja ci dam na wyżyweni,
Idź raczej do szpit.de.

9. Ach prócz se mie tak oszkliwisz 12. 
Mój mładeńcze rozmiły;
Dyć sem ja  piękna czerwena,
Jen niemam w hubie zuby.

10. Bez zubów ja cie nie wezmu, 
Bez nosu ja cie niechcu;
Bez oczy ja  cie niewezmu, 
Samych kości ja niechcu. 
Kdyżbych z tebu k ołtarzy szeł, 
Kniez budę prycz uciekać.
Na twej szkarady konterboł, 
Ne budę mie chcici znać.
A ja  sem takowa prudka, 
Ptaczka w lufcie uchycim;
A ja  ciebie, mój mładeńcze, 
Wic od sebe ne puścim.

395.

1. Co wy, panowie, dziełate, dziełate,
[: Że sie nam żenić ne datę, ne datę,

Że se nam żenić ne datę?
2. A nam tak żeniczki potrzeba, potrzeba,

[: Jak sedlakowi hewera [: hewera.
3. Sedlak se liewer wypujczy, wypujczy,

[: Żeny żaden ne pujczy [: ne pujczy.
4. Czerwene, modre orzeszy, orzeszy,

[: Któż mi me serce pocieszy [: pocieszy.
5. Zasmuci mie leda kto, leda kto,

f: Pocieszyć mi ho nie ma kto [: nie ma kto.
6. A pociesz że ho sam Boże, sam Boże,

[: Kdy mój miluśki nie może [: nie może.
7. Czerwona, modra fiała, fiała,

[: Szeroko się rozwijała [: rozwijała.
8. Ja powiadam ci ma miła, ma miła,

[: Nie budziesz mie wic mięła [; wic mięła.

396.
1. Poszło dziewczę do Miszkowca, 2. Tu mnie boli, tu mnie koli, 

Uczyci se pisma, Tu mnie pokój dejte;
Nadeszli go sanetrarze, U Matuszka szwarna Zuska,
Ledwie domu przyszło. Tam se ji hledejte.

3. Poszło dziewczę do Miszkowca,
Napiło sie cmeru;
Przeskoczyło przez przykopę,
Tam go chłapcy perii.

397.
1. Kopała babienka zahradu, 2. Mładeńcze, mładeńcze snadna rada 

Prżyszeł k ni Michałek na radu. Weź se ty swój pytlik na zada, 
Daj, babinko, daj radu, Idzi do kramu bohateho,
Jak ja tu panienku powedu. Na kup ty damaszku modreho.
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3. A tułej se tułej po rynku, 7. Mój pantato rozmiły,
Aż sie ty przytulasz ku młynku; Mi sie ta panienka nie libi, 
Jak sie ku młynku przytulasz, Ona czarne oczy ma,
Na pani rychtarzku zakłupasz. Ona sie na mnie olilida.

4. Kłup, kłup, kłup na dwerze, 8. A jak przyszło w północy,
Ma pani ryclitarzko otwerz mne; Rezynka wołała pomocy;
Ja ne budu otwiraci, Owej owej na sto kroć,
Aże ja usłys/.u mienowaci. Podż też, maminko, na pomoc.

5. Ja sem kramarka z Opawy, 9. Nie płacz, nie krzycz, nie wołej,
Ja wezu korzeni do Prahi; Tej gańbiczki mi nie dziełej;
Fury na przedu posłała, Mam ja strzebra, złota dość,
A ja sem pozadu dostała. Zapłacim ja ci twu poczciwość.

6. Musisz ty, Rezynko, łóżko słać,10. Co je po strzebrze, po złocie, 
Może ta panienka z tobą spać, Co je po strzebrze, po złocie,
Panna z pannu może spać, Gdy już me serce opłacze,
Ne muże se nic złeho udziełać. Gdy już me serce opłacze.

11. A jak przyszło na rano,
Na jeji domeczku napsano:
Ze rychtarza Rezynka,
Neni poczciwa panienka.

398.

1. [: Ode dwora do młyna, 4.
Jest cesta utłaczena, [:

[: Kto tam po niej chadzował 
Ten mynarku miłował. [:

2. Ej kłup, kłup, kłup na dwerze, 5. 
Czyli mynarza nie ma?
Mynarz stój i w młynicy,
A szpikuje pszenicy.

3. Jak sie myn&rz dowiedział, 6. 
Po siekierke hned bieżał,
A miłemu hławiczku ściął,
I rzucił ji na wodu.

7 Miłujcie wy panienki, 
Ej! panienki swobodne, 
Nie bedziecie wylewać. 
Waszej krwie niewinnej.

Szła mynarka pro wodu, 
Ej pro wodu studennu, 
Nalezła tam hławiczku, 
Przewelice ranienu.
E j! hławiczko ma miła, 
Gde leży twe cięło?
Ono leży w piwnicy,
Na tej nowej stolicy.
Ej mładeńcy kterzyste, 
Ne miłujte żeny,
Bo ja  jednu miłował, 
Kosztowała mie życi.

Kolęda. 399.

Dej Pan Bóg weczer, den weseły, 
Najperw panu gospodarzowi,
A potem też take hospodyni,
I czeledce wsze jeho miłej;

17
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O! raczciesz też dalej posłuchaci,
Co wam budemy piekuie śpiewaci,
O narozeni sławnym jeho:
Był dzieciątkiem a terpieł mnobo.
Była je matka Jeżyszowa,
Jozefowi je zaslibena,
Jozef pak Panny Maryi clicieł,
Rżka ji do końca nieopuścił.
Rżka nieopuszczę Maryi Panny,
Neb se tento z ni narodził,
Duchem swatym se to pusobi.
Trze kralowie od wychodu przyszli, 
Dary z sebu take przynesli,
Kadzidło i miru,
Zadać krześciansku wiru,
Żadać dzieciątka małeho,
Szczaści, zdrawi, roku noweho. Amen.

400.

1. Ach! mój Boże nejmilejszy, 6, 
Co se począć mam,
Miłowałech dziewczę szwarne, 
Opuścić ho mam.

2. Nic mi nie ma luto bardziej, 7. 
Luto jeji krasy;
Bych my społem chadzowali,
Po wszecki czasy.

3. To jedno prosirc ja  cie 8.
Moji rozmiłe dziecie,
Jeżli by to możne było,
Chcu prosić o cie.

4. Moi mili rodziczowie, 9.
U nóg wam padam,
A o waszu cerku,
Uprzymnie żadam.

5. Wstań, mładeńcze, od nóg naszych 10 
Nie proś już wice,
Nasza cera nie śmie ciebie, 
Miłować wice.

Choćbyś prosił sto krać wice, 
Nie uprosisz naszych serc; 
Nasza cera nie śmie ciebie,
Już miłować wic.
Rozpuknij sie serce moje,
Wydej pramenie,
Co byś mohło spalici,
Te dwa kamenie.
Co su tak zatwerdziełe,
A na mnie zapomniełe,
A o naszy wiernu łasku,
Już wic niedbaji.
Wrać se kemnie, dziewczę szwarne, 
Dej mi ruczyczki,
Na ukazku wierne łaski,
Dej mi hubiczki.

. Wiem że cie ja  nedostanu, 
Darmo bych terhł hławu,
Ja na ciebie zaś dziewczę 
Szwarne, zapomenu.

1. Przy Cieszynie na kopieczku, 
Su tam wojacy,
Chcieli nas tam zwerbowaci, 
Szumni hanacy.

401.

2. Moja miła nic nie wie, 
Aż ji poszlu psani,
Jak se psani przeczytu, 
Potem sie dowie.
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3. Przylecieła hołubiczka,
Ma siwe perzy,
Powidała moja miła,
Że mi niewierzy.

4. Kie niewierzy, niech nieclia,
Ja pojedu do święta,
Tam se budu namłówaci, 
Herske dziewczata.

5. Niepowidej moja miła.
Twojej macierzy,
Żechmy my tej to nocy,
Spali społem w poli.

6. Mój malućki, nic nie powiem, 
Macierzy nie powiem,
Biła by mie ma maciczka,
To dobrze wiem.

7. W Hołomucy na frajplacy, 
Tam su wojacy,
Kanonierzy granaterzy,
To łierscy chłapcy.

8. Tam se oni werbuju, 
Szabliczkami sekaju, 
Powidała moja miła,
Że mie zabiju.

9. Neni prawda, nie zabiju,
Ja szabliczku mam,
Za hodzlnu za pół druhe, 
Trzysta posekam.

10. Jak ja budu w łagrze stać, 
Muzyczka mi budzie grać, 
A ta moja galaneczka, 
Budzie sie dziwać.

402.

1. Ten Cieszyński zamek, szyndziołem pobity,
Siedzi tam syneczek, w zielazach zakuty.

2. Przyszła tam dziewucha, z pod tej niżniej brony, 
Puście mi syneczka, aż się rozłączymy.

3. Kieśmy sie łączyli, obachmy płakali,
Lepszyć by nam było, bychmy sie nieznali.

4. Płaczcie oczka, płaczcie, czerwionemi łzami,
Że sie już stało rozłączeni z wami.

5. Płaczcie oczka, płaczcie, ale łzy nie kapejcie, 
Coście rade miały, już mieć nie bedziecie.
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Ty syneczku dybyś móg . . . .  223 |

Nr. pieśni.

Trzy krać mie k’ Bcrmu wedli. . 367

U Cieszyna na kopieczku 
Ujadeś mie, piesku, ujad .
U naszygo mynarza . . .
U naszego pana, masztal murów 
U przewozu stała . . . .

82
77
49

109

Wandrowali s z e w c y ..........................171
Warej warej zły d u c h u .................. 193
W czarnym lesie, na białym . . . 117
Wczora była n ie d z ie la ..................174
Widziałech ja trzy panienki . . . 125 
Wiek na tym świecie krótki . . . 319 
Wiemć ja jednego ptaszka . . . .  383
W jarząbkowym p o lu ......................108
W mieście grają i bębnują . . . 158 
W moim ogródeczku* leluja . . .  6
W moim ogródeczku listki . . .  69 
W Niedziele sie rad napije . . . .  302 
W ogrodzie przy wodzie . . . .  54
W  ogrodzie strom eczek..................126
W Bendziałek nawarzył gałek . . 189 
W Raciborzu, w Raciborzu . . .  83
W stodole na gum nie......................230
W tej jodłowej s i e n i ....................3 8
W tej nasze) Bukowinie..................328
W tych naszych Błędowic . . . .  334
Wykwitła mi biła r ó ż a ..................281
WTyszła dziewczyna sama jedyna . 23 
W zielonej pszenicy..........................344

Żaden nieuwderzy..............................151
Zadudej, z a d u d e j ............................. 194
Za górami zarza................................. 244
Za górami, za la s a m i......................116
Zagrejże mi na b a s i e ........................67
Zakukała kukulinka............................47
Zaiecał sie Bartek Marynie . . . 237
Za nic mie ni macie............................25
Za ongo c z a s u ..................................185
Zaprzągejże konie w tanki . . 335
Zaspała dziewczyna pod luliją . . 17 
Za stodołą na jęczmieniu . * . 305
Zaszumiała zielona Dąbrowa . . .  98 
Zawiązali cyganowi oczy . . . .  256
Zbladła pani, z b la d ła ....................U 5
Zdało mi sie z d a ł o ............................39
Z jednej strony lastóweczka . . . 145 
Z jednym gada do strzody . . . .  254
Źle maminko, ź l e ..............................3T3
Źle ścielesz dzićw eczko....................79
Z tej tara strony jeziora, stoi . . 141 
Z tej tam strony, jeziora — gąsiora296 
Z pod pieca gołąbek . . . . ' . .  246 
Żyję, żyję, niewiem długoli . . . 239



O M Y Ł K I  D R U K A R S K I E .

Pieśń 23 z w r o tk a  7 z a m ia s t  domrzemy m a  b y ć  pomrzemy 
n 50 „ 4 „ zwarne „ szwarne
n 51 „ 2 „ karmiczne „ karmione

91 1 „ koń „ kan (gdzie)
* 106 „ -  106 * 105
„ 110 —  —  „ 101 „ 110
„ 112 3 „ jedna „ jedno
„ 114 „ 10 * kanch „ kan
v 117 „ 7 „ piaszeczka „ ptaszeczka
„ 117 „ 17 „ namółwali „ domółwali
r 125 „ — * 26 „ 125
„ 128 „ -  n -  , 1 2 8
* 132 „ 5 .  grat „ gnat
„ 147 „ 3 „ potulasi „ potułasz
„ 153 * 1 „ niechciała „ niechała
„ 186 „ 1 „ góry „ góny
„ 206 „ — „ budzie „ bedzie
„ 2 1 9  , 1 „ zdumiała „ zdumiała
* 275 „ 6  „ oczy „ raci
r 288 p 4  „ s ą ,  „ j%
„ 295 „ 2 „ plocku » placku
„ 342 „ 2 „ kosiszku „ kosiczku
„ 347 „ — „ kapłani n kapłoni
„ 354 „ 2 „ granie „ grónie
* 368 „ 1 „ raża „ róża




