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ęczyckie, podobnie jak i wiele innych dzielnic staro

J żytnej Pol ki, pokryte niegdy gę temi borami, w ród 
1 których świeciły długie smugi i kępy moczarów i trzę-

awi k, kryło też równie jak i tamte ziemice, w łonie swem, 
mnogie mitologicznej natury tajniki. Bory przeciągały się 
ztąd 1 do dzielnic są iednich · od trony zachodniej wkra
czały i łączyły i. z borami Kujaw i Konińskiego (obacz: 
Lud III, str. 24 i 53: Kujaw. borowe, Borowiacy 1), za
chodząc ztąd dal j j z ze w Kali kie i Poznań kie. Od 
południa zły ku Pilicy, po za którą rozciągały ię znów 
pu zez ziemi andorni r kiej , gdy od w chodu tykały 

się z pu zezami Mazow za. \Ve w zystkich tych borach 
i pu zezach prz , iadywał i dokaz l\ał po wojemu duch 
i ·h opiekuńczy, gło ny u ludu Boruta 2). Duch ten potężny, 
czkolwick przy rozro '· ie chry tym1izmu przedzierzgnięty 

zrazu w prz możn go. zynnego po w zech borach i górach 
diabła ( cz go dowodzi pomoc j go przy przeno inach góry 

') Borowiskami nazywają tak:te mie zkańców Tucbolszczyzny w Pru
sach zachodnich. 

') Nierównie jut rzadziej pojawiał się Boruta w południowych, ma
łopolskich prowincyach. 
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poznali kiej, -o b. l/ud IX, str. 6, - oraz wyrywanie z ko
rzeniami sosen i dębów z puszcz Ostrołęckiej i Przełom
skiej), miał wszakże tutaj w Łęczyckiem, jak się zdaje, 
swe rodzinne gniazdo, swą główną kwaterę, z której na 
wsze strony wychylając się, dokuczliwe nieraz dla mie
szkańców całego kraju robił wycieczki 1); tutaj też, u p i
sk orz ów łęczyckich dobił się snać z czasem i indygie
niatu szlacheckiego (skutkiem czego zapewne, jako 
waszmość karmazyn, przeniesiony został z pospolitych wą
dołów i błot leśnych do wygodniejszych dlań a zaopatrzo
nych sowicie w niepróżne beczki lochów łęczyckiego zamku), 
by z tej rezydencyi mogąc łatwiejszy brać udział w biesiadach 
i festynacl1 współ-braci szlachty, tern lepiej zdołał wpływać 
na jej zdrowie, mienie i przyszłe losy, i podobnie sobie 
z nią poczynając jak poczynał w Krakowskiem równie mo

żny jego kolega z Twardowskim, - jużto usługą, już po-
trach e m , umiał zaskarbić sobie jej przyjaźń, porękę, 

a w k01icu - i duszę. 

Nie dziw przeto, że w ziemi tak niegdyś lesistej, 
bagnistej, a tak płodnej w tradycye, zachowały się żywiej 

i dłużej niż gdziekolwiek - mimo wczesnego zaszczepie
nia tu chrześcijaństwa, - wspomnienia wielu z pogań kich 
cza~:~ów dotrwałych i~:~tot nadprzyrodzonych (o jakich w po
mnieliśmy już w eryach poprzednicl1) , - że zarówno 
z licznerui pielgrzymkami odbywanerui podcza odpustów 
do tutejszych i pobliskich miejsc cudownych, obiegały też 

') Czy atoli duch ten miał w istocie ogólne, wszecb{!wiatowe, czy 
tet tylko- mimo swej sławy -lokalne jedynie (tak tu jak i gdzie
indziej) znaczenie, wyka tą dopiero dalsze a gruntowne na tern 
mało jeszcze obrobionem polu podjąć się majlice badania. - Zdaje 
się te do tego rodzaju diabłów naletał i ów w powieści o Madeju. 
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po kraju rozliczne gadki o złowrogiem działaniu ·w zelkich 

sił nieczystych z całej tutejszej branych i personifikowa
nych przyrody, wespół z dykteryjkami o złośliwych spraw
kach owego mości-pana Boruty. Nucąc pieśni nabożne 

po kościołach i chatach , nie zapominał tu lud bynajmni~j 
prawić u domowego ogniska bajek o psotach czartow-

kich, ni śpiewać pieśni światowe mitologiczny mające za
krój, lub dumy z dawnych odziedziczone czasów, z któ
rych niejedna sięgając treścią w daleką prze złość, mimo 
1owszych już wyrażeli . uważaną być by mogła (jak ą-

zimy) za typową, - a do takich zaliczyć nam wypada 
ma. 34, 48, l 5, 189, 203, 271, 2 2, 2 9, 291 1

). 

oteż obok ściśle zawsze wykonywanycli przepi ów reli
gijnych, nie zaniedbywał lud tutejszy uciekać się co 
chwila do guseł i w zelkiego rodzaju zabobonnyrh prak
tyk, o jakich już napomknęliśmy w eryach : III, VII, 
XV i t. d. A ztąd i do żydów, mimo potrz by cod7.iennego 
z nimi obcowania mimo bezpod tawnego obdarzania ich 

niepomiernem zaufani 'm i postępowania wedle za ięgniętej 
u nich rady, plemienną (jak lud całej niemal Pol ki) ży-

1) Między pieśniami, zamicścilismy kilkanliście drukowanych (b z 

nuty) w Bibliotece Warsz. 1860 r. (maj), a które prze łał był 

wówczas W. A. Maciejowekiemu w liście swym 1. Grałt:wski 

rodem z Mazewa, przyczem powiada on: " ą myśli piękne w ze
branych przezemnie pieśniach i pio neczkacb, le o wiele pię 

kniejsze są ich melodye, bo jak lud mówi: "pieśni i nuty uczą 
się od m o rs ki c b y re n ludzie nadbrze:tni, a od nich dopiero 

reszta na świecie". Więc nie są one układane, ale płyną z poza 

świata na!lzego. Ludzie zwyczajni nie są ich w stanie utworzyć( 

a mo to określenie początku pieśni, ileż ma w obie poezyi l" 

(Ob Lud er. XII, str. 277, notka do nr. 535). Melodye, o któ

rych tu mowa, zdobyliśmy na miejscu w r. 1864, i dołączamy 

je obok tekstu. 



VI 

wił on zawsze nienawiść, 1) która rlopiero w nowszych 
czasach, i to pod wpływem nowszych, do równo-uprawnie
nia narodowego zdążających wyobrażeń, w humanitarniejsze 
względem nich przeradzać się poczęła uczucia. 

W Seryi niniejszej, obok wielu pieśni ciekawej nader 
treści i wyrazistej melodyi, zamieściliśmy niemałą także 

ilość tańców, tak z tutejszej (łęczyckiej) jak i z sąsiedniej 
kujawskiej pozyskanych ziemi. Co do ruchów i rytmiki 
rzeczonych tańców, dałoby się w ogóle zastosować do nich 
to co już w tym przedmiocie powiedziano o taiiCach ku
jawskich w Seryi IV Ludu, z tym wszelako dodatkiem, 
że tmice łęczyckie częściej już niż tamte ukazują naciski 
(akcenta) mazowieckie (na słabą część trójkowego taktu), 
a ztąd nieco zamaszyściej i z większą bywają wykony
wane brawurą. Do tych ostatnich , należała niewątpliwie 
tak zwana Dyna, taniec nieco wymyślny, zarzucony tu 
już od lat przeszło 40 lub 50 (obacz: Mazowsze, IIstr. 298) . 
Był to rodzaj prędkiego Chodzonego, przybierającego pe
wne ruchliwsze taneczne figury (prawdopodobnie z innych 
za pożyczone tańców, osobliwie z mazura szlacheckiego), 
a który ożywiał się w następstwie jednym lub dwoma ze 
znanych we elszych i skorzniejszych tańców. Mężczyzna 

do wspomnionego hu'tca zwykł był zapraszać d wie kobiety 1 

z których jednę stawiał po swej prawicy drugą po lewic) 
(do prawego i lewego boku), i biorąc każdą za rękę., 

1 ) W Łęczycy połowa niemal ludności jest żydowską. I tutaj, jak 

po wielu innych kraju naszego miastach, pokazują w kościele 

po-bernadyńskim szkłaoną trumienkę ze zwłokami dziecka, z któ

rego żydzi w r. 1629 wytoczyć mieli krew na swą paschę we 

we wsi Komarzyce. (Ob. Ma~owsze V, str. 11, Zabludów). 
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bchodził z niemi we trójkę izbę w około, zrazu spokoj
nie, nawet o pale, później nieco żwawiej. Toż samo czy
r.ił po nim i drugi tancerz, idąc znów ze swą parą kobiet 
w przeciwną tamtej stronę izby, t. j. jeżeli poprzednicy 
poszli w prawą, to on zwrócił się ku lewej (chyżej) stronie. 
Przy spotkaniu, obie trójki zatrzymując się, wyginały 

i podsuwały się (balansowały) ku sobie, robiły młynka 

czyli młynkowały (t. j. obie kobiety, tak z jednej jak 
z drugiej strony, podając sobie wzajem dłonie zakręcały 

się ze swoim lub przeciwnej trójki tancerzem w kółko), 
poczem rozchodziły się, każda trójka w swoją stronę, po
wtarzając też same tub tym podobne figury przy każdem 
nowem spotkaniu, z większą atoli krewkością gdy spot
kano się u drzwi lub komina. Niekiedy występowało w taki 
sposób 4-ry lub więcej podobnych trójek, zwłaszcza gdy 
dosyć było po temu miejsca. Taniec ożywiając się coraz 
bardziej, kończył ię zwykle już to ochoczym kujawiakiem, 
już raźnym oberkiem, wiatraczkiem, a wtedy tancerz od
dawał jednę ze swych towarzyszek któremu z widzów lub 
nowo-przybyłemu gościowi, albo też sam w dal zym ciągu 

wywijał z niemi obiema po kolei 1). (O tańcu suu.ć podo
bnym, lubo znacznie zdegenerowanym, mówi także: Wista 
III str. 66, śpioch). Muzykę do Dyny podaną tn w Cho
dzonym (obacz: nutę nr. 401), bacząc na ruchy tailCa, 
zwłaszcza przy spotkaniu dwóch trójek, gdy kłaniając 

1 nachylając ię podchodzą obie ku sobie, należy obie 

') Tak wykonaną (na żądanie nasze) widzieliśmy ową Dynę w r. 
1864 w dworko szlacheckim pod Łęczycą, przygrywał jej atoli 
grajek wiejski. Powiadano nam wszakże, że znaną ona była 
i chłopom także, lubo mniej wytwornie przez nich czy to w kar
czmie czy w własnym domu bywała tańczoną. 
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Podobny temu charakter, nic dosyć co do tempa i ru
chów zdecydowany, noszą widocznie także na obie i nuty 

pod nrami 104, 130,405,413,455 zamieszczone (jak 

również i w Seryi III Ludu nra 276, 305, 312, 313, 329;
w 'eryi XVIII ma: 49, 2, 166). 

O. K. 
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l. Ł e czy c a, miasto nader starotytne, zapewne od rozległych 
a bagnistych łęgów biorące nazwę, była niegdyś stolicą ziemi a na
stępnie województwa tegoż imienia, złożonego z powiatów Ł~czyckiego, 
Brzezińskiego, Orłowskiego i Inowłodzkiego, w posiadaniu książąt 

Kujawskich. Zdobyta przez Bo)esława Krzywoustego na Zbignie
wie w r. 110 ; w r. 11 O odprawił siQ tu za Kazi(,llierza Sprawie
dliwego zjazd książą,t, biskupów i szlachty w celu znies1enia wielu 
nadużyć i gwałtów wyrządzanych duchowieństwu i włościanom. Rzeka 
Bzura (lewy j~j brzeg) oblewając miasto od wschodniej strony, li o
rzyła niedo ·tepne błota: te zalane na wiosnę wodą, przed:.tawiały 

Łęczycę jakoby na wyspie wznoszącą, się, a wyziewy mgli. te z błot 
w jesieni, niezdrową ją, czyniły. W nowszych cza ·ach kanałami wybi
teroi i usypanemi świeżo groblami, osuszono błota; co wiele przy
czyniło się do padźwigniania miasta, do którego kilka traktów wy
nioslemi zasadzonych drzewami prowadzi 1

). Kazimierz W. wystawił 

tu mury i gród, którego obecnie szczątki tylko pozostały śród mia
sta. Zamek łęczycki głównie zrujnowały d" i e wojny szwedzkie 
(r. 16:>5 i 170:> ). Inne ruiny, lubo je ·zcze zamieszkane, przedstawia 
b. klasztor Norbertanek. l\11a to miało kilka kościołów: farę, Domi
nikanów fundacyi Kazimierza W .1 Norbertanek, llemanlynów i Kol
legiurn Jezuitów ze szkołami od r. 1730. Roku 1400 przeniesiono 

1) Czyński, wspominając o drodze ku Lodzi (w r. 1!:!63), mó~ i, iż pod 
Zgierzem położenie nie tak nizkie jak w Gostyńskiem i pod Lęczyc~. 
Wsi większych przy trakcie prawie nie masz. Le~mi er z (parafijaGóra) 
murowane ma domki, czerwieniejące dachy, a za nim jeszcze jakaś wio-
LwJ, St r)j& XXI L l 
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miasto z prawa polskiego na chełmińskie i porównano z Kaliszem; 
r. 1448 uchwalony tu został statut zwany ł~czyckim; r. 1547 pry
mas Dzierzgowski odbył tu synod prowincyjonalny; w ogóle odbyło 

si~ tu (głównie w Tumie) 21 synodów 1
). (Obacz W. H. Gaware

cki: opis Ł~czycy w Kalendarzyku politycznym, Warsz. 1834. -
Ł~czyca w czasopismie: Przyjaciel ludu, rok ligi 1835, nr. 17. -
Ks. M~tlewicz: Łęczyca i Tum w Pamigtniku religijno- moralnym, 
Warsz. 1849, tom XVI, str. 392 i XVllty, str. 20. 93. - Baliński 

i Lipiński: Staroiytna Polska, t. I, str. 257). 
2. T u m. Z drugi~j, praw~j strony rzeki Bzury, leży o kilka 

wiorst na wschód od miasta wśród obszernych łą,k ( cz~Jsto zamie
niają,cych si~J na wiosnę w topieliska) wioska Tum, niegdyś może 

przedmieście, tak zwana zapewne od kościoła archi-kollegiaty, jednego 
z najdawniejszych w Polsce, bo załoionego wedle Długosza w r. 
967 t. j. we dwa lata(!} po przyjęciu wiary Chrystusowej przez Mie
czysława I. - Ks. Mętlewicz atoli (w Pamictniku relig.-moral.) 
dowodzi, że wieś ze świl\tynią, nazywała si~J pierwotnie K o s z c z o l v. 
Kościoł (w aktach: Summurn Lanciciense) archikollegiatazaś zało
żona r. 1125 (wedle napisu nade drzwiami w kościele), pótniej 
dopiero otrzymała nazwę tumu v. tumino, a wykończoną, została z ka
mienia ciosowego i poświęconą, r. 1161 N ar o d z e n i u N. M a.-

ska; reszta z&l! SI} tO kolonije porozrzucane, tam wiłród łąk, ówdzie na 
wzgórzu, charakterystyczne prosto ścięteroi szczytami budynków. Na tę 
modłę budowane Bl} wszystkie domy kolonistów niemieckich. Okolic.a 
dość smutna i jednostajna, mimo dobrych urodzajów, mimo dosyć kwi
tnącego mieszkańców stanu i pewnego dobrobytu, jak i mimo ruch u 
na szosie przewózki} bawełny i węgla wywołanego. 

') W zwaliskach zamku, osobliwie w podziemnych jego sklepieniach, ja 
i na przyległych błoniach miał przemieszkiwać, podług podań lud , 
sławny B o ruta, kulawy diabcł·szlacbcic, który jut-to pilnował skarb 
w lochach podziemnych, jut rozmaite przybierając na siebie po s tac i, 
szczególnie powracającym w dobrym humorze (podpiłym) z Łęczycy 
różne wyrządzał psoty i płatał figle (oh. Przypisy). 
Łęczyca miała niegdyś mnóstwo browarów; to też i na pijakacli 

nie zbywało. - Niedaleko miasta stoji figura, gdzie wyobrażony je t 
Pan Jezus w postawie siedząc~j z podpartą na ręku głową. Powiadaj , 
te jakill tartowniś napisał na postumencie te ałowa: "Mój Jezu l cz -
muś tak zafrasowany?" - A drugi dodał zaraz pod spodem nibyt10 
odpowiedt P. Jezusa: w Bo mnie martwicie, pijaki łęczyckie, te wa.s 
do trzeźwollci nawrócić nie mogę". 
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r y i P. i ma za Patrona ~w. Alexego. Tu tet odbył się pierwszy sy
nod czyli zjazd r. 1180, a przewodniczył mu Piotr III arcybiskup 
Gniezn.; ustawa kanoniczna tego synodu stała się zasad!\ Wiślicki~j ; 
skutkiem czego Długosz krytycznie przejrzanym i sprostowanym by6 
powinien. Kościół ten napadli i zrabowali r. 1294 Litwini pod wo
dzą, Witenesa. - Ciekaw~ jest cała struktura tego kościoła, jego 
wiete, grobowce i drzwi. Opis obszerny Tumu wraz z planem dał 
Wiad. Łuszczkiewicz (Kraków, 1880). 

Niedaleko, bo 200 kroków od Tumu, ku miasto, jest wśród 

nizin niewielkie wzniesienie czyli mogiła zwana w dokumentach Mo
Zes seu Grodeisko, na któr~j, wedle podania, sta6 miała kontyna czyli 
bótnica pogańska. 

3. Łó d t, dai~ miasto wielkie i ludne, niema prawie dziejow~j 

przeszłości. W XIV wieku przez Władysława księcia ziemi Łęczy
cki~j i Dobrzyński~j nadana w uposatenie biskupom Kujawskim, sta
nowiła biskupi~ własność at do r. 1806. Rz&d pruski zamierzał nę

dtn(\ mieścinę (prawa miejskie nabyła r. 1496) zamienić na osadę 
wiejski\, lecz świetniejsza czekała jl\ dola. Nadszedł r. 1815 i wnet 
potem na cał6j przestrzeni wskrzeszonego Królestwa zawrzał praco
wity ruch około podtwignienia dobrobytu i bogactwa krajowego. Mę
towie jak Mostowski, Lubecki, Staszic, Rembiellński, zbudzili uśpion~ 
jeszcze w kraju stronę przemysłu i powstawać zaczęły wszędzie pod 
zachęt~ rz~du osady fabrycr.ne, w których pracowita i umiejętna lu
dność cudzoziemska rzucała nasiona przemysłu. Wtedy to bogata 
w piękne lasy okolica Łodzi, przerznięta strumieniami zasilanami 
przez rzekę Łódkę, zwróciła uwagę członków TZI\du i w r. 1820 za
liczon~ została Łódt do rzędu miast fabrycznych. Maji\C w r. 1821 
niespełna 800 mieszkańców, liczyła jut w r. l 30 ludności z gór~ 
5000 głów. W t~j epoce rozwijał się w Łodzi jednocześnie przemy ł 

ukieoniczy, lniany i bawełniany. Krótko to przeciet trwało : po roku 
1830 znikaj!\ celniejsze fabryki sukna i płócienniczych wyrobów, dla 
których fabryka Kopiacha tak ~wietne rokowała nadzieje. Utrzymała 

się tylko bawełniana produkcyja i choć oparta na dostawie zagrani
czn~j przędzy, a więc zawisła od chwiejnych warunków dalekich nad
morskich targów, doznaj~c przecież cil\gMj, szczególnej opieki i po
mocy rzą,du, wyszła zwycięzko z rozmaitych przesileń i w latach 
1840-42 stanęła u szczytu pomyślności. I pótni~j w latach l 48/9, 
i w czasie domow~j wojny amerykański~j, ciętkie produkcyja baweł
nianych wyrobów przebywała próby; lecz ostatecznie przeżyła wszyst-

1• 
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kie te koleje i lep zych doczekała się czasów. Dziś Łódź pewmeJ
szym już znowu krokiem idzie po drodze fabrycznego postępu. Roz 
siadła się na długiej, Wl\Zkiej, pięciawiorstowej niemal przestrzeni, 
zaczyna. zwolna rozrastać sic w pasma ulic, równoległych do głównej 
a.rteryi. W miejsce i obok jednostajnych, niepozornych i oko nużl\

cych dworków, coraz gcściej dźwigać się zaczynaj~ wspaniale kamienne 
budowle, a w potę2nych gmachach fabrycznych drga. 2ywo tętno 

przemysłowego 2ycia. Tam to zamknął t:1ię ruch pracowitej ludności ; 
i dla tego w cif1gu dnia cista a czasami i pustki zalE'gajl\ długie, 

okiem niedościgle ulice. Tak zwykłe w naszych miastach towarzyskie 
zebrania przyjaciel 'kich kółek, sa, tu rzadkim wyj~tkiem. Ludność 

fabryczna bawi się po za domem i najchętniej wolne chwile przepę

dza w ulubionych ogródkach lub piwiarniach. Je t tu starożytny dre
wniany kościołek katolicki, 1 nowy piękny kościół ewangielicki. -
(Ob. Łódź p. Oskara l!'latL'a w Tygodtiiku illustrowanym: Warsz. 
1866, nr. 330). 

4. Zgier z miasto po·.vwtowe nad Bzurą, obszerne, na poeby
łości wzgórza zbudowano; · chociaż fabryczne, na ulicach jego dość 
jest pusto i cicho; uli ·a długa łączą.ca. dwa rynki na dwóch prze
ciwległych końcach, dt.ioli miasto na dwie niemal równe połowy: 

domy przy niej murowane, 1•irtrowc, stawiano jakohy pod sznur. Przy 
głównym rynku, h adratow) 111, :s lu i kościół katolicki 1 ratu z. Bocwv 
ulice wiccej maj:l parkanów 1 og"rod6w, mniej domó1\; zbudowano t 
piękny kościół cwaugicl t ch W Wielkich budynkach mieszctl\ s i~ 
przcdt.alnie wełny i jedna h.~oo~ lny (w r. l G2); jest tu dość obswrny 
ogrńd spacerowy, a za JUia~ll'lll -Lr1.clnica, kq;gielnia i t. p. dla ro
botników fabryczuych. 

Zgierz, da wuiej zwany ł.l~tc Z c g 1 ~., by l O" ad:~ miej ·k~; w r. 

1420 na tąp1ło pnenic:.icnw mit•szczau i wsi l ar g o lu c z prawa. 
pol~kiego na nicmiccktc. A tuli je zc1.e i w r. 17 1 bj l on lichq mio
ścimt, głównie przez kolodZH'lt~W zamic z kam\; w1.mógl i powoli 
wreszcio przcdt.alnic j1•go 11 t• lny, nim L6di .iiaotla, do wysokieg 
już były do~dy sloprua rut.llflju. - (Oh. S. Uzy(L kt: Zgierz i Ła
giewniki w czasopismi 1 Ksi~:}'t .~u·,c~ta, Wars1.. l Gl ::, cześć llga~ 

str. 27. 49). 
5. Łagiewniki 1 il 

tle świerkowych borów ,,tłato~ 

.') llzura w la~: i,•" 11id..i ·J. l '' 
~>i\• pu l:~kacil ~,.er" ,, 

ku.cidna nad Jhura '). ,.t'a 1:i mnern 
widny jui. jPst kła ·t.Ł.,r .Fruncist.kanów 

r·h hit•rJ,Il p~>CZI.Iłck, płynit• woln•J, rozlew" 
L 11lr11g:~ 1.wi•:k wnt:ll 1-i•_• coraz malcmi 
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(dziś po-franciszkański) fundowany r. 1678, oraz kościół przez nich mu
rowany r. 1701 i konsekrowany r.• 1726, z cudownym obrazem 
św. Antoniego i grobem błog. Rafala Cbylióskiego zmarłego w r. 
17 41. Wieś była około r. 1660 własnością, Bełdowskich, potem Karn
kowskich. Cieśla do budowania młyna sprowadzony przez Żelewskiego 
w r. 1669, mial objawienie św. Antoniego, co gdy się rozgło iło 

a cieśla przy iągł w Gidlach u XX. Dominikanów i na Kalwaryi za 
Krakowem u XX. Bernardynów o prawdtiwości widzenia, Żelewski 
wybudował kaplicę w miejscu wskazanym przez św. Antoniego; wła
dza arcbi-dyjecezalna pozwoliła na odprawianie służby Boż~j w nowo
wybudowan~j kaplicy, a wkrótce też pnybywali tu chor~.y, strapieni i ka
lecy by doznali ulgi w cierpieniach za sprawą, tego świętego. W ladn~m 
położeniu są, je zcze 4 kapliczki w dość znacznej odległości od mu
rów klasztornych, z nadanem i im odpustami". (Ob. Wmdomoś6 history
czna o cudownćm objawieniu się ś. Antoniego z Padwy we wsi Ła

giewnikach, z przydaniem krótkiego ry u życia księdza Rafała Cby
liń kiego przez X. J. Piaseckiego, Warsz. l 44. - Czasop. Klo y, 
Warsz. l 72, nr. 368.- Paml§tnik religijno-moralny, Wars. 1 44, 
t. VII, str. 311 ). 

6. Stryków mia teczko, niegdyś do rodziny Ła kich nale
ŻI\Ce. ') - (Obacz: Maeow ee I, str. 33). 

7. A lek s a n dr ów miasto nad Bzurą,, założone r. 1818, ma 
fabryki sukna. 

8. Konstantynów miasto nad rzeką, Ner, założone r. l 30 
przez Mikołaja Okołowicza, ma kościoły: ka tohcki i ewangielicki, 
oraz fabryki sukna i wyrobów bawełmanycb. 

strumykami, a opatrzona upustami, porusza już mnóstwo młynów i tar
taków; w Lucimierzu obrac la jut koła w fi bryce cukru. Kroniki mó
wi!}, że niegdyś poławiano w nitU perły i mnóstwo p iskorz y ma
jących w jćj wod ch swą stolic., a wielk. takie ich liczbę w błotach, 
bagnach l moczarach przyl glyc!J, siedli kn starego Boruty. Dziś o per
łach ani słychać, piskorzy mało, a Boruta z rogatywk ·' kontu zero, 
pasem i zardzewiałą karabelą, przyczaił się jedynie w ciemnych lo
chach łęczyckiego zamku. (Czyński). 

') W. A. Maciejowski (Piśmiennictwo polskie, Waraz . 1851, tom I, str. 
135) mówi: ~światlejsi nawet mężowie w Czechach, w XVII jeszcze 
wieku prawili, iż polaka rodzina. .Laskich w Łęczyckiem zamieszkała, 

traci rok·roczniejednego członka rodu, który się zamienia w wilka, 
płacąc tak karę za ubójstwo ś. tanishwa biskupa, którego 
śmierci spólniczką była •. 
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9. Katmierz miasteczko nad rzeką N erem, naprzeciwko 
miasta L u t o m i er ska (w Sieradzkiem), miało jut prawa miejskie 
w r. 1418, należało w końcu XVIligo stulecia do kapituły krakow
skiej. Mieszczanie (chrześcijańscy) trudnią, się rolnictwem. 

10. P o d dęb i c e nad rzeką, N erem, miasteczko od r. 1815, 
ma zameczek po Grudzińskich, i kościół fundowany r. 1447 (muro
wany w r. 1610). Mieszkańcy trudnią się przemysłem i rzemiosłem. 

11. D o m a n i e w wieś kościelna. W po b litu SI\ moczary, w któ
rych równie jak i pod Łęczycą, i Tumem ukrywał się głośny na oko
licę diabeł Boruta. 

12. Parzę c z e w miasteczko nad rzeczką, Gnidą,. Mieszkańcy 

trudnią, się rolnictwem. 
13. O ż ó r k ów nad Bzurą, w r. 1811 na osadę fabryczną, ze 

wsi zamieniony przez Ignacego Starzyńskiego, jest od r. 1820 mia
stem. Ma fabryki przędzy bawełnianej i sukna. Jest tu kościół kato
licki, kościół ewangielicki i dwie synagogi. - (Ob. czasopismo Klosy, 
Warsz. 1872, nr. 386). 

14. B i e l a wy, osada nad rzeką, Mrogą. - (Ob. Mazowsze I, 
str. 33). 

15. Orłów wieś, dawniej miasteczko powiatowe. - (Ob. Ma
zowsze I, str. 33). 

16. P i ą, t e k miasteczko nad rz. Moszczenica,. - (Ob. Ma
IOWSie l, str. 33). 

17. S o b o t a miasteczko, naletało do Sobockicb, a później do 
Zawiszów. - (Ob. Mazowsze I, str. 33). 

18. Sobótka wieś kościelna, przyległa Mazewowi, należała 

niegdyś do archi-kollegiaty łęczyckiej; przeszła w nowszych czasach 
w posiadanie rzą,du, który po r. 1832 utworzył z niej donacyj!\. 

19. M a z e w v. M a z ów, wieś kościelna, należała niegdyś ró
wnież jak i poprzedzaja,ca, do archikollegiaty łęczyckiej, od r. 1416 
do 1521 była miasteczkiem M a z o w o zwane m '). Niegdyś, gdy były 

') Niedaleko Mazewa jest w polo kilka stosów kamieni dużych polnych. 
Zapytany o ich znaczenie wieśniak odpowiedział, że to diabeł niósł 

kamienie, aby niemi zawalić jakiś kościół, lecz gdy kur zapiał, diabeł 
musiał wszystkie kamienie rzucić. Ale, mówił ów chłop szepcąc "licho 
nie śpi, on tu ich pilnuje, ten diabeł, i dlatego o złem nie trza w t6m 
miejscu gadać, bo się może wiele złego z tego narobić". - t Obacz: 
Przypisy i Mazowsze I, str. 21). - Znajdowano tu niekiedy monety 
z popiersiami cesarzy rzymskich. 
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w okolicy wielkie lasy, mieszkańcy trudnili sio rolą, i bartnictwem ; 
stanowią,c cech bartniczy statutowo urzą,dzony. Maciejawski mówi: 
"Z napomknieó o t~ m w statucie bractwa (ko~cielnego) r. 1779 po
stanowionego wno zo, te i w Mazewie był niegdyg cech takowy, i miał 
swoje a podobne do istniejf\cych w XVI wieku tu i owdzie na Ma
zowszu prawa". - (Ob. W. A. Maciejowaki: Mazew w czasop. Bi
blioteka Warszawska z r. 1857, t. I, str. 269). 

20. Gr a b ów miasteczko w poblitu rzeki N er. Mieszkaócy 
trudnią, się rzemiosłem i rolf\. Blisko Grabowa jest wioska Kur z a
j a m a, gdzie wedle podania miał niegdyg przemieszkiwad "jaki~ dia
blik" Kurzyjamką zwany. 

21. D ą, b i e nad N erem, było jut miastem w XV wieku, i na
latało do dóbr królewskich. Mieszkańcy trudnią się rolą; jest tu 
i kilka fabryk. 

22. Gr z e g orz e w miasteczko nad strumykiem Kąpiel, nie
gdy~ własno~ó arcybiskupów Gnietnień kich, załotone przez arcybi
skupa Mikołaja Dzierzgowskiego w r. 1550. Nawiedził je potar w r. 
1858. Mieszkańcy trudnią się rolnictwem. 

23. B o rys ł a w i c e wieś kościelna, miała zamek do Ruso
ckich należący. 

24. Kłoda w a mi a to nad rzeczką Kłodawicą, starotytne, ma 
kościół farny ~. Idziego, przy którym kanoników Laterańskich osa
dzono Uak w Płocku ob.Masowsze IV, str. 12). Jagiełło r. 1387 oposatył 
tutejszśm probostwem biskupów Wileńskich; a w r. 1409 przenosi 
miasto z prawa polskiego na szredzkie (alias sredense). Ko~ciół 

i klasztor Karmelitów i kościół Bożego Ciała. Miało szkoło, w któ
r~j uczył wymowy Grzegórz Wigilancyusz z Samborza. Przy mie~cie 

pałac z ogrodem, niegdyś rezydencya Dąmbskiego, wojewody sieradz
kiego. Opodal za mi a te m na ornśm polu zwan~m: star e m i a s t o, 
odkopują szczlłtki bruków, w kazujące pierwotną, po adę. 

25. Krośniewice (dawniśj Krasnowice) miasteczko nad 
strumieniem uchodzącym do Och ni; miało przywileje miej kie jut 
w r. 1459. Zni zczyły je wojny szwedzkie. 

26. D ą, browi c e miasteczko, i królewszczyzna. niegdy~ do 
starostwa Kłodawskiego naletą,ca. Podupadło skutkiem wojen szwedz
kich i morow6j zarazy. Z drzewa zabudowane, ma dwa kościoły pod 
wezwaniem ~. Wojciecha i ~. Ducha. 
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27. Gostynin miasto nad rz. Skrw~. (Obacz: Maiow-
Sie l, str. 33) 1

). 

28. G o m b i n (o b. Ma1ows1e I, str. 34). 
29. Wloszczon ów v. Włoszczan6w, Łuszczan6w, wieś pod 

Gombinem, była niegdyś własności~ poety Kaspra Miaskowskiego.
(Ob. Przypisy). 

') Gazeta Warszawska z r. 1855, nr. 144. 147 podaje i~: "Pod Gostyni
ninem na wzgórzu leży wieża zamku Konrada, jednego z ksiąi~t Ua
zowieckicb. .Między ludem okolicznym krąży wieść o smok u czy 
jakim-ciś potworze, który miał ~yć pod tą górą. i zrządzać ogromne 
szkody, a którego zabił szewczyk z Gostynina (ob. Lud, Ser. V, str. 9. 
- Ser. XX, str. 262, Solec). Lochy ZliŚ pod dawnym zamkiem są nad
zwyczaj rozległe. Podanie niesie, że są. połączone z miasteczkiem przej
ściem tajemm~m; mają. ontl także, jak wiele innych swą. legendę o ukry
tych skarbach". 

Tu takie zamieszczono wyjątllk z listu Józefy Szmigielski~j z Pło
cka, w którym autorka !laje opis ruin pobiskupich Gulcz.ewa pod Pło
ckiem (ob. Mazowsze IV, str. 13), oraz akt oskarżenia i wyroku na 
5 czarownic. W nim czytamy ustęp taki: gdy proszono czarownicę 

piwowarkę, żeby zrobił:\ piwo dobre, ona odpowiedziała: .Nie frasuj
cie się; wzięłam ze czterech rogów kamienie, ~eby prędko 

wyszło- i było wyśmienite".- Rogi owe, oznaczały zapewne kąty 
lub te~ końce czy węgły jakiegoś czworoboku, może budynku lub pola. 



L U D. 

Lud w Ł~ctyckiem, a po części i w Gostyńskiem, ukazuje te 
samP niemal zalety ·i wady, jakie spotykamy u ludu kujawskiego 
i wielkopolskiego. 

Stosunek włościan do szlachty i wogóle usposobienie ich wzglę

dem panów było do niedawna takie same, jakie panowało w całym 
prawie kraju '). Charaktery tyczny tego u8posobienia daje dyalog 
z cza ów pańszczytnianych, opowiadany nam w czasie pobytu w Łę
czycy. Gdy pewna z obywatelek majętniejszych w okolicy umarła , 

jeden z dwóch chłopów rozgadując się o tym wypadku, wyraził się 

do drugiego: "Eh! tacy państwo, to im i tu i tam (t. j. na tym 
i na tamtym świecie) jędnako dobrze; óna ta'm pewnie do nieba 
poszła; a bo-6 to óna ma jakie grzechy na sobie; mogła by<! po<l
ciwą; nie potrzebowała kraś<!, bo miała wszystkiego podostatkiem ; 
nie potrzebowała si~ gniewa<!, ani klą<l, ani pomstować, bo-6 to te 
IokajiRka tylko patrzali na jej skinienia rychło cego zażąda; nie do
znała głodu, to i nie potrzebowała wyciąga<! ręki zkąd-bądt po strawę 
ani się przejada<! rzerzuchą; nie potrzebowała zabiega<! różnym bie
dom w domu i na polu, bo jej nie brakło niczego; - a my, to-ta 
niera1. musimy się dobrze w głowę poskroba<l żeby chociaż co twar
dego przekąsi<!, a potem gorzalezyskiem garło popłuka<l, musiemy 
sie z ludziskami i babami nasemi poswarzyć, przecherać, ofuknąć, 

1) Łęczycki szlachcic na. jednym dworku jak i mieazczuch obdarsany 
między n·emi bywa przydomkiem: p i ak orz; Kaliski uchodzi jako : 
o w c ar z, Sieradzki jako: kołtun, Wieluński jako: p ak u l ar z. 
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a czasem i w mord~ huin"6, bo-6 to tu mi~dzy nami nie inacy 
bywa, - to-ta człek i zgrz~szy, i biśda pot~m !" 

Nic dziwnego, te przy tak smutnym stanie rzeczy, jaki całemu 
ludowi uczuwać si~ dawał w kraju, wady jego, a mianowicie niepo
szanowanie cudzego mienia, pijaństwo, gniewy i hałasy po domach 
i karczmach, otrzymujflc obfity zawsze zkfldinfld do wybuchu tywioł, 

wzmagały si~ i do baóbiflcych natur~ ludzką, podburzały myśli i czy
nów 1

). Pijatyki i bijatyki po karczmach były na porzf\dku dziennym. 
Nie szcz~dzono obeltywych słów z jedn~j i drugi~j strony, nim si~ 
wzi~to za barki. Oto cała litanija przekleóstw jakiemi si~ obrzucano, 
a które nadesłane nam zostały właśnie w liście z ziemi Ł~czycki~j; -
Sf\ one wielce cbarakterystycznemi, wi~c udzielić ich do użytku 

badaczy nie uwatamy za rzecz bezkorzystni\. 
l) Ty złodzieju, - 2) ty gałganie, - 3) ty huncfocie, -

4) ty oszukańca, - 5) ty wydartusie, - 6) ty cyganie, - 7) ty 
okrako, - 8) ty świnio, - 9) ty jucho, - 10) ty psiakrew, -
11) ty psia.wiaro, - 12) ty tydoska wiaro, - 13) bodaj ci~ kaci 

1) Zwłaszcza od czasu zmes1en1a pańszczyzny, (jakkolwiek akt ten był 
dobrodziejstwem dla włościanina) - wzrosła u wielu z nich (pomnych 
mote na niedawną zaletność) buta, zuchwalstwo i mściwość, jak tego 
między innemi, dowodzi donieaienie Dziennika Poznariskiego z r. 
1872 nr. 235, genie czytamy jako: .P. Woje. Pieniążek włdciciel wsi 
Wargawy pomiędzy Kutnem a Łęczycą, został tak silnie gracką 
(motyką telazną. do kopamia kartofli) raniony w głowę przez GrzeJę 
Jędrzejczaka wlol!oianioa t~jte wsi, te tycie jego jest w niebezpie
czenatwie. Przyczyna tego przeatępstwa była ta : Pewien niesumienny 
włościanin uwoził z pola gnój naletący do właściciela wsi; - obecni 
inni włościanie spór 7. nim o to wiedli, nie dozwalając zaboru . Na to 
nadszedł p. Pieniątek, chciał z początku zapobiedz. kradziety, lecz 
gdy uparty włościanin z wozem brał się do odjazdu, p. P. nie mogąc 
go zatrzymać, uderzył go pręcikiem. Gdy się to dzieje, zięć potrąco
nego wieśniaka, młody Grzela Jędrzejczak, uzbrojony w grackę, za
skoczył raptem z tyłu i niespodziewanie nieprzygotowanego do na
paści uderzył silnie w głowę. Pan P. miał na głowie ciepłt watowaną 
cupkę; mimo to, przez nit telazo weszło w głowę na szerokość 
i głębokość kilku palcy. Pan P. upadł i zemdlał. Rozjuszony morderca 
pastwił aię jeszcze nad swą ofiarą; lcżl}cego jut na ziemi ostrzem te
laznym uderzył jeszcze po szyi trzy razy, robii}C mu tyle:!: ran, po
czem ratował się ucieczką. Schwytanym jednak został i przyznał się 
do przestępstwa •. 
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wzi~ni, - 14) bodaj cię diabli wzi~ni, - 15) a bodaj ci~ diabli 
tywcem do piekła porwali, - 16) bodaj~ z piekła nie wyjrzał, -
17) bodaj~ zgorzał, - 18) bodaj~ si~ spalił, - 19) bodaj~ zmar
niał, - 20) bodaj~ przepad, - 21) atebya zginl\ł, - 22) a bodaj~ 
si~ zapad, - 23) bodajś się udławił, - 24) bodaj ci ko~cil\ w gar
dle stanęło, - 25) bodaj~ na wieki zajęczał, - 26) bodaj~ się ni
czego dobrego nie doczekał, - 27) bodaj~ jasności Boski~j nie ogłl\
dał, - 28) bodaj cię Macierz Bo ka pokarała, - 29) bodaj cię 

~więci Paóscy opu~cili, - 30) bodaj cię sam Pan Bóg skarał, -
31) bodaj~ na Bo kim Sl\dzie przepad, - 32) bodajś się łaski BoMj 
nigdy nie doczekał, - 33) bodajś się zbawienia nie doczekał, -
34) bodaj cię ~więta ziemia nie przyj~ła, - 35) a bodaj~ jut słońca 
nie ogłl\dał,- 36) ateby cię pioruny trzasły, - 37) ateby się świat 

na ciebie zawalił, - 38) ateby cię ciętka ziemia przygniotła, -
39) ateby ci kropli wody zabrakło, v. byś j~j nie dostał, - 40) 
ateby cię pierwsza kula nie minęła, - 41) a bodajteg wisiał, -
42) a bodajeś zgnił, - 43) a bodajeś się w proch zamienił, - 44) 
bodaj cię robaki roztoczyły, - 45) a bodaj cię ręka Bota dotknęła, 

- 46) a bodaj cię Bo1a męka zabiła,- 47) ateby cię nieszczę~cie 

ogarnęło, - 48) a bodaj cię na rozstajnych drogach szarpali, -
49) a bodaj cię konie rozniesłY., - 50) ateby cię wilcy zjedli, -
51) a bodaj cię przemieniło (w wilkołaka), - 52) ateby cię wo
dziło (zbłąkało), - 53) a bodaj ci (złe) na drodze stanęło, - 54) 

bodaj cię powietrze raziło, - 55) bodaj ci nogi w ziemię wrosły, 
56) bodajg ręce po łokcie wyrobił, - 57) bodajś okruszyny chleba 
ię nie dorobił, - 5 ) bodajś się niczego nie dochował, - 59) bo

daj ci wszystko powyzdychało, - 60) bodaj cię przekleóstwo spot
ało, - 61) a bodajś z torbami chodził, - 62) aieby cię choroba 
v. cholera) spotkała, - 63) at.eby cię choroba tłukła od nieba do 

ziemi, - 64) atehy~ jutra nie doczekał, - 65) bodajeś konać nie 
móg, - 66) bodaje~ spuch, - 67) bodaje~ pęk, - 68) bodaje~ 

parszał, - 69) bodajeś z ciała opad, - 70) bodajeś znędzniał, -
l) bodajeś pamięć zatracił, - 7'2) ateby ci ko~ci pogrurhotało, -
3) bodaj cię krew zalała, - 74) bodaj ci się kLzki powykręcały, 

- 75) a bodaj ci bebechy (wnętrzności) wylazły, - 76) a bodaj cię 
ątroba zabolała, v. bodaj ci się ścisła, - 77) a bodaj ci wszyst
ie włosy ze łba wyleciały (by mu czuprynę przy bijatyce wydarto), 

78) a bodaj cię zimno wytrzęsło, - 79) a bodaj ci ręce i nogi po
-wykręcało, - 80) a bodajś ręki\ ni nogl\ nie ruszył, - 81) ateby 
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ci nogi spuchły, - 82) bodajeś kark skręcił, - 83) teby ci~ pa
raliż ruszył,- 84) at e byś ogłucb, - 85) ażebyś oślep, - 86) ażeby 
ci ślepie wylazły, - 87) ażeby ci język usech, - 88) a bodajś 
oniemiał, - 89) ażebyś się zachlał (przez pijaństwo), - 90) bodajś 
z dech jak pies, - 91) bodaj ci przy skonaniu wszystko złe stanęło, 

92) a bodajś się w grobie przewrócił. 

Gdy s i~ o kogo nie dba, wtedy mówi się: jechał go sęk! -
v. jechał go pies! - v. jechałby go chudy bociek (bocian). 

Mowa ludu ma właściwe sobie cechy. Autor listu do Gazety 
codz,ennćj z r. 1860 nr. 256 powiada: "Narzecze ludu Gostyńskiego 
jest mazurskie, wszelako widne w niem SI\ wpływy SI\Siednie, tak, że 

w zachodniej części powiatu nie tyle m a z u r z l\ co w wschodniej, 
i trafiają się nawet mówiący wcale czysto (t. j. prawidłowo) jak Ku
jawiacy. W prowincyonalizmach, oraz w niektórych obrzędach, mo
wach weselnych i t. p, mają wiele wspólnego z tymi ostatnimi". 

Do miejscowych wyrażeń i wyrazów należą następujące: l) 
l e d w o c b, niedołężny, ledwo łizie; 2) n a p ar ty, uparty, naprzy
krzony; 3) b a c y ć, baczyć, pamiętać; n i e ba c y ć, nie pamiętać 

(powszechne); 4) ja d o wić się, złościć się na kogo; 5) m a m rak, 
m a m rot a ć, mroczyć (o ludziach); 6) p o d a rl a ć, pogardzać, po
miatać np. każdy nim podaria; 7) u ty wać na kogo, utyskiwać, do
kuczać; 8) u c a l o n y, dopełniony, dokonany; 9) z b ery, kl\ty, dziury 
np. chowa się gdzieś po z berach; 10) n a -wieś, na- w s i zamiast: 
nadwór, na podworze np. wypędź psa na wieś; 11)latoperz, 
niedoparz; 12) g łydy, łydy, łydki (plur.); 13) jarki, kruchy. 

Ubiór. 

Ubiór włościan w Łęc1.yckiem i Gostyńskiem mało ma cech wy
bitnie go wyróżniających od ubioru sąsiednich Mazurów rawskich 
i łowickich. Pod Łęczycą, noszą się włościanie prawie tak, jak to 
wskazaliśmy na rycinie dołączonej do tomu II Mazowssa, przedsta
wiającej typy z pod Łowicza. Ubiór włościan z pod Krośniewic i Kło
dawy zbliżony znów jest do kujawskiego od Kowala (ob. Lud, Ser. 
III. str. 72). Wszakże sukmana męzka, również z granatowego sukna, 
jest tu nieco obciślejsza, a pas wełniany czerwony, zwil\zany tak jak 



13 

go wiążą pod Łowiczem. Kobiety takie ubierają się prawie na po
sób wskazany na rycinie z pod Łowicza; odróżnia je tylko czepiec 
inacz6j przystrojony i krótsza nieco katanka wierzchnia. 

Dz1ennik Warszau·ski z r. 1855 nr. 14, zamieszcza list Józefy 
Szmigielskiej pisany z Tokar nad Wisłą z którego na tępują.cy cytu
jemy wyjątek: 

"Lud tych okolic (pomiędzy Łowiczem a Płockiem) ubiera si~ 

w ogóluo§ci bardzo nieładnie. Wielka ilość o iadłycb Niemców kolo
nistów i młynarzy, oraz bliskość mia t, wpłynęła na to przeistocze
nie narodowego stroju. U mężczyzn pencer lub płaszcz granatowy 
z długą peleryną; u kobiet zafirowe pończochy, sukienka bez ręka

wów lub z rękawami niezgrabnami i pufiastemi; mężatki różniące 

się od panien suto obst.ylym czepcem, oto strój jaki uważać mogłam 
na okręinem, gdzie lud z kJ!ku nad Wisł~ położonych wio ek był 

?gromadzony. Gl~biej zaś w kraju, ku Łowiczo1~i. zdarzyło mi ię 

spotkać w dni świąteczne i z bial:t takie sukmanką do krakow. kich 
podobną(?), tak wdzi~cznie na ·mukłycb wyglądającą parobkach, 
i z temi krasneroi cbu:,;Lkami, które ładne lub dbałe o swą, piękność 
dziewczęta z tak uroczą tantazH czasami wi<vać umieją,". 

n Koloni tów Pru ·ak6w, nawcl nic zagadaw. zy do nich, poznać 

można po r.v ·ach icb twau.y, z.lchowuj<\l'Ych zaw~zo odrębną. fizyogno
mtją, po odzil:'ży niek · zlaltnt~j ale sdtludnej, i z pewnością można 

LI\ icrd!.ić, że to łlt ·mice jPdt. lł', ,l l' Ż ·li . ię spotka \\Ól par:J, tłuściut

kich zaprzcżonych koników. ( ' h'.' l n w niemi handlują koloniści, W)'l'a-
ajilt jo i ·przedaj<\<' u knpnJ<LC tnne; gdy tymcza ·ero u tt<lslych 
·hłupków widzieć moi.na lut.q lak ,1ak gdlieindziej prt.eładowanq fur~, 

pod której ciężarem upadaJ•l wychudłe konięta, lub też takie fury 
lu.i<tce t'ah•mi godzinarut pr1.1 1! k.~trzmą, podcza · kiedy ich wła~ci

ci •Ie uga:zczaj<tC się w61l •c·tka, ani pomyśli o biednym inwentarzu 
żywym. stano1 i[\cym cały i ·h d bjtek'' . 

"Wylew Wtsły ni:W!l_Y tu nit•raz plony mie zkańców, mianowi
cie rrdy ic wówczas podnic• 1e 111 orka ('1iatr północno-zacbodni od 
morza) . 

• 'łou;mk !/CO[Jr'llfic:;II!J (W.n z. 18 a tom IV, str. 96:!, Kutno) 
powlada: Oh ·zar tanowi<LCY dzt~ przt•wain,\ część powiatu Y utnow
:;kiego 1. n•ia~teczkarni: 1\łoclaą;L, Otlowcm i Kutnem, należał do 
Wielkopol:ki, wnjewcSrlzh1a Lrc·zyckit•go, p01~iatu Orlo w. kiego. Dt.i
i .i '"Y zaś powtaL Gusljń ·kt należał d•l Mazow ·za, a m1anowicte do 

wt•jcwódzLII a Ha11 kiego, ziemi., <j,u :tyń ki ej, która znowu mie<ciia dwa 
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powiaty: Gostyński i Gl\biński. Te rótnice w dawnych wiekach po
wstałe, do ostatnich czasów jeszcze przetrwały w pewnej odrębności 

tycia towarzyskiego śród obywateli wiejskich okolic Kutna i okolic 
Gl\bina. Lud wiejski zaś w Kutnowskiem utywa do~d barw dawnego 
wojew. Łęczyckiego, a mianowicie nosi sukmany granatowe, przepa
suje się karmazynowego koloru pasem, mówi czystszym jezykiem 
i pogardliwie traktuje nMazura". 

"Dawne ubiory, właściwe wieśniakom tej okolicy (t. j. w Ku· 
tnowskiem), ustępuj!\ miejsca innym, z więcej mieszczańskim zakro
jem. Granatowe sukmany, amorantowym pasem przepasane i grana
towe sukienne niewiast okrycia (tak zwane d u l i t a) coraz rzadziej 
się pojawiają,. Natomiast ukazują, się jakieś miejslrie kapoty i sur
duty u mętczyzn, a suberynowe (syberynowe) kaftaniki u kobiet, 
które jeszcze zachowały zgrabnie noszone kapki na głowach, zamiast 
czepka pod brodę (zawią,zywanego ). Do takowej zmiany przyczyniły 

się wiele fabryki cukrowe i ludnoś6 fabryczna u. 

Warszawska Ga~eta Codsienna z r. 1860 nr. 256 donosi z li
stu J. Blizińskiego: "Lud zamieszkują,cy powiat Gostyński jest czą,stką, 
plemienia Mazowieckiego i nie odznacza się sam w sobie cechami 
odrebnemi jak np. mieszkańcy powiatu Włocławskiego, lud czysto 
kujawski. Zblitony nieco strojem i wymową, do tych ostatnich w za
chodniej części powiatu, to jest między Kutnem, Gostyninem a Kro
~niewicami, w wschodniej jego części około Plecki6j-D,browy i Ży· 
oblina więcej przypomina Mazurów, Gostyniak z okolic Kutna lubi 
kolor granatowy. Od ~więta nosi sukmanę z kołnierzem odkładanym, 

niekiedy ; potrzebami na piersiach i wyszywaniami ta~mowemi (czar
nami) na plecach i przy kieszeniach, oraz kapelnsz wysoki z !zero
kiemi skrzydłami, który jednak coraz więcej ustępuje miejsca zwy
czajnej miejskiej czapce sukiennej z daszkiem, przez młodych zwła

szcza chętnie używanej (bliskoś6 fabryk). Na zimę nosz" cz.apki ba
ranie wysokie z wstą,tkami z boku. W ogóle atrój chłopów gostyń

skich niema tyle charakteru i malowniczości co aą,siednich Kujawia
ków, albo tet Mazurów z księztwa Łowickiego, zwłaszcza tet od 
czasu jak skrzydlaty kapelusz ustępuje miejsce czapce. W nią, przy
strojony chłop, w sukmanie przypominają,cej krojem zwykłe kapoty 
(miejskie), wygląda na mieszczanina, od którego go tylko rótni pas 
włóczkowy kolorów pensowego i zielonego, jakim się niekiedy prze
pasuje". 
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Kobiety w lecie nosz~ s p ód n i ki, to jest: spódnice ze stanem 
bez r~kawów, na co zwykle zarzuca si~ chustka pod wywinięty koł

nierz obszyty falbanki\ i zwany k r 6 z~- W zimie nosz~ kaftan su
kienny granatowy długi po kolana, zwany przyjaciołk~, albo 
szlafrok watowany 1

). Dziewczęta splatają, warkocze, i takowe albo 
spuszczają, na plecy, albo chowaj~ pod chustk~, któr~ zawsze głowę 
obwiązują, zostawiając nad czołem prawie do pół-głowy włosy od
kryte. Mętatki obcinaj~ je równo z karkiem, i noszą, długie czepce 
które również chustk~ obwiązują. 

Prace rolne. Przemysł. 

Prace gospodar~ze w Ł~czyckiem i Gostyć.skiem, w~ród grun
tów wogóle nie zbyt urodzajnych prowadzone s~ obecnie systematy
cznie a nawet dosyć forsownie: 

W Kalendareu Warsz. J. Jaworskiego na r. 1854 str. 105, 
gdzie znajduje si~ opis Podróży uczniów b. instytutu agronomicznego, 
czytamy następuj~cy ustęp: nDąi~c od Łowicza ku Brześciowi Ku
jawskiemu, postępowaliśmy grzbietem płaskowzgórza czyli wyżyny, 

odgraniczaj~c6j dolinę Bzury od doliny Wisły, zawalonym mnóstwem 
kamieni granitowych, syenitowych i innych. Minerały te niegdyś, to 
jest wtenczas kiedy kraj nasz zostawał jeszcze pod wodą, czyli kie
dyś był dnem morskiem, podług wszelkiego podobieństwa do prawdy, 
na krze przyniesiOne i na grzbiecie pomienion6j wyżyny jako na wy-
pie osadzone zostały. (Jest to domniemanie, w widzeniu nie wszyst

kich naturalistów przyjęte). Ziemia stanowią,ca t~ wyżyn~ i zwana 
zwykle Ziemią, go tyńską,, koło miasta Żychlina jest więcej 
pi a zczysta, niżeli gliniasta; dalej zaś kolo Strzelców, Sok o
ł o w a i B e l n a w ogólności urodzajna, ale dość lekka i do uprawy 
łatwa. Wzoroweroi S<\ tu gospodarstwa we wsiach: B e l n o (gdzie 
ś. p. Le zczyński łynne niegdyś prowad z ił go podarstwo), Łan i~ t a 1), 

1
) Kaftanik letni nie do etanu, lecz luźny, wiotki, o szerokich u dołu 

rękawach, ma tu nazwę: fruwacz, fruwanka lub wymśio.
Wszelką zaś odzież, ezaty w ogóle, zwykli nazywać: karmana, v. 
karmany (plur.). 

') Krąży tu przysłowie: .Kto ma uchodębie l Łanięta - może się li
czyć pomiedzy książęta (panięta)" - odpowiadające podanym w Se
ryi ill .Ludu" na etr. 202 i w Seryi Vill na str. 289. 
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Łój ki, D o brze l i n, Oporów, P a cyn a, Rybi e, G o oj n o, S krza ny, 
Malina, Sanniki, Sieraków, Sierakówek i t. d.). 

W Słowniku geograficsnym (Warsz. 1883, tom IV na str. 960 
-962) znajdujemy dokładny opis składu ziemi i gruntów powiatu 
Kutoowakiego 1

), jako i sposobu ~ycia i gospodarowania tamtejszych 
włościan. W końcu autor powiada: "Robotnik wiejski pracuje 
tu od wschodu do zacbodu słońca. Wychodzi do roboty na-czczo 
z domu zim~ i latem. Około godziny 7mej zrana letni!\ pOr!\ przy
noSZI\ mu śniadanie, przyczaro następuje półgodzinna przerwa w ro
bocie. Półtory do dwóch godzin trwa tak zwane przy p o ł n i e, pora 
obiadowa. Wreszcie od ś. Wojciecha (23 Kwietnia) do ś. Michała 

(29 Września) robotnicy dostajl\ podwieczorki, znowu więc bywa pół

godzinna przerwa w robocie około 6tej godziny po południu. Gdy 
czas krytyczny, np. deszcze padaj!\ a pszenica stoi w polu, zwózka 
do stodół trwa niekiedy do p6źna w nocy lub odbywa się w dnie 
świ~Lteczne, po nabo~eństwie. SIL to położenia wyjątkowe; robotnicy 
zostają za to w jakiś sposób wynagrodzeni, ale robi się to chętni(', 

ochoczo, bez żadnych przymusów i nalegań. Tylko przy takiej praco
witości tutejszego ludu, można obrobić i wykopać łany obszerne bu
raków. Przy takiej pracowitości, gdy wielu wódki wcale nie pije 
a oszczędni SI\ bardzo, nawet przy upośledzonem stanowisku p a
r o b k a, przychodz~ do względnej zamożności, zbierają, po paręset 

rubli by kupić sobie włości a u k ę t. j. mało roiniL pół-morgow" 

osadę z chałup!\ czyli izbą mieszkalną. Ta~ sama pracowitość, oraz 
poczucie i zrozumienie potrzeby zarobkowania sprawiły, że roboty 
akordowe czyli wydziałowe (na ugodę), jak cięcie traw i zbóż na 
morgi, kopanie buraków na morgi lub korce i t. p. są tu w po
wszecbnem użyciu i z niezwykłym pośpiechem bywaj~ wykonywane". 

Rybołó ·two, podobnie jak i w Kujawach, do yć tu jest rozwi
nięte. Przyrzl\dY niemal też same co i tam. Kaczka atoli w Łę 
czyckiem i Gostyńskiem, jest to worek z siatki sztywno rozpięty do 
łapania mały ch rybek i piskorzy w błocie i przy zarośniętych brze
gach ; różni się zatem od kujawskiej kaczki i dr a b ki (obacz: 
Ll'd, Seryja Ill str. 9). 

Przemysł fabryczny, osobliwie bawełniany, do znakomitego w Łę

czyckiem prLyszedł rozwoju; ale przemysł ten przynieśli i zaszczepili 

') Obacz: Mazowsze I, str. 33. Część południową. b. obw. Kutnowskiego, 
taliczllnO nicgdyś do Łęczyckiego, półnoono-zllchodnią. do Kujaw. 
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tu cudzoziemcy, a mianowicie osadnicy niemieccy, w których też ręku 
pozostaje on dotychczas. Wszakże sila tego rozwoju, nie w jednako
wej zawsze postępowała mierze. To też G a;seta polska z r. l 87 
donosi, iż: "Tkactwo jedwabne niezbyt pomy§lnie rozwija się w Kró
lestwie Polskiem wobec konieczności sprowadzenia materyjalu suro
wego z zagranicy i z powodu silnie jut rozwini~tego tego rodzaju 
tkactwa w cesarstwie. Pierwsza fabryka je d w a b i u założonl\ została 

w Łodzi w r. 1879. Posiada ona 75 waratatów tkackich systemu ly
ońskiego, oraz 17 machin ręcznych. Robotników zatrudnia. 132 z pro
dukcyj~ roczni\ na rs. 300,000. Farbiarni fabryka. ta nie posiada 
i posyła wyroby swe do farby za granicę. W lat kilka później po 
założeniu tej fabryki pow8tala druga w tern samem mieście, zało

żona prLez End er ta i Schmitza a zatrudn iaj1\ca obecnie 119 warsta
tów i 160 robotników z produkcyj~\ roct.n!} rs. 400,000. Oprócz fa
bryk jedwabiu istniej!\ także zakłady pół-je d w a b n y c b tkanin, 
oraz wst~żek jedwabnyci.J. Jedna z największych istnieje w Łodzi od 
r. 1875 i zatrudnia 150 warstatów i 200 robotników, a wytwór sięga 
rs. 300,000 wartości. W Warszawie za.łotonl\ zo~tala w r. 1881 fa
bryka wst~żek, która się rozw1ja dosyć szybko, gdyż obecnie zatru
dnia już około 150 robotników przy krosnach i kilkanaście machin 
pomocniczych, poruszanych motorem gazowym. Produkcyja roczna 
wstl\źek sięga wartości około r . 175,000. Druga fabryka wstf\żek 

istnieje w Łodzi. Zatrudnia 130 robotników z produkcyjl\ roczn'l 
rs, 160,000". 

Obok przemysłu b a w e ł n i a n e g o na tak znaczne rozmiary 
w Łodzi rozwiniętego, 81\ tu w niemałym ruchu i inne galezie prze
mysłu. (obacz: Lódź, Łęczyca i t. d. w Słowniku gcoyraficenym, 
Warszawa 18 6). 



ZWYCZAJ E. 

Z pie~ni kościelnych adwentowyrh, najczęsCJeJ dają się słyszeć 

w Łęczyckiem i Gostyńskiem następujące: 

~~r-=r-r-~t~~ t-•=.t~it..:t-=-t=t-.="l~t:r ·r l ::~~ 
przekltc:twa od Bo - ga, uart J•& - oował~ imiero i trwl) - KI, 

K • lhodunnrJiu: ~·p".llnr4 Ao#otłtty~ str. 2:1. 24 . 
Ks. 1\ Jler: Zbt<~r ,.u"u nailo&nyc4 iatol. tr. 106. 

od G mblaa. 

L...lo-1"------'~~ - .. ~+I+ cJt~J~t:. rr~.=tl~j _F.~1~1 
1. Głos •d.Jitezny &nieba wy-eho -d&ł, kt6ra ro1."wie- f& dtm--oosci 

8•1azd~ k" nam 00\\4 ··y WO·--·dzi. 

') Skandowanie to, przeciwne prawirlłowl'>j dzisiejszf'go języka polskiego 
prozodyi. utrzymuje się jednak między ludem dośc stale. Czę~to nawet 
słyszeć można wiersz pierw~ty (i czwarty) skandowany w ten sposób: 
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~~-
l od -kry •• nun do'ci, 

2. Z różdżki Jesse kwiat zakwita, 
który zbawieniem świat wita. 
Pan Bóg zesłał Syna swego 
przed wieki narodzonego(:) i t. d. 

l\1 . Mloduaz.e••ekl ... P'' .. "'' lcou•dtty, (Krakńw IR.1~.:J), etr. l !J. 

K , Keller ZIJ,"r P""" no~oi:, Aatoł. Pelplio lb71, atr. 10!). 

3. 

Siedm Antyfon adwentowych: 
l) O • apimtiu! 2) O A do na i! 3) O Rudix! 4) O C'lavi. · .' 

5) O o,·iens! 6) O Rl'.t:! 7) O Emmmmel! et r. ~c.yc•. 

-~ł-'::±: l .:l ::::t~-=l :+f:: ........;;;•-r:.i-'~72-• 
1. W·-dru-Ścl która r u•t Boskich wy - rty - 11·au, pnyt.,•t. l 

wuyatko u - n•dzau. uwsz•d cel do - by - w•u. 

t1-dro icl. 

7. O Emmanuel.' Ty coś z zatań. kićj wykupił n11. r~tki, 

2. 

O Chry te! przyjmij cześć naszą i dzięki. 
Daj twój obchodzić w czystości sumienia 

dzien narodz nia. 

4. Od DnttiO i . ITJk(jW:t., 

- - .-+'---l-1-~j ~~ 
- ] ~J •• · - ·" ~ -4 : : -~ - · - ~ -+-=t :-t:±::: ., - -r~ - -.:-

•· - •ioo)' :rł> - Ile, ro - &llm ludr. l (1) 't\lll t:l ły, 

jak 11leikl ekarb mi ci r w eo-b••· 

li ~- +- ._,_ -- - ~ ~ =====~======~=ą r.. ... .. - • ...___ --· - - --.l 
-.- .. ~ · -~ - 1 •] - ~=- · - -,-r-·==-r-

by RO po-J l, je t u ma - ly. 

Co jest najdroższf'go w niebie, 3. Dwie natury nicgkoilczrnic 
posiadasz to w pośród i bic. n\żnc w hycic, rói:ne w cenie, 
Wit;cŁ;j nad to, bo cud wielki, w jednej zł:!czonc o obie 
przechodzący rozum wszelki. dziś t>ą umie zezone w tobie itd. 

Ke Miodu ze•ekt: .. \ptr.,.,,,4 lco~(~r/n!}. tr. 411. 
K1. Keller: /.b Hr puJru na6. J.Gtol. tr. 1-ł • 

2* 
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Boże l\Jarodzenie. 

Kol~da. 

Dzie1J. ten, jak i wigilija jego, bywają, w Łęczyckiem zarówno 
jak w całej Polsce obchodzone nader uroczyście, i w sposób jak to 
wogóle wskazaliśmy w Seryi V Ludu (str. 194) i Ser. IX (str. 115). 
Z pieśni i kolęd, znanych zresztą, powszechnie, ze szczegółnem za
miłowaniem śp1ewane tu bywają, niżej przywiedzione: 

ó. 

Eł==~t:; J -~~k!J-t~~~-tr%Er c-~ c~EO ~-------- -\ol-io'l;i--- -~t: ~ 
1. ~es-ayjuz puyazed na b"iat prawdsiwy, któ-ry pnu swoje znak1, 

l Pro-r<.~k u-eny 7 wielkil'ml dtlwy, 

t$2=c=c~~m-a-~~4E*~1-- J 
dal wodzie •>ione sm•kl w Kanio Ga-li-lej - sl>i6j. 

5. Pan Jezus chcąc tćm uszlachcić gody, 
kazał dostatkiem naznosić wody. 

llcj gody, gody, gody, 
wnet będzie wino z wody 

w Kanie Galilejskiej. 
6. Wnet prawdziwego Boga poznali, 

grly zamiast wody wino czerpali. 
Hej wino, wino, wino, 
lepsze niż pi('rwej było 

w Kanie Galilejskiej. 
Ks . .MiodU!Jl(\\Skl: ~ptrl~ratł 4osculny, Kukt\w 18~ł8, &tr. •o. 

l,ud1 Aer* XVI, etr. t(IG, 01. 2. 

G. od Łęczycy (llatew). -Kut;a: f~•,d, Str. X\"11 nr. t r.. J 

t$=t=~.~=ff[Tf-ł ~~~F=lgg~~~-@====~ 
l. NajŚ~jflbu. Pa - meu - ka po i'wie.eif'l cbo-d&i - ł.a, 

~"_-~ .... --~--e-.... ;%t-g~=i 1 ~ - ~ • --f -"-" - ;- -~ - !i -i . :t=-~~· · -·~=-7 ! _1f_LI::!... - - · -
• v V 

kiA-dy Pa-na Je-zu-sa w ty .... o - eie no - 1l-łl, 
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2. Posła Ona była 6. Wyscd chałupnicek 
do Betlejem miasta, na dwór o pólnocy 
i napotkała w drodze nad jego szopą 
chłopka ubogiego, ślicna gwiazda świćci. 
i zaraz cem prędz~j 
pobiegła do niego. 7. Nieraz-em wychodził 

3. Mój ubogi chłopku, na dwór o północy, 
ubogi chlopecku1 a jesce'm nic widział 
przenocuj mie, przenocuj takij ślicnyj gwiazdy. 
w swoim budynecku. 

4. O przealicna Pani 8. Teraz ślicna gwi:\zda 
jak cie przenocować mam jaśnie oświeciła, 
mały budynecek mAm, a Najświc;tsa Pani nka 
do Boga dziatek mam. Syna porodziła. 

5. O przcślicna Pani 9. Zebym był wiedział 
pójdżze do tśj szopy, Panienko o Tobie, 
bedzies-ci tam miała ze Ty dziś porodzis 
swój nocnik (nocleg) spokojny. syna w moji szopie. 

10. Byłby ja sie układ 
z dziatkamy pod progiem, 
a Ty Najświętsa Panno 
w izbie z Panem Bogiem. 

Lud, Bor. V 1tr. 236 nr. 4~. - Ser. VI nr. 4ł6. - r. XIX nr. 4ł0. 

Kol da. -
.1 nle-blukle-go dwor.a przy zł nam no-""ioa, 

2. Boga prawdziwego 
nieog ruionego 
za wyrokiem boskim[:] 

/,ud, XVII ur. 15. 

w Betlejem żydo vskim. i t. d. 
K1 Młodu ••• ki: P"""'"" ' Kotr.r1 t , atr. 42, 
Ka Kollor: Zł•or pu:J"' .... 6. l•lol, leipił n l 71 atr. 

8. a) 

t, Z lAmtej stro-ny slo-la, zle-lo-nl4 •lt tlo-ła, d zł-la 
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~o 2do 

EĘ~=r-f_:r_t-t~1t~±~- ~----==--== ~ t~;,~~ il -t1 t:Jfił 1.1 :.p==..--_::_"'j . v -
Śłic&oa Pao-oa z a-oiel-ekie-go dwo-ra. 

2. A tam przechodziła, 3. A w drugim tH chodzi, 
trzy wianuszki wiła, jak się Bóg narodzi, 

jeden dala (Panu) Jezusowi a ten trzeci wiekuiście 
co mu poślubiła. na swej główce nosi. 

Lud, St>r. XVJI nr. l~. - .'łla•o"',.~ t atr. 98 . 

8. b) od Zglena, Bnetio. 

~i_=ttT~=§~:fu~i:=;::·: -P=;-= ===l ey::Eb= v 
Z tamt~J atrony oio-la dele - nl4 sl~ zlo-ia, pnecho-

~~==-=~,----~ 
v ~ 

dz.Ua Pau r na .1 aniel - skie-go dwora. 

Plesn t~ śpiewaJ• takie l na nu~, obacz: ~ud, Ser. XII! nr 143. 

Nuta nr. 12 (ta~ty: 3. 4. ~. 6). 9. od Łęczycy (Ma~ew). 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Przybieżeli [:] - tak piękni anieli, 
wszyscy w bieli [:] - złote pióra mieli. 
Przybieżała [:] - ta piękna nowina: 
czysta panna [:] - porodziła syna. 
Porodziwszy [:] - w pieluszki powiła, 
i noszący [:] - w żłobie położyła. 
Leży Jezus [:] - leży malusieilki, 
drży od zimna [:]- drży Pan biedniusieńki. 
Oj Józefie [:] - a cóż ci się dzieje? 
nie zebraleś [:] - Bogu na odzienie. 
Zdjęła Panna [:]-swój rąbeczek z głowy, 
i zrobiła [:) - pościel Jezusowi. Amen. 

10. Łęnyca. 

l . Witaj-my Je-zu-u 

w u-bogte) sta-jen-ce 

~16 ·ry Ie - ły 

o-sioł z wołem 

~@~ 
bez o - dzidy 

je - go społem , 



23 

2. Któż ci jest przyczyną, mój Jezu kochany, 
od kogoś na ten świat w tę nędzę przysłany? 

Tyś Pan nieba, czego-ć trzeba 
tu na ziemi, między temi 

bydlętami. 
3. Za co Twój majestat tak jest poniżony? 

przed którym najwyższe zwykły padać trony 
na kolana, wielbiąc Pana, 
Stwórcę swego i wiecznego 

szczęścia Dawcę. i t. d. 
Ko. Mloduuew•kl: _:;-",.,...,. lo.crt/ny, Kraków 1838, atr. 400. 

Kłoda u. 

Je-tu--.a na ro- dtoot ·go Sy-na Bo-te-KO-

2. Co-za pałac miał, 4. Jakie obicie 
gdzie gospodą stał? miało to dzicie? 

Szopa była przyzwojita, Wisząc z pod strzech pajęczyna 
to je zcze ile pokryta Boga i Maryji yna 
pałacem była? obiciem była. 

3. Jakie łóżeczko 5. Co-ście nam dali 
miało Paneczko? ofiarowali ? 

Marmur twardy, żłób kamienny Kuba tłu tego barana, 
na takicm to skład zbawienny Matus też wina pól dzbana 

spoczywał łożu. z chęci mu dali. 

6. Cóż więcej było 
darować milo? 

Maciej dał z barana flaki, 
Mikita z wołu przysmaki, 

dobrze przyprawił. 
u .. ".., • .,. 1, tr. 99 nr. 2;. 

Ke. MIodunew ki: ·'p• r• "'' Aueałłny. Krak.6 1 ł9. tr. i19. 
K . Keller: /.6u~r ptenu nab. Aaloł. Pdpltn l 41, Itr. 189. 

Pa-ate - ne ml-li 
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12. od Pl.c.ltu. 

~~iL:f=bEE##-fc s l G=-FLt}fl±f±M 
1. A lplu Bartek, Saymek, Walek, Maciek, Ma-rek, Ku-ba l ty 

Fb=~ r-~:: ~=tft.=g:l G t ft J. l ?l 
titachu, o-no col ta-kle-go 

by słońce Ja-snego lwlecl na nlo - ble. 

1. A śpisz Bartek, 2. Oby-teś spał 
Szymek, Wałek- Maciek, Marek, czego wrzescys - cy cie jeno 

Kuba i ty Stachu. niefortuna łupi. 
Ozwij-ze się Śpisz nie czujesz, 

przecie który - boć ja umrę marzy ci się - lada Judasz 
od wielgiego strachu. a ty pleciesz głupi. 

Ono coś takiego Ze ci się zjawiło, 
by słońce jasnego znać ci się przyśniło 
świeci na niebie. że świeci słońce. 

3. Oj nie śpię-ć ja 
mój Wojtalu, - ani tei ci 

lada cego prawię. 
Już to chwilka 

jak nie przez sen, - [:] 
lecz na scer~m jawie. 

Słyszę i śpiewanie, 
i prześlicne granie 
hcjn za górecką. i t. d. 

K1 IUodunewaki: Pa1toratli o Kolędy (l ~3) atr, 8t, 

~~ ~ -' gą_~~ 
ma n&m tło byb dla woylldch. 

_J 

1. Przyskorę ja do t~j sopy z-cicha, 2. 
ali-ć się tam dzieciątko uśmiecha. 

Ten śmiech - ocy tych 
ma nam t~z być dla wsytkich. 

Adyć nam się to dzieciątko ~mieje, 
niech-ze nam Sit;l wsytkim dobrze 
To-ć znać,- ze nam dać [dzieje. 

ma tu co Bóg obiecać. i t. d. 
K . llloduuowtkl; Pntorall• i Kolrdr ttr. ~~~. 

Ks. KoiJer: Złoor 7'itloo ooł, lato/, Polplla 1811, atr. 172. 
Na tO nuto 'plowoJ• teł l plelń w Soryt XU Lwdw nr. 73, któreJ poe&•l.el< prsypomlna pielń 

nr. 7. Sa i ł. (na atr, 21). 
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08tatkl. Poplelec. 
od Łętzycy (Muew). 

W ostatni Wtorek chłopcy i dziewczęta schodzą, się do karczmy 
na zabawę. 

Zgromadziwszy się w izbie karczemn~j, koziołka wystruganego 
z drewna stawiają na misce, którl\ znów wraz z owym koziołkiem 

stawiają, na stole i podsuwają w to miejsce gdzie gracz (skrzypek) 
siedzi (zwykle na stole, mając nogi oparte o ławę). Pod tego ko
ziołka rzucaj!\ chłopcy pieniądze na miskę, płacą,c wykupne za dziew
częta. Obrzf\dek ten tak się odbywa: 

Kiedy nadchodzi godzina popielcowa (przed północ!\), gracz od
zywa się do ludti te jut cza do domu, bo "w kościele niedługo za
dzwonią,«. Chłopcy wy§mi6wajl\ się z dziewczą,t te się nie potaniły. 

I gracz także wytrząsa się nad niemi, prze§Jaduje je i wy z y w a 
(przezywa) rozmaicie. Chłopcy na to mówią do niego: "Nie gni6-
wajta sie na dziewuchy, my je pobierzema«, i po kolei biorąc je za 
ręce, podprowadzają, do gracza, pytają,c si~ go: .a co chcecie za to 
bydle?" - .Pięć dukatów (powie gracz), bo ładne, składne i do ro
boty". - "Ba, ba, ba! kiedy ko~lawe i krzywe, oh! jakie to zębi

ska ma!" mówi parobek. - "No, to dajcie cztery dukaty!" odrze
knie gracz. - .Ej nie dam, bo mi to z tego nic nie przyjdzie; 
jak chcecie to wam dam dukata" mówi znów parobek. l targ tak 
da16j idzie. Gra()z chwali przymioty bydlęcia, a chłopiec ukazuje jego 
wady, aż dopóki nie tanie zgoda. Dukaty płacą się tu groszami, 
które wpadaj!\ pod owego koziołka i zowią ię P o d kozi o ł ki e m. 

Każdej takiej parze gracz zagra oberka jakiego sobie życzą,, 
a chłopiec z dliewką potańczy. (Lud, er. III, str. 211.- Ser. I, 
str. 40. 144. - Czasopismo Wisła, 18 , t. II, str. 443). 

Kiedy już zostanie parę dziewcząt o które się chłopcy nie do
bijaj!\, przychodzi z sieni z przyprawioną siwą brodą, niby starzec 
z drążkiem na ramieniu, u którego zawieszony jest worek z popio
łem, i potrzl\sa nim nad dziewczętarni wstydzą,cemi się opuszczenia 
od chłopców. Niekiedy płaczą one rzewnie, i wtedy chociaż kto~kol

wiek z krewnych (np. brat, i t. p.) litością, zdjęty, podprowadza je 
do gracza, kupiwszy najwytej za duka ta (t. j. za grosz). 
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Dziewczęta wykupione tańczą, z chłopcami, dopóki dzwon ko
~cielny nie oznajmi Popielca. Rozchodzą, się wtedy wszyscy do domu 
na spoctynek . Chłopcy tylko starają, si~ nie przespać świtu, ażeby 
u dziewczyn niewyszłych w tym roku za ml\Ż (u drzwi ich chat) 
wybić żur, to jest rozbić garnek napełniony barszczem z ma, ki. 

2. 

3. 

Po8t Wielki. 
Pieśń postna. 
Potdro•ienie ran P. Jezu a. 

Witaj rc:ka Pańska lewa, .J. 
srodze przybita rlo drzewa; 
wyrwij nas od wszego złego 

z drzewa Ewy idącego. 
Witaj rano prawej nogi, 5. 
nit' tlaj nam zboczyć z tt'•j drogi, 
która wiNizie do zbawi<'nia, 
prz<'z przykrości i cierpienia. 

Witaj rano lewej nogi, 
ro sprawiasz sercu ból srogi; 
dodaj męztwa i ochoty, 
byśmy szli ście zknmi cnoty. 
Witaj boku przebodzony, 
zkąd zdrój zdrowy wytoczony; 
nierb ten nasze dusze pi:lwi, 
aż na żywot wieczny stawi. 

K1. Mi d u uwaki: .)pttłnu4 A.,rr•tl,.y, 1tr. 799. 

15. od 1\lodawy. 
_f! _---- _._ __ .., _____ ------~ 
-!! 'l - ----- ---- " l -ł- .. -+- l , - 11' -,-~ 
-1 ~ ~~~;~. -~ · · ~· • -!~--· ~ -~r- .,~ ...... ! '-.>;.t'---" ___ __ ", --~,-t---t:: ,; . ,;-p- ,;- ,;--~ 

l , Hrrt'l<' rn• tra- zo-ny ta~•l"n1'11 wl-do k'•m ie olt 116g """i'J mlor-
w O groJ-cu ~dy wi-dtf na mo~diłt łe o-kiem. dla mnie mlur-of'--,o 

d Ir-ka. 

człowie-ka, 

ma umneć Stw6rca tle-mi, o1e-ba, c.u· .. oi nam 
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2. Po tępując dal(•j my tą w tej podróży, 

widząc że już Boga imaj:1; 

2. 

pragnieni mnit' bierzr, abym patrzał dłużćj, 
co za przyczynę tego maj:!. 
Nie widzę, tylko dobroć Pana, 
ta rana - Jemu je t zadana, 

którą dla zbawienia 
ludzkiego plemienia 

ponió l, bym był zbawiony, i t. d. 
Ks. M1odu t w, ki: p u· H'"' lu•Ur~lny, tr. 113. 

lU. 

-:r-] 
~ u :l " --

Plar:de d z. i i aj tłu. to łzy '"Y-1 -"A·aj ob - fi r.1e1 
rot my - ~Jaj- że mfk'ł' W1t1k Pa na wt~o ,E'f ti et nu•. 

2. Wejrzy-i na krzyż okiem wojem, 
na J zu a krwawego; 

żałuj sercem bard.:o gorzkiero 
Stworzyciela wojego: 

O Jezu mój! - ja c.:łowiek twój 
wejrzyj na mnie grze znego, i t. cl. 

K . łi d u aew Id: .\putnulł ltoJCrrlny, tr. H9. 

17. 

rorp1~ ty B.tnn ku wl~ty, 

z Tob •• i w 'robi·, 
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Wielki tydziela. 
W. Czwartek. 

Kogutek. 

Zbieraj!\ się chłopcy we wsi, dzitlll\C się zwykle na d wie par
tyje, na starszych i młodszych. Przygotowawszy sobie wózek na pół 

łokcia długi i szeroki, czerwono umalowany, przyczepiaj!\ go do dłu
giego drątka słui~cego do popychania wózka. Na wózku mieści si~ 

sztuczny kogutek z pakuł, obszyty grobem płótnem a z wierzchu 
ozdobiony prawdziw~m pierzem koguciem, który obraca si~ na dre
wienku :ta poci!lgni~ciem dwóch swurków przyrz~dzonych i przewie
czonych stósownie do wydra,żenia w dnie wózka. Najmłodsi t. j. 
dzieci id~ z obrazkami (świętych) przywi~zanemi do kijków niby 
chorągiewki. Gromadki te z kogutkiem chodza, od chaty do chaty ') 
i stanąwszy przed sieni~ poruszają kogutka śpiewają,c pieśni. Pocz~m, 

gdy wyniosą im z chaty jajka, chłopcy składają, je w kosze; wieczo
rem gromada dtieli si~ niemi; jedni odnoszą SW!\ czę~6 do domu, 
drudzy zaś prze pijają je w karczmie. 

Chłopcy obchodza,c wieś z O b raz i ki e m w Wielki-Czwartek, 
śpiewaj~ u progów chaty: 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Za nas smutek, za nas rany, 8. Jescem ja ij nie zabiła, 
za na~; grześników chrześcijany. dopi~ro się zamierzyła. 
Trzej żydowie jak katowie 9. Gorse jesce zamierzenie, 
Pana Jezusa umęcyli. niżli ojca, matki uderzenie. 
Umęcyli, na krzyż wbili, 10. Duso! duso l nie bądż smutn~t1 
świętą krewkę rozl~wali. ojca, matkę przeproś jutro. 
Aniołowie ją zbierali, 11. Juzem-ci ją przepraaała 
nią się w raju umywali. kiejm święty Olij na się brała. 
Pietrze, Pawle weżze kloce, 12. Teraz pójdżmy do kościoła, 
idż. do raju wypuść duse. dzieje się tam Boska chwała. 

J~no jednyj nie wypuscaj 13. A z kościoła do karcmarki, 
co ojca, matkę zabijała. da nam piwa i gorzałki. 

') Niekiedy obchód ten odbywa się w drugie święto Wielkiejnocy po 
południu, gdy poprzedziła go zrana oblewaczka czyli szmigus. 
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14. Sądek piwa, aądek wina, 16. Panny nam aie dziwowały, 
co się z braciskarny ocbłodziwa. po kopie jaj nam dawały. 

15. Z braciskarny rano wstali, 17. Dejcięz, dejcie co Bóg każe, 
rosineckę otrzą ali. dejcie jajek po dwie parze. 

18. O jedno my nie prosiewa, 
bo się koło niego pobijewa. 

lłla•oac••t l, atr. 144 - Lud, XV li nr. 16. 

19. 

Prsyllimy t" po dyogu - aie, u - Śpiewaj - my o 

n - iple-waj - my Je - 1u-ale o 

ob. Loul, Str. XI, str. 42, nr. 5. 

'ł'iełkanoc. 

20. łluew. 

nieche.al lm 11~ pokauć, 

2. Szed Pan Jezus drogą, 
trącił kamiń nogą, 

Al-le - lu - )8, 

a któz go tam odwali 
bo to kamiń niemały, 

Alleluja! 
lłltnow:nt l, str. UO. 

21. Kaimierr; nad Nuem. 

f 
Al-lr.- lu-J•! 

2J 
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2. Z tym bolały, słonce, miesiąc, 
i stworzenia z Stwórcą cierpiąc. Alleluja. 

3. Z męki Paoskh~j i Anieli 
płaczu z żalem powód mieli. Ali. 

4. Skały trzasły, ziemia drżała, 
zasłona się święta rwała. Ali. 

5. I umarli żałowali, 

na żal z grobów powstawali. Ali. 
G. Lzy Maryje nad Nim lały, 

a żołnierze przeszydzali. Ali. 
7. Apostoły i uczniowie 

rozbiegli się po swej głowie. Ali. 
8. Wszystek kościół był w żałobie, 

z męki Pańskiej czuł żal w sobie. Ali. 

9. Gdy zaś Chrystus zmartwycł•wstaje, 
wszystkim radość wielką daje. Ali. 

10. lońce, miesiąc są jaśniejsze, 
uczcić święto ch<'ą dzisiejsze. Ali. 

11. I Anieli dzisiaj w bieli, 
po żałobie są weseli. Ali. 

12. Ruszył ten dzień i b mienie, 
grobu czyniąr odwalenie. Ali. 

13. I umarli ucieszeni, 
gdy w ot<'hłaniach nawiedzeni. Ali. 

14. I Maryje maści noszą, 
a żołnierze tryumf głoszą. Ali. 

15. Apostoły i uczniowie 
zbiegają się ku swój głowie . .A 11. 

16. Wszystek kościół dziś w radości, 
wola, śpiewa w pobożności. Ali. 

17. O Zwycięzco, Chryste Panie, 
daj nam z sobą zmartwychwstanie. Ali. 

22. Lęuvta. 

1. WF-tal Pan Chry-atu .. z. martwych ni ule, Al-le lu ja, Al-le-lli-Ja, 

u-we - •• - hl sw6J lud mi - lo Al-le - lu - ja, 

2. Który cierpiał dnia trzeciego, Ali. Ali. 
dla człowieka mizernego. Ali. All. 
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3. Niewiasty gdy do grohn zły, Ali. Ali. 
drogie maści z sobą nioHły. Ali. i t. d. 

Gaj i k . 

Gajik je t to gałąź o~niny ubrana w różnokolorowe w tęgi 
i w parę obrazków Świętych lub ~talki Boski~j. Dziewczęta wchodzą 
z tern do izby w dniu drugim Wielkiejnocy lub Zielonych-świątek 

(a niekiedy i w Boże Narodzenie) i śpiewaj[\. Obdarzone jajami, orze
chami, owocami i t. p. dzielą się temi darami po obejściu cał~j w i. 

l'iut.a ob. nr. 18. 

' • 

l. d -

ae ·cla, zdrowia 

23. 1
) łaze . 

pi ko1 t u ·n -Jo - oy, p oie anbtt ehodz l, bo mu ••t tak go - dr.l . 

2. a. z gajik zielony. 
piękni n trojony; 
piękuie . obie chodzi, 
bo mu ~;ię tak g-odzi. 

:.l . Na n. ym gajirku 
są ładne w t •• zerki, 
ho irh nawi!' aly 
nadolm dziewec·ki. 
'adohne, nadobne, 

do ludzi podobne. 

-iekiedy śpiewają to w rytmie 1 , . 

Do Le -go do -mu -.tt 10 - Jemy, 

4. A na g-ajik 
u z bór idzie, 
przypatruj •• mu i~ 
w ) I'Y ludzac. 

5. W:;y. c·y ludzi , 
w ) . tka slaehta, 
a na gajik 
adzi • z maasta. 

~~ -, - ·-- . -,-,- -- :,/ w ulkio-go do dobre- o 



6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Nas panicyk 
siedzi w rogu stoła, 
suknia na nim 
w same złote koła. 
A capecka 
z karmazynu 
bo panicek 
z tego domu (v. dworu). 
A na niebie 
carna burza, 
nasa jimość 
gdyby róza. 1

) 

Gdyby róza, 
gdyby i jagoda, 
a panicek 
siwa broda. 
Nasz panicek 
jest bogaty, 
ma koniki 
gdyby saty. 
Od sianecka 
drobniuśkiego 
od owieska 
skołajzego (wczesnego). 
Jesceby one 
lepse były, 
ale parohecek 
jest ogniły. 
Jak słoń ce zachodzi 
na zalety (zaloty) chodzi. 
Jak słonieszko wschodzi, 
ze zalet przychodzi. 
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14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Nasz gajicek 
bez wieś idzie, 
przypatrują mu się 
wsyscy Indzie. 
Pani gospodyni 
po pokoju chodzi, 
koryszkami stąpa, 
klucykami brząka. 
A bo dla nas 
podarunku szuka. 
Szukaj pani 
masz-li szukać, 
a bo nam tu 
długo czekać. 
Boć my wózkiem 
nie jeżdziemy, 
co nam dacie 
to weżniemy. 
A o wodę 
nie stojemy, 
bo pozycną (pożycaną) 
suknię mamy. 

(tu Ich oblewaj' z boku po.robey). 

19. Dziękujemy 
za te dary, 
coście nam tu 
darowali. 

20. Dziękujemy 
po drugi raz, 
bo my to tu 
ostatni raz. 

Ostajcie z Bogiem ! 

Zielone • Świątki. 

Msza na Zielone-świą.tki. 

Na Introit. 24. Łęczyca. 

~; ;-=JW! ; J J ;Jfr fH l r f4=$ł 
l. Pamląt-k~ dnia ~"i•te-e&nego ze-słania Du - cba ówi~te-go, 

1) Toż samo śpiewają. i po żniwach na okrężnem. 
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r.'\ 

-E23 
a ko,elo-łem d&la ob-chodzimy dawc• da - rów wielbi-my. 

2. W tym dniu gdy się wraz modlili 
Apostołowie, w tej chwili 
szum powstaje, płomieniste 
widzą języki ogni te i t. d. 

Kt. Hloduuew1ki: pirtr"ilc Ao•crtłny, 1tr. 826. 

Boże CłaJ:o. 

Pieśń na Bo~e Ciało. 
25. Ua.a:ew 

wtym8akra-

mto - cle nam tu pny - to - moym l l. d. 

.Ando,.lr. 

2. Idzie, idzie Bóg łaskawy, 
iuzic Twórca w zego pr wy, 

tańruy w zy cy i t. d. 

Ka. Młodunew ki: ~'pitwnił ło;citłny, atr. 1&0. 

26 . 

3. Idzie, idzie Król przemo~ny, 
idzie wielce Pan wielmo~ny, 

tańmy w zy cy i t. d. 
l\1. Miodu &e,. Id: .pu•nr4 A••crtlny1 tr. t~~. 

27. 

J 

~~~mf=§-~--~ 
l. Wlt..am ci~ wl-ta.m 

Lud, er, XXll. 

na knylu 

3 
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~ ~ 
~~=rf.~Fi Jd--E:$1-bc Fcr ER 

aromo-tnie wi - sia - ło , za naue wi - ny Sy - nu je-dy - oy 

2. Dajmy-ż pokłon Bogu prawdziwemu, 
w tym Sakramencie dziwnie zakrytemu. 

Żebrzero litości - od Twej miłości, 
byś gniew swój srogi - o Jezu drogi 

pohamować raczył i t. d. 

Ka. Mioduszewsld : .Śpitw•ik ko i citl•y, str. 1~9. 

O milości Boskiej. 28. 1
) od Zgierza (Łagiewniki) . 

~~-m· ~~ @$&-C$~~=5=~=t~!L C:LJ=i~ Tl 
1. Boi.e kocham Ci~, Boże kocham CIQ, calem sercem ko - cham CI~. 

2. Boże kocham CiQ, [:] 
calem sercem kocham Cię l 

Słońce, miesiąc, wszystkie gwiazdy, 
rok, godziny, moment każdy; 
dzień i noc niechaj Cię chwalą, 
serce miłością zapalą. 

3. Boże kocham Cię, [:] 
calem sercem kocham Cię! 

Co z pod ziemi wynikuje, 
co nad ziemią wylatuje, 
co w rzekach i w morzu pływa, 
niechaj tę pieśń ze mną śpiewa: 

1) vel: 

Bo-ie kocham CI!, 

a mnie niech do u-8llU wała : 

4. Boże kocham Cię, [:] 
calem sercem kocham Cię l 

Ile trawek się rachuje, 
ile liścia się znajduje, 
tyle pragnę mieć języka, 
każdym z nich serce wykrzyka: 

5. Boże kocham Cię,[:] 
calem sercem kocham Cię l 

Dusza, ciało, wszystkie siły, 
Ciebie tylko ulubiły, 
i co się we mnie znajduje, 
miłością się Twą krępuje. 
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6. Boże kocham Cię, [:] 
calem ~ercem korham Cie! 

Rozum, wol~, zmysły, ch<:ci, • 
sławę, honor, i co nęci, 
z serca-ć w zystko to daruję, 

wiecznem prawem zapi. uję: i t. d. 

15. Boże kocham Cię, [:] 
calem ~crcem kocham Cię! 

Niech l'ię ze mną ro chce stanie, 
choć mnie i opuści z Panie, 
choć wszystko złe na mnie padnie 
wołać będę nie tł. tannie: 

Boże kocham Cię,[:] 
calem serccm kocham Cię ! 

K. l>lioduszew•kl . P""'"'k koocotlny, (Krak6w 1838) str. 168. 

Ka. Keller: 7.JJ, •r p•rl•• nab•i. lat•/. (Pelplio 1871) str. 868. 

8. Jan Chrzciciel. 

W Łęczyckiem sobótek oddawna już nie palą. W Mazewie je
dnakże rozniecają wieczorem pa tucby w polu ogień, przy którym 
pieką sobie kartofle w garnku lub skorupce. Przeskakując przez ten 
ogień jak i przez rowy dla zabawy, okręcają kilkakrotnie rękę koło 

ręki w powietrzu i wykr1ykują te kilka słów, których znaczenia atoli 
wytłumaczyć nie umieją: 

Maga, maga, przepieraga, 
stłukła d ... o skorupę; 

hyc l - n ima nic l 

Olirężne czyli Wieniec. 

I. od Pl,tku (Ortolee, Łul o), 

Zboże zżęte związawszy w snopy, układają w kopy na polu; 
po kilka snopów przykrywają, jednym rozpostartym na wierzchu, który 
to snop nakrywający pólkopek nazywa się c h a c h o ł e m '). 

1) Potlta Kasper Miaskowski mieszkający w \\łoszczonowie pod Gtbi
nem pisze r. 1612 w swym: Herkulesie slowie1l.skim, i w Liście do 

3* 
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Przy ukończeniu żniw - gdy na polu ostatni snop żyta ma 

być ścięty, ścina go zwykle dziewka. Ta mówi, gdy sprawna i zdąży 
uciąć go nim parobcy przybiegną,: 

Kto nie dolega, 
niech tu dobiega. 

Po raz pirsy, drugi, trzeci, 
kiep kto nie przyleci. 

Jeżeli nie zdąży uciąć nim chłopcy nadbiegnll!, wówczas chwy

tają ją. i ciągnf!l po rżysku naokoło owej garści stojącego zboża. 
(ob. Maoow••• I str. 208 Regn6w). 

II. 

29. od ~oy (lfazew). 

~~~~-~---.: 
Otwórz panie swój dztedzie · plon niesiemy plon, dajie Boże plonowało, panu naszemu. 

(niec, 

1. Otwórz panie swój dziedziniec, 2. Otwierajcie, otwierajcie 
bo niesiemy z pola wieniec. szeroko wrota, 
Otwórz panie okienice, boć wam to tu z pola zeszła 
idą z pola przodownice. wszystka robota. 

Plon niesiemy, plon, Woraezawie (oracze) poorali 
jaśnie panu w dom, a kosiarze posiekali, 
dajże Boże plonowało, i my sprzątnęli, 
po sto korcy z mendla dało już-ci my to jaśnie panu 

panu naszemu. [:] plon oddajemy. 
Plon niesiemy, plon i t. d. 

3. U naszego jaśnie pana okienka śklane, 
a u pana w Zieleniewie wiechciem utkane. 

4. U naszego jaśnie pana żelazne wrota, 
a u pana w Zieleniewie nima i plota. 

5. U naszego jaśnie pana pełen spichrz żyta, 
a u pana w Zieleniewie nima i sita. 

6. U naszego jaśnie pana konie jak piece, 
bo im fornal sieczki urznie, trawy usiecze. 

Szczęsnego Jana Herburta w Dobromilu: 
A i tu z lasów Satyr kozorogi 
wyszedłszy, liczył w długim rzędzie brogi, 
co mój po prawdzie ośmioro-syllaby 
dziecinnym rytmem podal wiersz, lecz słaby, 
który- ć że jeszcze z różnych kart do kupy 
me przyszedł, czekaj aż słomiane trupy 
ułożę w kopę, i zawrę chacbolem, 
potem je czytaj za twym pańskim stołem. 
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7. Przede dworem stoją :!:arna, 
nasza pani żeby sarna. 

8. Chodzi pani po pokoju drobno stąpając, 
jaśnie pana oczy bolą na nią patrzając. 

9. A nasz jegomość jak jabłuszko, 
właz do pani, zarwał łóżko. 

10. A nasz kucharz bladej twarzy, 
bo do panny (kucharki) oknem łazi; 
a byłby on barzej rumiany, 
żeby lepij właził drzwiami. 

11. Przede dworem stoi kosa, 
a nasz włodarz żeby osa, 
a my go się tak bojemy, 
gdzie pójdziemy to stojemy. 

12. Żebyście nam panowie zagrać kazali, 
żebyśmy się po robocie utańcowali. 

III. 

od Klodawy (Rdultów, Sobota). 

l. Każ nam otworzyć jaśnie pan szeroko wrota, 
a bo nam już powschodziła z pola robota. 

Plon niesiemy plon 
jegomości w dom. 

2. Nie dziwuj nam sie jasny pan, że nas dość idzie, 
ręce nam się pozmogały na tęgim zycie. 
W oraczkowie (oracze) poorali i my sprzątnęli, 
a my terali swemu panu plon oddajemy. 

3. Każ nam otworzyć jaśnie pan dziedziniec, 
a bo niesą Boboczanki z pszenicy wieniec. 
Niesą ci go, niesą, same dzieweczki, 
każ je jaśnie pan częstować z białny flaszeczki. 

4. Ażeby nam i ci państwo zagrać kazali, 
ażeby sie Sobocianki natańcowali. 

5. Boć i oni się po zagonach tak natańcują, 
ale oni tej roboty niewiele czują. 

6. A bądż-że nam rad jaśnie pan, a bądż-że nam rad, 
kaź nam zabić wieprza na śniadanie, wolu na obiad. 

7. A wyjrzyj-że tam za góry, wyjrzyj -że od gór, 
a jedzie tam nasza pani, wej jej się nie bój. 

8. A jedzie tam nasza pani w ślicznym powozie, 
trząsają jej się na głowie złote kędzierze. 
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9. Zd~jm-ta chłopcy czapeczki, 
a my machniem chusteczki 

ukłonim jej się. 
10. Zaprowadżcież te koniczki do stajeneczki, 

a my teraz swoją panią na poduszeczki. 
11. Każcie tam dać forszmanowi butelkę piwa, 

a my teraz swoji pani śklanicę wina. 
12. Każcie tam dać tym konikom obrok polany (wodą), 

a my teraz swoji pani kapłon piecony. 
13. A. nasz włódarz podufały, 

spad z warszty (warstwy) potłuk gały (oczy). 
14. Za stodołą świnia pyszcze, 

a nasz włódarz portki wiszcze. 
15. Za stodołą kaczki w cebrze, 

a nasz włódarz czegoś żebrze; 
jeżli chleba, - dać mu trzeba, 
jeż li czego (dziewki), - kijem-że go. 

16. Bodaj- że cię ty przedecku (na przodzie) piorun trzas, 
co chodziłeś na poleczko bardzo wczas. 

Poczem śpiewaj!\ (w czasie tańca): 31. 

L Ino raz, 

fornali l< 

i-no ras, włódar-cysko dwa razy, 

do ni w la~ choć. się 2.a ludimy na- ła-~i. 

2. Panie mój, panie mój! 

1, Plon olealem plon, 

ze mnie woda, z ciebie łój. 

Z ciebie łój wygotować, 
ze mnie wotlę wyszórować. 

Nuta ob. Lud, Ser. Xill, nr. 108. 

IV. 

32. od Parzęczewa (Dalików). 

je-gomości w dom. Ze-by dobrze plo-no-wało, 
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~~~ 
po sto korcy z ko-py da- lo, plon nieslem plon Jego-mo~ol w dom. 

] 
2. A przede d worem 6. Naszemu panu 

kaczki w błocie, same kłosy, 
a nasza pani bo za nami 
chodzi w złocie. kielich nosi. 

3. A przede dworem 7. A włódarzowi 
kury w sicie, same korzenie, 
a nasza pani boć to dla nas 
w j-aksamicie. złe stworzenie. 

4. A na niebie 8. A ty ekonomie 
modra pręga, - stań (wstaw się) za nami, 
toć bez pana boć ty w polu 
wielga tęga (tęsknota). ciągle z nami. 

5. A przede dworem 9. A ty ekonomie 
czarne sznurki, - uproś pana, 
są tam włodarze zeby nam muzyka 
kieby nurki. do dnia grała. 



OBRZEDY. 
4 

Chrzest. Pogrzeb. 

Zwyczaje przy Chrzcie i Pogrzebie zachowywane w Łęczyckiem 
i Gostyńskiem, nie różnią się prawie od tych, jakie opisaliśmy 

w Seryi III "Ludu" jak i w tomie I .Mazowsza u. 

Ł. G o ł ę b i o w ski (w dziele Lud polski, str. 258) zaznacza 
atoli, iż: "W okolicy Iłowa, w obwodzie Gostyńskim, gdy brakuje 
mówcy mężczyzny któryby przemawiał przy zwłokach i przepraszał 

obecnych w imieniu nieboszczyka, dopełniają. i kobiety tę reli
gijną, śmiele rzec można, powinność. W innych miejscach, każdy 

niemal mówca te mi słowy kończy swoją. przemowę: "teraz idźcie do 
domu, a pamiętaj ci e, n i e ogląd aj c i e się". Słowa te są. natchnie
niem zabobonu, jakoby zmarły, za którym się kto o g l ą. d a, przy
chodził w nocy i straszyłu. '(Kuryer warsz. 1828, Nr. 275. 278). 

Chorzy, przewidujący bliski swój zgon, nucą lub każą, domo
wnikom śpiewać gorzkie żale i pieśni pokutne, do których należą 

następujące: 

"~~it;.fi:lgQ]~ l 
l. Struz:li-we- go maje-statu Panie, jam stwornoieTwewyrodoe 

u me gne-chy płakać łez nie st.anle; Tv;ój ma-j .. tal nieskończony 

g 
Świotych oc•u Twych nlegodne, 

pned którym kJ~k•-J• trony, obrui-łem. 
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5. Bym był zepchnion na bezdno piekielne, 
tam gorzał za grzechy śmiertelne, 

całą wieczność gorząc srodze, 
już tej krzywdy nie nadgrodzę, 
chyba ie mi sam daruje, 
na wieki nie powetuję 

tej zniewagi i t. d. 
7. Jakoż ufam, że mój grzech wyznany, 

przez najświętsze Jezu Twoje rany, 
zgładzisz z dobroci Twej wiecznie, 
gdy za niego, ach ! serdecznie 
płakać będe z wielkim wstydem, 
mówiąc pokornie z Dawidem: 

ach zgrzeszyłem! 
Ks. Mlodusznskl: Spiewn•k ko;citlny str. 2~2 

34. od Pl~tku. 

~ntscJB~ 
l . Żegnam ci~ mój śwlede \\e-so-ly, jui 1 - d~ w śmiertelne po-pio-ły; 

l. Żegnam cię mój świecie wesoły, 
już idę w śmiertelne popioły; 

rwie się życia przędza, 
a czas w grób zapędza -
bije pierwsza godzina. 

2. Żegnam was rodzice kochani, 
znajomi, krewni i poddani ; 

za łaskę dziękuję, 
z opieki kwituję -

. bije druga godzina. 
3. Zegnam was mili przyjaciele, 

mnie czas pod głaz grobowy ściele 
gdy śmiertelne oczy 
wieczny sen zamroczy -
bije trzecia godzina. 

4. Żegnam was królowie, książęta, 
cieszcie się w swem szczęściu panięta 1 

już slożyć nie mogę, 
wybieram się w drogę 
bije czwarta godzina. 
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5. Żegnam was mitry i korony, 
czekajcież swego rządcy trony, -

już w progi grobowe 
muszę zniżać głowę -
bije piąta godzina. 

6. Żegnam was pozostali słudzy, 
tak moi jako też i drudzy, 

idę w śmierci ślady 
bez waszej porady -
bije szósta godzina. 

7. Żegnam was przepyszne pokoje, 
już teraz z was nie wyjdę, podwoje, -

już czas mój żałobie 
dał gabinet w grobie, -
bije siódma godzina. 

8. Żegnam was pozostale stroje, 
już i o was bynajmniej nie stoję, -

mech będzie posłanie, 
robak kołdrą stanie -
bije ósma godzina, 

9. Żegnam was wszystkie elementa, 
i żywioły, powietrzne ptaszęta, 

już was nie zobaczę, 
lew grobowy skacze -
bije dziewiąta godzina. 

10. Żegnam was niebieskie planety, 
już muszę dążyć do swej mety, 

innym przyświecajcie 
mnie dokonać dajcie -
bije dziesiąta godzina. 

11. Żegnam was najmilsze zabawy, 
wewnętrzne i powierzchowne sprawy, -

już nie wolno będzie 
jeść, pić na urzędzie, 
intratę rachować, 
w szkatułę pakować -
bije jedenasta godzina. 

12. Żegnam was godziny cukrowe, 
momenta i dni koronowe, 

już zegar wychodzi, 
index nie zawodzi; 
do wiecznego spania 
śmierć duszę wygania 
już dwunasta godzina. 

Ks. Mloduuewakl: Śpittcnih AoJcitlny, (Kraków 1852) otr. 898. 
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Wesele. 

I. 
Od Piłtku 1 Kutna (Lazło, Oreolce, Piek.ary, Janków l t. d.) 1842 1 ). 

Rodzicom swojej lubej oświadcza się pan-młody za pomocą 

swatów prosząc o jej rękę; nieodzownym do tego wstępęm jest wódka, 
która również otrzymane tychże i dziewczęcia przyzwolenie pieczę
tuje. Wtedy swat daje na zapowiedzi i zaczynają robi6 przygotowa
nia do wesela. Jakoż we dwa tygodnie później wesele to ma miejsce. 

Podtenczas są zmów i n y. W dniu na nie wyznaczonym, pan-
młody z przyjaciołmi grajkiem podchodzi pode drzwi narzeczonej, 
gdzie śpiewają: 

Nuta nr. SS. 35. 

Otwórz-ze mi, otwórz - kochaneczko pierwsza; 
jak mi nie otworzysz - otworzy mi insza. 

Przy lub po uczcie, podochociwszy sobie, kilku z towarzyszów 
pana-młodego z niecierpliwością wyśpiewują: 

36. 

1. Jaworowe kółka - dębowa rozwórka, 
spodobała mi się - karbowego córka, 

ale mi ją nie chcą dać. 
Adyć ci ją dadzą - do dom odprowadzą, 

tylko trzeba poczekać. 
2. Jechałem na myszy, - teraz ledwo dyszy, 

ale mi ją nie chcą dać. 
Adyć ci ją dadzą i t. d. 

3. Jechałem na szczurze, - uwiązł-ci mi w dziurze, 
jeszcze mi ją nie chcą dać. 

Adyć ci ją dadzą i t. d. 
4. Jechałem na wole - uwiązł-ci mi w dole, 

ale mi ją nie chcą dać. 
Adyć ci ją dadzą i t. d. 

1) Obacz czasopismo: Biblijoteka Warszawska z r. 1847, tom III. -
Obecnie dajemy wersyę poprawniejszą. 
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5. Jechałem na koniu,- potknął się na błoniu, 
jeszcze mi ją nie chcą dać. 

Adyć ci ją dadzą, - do dom odprowadzą, 
tylko trzeba poczekać. 

Lud, Sery& XX, nr. l b,. 229, - Maoown• Ul str. 83. (nr. 33). - str. 922 (nr. 274) . 

Nuta ob. lłla•ow1•t D nr. 64. 

Obchodząc w kilka dni później wieś, zapraszają przy muzyce 
kumostwo i znajomych na wesele. Starszy swat lub druch prawi przy 
tej okazyi w tych slowach: 

Do tego domu wstępujemy, 
dnia dzisiejsego cwartkowego. 

Nie za mnie się pocęno, 
nie na mnie się skońcy; 

za Adama świętego, 
co nie słuchał przykazania Boskiego. 

Jedna gołębica po niebie se latała, 
rozmaitego ziółka szukała; 

tak też i pan-młody szukał pani-młodej 
do siebie podobnej. 

Miał się do ojca sławetnego, do matki sławetnej, 
nalaz se wreście zonkę do siebie podobną. 

A wy gospodarze bądźcie honorni, niewymowni, 
abyście tych dwojga ludzi do stanu małżeńskiego 

doprowadzić mogli. 
Od stanu maiżeńskiego 

do domu weselnego. 
Będziem tam mieli - ćterech kapeli, 

będziem tam wsyscy weseli. 
Będą tam grali skrzypki, 

do tańca hybki (hybcy). 
Drugi na oboi 

bo się Boga boi. 
Trzeci na kobzie (dudach), 

i ten zagra dobrze. 
Cwarty w bas, 

na weselu się naje, napije, - pójdzie do dom wc!l.s. 
A wy młodzi, 

wiecie co się wam godzi. 
Korca owsa nie załować 

i konicka wypucować. 
Do kościoła droga wązka, długa, 

nie zajdzie kobyła chudA. 
A wy druchnicki, 

fałdujcie apódnicki. 
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Podwiązujcie pońcoski tasiemeckami, grochowineckami, 
abyście przed kościołem państwu - ruiodym wstydu nie zadawali. 

Prosiemy na tego wolcu, 
co wisi na krępolcu: 

drugi chodzi po oborze, 
ten nam wiele dopomoze. 

Na wieprza trzy lata tuconego, 
na ostatku we weselnym domu miotliskiem zatrąconego. 

Prosiemy na parę kokosy, 
co ich nigdy jastrząb nie rozpłosy. 

Na parę łabędzi, 
co ich nikt do domu nie spędzi. 

Na parę kuropatw, 
zeby pan-młody pani młodej przed ślubem nie dopad . 

.A jak pan-młody panią - młodą dopadnie, 
to jej stanik opadnie. 

A wy gospodarze, 
jeśli wam się nie udąje w tern slowie albo w całej mowie, 

bo my sie nie ucyli w nijakiej skole. 
Bo nasa skola, 
cepy i stodoła. 

Po powtórzeniu kilkokrotnem zaprosin, gdy się go~cie w skutku 

tychże w Sobotę do chaty lub karczmy zebrali, przystępują do r o z

p l e c i n 1
). Druchny w imieniu usadowionej na dzieży oblubienicy 

rozpoczynaj~ śpiew: 

37. 

1. Uboga ja sierotaczka na świecie, 
a któż mi ten złoty warkocz rozplecie? 

2. .A jestem ja starszy drużba, służka twój, 
i rozczesę i rozpletę warkocz twój. 

1) Gazeta Codzienna (Warsz. 1860, nr. 256) zamieszcza list, w k~órym 
autor powiada: "Pora W e s e l pod Gostyninem rozpoczyna s•ę za
zwyczaj, jak i wszędzie u ludu, po uprzętnicnin się z żniwami. Gdy 
już. odbyły się Zmówiny to Jest swaty, i Pierścionki czyli zare
czyny, i dzień ślubu postanowiOno, starszy drużba w kompanii mlod
BZego towarzysza, wieczorem w ostatni czwartek przed ślubem, obcho
dzi zaczynając od dworu, zamożniejsze lub mających uczestniczyć na. 
weselu chaty, i długą ora.cyą. zaprasza na uroczystość, odbyć się ma
jącą. w niedzielę. W przeddzień ślubu wieczorem bywa u niej ohrzed 
rozplecin, w czasie którego w warkocz panny-młodej nasadzaj a 
mnóstwo śpilek, lub zszywaj!} go niemi tak, :te niepodobna. go roz: 
plątać, pomimo że probują. tl'go wszyscy przy rozmaitych lipiewach 
i częstowaniu się wódki}, - wreszcie starszy drużba. zwykle kawa
łek warkocza ucma, resztę ucinaj!} już jako mężatce przy oczepinach. 
Zwyczajnem i tu tak podczas wesela. jak i innych zebrań tańcami, SI}: 
oberek czyli mazur, kujawiak, szot i dyna, (ob. Mazowsze II, str. 298). 
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3. Nie będziesz go, marny chłopie, rozplatał, 
a bo byś mnie złote włosy podrapał. 

4. O na stronę, szpetny chłopie, na stronę, 
powiadają dobrzy ludzie : masz żonę l 

5. O na śmieci, szpetny chłopie, na śmieci, 
powiadają dobrzy ludzie: masz dzieci l 

Matka: Siedż·że spokojnie na dzieży, 
niech ci się warkocz rozpierzy. 

Wśród rozplatania warkocza i wiązania watątokami włósów, 

druchny: 
38. 

~Ą~~ 
t. U - stadia Ka - aieńka na białym ka-mieniu, 

rospo.-eel-la włoski po praw'm ra- miemu. 

2. A plećcie mi plećcie- moje złote włosy, 
niech nie otrząsają - po tej wiosce rosy. 

3. Nie będe ich pletła, - ani zakładała, 
co spojrzę na Stasia, - to będe płakała. 

Po rozplecinach, ozdobiwszy głowę panny-młod~j wiankiem i ży
czą,c pozostałym dobr~j nocy, rozchodz!J~ się. 

Nazajutrz w Niedzielę t. j. w dzień ślubu, druchny ubierając 

pannę-młodą śpiewają. : 

39. 

1. Zielona ruta, jałowiec, 
lepszy młodzieniec niż wdowiec. 

2. Bo u wdowca dzieci som, 
a młodzieniec tylko sAm. 

3. Zielona ruta, żółty kwiat, -
już ci Kasieńku trzeba w świat. 

Nuta ob. ftfaJJOłD,.t n nr. &6. 

Przybywa i pan-młody, a drużbowie śpiewają, na dzień dobry: 
"Skowroneczek śpiewa, dzień się rozwidniwa" (oh. Mazowsze II nr. 37). 

Całe grono drutbów i druchen stroji się w kwiaty, wieńce, bu
kiety, wstą,żki i kogucie lub sójcze pióra. Podczas tego nucą,: 

40. 

r; 1 J i-p IFfEi t JftfntfPvn~ 
Prs&-le-clał pwuk pn .. Dłbrowakl la - aek piórka na nim 
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rłrp:gtrh 1 ~B.=~ 
udua - ly, udna - ly. ta dna - Jy. 

Przeleciał ptaszek - przez Dąbrowski lasek, 
piórka na nim zadrzały, 

rozmyślać-to było, - nadobna Kasieńkn 
był-ci to czas niemały. 

Nie tera(z) to tedy - kiedy niema kiedy, 
hej Kasienku moja ! 

41. 

l. Chodziła Kasieńka - po wysokiej górze, 
nosiła wianeczek - na jedwabnym sznurze. 

2. Nosiła, nosiła, - aż ci go zgubiła, 
znalaz go Stasieniek - jak jechał z Torunia. 

3. Oddaj-że mi Stasiu - ubogiej sierocie, 
szukaj sobie takiej - co chodzi we złocie. 

4. Gdybyś była Kasiu - uboga sierota, 
nie miała-byś wianka - ze szczerego złota. 

Lud, Ser. lli etr. 3011 or. 76. - or, 104. 

42. 

l. A w tym ogródeczku - czerwone makówki, 
moja ty Kasiuniu, - nie psuj sobie główki. 

2. Jak kwiatki oblecą, - pręciki zostaną, 
pamiętaj Kasioniu, - żebyś była stałą. 

3. A w tym ogródeczku - czerwone gwożdziki1 
zakładaj, zaprzęgaj - te kare koniki. -

4. Jak-że je zaprzęgać, - kiedy się plątajlł, 
ciężki żal dziewczynie - kiedy jej ślub dają. 

5. A widzisz Kasieńku - tę Orłowską wieżę, 
już tam czterma końmi - twój wianeczek wiezą, 

6. A bodaj te konie, - bodaj pozdychały, 
za mój-to wianeczek, - za rnój-to ruciany. 

Lud, Ber. 111 or. 85 . - 111oooN11ot I or. 88. 136. 190, 

Kiedy wozy zajadą po państwa-młodych i po całą ciżb~ we
selną, druchny intonują śpiew: 

O dla Boga eo takle-go, co pochmurny ddeń, oezklm sobie saplaka - ła 
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.W~Ft=t=========A 
g16wk~m aoblo sfruowa-la wszystko dla cie- bio. 

l. O dla Boga co takiego, co pochmurny dzień, 
nie widziałam się ze Stasiem już drugi tydzień. 

Oczki'm sobie zapłakała, 
główkę'm sobie sfrasowała, 

wszystko dla ciebie. 
2. Zakładajcie, zaprzęgajcie te siwe klacze, 

niech ja jadę, niech zobaczę jego pałace. 
Zaprzęgajcie a czem-prędzej, 

oj nie róbcie sercu ciężej, 
matulu moja. 

3. Jak-ci po mnie przyjedziecie, to mnie szukajcie, 
a jak-ci mnie nie znajdziecie, matki pytajcie. 

Ja wam się będę zdrażala, 
matka będzie prawdę chciała, 

gwałtem mnie bierzcie. 
4. Do kościoła przyjechała, rączkę podała, 

posłuszeństwo i małżeństwo przyobiecała. 
Posluszeństwo aż do śmierci, 

dopomóżcie wszyscy Święci, 
sam Panie Boże. 

5. Po co-żeś mnie pani matko za mąż wydała, 
kiedy ja się w gospodarstwie nie rozumiała. 

W gospodarstwie trzeba robić, 

mało-kiedy pięknie chodzić, 
matulu moja. 

6. Miło było matuleńce słuchać muzyki, 
kiedy grali pod okienkiem kieby słowiki. 

.A mnie teraz nic nie miło, 
nie dawać mnie za mąż było, 

matulu moja. 
7. Świadomo-ści matuleńce wszystkiego złego, 

że za mężem nie użyje żona nic dobrego. 
Tylko biedy i niewoli, 
od frasunku głowa boli, 

matulu moja. 
Lod, Ser. Xll nr. 164-166. - Nuta ob. Jlf .. o•.,•• II nr. 116. 

Wtedy dru~ba. drucbny razem podnoszą głos: 

nlo nie nada two - )e pła-kanie. bo jut ko-nie eto- Jt 
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rali~Nt. 

~ę=§-2_--cfitdiR lbfft±~= ===== . ~ 
mo-ie, 

w wozie, mój mo - cny Bo-te. 

2. A jakże ja będe siadała, 
kiedy'm się z matką nie pożegnała. 
Już cię żegnam miła matko, 
chowałaś mnie kieby jabłko, 

teraz nie będziesz. 
3. Da siadajże moje kochanie i t. d. 

(z ojcem, siostrą, bratem): 
10. A jakże ja będe siadała, 

kiedym się z progiem nie pożegnała. 
Już was żegnam miłe progi, 
bywały tu moje nogi, 

teraz nie będą. 
11. A siadaj-że i t. d. 
12. A jakże ja będe siadała, 

kiedym się z ławą nie pożegnała. 
Już was żegnam miłe ławy, 

bywały tu moje sprawy, 
teraz nie będą. 

ob. Mn•own< I str. ~87 nr. 183. - (Nuta ob. Ma•ow••• l nr. 174. - n nr. 128). 

Rozrzewnienie ogarnęło wszystkich, i w~ród przeprosin wsiadaj!JI 
na wozy. Przybywszy na kościelny cmentarz, zatrzymuj~ się przed 
kościołem, a drui.bowie i druchny w imieniu państwa-młodych odzy
waj~ się (nuta ob. Mazowsse I str. 290, nr. 189): 

45. 

One: Jeszczem ja nie twoja, - jeszczem ja jest wolna. 
Oni: A jak pójdziesz do kościoła,- a tak będziesz wolna. 
One: Jaszczem ja nie twoja, - jeszczem ja jest wolna. 
Oni: A jak pójdziesz do ołtarza,- a tak będziesz moja. 

Lud, Brr. 1!1 nr, 19. 

Przed samem wejściem do kościoła od~piewuj!L jeszcze: 

Lud, S•r. XXD. 

46. 

l. P od borem sosna, 
pod nią topola, -

powiedz-że mi moja Kasiu, 
czy będziesz moja? i t. d. 

D&l'J ob. Ma .. ..,, .. II nr. 23. 

4 
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Nast~puje akt ślubny. Potem orszak powraca; niektórzy z gości 
wstąpili jeszcze na gawędę do karczmy. Starszy drutba popędza 

swego konia, a w czasie kiedy powracającym muzyka przygrywa we
selnego marsza, wyprzedza on całe towarzystwo i biegnie cwałem do 
domu. Przybywszy, chwyta chl~b w jedną a batóg w drugą rękę, 
i trzymając czeka na progu przybycia panny-młod~j; za zbliżeniem 

się t~jże, pyta: "Co wolisz, cbl~b czy pana-młodego?" Gdy ta odpo
wie te chleb, uderza ją, batogiem, co dopóty powtarza, dopóki ona 
nie wyrzeknie : 

Chleb i pana-młodego, 
teby zarabiał na niego. 

Poczem wpuszcza ją, do chaty. 
Tu tańczą aż do obiadu, który z różnego mięsiwa, jako: wołu, 

drobiu, flaków, a nadto z kapusty i pasternaku i t. d. się składa. 

Najważniejszą, wszelako potrawą, jest groch: kiedy go dadzą na stół, 

przyśpiewują, popijając piwo: 

47. 

Zasadziłem grochu 
tam przy przełogu. 

Przy przełogu, - przy doltnie, 
a w tym grochu wieprzak ryje. 
I wyrył-ci złote ziarno, -
już ci pilno, moja panno. 

W końcu druchny wnoszą ogromny koła c z z pszenn~j upie
czony mąki. Rozkrawają, go. Drużbowie przy tej okazyi wyśpiewują,: 

l. Kołaczu, kołaczu, 
kto na ciebie orał? 
Stasieńko z Kasieńką 
kiedy ją namawiał. 

2. Kołaczu, kołaczu, 
kto na ciebie włóczył? 
Btasieńko z Kasieńką, 
a ojciec ich uczył. 

48. 

3. Kołaczu, kołaczu, 
kto ciebie podsiewał? 
Stasieńko z Kasieńką, 
kiej się na ni kiwał. 

4. Kołaczu, kołaczu, 
kto ciebie z pola wióz? 
Stasieńko z Kasieliką; 
popaowal się im wóz. 
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5. Kołaczu, kołaczu, 9. Kołaczu, kołaczu, 
kto cię do młyna wióz? 
Stasieńko z Kasienką, 
za Ied wie ją przywióz. 

kto na ciebie palił? 
Stasirńko z Kasieńką, 
a ojciec ich chwalił. 

6. Kołaczu, kołaczu, 10. Kołaczu, kołaczu, 
kto cię na kosz nosił? 
Stasieńko z Kasienką, 
ojciec o to prosił. 

kto z pieca wymiatał? 
Stasieńko z Kasieńką, 
po brzuszku ją drapał. 

7. Kołaczu, kołaczu, 11. Kołaczu, kołaczu, 
kto cię ze młyna wióz? 
Stasieoko z Kasieńką; 
popsował się im wóz. 

kto ciebie rozkrawał? 
Starsza druchna rozkrawała, 
ludziom rozda wała. 

8. Kołaczu, kołaczu, 12. A wy ludzie pożywajcie, 
kto na ciebie rozczyniał? 
Pani matka rozczyniała, 
a drożdży niemiała. 

po kieszeniach nie chowajcie. 

Po uczcie towarzystwo podziękowawszy Panu Bogu i gospoda
rzowi z gospodyni~. idzie w taniec lub rozchodzi się do domów. 

Nazajutrz w Foniedziałek przed lub po objedzie, zabierają się 

do oczepin, czego dopełniają przy śpiewach. 

49. 

Oj po - toc>y-la 
i LłltO-l'Z}ł się 

na dobnu Ka_·d~ń-ka 8\\Uj wianek po sto le1 

d n (pana) ojca na łono, oj na łono na ło - no. 

l. Oj potoczyła nadobna Kasieilka 
swój wianek po stole; 

i zatoczył się do pana ojca na łono, 
oj na łono, na łono. 

2. A weż-że, wcż-żc, mój panie ojcze, 
oj weż-żc go, wcż-.Gc go. 

Oj nie chcę-ć go, ty moja córko, 
ni ciebie, ni ciebie. 
(toi samo: 3, 4 do matki). 

5. Oj potoczyła nadobna Kasieńka 
swój wianek po stole; 

i zatoczył si~ do pana-młodego 

oj na łono, na łono. 
6. A weż-że, wcż-że, mój panie-młody, 

oj wcż-że go, weż-że go. 
Oj weznę-ć go, weznę, ty moja kochanko, 

i ciebie, i ciebie. 

4* 
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Wtedy druchny rozrywają, i dzielą, miedzy siebie wieniec zdjety 
z głowy panny-młodej, i zatykają, po kilka kwiatów katda za swój 
gorset. A przy obcieciu warkocza nucą, jej: 

50. 
~ 

2. A sięgaj-że go, sięgaj 3. Oj dostała, dostała, 
prawą rączką do dna, - ale już nie cały; 

a jeśli go dostaniesz, cztery kwiatki rumianeczki 
toś go jeszcze godna. z niego wyleciały. 

Podczas oczepin, starszy drutba a za nim inni sprzeciwiaj!\ si~ 

pannie-młodej. Co który z nich podejdzie, to jej czepek zdejmie 
z głowy a natomiast swoją czapkę kładzie; ona zaś wśród cil\glych 
tartów i śmiechów gości zdziera jl\ i rzuca o ziemię. Poczem (gdy 
ta igraszka kolejno sie odbyła) swacbny jut ostatecznie i bez prze
szkody wdziewaj!\ i przypinaj!\ jej czepiec. 

Nie chciała chodzić w wianeczku, 
niechaj-że chodzi w czepeczku. 

A starsza swachna obchodzi z talerzykiem w r~ku, proszą,c obe
cnych o datek dla panny-młodej: 

51. 

A trzeba dać pani-młodej, trzeba dać, 
nie trzeba j~j sto talarów załować. 

Trzeba jej dać na korytko, 
i na sitko i na wszytko. 

Po oczepieniu i prześpiewaniu znanej piosenki o c h m i e l u, 
starszy drutba ujl\wszy panne-młodą, do tańca, przez swawolę porywa 
z komory prześcieradło ze świeto usłanego małteńskiego łota, obwija 
sie niem w rótne kształty, i nie puszczają,c panny-młodej, wśród 

talica zarzuca na nią, ci!łgle i zręcznie takowe prześcieradło, z któ
rego ona zapłoniona pośród śmiechu obecnych wywikła6 sio usiłuje. 
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Zadowolenie maluje si~ wówczas na w. zystkich twarzach; tany, pija
tyka, gwary i swary wzmagają, się; katden się bawi po swojemu, 
nikt nie hamuje swoj6j wesołości. Pan· młody nie tańczy tego wie
czora ze swoją, nowo-poślubioną,; dopiero koło pólnocy wykupuje ją, 

piwem i wódką, z rąk swaohen i drużbów. - Tańcem prędszym zwy
kłym jest następujący: 

52. 

Po północy, przed wyprowadzeniem panny-młod6j do komory 
celem rozebrania j6j, druchny nucą;: 

2. 

53. 

1. Pod borrm o - łoa gorza-ła, 

pod ni• d&lew - c&y- na u o- Ja-la. 

Przyjechał do nit\j stary pan, 3. 
i prosil-ci ją o żupan. 
Ona na to nic nie rzekła, 
tylko sobie zapłakała. 

l - okry na ni• pa dały, 

óna na to nie dbali. 

Przyjechał do niej młodzieniec, 
pro ił ją ślicznie o wieniec. 
Jest-ci ich tam w ganku sześć, 
wybierz sobie który chcesz. 

Przy rozbieraniu panny-młod~j w komorze, druchny nucą, ga
sząc świeczkę po świeczce: 

54. 

l . A wiernie Ja Paou Bo-gu luty - la, lu - iy - la, 

kledym Ja tt Ja - blo- nec•kt u - d&l-la, oad&l- la, u - d&i-la. 

2. Sadzilam ją w ogródeczku - przy drodze, 
a którędy r.1ój Stasieliko - pojedzie. 

3. A. nie wyszło jabłoneczce- pół roka, 
już·ci moja jabłoneczka - wysoka. 

4. A. nie wyszło jabłoneczce - dwie lecie, 
już-ci moja jabłoneczka- biało krzcie (kwitnie). 
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5. Czerwone mi jabłuszeczka - rodziła, 
zieloneroi listeczkami - okryła. 

6. Urwała ich panna-młoda dwanaście, 
i zanicsła do komory - staroście. 

7. A starosta, pan starosta - mocny pan, 
zasadził-ci pannę·młodą- za swój stół. 

8. Pan starosu po pokoju - wywija, 
szabeleczką jabłuszeczka - rozcina. 

Starościna się dowiedziała, 
i Kasieilkę wygnała. 

Ledwo to prześpiewali, drużbowie z panem-młodym odzywaj& 
si~ pode drzwiami komory (na co im druchny wewn!\trL b~dą,ce od
śpiewuj!\): 

55 . 

~:f-~ 
2. 

3. 

ł. 

5. 

o-twórz na-dobna 

Choćbym otworzyła, 6. 
kiedy nićmam łuczywa. (by 

[poświecić). 
A otwórz-że mi, otwórz, 7. 
choć tak posiedziewa. 

8. 
tojał Stasio godzinę, 9. 

stój-że jeszcze chwilę; 
aże ja tu panu ojcu 
koszulki doszyję. 10. 

Drudzy kurzy piali, 11. 
je ce nic był dzień biały; 12. 
otwórz i t. d. 
Choćbym otworzyła i t. d. 

56. 

l. A przecie się Boga bójcie, 2. 
dyć nas poczęstujcie; 
a jeżeli nie gorzałką, 
to - za plecy pałką. 

. ., 
Je - I<O ole był d&IOÓ blo-ly, 

ko - mo-ry. 

Stojał Staś i t. d. 
aże ja tu pani matce 
czepeczka doszyję. 
Trzeci kurzy piali, 
jesce i t. d. 
Choćbym otworzyła i t. d. 
Stojał Staś i t. d. 
aże ja młodszej siostrze 
chusteczki doszyję. 
Czwarci kurzy piali, 
jesce i t. d. 
Choćbym i t. d. 
Stojał taś i t. d. 
aże ja tu panu bratu 
porteczek doszyję. 
ob. Ma•ow••t lU ar. 264.. 

A sztukaj-że, zapukaj 
do tej nowej budkij 
przecież się nas użalują, 
to nAm dadzą wódki. 

ob. /łf••o•nł r nr. 2~8. 
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Wtenczas otwi~rają i wpu zczaj~ pana-młodego i m~'-czyzn czę
stując wódką. Panna-młoda żegna druchny: 

57. 

l. Bądżcie zdrowe, druchny moje, 
oddaję wam szczęście woje; 

!! . żeby wam się tak szczęściło, 
jako i mnie panną było. 

3. Bądżcie zdrowi wy swachowie, 
przyjmijcie mnie białogłowie (białogłowy). 

Swaty, swacbny, drużbowie (drużby), druchny i całe grono we
selne, poleciwszy nareszcie nowo-zaślubionych opiece Najwyższego, i ły
kn~wszy na dopitkę spor~ miarkę wódki, opuszcza chatę i rozchodzi 
się po wsi. Pieśń o Jabłoneczce (ob. nr. 54) śpiewaj~ niekiedy i po 
ślubie. Wesele trwa jeszcze kilka dni, ale jut bez obrzędow~j ce
chy; jednak zdarza się, że w kilka dopiero tygodni pan-młody wcho
dzi w swoje prawa jako małżonek. 

Wesele. 

II. od Łtc•ycy (łlluow, Rattków). 1864. 

We czwartek wieczór po udaniu się panny-młodej i j~j rodzi
ców do nu, podchodz~ z wódki\ do domu swach czyli swat, swacha 
z panem-młodym na s mów i n y (zmówiny). W tym celu pukaj!\ do 
drzwi lub okien a na zapytanie z wewn!ltrz: kto taro? - swach od
powiada: "Szukomy tu nasy gflski (lub: ci e loka, indyczki i t. p.) co 
nom uciekła, czy-śta jej i tu nie widzieli?" - A z wewnątrz gło 
odzywa ię: n Eh! nie widzieli <my; zda się, i e tu rano co~ przecho
dziło takiego podobnego do gą,skl, ale niewiemy !" - wach mówi: 
nPoszukali-byśta dobrze, to-byśta moze i co znaletli, albo tez nom 
samym pozwólta, to obszukomy w kómorze, to moze llóg nom dopo
moze, moze tam gdzie za piecem siedzi". - Powtarzaj~ to parę 

r'!'zy, bo takie drożenie się jest zwyczajem. Nareszcie ogień w izbie 
zapalają, drzwi otwierają, swach ze swachą wchodzi a pan-młody 
zostaje gdzie za węgłem stodoły lub obory. Wchodz~c mówią: "Niech 
będzie pochwalony Jezus Krystus". - Odpowiadaj!\: .Na wieki wie-



56 

k6w Amen, a czegoz to szukota?" - ."Widzicie: oto nam gęś zgi
nęna, tylko nie nasza ale Walkowa (pana-młodego) i przy:;łoł nos tu 
nieboracysko ze by jej i poszukoć". - Gospodarze na to: "Ha! kiedy 
nam nie wierzy ta, to se poszukojta!" - Swat ze s wachą kręcą się 
po izbie i po komorze i natrafiwszy (zdybawszy) pannę-młodą, 

zwykle zasłoniętą, chustą, albo pierzyną,, wołają: nA widzi ta, ze~my 
znoJetli l" - Wycią,gają, wtedy flaszę z wódką, (s wach z zanadrza 
lub swacha z pod fartucha), przepijają, do matki mówiąc: "Pijcie, to 
gorzałka od Walka, boby się tam zmartwił, gdybyście nie napili za 
przecbówek tej gąski". - Matka się wzdraga, przywołuje córkę 

i pyta: ."A pójdziesz do Walka?" - Dziewczyna się sroma i nic 
nie odpowiada. J ezeli matka jest w chęci wydania za mąż córki, 
przyjmuje kieliszek i wypija go. Ta sama ceremonija powtarza się 

z ojcem, poczem swach wychodzi i woła pana-młodego do izby. Ten 
upada do nóg ojcu i matce, swacha przyciąga uciekajl\CIJo dziewczynę 
(."bo cię za prawdziwą, gęś będzie miał!")· - Pan-młody przypija 
zdrowiem do ojca i matki a potem do dóewczyny. Je§li dL.iewrzyna 
przyjmie, okazuje zgodę. Poczem wychylają, flaszki aż do dna przy 
rozmowie o przyszłym bycie młodych, o zasobach jakie mają, o za
pomodze i t. p. Jeśliby przed zapowiedzią, stosunki tt> zerwały się, 

rodzice swachom odsyłają, wódkę. 

W następną, niedzielę wychodzi w kościele parafijalnym pierw
sza zapowiedt. Za dwa tygodnie od pierwszego Czwartku, we Czwar
tek przed trzecią, zapowiedzią, odbywają się P i e~ c i o n ki (zaręczyny). 

Panna-młoda spras:ta od rana dziewczęta a pan-młody chłopców na 
wieczór. Rodzice obojga spnnają, najbliższych krewnych. Gdy goście 
przybędą,, młodzież tańczy; wreszcie siadaj<\ do wieczerzy. Swacha 
zapytuje naprzód go~ci czy s i~ zgadzają? Ci odpowiadają: ."Zgadzamy 
się!" A potem: "Pani matko czy się zgadLacie na to że hy Marysia 
z Wałkiem się pobrali?" - Matka milay za pierwszćm i t! rugiem 
wołaniem, dopiero po wołaniu trzeciem odpowiada: "A niech im Bóg 
błogo ·lawi, niech się bior<t ~. - To samo i ojciec. JeJ en ze state
cznych ludzi przyjmuje pierścienie od pana-młodego, a pobłogosła
wiwszy takowe, oddaje obojgu ~Iłodym na palce. Kropirlło i ~więconą 
wodę na talerzu podała mu na ten cel matka. Przy wieczerzy kieli
szek idzie w kolej; panna-młoda dostawszy go z kolei, stara się pi
jąc chlusnąć wódką, w oczy panu-młodemu naprzeciw ni~j siedzą.cemu; 
na wytarcie zaś oczu rzuca mu zaraz nową. chustkę z pośpiechem; 
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pan-młody, gdy kolej przyjdzie na niego, takiż sam sprawia j~j od
wet. Po wieczerzy same tańcz~ drucbny. 

Niekiedy ~piewajl\ przed przybyciem młodego na zaręczyny, 

( cza ami też i w wigiliję ~łubu) : 

58. 

l. wieci mie iąc nad stodołą, 3. 
gwiazda na niebie, na niebie. 
Nie zamykaj okieneczka, 
jadę do ciebie, do ciebie. 

2. Da i otwórz, da i otwórz 4. 
okienko śklane, da śklane i 
jak nie otworzysz okienka, 
wybiję ścianę, da ścianę. 

59. 

Oj i otwórz-ze mi, otwórz, 
da i niech-ze nie kołacę, 
ino jednę sukmanę mam, 
da i niecbze jej nie tracę. 
W olałem cię i pukałem, 
niechciałaś otworzyć i 
mu.;iałem ja na twym progu 
główeczkę położyć. 

l. Wszyscy posnęli, posnęli, 2. Krzyknij po ro ie, chłopysiu, 
w, zyscy posnęli, krzyknij po rosie i 

tylko moja Marysieńka u łyszy cie Marysieńka 
chodzi po sieni. po twoim głosie. 

3. Odezwij m1 s•ę Marysiu, 
odezwij mi się, 

moja główka nie talona 
rozwali mi się. 

W obotę przed trzecią zapowiedzi·<!. (a niekiedy we Czwartek), 
drużba star:.zy i młodszy, chodzl\ po wsi (Mazewie) spraszać gości ; 
u pier i mają przypięte w:.tęgi w kokardę i długi bat rzemienny 
(charapnik) przewie zony przez ramię. Wchodząc do domu i skio
niw zy ię kapelu~zem do nóg, zapra. zają, następującą przemow~ 
(mówi to tar~zy. gdy młod zy wciąż .ię kłania): 

Pan-młody z panną-młodą do tołu siada, 
dobry wiecór rozpowiada, 

do nózek upada. 
Winsujemy, win. ować będziemy, 
scęśliwie ten dom nawiedzony. 

My druzbowie jezdeśmy zesłani od Pana Boga i od Matki najświętsy. 
I od pana ojca i od pani matki, 
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i od pana-młodego i od panny-młody. 
Nie przyśliśma tu ze swoji myśli, 

od pana ojca i pani matki przyśli ; 
nie przyśliśma tu z umysłu swojego, 
od panny-młody i od pana-młodego. 

Zeby była łaska niewzgardzona, 
państwo-młode do Majestatu Boskiego z namy siugamy doprowadzone. 

Zebyście byli niezgardzoni i niewymowni, 
państwo-młode do Majestatu Boskiego doprowadzić mogli. 

Od Majestatu Boskiego do kościoła rzymskiego, 
od kościoła rzymskiego do katolickiego, 
a od katolickiego do domostwa nasego. 

A my te! drużbowie na co możemy, 
na to prosiemy. 

Prosiemy na spust wódki 
i na cas krótki; 

na war piwa jęcmiennego, 
na piecywo chleba rżanego (żytniego), 

i na drugie pszennego, 
i na te kołace, 

sama gęba na nie skace. 
N a gąscaków piąci, 

na ciećwirzy dziesiąci (cietrzew); 
I na piąci gąsiorów, 
i na seści kacorów1 

i na siedem kokosy, 
zełi ich nam jastrząb po polu nie rozplosy. 

l na parę kuropat, 
zeby pan-młody panny-młody jaknajprędzy dopad. 

I na parę wróbli, 
pan-młody pannę-miodę jaknajprędzy zdudli. 

Nie na te kuropatwy co po polu latają, 
tylko na te co pod dachem siadają. 

I na barana polowego, 
i na wieprza karmnego, 
i na parę byków małych, 
i na parę wołów starych; 

i na tego wolcu, 
ro wisi na krępolen; 
znańdzie sic co więcy, 
ciele za piecem jęcy. ') 

1
) W Rzętkowie: U pana-młodego znajdzie sie co więcy, 

łysy wole c Dll krępolen jęcy; 
my eie będziewa c.iesyć, 
będziewa eie do niego śpieeyć; 
zeby'm go mogli zastać, 
kaitcugamy go pomogli schlastać. 
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A my też drużbowie zabijemy rlo tego świnię, 
i damy pannie-młody syję. 

Panu-młodemu wątrobę, 
zeby miał do ni podobę. 

Bo na pan - młody, 
sukoł do swoji podoby; 

sukoł i nalAz 
i prosi was zaraz. 

Prosi was wielce 
bierzcie z sobą nóz i widelce; 

zebyście z sobą nosili, 
o nie sic nie prosili. 

Będzie tam groch, kasa, 
to pociecha n asa; 

będzie tam groch, jagły, 
będą panny drucbny jadły; 
Prosiemy na stoły lipowe, 

na łyżki klonowe, 
na talerze bukowe, 

na obruchy ćwilikowe. 
Będzie tam kacor bez oka, 

kacka bez boka, 
koza bez ogona; 

kto sie nie najć na weselu, to sie naje doma. 
Będą grać w bas, 

kto sic naje na weselu, pójdzie do dom wcas. 
Będą grać w . krzypki, 

pójdą i starzy i młodzi do tońca chybki. 
Będzie tam piąci kap<'li, 

jeden na skrzypcach, drugi na tabeli (cymbały?), 
tru<'i na oboji, 

bo sie Boga boj i; 
cwarty w bas, 
zapra. amy was. 

l. Drużbów nic mamy, 
u państwa sic spożdziewamy. ') 

1) W Rzętkowie: Prosiemy o tego drużbę 
na krótką służbę; 
na dzień, na dwa dni, 
zehy nam było ładnij. 
Zcby-ście mu dali cas, 
zeby sie wypas (lub: wyspał), 
i sukmankę wyfałdował, 
konia wypucował, 

i pająki ze strzelby powydmuchował, 
wstydu państwu-młodym przed Majestatem Boskim nie zadawał. (verte: 
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(v. 
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Panowie drutbowie strzelbisków pozdobywajcie, 
pająki z nich powyganiajcie, 

wesołości nam dodajcie; 
bo tam nie będziema sami, 

zebyśmy sie naprzód Bogu, potem i ludziom spodobali. 
Druchen nie mamy, 

u państwa sie spotdziewamy. 
Panny druchnicki podwil}zki podwięznjcie 

tasiemeckamy, 
a zeli nie tasiemeckamy, to grochowineckamy; 

bo tam nie b~tdziema sami 
zebymy sie naprzód Bogu-Ojcu i ludziom spodobali. 

My sie tez będziemy na rzecy znać, 
kazemy wam grać, 

w salamaje i dudy, 
będą sie trzęsły kolana i judy (uda). 

My ta nie byli w skole, 
ino cepamy młócili w stodole. 

Niech będzie pochwalony Jezus Krystnsl 

Druchny (u Młodej): 60. a) lbttków. 

Chodziła Marysia 3. A poszła Marysia 
po zielony górze, do studni po wodę, 
nosiła wianysek upad ji wianysck 
po jedwabnym śnurze. głęboko po wodę. 
N osi la, nosiła, 4. Nalaz go Jasinek, 
az go upuściła, ale juz niecały, 
naloz go Jasinek ćt~ry równianecka 
jadący od młyna. z niego wyleciały. 
Zgubiła-ć ona go 5. Dowij -ze go, dowij 
na oran~j roli, drobniuśką rutecką, 
nalaz·ci go Jasio będzies-ci ty jesce 
jadący z niewoli). nadobną dziwecką. 

Prosiewy o te druchnicki, 
na krótkie sluzbicki; 
fałdujcie spódnicki, 
trzewieki smarujcie, 
pońcoski maglujcie, 
wianecki powijcie, 
nam do capek przypnijcie. 

Bo jednego casu tak nam się stało, 
co jedna spała, 
druga chromała, 

lepij zeby była w domu została, 
groch, kapustę warzyła, 

wstydu panstwu-młodym przed Majestatem boskim nie zadawała. 
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2. 

6. Choćbym go dowiła, 
na dwoje złozyła1 
juz nie będę taką 
jaką'm przedtem była. 

7. Choćbym go d owiła 
i kawałem złota, 
juz mi sic nie wróci 
moja pirsa cnota. 
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8. I posła Marysia 
między wieskie płoty, 
oj i zapłakała 
swoji ślicny cnoty. 

9. Cnota moja, cnota, 
oj i marnie ginie, 
oj i jak ten listek 
oj i na drzewinie. 

60. b) 

O dla Boga co takiego 3. 
co nie widać Walka mego. 
Cy go woda zatopiła, 
cy go inna odmówiła. 
Wałku, Wałku, Walusieczku, 4. 
nie stój-ze mi w okienecku, 
bo okienko malowane, 
podusecki śnurowane. 

Podnsecki juz gotowe, 
a puchowe, a puchowe; 
na pierzynie materyja, 
a dziewcyna jak lilija. 
Wałku, Wałku, bałamucie, 
pasłeś konie w moji rucie. 
Moja ruta nie po temu 
kazdy wianek (v. listek) po zło

[temu. 

Na dzień dobry rano przed ślubem, drużbowie pod oknem: 

Nuta oh. L.ud H.r. III ur. 32. 61. 1u.ew. 

"' l. Przy - I II- my to d•lń dobry po - wledaieć, 

l. Przyślimy tu 5. Oj dzień dobry 
dzień dobry powiedzieć, i to panu ojcu, 
kazali nam ma ón ta dla nas 
z konikamy leżyć. wieprzacysko w kojcu. 

2. Było to zostawić 6. Oj dzień dobry 
koniki w olszynie, i to pani matce, 
było to powiedzieć ma óna dla nas 
dzień dobry dziewczynie. gorzałcysko w flasce. 

3. Oj dzień dobry 7. Oj dzień dobry 
panu-młodemu i to pani swasze, 
słuzywa my mu ma óna dla nas 
jak komu godnemu. calutką kiełbasę. 

4. Oj dzień dobry 8. Oj dzień dobry 
oj i pannie-młody, i panu swacbowi, 
słuzywa my jej, pójdzie ón z nami 
boć to jeji gody. rano pu (ku) dworowi. 
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62. 

L Cho-dJi Jasio po ry-ne-czku, 
da pi-Je nie-pl-Ja oy, a-dyc to Ja koeba-ny. 

2. Nie otworzę, nie otworzę, 
da i tak ich mam tu wiele. -
- Da, przecie ta, nie zapomnij, 
i mnie prosić na wesele. 

Państwo-młodzi w ten dzień idą. do Kommunii św. 

W Niedzielę rano około 8 g. schodzą. się goście do domu we
selnego na rozpleciny warkocza; pan-młody przybywa na ostatku 
dopiero. 

Przy rozplataniu śpiewają: 

li _::.::cfi 'l:::, 63. l'$ ~~ 
-ktl~~~~i±iJ~=E§:J 

., .,c,; i,l 
N1~c~-&H-"·a god~i -ne - cka na ~wia-cie, na śwłec1e, na ' "' ie - de, 

1. Niescęśliwa godzioecka - na świecie, 
a ktoz my ten złoty warkoc - rozplecie? 

2. Choćbym ja matki pro~iła - nie będzie! 
dopiero to sercu memu - zal będzie! 

3. A chodzi tam starsy druzba - po sieni, 
a nosi óo złoty grzebiń - w kieseni. 

4. A pójdż- ze sa starsy druzba - słuzka mój ! 
a rozpleć -ze ty my rozpleć - warkoc mój l 

2. A leżcież mi, leżcie 
moje śliczne włosy. 

Nie otrząsajcież mi 
po Mazewie rosy. 

3. Nie będe was pletła 

ani zakładała, 
wejrzę na Jasińka 
to będe płakała. 
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4. A moja Marychna 6. A wianku mój, wianku, 
zapleć-ze ten warkoc, perłami sadzony, 
niech ci go nie targa płakać-by cię, płakać 
Ieda jaki smarkoc. jak matki rodzony. 

5. Kołem wianku, kołem, 7. Nie tak by rię płakać 
a nad moim eolem, ale się zabijać, 
świći:cie sie stązecki wczoraj w wianku chodzić, 

nad moje włosecki. dzisiaj się zawijać. 

R. Nietylko by płakać. 
ale krzyzero padać, -
jechał Jasio przez wie: 
nie chciał do mnie gadać. 

l. Wróć mi Jasiu wianek 
ubogij sierocie, 
takij sobie szukoj 
co chodzi we zlocie. 

2. Azebyś ty była 
uboga sierota, 
nie mialabyś wianka 
ze scćrego złota. 

3. Jeno-byś uwiła 
z drobniuśki rutecki, 
jak wiją, jak wiją 
Mazew kie dziewecki. 

65. 

4. Bo ja na ten wianek 
trzy lata słuzyła, 
zebym go, zebym go 
ze złota uwiła. 

5. Posul ci ji Jasio 
tysiączek na to l e: 
wobróć sie Marychno 
cy stanie za twoje. 

6. Nie stanie, nie tanie, 
jesce trzeba przysuć, 
drozsy mój wiany ·ek 
nizeli twój tysiąc. 

7. A twój bidny ty·iąc 

w kie cni !:'O no zą; 
mój ruciany wianek 
sześcią koni wożą. 

G li. 

l. Potoczyla wój wiany ek - po tolc, 
upad ci on p11.nu ojru - na lonie. 
A weżcież go mój tnlllłu - do iebie. 
nie wezmę ja moja córu - i ciebie. 

(l& aamo: matka brat oto tra • 

5. Potocyła swój wianysek - po tołe, 
upad ci on Wału~iowi - na łonie. 
Oj weżże go mój Walusiu- do siebie. 
A wczmęż ja moja Maryś - i ciebie. 
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Gdy wyruszą do dworu, zkąd potem mają; i~ć do ko~ciola: 

Nuta ob. nr. 50. 67. 

1. Śliczny kryształ, śliczny kryształ, 
najśliczniejsza woda -

a ze wszystkich najśliczniejsza 
Marysia, uroda. 

2. Śliczna nocka, śliczna. nocka, 
najśliczniejszy dzionek -

a ze wszystkich najśliczniejszy 
Waluś, Waluś, Wałek. 

3. Jasne gwiazdy, jasny miesiąc 
najjaśniejsze słonce, -

pójdęć ja z tobl} Walusiu, 
choć na świata koilce. 

W Niedzielę po summie, jak tylko ślub się odbędzie, idzie panna
młoda z towarzyszkami do dworu, gdzie jej pani ubiera głowę we 
wstęgi, kwiaty i koronę. Dziewczęta podobają; sobie w dużej ilo~ci 

szychu świecącego; unikają jednak koloru czerwonego dla panny
młodej. Podobnie ubiera pani i druchny, tylko mniej okazale i bez 
korony. Do t.ego ubrania przynoszą; one z sobą; wstą;tki; ale praco
witszym druchnom, dodaje pani (lub potycza) od siebie. P6czem cała 

gromada zbiera się przede dwór. Pan domu przypija we dworze do 
starszego drużby; kielich wkoło idzie; pan prowadzi pannę-młodl\ do 
tańca a starszy drutba panią; domu lnb pannę, a cała młodziet wiej
ska łączy się tu z dworską; (zwykle na podwórzu) na czas krótki. 

Podczas gdy ubieraj!\ pannę-młodą; we d worze, czekają;cy na 
przybycie Młodego ~piewają, na dzień dobry przed pójściem jej do 
ślubu: 

1. Ślicnie grano, pi~knie grano 
dziewcynie moji, 

a powiedźcie j6j dzien dobry, 
ki6j b~de u nij. 

2. A wyjrzyjcieź pachol~ta 
za ten nowy dwór, 

czyli jedzie, czy nie jedzie 
Jasineozek mój. 

S. Oj i jedzie, jedzie, jedzie, 
a bodaj-nie ón? 

oj i 1kace, oj i kl~sce 
pod nim wróny kóil.. 

4. Otwórzcie mu pachol~ta 
szeroko wrota, 

nieobie sobie mój Jasinek 
nie otrze złota. 
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5. Połótcie mu pacholęta 8. Dziękuję ci grzecna panno 
pod nogi kobierce, coś taka łaskawa, 

niecbte sobie mój Jasinek grzecniejsego sługę (wy)słała 
nózek nie depce. niteliś ty sama. 

6. Postawcie mu pacholęta 9. Ja o ciebie nie stojałem 1 
cukier, marcepan, o twoje staranie, 

niecMe sobie mój Jasinek a dałaś ci mnie chusteckę, 
siedzi jako pan. to ją w bucik ścielę. 

7. Czemuż nie jesz i nie pijesz, 10. I ja o cię nie stojała 
czemuś nie wesół? razu ani kąska, 

jeżli nie masz swego noża, lepsa u mnie i w respekcie 
proszę cię na mój. u trzewika wstązka. 

11. A kata-ć'eś ją tam miała, 
chyba kawał łyka; 

u włosów-es ji nie miała, 
coby u trzewika. 

ob, Lod, Str. Xll nr. 1 ~. 19. 83. - er . XXI nr. 4 

Mu•.,••• li nr. 6. - Ill nr. 2•0. - IV nr. 182. 

l. Oj dolina, oj dolina, 
przy dolinie sośnia. 

Nie dla ciebie to Jasieńku 
Ka ieńka urosła. 

2. Oj urosła, oj urosła 
dla matki wygody, 

ażeby jeji przyniesła 
konewecką wody. 

3. Wodę nie ie, wodę niesie, 
konewecka ciece · 

a czekaj-ze me Ka ienku, 
czekaj -ze me jesce. 

69. 

4. A cóześ ty-to i za pan1 

co ja cię czekać mam? 
wszystkie twoje szuplementa 

niebieski żupan. 
5. A cóześ ty-to za pani 

co ci się kłaniają; 
wszyśtkie twoje szuplementa 

ten wianek ruciany. 
6. Oj a przy tym moim wianku 

na dziet'l dobry grają, 
a z twojego żupaniska 

gałgany padają. 

ob. Lod XX nr. 192. - 111••• ,.••• II nr. ~2 . ~4. 

Przede d worem, gdy po pannę-młodą, przyjdą, (na dzień dobry) : 

uta ob. nr. 38. 

kc.ro ra- nlu 

1. koro raniusieńko 
skowronacek śpiewa; 
na a panna-młoda 
gości się spodziewa. 

Lod, Ser, XXII. 

70. 

ole6ko 

2. Nie podziewa-ć ię ona 
nikogo insego1 

jeno Jasinieczka 
tego najmilsego. 

5 
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6. Dyć ja odganiała 3. A trza nam to było 
dzieil dobry powiedzieć, 
ale nam kazali 
z konikami leżeć. 

o staję, o dwoje, 
Jasio kiwnął chustką, 
hejwo Maryś moja l 

4. Zostawić to było 
koniki w olsynie, 
powiedzieć to było 
dzień dobry dziewczynie. 

5. Powiedzieć to było, 
1\le wiedzieć jako, 
było to odganiać 

chłopola daleko. 

7. Dyć ja odganiała 
i o jedną miedzą, 
Jasio mi powiadał 
że cię wilki zjedzą. 

8. Dyć ja odganiała 
i o jednej piędzi, 
co ja się obejrzę -
Jasio za mną pędzi. 

9. Dyć ja odganiała 
i o jednym kroku, 
co ja się obejrzę -
Jasio już przy boku. 

Gdy się zbierają iść do kościoła : 
71. 

~~~ - --+. • 
Wyae-dem Ja na pó - le- c.ko Je-aoe nlo był d>ień da l 

)O ICO nie był 

d &leń, 

1 
l. Wysedem ja na pólecko, 

jesce nie był dzień, 
spójrzawsy w ogródecek, 

pele panna len. 

2. A daj cię mnie Panie Boze 
mas ci moją bydż . 

Swacba: 72. a)') 

A ona mu odpowiada: 
nie umiem robić. 

W ogródeeku jabło - nocka a w adeeku dwie. Hej o lo moJ• tlędal e, 

72. b) 
1) l. A pod borem, pod jaworem 

mietła sie rodzi. -
Suknię w pasy, kord przypasie 

chustkę rozwiesi; 
jak ci pójdzie do Marysi 

to ją pociesy. 

2. Stoi ona przy ołtarzu 
mi~dzy paniami, 

a świeci się jako miesiąc 
między gwiazdami. 

[=: 
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IT ilv 
we•mt mi J• lud de, nie moJt bt-dlie da btd•ie, nie mo-l t b~-dlle. 

l. W ogródecku jabłonecka, 3. Ona wesła do kościoła 
a w sadecku dwie, - między druchnoma, 

wychowała matka. córkę jako dyjament przecysty 
ludziom nie sobie. między perłoma. 
Hej, nie moją będzie, Hej, nie moją będzie i t. d. 
wezmą mi ją ludzie, 4. Ona idzie do ółtarza.1 

nie moją będzie, da. będzie, cyni się panią, 
nie moją będzie. a Jasieńka ocy bolą 

2. Ona wesła do kościoła patrzając na nią. 

między panioma, toi Jasio u podwoja, 
jako miesiąc najślicniejsy składa ręce: będzie moja., 

między gwiazdoma. oj będzie moja, da moja, 
Hej, nie moją będzie i t. d. oj będzie moja. 

Mo•ooclo< I nr. 86. 108. 167. - IV nr. 2~. 

Nuta: Jlla.o~ent l nr. 100. 108. 

Po błogosławieństwie od państwa we dworze, jadą lub idą do 
ko§cioła parami druchny i drużbowie, trzymają,c się dwóch końców 

skręconej chusty, a na czele postępuje drużba z suchą, gałęzi!\ choiny 
o sze§ciu odnogach, ozdobnej we wstęgi i kwiaty sztuczne. Przez 
wielkie drzwi naprzód idą drużbowie; zatrzymawszy się na środku 
kościoła, przepuszczają druchny aż pod sam ołtarz, za któreroi idzie 
swacha lub starsza druchna z pann!ł·młodą,. Wszystkie świece zapa
la6 zwykle każą na ołtarzu; a i bractwo takte występuje ze światłem 

i klęczy na stopniach ołtarza. 

Po §lubie, wyszedłszy z ko§ciola, w podskokach przy muzyce 
idą; do karczmy, zką;d po zabawie półgodzinnej lub godzinnej wra
cają (wstępując niekiedy jeszcze do dworu) do domu weselnego 
na obiad. 

Jadąc do §lu bu: 73. 

- =- -- -
----._ 

l. Siad~-•• 1iadaJ mo -l• kocha-nie, Ju• ko-ni-lti po-1&-pn~ga-ne. 

3. Jeden pojąn, jeden pojąn 
drugiemu ji zal, 

trzeciemu eie serce kraje: 
nie będzie ji miał. 

4. Czwarty stoi za drzwiami 
mizga na nią ślipiami, -
nie będzie ji miał. 

Piąty stoi u podwoja, 

prosi Boga : będzie moja, 
nie będzie ji miał. 

5. , zósty stoi na wpół sieni, 
trzyma w ręku sześć pierścieni, 

ten ja będzie miał. 
Ona ci go obaczyła, 
ćtl!ry stoły przeskoczyła: 

jakte nti się mas l 

5* 
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b$J'J J J J I tf1lt9IFf-c=Effl l Y tTi±tl 
Jus koni-ki •to - J• w woale, jua mo-je kocha - ole, jua ole ole pomo-ae. 

2. A jakze z wami będę siadała, 
jescem się z matką nie pozegnała ; 

jakze siadać, 

konie się plątają, 
cięzki zal dziewcynie 
kiedy j~j ślub dajl}. 

Do kościoła (do ślubu): 

l. A w tym ogródecko 
zieleni się ziele -
siadaj-ze Marychna, 
nie rozmyślaj wiele. 

7 4. R.s~tków. 

2. A w tym ogródecku 
cerwienią się jabka, 
siadaj-ze Marychna, 
kazała ci matka. 

8knTPek gra mar11a. 7 5. llJo•ow. n· , 
fłidL~~/LJ 

~ifb5&1~HMi@d 
l$ o :lJm J J l tt:tf%D1ta:tt[iij l 9 1 

Wracaj!\ do domu weselnego na obiad. W progu spotyka ich 
matka z chlebem i solił, który kl~czą,c przyjmuj!\ państwo-młodzi. 

Gdy wstani\ i matka ich po trzykroć pokropi święconlł wod~, wcho
dz~ do izby, a starsi sadowią zaraz nowożeńców na pierwszaro miej
scu pod obrazami świ~tych, jego z prawej a ją, z lewej strony. Naj
bliżsi krewni wedle starszeństwa siadają, obok nich, za któreroi re· 
szta gości aż ku drzwiom lub przy oddzielnych stołach. Swacha nie 
siada do stołu, ale bawi gości śpiewkami i konceptami. Do obiadu 
drużbowie podają rosół, barszcz, mięso, groch, kapustę, kluski i kaszę. 

Matce śpiewaj!\ (ze skrzypkiem): 

~~__ii3~, 
~~f~J 

t. Go-to-wa---ła kapu-lei - n~, nakła-dla sa - dla da •• - dla, 

dmchny ou-kt u-pu-4el - 17, ka-pu-elf •Ja- dla da lja- dla. 
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2. Kapusta się nie ugotowała, 
a groch się spalił, da spalił, 
gdzie zajad~, to zajad~, 
b~de cie chwalił, da chwalił, 

kucharko l 

D ruchnom śpiewaj!\: 
77. 

li 
groehu ni -ma do ni); 

wilcy '••ni• wydu-11 - 11, tparlr.l ni- ma do ni). 

2. Tam pod borem, tam pod borem, 
zdechła kobylina, 

nie kłopoc się starea drucbna, 
to będzie słonina. 

Gdy ogon ciel~cy dają, w kapu§cie, drużbowie: 

... 
ju1 te - ros pao-no 

dala' wio- nek u o - gonek, 

Jus te - ros, 

mat t.e- roal 

Podczas obiadu wszyscy taliczą, z miskami z grochem, drutba 
na czele: 

79. Rsttltów. lłaaew. 

Za - tlała Ja grochu na pny - lo - gu, Da pny - lo - go. 

l. Zasiała ja grochu na przylogu, 
i urodził mi ei~, chwała Bogu. 

2. .A w tymte-to grochu wieprzak ryje, 
a i wyrył ci to złote ziarno, 

i podnieś-te je młoda-panno. 
3. Zanieś-te je, zanieś do złotnika, 

a i do dobrego umiejętnika. 
A i zrobi on tarę (czarę) z niego. 

4. .A toć my tą tarą pijać będziem, 
a i panna-młoda z druchenkamy, 
a i pan-młody z drutbeckamy. 

L•d, er. Ul tir. 290. - XX nr. 196. - t ... ,.,, .. IV Dr. 33, 6~. 
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Gdy stawiaj!\ miski na stole: 

80· &elków. 

~t-t c Qa fl1Q iJi1:p Ws e d 
Dobry groch, dobry groch u olool - nt; jesco lepty ten Ja-al-olek 

~ rrs cM e c. x--r =I== hl 
s tt lia-ry-el• pod plony-o,, pod plenyo~. 

Drużba mówi: 
Proszę, bo to cena (cyna) 

nie grochowina, 
kommissarza od nij nima. 

Pojechał po śledzie, 
nie przyjedzie 

aż o wstępnyj środzie. 

Przy obiedzie: L•d, Bor. DI, str. 291. 

81. 

• +r 1 ~~F~~ 
A. olocheb.la paooa·młoda grocha jeść, )Ino ooblo mlcd•y druchoy Jo-see elde. 

(usltśdś) 

Drutbowlo: 82. 

~~ltH J' IllA;~~ 
Kto wy-pl - )o l wy - at..,y, Kto wy-pl-je do kru- oyny, 

niech Biv z oa-ml tu po - łrcy. 

Starootowie : 

~~-c ITYFl~BfrCT~W~+-@ 
oloob •• ol~gnlo do kle - eo- o l. Wypił, wypił, a ole oto ao -

~ -1 ~l( 

Ki r -~Eł-nif-kł»c dfG+-Tl 6i~ 
ot.a - wił, bodaj-u go, bodi\J-•o go Pao Bóg bło-go -ola wił. 

Nuta ob. L•d, VI, or. 813. 854. 

Druibowlo: 83. 

l® l ft tp-q ~ ~-2fi#v:t'fc6w 
Wiwat bratu memu, wi-wat mole same - mu 
wiwat l tyj pannie oo dd4 1-<blo •• mnie. 
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Przy obiedzie druchny powtykają jabłka w krzak cierni i drzewko 
to trzymają. Panna-młoda wykupuje te jabłka dając im podarunki. 

Nuta ob. nr. M. 85. 

l. A scyrze ja Panu Bogu słuzyła, 
kiedy ja tę jabłoneczkę sadziła. 

2. A nie wysło jabłonecce tydzienia 
juz ci się tu jablonecka przyjęna. 

3. A nie wysło jabłonecce i Jecie, 

lluew, 

juz ci moja jabłonecka biało krzcie. 
L11tł, er. U nr. 51. - .UouM~,.t l Dr. 192. 

Drucbny gpiewają by z za stola wyszła (przy graniu skrzypka): 

Nuta ob. Dr, 43. 86. lila•••• Grabowo. 
l 
l 

1. OJ •y-lU oj wylói Ka-tlu-Diu mo - ja, Aeh •yleić 

bo elo Daj - mllty ojcl•c do ole - blo •• - la . l plall:ab 

4 
e woje - mu ta-tu-Jo - wi robić ale hf- dt. Nuta o b. ,.lloeo•uu U nr. 116. 

(lot umo 'plo•a 110 odmlenlaJte : matka, kompaDka, ''"ladka l t p.), 

5. Oj wyl~t, wył~~. Kasiunin moja, 
bo cię najmilsy ten Jasiulek woła. 

Ach wyl~ż6. jut wyl~zę, 
i płakać jut nie będe. 
Swojemu Jasiulkowi 
jut robić będe. 
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O północy jut lub nade dniem, druchny biorą, po koleji w ta
niec pannę-młodą, i o ile mogą, wiruj!\ z nią, jak najprędzej w kółko. 

Panna-młoda czasami wymyka się z koła tancerzy i chowa się 

w komorze lub na górze, zkf\d ją, sprowadzają, drutbowie. 

87. 

aldo-olć, cy mi h - te l. Traeba-by alt pa - o l mate. 

~. Trzeba-by ai~ pa- ni matki opy-tać, cy ml ka-te pneplóreckt 

3. A bo toś mnie na przypiecku znaloz, 
co me bedzies póniewi6rał zaroz. 

4. Naloz'eś mnie u ojca, u matki, 
dostałtś ci wselakie dostatki. 

5. Dostałeś ci malowaną skrzynią, 
koralików pelniusieńk~ szyją. 

6. Kazała mi pani matka na stróżą, 
upiekłaś mi kukiełeckę nieduzą. 
Upiekłaś mi kukiełeckę, upiekła, 
do komory z kukiełecką uciekła. 

Jeden z drutbów odzywa się sprowadzają,c ją, do izby: 

88. Sobota. 

Da o co wianek, cay o ta-oek, cay 

pleni• - dn. 

Drutba starszy przetańczywszy z nią, parę razy, nagle j!l! za
kręci i "chlast" na podany stołek opierają,cą, się posadzi. Niekiedy 
starszy drutba na długim stołku niby na koniu usiadłszy, wjetdża 
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tak wdród koła tańczf\cycb i wywija si~ harcując na różne strony, 
dopóki zgrabnie nie uchwyci panny-młod~j i nie posadzi j~j przed 
siebie na stołku. Tu zaczynają się oczepiny; rozplatają j~j włosy 

zdejmując wstęgi przy śpiewach. Swacha wkłada na j~j głowę czepki 
(kopki) ofiarowane przez krewne kobiety lub przyjaciołki matki; 
kapki te zdziera z siebie panna-młoda. Swacha przy każdym czepku 
powiada od kogo jest dany: od stryjenki, od ciotki, od matki cbrze
stn~j i t. d. Panna-młoda zostawia na głowie dopiero czepek od 
matki rodzon~j dany, przycz~m swacha mówi ile ten jest piękny, jak 
j~j przystoi, bierze wreszcie talerz i wzywa gości do składki na 
kapkę, i wtenczas sypil\ się złotówki, dziesiątki i grosze, a swacha 
przy każdym datku wymienia nazwisko dającego i ilość pieniędzy, 

wstydzą,c gości nieraz za małe datki. 

89. 
l. Zakukała kukułeczka - za dworem, 

zapłakała panna-młoda - za stołem. 

2. A wyńdzi-te panno-młoda - za stola, 
podziękujże ojcu matce, wszystkim ludziom - z wesela. 

3. Za cóż ja mam ojcu matce, wszystkim ludziom - dziękować, 
nie chcieli mnie przez ten rocek - przechować. 

Lwtl, Ser. 11 nr 45 . - illa•o•uu l or. 169. - III ar. 129 . 

90. 

l. A juz to prec, moja mała, - juz to prec, 
powieś wianek na kołecku,- wdziej czepiec. 

2. A jesce ja tego cepka - nie wdzieję, 
jesce ja mom we wionecku - nadzieję. 

3. A nie miej ty we wionecku - nadzieje, 
kiedyś była u óntarza - w kościele. 

4. Pocóześ ty do óntarza - chodziła, 
juzcś ci ty swój wianecek - zmarniła (v. sprzedała). 

5. Zebyś była u óntarza - nie była, 

jescebyś ty we wionrcku chodziła. 

l••••••~ IV, nr .. 41. 

91. 

~~m~~~=-:~-----~= 
w boru J• &bl6r~ bo •l t nikogól nie lpod&te-wl 11. 
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2. Przyjechał do ni - kawaler młody: 
prosę grzecna damo [:] 

są carne jagody. 
3. Z konika s pryśnie, - rąckę ji ściśnie: 

prosę grzecna damo [:] 
ze mną pod wiśnie. 

Lud, Ser. XII, nr 294. 

Nuta ob. nr. 64. 92. 

l. Kamiń woda niesie, 3. Matka lezy w bólu 
dziewcyna się cese, od wielkiego zalu, 
co grzebusckiem garnie [:] a ojciec we mgłości 
to ji włosek spadnie. od wielkiej załości. 

2. Plyncie włosceki 4. Ojciec, matka w bólu, 
do ojca, matecki, dziewcyna w ochocie, 
do nich przypłyniecie a jak przyjdzie do dom, [ci e). 
co ich pociesycie. to w wielgim chłopocia (kłopo-

5. Nie chłopocz sie córko, 
my ci wywdzięcemy, 
byleś dobra była 
my cię wyręcemy. 

Lud, Ser. XVI, nr. 71. - Zbtor wiad. do Antropol. VI, Dział IU, str. 83. nr. 49. 

Swachny do oczepin: 93. 1
) 

-d~ t=LJ4t+LL-4Q±I a LJ 
Przele-ela- ły pta - sld pnu Muew - altle la - sy, 

~Cd@-%[@ 
piórka no nich u - dru - ly. 

l. Przeleciały ptaski 
przez Mazewskie lasy, 

piórka na nich zadrżały. 
Rozmyślać to było 
nadobna dziewcyno, 

miałaś ci cas niemaly. 

2. Nie dopiero wtedy, 
kiedy niema kiedy, 

kiedy juześ w niewoli. 
Przysła do domecku, 
siadła oa łózecku, 

główecka ją zaboli. 

9 4. od Grabowa. 

') lb1 ą=m:;r~ a c~ 
Prt:ele-clał pta - sek bez ten n - aty la - - sok, 
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Drncbny przed oczepinami tańcuj~ ~piewaj~ przed grajkiem. 

Nuta ob. nr. 10~. 95. 

Ostaj z Bogiem panno-młoda, 
wionecek ci z głowy spada. 
Juz cię ojciec odstępuje, 
wionek ci z głowy zdejmuje. 

Grabowo, Kłodawe. 

(tak eamo Śpiewa elo o: matce, eloetru, braele, awa u, druehoacb, drutbaeb) 

96. 

,~ kij~=:P~~~~~ 
l. A cdoldto J•dd a Julu l la do To - ru - nla Kaaiu. 

A ole ku- puJ mi wianka, da bo ja nie ólaehclaoka. 

2. A ino mi kup cepiec, 
da na mój złoty łepiec; 
kup chusteckę jedwabną 

na moją główkę ładną. 

Nuta o b. nr. 81. 

97. 

~~~~~}_=-± -~~. ~ 
~n-~~- -· '<' v 

l. Chlopc~ta, chłop-<~ ta, Ja wa - u dziowcy - oa, 

to \\-a - •• pny-ey- na. Jak mi elo co eta-n~o, 

piórka na nim 

2. Jużci mi się stało, 
co mi się miało stać, 
trzy łokcie wstązccki 
nie moze mnie obstać. 

u - drn-ly ~• - dna- ły. 

l. Przeleciał ptasek 2. 'ie dopiern tedy, 
bez ten gęsty lasek, kiedy nit!ma kiedy, 

piórka na nim zadrtały. przy tlzisiejs~j sobocie. 
Rozmyślać to było Dopiero płaces, 
nadobna Kaeieńku dopiero wyrzekas, 

miałaś ci cas niemały. przy Jasińkowój robocie. 
3. Kolibki mi dajta, 

Jasińka wolnjta, 
niech on się przypntrzy 

tój swojej dziecinie. 
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Gdy już oczepili: 99. 

~~rttt11§rc=ąm-=-pn JtHcnffl 
~PNBW r r Jl!n J 1 gq 

Gdy swachny tańczą z pann!\-młodą po oczepinach : 

od Grabowa. 

mu - rawka, pasła 

pan-na 

2. Jak ci go napasła, 4. A ona za nim 
do domu go gnała, przez ogrody, 

ślicnie, pięknie padła, padła 
pawiowi śpiewała. po kolana wody. 

3. I cięna go, cięna 5. Ugnij-ze się, ugnij 
przez ogon niechcęcy, do samego pasa, 

paw poleciał zastąpis, zastąpi!! 
do boru krzycęcy. pawiowi od lasa. 

6. Choćbym się ugina 
i po samą syję, 

jużci, jużci 
mój pawicek zginie. 

l. Wiem ci ja, wiem c1 Ja 
co młodemu warzą; 

gęś, kapłona, 
gołębia przysmażą. 

Lwd, Bor. 111 1 otr. 170. nr. 52. 

101. 

2. Wiem ci ja, wiem ci ja 
co staremu warzą; 

groch, kapustę, 
otrąbek przysmażą. 



3. Wiem CI JB1 wiem ci ja 
jak młodemu ścielą; 

pęk podu ek, 
pierzyną odzieją. 
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4. 

5. Młodemu, młodemu 
nadobna dziewecka, 

staremu, staremu 
dębowa lasecka. 

Wiem CI Ja1 wiem ci ja 
jak staremu ścielą; 

pęk grochowin, 
cierniem go odzieją. 

L•ll, Bor 111, otr. 270 o r. 33. - 111••• .. ••• III, or. 278. 

102. R.attk6w. 

1. Płynęły gąski, płynęły, 6. Ona po ogień nie poszła, 
kole Kornaokiego stanęły. jeno Józieńka budzić zła. 

2. Przy Kornaokiego stodole 7. Wstań·ze Józinek, umyj się, 
stoi wisienka na dole. na, gorzałecki, napij się! 

3. Tam pod nią Rózia sypiała 8. Bo tam się chłopcy kładają, 
i rosa na nią padała. na gorzałeckę dawają. 

4. Jak ię Józiniek dowiedział, 9. I Józiniek na nią dał, 
tak ją sukmaną przyodzillł. jak się Rozynie zalecał. 

5. Wstań ze Rozyno, bo juz dzień, lO. Chodzi Rozyna po drodze, 
idt do Antosiaka po ogień. znuruje trzewik na nodze. 

11. A za czyje to pieniązki? 
Za Józińkowe szelązki. 

fo•o•n• l, or. 69. 188. - IV or. 1 

Woloy {cbod&ooy) do t&llea : 103. 

A po - J"'em ooble nlep .. eplaooo"' a lultdaa pleba-na -
A poJto m ouble d&lowcyo~ płoebt, 

oo• mi ucieka., a Ja Jt łt •ebom. 
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Po oczepinach swacha ~piewa ojcu o posagu: 

105. 

·-
1. Jut Bóg za -piać pacie oj - cae, te-ru ua-!uJ kro .. y 

l. Jut Bóg zapłać panie ojcze, 
teraz szafuj krowy, wolce, 

już Bóg zapłać! 
2. Już Bóg zapłać pani matko! 

wypraw-że mnie z domu gładko, 
już Bóg zapłać! 

3. Już Bóg zapłać wszystko ziele, 
chowałam ci~ bardzo wiele, 

już Bóg zapłać! 
4. Już Bóg zapłać jara ruto, 

siewałam cię bardzo suto, 
jut Bóg zapłać! 

5. Już Bóg zapłać ściany, ławy, 

komineczku malowany, 
już Bóg zapłać l 

6. Już Bóg zapłać i police (półki z garnkami) 
ścierały je moje ręce, 

już Bóg zapłać l 
7. Jut Bóg zapłać i talirze, 

jadali tu kawa!irze, 
już Bóg zapłać. 
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Jut Bóg zapłać i śklanice, 
pijali tu pijanice, 

jut Bóg zapłać! 
9. Jut Bóg zapłać i ty dzbanie, 

co tu wisisz na tej ścianie, 
jut Bóg zapłać! 

Nota : o b. Lud, er. II nr. ?~. 116. - Ser. XX nr, 91. - M•••"''"' IV nr. b8. 

ob. nr. 44. 106. 

jut nic nie na- da pła-kanie to• o-Je. 

~~~,;~~m_~ 

2. 

3. 

•toJ 

Jakte ja będq z tobą siadała, 
kiedym się z ojcem nie potegnała . 

O taj z Bogiem miły ojce, 
bywały tu za mnie goście, 8. 

teraz nie będą. 

Oj iadaj, siadaj i t. d. 

siadały tu różne damy, 
teraz nie będą. 

O tajcie z Bogiem i łytki, 
jadały tu rótne py ki, 

teraz nie będą. 

6. Ostajcie z Bogiem i okna, 9. Ostajcie z Bogiem i kąty, 
niejedna tu uknia mokła, ostaj i ty piecu piąty. 

teraz nie będzie. Któt cię teraz lepić będzie, 
kiedy mnie jut tu nie będzie 

7. Ostajcie z Bogiem i ławy, twojej Marysi? 

10. A jest-ci tam młodsa sio tra 
ale jesce nie doro la. 
Wije wianki z biały róty, 
kaw \er ij k zdy łuzy, 

j-az i ją wezną. 

O świcie rozchodz~ się wszy cy do domu, tylko młody m~t zo
staje już u sw6j tony. Rano w Poniedziałek schodz~ się, gawędzi\, 

jedzą obiad i wieczerzę, wreszcie tańcz~ i pij~; a we Wtorek rano 
śpiewaj(\ im drutbowie pod oknem na dzień dobry. Z tą pieśnią cho
dzą, kolejno pod okna do wszystkich gości, gdzie ich uraczaj~ śnia

daniem, poezero schodzą, ię do domu weselnego, znosz~ tywnoM jak 
n. p. kaszę, jaja, kury, s6r i t. d. i składaj!\ się na wódkę i piwo. 
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Na dzień dobry drutbowie: 

Nuta ob. nr. 70. 107. M.asew. 

======~ 
2. Spożdziwa, spożdziwa 5. Przyala do domeckn, 

nikogo insego, siadła na łózecku; 
tylko się Maryś spożdziwa usiądź - ze sobie pole (kole) mnie, 

Józefa swojego. o mój kochanecku. 
3. Przyjechał ci do ni, 6. On usiad pole ni, 

wziąn ci ją za rąckę, óna się zdumała, 
włozył ci ji sygnet złoty a juz ci ja tez nie będe 

na palec serdecny. kawalirów miała. 
4. Ona mu tez na to 7. Potocę, potocę 

wdzięcność ucyniła; sygnet po ulicy, 
do domecku do swojego a gdzie się tez i podzieli 

z sobą go pojęna. moi zalotnicy? 
8. Jeden posed na łów, 

drugi na zające, 

a ten trzeci woły pasie 
na zielony łące. 

pod ol• Ma - ryela 

IU-łtnie na nij go-na - ły , 

oto - ja - la. 

.... 
ole dba - ła, 

Nuta o b. nr. 53. l 09. Rs~tk6w. 

·~~-acli]Ęa 
t. Pod borem 

pa.ona - młoda 

aoi na 

pod nl• 

ato- Ja-la, 

ele-dsla - IL 

Skry na nlł pa-da-ły , 
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ua-ty na olj 10-na -ły ole d~a- la. 

2. Przyjechał do nij pan stary, 3. Przyjechał do nij pan wdowiec, 
prosi się Marychny o dary. prosi się Marychny o owies. 

Ona darów nie dała, Jest-ci go tam dwi kopy, 
wzięna kijów, wyprała, wybierz sobie dwa snopy, 

bo stary. boś wdowiec. 
4. PrzyjechAł do nij młodzieniec, 

prosi się Marychny o wieniec. 
Wisi ich tam w sieni sześć, 
wybierz sobie który chcesz, 

boś młody. 

lfao• .. ••• l nr. 106. 131 . - IV nr 38 - LMd, Ser. XIV powleśc nr. łO. atr. li~. 

110. 

u- bo- gl Jacek, ci~zkl lot oś ro-r•k, 

·u ta o b. nr. 110. 

2. Zasiałem tatarki 
i póltory miarki 

a pod dębem, pod dębem. 
Zjadła mi ją, zjadła 
iwa gołębica 

da z gołębiem, z gołębiem. 

111. 

l. traciłem tam konie 
co robiły w bronie, 

2. Stracilem tam świnie, 

o tatnią scecinę, 
je ce my ij nie chcą dać. 

Dadzą ci ją, dadzą, 
piekni odprowadzą, 

ino trzeba ukłon da . 

je ce my ij nic chcą dać. 
3. traciłem tam ~ro ·c, 

chodzący po tro c, 
j-az my zmalał no ck, 

jesce my ij nie che, dać. 

1) Nie brak wtedy i parodyj, jak n. p.: 

l. Pod borem 101n• ot.o-Ja-ła, 

pod nit ku - ciapka zgoua-ła. 

2. A szkoda, szkoda kuciapki (kłaków), 
byłby baranek do czapki. 

Lud. Berya Xll. 6 
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4. Straciłem tam seląg, 5. Straciłem tam tysiąc, 
j-azem sie sam przeląk, móg-bym śmiele przysiądz, 

jesce my ij nie chcą dać. jesce my ij nie chcą dać. 
6. A na święty Jacek 

przysła na jarmacek, 
prowadzi ją sama mać. 

A ja za babą z luśnią: 
zarwanas-ta i ś nią! 

tero mi ją dają, 
śnurówki nie stają, -

a ja ij tez nie chcę brać. 

Lvd, Ser. U ur. 41. 78. 87. 107. - Maoo"''"' III nr. 274. 

Jeżeli Młody wiezie nowo-zaślubioną do własnej zagrody, wów
czas śpiewają: 

112. 

fłitr tc+fliiD~T=ES? I r M 
l. Ohoetat ci J• ma3u-olń-ka, drobo•, będzie ze mnie 

~=l= t=tł~- -- ~ ~~~----- ::::::::::3 
"' goepo- dy - ni do - bra. 

2. Będę ja się prędko uwijała, 
i na wieczór obiad wystawiała. 

3. A kolacyją jak kurzy zapieją, 
co się ludzie ze mnie nie naśmieją. 

Drnibowle: 113. 

~;:~ ~~-W fl:bi=#=~~~· ~ 
t. Pned łdlchalem na dębie, Tylko jeden Oli •rukal, 

gru-ka-J• Llm go-łębio. co Ma- rycboy wy-ałuchal. 

2. A jakże-ś ich wobła 4. Ino przyjedź w niedzielę, 
łóżeczko ci pościelę, kiedyś im jeść dawała? 

Wołałam ich: dyś, dyś, dyś, 
nie przyjeżdżaj Jasiu dziś. 

3. Powtarzałam: dyś, dyś, dyś, 5. 
nie przyjeżdżaj Jasiu dziś, 
nie przyjeżdżaj w sobotę, 
będe miała robotę. 

seść podusek pod głowy 
i sama ja gotowa. 
Seść podusek puchowych, 
sto talarów g.:>towych; 
seść podusek śnuruje, 
sto talarów rachuje. 
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114. 

l. U lli-eba - la oa ty-le, wy-le - ela-ly d 1 dy-le, dwa dy- Ie, 

Michał o tern nie wiedział, 3. 
aż mu drużba powiedział. 

Drużba leci po słupie, 
a Michał go po d ..... 

W mlejaee dawnego C h m lei a: 115. 

1. W eżcie flachy pod pachy 
i kiełiska duzego; 
pocęstujcie tych ludzi, 
takze i mnie samego. 

lh~tków. 

(pierwsze cztery takty mogl} także iść w takcie '/, ). 

2. A któż to tam i puka, 3. Jeśli krawczyk, to go puść, 
a któż to tam kołace? pomoźe nam wełny prząść, 
spytaj go się co szuka, jak kto inszy, nie puscaj 
spytaj go się czego chce. bo nam wełnę rozprószy 

(v. ma roztrząść). 

Nuta ob. or. 66. 116. a) Muew. 

l. Zapukajmy, zastukajmy 2. Zapukajmy, zaśtukajmy 
pole (kole) nowej budki, pole nowej ściany, 

ze-li nAm ta nie wyniesą ze-li nam ta nie wyniesą 
z pół-garcówkę wódki. gorzałki kochanej. 

3. Weż machy - pod pachy 
kielicha duzego, 

pocęstuj wsystkich ludzi 
mnie samego. 

.JłJG,OłiPn~ l nr. 151. 

116. b) 

l. A cy ty śpis gospodarzu 
cy cujes, 

2. Ani ja śpię, moje chłopcy, 
ni cuję, 

a cy dla nas gorzalinę 
sykujes. 

tylko dla was gorzalinę 
sykuję. 

116. c) 

l. A zeli nam tu redzi bedziecie, 2. A zeli nam tu radzi nie bedziecie, 
to nas do domu zawołać kazecie. to za namy do karcmy pójdziecie. 

3. A zeli o nas tu nie stojicie, 
do karcmy za namy polecicie. 

4lfcuowur IV Itr. 180. nr. 69. 

6* 



Nuta ob. DL 27. 

1. W sieni dół, - w sieni dół, 
przed sienią olsyna. 

Gniwa się ta matka 
o swojego syna. 

2. Ażeby synowa 
złotem wyszywała, 

to jej matka powie 
że nic nieumiała. 

3. Powiedz-że synowa 
że cie główka boli, 

nie każe ci ta mać 
do nowy komory. 

4 

117. 

4. A wetaj-że synowa, 
jużeś się naspała, 

wydój-że te krowy 
coś ich tu nagnała. 

5. Nie trzeba mi matko 
posagu wymawiać, 

sierota ja była 
nimiał mi go kto dać. 

6. A kiedyś wiedziała 
żeś sierotą była, 

nie chodzić to było 
za mojego syna. 

118. lłla.ow.-ae rv nr. 332. 

Rz~Ur.6w. 

Ta-le-ne pod 1•-w• tył- ki w popie-le, 

łr.o w ko•de-łe. 

119. Muew. 

1. N lewo - la nu o -1.e n l - łL. b l-da nu łu - pl; 

a p6Jdtle-my do ma lu - 11 

2. Niewola nas ozeniła, 
bida nam będzie; 

a ino nam ta dziewucha 
robić nie będzie. 

Zawiniemy rękawików, 
pójdziemy robić. 

a p6jdaie- my 

__ Ę1 
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W Rz~Jtkowie, gdy pan-młody po oczepinach wśród bab (swa
tek) szuka i domaga si~ panuy-młod~j i musi z niemi tańczyd, śpie

wają nadto jako przymówk~ do nich drużoowie : 

120. 

t: ~~ F-9~~ .. l@ i i ; ~j-G_IiiJ:iijttc d I{ t lWI 
Mojej ba-bu-lo6-ct n lo po-ra-dzi; noel<a m.tla, babka 11a-ra, 

t$= V b tf&fi 8:1 TI 
mo-ja ba-bu-leń-ka nlo mo-te, 

mojej ba-bu-lell-oa po-mo-te. 

1. Mojllj babuleńce nie poradzi, 3. Mojej babuleńce do gęby, -
moja babuleńka ledwo łazi ; moja babuleńka ma zęby. 
nocka mała- babka stara[:], 4. Mojllj babuleilce do brody, -
moja babuleńka nie moze, moja babuleńka: mój młody l 
mojej babuleńce pomoze. 5. Mojej babuleńce do palca, -

2. Mojej babuleńce do cola, moja babuleilka hop walca. 
moja babuleńka wesoła; 6. Mojllj babuleilce do piersi, 
nocka mała i t. d. moja babuleilka o si si. 

7. Mojej babuleilce do pępa, -
moja babuleilka kontenta. 

L•d, Ser. IV nr. 258. - lir ... ,.,,., l nr. 197. 



PIESNI. 

l. Zalotne. 

~~~~IL#~~121~r~ 
Kiedy b~dzie eJoóee po-go-da, na-patnyeult dela zielo-nego, 

przychodś Waluś do mnie do o-gro-da, przyt'm lleal<a rumla-ne - go. 

Lud, Ser. IV, nr. 108. - ./łloeote,.t ll nr. l. 

122. od Gootynlna (81erak6wek). 

dd '-±-__:]~ ~ 
~® t t. i'rd2~ idę~T~J 

8Jo6-ee, ałoóce, ołońee l po-go-da, prayjdHe Jutu do mnie do o-gro-da. 

Dam ci sle-la, sie-Ja, de-lo-ne-go 1 l ru-miacku bardao paebn. - ee-go. 

Lud, Serya n, nr. l. 

123. od Plttl<o (Klery). 

l, Przy-je-chał, prayjo-ehał pn.ed mo-je wro - ta, 

u-wl,zal ko - ola u pło - ta. 

2. Dajcie mu, dajcie mu 
obrok siecony, 

mojemu Jasieńkowi 
obrus bielony. 

3. Na tym obrusie 
talerz cynowy, 

a na tym talerzu 
kapłon piecony. 
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4. A jćdz-ze mi, jedz-ze mi 6. Dziękuję ci, dziękuję ci 
kochanku mój, za twe wysługi, 

jeżli nimas swego noza będe bywał, będe bywał 
dajcie mu mój. jaki cas długi. 

5. Dziękuję ci moja .Maryś 7. Będe bywał, będe bywał 
za taką powieść, jaki długi cas, 

coś mi dała i kazała będe jadał kapłonceki 
swoim nozem jeść. będe ja sie pas(ł). 

8. Nie bywaj, nie bywaj, 
ja. cię nie prosę; 

a mam ja tu subienicę, 
to cię powiesę. 

124. od D•blo (Torn6wka, Lodor6di). 

J ,. ~~ ... 
--- ~ ~- ~--

1. A wyjnyj-u 

ni• jedzie - H, nie jedzie-H mój. 

2. Jedzie, jedzie, grzecna panno, 6. Cemu nie j6s i nie pijes 
ale jeno sam, kochanecku mój l 

pod nim skace, pod nim ryza (rży) jeżli ni6mas swego noza, 
ten bułany koń. a to lezy mój. 

3. Otwierajcie pacholicy 7. Choćbyś dała kochanecko 
seroko wrota, scero-złotego, 

azeby mój kochanecek kiedyś ty mnie nie przyjęna 
nie otar(ł) złota. z serca miłego. 

4. Zakładajcie pacholicy 8. Fora, fora z mego dwora, 
kobierzec pod próg, z podwórza mego, 

azeby mi kocbanecek obiecał mi sam Pan Jezus 
nie zawalał nóg. foremniejsego. 

5 Zastawiajcie pacholicy 9. Te talirze powyrzucam 
marmurowy stół, coś ni\ nich jadał, 

na tym stole marmurowym byś się Jasiu nie wychwalał 
cukier, marcypón. ześ mnie objadał. 

10. I te śklanki powytłukam 
coś niemi pijał, 

byś sie Jasiu nie wychwalał 
ześ mnie opijał. 

r.~d, or XVI, nr. 408. - 111•••'""' U nr. 6. 

125. od Klodawy. 

~~~~-4-'~ 
Pnyje-<hal pned m.,-je wro-ta, 

o-wittul, u - wi•-••ł konia u plo-u. 
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5. 
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nPod zielonym dębem - stoji koil kowany, 
kto na nim wywija? - Jasieilko kochany". 

L•d, Ser. Xll, nr. 146. 

12 6 • od Kłoda wy (Boryaławlce) . 

~·ti-r~ vG Gvb>~ v 
l. A-bo mi to trudna to-na, aledem tu-taj ó-sma do- ma. 

A dziewiąta krowy doji, 6. 
a dziesiąta nad nią stoji. 
Jedenasta kądziel przędzie, 7. 
a dwunasta motać będzie. 
A trzynasta zwija sobie, 8. 
a czternasta marchew skrobie. 
Ta pietnasta warkoc plecie, 9. 
a sesnasta kluski gniecie. 

Siedemnasta kucbarecka, 
osiemnasta safarecka. 
Dziewietnasta kocbanecka, 
a dwudziesta do łózecka. 
Jesceby się jedna zesła 
co-by za mną portki niesła. 

. Jesceby się druga zdała 
da co-by mi portki prała. 

Lod, Ser. I, str. 33(. ur. 79, - Ser. VI, nr. 7~8. - Ser. XXI, nr. 2. 

Maoow10e II ur. 626. 672. 

1 127. od Łęczycy ()luew). 

~h-~-ą 
l. WyjuyJ i-no chlopyolu kto t<> tam prsy-Jeebal? ey-ll ulo ten 

~~f: --~ . ·=1fft=G-~,J-fib1 
2. 

3. 

5. 

ka- .... -ler co ruy ai~ o - bieeał. 

Wyjrzyj ino na służki 6. 
cyli oto li wy (ochotni)? 

i na pana samego 
cyli urodliwy? 

Uro(.IJi wy jako koil, 
główka jak u śle~zia, 

gąbka scupła, scuplusieńka 7. 
gdyby u niedżwiedzia. 

Ciolko (ciało) białe, bielusieńkie 
jako u prosięcia, 

nic widziałam jako zyję 
takiego panięcia. 8. 

I przyjechał przede dwór, 
pocąn descyk kropić, 

miał kontusik pozycany, obłatany 
musiał go przewrócić. 

Wsedsy do pokoju, 
a pchły go kąsają; 

chodzi sobie po pokoju, 
ramionami sobie strząsa, 

i jesce się dąsa. 

Wsedsy do pokoju, 
capecki nie zdyjmie; 

boby mu sie rozleciały 
jak te dzikie świnie. 

Buty nowe, kucbajowe, 
makiem podbijane; 

pas słomiany, sabla z nici, 
przypatrzcie się jak to świci 

kawaler kochany. 
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9. Co to teraz za świat nastał, 10. A myśli-ć on i myśli 
kawalerze pyśni; o tysiącn~j damie; 

drogi niema i selązka, a onego nieboraka 
ozenić się myśli. na portki nie stanie. 

11. A myśli-ć on i myśli 
i pyta o wiano ; 

a onemu a saroemu 
wyłazi kolano. 

L~d, Ser. XXI. nr. 4. ~. 

od Pl,lku (Oronlce). 

kt6t 

Je-Ul ni • Ja - aiu-lo co al o ""' molo koeha.l. 

2 Spojrzyj mu na buty, 3. Urodny kieby drąg, 
potem na podwiązki - ocki jak u śledzia, 
na niego całego buziulka podobna 
cyli w plecach wązki? troski do niedtwiedzia. 

OJ !•cle 

4. Spytaj-ze się jego 
jetli on chce cego, 
jezeli gębulki -
nie kawaler z niego. 

129. od Łęaycy. 

•łlia .. ·(yna wolkt na ł'trf, 

- Jłłaao~~P,.t IJI, nr. 2&9. 

130. 

1. OjaiaDo 11aoo, pod atantm od1, 1dradllłhym dalewulęo 

2. Oj skoda, skoda 
nie ledajaka; 
jak ja ją zdradz~, 
nie będzie taka. 

3. Oj siano, siano, 
siano się siece; 
az się kosisko 
po ziemi wiece. 

4. Oj siano, iano, 
siano się grabi· 
sam mnie chiopało 

(lub: sama mię dziwka) 
do iebie wabi. 

5. Oj siano, siano, 
siano na furze; 
dziewula na dole 
a ja na górze. 

Lud, 8er. li:IJI nr. 304. 
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A u ci• n bym ci etery fury elana, ueuy8 m11b przy ełm dole krowy. 

2. .A. zrobiłbym ci stolecek dębowy, 
azebyś miała na cem doić krowy. 
A zrobiłbym ci skopecek grabowy 
byś mliko brała jak będzies u krowy. 

Lud, Ber. IV nr. 109. - lUX nr. 430. 

132. od Kłodowy (Borysła.,.;ce). 

1®11CJ~@:r±lft14#=?tą=Fl 
l. Za sto-do - Ił by-11 - cka, ta by-li - ck, pszeoicka, 

~-~~ m---~ ~ ·-·- -=r§:~ -- ~-·---- ~·---' -- ..., • -J· -j - ~t---- -· --- _ _.., • • . ,..._ ,.ł---+---+c-~ -· 

u pozenlck~ K&8ień- ka ~ygl~-.Y.-1~ Jasień-ka. 

l. 

2. 

3. 

2. Pójdzi .Jasiu kołysać, 3. Idą panny z kościoła, 
bo nie mogę rady dać. jako gąski z jęziora ; 
'Nie pójdę, kołys sama, a ja biedna z dziecięciem, 
kiedyś ty tego chciała. jako owca z jagnięciem. 

Lu((, Ser. XII nr. 278. -- lłlosor~,.t U nr. 47. 

Jedzie Jasio od Torunia 4. 
pędzi g~siory; 

wyglądała miescka (miejska) 
oknem z kómory. [panna 

Wst.1pze Jasiu, wst:wze do mnie, 5. 
dobre piwko mam 'mam,[:]); 

komu temu poborguję, 
tobie darmo dam (dam,[:]). 

Skocył z konia nieuwaznie, G. 
nózkę wywinę!; 

nieseęśliwa godzinecka! 
co'm cię nie minę!. 

Pojedize my po doktora, 
pojedż po pana, 

a jak zaden nic pr.tyjedzie, 
przyjedź ty sama.. 

Pojechać się nie wymawiam, 
przyjM tu nie mogę -

jesce·byś ognia przycynił 
w kulawą nogę. 

Nie bój-ze się moja Kasiu, 
zadny przycyny, 

połozę ja chorą nogę 
kole pierzyny. 
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7. Nie bój-ze się moja Kasiu 
zadnego ognia, 

będtl ściskał i całowal 
do sarnego dnia. 

134. od P••tku l Bielaw . .-.... 

Zie-lo-na rutka Ja-lo - wlec, Ja-l•> - 11leo. Dziuba, d&iuba, 

Ja-lo - wlec. .illau.,lst II nr. f)J 

135. od Gomblna (Czermno) 

ru-u, Ja-łowieC'; l ~3)" 

2. Bo za wdowcem dzirci płacą (płaczą), 
za młodzieńcem nózki skacą. 

3. Zielona rutka, modry kwiat -
wędruj dziewcyno ze mną w świat. 

4. Jak-ci ja będe wędrować, 
będą się ludzie dziwować. 

5. Zawędrowali w pól-urózki, 
zgubił jej Ja io po<lwiązki. 

6. Ślubuję Bogu i tobie, 
ukaj Ja inek jak sobie. 

136. 

2. Wycięna go chustecką niechcący, 
paw poleciał do boru krzycący. 

od ll.bla (Urnl•olo). 

3. Panna za nim przez zieloną łąckę, 
wpadłll w rzyck., zmacała spódnickę. 
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4. Zacón ij sie pawik pieknio prosić, 
cy pozwoli swoją łąckę skosić. 

5. Z moji łącki cysty zdroik ciece, 
nie lada kiep moją łąckę siece. 

6. Z moji łącki bystry strumień biezy, 
niech ten siece, komu się nalezy. 

7. Moja łącka w koło ogrodzona, 
talarami w koło oblozona. 

8. Moja łącka blisko przy dolinie, 
mozna ją siec jak w lecie tak w zimie. 

9. Ukosę ją, posiekę ją sama, 
będe miała ćtery fury siana. 

NutA o b. nr. 100. 137 • od Gootynioa (81eral<ówek). 

~'flrJ';h. 
1. Pn.ede dwo - rem de-lona mu - rawa, pa - ela 

2. Jak-ci go napasła, do domu go gnała, 
ślicnie, pięknie pawiowi śpiewała. 

3. Wycięna go bicykiem niechcący, 
uciek pawik do lasa krzycący. 

4. A ona tez za nim przez głębie, ogrody, 
wpadła w rzekę, stoji po pas wody. 

5. Ugnij-ze się dziewecko do pasa, 
zastąp, zastąp pawiowi od lasa. 

6. Chociaz ja się ugnę i po syję, 
to mój pawicek w stawie wodę pije. 

7. A wiedziałaby ja, co staremu ścielą: 
pęk grochowin, ciernią go odzieją. 

8. A wiedziałaby ja, co młodemu ścielą: 
pięć poduszek, pierzyną odzieją. 

Obaa nr. 101. - C.ud, Ser. lll otr. 270. nr. 32. sa. - Mau,.,.< lU nr. 278. 

Przed laty śpiewano pieśń następną, gdy pan-młody z druzb~ 
(swojim slutką) przybywał do domu weselnego: 

138. od Łęczycy (Mazew). 

l. Tam pod Warszawą ku błoniu, 
wywija Jasio na konin. 
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2. Dziwuje mu się Zofija, 
jak to Jasinek wywija. 

3. Kogo-byś wolała Zofij a? 
cy mnie samego, cy słuzkę mego, Zofij a? 

4. U mego słuzki, jedwabne poduski, 
n mnie samego, ze złota scyrego, Zofija. 

5. Jabym wolała pana samego, 
kiedy sam - ze złota scyrego. 

Lud, er. I, tr. 170. nr. 13. 

2. Chęć ożenku. 

139. od ~czycy (Wuew). 
Nuta ob. Lud, a ••. VI, or. 877 lub OT. 7~2 (w t mpł• •t,). 

l. Powiadaj dziewczyno, powiadaj jedyno 
jakich·ześ tu gości miała, kiedy mnie nie było? 

Jeden był cbleburad, 
drugi był jego brat, 

a ten trzeci koszylwarczyk, 
było ich (w zystkich) trzech. 

2. Powiadaj dziewczyno, powiadaj jedyno, 
cóześ im robić kazała, kiedy mnie nie było? 

Chleburad drwa rąbał, 
jego brat układał, 

a ten trzeci koszylwarczyk 
to ze mną w karty grał. 

3. Powiadaj dziewczyno, powiadaj jedyno, 
cóześ im tu jeść dawała, kiedy mnie nie było? 

Chi burad gę. inę, 
jego brat kurzynę (v. wininę), 

a ten trzeci ko zylwarczyk 
to ze mo:~ dziczyznę (v. kurzęcint;). 

4. Powiadaj dziewczyno, powiadaj jedyno, 
cóze im tu pić d w la, ki ·dy mnie ni było? 

Chleburad wino pił, 
jego brat piwo pił, 

a ten trzeci koszylwarczyk 
ze mną gorzalin~. 

5. Powiadaj dziewczyno, powiadaj jedyno, 
gdzi ieś im tam spać kazała, kiedy mnie nie było? 

Chleburad pod ławą, 
jego brat pod piec m, 

a ten trzeci koszylwarczyk 
ze mną na łóżeczku. 
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6. Powiadaj dziewczyno, powiadaj j dyno, 
czćmżeś ich ta odziewała, kiedy mnie nie było? 

Cłtleburad worczyskiem, 
jego brat płachciskiem, 

a ten trzeci koszylwarczyk 
to ze mną pod pierzyną. 

7. Powiadaj dziewczyno, powiadaj jedyno, 
jak ci też tam dziękowali, kiedy mnie nie było? 

Chleburad wygwiznął, 
jego brat wykrzyknął, 

a ten trzeci koszylwarczyk 
prawą rączkę mi ścisnął. 

lłfa•oront 1l nr. 71 • 

... 
Oj pa - ttuch pędzi bydło, matulu moja 

da ro - b l mato - w! d lo, Ja tąo nie chcę. 

2. W mym ogródceku listki padają, -
juz-ci mi to tu - ślusarza dają. 

Oj ślusarz robi kluce, 
da zonie łebek stłuce; 

matulu moja, ja tego nie chcę. 
3. W mym ogródceku - i t. d. 

juz-ci mnie to tu - garcarza dają. 
Oj garcarz robi garki, 
wynosi w nich na folwarki, 

matulu moja, ja tego nie chcę. 
4. W mym ogródecku - i t. d. 

juz-ci mnie to tu - stolarza dają. 
Oj stolarz robi stołki, 
pociosał-by wsystkie kołki; 

matulu moj , ja tego nie chcę. 
5. W mym ogródeckn - i t. d. 

juz-ci mnie to tu - kowala dają. 
Oj kowal bije młotem, 
wybiłby mnie zaraz potem; 

matulu moja, ja tego nie chcę. 
6. W mym ogródceku - i t. d. 

juz-ci mnie to tu - mynarza dają. 
Oj mynarz mele mącki, 
dana-da! ja lubię pącki ; 

matulu moja, za niego pójdę. 
..1faeoac .. ~ n or. 77. 

') Na tęż samą nutę śpiewają i chmiela przy We elu (ob. str. 83). 
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141. 

W p - ju p - Jl-ku 11 ele pa - da-J,, 

mo-ja matko j !olana da-J•· 

cd Pantuewa (Chr14 tkó10 ). 
l 

u - wa - h alę w gil ole, 

____ -~j 
ole matko, ole pójdę, 

.... li-'el• va-da-J •• mo-ja. matu-lu 

A tea pitr~zy ro - bi 

--- gj 
ma-tu-lu mo-ja eo mi &o po 

143. 

--~ 

2. Zolnirza my rają, a mnie chęć nie wiedzie, 
bo jak się ozeni1 na wojnę pojt·dzie. 

Bo w nim serco jak we młynie, 
jednę kocha, drugą minie, 

a trzecią objada, 
a cwartej powiada. 
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3. Starego mi zycł}, jak boskiego sądu, 
m to do kochania, ani to do rządu. 

Tylko stary trzącha brodą, 
wymyśla nad urodą; 
złe to 11tare gnaty, 
chociaz ón bogaty. 

4. Bogatego dają, ón wymawiać będzie, 
jego-ć to do tatki na oborze wsędzie. 

Od bidnego bron me Panie, 
co go i na sól nie stanie; 

trzeba przymrzeć głodu 
zrana do zachodu. 

lł1tU (I Wiee IV nr. 213. - Nuta : l~ud, fr . xrn nr. 245 . Radowac&ka . 

144. 

l. Ho-la, ho- la ma- tu-lu 

-~-- ::F-1 r--'r-_:q_:;:--:;:-=r :L_ - J-
.-! ~ .- ~ 

"'"' ... "' "' ,i l,i 
wca do lu-d1i, niechu ma do mo ja. 

2. Hola, hola, córuuiu moja! 4. Hola, hola, (•óruniu moja! 
a będzies ty chłopa syta, nie będzie on kija suka!, 
po trzy razy na dzieli bita, tylko będzie pięścią buchał, 

córuniu moja! córuniu moja! 
3. Hola, hola, matulu moja! 5. Hola, hola, matulu moja l 

narobi się chłop cepam1, a ja wezmę w gębe wody, 
zabacy kije (bijaki) za drzwiami, parsknę, bęuzic Ja io dobry, 

matulu moja~ matulu moja! 

6. Hola, hola, córuniu moja! 
nic pomoze w gębie woda., 
kiedy chłopu nie dogoda, 

córuniu moja! 
~ltutHrn~ Jll nr. 'l ~. 

górec&-ce l a - rtber nac1ber, 

wla-tmy cumber łup cup rnłyne-cuk . 
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2. W tym młyneczku nikogo 
3. Tylko jedna panienka -
4. Wyglądala z okienka -
5. Ciemna nocka nadchodzi -
6. Figlować się nie godzi. 

146. 

1. Da u-de-ka - ła po ro-wte, 

Da nie u- cle - kaJ, nie bóJ ot~, 

2. Ona trzewiczków nie chciała, 
jeno wianuszka płakała. 
A wolałby ja trzewiczki 
niżli wianuszek łowicki. 

Pnwadtl luclt~, Le11no, 1846, nr. 23. Itr. 18ł. 

3. Miłosne. 
CzęBto podczas Wesela śpiewane. 

Nuta ob. nr. 127. 147. 
od Grabowa. 

J. Pod zielonym dębem 
stoji k01\ kowany. 
Kto na nim wywija? 
Jal:iienko kochany. 

2. Wywija, wywija, 
drobne listy pisze. 
Nadobna dziewczyna 
dzieciątko kołysze i t. d. 

Nuta nr. 127. 148. Watew. 

l. Azeby-ć ja była 4. Na Mazewskim polu 
u swyj matki dłnzy, syroko i długo, 
byłaby- ć ja była nie b~dą tu chodzić 
jak kwiaty ek rózy. moje nózki długo. 

2. Ale-ć ja tćz teraz 5. Ani nózki chodzić, 

jak biała lelija, ani rącki robić -
wyjdę na polecko nie mogę, nie mogę 
wiatrek mną powija. w Mazewie dogodzić. 

3. Wyjdę na polerko, 6. A jak'em ja była 
robić mi sie niechce, u swyj matki drogij, 
wyjrzę na slonysko a przeskocyła ja 
daleko tam jesce. razem ćtery progi. 

Lud, •r. XXII. 7 
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7. A jak'em ja posła 
za Jasia drogiego -
nie mogę przeskocyć 
i protia jednego. 

Lud, B r. I or. S90 - Ser. Ul otr. 817, or. 101. 

14.9. 

ty' l o da ty i d• da dana. 

l. Wysła na polecko, 4. Podnosi, podnosi, 
zytecko się kłosi, - bo'm go krochmaliła. -
przysła do domecku1 - Parniętaj Kasieniu, 
rozpu ciła włosy; ze by prawda była. 

tyś i o da i t. d. 5. Dąbrowa, dąbrowa, 

2. Włosy moje włosy, zeby nie postała, 
mole mi je jedzą, kiedy ja tam na oi~j 
choć ja o t~m nie wiem, te wołki pasała. 

ale ludzie wiedzą. 6. A było to pasać, 
3. Kasińku, Kasińku, ale wiedzieć jako, 

gadają o tobie, było to odganiać 
j-aze się fartusek od Jasia daleko. 
unosi na tobie. 

7. A ja odganiała 
o staję, o dwoje, 
Jasio na mnie wolał: 
hajwo! wołki twoje. 

150. od Gootynlna (Sierak6wek) 

nie tbOd&iÓ htz bÓr do kotcloł&, D ił byłabyli miał• D& reku lOk ola. 

Nuta: o b. l. ud, 6er. li I, otr. 271, nr. 3ł; - '" 29) nr. 64. 

151. 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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Nie chodzić to było 8. Odganiała- ci ja 
przez las do kościoła, i na trzecią miedzą; 

nie byłabyś miała a on wolał na mnie: 
na ręku sokoła. tam cię wilcy zjedzą, 

(Jeno uyło chodzić (v. komAry cie zjedzą). 
drobną lescynecką, 9. Nie słuchać to było 
byłabyś ci jesce gadania cyjego, 
nadobną dziewecką). trzymać się to było 

A czy ja sokoła rozumu swojego. 
w kościele dostała? 10. Miałam-ci ja rozum, 
Pod zieloną wierzbą miałam go nie mało ; 
gdziem woły pasała. Uak) przysio co do cego, 
Nikt ci mi nie winien to mi go nie stało. 

jeno bracia moji, 
kazali mi pasać 11. Odlicył jej tysiąc 
z Jasineckiem woły. na cisowym stole: 
A pasać to było, wyjrzyj moja Maryś 
ale wiedzieć jako; cy stanie za twoje! 
odganiać od Jasia, 12. Nie stanie, nie stanie, 
odganiać daleko. choćby drugi tysiąc; 
Odganiała-ci ja miałeś psie hultaju 
o półtory piędzi ; przy ółtarzu przysiądz. 

co ja się obejrzę (lub obrócę) 13. Przysięgę, przysięgę, 
to on za mną pędzi. ale juz nie tobie; 
Odganiała-ci ja mojej kochanecce 
o stopę, o dwoje; com ulubił sobie. 
on ki wał ch u tecką: 
ej bo Maryś moja! 14. Nie wierz chłopu, nie wierz, 
Odganiała-ci ja bo on wielki szalbierz, 
o staję, o więcy; bo on cie uwiedzie 
a on przecie wołał: jak rybkę na wodzie. 
moje stotysięcy! 

15. Bo u chłopa wiara 
jako u p a para ; 
u dziewczyny prawda 
jak na niebie gwiazda. 

Pny wuelu. 152. 

Nlo beciilu Jda-rychno 

l. Nie będzies Marychna 2. 
w tym wianecku chodzić; 
mogłaś-ci Marychna 
nie dać siebie zwodzić. 

od Kroóo10wlc. 

Nie będzies w nim chodzić, 
boś go ty niegodna ; 
pasałaś ty woły 
z tym Jasiniem do dnia. 

7• 



3. Trza to było pasać, 
ale wiedzieć jako, 
trza było odganiać 
od J aaia daleko. 
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4. Dy-ć ja odganiała 
o aeścioro piędzi, -
co ja się obejżrzę1 
to on za mną pędzi. 

Lvd, Ser. lU llr. 2i5 nr. e•. - Itr. 301. - Jlf ... ., ... IV nr. 285. 

153. od Qoatyoloa (Sierakówek). 

l. Jaaio Ja - li - nerko 

ole jeid•IJ mi tt - dy, 

2. Oj grzędy powywracas1 

rozmaryn podepcea, -
zdradziłeś dziewcynę1 
a teraz jej nie chces. 

3. Bo ja ją to zdradził, 
sama się zdradziła, 
i ta ciemna nocka 
co po niej chodziła. 

4. Nie tak ciemna nocka, 
jako karcmarecka; 
bujała, pijała 
z Jasiem do północka. 

5. Nikt-ci mi nie winien, 
braciskowie moji1 

kazali mi pasać 

z Jasineckiem woły. 
LvJ, Ser. TU n•. 79. 

od Zg1ena. 

l. OJ nikt t.emu nle knyw, oJ bracie mo-JI, 

oeek Iem w o- ly . ka - .a-11 mi wypa - 11e da l • Je-11 

2. Da i pasać to było. 
oj ale wiedzieć jako, 
oj i odganiać to było 
da i od Ja ia daleko. 

3. Oj i odganiała staj~;, 
da i odganiała dwoje, 
oj on chustecką kiwał: 

da i hej tu dziewce moje! 

Nuta nr. 15•. 

l. Oj i posypal-ci Jasio 
sto złotych na atole, 

da i rachuj-ze dziewcyno, 
stanie-li za twoje? 

155. 

4. Oj i nie było słuchać, 
da i kiwania cyjego, 
oj i było się trzymać 
da i rozumu swojego. 

5. Oj i miałam-ci, miała 
da i rozumu niemało, 
oj jak-ci mi wtencas przysło, 
da i to mi go nie stało. 

od Lęraycy (lluew). 

2. Oj i nie etanie, nie etanie, 
musie więcy przysuć, 

da i drozsy mi mój wianek 
nizeli twój tysiąc. 



3. 

4. 

5. 

6. 
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Oj i bo to ten twój tysiąc 7. Oj i zeby ja wiedziała 
niedługo spleśnieje, mój Jasieńku o tern, -

da i z mego tez wianecka da i nadstawiałaby ja 
kazdy sie naśmieje. nawet samym złotem. 

Oj i zgarnęła, zgarnęła 8. Oj i dałam-ci ja, dała 
w cerwony fartusek, pierścionecek z ockiem, 

da i zapłakała ocki da i tyś mi podarował 
spójrzawsy na brzusek. koliheckę z dzieckiem. 

Oj i brzusku, mój brzusku, 9. Oj i miałam śnuróweckę, 
coś mi tak wysoki, - podarłeś mi ją, da i ją, 

da i nie stanie i ciebie siodłaj kónia do Torunia, 
pasickn ero ki. jedt po materyją. 

Oj i nadstaw-ze go nieco 10. Oj po krawców do Warsawy 
zieloną wstązecką, co ładnie syją, da syją, 

da i bądzies-ci ty, będzies da daj-ze im śnuróweckę, 
nadobną dziewecką. niech-ze ją ładnie usyją. 

ta•o•,.t H nr 1'71. 176. 

t::::t 
l. Z P• ole-d &lalko 

ehlo-pu ko- nie u-J~-to. 

2. O konie się nie pytaj, 
do bocku się przymykaj. 

mo-Ja ma-la 

A od bocku do nowego mia ta, 
kaj dziewula w rowie konie pasła. 

3. A pasła je nad wodą, 
chwaliła się z urodą. 

Cóz u kata za uroda była, 
co koniki w rowie pogubiła '). 

4. Pogubiła, musiała, 

bo się z chłopem spotkała. 
l stanęła na moście, 
skłoniła się staro cie: 

kłaniam, kłaniam, tarosta Ja ieńku, 

po nie. 

co tam słychać w Krakowie (v. Toruniu) na renku? 

1
) Niektórzy odrnlenl&jl}: 

A paeła je na rowie, 
gonili J4 panowie. 
Nie uclekaJ [:) nie bój ale, 
roaa trzewloki [:) obuj ale. (ob. nr. 148). 



102 

5. Słysałem tam nowinę, 
miałem dostać dziewcynę. 

Musiałbyś ty stracić jaki tysiąc, 
abyś ty miał tej dziewcynie przysiądz. 

(Wolał-bym ja tej kobyle przysiądz, 
jak tyś warta sto talarów, tysiąc). 

L11d\ Ser. IV nr. 133. - Jł1a•ownt' II nr. l 28. 

4. Życzliwość. Wymówka. 

15 7. od Pl~tku (Orenloc). 

~~~~~~±11~tt c~ 
1. Jeździ-lem Ja we dnie l w nocy, wyjei-dziiom ja konio-wt o-cy, 

2. A ja się stanę wodną rybecką, 

będe pływała głęboką rzecką, 
ale twoją nie będe, 
ja się panną nabęde. 

3. Mają rybacy takie siatecki, 
co wyłapują rybki z wódceki; 

tak ty moją musis być, 
moją wolę ucynić. 

4. A stanę ja się wietrzną ptasyną, 
będe latała ponad krzewiną, 

ale twoją nie będe, 
ja się panną nabęde. 

5. Mają tam strzelcy takie ruśnice, 

co dobrze mierzą w płoche wietrznice, 
tak ty moją musie być, 
wolę moją ucynić. 

6. A stanę ja się gwiazdą na niebie, 
będe świeciła ludziom i tobie, 

ale twoją nie będe, 
ja się panną nabęde. 
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7. Dam ja dziadowi taką jalmuzne, 
co mi wymodli gwiazdę wielmozną (v. ku ziemi), 

tak ty moją musis być, 
wolę moją ucynić. 

Lud, Su. XII or. 191 - XXI nr. óO. 

158. od Łęcayey (Mauw). 

je-rbal Od IWO-jl 

od .. ·o-jl 

ddewcy -oy, 

je -dy-ny, 

-==~ 
wy- ao-ko. 

2. Oczy płaczą, serce bolesć czuje 
że wytrzymać nie mogę. 

Wezmę kostur i tłomok na ramię, 
powędruję w swą drogę. 

3. A wędrujże Jasieoku najmilsy, 
jak'em ja wędrowała, 

używaj tak świata wesołego 
jak'em ja używała. 

159. 

J•taoolt 'pie-w , gd11o Kuleń-lta •lóllta aLie-r . 

2, Na-1ble-ra - la, oawl• - za - ła, na Ja- le6-k' :lA-wo-Ił- Ja. 

oh. Lutł, er. VI, nr. 176~ 

16-ICY - ua, le-acy - oa. lłiii<Y - oa 



2. 

3. 

l. 

2. 

8. 
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2. Na kóminku popiół, 
daj mi chłopie pokój, 
bo ja grzecna dziewcyna [:]. 

Rytm nuty: ob. or. 38. 61. 

161. od Goatyoloa (Trębkl, Skruoy). 

l. Czte-ry la-l& - - wl, 

-~ 
oto - ck~ n:oul nie wltt.:e - rsał, niechaj 11m po - włe. 

Wsyśtko'm robił dla dziewcyny 4. 
bo było miło; 

bo sie moje serce do oij 
jakoś lepiło. 

Miała pasek pozłacany, 5. 
pierścionek złoty, 

miała fartuch z wstązeckamy 
swoji roboty. 

Aleć mi sie nadarzyła 
Kasina zguba; 

pasłem wołki i z parobkiem, 
parobku Kuba. 

Dała wianek z rozmarynu 
samy świezuchny, 

cy sie godzi więcy ządać 
z bidnyj dziewucbny. 

162. od Łod•l. 

-p~=-!-) 
~-,~~- j~~~~] 

po bl• - "J dnewl-oie, 
kochaj-to mnie ty dzlewc&y-oo ucoeru ole zdradli-wie. 

Lod, Ser. XVIII or. 272. - Nota, ob. M•••,.,.• III nr. 32~ . 

Nuta ob. or, 162. 163. 

Descyk pada, rosa pada 4. 
po białój brzezinie -

kocbaj-ze mnie mój Jasieńku 
ale nie zdradliwie. 

Kocham, kocham grzecna damo, 5. 
pamiętam o tobie, 

bodej'm zaro syję złomał 
jadęcy od ciebie. 

I wyjechał mój Jaaieńko 6. 
na rozatalne drogi, 

spad z konia, złomał ayję, 
konik pod nim nogi. 

A ja-ć wam tez grzecne damy 
oporonienie daję, 

zebyście się nie kochały 
w kawalerskim stanie. 

Boć kawaler nic godnego, 
Boga się nie boj i; 

przysięga się, sumituje, 
o dusę nie atoji. 

Tn się piaze, tu aię mate, 
tu się sumituje, 

a do inazśj myśli zwraca 
a inszą miłuje. 
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7. Przysięga się, sumituje, 9. Przysięga się, rąckę ściska: 
że nad życie kocha, ej co (-'fary") my "li· sobie? 

i kochanki zdrowie pije bodaje mnie zobacyla 
z trzewieka z kielicha. z umarłerui w grobie. 

H. Przy ięga się, rąckę bierze, l O. A ty myślio> p ie-hultaju 

l. 

2. 

i do Boga wzdycha; załować cię będę? 
a zajrzćć tam w jego serce, ni pogrzebu ni załoby 

tam nadzieja licha. wyprawiać nie będę. 

11. A jak· ze ci to tam będzie 
na tym strasnym s;~dzie, 

oj będą ci żyły drżały 

co-ci mnie zdradzały. 

Słońce siada, rosa pada 3. 
po drobnld lescynie, 

kochaj-ze mnie a nie zdradzaj, 
kochaj dworzaninie. 

Ręce składa, krzyżem pada, 4. 
i do Boga wzdycha, -

kto by zajrzał w serce jego: 
już nadzieja licha. 

1. Pa-ro ko-ni J&81o mial, 

Ręre składa, krzyżem pada, 
mu!item ci sit: kładzie, -

zaklina się nadaremnie 
stoji ri na zdradzie. 

Ręce składa, krzyżem pada, 
Bog. się nie boji, 

zaklina się, przysięga się, 
na zdradzie ci stoji. 

co je &lotom 

2. Jak po mo cie st/lpały, 
samem złotem, moja "fa ryś, brzękały. 

3. A u każdej podkowy, 
lezy talar, moja ~aryś, gotowy . 

• "u ta ob. nr. l GO. 

4. etery świce zgorzAły, 
niżli łózko Jasienkowi usłały. 

5. A i piątej połowa, 
niżli była z tą Marysią rozmowa. 

lllooo"''"' 11 nr. UO. - !\ula 1 L•ł, ar. XVIII nr. 290. 
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166. od Kutna (Ka.uewy). 

l bU i IC-Y-łł-!;;.:J~ 
C:hei•J•• mnie Jasłu, eheleju mnie, Pler~y - nt po-ebow,, 

d• nam ma-tu-la pleny-nt . aknyolo maJo-wa-n,, 

ato dotycb go-to-wo, 

Kulu-lt to-ehan,. 

l b ~=c =-c==ftJ::k4L_~-= ==---=jgj 
chcieJ•• mole Jaalu, eheleju mole. 

JIJ .. oocue 11 nr. 161. - IV nr. 276. 

Doata- ntes ci za mot su- knłt hafto-wa-n,, wet - Ee mnie Ja -aleńk.u. 

po · du-oki pu-chowe, oto złotych go-to-we, 

2. Moja Kasińku nie chcę cię, 3. NieprRwda Jasiu, nieprawda, 
kto to powieda, zjad diabła. 

2. 

mas złych somsiadów, gonią cię. 
Ze rano nie wstajes, 
konikom nie dajes, 
reladkę nie budzie, 
sama się nie cbludzis, 
nie chcę cię Kasińku. 

Nuto ob. nr. 160. 

t , A 6n ko-nia po - Jl, 

o-de mnie, o- de 

On konia kul bacy, 
zapłakała ocy: 

nie odjezdzaj ode mnie! 

nie 

168. 

Kup-ze mi dzwouecek 
do moich nózecek, 
keń będe stąpała 

tam będe brząkała, 
dowierzys Jasińku. 

od Zgleru (Luelmltrz). -
o-n• pny nim ato - Jl, nlo o~eaduJ 

Mln-duJ o -de mnie. 

3. On konia podpina, 
ona go zaklina: 

nie odjezdzaj ode mnie! 

1
) Wiersz ten rozpoczyna takte pieśń nr. 283 w tomie IV Mazowsza. 



4. 

nie 
5. 

nie 
6, 

On na konia wsiada, 
ona ręce składa : 

odjezdza.j ode mnie! 
On juz jedzie po wsi, 
ona go się prosi : 

odjezdzaj ode mnie l 
On pod bozą-męk,., 

(krzyżem za wsią) 
ona kiwa ręką: 
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7. 

8. 

9. 

A ón jedzie borem, 
ona za nim torem: 

nie odjezdzaj ode mnie! 

nie 

Nlelr.t(,rsy dodaJ• 

A ón pod Krakowem, 
ona za nim słowem: 
odjezdzaj ode mnie! 

nie odjezdzaj ode mnie l nie 

A ón juz za Wisłą, 
ona za. nim myślą: 

odjezdza' ode mnie! 

10. Ujechał-ci milę, 
złamał nogę, syję; 

Pan Bóg-ci go skarał 
za grzecną dziewcynę. 

lł1••owlat n nr. 163. 

5. Strata wianka. Żale. 

Nloltlod) prty Wtłllu. 169. od L~uycy (Muew). 

f~la ~C~v~~~~~iT-~ 
Co4 ty Jasiu nobil, 

l. Coś ty Jasiu zrobił, 
coś me nie ułowił, 

kiej'em wołki pasała? 
Bojalem się grzechu, 
i ludzkiego śmiechu, 

byś na mnie nie płakała. 
2. Ino nózką tąpnę, 

podkówecką brząknę 
w tym Mazewslrim gościeilcu. 

Serce mi się kraje, 
płacz mi się przydaje 

po tym moim dziewcęciu. 

wołki 

3. Cóz to za dziewcyna, 
co to za jedyna, 

co tak pieknie tońcuje? 
ama · ć ja sie widzę, 

w toilcu dobrze idę, 
kszdy-ć my sie dziwuje. 

4. Cem najładnij grają, 
tern do dom wołają: 

do dom, do dom, dziewecko! 
Toć ja sobie myślę, 
ze-ć sie jesce wyśpię, 

jesce do dnia. dalecko. 
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Nuta nr. 169. 170. lla.aew. 

1. I ubrał sie cudnie, 2. A ja sie rozśmiała, 

l. 

2, 

i przyjechał do mnie i wionecek dała, 
przed ten nowy ganecek. bom go scyrze kochała. 

Pocąn mnie namawiać, A moja matecko, 
zebym mu mogła dać nie gadajcie na mnie, 

z drobnyj ruty wionecek. gdzie'm wionecek dziać miała? 

3. Chcąc nie gni~wać matki, 
posłam znów na kwiatki 

do ogródka swojego. 
Kwiatki my pobladły, 
listki mi opadły, 

sama-z nie wiem dla cego? 

·~ '~~· ~'··~~ 
[$1 ~=~l !flU= 

Wiwat wiwat tem wy-grała, tem aiv we dwóch nie ko-chała. 

Wiwat, wiwat zem wygrała, 3. 
zem się we dwóch nie kochała. 

Tylko w jednym i to grzecnym, 
oby mi był sługą wiecnym. 
Kochałam sie dwie niedzieli, 4. 
ludzie o tern nie wiedzieli i 
jak s1ę ludzie dowiedzieli, 
przed matulą powiedzieli. 

A mój ojciec jako tato, 
nie mówił-ci mi nic na to i 
ale matka jako żmija, 
upomina co godzina. 
Co godzina, co momenta, 
niesceśliwe komplementa l 
Co momenta i co chwila, 
niesceśliwa moja dola l 

Lud, Ser. XIII nr. 423. - Nota: ob. Ser. XXI nr. 103. 

172. od Brzetln, B~dkowa. 

wo-dy micd•y o - grody, tam ci pa - nl•n- ka, 

2. Tam-ci je rwała, 
tam je zbierała; 
nikogo się tam 
nie spodziewała. 

8. Przyjechał do ni 
kawaler młody: 
proszę panienki 
w gęste jagody. 



4. Ona się pyta: 
cóż to za ła ka ? 
on-ci powiada: 
sztuka to dworska. 

5. On do nij śmiechnie, 
rączkę jej ściśnie: 
proszę panienki 
z sobą na wiśnie. 

6. Ona się wzdraga: 
ach ala Boga! 
wieczór nadchodzi, 
daleka droga. 
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7. Rękę przebiję, 
bólu nie czuję, 
ciebie dziewczyno 
biorę za żonę. 

8. Wy bory, la y, 
stójcie nade mną, 
a wy kamienie 
nocujcie ze mną. 

9. Drobne ptaRzęta 
rzewnie śpiewajcie, 
moje smutne serce, 
rozweselajcie. 

l.vd, Ser. XII nr. 295. 1\looo .. ,., II nr. 173. 
Zbi&r to oad. do A•tropol . Tom VI, D&lal 111, otr. 33, nr. 42. 

173. od D•bia (Karouwa). 
l 
2 

ldd ea, 

Na na ja-go - dy, gdz ie wupan po - luju. 

2. Wędruj panno, wędruj, 
prosę się pośpiesyć. Lvd, Ser. XII nr. 292. 

174. od Kutna (. ójkl) . 

a ja- gu-dy, 

--=====_j 
na ja-so-dy, po lu- je pan młody . 

2. Pyta ji ie, pyta: 
gdzie panno wędruje ? 
Na jagody, na jagody, 
gdzie wa ci poluje . 

3. Zbićraj-ze tu, zbićraj 

jeno się nie spiesyć i 
przyjadę ja w krótkim casie1 

będziemy się ciesyć. 

4. kryła mu się, skryła 
w boru porl kaliną i 
przykryła się listeckami1 

zieloną lescyną. 

5. Nie takie tu bory, 
nie takie tu knieje; 
znajdę, znajdę kocbaneckę, 
mam w Bogu nadzieję. 

6. Znałaz-ci ją, znalaz, 
skocył z konia zaraz; 
gwizdnął, ścisnął, ucałował ; 
cie yli się zaraz. 

7. Nie cęśliwam była, 
kiedy'm panną była; 
utraciłam swój wianecek 
za kielisek wina. · 
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8. Wpierw byłam rumiana 9. Uśnij-ze mi, uśnij, 
jak róza cerwona; o niezbędne dziecko; 
teraz jestem bledziusieńka ze by mi jesce mówili: 
jak chusta bielona. dzień dobry dziewecko l 

10. Mówią-ci mi, mówią: 
a dzień dobry pani! 
a te moje modre ocy 
zaleją sie łzami. 

JIJaooM>ł .. ll nr. 177. - Lud, Ber. VI o r. 302. 

Nuu or. 173. 175. 

l. U jeziorecka, u zimnej wody, 
zbierała Kasia drobne jagody. 

Muew. 

2. Zbierała, zbierała - pięknie śpiewała, 
bo się nikogo nie spodziewała. 

3. Przyjechał do ni kawaler młody: 
mój panie młody, proszę w jagody! 

4. Da i on śmiele z konika sprysnął, 
swoją kochankę za rąckę ścisnął. 

l. WIUJ- se wi-taj dro - gl l<o- ra-lu, 

nlo sa-da- ••J mi cltt-lr.lo-go u-lu. 

2. Nie docekałam się wianka w Krakowie, 
nikt mi go nie wziąn - kawalerowie. 

3. Nikt mi go nie wziąn, tylko Francisek, 
dał mi za niego złoty łańcusek. 

4. Da ten łańcusek do śnurówecki, 
schowaj go Jasiu do śkatułecki '). 

5. Oj chłopce, chłopce, panna zginęła, 
sukaj-ze zaraz, zeby mi była. 

6. Oj nie zginęła, siedzi u łózka, 
syje chusteckę z swego fartuska. 

7. Oj yje, syje, złotem haftuje, 
bo ją wacpanu dziś podaruje. 

1) Czasami zamiast tego wiersza, śpiewają: 
4. Sprzedała łańcuch i te spuśnice, 

kupiła folwark i kamienicę. 

Jłb.,oacnt Dl nr. 239. 
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177. od D4bla (Kars .. w). 

Wyuło tnecb pa- olczów 

&ra-na na za - Jt -ee, 

na-po- tiall trzy panlen-ki oa zlelo-n'J 

na de-la-nej Mauwnt n nr, 178. 

178. od Kutna (Orłów). 

I wy-jechał pan otaro -ota 
t na-po-tkał trsy ddewcy-ny 

.Nuta ob. nr. 16•. 179. od Goetynina. (Bierakówek) . 

Wyje-chal pan, wy-Je-chał pan • chartem oa u - J4 - ce, 
i na-pot-kał trsy panlen - ki na aie-lo-nłJ łł - ce. 

Obertas. 180. od Graegonewa (Chojny). 

OJ i da nie da-ła mi po-ko Ja, 

da nie da- la paó, rla muala- lam i• ko - ly-nć. 

2. Oj-ze pamiętaj Marysiu, 3. Kupię ja ci śnuróweckę, 
kupię ci wianek w Kalian. zieloną wstęgę, da wstęgę, 
kupię i drugi w Toruniu, będzies-ci się uciągała 
jak ztamtąd wrócę do domu. póki tu będe, da będe. 

4. Nie pomoze śnurówecka, 
zielona wstęga, da wstęga, -
jak mnie ty Jasiu odjedzies, 
będzie mi tęga, da tęga (tęsknota). 
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;:-ft_ł=-7 c ~fJ f 1-F~ 
ma-łe dtie-ei po-•1 - ja-li. 

l. Na stodole sowa siada, 
wysłuchała co chto gada. 
Wysłuchała dwoje ludzi, 
co oboje byli młodzi. 

Tak sobie gadali, 
małe dziecię powijali. 

2. Na-ści Jasiu małe dziecię, 
powiedziałeś: n i e zdradzę cię. 
Zdradziły cię młode lata, 
nie używasz panną świata. 

Dam ci owcę z jagni~ciem, 
będzies miała i z dziecięciem. 

Lud, Ser. VI, nr. 300. - Nuta: Ma•owne Ul nr . 349. 3~0. 

182. od Kutna (Sójki). 

fł±~Xł=P=f •'~ ~~~ LJil" ...,., 
A w sto-do-fe sówka Sia-da, wysłu-chu-Je kto z kim g a- da. 

1. A w stodole sówka siada, 2. Wysłuchałam ludzi dwoje, 
wysłuchuje kto z kim gada. i to ładniutkich oboje. 
Kto z kim gada, konwersuje, Wysłuchał~~.m Kasię z Jasiem: 
kto komu co obiecuje. a będzie sokół przed czasem. 

3. A cóż ci sówko do tego, 
cóż ci do sokoła mego? 
A mam ja rodziny dosyć, 
będą mi sokoła nosić. 

Jłl4UOMIU:t Jl nr. 185. 

EŁ_l:a=f"J~t Tl~.~~ , ........... , 
ey_~ ~~ . ; ;%:c=-~-;f.~~t=~ 

l . O-ble· .·y-wa - les mi na tru."i - ki 
pa- da-lu mi do nóg ie -by olo nie orożyć. 

2. Obiecywałeś mi 
cztery suknie sprawić, 

ażeby się z tobą 
całką nockę bawić. 

3. Obiecywałeś mi 
karetę i konie, 

zeby ja przystała 
do ciebie kołtonie. 
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4. Kupi~ ja ci, kupię 5. Zeby ja BiQ ~nurowała 
tę rói:ową w~t~~t:, z runa do wirct•ra, 

l!t;dzics sit: · nurowa la już nic będc tak~ panną 
jcscc panną bęuzies. jaką byłam wcor:t. 

6. Fi ku, mik u - na koniku: 
podaj mi i:wi(•rriadlo -

zobarę ja ~-:dy ty jcdzies 
cy mi licko zuladło. 

l L 

EE F.;r- .. . · - ··]=t..:• --, d-=--. ~f-~~~;~; • -~ 
E~-!-!_!..__, "'-~D-:::~ ~a,., ... ~--=.;-q_ ::: ... '.3 

• "1 "1 "' " "' "' !\i• v.i ·it- v.y panie ne -cki t'•J j.l zro-b1 - ła. ~h·-~ 1-\\ 

mu.;J ' 1, ~ -=:::;;-= -. ~ -=-....--: - ~1===--===---
• · - - . -: • i -. , ~ - ~ -=~ ________ .. :...:==..=-_ ::: ~ • --r.-.,~ r---

•. "•-J•· ::: .... 
) 1~-J . tT nte pt ·1 - wa 

Nicwićcie wy panienceki 2. Niechcą panny do kompanij 
co ja zrol!iła, i mnie prtyjmować, 

ojca, matki nic slucl•ała, ani ze mną za~adywać, 
wianka'm pozhyła. ni dy.,JH!luwar. 

•'ieporzriw;i nazywaj:!, Płueho'ć moja to zrobiła. 
mit:llzy bal!y wysyłaj;[: kłopotu mnie nal!awila 

ty~ nicpoczciwa! teraz i1· ~;muct:. 

:t Bo kawaJer jak kawalCJ' 
pięknie siP. la i, 

jak poci JHtnną ztlr. d<.) zrllbi 
niknie orl pa:i. 

Jakzc .i:! llZ pPnetrujr. 
je re dalij w wiat wt:drujc: 

ostait w kłopocie! 

- l[i. 

~-~--I-:--~-.-- :i ~ ~ -, - • ... "' • _._:: 
~.;: •--.! ... ~ _,., "' ... _". _ 

• '"1 "' "1 

llnuD.nt' I1 nr. 1 7. 

-~-~-~-1 ---!='-•-r - - , . : _ ,.,_".---:-~-_ - --
-"1 _"~ _ ,.,_ ---

P l ł j -r1tt da we -te-tka co v. a m z -nu - C(t 

:::::: : ... - r-=: -{ - , , ---~1- ;..- --; • ' , --=-=-
- , • ~ ~ :.=--J _ .~> _ _ "__.!_,_: 1 ~ ~-:-! 
~ r. .. - • r:- "._,., -- -vJ-"1-;-.L.....:..__=:_j-_..:.._..:.. 
......._. ... ., :1 "' 
o r• rna Uu ruyk•-• -la J• nie lu-tha l • 
1 1Jyu1 z rhlopc~tn nit tta-da-la, 

l tt1l, \:FYlt. , X 11. 
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Posłuchajcie dziewcątecka 
co wam zanucę; 

nie słuchalam ojca, matki, 
teraz sie smucę. 

Ojciec, matka przykazała 
zebym z chłopcem nie gadała, 

ja nie słuchała. 

Zebym była tak słuchała 
jak mi mówiono, 

było-ć by mnie takij psoty 
nie wyrządzono. 

Ja do dworu i chadzała, 
ja z chłopcami pogadała, 

teraz się trapię. 

7. Adyć to matki swe córki 
do dworów dają, 

przecie'ć im się z poćciwością 
do dom wracają. 

A i tyś tam rocek była, 
cnotkę'ś swoją utraciła, 

do dom'eś przysła. 
(vel: A i tyś-ci się wróciła, 

jak kłoda, jak nie dziewcyna 
z mlikiem do domu. 

8. Weżcie, weżcie matulińku 
wysługi moje, 

weżcie, weżcie dzieciątecko 
za rącki swoje. 

Jak'eście mnie wy karali, 
tak'eście tez docekali 

pociechy ze mnie. 
Przedtem było chłopców dosyć, 

teraz nie znają; 
sukali, 9. Jak'zem ja cię karać miała, 

ty białogłowo l 
przedtem chłopcy mnie 

teraz mijają. 
I dziewcątka wymijają 
cepkarkową nazywają: 

idz między baby ! 

Nie śmiejcie się dziewcątecka, 
wyście w tej drodze, 

bo i wam się tak przytrafi 
jak mnie niebodze. 

I ja przedtem za złe miała, 
która nie tak statkowała1 

sama'm podrwiła. 

Boć to i kazden męzczyzna 
jak wilk sie łasi; 

a jak prt:dko skodę zrobi, 
umknie od spasi. 

Cnotk~ panny wyprobuje, 
a potem w świat powędruje, 

a ty sicdz w biedzie. 

Boć to i panieńska cnota, 
jak pajęcyna, 

przebije ją choć paluskiero 
lada chłopcyna. 

Ja się z takich wyśmiewała, 
sama'm tego docekała, 

sprawę pokpiła. 

karałam cie jako matka 
za kazde słowo. 

A tyś-ci tez i płakała, 
na cnotę'ś się zaklinała, 

na cnotę swoją! 
1 O. Adyć ja wam matulińku 

perswadowała, 
nie raz, nie dwa i nie dwieście 

w u~y wtykała: 
A dajciez mnie lada chłopu, 
toć pozbędziecie kłopotu, 

matulu moja! 
11. A jakzeru się ustrzedz miała 

niescęścia, mamo -
zrobiłabyś na mćm miejscu 

pewno tak samo. 
Zawse mi grali, śpiewali, 
zawse w rącęta wtykali 

cerwone złoto. 
12. 1'. Dobrze-ć było matulińce 

słuchać muzyki, 
kiedy grali za okienkiem 

zeby słowiki. 
Dobrze było kiedy grali, 
i pieniądze nam dawali 

same selązki. 

Lud, litr. XII ur. 31~. - ill<>ol<6at III nr. 356. 359. 
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186. od Bnuln (lolroga). 

-+<-

"y ltn l!a-ne-cek aJ aJ aJ, Bywa-ło to 

ko-dy dwo-Jo, com atraci-ła a'tłt·óJ wlane-cek a1 aJ aJ. 

Nie ·c«;śłiwa i ta ława, aj itd. 6. 
była·ć to tam pier a prawa 
Było po ławarh nic siadać, 
z kochankiem si~t nie rozgadać. 
Niesc~śli we to łózecko1 7. 
zjadłam na nim jahłusccko. 
Matulcitce dobre było, 
córulcńce zyznc było. 

Jak ja bęu'l syna miała 8. 
w cćm go b!ldę powijała '? 
Mam-ci ja pas atłasowy, 
będzie powijak gotowy. 
Jak ja b<?d~ syna nosić, !l. 
kogo w kumy będę pro ić. 
Ty mas sio~tr~. ja mam brata, 
bt:dzic kumostwa uo kata. 

Jak ja będę córkę miała 
w co ją będę powijała? 
Jest tam łopiun na ogrodzie, 
powijaj ją psi-narodzie. 
A jak mi się siostra dowie 
cóz ona mi na to powie? 
Siostra by ci zazdrościła, 
boby sama rada była. 
A jak mi się matka dowie 
cóz ona mi na to powie? 
Twoja matka się wyfuka, 
będzie rada ze ma wnuka. 
Oudal Jasiu zart na stronę, 
pojmij mnie zaraz za zonę. 
Głupi byłbym w swym rozumie 
gdybym taką brał za zonę. 

10. A idize juz psie oprawca, 
nie dręc więcy mego serca. 
Juz odjczdzam tćj godziny, 
a ino mnie proś na chrzciny • 

187. 

.Nie l"~-aJi-wy ltn ga-ne-ctk 

u-tra-ci - łam '"6J wiane-ctk 

.Uouot:t IV nr. 306. 808. 

od G om Lina (11 loncaonów). 
l • 

beJ, 

Bo-•• móJ. 

eho- ddó po gan-ku, chelalu da-lał rom rom rom, 

by-la - byi cho-dzi-la w wian-ku u - - -u n rom. 

8* 
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1 tne- ci t rom tom tom tom dada, tak·<i lO by-

; _ _ -~-l----.=r-:;:~"":--l"'-- J----------~ 
~·__::-" __ s___L_"'_:;.~~ --4 - · ! -"1- - -----------
- - ,..._:~ -11 "__ . --. ~ ~ 

w .t na ~witde A - nu- sie - cko moja. 

na niehie, pusr mm 

2. .Jakże ja cię puscić mam, 12. 
Jll- sie:rola a tys pan. 

3. Ty aierota, a ja pan, l :t 
jrdnak ja cię w sercu mam. 

4. Zuejmżc kaszkiet i żupan, l L 
położysz si1; jako pan. 

5. Poł<iż czapk•: na slolr, l:i. 
połóżmy się oboje. 

6. A ktlii nas tci obudzi ll>. 
nas dwoje mlnuyrh łuuzi? 

7. Skowroneczek ranny ptak l 7. 
obudzi cię, aby· w~ ta t. 

o. ·kowroneczek t.kowruni: l , . 
wstai1że .Jasiu, dzicf1 biały. 

(). Jużhy ja był dawno wstał, l !1. 
żal nll ciehit·, Andziu, żaL 

10. Ty mni~: .Jasiu nlf' ialu.i, :!11. 
ale m1 dar podaruj 

11. I dal-że jej złotych szcM·: ~l. 

kup sc Andziu. co ty rhcr.,.;z. 
(lub: bici-że Andziu rybków jcś1• ). 

Andzia rybki targuje, 
Jaś ~it: z majstrem rMhuje. 
Andzia rybki kupuje, 
Ja,< sit: z majstrem kwituje. 
Andzia rybki ,;prawuje, 
Ja:· r~·l1-jzę (tłomok) pakuje. 
Andzia rybki ;;otu.k, 
.Ja~ już. z mi:-tsla. wędruje. 
Wloiyl czapk<; ua ucho: 
bąui. rui ztlrow:1 dziewucho. 
W l ozy l cza.pk<_: na. oh i e: 
nie che .. wiedzieć o tobie. 
l zrszli Hi~ na mo~cie, 
mtiwią iiohil' popro~cie: 

"Ciarłt·s mnie jako pies, 
tnaz sobie irlzic~z prc·cz. 
l'źarlc~ mnie jako ~ad, 
idzic~z tern .sobie w Awiat. 
Uiarlc~ mnie jako wąż, 
rozumiałam żrs ty mąż. 
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l 90. 

· -~~r-~---,~~~- -·:_ :';.::!-- · -· -~~ ..., . - ~ - :: _ _, __ ..,__ ----
hy 'Aft -. i ta m 

o~ Kutna (S 6j ~ i) . 

L11fł, 'er VI, nr 384-3S7. 

191. 

~__..________...-+ 
l . Pntdt dworem w u- li - t y , 

2 Tylko j eden przc-Ly - wal 

by - wa - 11 tam n .a v.rzy-ry. 

co i~ pannom prztc hnał. 

l 92 . 

... ~---I-- .., __ _ _", 

--+'-1 - - - ,. _.., - -~-· - - - - - :./! _,..._ • -ł ·- --.- • -,-- ....,;- ; - .. - . - '.; 
L V 

Grtet n dama wyehodti, pyta ic·h it ey mł• rhi ey mlo - dal, 

2. Moja panno chodżma tu, 
ostawi łem chu ·tkę tu . 
Ostawiłem na stole, 
chodżma panno oboje. 

3. Jest tam w sieni stolicek, 
polóz kapelusicek. 
Jest w pokoju łózecko, 
polóz swoje kostecki. 

4. Ne-ści Kasiu złotych seśr, 
kup-ze rybków jakich chce 
Kasia rybki targuje, 
Ja io z miasta wędruje. 

5. l stan ęni na moście, 
żegnali się po - pro~cic. 
Złapała go za ucho: 
całuj - ze mnie p iajucho. 

L•d, Str. Xll nr. Jl~. 

6. Igraszka. Swawola. 

193. od Łęuyey ( Waztw). 

1. Za kr .. ,.i-n., 

2. Pattte - rt - rtk do ni), 6-na al~ Daj mi 

o !HL - k~ j. P)' - ta t .. r~- kr Lo J. 
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to cl wia-nek 

~-
gdy elt rro-•t· 
oo -b i e oplo-oc. 

4. Cóż ci krzywy ten mój wianek, 
wywrócis mi z mlekiem dzbanek. 

5. Ach mój Boze, mocny Boze ! 
z Mj murawy twarde łoze. -
A cy twl\rde, cy nie twarde, 

zagram na fujarce, 
juz nie będe więcy płacić 

lęcyckiej synkarce. 
Lud, Ser. XXI, nr. 70. 

ch od al 

a- la rnl daJ, 

to-bie o to, a:&wr~··-ct et tnody , 

a ole twle - kaj 

L11J, 8u. VI, nr. 182. 

195. 
od Ooo!rnlna {Sienk6wek). 

W kruwi-nie, w lt-l<"y-nie 1~-la ol~ pny - go-da dalewcynle. 
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Co ~:i to dzievrt - tko, co cl 

kt6z winlen te - mu nluoę - 4elu two-J•-mu. 
Jtfaułtlnr 11 , nr. 201. 

196. od Pauęenwa (Oomanit10). 

--4-
sir prsygo-da, pnygo-da 

Jtdn~J dzlewcynlt. A co ci dzlewcy - no, co el łezki ply-nt, 

~ c t?U tl4 ~-==x r ~ rld~ 
a ry ja to winien, winien, nie.eę "ci u twemu t 

19 7' ud Gombina (Wioncaonów). 

f$ c tJ-8 EtMd rn=tf§:i=c~~ 
W kut-.,.i - ni•, " l• - ocy - nit, ata-lo sir nie - a<r•el• dziew -cy - nie. 

Co ci to dllewecko, &e cl płace o - cko, nit wlnieo Jate - mu nletct cłu two-Jemu. 

L•J, Ser. IV nr. 18~ . - Str. XXI nr, 71. 

198. 

1. Po-uła pan - na po wo-d~, 

mia-ła plę-kn• a-ro- dt, 

2. Nie płac panno, nie płac-ze, 3. Panna wołów nie chciała, 
bo ja ten dzban zapłacę. płakała, płakała: 

Cztery woły dam, oj to to ten pan, 
za zielony dzban. co mi potłuk dzban ! 

4. Nie płac panno i t. d. 
Ja ci wozy dam i t. d. 

5. Panna wozów i t. d. 
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6. Nie płal' panno i t. d. 
Ja ci wsystko dam i t. d. 

7. Pnnna wsystkiego niechciała itd. 
8. Nie płac panno i t. <l. 

Sam ci się juz dam i t. d 
9. Chwała-z Bogu z wysokości 

zem dostała jegomości. 
Za zielony dzban 
dostał mi się pan. 

ob .• ua~OłCU.t' lV nr. 322. - Lu41, xn nr. 310. 

_., '--3- ~~ ·1~9~----l~":>~· '"·::·' . 
-~ H ' --,~•=:: - •=r--,=... ·~ - •- " -. - . 
-- - · - .;-f--1-- _,___...,......,_ - 11-+- r--· ·6 r---

• "' "' "' V iol .... ~ ::: 1.1 
Po - sła p t n na p Q wodę, 1 sputkal J'ł pmn, 

miało pię-kn' u-ro-dę, r<•tluk Ji dzban. 

~~ ~~--;~m~~=-4~~-~J-·-; l ===1 ---· J. .. fł " • • .•. _. __ , --~ _,__,_ . --=::::::::::--3 
' ----· - - - ,.1- tJ _ " ·t--::;- -~ _ , ·-r--- ----

.... (l ~ t,.. (l 'ioi ~ 
.,J .... .; V 
Ch\\rtL~ Ro-~u r. wyso- ko-~d za r.ie-ło- ny dzban, 

.. m do•l> -la Je-go-mo-Ści dostliJ mi s! o pan. 

:-~ię Ka-sia w mortu1 pa'lłll k<~-nl - ki we zbo-tu. 

/.ud, Ser. XXI ur. '7:,. - ,,.ftn ownt U nr. 20~.- JV nr. 314. 

ra-dy rl -d y rl-dy hop hop, 
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l. Kąpala si~ Kasia w morzu, 3. Kasińka się uwiedziala, 
pa la koniki we zbożu. po koniki poleciała. 

2. Jechał Ja inek z kościoła, 
zająn koniki do dwora. 8. J'·no'm nockę nocowała, 

prędko bym-ci owdowiała. 
n. Jćno nocka i godzina, 

spodziewaj RiC: Ka iu syna. 

10. 

11. 

1r'uta vr. 201. 

Jak ja b~de syna miała 
w co go b<:de powijała? 
A ma Ja io pas jedwabny, 
będzie powijacek ładny. 

202. 

(ob. or. 1~6). 

Lę<zyca. 

l. Id<; bez bór bez dc:binę, .t, Chodzę, błądz~, nie wiem kc:dy, 
rom ta rady rydy rada, oglądam się, pu to wszędy. 
napotkałem tam dziewczynę, 5. Ja cię odprowadzę, a ty 
rom ta rady rydy rada. nie umykaj od zapłaty. 

2. Pytam ji ię jak należy, 6. Ru zaj chłopcze, co twa siła, 
moje dziewcze dokąd bieży? bym ezemprędzej w domu była. 

3. Ona odpowiada mile: 7. .Miej to sobie we zwyczaju, 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

wyszłam z domu w słodkie chwile. bywaj częścićj w tym tu gaju. 

I ja też tu będe bywać, 
tę pimmcezkę bc:de t'!piwać. 

203. od Kutna, Go tynlo> (SI<rakówek). 

1ana dolne- g~, 2. Nikt tam o nij nie \\ 1tddał, 

Jest tam Ka la u nie g . 

I przysłał pan ulana: 
chod.t młynarzu do pana! 
Chod.t do pana po grobli, 9. 
będzie na cię pan dobry. 
Uynarz idzie po grobli, 10. 

Panu Bogu się modli. 
Idzie, idzie i duma: 11. 
co też tam pan do mnie ma? 
Cy mu cynsu nie daję, 12. 
cy się w prawdzie nie staję. 

Oddalem mu ryns i win (powin
juzem mu nic nie winien. [ nośc). 
Młynarz za próg w tępujt•, 
pan go winem cę tuje. 
Jakze mam to wino pić, 
kiedy niemam cem płacić. 
Pij młynarzu to wino, 
nie piłeś go jak żywo. 
Pij młynarzu, mas-li pić, 
Kasia dla mnie musi być. 



13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 
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- Weż mnie panie owce, 
moja Kasia nie zechce. 
Wet m n i e panie i świnie, 
moja Kasia nie zginie. 
Ohociszbyś mi wziąn konia, 
Kasia niech siedzi doma. 
Chociazbyś mi wzilln klace, 
niemi Kasię zapłacę. 
Wet mnie panie co ja mam, 
Kasi ja ci dać nie dam. 
W eż mnie panie i stada, 
Kasia ci się dać nie da. 
Wet mnie panie i woły, 
wsyśtko bydło z obory. 
Zabierz wsyśtkie twe łaski, 
tyło mi nie bierz Kaśki. 

- Katę cię związać, zabić, 
Kasia dla mnie musi być. 
· Dam ci panie i ręce, 
swoji Kasi nie stracę. 

Dam ci panie i głowę, 
swoji Kasi niemogę. 
A wet mnie pan i zycie, 
swoji Kasi nie zycę. 
A wet mnie pan i syję, 
ja wprzód Kasię zabiję. 
-A ja ci ją uwiodę, 
jak ci pójdzie po wodę. 
-Mam ja panie słuzecki, 
nanosą mi wódecki. 
• Jak-ci będzie bydło gnać, 
to ja ją kazę złapać. 
· A mam ci j tarą. mać, 

kazę ja ji bydło gnać. 
- A ja ją kazę wykraść, 
jak ci pódzie gęsi p ść. 

31. 

32. 

33. 

34. 

36. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

Chłop będzie gęsi pasał, 
nie będzie pan Kasi miał. 

Nie wiedział pan co tu rzec, 
kazał ci się w wór oblec. 
Niemóg ci pan poradzić, 
kazał-ci się w wór wsadzić. 
- Zawietcie mnie do młyna 
do młynarza Marcina. 
Nie stawcie mnie przy kosie (ko
bo mnie zmielą po prosie. [szu), 
Nie stawcie przy mlynnicy, 
bo zmielą po pszenicy. 
Nie stawcie mnie na spodzie, 
bo mnie zmielą przy słodzie. 
Nie stawcie mnie na wierzchu, 
bo mnie zrucą przy zmierzchu. 
Nie stawcie mnie na podzie, 
Kasia tam spać nie pójdzie. 
Posta.wcie mnie w kómorze, 
gdzie stoji Kasi łoze. 

Skoro przysio w pół-nocy, 
wór się do Kasi tocy. 
-A Jezu i Maryja! 
a gdzie ten wór nogi ma? 
Co u kata za zboże, 
co się tocy na łoze? 
Cicho Kasiu nie wołaj, 
ja staro ta Mikołaj. 

Powiedział ci młyński wał, 
ze pan z Kasi!} nockę spał. 
Powiedziała paprzyca, 
ze Kasia ma ślachcica. 
Powiedziało wrzeciono, 
ze Kasińkę zdradzono. 
Powiedział-ci i przetak, 
ze Kasińce dobrze t k! 

Lwd, Str. XIX nr. (60. - Str. XXI nr. 83. - Jtf .. oiOtU U nr. 208. 

Z6.dr ••od. do Jhlropo/. T . VI, Dalol lll, nr. 68, 

204. od ~csyoy (Jluow). 

l. u me •• ru dalewcy-oa, 
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rom t.a dy-dy da-na, rom \.A dy na da-na jut tAm Ka-- ia dtie'tflłey-na. 

2. Nie wiedział pan co robić, 

kazał m~narza zwab!6. 
4. J-az o samćj pn·nocy, 

wór sic na łoze tocy. 
3. Ićnnrz pije a place, 5. Cicho, dzićwcze, nie mów nic, 

ja starosta wojowie. i t. d. 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6: 

7. 

9. 

tćrn ja wino zapłacę. 

Nuta: o b. Lvd, er. IV nr. 18 . 
205. od Zgtena (Lucimier~). 

A na rzece, na rzćce, 10. Ze spaceru z Jezewa 
pasła panna kacyce. do kościola pójdziewa. 
Przysed do nij Jasirek: 11. Jak z kościoła przyjdziewa, 
zawróć-ze mi kacycek! do komory wleziewa. 

Ileruś, heruś, kacorze, 12. Nie przychodź-ze w sobotę, 
zimna woda w jeziorze. bo mam wielką robotę. 
Zimna, zimna a cysta, 13. Za to przyjdzies w niedziel~, 
mała·· Kasiu a pysna! łózecko ci uściel~. 
Zimna woda gdyby lód, 14. Posłała mu na ławie 
twój buziacek gdyby miód. wyżój rzyci niż głowie. 
A w Brzezinach nowy kram, 15. A ón sic chciał poprawić, 
cóż ci Kasiu kupić mam:; wpad w pomyje, zmacał rzyć. 
Nie kupuj mi grzebienia, (Cał:1 noc ie przewracał, 
nic będe w nim chodziła. wpad do pomyj, rzyć zmacał). 
Tylko mi kup wst:}zccck, l G. Chciała m n ją przysusyć, 
po dwa złote łokietek. i paliła mu pół·rzyci. 
Jak na ~pacer pójdzicwa, 17. "Byś wiedziała jak boli 
rącki sobie zwi:}zewa. ki ej kto rzyci przypali". 

18. J\lam ja klcpk~ lipow:h 
wprawię ja ci rzyć nową. 

l!). Po ogrodzie rhotlziła, 

ze rzyci<l się tyciła (wstydziła?) 
20. Juz się teraz nie styci, 

bo ma nowe pól·rzyci. 
t .. ,/, tr • .XII nr .. ~t. - lfnowut 111 nr. 862. 

206. od Lfcaycy (Si•dlu, Garboli o). 

~t=a-~===~-. -. - . . . " --- . " ; ' -; v ; ~ · ~ ~ ~ 
Mo ja c6 rus :h:ind by ła, 

-., 1--·-:::g 
~+=l.;;{:=J.:t-,rt-=4, == 

U lnu'm by ła ma lu-lu, u lnu tn by-ła. 



l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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A gdzieześ tam córuś była 9. 
coś trzewieki urosiła? 

U lnu'm była matulu. 
Byłam u lnu, u konopi, 10. 
zaglądałam kQdy lepij. 

U lnu lepij, matulu. 
Byłam u lnu, u konopi i 11. 
u konopi sami chłopi i 

n lnu ślachta, matulu. 
Przechodziłam kole dwora, 12. 
wstępowalam do pokoja. 

Chory Jasio, matulu. 
A pocóześ tam wej chadzała, 13. 
cyś·ci mu tam zdrowia dała? 

Zdrowsy zaraz, matulu. 
A cóześ mi córuś jadła. 14. 
coś-ci mi tak bardzo zbladła? 

Karpi ogon, matulu. 
A i ja go takze jadła, 15. 
a tak ci bardzo nie zbladła. 

Surowy był, matulu. 
Ady ja ci garcka dała 16. 
zebyś sobie gotowała. 

Dziurawy był1 matulu. 

A cóześ mi córuś piła 
coś-ci mi tak bardzo styla? 

Wodę ze zdroju, matulu. 
Zebym-ci i zdrój wypiła, 
tobym ci tak nie utyła. 

Mątna była, matulu. 
Ady ja ci sitka dala, 
zebyś sobie przecedzała. 

Zatkane było, matulu. 
Nie wypiła-ześ robacka, 
nie widziała-ześ dworacka? 

Sama nie wiem, matulu. 
Trzeba Kasi po doktora, 
widz~ Kasia będzie chora. 

Wyzdrowieję, matulu. 
A doktór-ci przyjechawsy, 
i Kasińkę pomacawsy: 

Kasper będzie, matulu. 
A cóz ci to po Kasperze, 
ki ej juz jeden w polu orze? 

Para będzie, matulu. 
Jeden będzie wołki pasać, 

drugi będzie w karcmie hasać i 
dobrze będzie, matulu ! 

Lud, Str. XVI nr •66. - IITa>ownt TI nr. 211. 

207. 

ró - ru -sień ku, kto u dnwl ko-ła-te l 

"" ·~Sia-da o- gn1a ehce. 

2. l\farysieńku córusieńku, 
kto na górze puka? 
Toć, toć, matulu, 
kotek myszy szuka. 

.'U,noecu~ D nr. 210. 

208. od Gombina (Wlonesonów). 

~=r-r~-=Bg-q=g==t+r59~lT68 
l. Zagra)-łe m1 trosk~ za mo-Jt ko - koakę. ZagraJ-i• mi 

bo esubat- ka 
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l - - - la bo Utl - ha-- ta 

jono - ~lat - ko, do - la rni Jł 

2. llóg jej zapłać za nią, 5. 
mam juz chłopców na nią. 

Dyć ja ją mom na sprzedanie. 
A cózhyś ty chriała za nią? 

to złotych cerwonych, 6. 
parę koni wronych. 

3. Drogo-ści ją z:~cenił:l, 
a na targu-s z nią nie była. 

Wasann sie widzi drogo, 
m nit• z koko. ką bardzo bingo. 

1. Co j:t sobie poradz«i 7. 
kokoticckę na. adzę. 
Kurcątecka posprzcdam, 
kupię sobie w mie'·cie dom. 

7. Smutek. 

!?O !l. 

r-- -

by - - - la, 
pani mat - lu. 

A ccgo mi nie stanie, 
dodadzą mi mie. canie. 
W ystko mi si12 tak widzi, 
dodadzą mi i zydzi. 
Skocył jastrząb na sosnkę, 
przych;nął kokoskf?. 
Przycibnąl ją cuunie -
og-onkiem na południe, 
grzcbusck i cm na północy, 
sam si~ do nij toey. 

Połozył j:! na słomie 
te :;krzyuła na stronic; 
rozdmuchał jcji piórka, 
za p u ' c ił swe pazurki. 

T.ud, ·('r, 11 nr. 179. 

Niedola. 

' J·-Al-:t: 
~~----~ - - ---

to-JI h-r ... - lo - na. 

--r:~4 • • 
l • 

- "' ", __ t __ l_.__ • ~~-.-;:: 1- 1 
•....!. . -' - · -- !=;;- :+=:t=-! - !;- : 

T "' "' -----

2. 

no t~) d•- lo- nJ t rzej rta ko-"1 u - 1• - otlo , 

Jetlen rz<'ce: toi· moj:1 ~ 1. 
drugi ncce: jak ll<ig- d:~ ! 

A trzeci place, ręce załamuj e, 
t1iześ mi t:lk f'mutn :t ,i t> t ? 
.Jak ja niemam smutna byi·? ;,, 
za starc;:\'o kazą i~··· 

A ja przecie dziewcyna jak r•ize, 
za !i tarego broń me llozc! 

l • matuli w knmorZI', 
stoj1 ta ziclont• łozc. 

,\ kttiry "i~ uzi:i D:l nim połozy, 
:l kt<iry to ~pai: llt:c.lzic? 
Oj tary, :iwohroua, 
ja dziewcyna jn;.:nua. 

Oj "tary, tary, t n dziad o i wiały, 
do kog"o !i i<: przytulić? 
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6. Spojrzyj ty Kasiu, spojrzyj 8. 
po ty Huchyj lcscynie. 

A jak się ta li t suchy ozwinie, 
to ja się z tobą ozenię. 

7. Kasia po sadku chodziła 9. 
i cięzko sobie westchnęła. 

A spojrzy, pojrzy po suchyj les
rychloćji sie ozwinie? [cynie, 

Ci~zko tobie Kasieńku 
po adeftku chodzęcy, 

a jes,·c mnie cięzy, uchyj lescy
ziclony list puscęcy. [nie 
Oj i ty sucha lescyna ! 
oj i ja bidna dziewcyna! 

traciła ja se ruciany wionek, 
cóz ja będe znacyła? 

Jłlaur.&ut lJ nr .. 2t~. - III nr. 3i~. 

210. od Gombina (Wiosze•on6,.). 

Z tamtej strony je - lio ra, 010-)1 lipka 

A na ty lip-e• a na ty •i• - lo-ny l•· 

211. 

Z t.am-lć) strony jo-lio - ra 

212. 

2. Nie byli to ptaskowie, 3. 
ale parobcakowie. 
I gwarzyli se o jerlny dziewcy
któremu sie dostanie. (nie, 

zie-Jo-ni "łiC: ll -pecz - ka , 

Ej Ja ·ińku juz jedzie 1 

ki!·dyz do mnie przyjedzies? 
Ej jak zakwitnic sucha łet~cyn
spodziewaj sie Jasil'tka. [ka, 
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8. Małżeństwo. 

Nuta: ob . er. IV nr. 221. 

l. Jechała niewiasta 
z kogutkiem do miasta, 

co jej nie chciał rano piać. 

Zapiał jej na drodze, 
baba rada srodze: 

pójdż kurasin do domu ! 

l. A jak'eś mi mówił 
kiedyś mnie namówił: 

a moja-ś ty, moja-ś ty! 
A teraz mnie bijes, 
choć za moje pijes, 

mówi s mi: selma-ś ty! 

213. od Zgleru. 

2. A piej-ze ty, kurze, 
na wysokiej górze, 

bo ja mu ę rano wstać. 

214. 

Celadkę pobudzić, 

sama się ochludzić, 
śniadanecko zgotować! 

GI&.. no. 

2. Tyś jest gorsy selma, 
nad ciebie juz niema, 

niechaj powie cała włość. 

Ty mnie za łeb wodzie, 
sam do insej chodzis, 

a mnie kazes ś winie paść. 

Lud, er. U nr. 3. 7. - ·er. Xll nr. 43 . 

grc>-bll ; 

__;,., -

l. Po-ruiwa- la 

2. Mości Piotrze księtc! 

poradż mi temu, 
co ja mam zrobić 

mętowi swemu? 

21 6. 

.'łlo~.,,., n t 1l nr. 23 1. 

ud (,ombina ( ·, l& in}. 

3. W eż, zapal świec«;, 
wypal mu oczy, 

zabierz pieniątki 
i odejdż w nocy. 



4. Zabierz pieniążki, 
zahierz talary, 

ja będe młody, 
on będzie stary. 

5. Zabierz pieni:!żki, 
zabierz i złoto, 

a jego wepchnij 
w najwi~tsze błoto. 
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6. Zawiąż mu ręce, 
zawiąż mu nogi, 

i kai mu skakać 
przez ćtery progi. 

7. Przez ćtt:ry progi, 
przez ćtery kije, 

napatrz się m~iu 
jak żona bije. 

ftla-:. or,rn.t lY nr. 335. 

21 7. od Gombina (Wi os.czon6w). 

2. 

3. 

4. 

:-~~. ·. 0-'d$~~~ .. _ e_ R_ - [;-:::r-;:===::13 
• --• 1-- ~ -_ • -- .... ~- ... ~_:f . --::--s=:=3 • --~-,.1 .... --,.1 • . .-- d- t.t-,.1 -

"' 1. Za o- ·ro- d7.L.-.kiem trz4sa-ła hro-dzhkit!m, a cói; ja pn 

Ni z nim pogadać, 
ani puzart1•wać; 

dali i przyjdzie mi 
z tym młodym wędrować. 
Z mlndym ''C::<lrować, 
to świata nzy.i<:; 
a ze starym thiadziskiern 
to lata zmarnuj-:. 

5. 

6. 

Jak ci ja pójdę 
od domu do domu ; 
jeżli się mój kiecan 
i nie przyśnił (v. i nie 

komu? 
Jak-ci ja pójcie;: 
a ou wsi do wsi; 
a jczli mój kicran 

dał) 

Przf'!. p11·•: ..,kl)ryła u ko;;o (L na plocie) nie wisi? 

i klet'an 1 kic1·kc;:) zgubiła; 

a :-:iostra .i· ~ gnała 
i k ij1~rn .l'~ prała: 
a sclmo bc;;t~jo! 
gdzieś kleCali pudziała? 

7. Jak-ci ja p1i.idt: 
do pau a Grye:ma: 
.it'żl1 on nie widziaJ 
mojego kiccana '? 

tL Pan Grycan sic upił, 
i ~lipie w~ łupił: 
a selmo bc,;tyju! 
dawno'm ci go kupił l 

ll..r~ou·nt' 11 nr. 22t. 

-. _ , - · 4 ......... . ------ ---~- -----
~ · - · • - ,l · - · ·.:. ---------------

-...~ ~===·-==--~l#J~-.... ---·--- -=-~ 
___._. . "'-~--. "' .... 

u-la-ła mu po-my-ja-my o-cy. 



l. 

2. 

3. 
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Przysed do nij w poniedziałek 4-. 
ona maty mocy -

zalała mu, zalała mu 
pomyjamy ocy. 

Hej hej! miły męzu 
jak'es mnie ozgniewal, 5. 

jak me nie przeprosie 
to będzies więcy miał. 

Przysed do nij we wtorek, 
ona smaty pierze, 

jak go rznie kijonką w łeb, 6. 
on sie do ni bierze. 

Hej hej ! i t. d. 
Przy~ed do nij we środe, 

ona smaty magluje, 
jak go rznie wałkiem w łeb, 7. 

on se medytuje. 
Hej hej ! i t. d. 

Przysed do nij we ewartek, 
ona krowy doi, 

jak go rznie kopkiem w łeb, 
a on nad nią stoi. 

Ilej bej! i t. d. 
Przysed do nij we piątek, 

a ona chłib piece, 
jak go rznie łopatą w łeb, 

on sie dziw nie wśeieee. 
Hej hej ! i t. d. 
Przy ed do nij w sobotę 

azeby go zmyła, 
a ona zła, nieowazna 

łeb mu oparzyła. 
Hej hej! i t. d. 
Prz.ysed do nij w niedzielę 

z butelecką wina, 
wiwat, w i wat! zona moja, 

jak me wyćwicyła. 
Przypatrzcie sie panny, 

przypatrzcie męzatki, 
jak mnie zona wyćwicyła, 

jakim teraz gładki ! 
lla1:o~t'IU' It nr. 237. - 1V nr. 343. 

2Hl. o~ Kutna (Ka ••"YI· 

11 
oic m6) męiu wie- la·ru tam ro-rall Dy-lu, dy-lu, dy-lu. 

Cliery ja-n, pi ty mały bom iC cie-boe boja!. 

dy - lu, rom, rou1. 
ob. u" • .,.",., 11 nr. a33, - IV nr. 83-ł . 

220. od Kutna (hójld). 

~=a-~:-· - · •-r ....., 
-4.--:=:;;~~;..t-

A lano grabi la, 

a po J ro- bo - cle 
• l 

•• 
11 11 l 

pi ek ••· za la 

tyd rttń l -u la. 

Jłt ... ., •u· 11 nr f, 4. 

a- by • uied11e-1,. bo l• J• ko'ci, 

tyl - ko od tlo-'cl, jak p6ini~) nie wstame kaóeugiem-re )1. 

L.J, Str. XXII. 9 
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Chod&e>ny po ocnplnaeh . 221 d K (S6 ki 
Obaea nr. 117. ' ri-+ utoa::J_ J L-1 

~TS-+t~=fl!-2-~~dtłf&Si~~ 
L A. watajat IJ - nowa. nie lne - ba to 1.-2eć, •• po - aa - z ot kro - wy, 

tneba l• wy - do-JIC. 

2. Nie trzeba mnie matko 7. Powiedziałaś matko 
posagu wymawiać; ze twój syn ma woły; 
nie mam ojca, matki, przypatrz-ze się teraz 
nie miał mnie go kto dać. jak mu chodzą w roli. 

3. Wiedziałaś, u ciebie 8. Powiedziałaś matko 
ze posagu nie ma; ze twój syn ma konie, 
uie chodzić to było przypatrz-ze się teraz 
za mojego syna. jak mu chodzą w bronie. 

4. Bo·ć to twój syn, matko, 9 A cicho synowa 
jaki wojewodzie; boś się rozscekała, 
wdzieje torbę i bic, zebym ci tych zębaków 
pójdzie dziady wodzić. nie powybijała. 

5. A cicho synowa, 10. Nie będzie& mi matko 
wstyd-es mi zadała, zębów wybijała; 
bo ja swego syna boś ty moim zębom 
w sukienkach chowała. chleba nie dawała. 

6 . W pięknych ja sukienkach 11. Azebym się mogła 
synacka nosiła; gdzie z tą babą zetknąć, 
synowa, synowa, gdzie najwięksa woda, 
coś mnie zniewazyła. toby ją tam zepchnąć! 

12. A tez-ze ty babo 
do góry nogoma (v. zęboma), 
a ja z twoim synem 
będe siedzić doma. 

DUMY. 

222. 

1. Stała się nam nowina, 
pani pana zabiła. 

M ... ..,,., IV nr. 332. 

od 4caycy (Jaroch~w) 

20. Nie wieźcie mnie bez Wrocyn, 21. Nie powieźcie bez miasto, 
bo mnie scypie w ocy dym. bo mnie nazwą niewiastą. 

L•"'• Su. l or. 3 6 •· 



.Nuta: o b. LwJ, Ser. l nr. b U. 

l. Jasio konie poił, 
Kasia wodę brała, 
Jasio ją namawiał 
zeby wędrowała. 

2. Nabierz-ze Kasiulu 
srebra, złota doaić, 
zeby miał konicek 
co pod namy nosić. 

3. I zajechali óoi 
w Krakowską ulicę: 
a kup-ze mi Jasiu 
w rynku kamienicę. 

4. A w tej kamienicy 
niema i p o w o d u (?), 
wróć-ze się Kaaieńku 
do ojca do dworu. 

ó. Po co-zero tu przysła, 
zebym się wracała, 
zebym swoji matce 
zalu dodawała? 

6. l zawędrowali 
do zdroju by trego: 
rozbieraj się Kasiu 
ze stroju pięknego. 

7. Po co-zem tu przysła, 

bym się rozbierała, 
tylko'm na to przysła 
zebym wędrowała. 

8. Złapał ją lekutko, 
porwał ją pod bocki, 
wrzucił-ci ją, wrzucił 
w stawik najgłębocki. 

9. I zawadził jej się 
fartu ek na kole: 
ratuj-ze mnie, ratuj 
ach kochanie moje. 
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223 . od Łte•ycy (Wuew). 

10. l zawadził jej się 
fartosek na kierzku, 
ratuj-ze mnie, ratuj 
ach mój Jasinieckn. 

11. ięgaj Kasia wianka, 
sięgaj-ze go do dna; 
zeli go dostanie111 

będzies jesce godna. 
12. Dostała, dostała, 

ale juz niecały, 
trzy polotki z niego 
jut-ci obleciały. 

13. Oj tońcie mi, tońcie 
i warkocki do dna, 
bo ja od ultaja 
tój śmierci niegodna. 

14. I usiadła sobie 
na białym kamieniu, 
rozpuściła włosy 
po prawem ramieniu. 

16. A leżcie my, leżcie 
moje alicne włosy, 
nie otrząsajcie my 
nad ocami rosy. 

16. Nie będe was pletła, 
ani układała, 
co spojrzę na Jasia 
to będe płakała. 

17. Nie będe, nie będe 
dworaka kochała, 
bo dworak pojedzie, 
co ja będe miała? 

l Co jeden pojedzie, 
to drugi przyjedz.ie, 
a ja będe płakać 
przy kazdym obiedzie. 

Lwd, Str. l nr. ~.- er. Dl ur. l 6· 

224. od Łod&l (lolll•akl). 

l. Je-eball pa-no-wie &ra - na na po-le, o-11&- wl-11 w do-mu 

9* 
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~ - ~ ~-;;-=ttJ& J ., l c (k-----cttfjf~"__ E2 ~ 
ma - łe pa - eholt, by pil-no - - wa-ło. 

2. A pani się prędko o tern dowiedziała, 
i cern-prędzej po krawcyków słała 

by przybywali. 
3. Chodźcie krawcy, chodźcie, zeby tu nocować, 

zeby się tu nocą, zeby się zabawić 
i w karty zagrać. 

4. Małe pacholątko niedługo cekało 

i siadło ono na wronie koniątko, 
jedzie za panem. 

5. A co to za goście, pacbole moje? 
A uasa pani krawcyków nocuje, 

nasa pani się bawi. 
6. Jeśli nie wierzycie, wierną służkę ślijcie, 

a jeśli nie to, to się sami wróćcie, 
krawcyk z panią siedzi. 

7. Pan starosta-ci tez tak wielce uwierzył, 
az capecką swoją o ziemię uderzył 

i konika nawrócił. 
8. A pan sie wraca, do pokoju tocy, 

pani obacyła, od stołu odskocy, 
dla· Boga, pan jedzie. 

9. Nalejcie mi wina w złote tiklanice, 
co ja będe piła i do pana w ręce, 

az-Cl go gniw minie. 
10. Nie teraz Ranulu po winecko kazą, 

a kiedy krawcyków z komory wywodzą 
oj Ilanusiu niebogo. 

Lud, Ser. I nr. 7 y. ••· - Su. XXI nr. lltl. 

225. od 4«ycy (łluew) . 

l. u mej matki ro-dzony ato-Ji J•wor &ie- lo -

oy, Ka-siulu Jde - lo - ny. 

2. Pod jaworem łózecko, 

łezy na nim Jasiecko ; 
zraniony, Kasiulu, 

zraniony l 

3. Idż-ze Kasiu do gaju, 
przynieś rózckę rozmaju ; 
rozmaju, Kasiulu, 

rozmaju! 
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4. Jesce Kasia nie dosła, 
jut-ci za nią trzech posło: 
jut po nim, Kasiułu, 

jut po nim! 
5. Wróć się Kasiu do domu, 

wiezą Jasia do grobu. 
6. A ja teraz w załobie 

Jasiniecku po tobie. 
Ja załobę o ziemię 

NB. 

A Jasiulu klejnocie, 
chodziła ja we złocie 

za tobą Jasienin, 
a z innym si.e ozenię. 

Bo on zdrów Jasienin, 
za tobą. bo on zdrów. 

f.vfi, Ser. l nr. 1~. 

226. od Oiórkowa (lłodlna). 

Po-do - lan-ka •Ied&! na nim. 

pre1<6-ratom doktorom 1ledsl 

lub też: filuratom braktom, 
prektom, doktom, 
siedzi na nim. 

f.vd, Str. XXI nr. IU-118. 

227. od Łtuycy (łllauw). 

l. Tam za Warsawą - na błoniu, 
wywija Jasio - na koniu. 

2. Marysia za nim - chodziła, 
małą dziecintt - nosiła. 

3. hodzi mynarczyk - po podzie, 
ujrzy dzireiątko - po wodzie. 

4. l kazał zrobić - drobną sieć, 
by to dzieciątko - znłowić. 

5. Zwołajcie mi tu - wsystkie panny z miasta, 
przypatrzcie im się - która to niewiasta. 

6. Te mieskie panny - rzędamy, 
starsa burmistrzówna - za drzwiamy. 

7. Starsa burmistrzówna - co woli s? 
cy mieeem ostrym - cy spalić? 

8. To me dziś weżcie, to me dziś spalcie-popiołu naróbcie, 
po całym polu - roz ypcie. 

9. Wyrośnie ze mnie - chojenka [:]1 

będą mie płakać - dziewcątka [:j. 
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10. Wyrośnie ze mnie [:] wierzeoko 
będą mnie płakać [ :] chłopcątka [:]. 

11. Wyrośnie ze mnie [:] modry kwiat[:]. 
będzie mie płakać [:] cały świat [:]. 

L•d, Bu. l nr. 12 f · 

228. a) od ~uyey (l&unr). 

l. A mAm-ci ja kępę ruty - w swoim ogrodzie, 
uwiję ja parę wianków - puszczę po wodzie. 

(Dalej Jall w Beryl I Lwdw nr. 16 c.) 

Po nvrotu Bmój odmieniaJ•: 

9. A cóz to za ozenienie? - w wouzie tonienie. 
l O. A cóz to za swachowie? - w wodzie rakowie. 
11. A cóz to za druchenki? - w wodzie rybeńki. 
12. A cóz to za drnzbowie? - w wodzie kijanki. 

228. b) od zrteru. 

l. I wyśli jnz na pole - stanęli w dole: 
2. Obejrzyj się Kasiu moja - cy wsystko twoje? 
3. Zabacyłam wiAnka - śr6bnego piestrzonka 

w sieni na stole - a wróć-ze się poń. 
4. Nie będe sie Kasin wracał- m:l.m pieniązki, będe tacał 

kupię ci insy. ltl•••.,,.• n nr. 91. - IV nr. 9~. 

229. od Łodzi, Zgieru. 

~:t=Ec reJ c r t tcfd~#-E 
Caego ka 11-no w do-le atojiu, cy alt na 

c6r.. aloóc& 

1. Cego kalinko w dole stois, 
cy się na górze susy boi s? 

2. W dołem stanęła, w dole sto~e, 
na górce susy sie nie boje. 

3. Urosłam ja tu na t6j górze, 
będe patrzała ku jaworze. -

4. Rośnij kalinko, rozwijaj sie, 
a ty dziewucho namyślaj sie. 

5. Jut sie kałinka rozwinęła, 
a jut ci ja sie namyśliła; 
od ojca matki odstąpić mAm, 
do kogot ja sie przytulić mAm? 

6. Przytulisz ty sie do Jasieńka, 
będzie twój ojciec i mateńka. 

7. Wędruj dziewcyno przez las, 
zaśpiwa ci tam slowirek wcas. 

8. Słowicek śpiewa, Kasia płace, 
do ciebie Jasiu wiAnek tracę. 

9. Ach straciłam go za stóf wina, 
jut ja nie będę jaką'm była. 

10. Ach straciłam go na przyłogu, 
i to dzieciątko - chwała Bogu. 

1 t. Bracisek ci się dowiedziawsy 
zaraz c~mpręrlzy przyjechawsy. 
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12. przyjechawsy w podworecko, 
puk puk puk puk puk w okienecko: 
A cyje dzieci e siostro płace?
ąsiadecyne panie bracie ! 

13. A podajcie mi ostre miece, 14. To dzieciątecko mądre było, 
co tej siostrzyckę głowę zsiecę; że do wujaska przemówiło: 
a podejcie mi ostre noże, Moją matulę już chowają, 
co tej siostrzycce główkę złożę. a o wujaska nic nie dbają. 

Lut/t Ser. l . nr, 18. o. 

lub: (Gdy mojej mamie dzwony grają, 
a o wujaska już nie dbają). 

15. Gdy mojej mamie dróżkę ścielą, 
a o wujasku już nie wiedzą. 
Gdy moją mamę prowadzono, 
a na wujaska zatrąbiono. 

l. Zabawa. Karczma. 

był tam la - cltk chloptk. OJ toc 

w pomnie m 1- ło, jak to & Mal:klrm by ~ ło, Jak to a lh•kitm by lo. 

l. W Krakowte nie we w i 3. 
był tam Maciek chłopek, 

przysed do synkArki 
wypił wódki ądek. 

Oj toć wspomnieć miło, 
jak to z Iaćkiem było! 

2. Po ed Maciek do go cieńca, ·1. 
wódki, piwa napił; 

śkiAnki, okna potłuk, 
a wsystko zapłacił. 

ynkArki go kochały, 
bo się z Maćkiem d brze miały. 

Wysed ón z gościeńca, 
kozica za pasem, 

kto mu ię nawinął, 
od kozicy zginął. 

Oj o troinie chłop:lki, 
bo tu zginie jaki-taki. 
Oj 1aciek nie moze, 

oj juz Maciek chory, 
a juz nie był w kArcmie 

bez ćtćry wiecary. 
Oj juz Maćka nie stało, 
juz piwo skwaśniało. 
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Wiozą Maćka, wiozą, 10. 
juz jest na pół wioski, 

juz powychodziły 
i wsystkie kumoski. 

Oj matki tak załują, 
w ręce go całują. 

Wiozą Maćka, wiozą, 11. 
bez (przez) te marne wioski, 

a zesły sie, zesły 
te jego kumoski: 

Oj dobry dzień Maciusiu 
nas dobry pij u siu! 

Umar Maciek, umar, 12. 
oj lezy na desce ; 

rucha nogą, trzęsie brodą, 
wyskocylby jesce. 

Oj jeno wspomnieć miło, 
jak to z Maćkiem było. 
Umar Maciek, umar, 13. 

pochować go trzeba, 
plecami do ziemi, 

fujarą do nieba. 
Oj skoda tego Maćka, 
dobrego pijacka! 
Pochowali Maćka 14. 

na zielonej górze, 
kazali mu pisać 

litery po skórze. 
Oj za nasego Maćka, 

dobrego pijacka! 

Kazali go schować 
a kole dzwonnicy, 

podarował pannom 
obie nogawicy. 

Oj panny tak załują, 
w nogi go całują. 
Pochowali Maćka 

na pośród zieleńca, 
a idą z pogrzebu 

wleźli do gościeńca. 

Oj był to Maciek pijak, 
miał palec jak bijak (cepy). 
Jedna wlazła za piec, 

druga za kominek; 
modlą-ze się modlą 

wiecny odpocynek. 
Oj za nasego Maćka, 
dobrego pijacka! 
l{arcmarz i karcmarka 

bardzo się frasują, 
i w głowę się skrobią, 

i coś pomrukują. 
Oj piwko im wietrzeje, 
gorzałka kwaśnieje. 
Karcmarz i karcmarka 

bardzo się frasują, 
panu jegomości 

z gościeńca dziękują. 
Oj juz karcmę porzucą, 
do roli się wrócą. 

L11d, Str. VI. nr. 364 - XVI nr. 493. - XVIll nr. 308. - Mooo"'" ' 111 nr. 409. 

Pl<śń tę ŚplewaJt nl•kl•dy Jako atypową. 

2 31 . od 4<~Y<Y (Topola). 

~i]:,~-§1 ~§ _, · ·~- ::1 
l. to- ~a-łf - cka. dobry tru - nek, go-na- le-c. a grunt, grunt., 

pl-J•-J• lł n& fr&-eu - nek 1 l t&-bl - ekl funt. 

2. Pijają ją panny, wdowy- 4. Pijają ją gospodynie, 
boć to trunek bardzo dobry; przedawają na nią świnie; 
gorzałecka grunt, grunt, gorzałecka i t. d. 

i tabacki funt. 5. Pijają ją parobecki, 
3. Pijają ją gospodarze, przedawają przysiewecki i 

przedawają na nią zboże i gorzałecka i t. d. 
gorzałecka i t. d. 
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6. Pijają ją panienecki, 9. Pijają ją i panowir, 
przedawają fartusecki i gdy mają kłopot na głowie i 

gorzałecka i t. d. gorzałecka i t. d. 
7. Pijają ją i włodarze, l O. Dobry chłopek na pańscytnie, 

a bo ją mają w komorze; jak gorzałki dobrz litnie; 
gorzałecka i t. d. gorzałecka i t. d. 

8. Pijają ją okomoni, 11. Choć go w domu bida piece, 
a. bo im nikt nie zabroni ; to sie na gorzałke wiece, 

gorzałecka i t. d. gorzałecka i t. d. 
12. A boć jom tez chłopi piją, 

ale jak psi od nij wyją -
gorzałecka grunt, grunt, 

tabacki funt. 

232. 

moja ku - mu-lu ta-baka. 

raa l dru-gi truci u IJ a no - aa le-ci. 

2. Jest·ci to tabaczka, tabaczki zatywa. 
niejeden ją chwali; bo mu nos za11ycha; 
niechtc sie tabaczka ona wściekła tabaka. 
da i w nos mój wali 5. A ślachta panowie 

ja tabaczkę będę żyć, w sądach zasiadają 

. gorzalinę będę pić. jeden na drugiego 
3. Zono moja, tono, tabaczki wołają. 

urznij kawał szpeku, W rożek zaglądają 
kupie mi tabaki czy jeszcze dość maj'}, 
łokieć po trojaku; tabaczkę wyżyli 

ja tabaczkę będę żyć, aż sie pokłócili: 
gorzalinę będę pi;. mówiąc: a ci c hoj-ta sobaki! 

4. A ksiądz na ambonie kup ty durniu tabaki 
kazanie powiada, boś ty więcy wyżył. 

LoJ, tr. J:Jl nr. 473. 

2. Wojsko. Łowy. 

" 1-dllt toinlen bo-rem luem, borem la-aem, praymle-ra-J•e 
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Nut& ob. nr. 233. 

l. Na wojenkę nakazali, 
siostry brata wyprawiali. 

2. A ta starsa się obrała, 
bratu konia osiodłała. 

3. Mlodsa nad nim zapłakała, 
a matecka i omglała. 

lłf•ao~e•ce 11 nr. 269 

234. od Kłodawy. 

4. Moja matko idź ode mnie, 
bo nie żyje serce we mnie. 

5. Już brat leży na kamieniu, 
a jesce nózka w strzemieniu. 

6. Sabla jego wedle niego, 
a koń grzebie dół dla niego. 

AJof••· 235. od Łęeayey (WaaiiW). 

~-i ifii4@Ębfttm 
Ro&ba-Ja-ły oio 11 - we ła-bo-d&~e na wod&lt, 

roopła-ka-ll ole te młod• rt-kru - ty w poebo-d&le. 

lłlauM;nt II nr. 26b . 

2 36. od Łoeaycy (Topola) . 

tęfc-n==_ R~---kfp s r·§ 
Mam Ja ko-ni-ka ak a - ro-go-dne - go od kró- lowi- ca 

~@---=~=E~~~ j 
da-To · W11 - nt - go. MóJ ko- nik pauka, m6J koń wy - ry-iu - J•, 

237. od Kutna ( Trębkl) . 

EE.~~~lf-3-·- -~ 
~=== -~-~~-e=t~- .. ;;; 

t. OJ u 111 - 10 go pa - na da alt-lo -

o) kit · cy t& ma-lu-łka da pro-ai Pa- na 

.2. Oj ptosi Pana Boga, 
da i 8wi~tyj Barbary, 
oj zeby jej Jasiniek 
da nie atawał do miary. 

3. Oj prosiła, prosiła, 
da nie mogla uprosić ; 
oj mu. i mój Jasiniek 
da karabinek nosić. 
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4. Oj płakała dziewcyna 5. Oj cicho Maryś, nie płac, 
da trzy godziny w sieni, da nie turbuj se ocków, 
oj ze jeji Jasińka oj nie będzies nosiła 
da na zołnierza wzięni. da za Jasiniem tłomocków. 

6. Oj cicho Maryś, nie płac, 
da nie psuj sobie licka, 
oj nie będziea chodziła 
da po wsi rumianecka. 

od Łęcsyey (loluew). 

h•l h•l l•k l l•. 
nleeh l-dale do woJ ka oluoye; 

2. Kędy zołnirza werbują, 4. Dadzą jemu mundur nowy, 
złote góry obiecują i t. d. na ten mundur kij dębowy . 

3. Tam się naje i napije, 5. Dadzą jemu broń na ramie, 
i wykrzyk&, wytańcuje i t. d. przypomni ón o sw~j mamie. 

6. Dadzą mu pałas do boku, 
rychtują mu nogi w kroku. 

Nuta nr. 238. 

l. W polu stać, w polu stać 
i w polu nocować, 
rom ta dy tydy ra [:]. 

M•u"'n~ D nr 212. 213. 

239. od Graell"raewa (Boryolowlu) . 

2. Choćby było i co jeść, 

240. 

to niema w czem gotować 
rom ta dy tydy ra [:). 

od Zgler"U (ł..&glewnlkl) . 

~~tEtiH 
l . A Jak ci l• po - l• - dt pneo Waraawokl ry-nek, 

bl-nek. b<ldsle mi o l• i w - et l w rt- ku ka-ra 

2. W ręku karabinek, 
sa belka przy bok n i 
musę ja ię ucyć 
zołnierskit>go kroku. 

3. Uayj-zt> mnie, usyj 
ko ulkę z kołnierzem i 
zebyś mnie poznała 
jak będe zołnierzem. 

4. Usyj-ze mnie, usyj 
z dwoma kołoierzamy, 
zebyś mnie poznała 
między zołnierzamy. 

5. Na konika'm wsiadał, 
rąckę mi podała: 
Nie odjezdzaj Jasiu 
bo będe płakała. 

6. Będzies ty płakała . 
ja nie będe łysał, 

o dwieście mil będe 
do cię listy pisał. 

7. Będe listy pisał 
krwawym atramentem, 
będzies odpisywać 

placem i lamentem. 
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8. Na konika wsiadał, 9. Choćbym pamiętała 
juz nózka w strzemieniu: i nad pamiętała, 
Parniętaj dziewcyno to juz ja cię Jasiu 
o moj~m imieniu. nie będe widziała. 

~trn n, &"Er~~~ 
l. W po-lu lip-ka oto - jl w koło e>--łr.o - pa-na, 

• Ka- slu-nla pod ni• sledsl u-pła-ka-na. 

2. Wy moje słuzecki 6. Wzięoi jego, wzięni 
dajcie my chustecki, do turecki~j ziemi; 
niechaj-ze ja utrę siodłajcie konika, 
mojej Kasi ocki. pojadę za niemi. 

3. Choć ja jej ucieram, 7. Siodłajcie konika, 
ona jesce płace; siodłajcie wronego; 
dla ciebie Kasiunin pojadę, wykupię 

konie wrone tracę. Jasiułka swojego. 
4. Choć ja jedne stracę, 8. Lezy-ć on tam, Iezy 

to drugich nabęrlę, na turecki~j miedzy, 
a ciebie Kasiunin tyło jego konik 
nigdy nie odejńdę. ze siodełkiem biezy. 

5. Ścięni dąbek, ścięni (ścięli), 9. Biezy-ci on, biezy, 

2. 

3. 

juz się nie zieleni, strz~mię przystępuje; 
juz mego Jasieńka a Kasiunia płace, 

na zolni~rza wzięni (wzięli). rącki załamuje. 

10. Nie płac Kasiu, nie płac, 
nie zaluj-ze jego; 
jest nas dość na świecie, 
wybierz se insego. Lwd. su. m nr. 11. 

Jłła•otDu.~ U nr. 2-ł . 

242. 
J,ęayea. 

~~~~~l 
t. W dolo-nym ga - ]l - ku pt.a-u~-ta łp l • - wa- l4-

Jui mogo Jaola na wojnę wo - la -ją. 

Ostawiaro cię Bogu 4. Idą wozy, idą, 
co świeci na niebie, i przed niemi konie -
nie płacz Kasiu, nie płacz, a mało mi serce 
powrócę do ciebie. we łzach nie utonie. 
Siódmy roczek, siódmy 5. Idzie Kasia, idzie 
jak się wojna toczy, bez Poznoń idęcy, 
co sobie rozpomnę, oj ciesy jo zolnierz 
nie oschną mi oczy. winem traktujęcy. 
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6. Nie płacz Ka io, nie płacz, 
nie wróci się twój Jaś; 
wróci się twa zguba 
jak mnie pojmiesz luba. 

na tęt nutę: 

Jasio konie poił, 
Kasia wodę brała. 

243. od Kutna, Zycbllna. 

t. Po-ma-lut- ku &l& - eie-ra-mi, nie bn,kaj-ta o-atro- ga mł. 

2. Sasi er (chasseur) ściska i całuje, 
i zeoić arę obiecuje. 
Sasier, sasier, sasier ładny, 
sasier do dziewcyny składny. 

od GoaLyotna, Oombłoa. 

ił my-eUwł o nim nie "'udat~ nit- wiedał-

2. Cóżem wam takiego uczynił, 4. 
cóżem wam takiego przewinił? 
Ja tylko w ogródku siadam, 
kapo tę po li tko zjadam, 

nie jak wół. 
3. Ani też o wino nic proszę, 5. 

za cóż biedny krzywdę ponoszę. 
Ach ja tylko w łące żyję, 
zamiast trónku ro ę piję, 

zajączek. 

Ja ich o miód, wino, nie pytam, 
i baranów w polu nie chwytam. 
Choć w kapo cie obie siadam 
po li teczko jeno zjadam 

nie jak wół. 
Cóżem tym myśliwym zawinił, 
cóżem ja im złego oczyni l ? 
Jak zaleni, psy biegają, 
na me życie nastawają 

niewinne. 
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Zabiegali strzelcy i charty, 
a mnie biednemu nie brty. 
Tu niedawno siedział w ~ycie, 
a teraz już pobiegł skrycie 

ku knieji. 

Zabiegali strzelcy, ogary, 
zatrąbili strzelcy na szwary. 
Hncius, wotus, a sa sa sa, 
a zajl}czek chciał do lasa, 

lecz darmo. 

Zabiegali strzelcy, ogary, 
zatrąbili strzelcy na szwary. 
Chłop mnie strzelił w same szyje, 
ju~ ja teraz ledwo :tyję, 

nieborak. 

9. Jut ja teraz biedny umieram, 
i swoje powieki zawieram. 
Ząbki (udziki) ściskam, łapki 

(składam, 
i na ziemię już upadam, 

sierota. 
10. Ju:tja teraz biedny mrzyć muszę, 

oddając myśliwym swą duszę, 
(v. i zkąd wziąłem oddać swą duszę). 

Mięso panu, kiszki wronie, 
a serduszko jego żonie 

bo jej gust. 
11. A skóreczka moja kuśnierzom, 

a ogonek mój :tołnierzom. 
Wszyscy będą potytek mieli 
by biednego przypomnieli 

zajączka. 

Nleklóny plelnl Uj nadaj, ukońeatnle nul~p•J••• : 

245. 

Za dużą góreczką wypadszy, 13. 
i do góry uszy postawszy : 
Otóż teraz wy myśliwcy 
całujcie mnie w skoki wszyscy, 

Siedzi sobie zając, śpi, dyszy, 
a myśliwi zmokli jak flisy. 
Myśliwi się pokłócili 

uciekłem, uszedłem. 
że zająca nie schwycili, 

zdałby się. 

Lu.t, Str. IV nr. 265. - Ser. VI nr. to&. - Nuta ob. Ser. V str. 199 nr. 2. 

3. Pasterstwo. 

246. od Kroinitwie (Nowe). 

l. Oj dana dana - słu~yłem u pana, 
oj dana dynie - pasałem mu świnie. 

2. Oj dana daaa - pędziłem do lasa, 
oj dana dyńkiem -.usnąłem pod pieńkiem. 

S. Oj dana dylcy - przylecieli wilcy, 
oj dana dusom - porwali my kusi}. 

4. Oj dana dynie - pan rachuje świnie, 
oj dana duje - a kusyj brakuje. 

5. Oj dana data - a pan bierze bata, 
oj dana deknę - przecie mo ucieknę. 
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6. Oj dana dyn c a - ućknę do gościńca; 
oj dana dować - tam bedą tańcować. 

7. Oj dana dana - a z rana do pana; 
oj dana decy - po całutkij nocy. 

8. Oj dana dosić - przyjdę go przeprosić; 
oj dana durzyć - i będe mu służyć. 

Ma&•tDnr II nr. 326. 
N ola tam t•, Ieca to Id tle w tempie '/1• 

Owcurek. 24 7 · a) od Łęcaycy (Jarothów). 

r;1 B ~Jfk~ llctftt~~--
1 dale chmuro od Kroinit - wie deee r.' - J•, 

~~ ~ H r ~t===-===-~ 
l. Idzie chmura od Krośniewic, 4. A do domu, ty złodzieju, 

desc leje, - do domu, -
a gdzie ja się sierotecka nie brudż, nie smol podusecek 

podzieję? nikomu. 
2. A pójdę ja do oryli, - 5. Nie byłem tu, moja mała, 

nie chcą me; tylko raz, 
a pójdę ja do owcarzy, a juz mi ty podusecki 

przyjmą me. wymawiaa. 
3. Przyjmij·ze mnie moja mała 6. A wymawiam, ty złodzieju, 

łaskawie, wymawiam, 
pościel-ze mi pięć podosek bo ja dla cię stada gą ek 

na ławie. nie chowam. 
7. A chowaj·ze, moja mała, 

chowaj-ze; 
kupię-ć ja ci korzec owsa, 

dawaj-ze. 
Lwtl., er. IV nr. !92. - Ser. XXI nr. 17. - M ..... , .. lU nr. 14. 

- -----
------ -

BaJta - lao - ko 
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2. A czemuś się nie ożenił 
z młodych lat? 

a teraz cię panny nie chcą, 
boś już dziad. 

Teket ob. Lud, Ser. l str. 3t~ nr. 116. ł55. - Żtg . Poul• P. t. p. etr. 186. 

Nuta nr. 2ł7 o). 

l. A za lasem moje wołki, 
za lasem, 

a mam-ci ja piscałeckę 
za pasem. 

248. 

2. 
od ~caycy (Juocbów). 

A ja zacne na piscśłce 
wygrywać, 

będą my się moje wołki 
dziwować. 

lłltuown~ Dl nr. ł ·U. 

2. A ta cArna po cerwonym złotym, 
a ta siwa (v. stara), to wcale nic po tern. 

Lud, Ser. XXI nr. 84 . , i ~ 1 ~- , od Gootynlna (Sokołów). 1 

f$±:łp b §I~{PJ:#ib b~~ ~et b ~~ 
Nit wy-ga - niaj ow-ca-re - cku, bo jak. pójdę altaremy do dom, 

o- wiec na ro - eę, na ro - ·~, to o l~ obw-it-ef, ob-wi~ft~. 

Lud, Bor Xll nr 570-&73 - Bor. XXI nr. 158. - hi•••"''" III nr, 432. 
Nuta : Sor. lV nr. 398. - Su. XIII nr. III. 

Nuta o b. nr. 1~5. 251. 

l. Owcarecka zeby strzała, 2. 
nie wie drózki do kościoła, 
do karcemki ani pyta, 
przyjdzie do dom jak zaświta. 

od ~ezycy. 

Owcarecek powędrował, 
owiec nie wygnał, nie wygnał. 
Owearka się (r)ozgniewała, 

śniadania mu jeść nie dała, 
co z nią nie igrał, nie igrał. 

Nuta: o b. Lud, Bor. XVI nr. 506. 
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}a za ntm &tl śnial'ia - nie1n na e aem ~aj 1111 &lę' rlzu.ł, kaj 

Idzie owca od borowca, 
owcarek za nią, da za nią, 
owca tylec wypęcyla, 
owcarek stanąn, da stanąn. 

3. Oj na nią si~ kiJl·m zmierzy, 

J• :u 

L ••l brr. ~X li 

da kijem j:~ uderzy; 
oj t;(anąn na graniry, 
da kijem owcę ćwicy. 

2;) l. 
od GCimLiłla {\\"lo &ucn"'w). 

n1ł -:1\\-f'a 

nim u nia a - 111 m1 

2. .\ ón l;icdzi 11.1 granicy, 
wyciąga w:<y z r«;:kawicy. 
Która chuda, to j:l p~11 1!.1, 
ld1lra tłu ta, tiJ j<! ze hm. ta. 

Z l l riA dzi.U. 

fiuta ob. ,'tfa.Lt~uu IV nr. b·ł. 

lU 
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2()0. od ł-ęe<ycy (Muew). 

'""=:t::::t::-=+?7-T""E.G:t==- -;=t" ·~ t~l=zr.-~'=3 
- --,1 - ..... .L. t - -- ; - ..... ~ -r---::::3 

l. OJ ni~ hł - rlt 1le ze - n1l 1 i1a Ja7: mi 1to lat MI-nie, bf-dt 

..,_#_ , _ -
~==-~ił~"--' 1 ~ ~ -i-;~ - - ej ,1- j · 

ci jak owca.r-et. 

, r--' 
-~t' .-!f ---ł------~ - .... _ _, -;---=- - ·--. -. - .--. - --·" "l:. -_, .,__. ----',1 ...,...,. ~ ; . ; ; ; ;;v v; ;; ;; 

nacho-dd eie " biał~J kap-ce. 

3. Pędzi owcarz w pole owce, 
do owearki lizie kto chce. 

4. Owcarz w polu za owcami, 
óna w domu zeby pani. 

Wolarok. 261. od Kutna (SI•Jkl). t 
1 

lO* 



ja .ję nie wy sraiJ., 

ha - la 
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ja !iię nie wy - spa - la. Ry - ey wołek 

Nie ryc wołku 

ha - Jllnxou:11ot II nr. 311. 

2G 1. a) 

u - c tyn-ki 7 

łit~r- ki. 
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2. Koza leży dziei1 pole ~kole) dnia, 
leży całe trzy dni: 

l . Pod borem 

pasła Ka 

a mój Boże, - przemień kozic, 
nie będe bif nigdy. 

na mu 

alń- ka 

265. 

raw- «: 
ow- et. 

od o,bta (La~oródz). 
l • 

od Klod.,.,y (Sobótka). 

'ln ra ra rum rum rum 

daig dzig d•ig bum bum bum. 

------~ 

2. Przysed do nij wolo yn, 
owiceki ji rozpłosył, 

3. Ty Jasiu zetnij lipkE:, 
dziecięciu na kołlbkę 

tra ra ra i t. d. tra ra ra i t. d. 

266. od Krosniewic 

Jl:::l ~ ~ ;-1 
-f~~I '3:-l- '----~·1:-:--~ __ ",_ --1--- ..j-....: ,. l •• , • • 

-~ ._l -- --- ----- _ " __ -.; "' ,; 

P<.~d bor m na nH1-ra ce, dyl dyl d)l b m ł' m b-tJm 

pa- eła dziew -ry - na O \li c e, ra ra ra rom rom rom. 

267. 

ija-dy wo-łok v.y-ry ku-J• bo robie mu-si, 

po-t•ł -ku -J• bu go pale da 



150 

od Lęczyey, Kutna. 

ro-hotna przędzie, mo-U, 

po ""' chodd-ła, 

na:łla Ma-ry-ntet-ka ru-Oo-tna. 

2. Wzięna bębenek i skrzypowisko, 
pognała gęsi na tnęsawisko. 

Wołała: a la Ja! 
kędy jedzie Józio patrzała. 

3. Bębenek zbiła, gą ki zgubiła: 
a cóż ja biedna będę robiła! 

I krzyczy i płacze, 
a cóż ja tu biedna poradzę! 

4. Tak płacze, szlocha, a od dębiny, 
pędzi Józio gą ki, pędzi jedyny. 

Co mi dasz, co mi dasz, 
co'm twoje gąski wynalaz. 

5. Za twoje zmudy, za twoje trudy, 
dam ci wianeczek i moje śluby. 

Już me masz, już me masz, 
ady nade mną nie przewódź zaś! 

Lud S~r. XXI, nr. 157. - .1Unu .. ut UJ nr 32-1 

4. Rody. Stany. 

l. llajdyz ja Mazur 

;",d c' "''' na mnie 
\ 

orl Panę-czewa, 

Kv1u-h- oa 
wiunie gdy- bJ 

dratw•mi r-J ~ ~ 

::?.-. -. ._ ~ ~I11· t~~ ~:t=Ew -==--.=:::::::==-:._=--===~ 
----.1---- 1'1--.J-• 

"'"' -.1 ~ 
dr,-li-(ho-v.·a dratwa-mi 1 - ta, ta , ta, 

mu Ił- no - wa, dratwa-mi ty - 1a. 
ta, niechby J•l 
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2. I capka takze, toć knrciniRta, 
po obu stronach ćworogranista. 

I pasik tez nakrapiany, 
jak to nosą Mazowsany 

kie'ć sic podwiązą- bod a; ich! 
3. Chu tecka takze na wpół jedwabna, 

chociaz nieduza, ale je ładna. 
I buciki z ostrogamy, 
jak to między 1\fazuramy 

różnie zobacy, - niechby ich! 

4. Jak- ci tabackę poeula w nosie, 
zaćmerało j~j, zakr~ciło sie. 

Skoro tabacki zazyła, 
zar:l. zl}bki wyscerzyła 

niby żrzebiątko, - bodaj ją l 
5. Wzionem po ojcu wielgie nacynie, 

widły, łopatę, topór i skrzynię. 
I kryzolek i prząślicę, 
kata-ć (na nic) będą mej kobicie 

zebym jak miał, - bestyją! 

/11••• .. ••• 11 nr. 291. - IV nr. ~~7. 

270. od Goatynina ( lerakó" ek). 

l. Miałem Ja pltć kouul, "ltyotkle h) -1~ lula" e, 

nie u-krad&lont tylko wy - praeo - ,.a-nt. 

ctwarta na mnte, 

2. Miałem ja czapeckę, hej karmazynową, 
nie bardzo starą, nie bardzo nową. 

"wińską wełną wyścielana, 
a nie żadna pożyczana, 
i to od święta - faciu~iu. 

3. Miałem ja sabelkę, a (w)ostro toconą, 
cęsto tez na wojnie machaną, ćwiconą. 

I portasy z karmazynu, 
wszytko to po starsym synu ; 
w łeb mu strzelono - Maciusiu. 

,Jedna w oknle, 

trud a ~ ~ •nn lr, 
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,j. Miałem .in zupanik, ht>j karmazynowy, 
nie bardzo stary, nie bardzo nowy. 

W nim niehoscyk pas(l) cielęta, 
i w powszednie i we święta, 
toć i parada - Maciusiu. 

5. Miałem ja i pasik żólto-krępowy, 
nie bardzo stary, nie bardzo nowy. 

I kurpiki z ostrogamy 
jak dziś między Mazuramy, 
nicht (nikt) nie obacy - Maciusiu. 

2 71. o•l Ltczycy (Tum). 

~~~~ 
l. OJ-cu hy- ło Braci•, przedtem by-li bo - - ga-cu, 

a ey-no- wi Stach, te-raz bi-da po nich g ka-cze, 

-fl-f?&?FI&(-~ 
a. cói: ml z tll~t) tnt'lj Brtchu , A w nie - dzielę zabiłem cie-le, 

a cót mi 'l te - go. 

~~ r$ ~~-G ~-~ t~~=~-=t~t~F~_m. r:~==a 
takem bO-bie Lt~uch przytłorzył na swe lviyeko mój Brachu, 

ledwiem ::r1~ z i1. - hi-sk:l gto-rtyl 

l. Ojcu było Brach 
a synowi Stach, 

przedtem byli hog-ace, 
teraz bieda po nirh skace. 
A cóż mi z tego mój Brachu! 

a cói. mi z tego! 
2. A w niedziel~ 

zabiłem ciele, 
tak'em sobie brzuth przytlocyl, 
ledwic'm 'iię z izbiska ~tocył 
na swe łozysko mój Brachu! 

na swe łozysko. 

3. A w poniedziałki 
same kawalki; 

sami mięso pozjadali, 
a mnie rosolecku dali, 
aby skostować, mój Brachu! 

aby skostować. 

na swe łoiy - - sko. 

4. A we wtorki 
same wątróbki; 

gospodyni chleba kraje, 
nic nic robi ino łaje, 
hałas w chalopsku, mój Brachu! 

hałas w chałupsku. 
5. A we środy 

wielkie roboty, 
gospodyni z kąta w kąty, 
tluce sit; jak wiecheć piąty 
a cóz mi z tego, mój Brachu! 

a cóz mi z tego? 
6. Niemas-ci to tak 

jak we cwartek, jak l 
polewecka ubielona, 
groch, kapusta okrasona -
bo na dwa posty, mój Brachu! 

bo na dwa posty. 
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7. A w soboty !l. 
wielkie roboty. 

Nic mi nie dał, jesce pobił 
nie będ~ mu wi~cej robił, 
pójdę sobie w świat, mój Brachu! 

pójdę sobie w świat. 

Ja też wyj~ Iem rózck z tabacką, 
poc~stowałem dziewcynę gra
A óna kich la, pierdnęła, [ cką, 
a do mnie się uśmiechnęła 

gdyby żrebicka - ha ha ha! 
gdyby żrebicka. 

I posedłem het - l O. 
wedle Lublina 

napotkała. mnie grzecna dziew
tak mnie ślicnie przywitała [cyna; 
lagodniuchne słówko dala, 
gościa sum n ego, da dana! 

Dostalem za nią posagu wiele: 
stare kłempisko, parsywe ciele. 
Z:t krowę'm wziąn dwa talary, 
a za ciele, kozuch stary -
dobre mi i to, mój Brachu! 

dobre mi i to. 
gościa sumnego. 

LuJ, Sfr. XII, nr. 48!. - Ser. Xl\.1 nr. 147. 

5. Róź n e. 

272. 

:#-· - -~~- ł ~4-·· ·t --____ , ...,_ 
1. Słu.r:y-łt·m u p - nA na pier•e la-to, 

"Y łu-ayłem ao - ble ko-ko kt u to. 

2. Iuzylem u pana na drugie lato, 
wysłuzyłem sobie cyzyka za to. 

Mój cyzycek dzióbie mak, 
moja kokosccka 

latała, 

biegała 
w koło ogródecka. 

3. Iuzylem u pana na trzecie lato, 
wysłuzyłem sobie kacorka za to. 

Mój kacorek mówi : tak, 
mój cyzycek dzióbie mak. 

Moja kokosecka 
latała, 
biegała 

w koło ogródecka. 

od Goatynlna. 

~tl!-cka 
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W następujących strofach przybywa ciągle po jedn6m zwierzę· 

ci u, tak, że ostatnia strofa brzmi: 

11. Sluzyłem u pana jedenaste Jato, 
wysłuzyłem sobie babulkę za to. 

Moja baba - bardzo słaba, 
moje konie - chodzą w bronie, 
moje woły - chodzą w roli, 
moja krowa - wstaje zdrowa, 
moje ciele - kuprem miele, 
moje prosie - spsipsiało się, 
mój jendorek - mówi : gul, 
moja gęś - kuprem trzęś, 
mój kacorek - mówi: tak, 
mój cyzycek - dzióbie mak, 

moja kokosecka 
latała, 
biegała 

w koło ogródecka. 

2 7 3. od Łęozyey (lduew). 
1 *) l 

~WTfW~ if@n =lJ Hi ~ -~~ l 
l. Jdlala ba-bu - leń-ka koz•ol-ka J• - dne-go, Pono tak, 

ka - u - la mu •k• -kać do d ula do bia - le-go. 

~f.lt44*f1-I4-~;-r~t ~c §rl~= ~~Tf~~ §~ 
mln- derak, mln dłlk dzik, mln-derak, fik tak, bt-be-ra - &a 

porta - u 
portyn-ki 

2. A ten koziołeczek 
bardzo był rozpustny, 
wyjadł babuleńce 

zagonek kapusty. 
Pono tak i t. d. 

3. Wzięła babuleńka 

kija dębowego, 
wygnała koziołka 

z ogródka swojego. 
Pono tak i t. d. 

4. l wygnała go tam 
na rozstajne drogi, 
nie zostały z niego 
tylko jedne rogi. 

Pono "tak i t. d. 
5. W jednym kozim różku, 

jajeczko namarzyć -
w drugim kozim różku, 
piweczka nawarzyć. 

Pono tak i t. d. 
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6. Alei jMzcie, pijcie 
moji mili goście, 
za mego koziołka 
Pana Boga proście. 

Pono tak i t. d. 

274. 

Była ba-ba - lenka 

miała ko-Iło - lotka 

ro - du b' -ga - te-go, 

bar-dzo ros-pu - stnego. 

mag djyg dtyg, kozło-lo - cek u-ta-sa 

ba-ra - byńkl koda ror.-ko - ne-go. 

ho- a, 

275. 

ba- u - loń-ka 

mla-la ko-zio- le-tka 

rodu 

~ardzo 

wa dy ho- a pompo- a 

276. 

-~--
ba- ra-ba-sa u-tyń-kl 

Olł Zgl~a, Brseztn. 
,-.. 

bo - ga - te-go, 

ros - pu Plf1 paf, 

i•oady ho - a 

LuJ, • er. XXI, nr. 162. 

od Go tynina (1 r~bkt) • ..-.... 

~p*~----1'-~~..,_...~_Jij~ft' ~ 
l. A pój-d~ 
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.-ottt~bC rtą Etll łJ55d 
ach mlder kudry fi-dry ku-mider na ba-bln to - pór. 

l. A pójdę ja zrana do lasa -
i przypasę topór do pasa. 

Ach babin ach topór achmider, 
fidry kudry kurnider 

na babin topór. 
2. I natnę ja chrustu drobno 

i npletę ogródek z niego. 
Ach babin ach drobno achmider, i t. d. 

3. I nasieję ziółka różnego -
i uwiję wianek z niego. 

Ach babin ach wianek achmider, i t. d. 
4. l pójdę ja we wianuszku w koło 

i będą mi się chłopcy kłaniali. 
Ach babin ach chłopcy kłaniali, 
kudry fidry kurnider 

na babin chłopcy: 
lt-1aaow••t li nr. 341. 

-1 -~-~~ ~a-_ -n~-ł ~-~ ~-r-- :=;i~· ~:~:El 
..., ~ - :-:;-"'-.1-~ -:;; li-:~ . T"";; 
t,aJ~r topór ba- -Jer to-pór konder honder komi-der z toprem do la-aa. 

kun fi-de-ry rarhmi der 

2. l natnę ja chrustu drobnego - bajer topór i t. d. 
3. I ogrodzę ogródek z niego - bajer i t. d. 
4. l nasieję ziela różnego - bajer i t. d. 
5. I UY•ij~ wianeczek z niego - bajer i t. d. 
6 l będę go chłopcom darować - bajer i t. d. 
7. l będą mnie chłopcy dziękować - bajer i t. d. 
8. l będą mnie piwko kupować - bajer i t. p. 

2 7 8. od D•bla (LadoródÓ). 

t&;1=F-t-=t=~~le=e==~=a:t~~-ttY 
1. A w niedzie-l~ ra - no, po-sed rblop po sła-no, o me, o me l 

a poeed -ci zra- na, dać swym ko-zom sia-na, o me, me t 
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2. Zono moja, zono, 
powiem ci nowinę - o me! 
a wzion-ci nam wiłcek 
ostatnią kozinę - o me! 

liTo .. ,., .. 11 nr. 34 ~. 346. 

Pnty wuelu:- Nul& ob. nr. 2ł7. 279. od Parztnewa. 

l. A nagabał komAr muchę, 2. Oj-ze óna sełma mucha 
nagabAł, jak pani, 

nakopij ji batystasu komór za nią pośpiesając 
na kabat (v. kapot). łapkami. 

3. A styci się, ełma mucha, 
styci się (szczyci się), 

ze ju(z) na nij zloty łańcuch 
świeci się. 

280. 

napot- kał, 

oied•• ey na l• - ju . 

l.uJ, Ser. XXI nr. 343. - JIT .. ooone n nr. 337. 

2Rl. n<! {,ę<r)<Y (Gieuno). 

J. A kt<IY jod<ie" Ja - r1e ju, o rn &j mi - ły }ła - cteju . N1tpowiem. 

J. śpi~w: A kędy jedziesz Macieju, Macieju, 
o mój miły Macieju? 

m6wiq.c : Nie powiem. 
sp. foże cię dobr:t mylił nawiedzi, nawiedzi 

o mój miły tal"ieju? 
m. albo powie z: do boru pojadę. 

2. sp. Pojadq ja z tobą ~lacioju, 
o mój miły .Macieju. 

m. Nie pro;zę. 
IS]J. Może cię clobra my Al nawiedzi 
111. albo kaic:sz: i :plż tam na końcu rozwora 

kędy śmierdzi !;mola. 

3. sp. Cóż tam będzie z robił ~Iacieju 
o mój miły Maci~ju? 

m. Nie powiem. 
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§piew: Może cię dobra myśl nawiedzi 
m6wiq.c: albo powiesz: jabłka będę zbierać. 

4. sp. A będę z tobą zbierać Macieju, 
o mój miły Macieju? 

m. Nie proszę. 
sp. Może cię dobra myśl nawiedzi 
m. albo powiesz: zbieraj a nie jedz. 

5. sp. A zjem-że jedno Macieju, 
o mój miły Macieju? 

m. Nie proszę. 

sp. Może cię dobra myśl nawiedzi 
m. albo powiesz: zjedz jedno ale robaczywe. 

6. sp. A ugotujęż ci Macieju, 
o mój miły Macieju? 

m. Nie proszę. 

sp. Może cię dobra myśl nawiedzi 
m. albo powiesz: ugotuj, ale w małym gar ku. 

7. sp. A będęż z tobą jadła Macieju, 
o mój miły Macieju? 

m. Nie proszę. 

sp. Może cię dobra myśl nawiedzi 
m. albo każesz: jedz ale weż małe łyżki. 

8. sp. A pościelęż ci Macieju, 
o mój miły Macieju? 

m. Nie proszę. 

sp. Może cię dobra myśl nawiedzi 
m. albo każesz: pościel, ale wąsko nie szeroko. 

9. sp. A ukladę się z tobą Macieju, 
o mój miły Macieju? 

m. Nie proszę. 
sp. Może cię dobra myśl nawiedzi 
m. albo każesz: ukladż się, ale zdaleka nie blisko. 

10. sp. A pocałujęż cię Macieju, 
o mój miły Macieju? 

m. Nie proszę. 

sp. Może cię dobra myśl nawiedzi 
m. albo każesz: pocałuj, ale nie ugryż. 

11. sp. A obłapięż cię Macieju, 
o mój miły Macieju? 

m. Nie proszę. 

sp. Może cię dobra myśl nawiedzi 
m. albo każesz: obłap, ale nie uduś. 

Ma•ow~at 11 nr. 348. 
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282. od Łte•yey (lluew). 

mbwl.,:: 

r -- ~ 
l. Kubu Kuba-ala Jed&len! N lo powiem. 

l. Kubas, Kubasiu, gdzie jedziesz? 
Nie powiem. 

Jak cię dobra myśl nawiedzi, a to mi powiesz: 
do boro. 

2. Kobaś, Kubasi u, pojadę ja z tobą? 
Nie potrza (nie potrzeba). 

Jak cię dobra myśl nawiedzi, a to mi każesz: 
siądź na (r)ozworę a nie złom. 

3. Ku baś, Kubasi u, pojadę ja z tobą? 
Nie potrza. 

Jak ciędobra myśl nawiedzi, a to mi każesz: 
jabka trzą ć. 

4. Kubaś, Kubasiu, potrzęsę ja z tobą? 
Nie potrza. 

Jak cię dobra myśl nawiedzi, a to mi każesz: 
potrząś ale nie zbieraj. 

5. Kubas, Kubasiu, będę i ja zbierać? 
Nie potrza. 

Jak cię dobra myśl nawiedzi, a to mi każesz: 
zbieraj i nie zażeraj. 

6. Kubaś, Kubasiu, zjem ja też z jedno? 
Nie potrza. 

Jak cię dobra myśl nawiedzi, a to mi każet~z: 
zeżryj jedno robaczywe, nie udaw si<;. 

7. Kubas, Kubasiu, ugotuję ci poliwki? 
Nie potrza. 

Jak cię dobra myśl nawiedzi, a to mi każe z: 
ugotuj a nie przyswędż. 

8. Kubas, Kubasiu, pościelę ci łóżeczko. 
Nie potrza. 
Pościel nie nisko, nie wysoko, 
nie miętko1 nie twardo 
równo, w sam raz. 
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9. Kubaś, Kubasio, układę się kole ciebie. 
Nie potrza. 

Jak cię dobra myśl nawiedzi, a to mi każesz: 
uwal się od ściany. 

10. Kubas, Kubasiu, pocałuję cię w liczko. 
Nie potrza. 

Jak cię dobra myśl nawiedzi, a to mi każesz: 
pocałuj a nie ugryź. 

11. Kubaś, Kubasiu, obłapię cię za szyjkę. 
Nie potrza. 

Jak cię dobra myśl nawiedzi, a to mi każesz: 
obłap a nie uduś. 

2. Wygnała je na przyłóg, 
kto je pasie? miły Bóg, 

da dana. 
3. Roztocyła złotą nić, 

chciała sobie wionek wić, 

A w niedziele od rana 
szła dziewcyna do siana. 
I nalazła złota ni ć , 
zacęna z nij ~ionki wić. 
Przysed do nij młodzieniec 
i prosil ji o wieniec. 
Ach boś to ty młodzieniec, 
tylko z piekła nasłaniec. 
Po cem'eś mnie poznała, 
ześ mnie z piekła nazwała? 
A i tyś nie dziewecka 
pięcior dzieciom mateck,t. 
Pirse lezy pod łózktem, 
przytrz;~śnięte barlózkiem. 
Drugie lezy pod gruską, 
przycisnięte poduską. 

da dana. (Treśc Jak ur. 284) . 

284. od Kairnierza n. Nerem. 

9. 'l'rzecie łezy pod ławką, 
odziałaś je murawką. 

l O. Cwarte'ś świniom skarmiła, 
piąte w ogień wrzuciła. 

11. l przyniós ją do piekła, 
i zapukał do okna. 

12. Jedno stojt zdała drzwi, 
i opływa w carnćj krwi. 

13. Drugie stoji pod drzwiamy, 
i zalewa się łzami. 

14. Trzecie smutne pod progiem, 
ocy zwraca ku smole. 

1:'>. Cwarte jęcy, cóz d..:iecku? 
ocy zwraca ku dziegciu. 

16. Posadzil ją na stole, 
dał ij dziegciu i smoły. 

LMd, Ser . XXI ur. 17~. 180. 
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PIEŚNI DZIADOW KlE. 

Nabożne i Legendy. 

l. A w to - bo-tę po o - biedzie, cho-

d&ll Pan Je - IUS po ko - lę-d•l e. 

l. A w sobotę po obiedzie, 10. 
chodził Pan Jezus po kolędzie. 

2. I napotkał dziewkę w Ie ie, 11 . 
a ta dziewka wodę niesie. 

3. Dziewko, dziewko, daJ t~j wody, 12. 
ochłodzę się z tćj ochłody. 

4. - Ja-bym Panio, wody dala, 13. 
ale z drzewa liścia napadała, 

5. kiej nieczy ta. Dziewko, dziewko 14. 
kiej-byś ty taka była czysta, 
jak ta woda przeźroczy ta! 15. 

6. Troje'ś dziatków porodziła 
i w tćj wodzie potopiła, 16. 
i sama'ś się w niej umyła. 

7. Dziewka ię tak przelękła, 17. 
na kolana aż uklękła. 
Dziewko, dziewko, nie lękaj się, 
do kościoł spowiadaj się. 

9. Do kościoła do powiedzi, l 
a tam kapłan Boży siedzi. 

Dziewka próg prze tępuje, 
ziemia się pod nią rozstępuje. 
Tak się długo spowiadała, 
aż się w prorh rozsypała. 

l przyjechał coś za pan, 
w tej postaci jak szatan. 
I złapał - ci ją za wło y, 
wrzucił- <~i ją w grób najgłębszy. 
Trzydzie ·ci lat trzy płynęło, 
wyrosła na niej mogiła. 
Wyró ł-ri na niej róży kwiat, 
i zapłakał jćj cały świat. 
Wyrosła. na niej lilija, 
zapłakała matka mila. 
- Matko miła, nie płacz ty mnie, 
masz tam w domu jeszcze ich 

(dwie, 
karz je tam lepiej jak mnie: 
Bo · ty mnie żle karała, 

w wszelkim'ćm grzechu ostała. 
cu,orłsmo: Bt&laDłt.O 'K~ar••a _. .. .... r~ l o, m.aj . 

l. A w oied&le - lę 

Lwi, Serya XXII. 

Tekst podał \Y , A. laciejo ki. 

286. 

po o- ble -- dl.ie 

11 
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l. A w niedzielę po obiedzie, 10. Do kościoła wstępowała, 
chodził Pan Jezus po kolędzie. na trzy l o t r y ziemia drzała. 

2. Dziewkaniesiew kuble wodę.-11. Obrazy się obracały, 
Dziewko, dziewko, daj tej wody. na grzesznicę nie patrzały. 

3. Kiej woda ta jest nieczysta., 12. Mszy świętej nie czekała, 
liściem, prochem zapadzista. spowiedzi się nie słuchała. 

4-. Tyś sama dziewko jest nieczy- 13. Przysłał Bóg czartów przeklę-
cóżeś ty te dzieci miała [s ta; wzięli ją aż na dno piekła. [tych, 
żadnemuś chrztu nie dawała. 14-. Posadzili-ć ją na stolec, 

5. Gdzie jezioro, tam ich czworo, dali jej smoły w kaganiec. 
gdzie pusty las tam sześcioro. 15. Dziewko, dziewko, pij to wino, 

6. Dziewka się tak ulękła, nie piłaś go jako żywo. 
na kolana przed nim klękła. J 6. Nie takie-ć ja wino piła 

7. Czyś ty święty, czyś ty prorok, kiej'm z dworzanami siadała. 
coś ty przejrzał mój prawy bok. 17 Posadzili-ć ją na oknie, 

8. Ani świętym 1
) 1 ani prorok, niech się rozpatrzy po piekle. 

sam ja jestem z nieba Pan Bóg. 18. Nieszczęśliwa-c ja na świecie, 

9. Dziewko, dziewko, nie lękaj się, któż mi warkocz mój rozplecie? 
do kościoła, wysłuchaj się. 

19. Ozwała się czarcia mać: 
ja twój warkocz będę rozplatać, 
w koło piekło omiatać. 

ob. L.W., Ber. IV nr. 267. - Ser. XIX str. 187 nr. 6ó8. 

287. od Kloda"y, Dłbla. 

~II{;I~C~ 
l Pny-)e chal klll•d• do cho - re-go 

l do bard s o mizer - no-go. 

l. Przyjechał ksiądz do chorego 
i do bardzo mizernego. 

2. A on i tak bardzo stęka, 

a dusza się w ciele lęka. 
3. Duszo, duszo, nie lękaj się, 

wyńdzi z ciała, przeżegnaj się. 
4. A jak z ciała ubiegała, 

na zieloną łączkę padła. 
5. I tak krzyczy, wykrzykuje, 

i tak płacze, lamentuje. 
6. Przyszed do nij anioł z nieba: 

duszo, duszo co ci trzeba. 

7. Co tak krzyczysz, wykrzykujesz, 
co tak płaczesz, lamentujesz. 

8. Jak ja nimam lamentować, 
jak ja nimam wykrzykować. 

9. Widzę niebo zasklepione, 
widzę piekło roztworzone. 

10. Stoją czarci gdyby trzcina, 
cóż ja pocznę, ja dziecina? 

11. Uchwyć-że się pióra mego, 
pójdźmy do raju wiecznego. 

12. Kto tam puka i kołace? 
pewnie dusza do nieba chce. 

1) W znaczeniu uświęconego przez Władzę kościelną człowieka. 
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13. Spytaj ji się Pawle Pietrze 
cy się spowiedała na tym ta świecie? 

14. Radabym się spowiedała, 
wszystkich grzychów nie wyznała. 

15. Duszo, duszo, żleś zrobiła, . 
wszystkich grzychów nie wyznała. 

16. Moi mili przyjaciele, 
rozświećcie mi świece śmiele. 

17. A ja też ta za tern, potem 
wel'ldę za wami z krwawym potem. 

Nie masz na świecie 
nic najmil zego 
kochać Jezusa 
N azareńskiego. 
Kochać go, kochać 
sercem i duszą, 
niech cię starania 
inne nie suszą. 
Wszystkie starania 
na Boga zdajmy, 
i Jemu służmy 
Jego kochajmy. 
Boć nam to wszystko 
będzie przydane (v. oddane) 
kiedy się dusza 
z ciałem rozstanie. 
Wtęcy nie weżmie 
ze świata wysługi 

gdy Jezu w czy cu 
wypłaca długi. 

Nuta nr. ~. 

288. 1
) 

6. 

7. 

9. 

10. 

2 9. 

Lud, er. XIX nr. 44~. 4~1 . 

od Łęczycy (Muew). 

Jednę zgieleczko 
z czterma deskami, 
tam się rozstaniem 
z przyjacielami. 
Wszystko to zginie 
wraz z tobą w ziemi, 
wszak się to stało 
już wiesz z drugiemi, 
którzy tu z tobą 
pili, hulali, 
całemu ·w i atu 
tak hołdowali. 

Tylko Jezusa 
N szareńskiego 
kochaj, ach kochaj, 
tę chnij bez niego. 
Stoi za ciebie 
Jezus związany, 
abyś do piekła 
nie był skazany. 

od Lęc&yey (M ue"). 

l. Wstały du ze, zapłakały. 
i na smętarz zawołały: 

mętarz, smętarz, przyjmij ty nas, 
bo Pan Jezu nie wić o na . -
- A wy-śta się nie łuchały ( powiedzi) 
w wszelkim grzechu-śta ostały. 

1) Nuta jak nr. 287, z tern zastrzeżeniem, że zamiast ewiereiowych 
w takcie lszym i 3cim, bierz.e się po dwie raz-wiązane. 

11* 
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2. Wstały dusze, zapłakały, 6. Wstały dusze, zapłakały, 
i na kościół zawołały: [nas, i na wodę zawołały: 
- Kościół, kościół, przyjmij ty - W odo, wodo, przyjmij ty nas, 
bo Pan Jezus nie wie o nas.- bo Pan Jezus nie wie o nas. -
- A wy-śta się nie słuchały, - A wy-śta się nie słuchały, 
w wszelkim grzechu-śta ostały. w wszelkim grzechu-śta o tały. 

3. Wstały dusze, zapłakały, 7. Wstały dusze, zapłakały, 
i na ziemię zawołały: i na obłok zawołały: 
-Ziemio, ziemio, przyjmij ty nas, -Obłok, obłok, przyjmij ty nas, 
bo Pan Jezus nie wie o nas. - bo Pan Jezus nie wie o nas. -
-A wy-śta się nie słuchały, - A wy-śta się nie słuchały, 
w wszelkim grzechu-śta o tały. w wszelkim grzechu-śta ostały. 

4. Wstały dusze, zapłakały 1 8. Wstały dusze, zapłakały, 
i na lasy zawołały: i na piekło zawołały: 
- Lesie, lesie, przyjmij ty nas, - Piekło, piekło, przyjmij ty nas, 
bo Pan Jezus nie wie o nas.- bo Pan Jezus nie wie o nas.-
- A wy-śta się nie słuchały, - A tam w piekle radzi byli, 
w wszelkim grzechu-śta ostały. i na szerz drzwi otworzyli. 

5. Wstały dusze, zapłakały, 9. 'l'en najstarszy paszczę rozdarł, 
i na ogień zawołały: wszystkie du zyczki pożreć 

- Ogień, ogień, przyjmij ty nas, A óne się tak przelękły, [chciał. 
bo Pan Jezus nie wie o nas. na kolana aż uklękły: 
-A wy-śta się nie słuchały, -Najświęt zaPanno ratuj nas, 
w wszelkim grzechu-śta ostały. bo Pan Jezu nie wie o nas. 

10. Najświęt za Panna usły zała, 
i czem prędzej przybieżała. 
płaszczykiem je swym odziała: 
- Pietrze, Pawle, pójdż po klucze, 
roztwórz wrota, puść te dusze! 

B1bliottła u.~ arnawdn 1~60, maJ. 
Toktt pod l W, A . .IUdejowtki, 

O gneunikaeh. - Nuta nr. ~91 290. 1
) 

O ty święta ziemio, co słychać o tobie, 
śliczne klejnoty utraciłaś sobie. i t. d. 

1) Pieśń powybza opisuje skażenie obyczajów, w ostatnich czasach Rze
czypospolit j. Dawniej wszakże, nawet jeszcze za Piastów, świetniała 
Polska mężami i niewiastami wielkich cnót, jak tego dowodzi naste-
pująca Legenda: • 

Dwaj bracia, z których j den żonaty był i z dziećmi, a drugi bez
żenny, podzielili się calem po ojcu dziedzictwem, i żyli w zgodzie. 
Bezżenny marzył nz w nocy, iż skoro brat jego obarczony jest dzia
twą, niesłusznem jest aby działy braci były zupełnie równe; wstał 
więc, poszedł na pole i odłożył część snopów swoich na jego stronę, 
stdząc że brat zabierze je razem ze swym plonem do domu. Żonaty 
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Pluń prsycodna 'k&*'hiamowa. 291. 1
) Łęcayea. 

l, Trójca 86& ojciec, 

wTrójey Bó& jeden 

Bóg 1yn Bóg duch śwl~t-y, Bóg ojrlec 

oi-&dy ole-po - Jt - ty. 

pned wiek • oleble Sy - na ro-d&l, Bóg Duch od Oj -<• l Sy-na po-ello-dal. 

2. Syn Boży stał się człowiekiem dla ciebie, 
wziął duszę, ciało, abyś ty był w niebie. 
Począł się z Ducha świętego, bez męża 
zrodziła Panna, starłszy głowę węża. 

3. Trzydzieści trzy lat żył na świecie z nami ; 
okrutnie na krzyż przybity gwoździami 
umarł, pogrzebion i do piekłów zstąpił, 
wstał z martwych, potem na niebiosa wst1łpił. i t. d. 

Ko końeo"t pleill ta ma naattpuj.-: ..,.,rotkl : 

17. Matce od córki odłączyć się trzeba, 
córka do piekła, a matka do nieba. 
Albo też córka pójdzie ze świętemi, 
nieszczęsna matka wraz z potępionemi. 

18. Brat z bratem, ojciec z synem się rozstanie, 
jedno do nieba, drugie w piekle stanie. 
I mąż od żony weźmie rozłączenie, 
jedno na męki, drugie na zbawienie. 

19. Potem Bóg Sędzia na tronie zasiędzie, 
ogłosi wyrok; co tam za płacz będzie! 
gdy tam obaczą wszy tkie swoje sprawy, 
myśli, złe mowy i sprośne zabawy. 

20. Bóg sprawiedliwy wsze dzieła poznaje, 
kto jak zasłuźy, tak zapłatę daje. 
Rzecze do dobrych: pójdźcie ze świętemi, 
żli zaś na wieki idźcie z przeklętemil 

Ko. Mlodune,. ki: i)pot~<n•4 hu. l H, atr. U1, 

zaś śnił, te gdy brat jego jest samotny i niema pociechy, to niech 
przynajmnit!j lepszym cie zy się do tatkiem ; wstał więc i przyezedłezy 
po nim na pole odłotył czętlc (równą niemal tamtej} swoich snopów 
na jego pole. Gdy się razem nazajutrz zeszli na polu, spostrzegli, że 
nikomu nic nie ubyło, - a gdy się rzecz wyjaśniła, rzucili się obaj 
bracia w swe objęcia. (J. N. Jaekowski wierszem to opisał w Bibliot . 
Wa1'SS. 1841, Wrzesień). 

1) Pieśń ta była widocznie picrwowzorem niektórych pieśni dziadowskich, 
obacz: Lud, Ser. IV nr. 266. - er. VI nr. 441. - er. XVII nr. 19. 
- er. XIX nr. 449, 452. - (Ser. IV nr. 266). - Ser. XXI nr. 192.
Maeowsze II nr. 356. 357. 
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z cuoów lnu&yl nwe<kie) ( r. 16~~) - 292. od Piłlku , Bl t law. 

~=-~-~~~$~~ 
St.a - ła ai ~ nam w Polsce trwoga, ni od lu - dzi ni od Boga. 

l. 

2. 

3. 

4. 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Stała się nam w Polsce trwoga, 5. 
ni od ludzi, ni od Boga. 
od niezbędnych heretyków, 
zginęło dość katolików. 
Matkom piersi odrzynali (! ), 6. 
i na ziemię psom ciskali; 
w bokach dziury wyrzynali 
i jęczmienne ości tkali. 
I te dziatki małe brali, 7. 
i w kotłach je gotowali; 
a jak-ci je zgotowali, 
ojcu, matce jeść kazali (!!). 
Nie miała- ćja tak (i ego ) bolenia, 8. 
jak mi przyszło do rodzenia; 
a ja teraz boleć muszę, 

swoje dziatki, jeść je muszę. 

Nie masz te:i tu nad jednego 
pacholęcia Czarneckiego. 
Szablą rąbie , szablą siecze, 
at mu rękawem krew ciecze. 
Stojał we krwi po kolana, 
i bił na niego pogana. 
Wzrlyehał we dnie, klęczał w no
wołał od Boga pomocy. [cy, 
A mój Jezu litościwy, 
usłysz-te nasz płacz rzewliwy. 
A mój Jezu, mój kochany, 
odwróć ty miecz na pogany. 
Chorągwie się w polu chwieją, 
nie pod jednym nogi mgleją; 
chorągwie się w polu kruszą, 

nie jeden się tegna z duszą. 

293. od Łtc•ycy (llauw). 

fł--1. Cho - dzi - ta ale - ro - ta po wsi, 

ob - ale - dli J• ob - sie-dli ili psl. 

Chodziła sierota po wsi, 7. 
obsiedli ją tli psi. 
Nie umiał się kto obrać, 8. 
sieroteczkę ognać. 

Obrał- ci się, obrał 9. 
sam Pan Jezus z nieba, 
kawałeczkiem chleba. l O. 
- Oj sieroto, gdzie ty idziesz? -
- Idę stukać, pukać, 11. 
mojej matki szukać. -
-Ty tam matki nie znajdziesz, 12. 
biet-te na zielony smętarz, 
twoja matka leży 13. 
prosto w wielki ołtarz. - [bie? 
-Kto tam chodzi po moim gro- 14. 
-Ja, matulu, puśćcie mnie do 

[siebie. -

- Cóż sa (tu) będziesz jadła, 
cóż sa będziesz piła? 
- Będę piasek jadła, 
a wódeczkę piła. -
-Bież że do swojej macochy, 
niech ci koszulę wypierze. -
- A jak-ci mi pierze, 
na pół ze mną (tak ) zedrze. 
A jak-ci mię myje, 
nakręca mi szyję. 
A jak-ci mię czesze, 
po ziemi mię wlecze. 
A jak-ci mię plecie (splata wło
izbę mną zamiecie. [sy), 
Swoim dzieciąteczkom 
jagiełki w mleczku gotuje. 
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15. A mnie sieroteczce 20. Oj przyszło, przyszlo 
jeno w skorupeczce dwóch czartów z piekła, 
jeszcze nie wiele. porwali w pazury 

16. Swoim dzieciąteczkom macochę do piekła. 
chleba z masłem daje, 21. Posadzili-ci ją 
a mnie sieroteczce na żelaznym stolcu; 
umacza w popiele. dali jej pić smoły, siarki 

17. Swoim dzieciąteczkom w opalonym garcu. 
na łóżeczku ściele, 22. - Zeby ja się też 
a mnie sieroteczce na ten-ta świat wróciła, 
barłożku nie wiele. nie tak-ci by ja 

18. Swoim dzieciąteczkom sierotce życzyła (opiekowała 
poduszeczki ściele, 23. Nóżki·bym umyła, (się). 
a mnie sieroteczkę a brud-bym wypiła. 
płachetką odzieje. 24. - Nie rychło, nie rychło, 

19. Oj przyszło, przyszlo już się zamkła klamka; 
dwóch aniołków z nieba, mogłaś wtedy życzyć 
wzięli siaroteczkę kiedyś była matka. 
na rączkach do nieba. 

C&.&Jop. B•blłoł. lł-"a,.,. , 1860, maj, 

Podal W. A. Maelojuwakl. 

294. od O•órkowL 

l. Sła sierotka po wsi, To ja, matulu, ja, 
opadły ją złe psy. puść- cie mnie do siebie. 

2. Nimi:i.ł się kto obrać, 9. - A cóż- byś sa jadła, 
sierotecke ognać. a cóż-byś sa piła? -

3. Obrał- ci się, obrał - Korzonceki gryzła, 
sam Pan Jezus z nieba, bożą ła ką zyła. 
i ognał sierotkę 10. Biegaj-ze ty, biegaj 
tą skórecką chleba. do nowej macierze, 

4. I puścił-ci pieskom niechaj cię umyje, 
te kórecke chleba; niechaj rię ubierze. 
psy się zabawiły, 11. A jak-ci mnie myje, 
ierotka ubiegła. po pysku mnie bije, 

5. Pan Jezus się pytał: a jak mnie ubiera, 
gdzie ty idziesz dziecię? to mną kąt wyciera. 

6. A idę ja, idę 12. Jak koszulkę pien.e, 
sukać matki swojej. na dwoje ją dzierze (drze), 

7. Biegaj-ze ty, biegaj jak-ci ją. obłuczy, 
na zielony smętarz, po ziemi mię włóczy. 
tam-ci swojej matki, 13. A jak-ci mnie czesze, 
tam-ci ji poszukasz. mam po głowie plesze (strupy), 

8. - A chtó-ż to tam śmiga a jak-ci mnie plecie, 
po tym mojim grobie? krew mi z głowy ciecze. 
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Nuta ur. 2Y3. 
295. od Ltc•ycy (llhuw). 

l. Święta była, święta Halina, 
szukająca świętl'go yna. 

2. I napotkała zieloną łączkę, 
a na tej łączce troje żydowie. 

3. - Wy-ście żydowie, Boga-śrie męczyli. 

- Oj nie my, nie my, starsi tam byli. 
4. - Widzisz ty Halino wysoką górę, 

a na tej górze klasztor fundują, 
a w tym klasztorze trzy groby stoją. 

5. W pierwszym grobie Pan Jezus leży, 
a w drugim grobie Matka Najświętsza, 
a w trzecim grobie święty Jan klęczy. 1

) 

6. Przed Panem Jezusem o•·gany grają, 
przed Matką Najświętszl} świece się palą, 
przed świętym Janem lilij a kwitnie; 
a z tej lilii ptaszek wylata. 

7. Nie jest-to ptaszek, tylko Syn Boży, 
co się narodził na ten świat Boży. 

Czaaop. lłtloliotrlła U"arn 186H1 maj. 

Podal W, A )laetejow Id. 
ob. Lwtl, Str. XlX str. 183. nr. 6~6. 6~7. - .lJ .. u•nr 111 str. tlO. nr. SU. 

K. Kotlowokl: Lud (w Cur klem) at.r. 247. 

296. od Lf<Jycy (Muow) , 

wy-ma-lo-

pr . sil Bo-,a Je-zu Chry- ta, 

~: ~:-:t~Wl~~~~~ E!§E==-- ~4= - ~- --- ____ l==: ____ _ 
l. 

2. 

v.ar i eu ~Ć. chwałę Dogu odda,. 

f;więty Łukasz :mielista. 3. 
pro ił Boga Jezu-Chryt;ta, 
żeby obraz wymalować, 
i cześć, chwałę Bogu oddać. 
Malował go czas niemały, i. 
dwadzieścia 1:\t cztery były; 
nie mógł-ci go wymalować, 
aż się musiał nad nim zdrzymać. 

• 'aj'więtsza Panna przemówiła, 
lli Luka za obudziła: 
Wstań. Lukaszu spracowany, 
już twój obraz malowany. 
Zaprzęgajcie konie, woły, 
weźcie obraz do Częstochowy. 
Wieżcie go tam przez ciemny las, 
bo tam słońca nigdy nie masz. ') 

1
) O świętym Janie była legenda, iż nie umarł, lecz śpi w grobowcu 

swym w kościele w Efezie. 
') Gł~bokie lasy otaczały niegdyś Częstochowę. 
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5. W Jeżcie go tam na góreczkę, 7. Placi płaci, płaci jeszcze, 
na zieloną muraweczkt;. kto nawiedzi święte miej ce. 
Na zieloną, na zieloną, kto nawiedzi obraz czy ty, 
na tę nigdy nie sieczon11. w niebie odpu t wiekuisty. 

G. Będą-ci tam z każdćj lltrony, 8. Czterech zbójców przyleciało, 
bc;dzie obraz uwielbiony. obraz święty szarpać chciało. 

lepi, chromi, trędowaci, - łójcie zbójce, nie zarpajcie, 
a sam Pan Bóg z nich płaci. bo tu marnie wyginiecie. 

Nut& ~or. 296. 

9. Zbójce oi~ tak polękali, 
aże krzyżem popadali. 

10. A tam w piekle karę dają, 
octem, żółcią napa w a ją 
A tam w piekle ścielą łoże, 

ostre brzytwy, szydła, noże. 
C1uop1smu: Jł,ld,nttltn K". ar•• t~, maj. 

'fektt podal W. A. Yaelejo,. kl. 

297. Gombm. 

l. 'więty Łukasz ewanielista, 6. Zaprzęgajcie cztery woły, 
wymalował obraz czy.·to. cztery woły, cztery o ły, 

2. Malował go taką chwilę, do Częstoehowy obraz wież my. 
trzydzieści lat i godzinę . 7. I wił"zli- ć go przez las pusty, 

3. Nie mógł-ci go wymalować, wyleciało rzterech zbójcy. 
aż się musiał nad nim zdrzymać. Wzięli rąbać, wzięli siekać, 

i. Najświętsl\ go wymalowała, święty Lukasz wziął .uciekać. 
do zęstochowy go obiecała. 9. I zo. ta wił obraz święty, 

5. Witaj Luka zu frasowany, a zbójt•y go ·ię przel~kli. 
bo już obraz wymalowany, lO. dajmy it: na pielgrzym ·two, 
do Częstochowy obiecany. od p u· ci nam to Bóg wszyatko. 

11. Oc.lpuś<'i nam odpu. zczt·nit>, 
po śmierci du zne zbawicuie. 

Nuta ob nr . 6 298. od Lodzi, Pahlanlr .. t 4~. 

__ .-"l___ . 

~====~--~-· ~-~~--=4 J_--_-1------=-===·=-~ 

l. Jasna na za korona 
jaśnie oświeciła, 
śliczna Panna Studzianna 
w dworze przemówiła. 

wi-ła. 

2. Upodobała sobie 
mularza jednego 
który na śmierć chorował, 
mówiła do niego : 
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3. "Wstań. mularzu, nie choruj, 9. Po małej godzinie Panna 
mój cię głos uzdrowi u. woła na mularza: 
A mularz się zadumał: "W staj Wojciechu, prowadi 
któż nade mną mówi. do mego obraza". [mnie 

4. Dokoń.czysz tej roboty, 10. On-ci ją zaprowadził, 
której-es napoczął, upadł na kolana : 
a na onej zaś górze "Śliczna Panno Studzianno 
sfondujesz mi klasztor. uzdrów-że mnie sama •t • 

. 'i. .śliczna Panno Studzianno, 11. Śliczna Panna Studzianna 
jakże go fundować? sama uzdrowiła, 
niema złota ni srebra najśliczniejsza Panienka: 
czemże go haftować?'' B o ż e! przemówiła. 

6. "A nie bój się mularzu, 12. Śliczna Panna Studzianna 
dodam-c czego trzeba, na miejscu takowem, -
jak mi klasztor sfundujesz, choć-ci przyjdzie utrapiony, 
wezmę cię do nieba. wnet się stanie zdrowym. 

7. Idż mi do urzędników, 13. O czerpajcie, czerpajcie, 
rządców dworu tego, z tej nowej krynice, 
niech mi więcej nie kopcą są nam od Boga dane 
obrazu mojego". Boskie obietnice. 

8. Oni mu powiadają, 14. A niech-ci nam ze stołu 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

on wiary nie daje, drobiny spadają, 
jeszcze słowa nie przerzekł, Przenajświętszy Sakrament 
już się zdrowy staje. niechaj pożywają. 

15. Ażeby my mogli żyć 
ze Zbawicielem Panem, 
i królować z Nim w niebie 
na wiek wieków, Amen! 

299. 

miała mie. - su., mla. - ła 1am-k.i. 

'więta była Dorota 6. 
z pobożnego żywota, 
miała mia ta, miała zamki 7. 
wszrtkie światowe porządki i 
tylko ię w Bogu kochała 8. 
i po świecie wędrowała. 

I szla przez królewskie wrota, !). 

nadał ij król śrybła, złota. 

Chcesz ty Doroto moją być? l O. 
mógłby ci całki świat służyć! 

tvrl, Ser. XXI nr. 188. 

od Lęctycy (M .. ew). 

w xyukie ~wiato - we pon4d - kl. 

Służyły by ci panięta, 
panięta wojewodzięta. 
O skaradniku skaradny! 
w moich to oczach podobny, 
a cóżeś mi ty śmiał mówić 
żeby ja miała twoją być. 

A mam ja swojego miłego 
Boga w Trójcy jedynego. 
Król się Heród rozgniewał, 
Dorotę do więżnia oddał, 
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11. i sam na wojnę pojechał, 24. przy zło do nij dzieciątko 
Rióllmego roku przyjechał, niebieskie pacholątko 

12. i o Dorocie przybacył, 25. i przyniosło jej owocu 
i kazał sługom iść (precz) by ją od Pana Jezu-a z ogrojcu ( v. o-

[ obaczył. 26. i dwa kwiatuszki łeliji [brońcy), 
13. A otwórz-że do więżnia wrota od Najświętszyj Panny Maryji. 

a cy żyje Dorota? 27. Wstępuj Doroto w ten olij 
11. Oj żyje królu, żyje, nie będzie-ć żadnyj niewoli. 

choć nie je i nie pije. 2R. Dorota w olij wsh1pi la, 
15. Oj czeladzi, czeladzi jesce ślicniejsza jak była. 

to samo was zgładzi, 29. I kazał mistrzowi przyjsć, 
16. co wy niewiernie służycie, i kazał Dorotę ściąć. 

Dorotę w więżniu żywicie. 30. .,cinaj mi trzu albo męc, 
17. Oj żywi-ć mnie Bóg miły, jak rozumiesz tak mnie grdęc 

Bóg w Trójcy święty jedyny. 31. Jakże ja cię ścinać mam (dręcz). 
l I kazał król wody zimny nanosić kiedy za tobą święci są. 

(t. Kazał kadź wody nawozić), 32. Je ce Dorota nic ścięta, 
i więtą Dorotę umrozić. juz przez aniołów do nieba 

19. A woda tak uczyniła 33. Król za stół zasiada (wzięta. 
co się letnią stanęła. i księgi rozkłada. 

20. (Z nieba skry gorące leciały, 34. Widzę że już Dorota · więta, 
święty Dorocie wodę grzały). moja dusza przeklęta. 

21. I kazał król śkłn drobno natlu<·, 35. Dopieroż dowierzył 
świętyj Dorocie po niem pójść; j-aż księgi o stół uderzył. 

22. święta Dorota po śkle szła, 36. A widzę, że już święta, 
krew z świętych nóg jej nie cie - moja du za przeklęta. 

23. I kazał ogień nałożyć, (kła, 37. Dorotko, Dorotko, przyślij mi 
więtą Dorotę w oleju usmarzyć. z niebiańskiego ogrojcu. [owocu 

38. Trzy kwiatyszki leliji 
od Najświęt zy Panny Maryi. 

ob. /,uJ Ber. X\'U nr. 23. - XIX nr. 4H . t. uto : ot. .• er. IY nr. 2ti~ . 

,,fa•owu r tli nr. ~~7. ~!> ~ . 

300. a) 
Przy R6iańc u do N. P . \laryi luto •lo !\ , lmo onl a 

J 1: 7. u s. 

zdro"a Panua Ma-ry-Ja. 

od Kalmlna n. ~errm. Lutomlrska, 
(z1mna i ~A ł\rakowskittn \. 
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2. J czn słodki nasz Zbawicielu, 
świata wszego Odkupicielu, 

przez Matki twej przyczynę. 
Daj nam, co imię Jezus znamy, 
niech je w ustach, w sercu mamy, 

dziś i w śmierci godzinę. 
Ks. Mioduszewski: oSp•t~onil ~.;,;. otr. 712. 737. 

Do Kalki BoskieJ. 300. b) o4 Zgierza (Łagiewniki). 

~ rJddf-=p ~1 r rAA p 
l. Wi - taJ święta i po-c•ę-ta nle-po-ka - la - nlo, 

Ma- ry - Ja śli - cana 11 - 11-ja, nuu ko - eh.a - nłe. 

L$1 r= Ff!1f~r tf*Pl~. flJ1J 
Wl - taj czysta Pa-nlenko, naj - ja-eolej-.. a Ju-tnenko, wl - '-l święta, 

~~18! } d 
w ule-bowzię-ta, nte-po-ka la-na. 

2. Twą pięknością, niewinnością, nieba górujesz; 
dostojeństwa i panieństwa wszystkie celujesz. 

W pierwszym Panno momencie, 
święte twoje poczęcie, 
jaśniejące - jako słońce 

niepokalane i t. d. 
Ks. Miodusuv. akt : ~'pttwnrA łu;citl,.y etr. 189. 

301. 
Do Matk> Bo!ki tlj, ,.. r aa• i• moru lub Innych klęsk . Laglewnlki. 

~g= -~=gf[-o = *-~=f~:. ~r-r~~ ~-~c~~~ ~rg~ 
l O peł ua H - to - ici, 

Matko tuka - wo-,ci , Sy n Twbj kan.e nAS, przyj d i na pomoc wnu, 

~_ą=gbt-7~l:-~-=s=-p~l-c=;=cS§=:d 
wnuRz tw.r wnę - tr&notic i. Pokai mi-łosierdzie two-Je nad oa-mi 1 

w zakidmy twe dzieci, nte gardi prośba-mi, 

-l 
r .. kniJ tyl - ko sło-wo : ja poc>e-Bt~ w ... 
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2. Ty w katdej potrzebie - gdy błagano Ciebie, 
wysłuchałaś głos, - wstrzymywałaś cios, 

broniłaś w niebie, 
ktokolwiek się udał pod Twą obronę, 
znalazł pewną pomoc, wsparcie, ochronę· 

Tyś zawsze słodziła 
przykry ludzi los, i t. d. 

8. O Matko l za nami - miękcz Syna prośbami, 
gdy ma karać, broń - i przed gniewem chroń, 

zastaw piersiami. 
tań się nam Maryja jako wał zbrojny, 

od powietrza, głodu, ognia i wojny, 
gdy Syna ujrzysz gniew, 
rozbrój jego dłoń. 

Ka. Mlodunewak.i: ~ipttwn•lt lao ;; str. 487. 

302. od Zgl•na. 

do ciebie ,.. - la-my, 1m1 - łuj Slf tmiluj, niech •ię nie tu - la-my. 

2. Do kogoż mamy wzdychać, nędzne dziatki, 
tylko do Ciebie, ukochanej matki: 
u której serce otwarte każdemu, 
a oso b li wie nędz •• strapionemu, i t. d. 

~. A gdy ujdziemy tak gniewu, jak chłosty, 
pokaż nam Matko, tor do nieba prosty: 
Niechaj to erce, z którego opieki 
dotąd żyjemy, kochamy na wieki. 

K • Mloduaze• ki J .Sp•~•••• A.o•t . atr. ł S. 

303. 1
) 

l. Bo-te nie-po-Ję - ty, dr li ł ran 1 k w1ęty 8u-farum ko -

lud tu tgroma-d'lony, gne-ehami sci nio-ny o ła.skc T•• 'lłtO-ła. 

') Pieśń ta, jak i trzy nastepne, śpiewane są. podczas odpustu na ~. An
toni w Łagiewnikach. • 
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~~~i*fifŁffB=tfłlH 

l. 

2. 

wy,luehaj-te nu Ojeoe je-dy-n), 
daj od-puueoenle od ka-ry winy, Bo-ie, Bo-te, Bo-te je-dy-ny. 

2. Sześćset lat już mija - jak nam łaska sprzyja 
świętego Frańciszka; 

niech się każdy cieszy, - jak najprędzej spieszy, 
gdy go grzech uciska. 

Spójrzyj-że na nas, Ojcze jedyny, 
daj odpuszczenie od kary, winy, 

Boże, Boże, Boże jedyny! 
3. W Assyżu Umbryi, - w kościele Maryi 

wiernym się ogłasza, 
że za przewinienie, ludziom odpuszczenie 

Frańciszek uprasza. 
Zwróć na nas oczy Ojcze jedyny, 
daj odpuszczenie od kary, winy, 
Boże, Boże, Boże jedyny! i t. d. 

Ks. Miodunewakt: Spm<>n•k koie. (dodatek) IS.9, alr. S.ó. 

304. 

Chwalmy Króla niebieskiego 6. 
który w rękach Antoniego 
będąc, światu pokazuje, 
że się sługom swym daruje. 
Jezu, dusz ludzkich światłości, 7. 
oświeć nas z Twojej litości, 
który z Antonim cudami 
słyniesz, zmiłuj się nad nami. 

Łagiewniki. 

Uczyńmy dzięki Królowi 
nieba, ziemi, Chrystusowi, 
iż z nim Antoni w jedności 
zażywa Świętych radości. 
Tak Antoni Frańciszkowi 
cny żołnierz swemu wodzowi, 
w wiecznej chwale przyłączony, 
wieczną koroną uczczony. 

Ka. Keller: Zbior pifln• noboinych katol. Pelplin U:171, slr. 739. 

O &. Antonim Padewtklm 
(13 e&erwca). 305. od Zglena (ł.aglewniki). 

~~ t=fł*~~--- ~--=~ 
1. Wieices po- winna Boska o- pa -tnnoaci, być pochVtalo- na 

tib~N+~ 
• u\j o-ko - li - eznośel, l - teś o - patrzy-la, liwia-lu spro -

~ tlt{S ~5(ttC u/Jg rPJ 
wa-dzi-la • luki owojej śwlętilj nigdy niepo-ję - tej obro~ ą. 
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2. Dała· nam Ojca, cnego Antoniego 
nie tanie nam ię na świecie nic złego. 
Bo On od niemocy, - broni we dnie, w nocy, 
uwalnia z więzienia - i dobrego mienia 

przydaje i t. d. 
K . Miodu uw 1<1: .S por~<••• łoi (doda..,k) Kraków 11!49, tr. 848. 

306. od Zgiena (LagJe,.nlkl). 
O M. Aotonim s Padwy (z Reapon onum •. Bonawentury). 

Prefekt chóru : i yłla~ri• rrnracula. 
Chór. 

.... l 
kaidt j kra- J - nie 

Lad. 

je -- go ra-tu - nek nle rni-nle. 

• 
O lw1~-Ly A n- LO - ni, o 1wJ~-ty An-to - tu , met.: h nas pn.ed Bogiem 

twoJa proiba bro-ni, 

2. Je~eli śmierci lękasz ię bez miary, 
znikną z przed oczu okropn poczwary. 

Tylko pomocy - we dni i w nocy 
prosić nie prze tań tego cudotv.-órcy. 

O święty Antoni! o święty Antoni! 
niech na przed Bogi m Twoja pro ' ba broni, 

Twoja prośba broni i t. d. 
Ka. W:1odu lł" !ł ki : ~,",. łt ,.,J. łou, st.r. 850. 

Ka. K Ilu ~ 7Ju• r p•t'"' ""''•i ,. J." tol Lr. 713: 

l. Za piewajmy nabo~nie o tej świętej Zolijej; 
a ta święta Zofija trzy córeczki miała, 

do Jezusa Chrystusa na naukę je dała. 

2J 
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2. Zadala-ć je, zadała w głęboką naukę, 
do Jezusa Chrystusa pod najwyższą rękę. 

3. Przyszed do nich poganin, chciał-ci je pozdradzać, 
ale mu sam Pan Jezus nie chciał tego dać. 

4. Rób co chcesz, poganinie, my się nie bojemy, 
zadaj męki jakie chcesz, my je wycierpiemy. 

5. Jednę palem przebił, óna wycierpiała, 
drugą na kracie rozpiął, óna się rozśmiała, 
trzecią w oleju smażył, jako kwiatek krzciała. 

6. .Abyśmy mogli być ze Zbawicielem Panem, 
i z nim królować na wiek wieków, Amen. 

308. od Zgierza. 

O tym W• - wnyń - cze co go na 

~. i' c ig·~~l-=====~q:::::j 
l. 

2. 

3. 

kra-cie pie - ezo - no. 

O tym świętym Wawrzyńcze 4. 
i o jego srogićj męce, 
co go na kracie pieczono, 
w kotle w oleju smażono. 
Matka jego -zapłakała, 5. 
aż na kata zawołała: 
Przewróć kacie drugą stroną, 
będziesz-ci miał upieczoną. 
A jak-że ja mam przewracać 6. 
kiej nie mogę na to patrza.ć. 
Oj ty kacie litościwy, 
zapłaci Ci sam Bóg z nieba (:), 
gdy tego będzie potrzeba. 

.A do nieba mała ścieszka 
jak u igły szyte (sic) uszka. 
A do piekła rusztowania 
czterdzieści fur torowania. 
A w tym piekle strawne dają, 

siarką, smołą napawają. 
Ścielą, ścielą straszne łoi.e, 
ostre szydła, brzytwy, noże. 
Zachowa:j nas Panie Boże, 
abym' nie szli na te łoże, 
abym' się w niebo dostali, 
i z ś. Wawrzyilcem królowali 
aż na wiek wieków, Amen. 

Ks. Miodus&ewskl: -!ipt<~<t>i4 Aowr/ny Kraków 1!13~, str. 2~9. 

Klonowa. 

Ciebie Wa-wrzyń - cze u-ana-je 

1) PieMt tę śpiewają tu zwykle w dniu !l. Wawrzyitca (d. 10 sierpniu) 
gasząc stary i zapalając nowy ogień. Znaną ona jest i w Poznaliskiem, 
gdzie w dniu tym pewne pobożne odbywają. jeszcze praktyki. (ob. 
Lud, Ser. IX str. 144). 
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1. Ciebie Wawrzyncze święty za Patrona 
niechaj cały świat i nasza korona 
uznaje zawsze w ogniu piorunowym 

i przypadkowym. 
2. Lewito święty oraz męczenniku, 

sługo Chry tusów, wiary miłośniku, 
Wawrzyńcze, ogniem dla wiary palony, 

rodze męczony. 
7. Nagłe pioruny ciężka na nas trwoga, 

lud w wielkim strachu zapomina Boga. 
Wtenczas Wawrzyńcze, zapal serca prośbą 

przed Boską grotbą. 
10. Niech za Twą prośbą, Wawrzyńcze, pioruny, 

grzmoty, błyskania Bóg na puste strony 
i nawałnice z gradami odnosi, 

knżdy cię prosi. 
11. Wszakżeś Patronem nietylko żyjących, 

ale też i dusz w czyścu zostajl\cych. 
Dodaj ratunku duszom tym czyścowym 

w ogniu surowym. 
13. Nam zjednaj Boską miło ć1 Patronie 

w wszelkich potrzebach i w o tatnim zgonie. 
Uproś, aby Bóg oddalił swe kary, 

ognie, pożary. 

Ka. Keller: Zbr~r prtlnl nabui. l.atol. Pelplin 1871, atr. b90, 

310. 

który w dni 

włedli-v.ie, mieatkał v. Ba bt lo---- nit. 

2. Pojął sobie za żonę 
bardzo piękną pannę, 
córkę Helkinsową 
imieniem uzannę. 

od Zgierza, Brzt~:in . 

-1 

Lkd, Ser. XXIJ. 12 
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MODLITWY. 

1. Modlitwa poranna. 

311. 

Stoi rószczka kwitnąca 
przed Panem Jezusem widząca. 

.Muew. 

Widzę Cię, mój Jezu, przez kapłańskie ręce, 
kapłan Pana Jezusa piastuje, 
moja się dusza raduje. 
Raduj się, raduj duszo w ciele 
ku lekkiemu skonaniu, 
ku dusznemu zbawieniu. 
Ja pójdę we drzwi, 
Pan Jezus na mnie wejrzy. 
Najświętsza Panienka siedzi za stolikiem, 
przed nią złoty kielich stoji. 
Kto te kielichy pijać będzie, 
będzie się Bogu ofiarować. 
Najświętsza Panienka poszła do Ogrójca, 
napadła 1) świętego Jana. 
"0 Janie! o mój Janie! 
nadałeś mi smutku i żałości l 
A ten smutek przysięgać będzie, 
na wiek wieków z nami będzie". 
- "Najświętsza Panienko, gdzież idziesz?" 
"Do tych, co rano śniadają, 
co krzywo przysięgają". 
- nNajświętsza Panienko, odpuść im". -
"Nie odpuszczę, aż pójdą po cierniu kolącym, 
po kamieniu gorącym". 
Przybądź na ratunek święty Ojcze Antoni, 
niech przed Bogiem Twoja prośba broni. 
I niech z Bogiem, z Duchem w niebie, 
mam przy sobie Ciebie 
aż na wieki wieków, Amen. 

t) zastała tam. 

Czasopismo: Bibliottl&a lVnrl•ctłOda, 1860, maj. 

(podal Jt l naot~pno W. A. lfaclejowokl). 
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2. Druga modlilwa poranna. 
(W pl4tek l w nleddelt 'plewywana). 

312. 

Przed świtaniem kurzy 1) pieli, 
usłyszeli Matkę Bo~ą; 
a ona szła rajską drogą, 
niesła księgi na lewicy, 
a Jezusa po prawicy. 
Napotkała Ewanieliją: 

"Gdzie to idziesz Panno Maryjo?" 
- nDo kościoła na jutrznią, 
z jutrzni na ranną mszą, 
z rannej mszy na wielką". 

Kto tę modlitwę będzie mówił w piątek do kośnicy, w niedzielę 
do rann~j mszy, nie będzie ten w piekle gorzał, ani w wodzie tonął. 

Amen. Bobl. War~•. 1860. 

') koguty. 

3. Modlitwa wiecsorna. 

313. 

Ty Aniele stró~u mój, 
a Ty zawsze przy mnie stój l 
jak we dnie tak i w nocy 
bądż·że mi na pomocy. 
Nie dajże mi Złego widzieć 
kiej ja będe miała umrzeć; 
daj mi widzieć świętą Annę 
co porodziła Najświętszą Pannę. 
Najświętsza Panna Syna Bożego, 

•.tatew. 

co jest przybity do krzy~a świętego. 
Za~egają się anielskie świece 
kiej idzie dusza w kapłańskie ręce. 
Otwórz Panie usta moje, 
zakryj Panie ciało moje, 
gdyż ja godna nieprzodka (niewprzód) 
na Twe ciało patrzeć. 
Stoji róższczka kwitnąca 
przed Panem Jezusem owoc rodząca. 
Duszo moja raduj aie, 
duchu mój wesel aie. 
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Sam Pan Jezus we drzwi wchodzi, 
Najświętsza Panna za stolikiem siedzi, 
przelewa swoją krew od kielicha do kielicha. 
Kto z tego kielicha za~ywać będzie, 
od nagłej śmierci nie ginąć będzie. 
W wodzie nie utonie, w ogniu nie zgorzeje. 
Kto tę modlitwę dwa razy dnia mawiać będzie, 
Najświętsza Panna zachować go będzie. 

-Idąc spać: 

więty krzy~ pod się ścielę, 
Pana Jezusa na się biorę, 
świętą Ewangeliją się przyodzieję. 

4. Druga modlitwa wieczorna. 

314. 
Idę ja spać, 
nie mam sobie co posłać, 

pościelę sobie więtą Anielę 1), 

świętym się krzyżem odzieję. 
Ciebie się czarcie nie boję, 

pójdę pod Bo~ą mękę, 
wezmę sekwię 11) w rękę. 
Tyś moja obrona 
z cię~kiego kamienia. 
stąpcie wszyscy Żli 

z czterech kątów, piąte drzwi; 
będzie tu Naj więtsza Panna nocowała 
z anielami, dziewicami. 
Otworzył się nowy grób, 
wejrzał na mnie sam miły Bóg: 
"Czego po~ądasz grzeszny człowiecze?" 
- "Po~ądam lekkiego skonania, 
a po śmierci dusznego zbawienia". 
Przybądż na ratunek święty Antoni 1

) . 

5. T,.zecia modlitwa wieceoma. 

315. 
Idę ja spać, 
nie mo~e mi się nic złego stać. 
Pan Jezus mię chrzci, 
Najświętsza Panienka miłowała, 
święta Anna wianki zmiatała. 

•) Ewangeliją. - ') Relikwie. - s) Następuje takież aa.me co w modli
twie nr. 312. zako1\czenie: Kto tę modlitwę będzie mówił i t. d. 
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Moja Panno wierna mocy, 
a strzeż-że mię do północy, 
Matka Boska do świtania, 
a Pan Jezus do skonania, Amen. 

6. Czwartu modlilwa wiecsoma. 

316. 

Święty Antoni, kocbany Patrunie, 
Ty Pana Jezusa najmilszy piastunie, 
o piastuj, proszę cię, grzeszną duszę moją, 
którą Ci oddaję pod opiekę Twoją. 
Jezus mój drogi stoisz przy drodze, 
rozpięty srodze. 
Przy śmierci mojej - strzeż duszy mojej, 
strzeż mię do końca, - bądż mi obrońca; 
bądż w pogotowiu - w mojemu zdrowiu. 
Kto się zasadzi 1) - zły człek nie wadzi,· 
jest anioł ze mną - i stróż przedemną. 
Cześć Bogu, chwała na wysokości! 
o Jezu mój najukochańszy, 
o kwiatyszku najśliczniejszy, 
Oblubieńcze mój kochany, 
nadareście !1) spodobany! 
Nie opuszczaj służebnice, 
weż odemnie moje serce, 
abym cię miłowała, 
z tobą wiecznie królowała. 
Mieszkał tu sam Pan Bóg święty, 
z wszystkieroi świętyroi 
Aniołaroi Bożymi, Amen. 

7. Moclittwa do św. Antolu Stróża. 

317. 
Mój Jezu naj łodszy l 
pij ze mną we dnie i w nocy,_ 

kiedy pi z, du zyczka moja czujr, 
serce się raduje. 
Aniele Boży tróżu! 

Od tąp czarcie przeklęty, 
bo tu roiel!zka anioł święty 

Aniele święty, kochanie moje, 

') Czatuje na mnie.- ') bardzo, nader, wielce. 



Tobie Ci się oddaję 
pod opiekę Twoją, 
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zebyś mię strzegł, rządził, bronił, 
i do żywota wiecznego doprowadził, Amen. 

8. Modlitwa o uskromieuie. 1) 

318. 

Naj~więtsza Panienka synka miała, 
do kościołka z Nim bieżała. 
Do kościołka na ranną mszą, 
a z rannej mszy na wielką mszą, 
a z wielkiej mszy na nieszpory, 
a z nieszporów do Bozego stołu. 
A ten stót pozłacany, 
sam Pan Jezus siedział na nim. 
Żebyś mi dał Boże z tej główki uskromienie. 
Pietrze, Pawle, bieżcie powiadajcie 
małemu, dużemu. 

Kto tę modlitwę będzie mówił w piątek i w niedzielę, będą mu 
się rajskie wrota rozpierały, a piekielne zamykały aż na wieki wie
ków, Amen. 

9. Modlitwa do św. Barbary. 

319. 

Święta Barbaro, perło Jezusowa, 
któraś grzesznica do nieba gotowa, 
przybądź konającemu, 
do śmierci smutnemu. 
O Jezu, Jezu, Tyś nadzieja moja, 
o wiesz-że dobrze, że ja sługa Twoja. 
Służę ci, służę, służyć obiecuję, 
na tym tu świecie z Tobą rezentuję. 1

) 

Światło miłości, 
światło prŹebiegłości. 
Jak ci moja dusza będzie z ciała wychodziła, 
proście, Michale, żeby nie zbłądziła. 
Michale Archaniele, nie podajcie jej ta 
na czartowskie płomienie. 
Kiedy sam Pan Jezus na prawicy siędzie, 
czarci ustąpcie, bo nie o was rada 8

). 

Czarci ustąpili, zawołali "biada!" 

1) Ulgę w boleści. - 1
) rezyduję, mieszkam. 

3
) Bo nie nad wami Bóg SW!} pieczę rozcil}ga. 
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O Sędzio sprawiedliwy! 
narodził się Jezus u Matki świt;Łościwej. 
O Matko świętościwa, 
jeszczem ci takiej męki nie widziała, 

jak ją teraz widzę, 
do krzyża przybitego, 
octem, żółcią napojonego! 
A cóż to ta w mojem sercu czuję, 
że kapłan Pana Jezuska piastuje. 
Piastujże, piastuj aż na wieki ·wieków, Amen. 

Kto tę modlitwę będzie odmawiał trzy razy na dzień do świętej 

Barbary, nie będzie umierał przez 1) jćj ofiary. 

10. Powitrwic miPsiąca na nowitt. !2) 

320. 

Witam cię witam mieSiącu, 
niebięski dziedzicu. 
Tobie światło, z gwiazd koróna, 
a mnie zdrowie i fortuna. 
Witam cię, witam miesiącu nowy, 
żeby nas nie bola!y głowy. 
Zdrowaś Marya i t. d. 

') Bez. - 1
) Bardzo stara pieśń, zabobon ludu wiernie wyrataj~ca. 

(W. A. Maciejowski) . 



TAŃCE. 
Szoty, Polki i t. p. 

w tempie '/4 • 

Szot v. Storo. 3 21. od Lęuyey. 

~ fłtĘ!f!fu f& E®sl 
F$=L~~ ·~Jl=§=- === 2J ~-~ - _J= 

322. od Kłoda•J· 

~~·;J~~m~~~ 
- ~ ' -~ 

Zydóweczko, idź pod bez. 
Ja nie pójdę, bo szabes. 

ob. Lod, Str. IV nr. 367. 
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324. od Klernod (Złak6w boro,.y) . 
• l 

WJada u piec u go-r.cy eparoy-ła alt umochc•'>• 

Wlazła za piec za gorący, 3. 
sparzyła się samochcący. 
Nie właź za piec, nie sparzysz się, 4. 
nie daj gęby, spaskudzisz się. 

zol ftlaaekl. 326. 

Byłam panną, nabyłam się, 
przyszło na to, zepsułam się. 

Byłam panną, byłam kiedyś, 
cóż mi z tego kiedy nie dziś. 

ob. Lud, or. IV nr 378. 984. 

:1---· ----~ 
_ :) ______ _ 

l 
ob. Lwd, ber. IV nr. 394. 

od Gn orzev.a (Taru611ka). 

l. Hultaj pije, hultaj traci, 2. Płaczą dzieci, płacze żona 
hultajowe płaczą dzieci. że hultaja nima doma. 

3. Przyjdzie hultaj_ na trzy króle, 
a bez spodni, bez koszule. 
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a z& to d nie dziękuJt coś mi pić nie 

ob. Lud, Ser. IV nr. 365. - Ser. VI nr. 827. - Ser. XVU ur. 194. - Ser. XlX nr. 89. 

333. od Klodawy. 

~~J @b4=s4~-@~*f:s=~=&=~ 
l. OJ ma-tu - li•\-ku mo-Ja co to • te-go bt-d•ie, 



Hoj! 
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2. Oj córusiu, córo iu 
ja nie była krzywa 
jak'em młoda była, 
da i mnie warkocz orós 
da jak kobyle grzywa. 

334. 

lO ata- la 

C&J•&łlł, barnu e m 

grzah, 

go u-la-la. 

A py-ta- la 

A u.ńeował 

matka eó-ry 

Odny- kiec ka 

cy uńco-w&.ł z to-b• który. 

i nawra-cał od puyp1ecka. 

Kto tańcował, kto to ta? 
Odrzykiecka niecnota. 

_.., __ _ 
U-bo-gi ja 

1-oo trep-ki 

336. 

o a 
i- ftO, 

z drewna li po "'e-go. 

t .• J, or. IV or. 133. 

roLka ta pnypomloa pOCI.I<ok Mar .. "•· Józofa Ponlatow !<logo. Druga czę ć idzie w D dur. 
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1 338. od Łcc.ycy (lolanw). 

$f&?Ąb~~-~-~ 
Kup my capkę, kup my pu, Ni cap-11.1, ni pua, ujma) wolkl do la-sa. 

będo • tob• wołki pao(l). 

Krakowiak... 339. Gn.egonew. 

~_:f:-aJ!!~~m 
~-----~ 

- l 

TAŃCE. 

Obertasy, Mazury, Kujawiaki t. p. 
w tempie 3/, i "f.. 

2. Naprzędła, namotała, 3. A pójdę ja, pójdę 
i do Pająka robić dała. ojze ode wsi da do wsi, 
Da i śpiewa i cieszy się, a żeli moja kiecusia 
że będzie miała kiecusię. da na płocie gdzie nie wisi. 

4. Ojciec, matka mówi 
oj da da że ja pijaczka; 
jednak ja jeszcze nie przepiła 
da ostatniego wełniaczka. 
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341. 

OJ po sl~ - boklej wodzie, too • na •• 

po-płynę 

Nuta: o b. 

od Gombina. 
l • 

od 

l. Gt - ga - la knyca - la 

te - dwom ole o-ta - lał 

el wa se' 
A - nu- leń 

2. Oj, nie salej-ze ty 
bo dusę zagubia. 
A jak nimaro saleć 
kiej (ty) innego łubie. 

nad. 

Ilu za 

Nuta: ob. M•••,.••• 11 or. &60. 838. - Lwd, er. XXI or. 244. 

343. od Kutna. 

-r~ 
lu- d&i matu-lu, "'""==c==e= u ma- tu. 11, Dobru u 

dobra• u lu-d&ł u lud&l, nie n-no bu-d.&l da bu-dal. 

Śniadanecko nagotuje, 
jesce ostudzi, ostudzi. 

344. 

Kochalem cle, kochaó bt - da, 

póki eleble nie na-bo- de. 

345. 

A mam ci ja lwinit bu r., 
eo mi wlul w ogród d&iur•; 

Nuta: o b. Lvd, er. l nr. 382. 

od Kutna (Sójki). 

Kochalem clt tny niedoleli 

at ••c lud&le dowled.ale-11. 

od Kroanltwle. 

Jaro-el - eselt 

l& oo-tl-caek. 
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2. A ja wołam: wilczku nie rusz! 
a ón na mnie kity (ogon) podnióe. 

A. u mo 

da far-ta-oak 

346. 

brato-wy 

IJ-COWJ 1 

~ 
l ep6dol - eka 

a d&leó do-bry 

od Łfe•yey. 
l 

po n-so-wa, 
bra-to-wa. 

34 7. od Kutna (86JIU). 

--~-gls·tm 

348. 

OJ ocl~ll d'bek, 
da Ju• l~ ole •i<-le-nl , 

349. 

da eo 

SóJki. 

ole panlen-ka 

nie rumle- nJ. 

Muew. 
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Ma& ur. 

od Zgieru 
l 
l 

1. A lluew-okle gotpo-dy- u i e ka-u-ly ue na 

Zagrtj - te mi na ko - Bteezki, dam ci 

2. A Mazewskic gospodynie 
tancowały na dolinie. 
I kiecu ki pogubiły, 
na grajczyka posądziły. 

3. A bodaj mi smyczek upad, 
jak ja której kieckę ukrad. 

352. 

l<le-ckl. 

t. OJ •udo olollce aa- do Orzewlł'r. - kim pa-rob-kom 

da aa wy - 1 kle d~-by, da p pru chnia-ly •o-by. 

2. Hej! i wy gospodarze 
trzebaby wam się starac, 
oj kierdom powybijać 
da parobkom powprawiać. 
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353. 

nleehcenumn• l po-ty c1a; 

nłe na ła-dne o b mo- wl-ako 

od Kutna (S&Jkl). 

inna u 

dt da jad,. 

i -no na ra - dt oa rade. 

355. od Lfc•ycy (Topola). 

~ ~~-~~~ 
Tańco-•&ł-bym, tłt bu ty mam, u pod-eay -Ji ni-mam, 
ko- fg-oy-eko u-me chru ·plo pon-cy - eka de na d •.•• 

Cbodtony. 356. o•l Lfezycy. 

~7~~_,-
~~ 7" 

D&leweyna kocbana pad la na k('la- na, Pana 841ga ey tło m n l e nieboga. 

Bota wola, nlethul>ędł mo-Je. Padła ua kola-na pad la na obo-je, 

OJ ci' 
l- no my 

Ja-el-nlu 

Ja-al-nlg 

tań-cuj-cle daiew- ''-ta 

-~ ------
da co do le-piJ, 

da g< rn - lo - ck l ole piJ,. 

~.- ce-ta 
Je -dna u 

od Kłodowy. 

-====--a 



193 

2. Od sęcka do sęcka, 
daj pani piwa. 
Piwnicka zamknięta, 
klucyka nima. 

LwJ, Str. Xlll or. 336. 

W o-grodtle 

Kauł my 

Ol- 10- we 

co d to 

ko-nie gniad 

358. 

by C, 

359. 

koryt-ko, 

ko-blt-ll.ol 

ny 

o-ble-cal 

co ci 

krako kle, ma d&lewey - na wlo - ekt· 

W:uur. 360. 

arco 

LwJ, Ser. XXII. 

to 

od Kro 'olewlc. 

po-ll.o-ju. 

u mo• tyć. 

d&lewecll.o l ebomoo-

od Panfctewa. 
l 

' 

13 
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3 61. od Oaórkow1. 

~~}41~4 
Ju-leś u ga - ju, u ga-Ju, nie o - glł'IIJ - to olt na mnie, 

Ju-ld u ga - Ju, u ga-ju, nie rób mi b - lu da u - lu. 

362. 
~.=!:f~ n od Łoczycy. 

~-~~ 
Oj-te oj-h Buła-wl-l a, o ciebie mole matka bl- la. 

BI-la, bi-la l la-ja-la, Su-law! - l~ wyma-wia-la. 

363. od Ło••Y•Y (Wuew). 

~wwPFiĄ0 D!fct+ft@Ei 
l. Oj coby daó toby dać za bu - ttl - kt wina, 

co-by Ja dootala owcar - akle - go oyna. 

2. Oj coby dać, toby dać 
za butelk~ miodu, 
coby ja dostała 
owcarakiego rodu. 

364. 

t~ P P~. =; Pijj b .. 
~--iool 

od Lęuycy (Tum). 

W po-lu o-rał, w po-lu o-raJ, co &a-wr6-clł t4 pnewróclł, 

jj 

a ó-na mu po-ga-nia-la, to 6-na mu bu-&i da-la. 

l. A w Krakowie' pod ratusem 
orał Bartek wolem knsem ; 
a Bartkowa poganiała, 
bo mu wołka nawracała. 

Inni: 

2. Zacięna go w kusy ogon, 
wół się wyprząg, posed do dom. 
A kusy wół: bycu, bycn (ryczy), 
a Bartkowa: gicu, gicn l (bieży). 
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365. 

l. Sałab)m n cle, byl do ,,ry był, 
ił ~ v 

a- Iee uó-ro - h ro-dal-aa •J 
byi mnlo n lo t! - rai l n lo bil, l aambyl mo bil da l bił. 

•) 8:teroll:a roddna = lle101 twoja rodzina . 

2. Cbociaz·ci ja twoja sługa, 
cy ja twoja niewolnica? 
kazałeś-ci my poganiać, 

3. Oj nie dałeś-ci my bica, 

a nie dałeś-ci my bica. 

366. 

da nie dałeś my śniadania, 

oj pójdl} ja i poleci} 
da od twego poganiania. 

od Kroónlowlo. 
l 

Goepo-da- nu llło-po-ta-nu, sablj 

btrtiie dla molo rad da rad, krow9 

ciele na lnladanle, 

na o - blad na obiad. 

367. od Kłodowy (Rdultów). 

Fi:==l:~· IM~~=f=~ ey= -~~ -ił 
t. Na Kujawy patn ko-niu mclj, na patn da i patn, 

wypatr&yauo Kuja wiankt jak reiłowy kwiat da l kwiat. 

2. A wiedzie-ć mnie chęć do Kujaw, 3. Na Kujawach powiadaj!ł, 
a wiedzie mnie chęć da i chęć; że tam dobry posag dają. 
lepsza jedna Kuj a wianka, Stof(półgarnca) maślanki, kwarta 
niż Kłodawskich pięć da i pięć. a to posag Kujawianki. [ml}ki, 

4. Torba sieczk11 wiązka siana, 
a to posag Kujawian&. 

368. 

1. Zeby ole o cle, pomln,lbym Ol"ó-dy - uek 

twoje nplo - cle u-plo - cle. 

2. Daj my odpowiedż, dziewula, 
daj my odpowiedź, odpowiedż; 
jak my nie dasz odpowiedzie, 
do inszej mnie chęć powiedzie. 

13* 
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Ch d1ony . 369. 

==-=g 

371. lfazew. 

Id ·. ł.Ju: hl• r 

da do Lli l•na po nturmati, do hr.t-wa po dtiewcyno. 

2. Mazewianka jak ślachcianka 
;,łynie w urodzie, w urodzie,
a Lubnianka gdyby świńka 
pyace w ogrodzie, w ogrodzie. 

372. 

J. Da E& la em 

2. U rataja długie staja, 
krótkie zelaza, zelaza, -
nie pojmaj-ze dworskij dziwki, 
bo to zaraza, zaraza. 

od O órk owo . 



2. 

3. 

4. 

5. 

l!J 7 

Paó - tka d&ie ka z Go-ło- ci 

h J ł po brugach i po-śro - dek, da u by mia - la uro-l•ek. 

!Su u : Lwd, bor. l, str. 33~. nr. 88. - b r. XIII, nr. l 9. 

',1 
A jeie-H komu &udroi< 

to Ja bfde kocbal na dość; 

374. 

Mu.o-"Ą·ianka •olki 

juce nae dole-Je, ule dnie-je, 

nie za-11 - raj mi al~ 

Na Mazewskim polu 
zakwitał-ci burak, 
u Kiń kiego chłopak 
kieby stary kurak. 
Na Mazewskim sadzie 
zakwitały śliwy, 
u cecbmi trza synek 
to6 kieby wół siwy. 
Na Mazewskim polu 
zakwitał-ci rumian, 
Mazewskie dziewczęta 

kieby stary słomiAn. 
Na Maz~wskim polu 
zakwitały jabka, -
Kosiewakiego dziwka 
kieby stara babka. 

375. 

chcępo ow6) 

tebym ole 

wo-łł io - uy, 
był wzgardzo-ny. 

Nuta ob .. ,llu•o•·nł' II or. fi62. 
Nura o b Lud lJ(otr Z37 ,nr. H, 
Kujaunak. 

Rzętkó11. 

m~~~,1 
~ ~li ~ 

kitra k ko-lu, 

da ty !oh - ••• ki emorkolu. 

6. Na Mazewskim polu 
da orzą w zagony, 
Mazewskie dziewczęta 
to same kołtony. 

7. Powiedzieli ludzie 
że w iazewie cia no, 
a w fazewic tyle dziewek, 
ogrodziłby mia to. 

H. Ogrodziłby miasto, 
ogrodziłby rynek, 
jeszceby zostało 
dla świni na chliwek. 

9. Mazew kie dziewczęta 
wysokiego czoła, 
wlazły chłopu na wóz 
opluły mu koła. 
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10. Mazewskie dziewczęta 
wysoko się noszą; 
jak przyjdzie sobota, 
żydom wodę noszą. 

377. od Kłoda wy (R~ultów). 

- ~~~- - ]M. ~~ - -j-:-;;-~~{ffl-:~~ - - ..:t;; ---~- -~2 
B-~ ~ ~~ :=F-~-"' -~ -· -~l t~- -~~ 
A na mo-,ele trawa ro - śc ie, karcma- re - rkę głowa bo - IJ, 

pod mostem su - eh o da au- c: ho karem a -na br1.o- c ho da brzu-cho. 

378. od Parz~cuwA. 

~~~ 
1. A J• chło pa nie chcę, OJ chłop naro-bi, 

bo po roll dep-ce. da to me śc i snttć nie chce. 

2. Pójdę za owczarka 
choć w jednej kosuli; 
ten za owcamy próżnuje 
ten me do 11iebie przytuli. 

379. 

3 o. 

od Krololewlo. 

od Panfezewa. 



Prsy wuelu. 

uy o 
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381. 

PoJdimy do do-mu d&l,.ecako, 

póJdimydo do-mu do do-mu, 

382. 

Da o co ci 1-d•le, 

383. 

1. O Bok móJ, Boie wlecaoy, 

ole daJ-h mi iooy 1 d1leeml. 

od Pantcztwa (Domanlew). 
2 
l 

lu 

bo nlma ko - mu da ko-mu. 

od o,bla (Tarnówka). 

v 
o ~lanek uy o la-nek 

- d1e. 
Ob .nr 11. 

od Ozórkowa (.llodlna). 
l 
t 

A bo by nie ole ro-bi la., 

1-oo-by lit 1 dalocml bo-la. 

2. Z dziećmi biła1 ze mną biła: 
bodaj-by eię utopiła. 

A wędru)te ty d1lowrayoo kuple Ja ci 

bul eako po•e•-•• da p """" 
będ1iou ooble poja-da - lo 

cbod•t•Y u mo• da aa m••· 



200 

385. o<l Kroinle\\lc (No~>e). 

t~!:a-=-~-r-::t-~~::A-J::j:~] · ~f ...... ~ -~ ~=1 
-=fł-· ~ - •• ._, . • • ~ - . łi- :t~-.-: 1 
---.- ,.. " ,.,. r: "' .r - -r ."_.,;T- l.l 11 .; ~~~ ~ ~ ~~ >l 

Co mi po ro - li po ro-li, c::i 110 dzi l"l Jl d ·l ·e, 

kiedy ro-la nie ora-ua, kie•ly dd\\łr.& ole kochana. 

lud, fi-.. XII nr. 267. 

386. od Klodn) (Rdultów). 
1 1 'l 'l l 

~· S:::ct .,;. ~ Oo"' ~ --.--. ::• l . ~ ff--.. ·l· . ·-i~ . ~~-F] 
-A- "'··"' ..;-. .. • ..., • :__J.ff, • • 

"" . ~ · "' -~~ !..-- -=-~~" -11-1: ~ -:/ ~ 
Musialt \\Lu- hrańnł b)W&l', A cumu teraz n te Ił plew&!:!&, 

kit) tak uml6u ladnie iple"ae. a «Y to w gt-ble kt-Pt ma& . 

od Pl,tku (Orłów). 

mi t~ - gę d•lewu 
(tt kootę) 

lo, \ J• d J6J nle l·y -ni ła, 

cynia mi tO - go d• tt 

A bo-li mnie no-ga w biedne, da 

od Or .. gt•newa (Umlenlo). 

' -.. ~. m:~ 
~ "' . ~ "" 
chod&le ole mon do bru. 

portki agubil, pny ed do do-mu 
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2. A żona idzie, 
słonce wschodzi, 
aż panski kierda 
w portkach chodzi. 

390. 

Ja-de 

Kn.ywo oru 1 na "ry-gonc , prz),&Dia • Mato-w1onct. 

2. Toć krzywo orzesz, Jasienku, 
prosto wyganiasz, (:) 

choć dziewucha najładniejsza1 
to ty jej przyganiasz. (:) 

Owczarek. 39l. od Kloda ·y (Chodó,., Dt,trtlll<o). 

~~:=.!~u~-:l . ~·'": [~ ~ . ~=z1 
L-'!:--JL-...._-,~ 9 V - ~ V ~ --~ ~ ~ . •i,.~ c V • 

\.1 ~ ~ \.1 "' "' 11 
l. Jt.nopnyJdzie •ltt) M1chat, w iro-wa· ·11 dwaJ l" zarki, 

owcurekie go - dy da go-dy, Leby ja-,u - dy ja-go -<1 y. 

2. Mówi jeden do dru"'iego, 
aluima obaj u jednego ; 
jeno sobie wymawiajma1 

z owieckamy nie 1p1aJma. 
3. Jeno pod miętką pierzyną 

z tą owczarką, z tą jedyną. 

v. Powiedziały KuJawianki, 
zem uciekał od kochanki. 

/.ud, Ser. l\' ur. ~~tL 
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393. od Kro~nłełt'ic:. -·Bd l 1 -~ 

~~~fł=EE~~~ 
Która krowa bardzo ry-ey, która dziewka b:rdfo ~le~a (krayoy), 

mało mleka daje l da, gospody-ni sla da l •la. 

394. 
lłaaew 

1 l l 

-RtU?fqV·~~ 
vv ~ ~ 

l. Nie-dale- ko wieś ode wal któ-ra d•lewka najladniej-sa 

i- no gra-nl- ca, grani-ca, to ca-ro- w ni-ca mazew-aka. 

2. A bez Mazew duze błoto- 3. Idzie woda od ogroda, 
Mazewianki gdyby złoto; z kamienia się skrzy da i skrzy ; 
bez Głogową woda płynie, lepaa jedna Mazewianka, 
Głogowianki gdyby świnie. jak Głogowskie trzy da i trzy. 

4. Idzie woda od ogroda, 
idzie od końca do końca; 
Głogowianki do kądzieli, 
MazewiAnki hej do tońca. 

2. Chłopcze opuść swoją pracę, 
biegaj do niej, niech nie płacze. 

Nuta: Lud Ber. I str. 3~8. nr. 159. 

396. od Klodury (Biern•lna). 
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da godd - oeuko pła-cat, da koni - ka kulbaeat. 

2. Główka me zabolała, 
da i boli i boli, 
bo nimasz tu kochania 
da i po moj6j woli. 

l. Tu mo ~ - ka sdyba-la, tu Ja b~-do 

kr6t - kle r6akl 11 po-duakl bode eio amy - kał. 

2. Moja zona połozona 
kole jęomienia, -

jęcmieil drozsy seścil} grosy 
bo (ni z) moja zona. 

Nuta: Lwtl, Ser. XUJ nr. ~2. 

od Łodal (lWuskl). 

wo - da aabra -la, 

po-ełdoi my poduneeakl, umai ole 1pa - la, ole 1pa-ła. 

Kujawlak cbodsony. 399z od Łęcaycy (Leinlca). 

• 
'-'"'"'"'"':; 

lott6j pod chojakiem, n lo pdaj • dwora olegadaj do nie o, nie piJ piwka jego. 
[kłem, 
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402. od Zglena (Łagiewniki). 

~ ~ ~ 1'' 
-#-7r-+----P--r-.!._ J-t-: -"Jlz-1 p-4'-~t==-lff"'-ł---_ -= : ~ 

~-- ~~-
L:! t c-c ~ - ., 
llart-ku, dam el Jola ry - "ł· OJ có• mi 

2. Nl1 eht~, ole cher, zni-tc y - ła Ly D\t . Da 1-&łl y 

nJe ta-mte - eie a-ma lt; nie 

3. Boże, Boże, 
Boże mój wieczny, 
daj my, daj my (mi) 
dziewcyny grzecn~j. 

Tekat: ot>. LwJ, Ser. Xlll nr, 407. 

l. Ku· -J&'OI&nka Jak llarhclanka, 

Jak iY"'T o - bru da o-bru, uru Jl o b 
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2. Powiedziała KujawiAnka, 
że ja nieladny, nieładny; -
a ja ładny jak wrzeciono, 
óna sama rozwleeonA. 

N u ta: L•d, or. XIII ur. 333. 

404. od Grabowa (By zewo). 

407. 
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• :, E~~=g c iJ~-rs UL811 
Da l wl- dzia-łem cl~ wl-d•iał, da i ja-kem o-ral~•ial. 
Da i Ja eie--bie widzla-la da l Ja-kem po-ga-nlo-l.a. 

PolJikl weaeloy, (pned rozplecinami). 410. od Lęezyey {Topola). 

w sadzłe na ol - UJ na oluy, 

t 

~Y4PŁy-~ 
ił "' koeha-nee•k• te ja naj - gor- .. y, najgor-ozy. 
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2. Zakukała kukaweczka 
da i kuka, ludziom kuka: 
oj i kiep kawaler kazdy 
co tyło fortuny szuka. 

411. od Dłbla (Cbtłmno). 

1. Da moja miła oweanowno, da lótko równo równluJitńko, 

da po4clel - ie mi równo, te by było mit-el u -eleń-ko. 

2. Da sześć poduszek, prześcieradło, 
da patrzaj mała1 jak to ładno. 

412. od Łęcayey (Rsctków). 

$f'RU{;I~~ 

Js matuli 

te córuli 

Kujawlok. 

Bodaj ci~ kaci waleni notkoweki by- ku da byku, 

J·aa me głowa rosbola-ła od tw o ry -- da ryku . 

popn:rolt-n 

bl6 nlo bt-d~, 

. 413. od Łęcsyey (llaaew). 

a- ni ki-J•m a - ni no-aom. 

tyl-ko ba-tam powro-aem. 

414. 
od Klodswy, Bknwlna. 

"' "' Zmlo-nl-la elt w etawie 

Zmia-nl-h el~ wloeb 

wo-da, 

c.a-ła, 

Ja ele nie sml.-nlt J•-lo-da. 

ja dla oleblo uwue eta--ła. 
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~::r: 
1 

415. 
1 

od D•bl& ~mienie). 

fł!31~~ 
Trzewleki mam 1 pońeoskl mam, pnez chłopa-la pnu mi-łego, 

przez chłopala ule wytrzymam, do ta- neuka do droboeao. 

Mazur. 

4 
NutA ob. nr. 39ł. 418. od D•browle, Cbodeza (Kubłowo). 

l Jakem posred na polrol-ki 

bylem bo-ga - ly, boga - ly, i ogon u 

2. Jak'em zeszed - z ty półrolki 

zaro'm zubożał, zubożał; 
jupka my się potargała 
ogon pogorzał, pogorzał. 

N ule: Lud, Ser. IV nr. 411. 41~. 434. - M .. own< 11 nr. 4~8. 

Teka l: nr. UB. - Ob. Ber. I alT. 360 (nr. 16ó). 



14uur iydowokl. 420. raraec&t . 

Pnedcu. 

Lud, s ... l nr. 4~4. 

Lud, er XXJI. 14 
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Walc. 423. od Klodawy. 



H U J A "W" V. ') 

Tańce w tempie 3/ 4 i 3/ 1 • 

.... 

00 

···"il'l~ 
~tęł=t=l!:l:..:li=t==tl~~~=:;:-~:§fłffflf~ .. -~~ ~~ 

Oj Raitulowiakt niebora-ki, da eo ••- oi•-J•, 

··~ 
•J•d•• ptaki. Bogusławloki dobr&y lud•le, da oo ueleja, to lm aejdll•. 

--:::::::=3 
---~--

1) W 'eryi lV "Ludu" zamieściliśmy część nabytych wtedy tlliJCÓ\\ 
kuj11wskich w liczuie 5 (od nr. 295 do 453). Poniewai publikacya 
dalszego tychże ciagu z powodów od nas nipzależnych w trzymanił 
wówczas być musiafa, przeto obecni!', przy bnrdzi~j sprzyjających tejże 
warunkach, ogłaszamy na tE!m miejscu resztę pozostałych wt dy w na
szE!j tece tanców. A czynimy to t~m skwapliwi~j. it widzimy wiclk;~ 
i('h z łt>czyckiemi łą-czność, jut z samego sąsiedniego o b n tych prowin· 
cyj po1ożenia, ułatwiają-cego wzajemne ich na siebie wpływy, wymka 
jącą. Powiedzieć to takie można i o tańcach zamieszczonych w Sc· 
ryi XIU, osobliwie od nru 348 do n. 400 tamże. 

14 ". 
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od Kowala (Boguelawice). 

~~tPt~~=#-~ 
ko-nie u-prząg, to od ci~ ole po - ja-d~, 

to Ja Ich ole lej - oo-wal, 

~-=-.§ 1 

~~-=tt~ 1 s srą-~ , v 
bo ja u cie-bie dziewczy-no ewo-Je iyc e kła-dt, 

bo ja tu b~-do d•iewc&y-no u cie-bie no - co-wal. 

42 7 • od Kowala (Rakutowo). 
l-It 'l 1 

~ ~'l t l 

~~~~ 
l. OJ-•e ole chodi Ja-siu do tej, oj bo ty Jl ole do-go-daiu, 

co ja do o! Ja-siu ebo-dz~, da tal< jak J& )l do-go - d•t· 

2. Oj i drewek ji urąbię, 
da i wody ji przyniesę; 
a choćbym ją i rozgniewał, 
da to ją też i pocieszę. 

Nuta o b. Lud, Ser. Xlli nr. 160-166. - Tek1t: Ber. X Tli nr. Sl7. 

Pa-ro-beezku 

popraw-te tit 

krzywo 

Je-111 

onesz, Popnwłe eię na wygan - ee, 

moteu. po-doban tit uł-ty-<~ian-ee. 

Toht: Pr•!tJ•<. 1•11•1 1836, rok 8. nr. U. 

Mazur. 429. od Prudoza (Zbljewo). 

t~ ~~EJ=g 1 u~~= r=:=MF=J 
1, O matko, matko mo-ja, nle wydaj me aa ko-wa-la.. 



Boc 10 ko w&l 
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cu-go-we-go 

2. Co zarobi to przepije, 
przyjdzie do dom, żonkę bije. 
Żonka płacze, lamentuje, 
a óo z pięścią doskakuje . 

.Nuta : ob. Lud, Ser. XUI nr. 136. - Ser. XII nr. >90. - Ser. lV nr. 449. 

430. nd Kowala (WitdawlcP). 

l 
Nuta: o b. Lud, Ser Xlll nr. 197. 

431. od Kov. ala (WI~dawlre). 

Oj -te t>j ie, jak ja u-mrt, bu - ty t~u je. 

W)tht -do ł.y &, ~·y zwa.r cujeu, jak me "•pomnlu, u -ca-łu-J z. 

Tek t: er. III nr. 177. 

Muur ulacbtcki. 432. 

Lud , .~ r. XIII hr. ~ik.l. 
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oj co my po d1iew..:ayole co ole kocha-na, k.oehauft , 

435. od Włocławka, Bneicia. 

nit nie ma-j, , 

da l w podł·>~t bl - )4 da bi-J•; l-no w karcamie ptJ• 

2. Da i chociat mi się nie najedzą, 
da i moje konie nie powiedzą. 
Oj i nie najedzą, nie napiją, 
da i jednakowo ładnie tyją. 

l pi-lt· 

Nuta1 ob. Lud, Ser. IV nr. 295. - Tektl ur. 211. 

Ku.ja..,..iak chod&ony. 436. od Lubrulea (Radeta lr.alny). 
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437. 

Ku-Jawiak - ci ja Ku-Ja-..-lak, 

dam ci du- kil na po-wl - jak. 

nr !54. 

438. 

od-ebod•t 

Da 

n lo 

od Bneiela ( mlłovdco). 

ty ... 

u-IUJ-to 

Ku-ja-wtaoka, 

lud&iom wianka. 

• - Bor. IV ur. ~~ • 4110. 

od łuie•••, N Iena wy. 
l 
l 

Da l po-

od-chocho da od-chodao, oieebaJ "' o- cbłodaę , 

d run, 
da o - eblod•O· 
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N ula: ob. nr. 308. 

440. od Służewa (Koneck). 

~ ·~ ' ' 

~~·s o• 
Da-lij cięglem gra - luchna, nl-mog~ olę na-taó-oo-wać 

da -li) cięglem po-dułem ; pned tym uol~ - glem, u-cl~glem. 

l a - n l J• - doój ple- lu-chy. 

2. Ni ogrodu, ni ja roli, 
ni tadnego n imam domu; 
a przecie ja mego syna, 
nie dam we świat leda komu. 
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443. od Ooltcln (Bodunowo bathoroe). 

l. Tr•r•J we atr6nkl, gra-lu - ebua, tr·-caJ Wł 1\rÓD -

~~-~~~~ 
u - taJl - co - J• ki, we olr6okl, nlocm) - te ol~ 

da l te Bo - doo-oo-wlon-kl. 

2. Trącaj w jedwabne, gralucbna, 
trącaj w jedwabne, w jedwabne, 
niechaj -te się utal'lcują 
dziewuchy ładne, da ładne. 
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Polskl. 444. ud Lubrańco {RMtt< krulr.owy). 

. ·' ~ Muur. 1 ~ ~ n 
f~J,o~1- 1~~ł-f5*~f---'-• --=---.1 

DA b'ed&it'sa (i cbciala, da będde'ta-ci rnlała 

da i od lud•i u - klou da ukłon. 

445. od Dneścia (Wieniee). 

Eb,lqj= ~c']lJJ __ l l . 

~tittr~-r#f~~~~~ 
Tafi~oy,a ła nie u-mialat A matka ją po udsle, 

tylko no-g' •amia ·ta-la. tańcuj Kasiu Ja-ko ludlle . 

.Nuta: o b. L•d, Ser. I nr. 333. 

od Bneścia (Kru••yu, Solr.ołuwo) 
l 

==~~ 
da boli rny drewka dO·-bne rąhał. 

da boś my dobne po -obie- rtła. 

(Poczem KuJawlak takłt aam : n a o d s i b w dwa ruy nybnbrn tempie). 

l. A bo 

gnałem 

od Pnedeu ( Blenoa). 

=t:§:1~~~=fi?- ) -'-t; ___ :] 

daj z.m4rnł&Ja 

by-dło w po-le, 

ta mo
grać ci 
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2. Dziewczyno mil 1 3. 
szanuję ja ciebie; 
jeno my nie wpuszczaj 
dworaczka do siebie. 

Jakże-ż go nie wpuścić, 
kiedy pięknie prosi, 
na kolaua klęka, 
czapeczk~ unosi. 

Nuta : ub. Lud, 'tr. l nr. 332. - Tek t: Str. XXI nr. 29:!. 

Chod&ooy. 449. od O l~cln (Kolc ieln• ••eÓ). 

ob. LuJ, ~er. XIII nr. 37~. 
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"Nuta nr. 371 b). 450. od Babbln (Lubo\y~) . 

A ty ś n - n•n po-wi.- ut, mnie d&lewucbole Św i at za - •i• - za.ł . 

No \a : o b. L•d, Ser. l nr. 22f. 

451. od Bablaka (Mchowo). 

tę±rfETt~EE-ftti===t-T~~ 
1. Do- pie--ro my rutka kwłtołe, nie-dawnom Ja Jt za-sta-łaJ 

2. Szanuj-że me, chłopcze szanuj, 
za wianyazek da i za mój, 
ja cię też kocbać będę 
za zieloną za tę wstęgę. 

Tekst : ob. Ser. U nr. -ł9 . - Nuta : Mosownt D nr. 511 . 

452. od Lubra~oa (Olmlanowo, Bonlewo). 
Wu eluy (w rusie J••dy do śl u bu ). 
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454. od Wiarławka (Wiolka). 

ładny, 
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Lud, Ser. IV nr. 4~3. 

Pny w~elu . 456. od Lubraóea (Puiewo). 

E~-j 1':\ 

~~~-e±J=ff:=F-~~=c IfąJiiM 
O dla Bo- ga. co ta-kle - go P te nie wl-dae Ja - ola me-go. 

457. od Osiech• (Bodunowo bachorne). 
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Cbod•ony na luebkę. od Brdowa (Mod•erowo). 

od O l~ln (i.A'karuwtce). 

l. Ho la, hec-ka Oj Iee 

po-wroiolcz-k.a ja eó-re-rzh. 

2. Ojca z bić, matkę zabic (v. 
a córeczkę odprowadzić. 
Odprowadzić do Ul zyny, 
a z Ol zyny do Kruszyny. 

~ 
matka dy - n1, 

kle-by 11-oa. 

zwadzić), 

Nuta: ob. LuJ., Str. )JJ nr. ~;(), 
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ja oyn jego ole umiem te&•· 

1 

~ l . , 

f&?Jfliłt®'~ 

Doplerom 

doplerom 

Nuta: ob. Ser. IV nr. ł02. 

465. od Lubra6u (Redee• wielki). 

"' t 
tu do krów pnynla, a Juf. et my 

u krów ota-n~-1a, da eaym krowy 

l 

ił t 
ole py - ta - ole, 

wy-do - Jl- h. 



Nuta ob. nr. 2SO. 
l 

225 

l 
l ......., 

~l~-~: - -· --
-f-- Q 

L•d, u. IV nr. ~79. 291 311. 

1. migaj po ro ie, jagoda, 
sm1gaj po rosie, po rosie, 
poznają mnie wołki moje, 
znają po gło ie, po gło ie. 

~ut&: ob. nr. 41U. - Lu•l, S•r. IV nr. 442. 

46 . 

Ja aa wo - dą ty aa wo 

ja 11~ & to- b nie u - Knrlom. 

L•d, 8•r. XXII 

2. Nic ug:\.dt'tm, nie na toję, 
bo ć się ojca, matki boję. 

Tek t: ob. L•d, r. 1111 nr. 2!13, 

469. od Lubrańca (Ołgonowo). 

15 
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Kowal (Uniec). 

~~:!i~tf"t-Gg~ ~~~m~ 
EJ dtlewue, •J 

eaJ- ki rok o a d f man ty ka-la 
N ula: o b. or. 408. 409. - Teklt o b. Ser. XDI nr. 889. 

1. Ja - - atu, 
kedte Ku- kt pod•i•l! 

2. '•pij tu, śpij tu, 
zrana do południa; 

będziesz jadła, b~;dziesz piła, 
żebyś my nie schudła. 

4 71. od Lubrańu (Świeruyn). , 
• 

Po-ło-iy-lem pod kominkiem, 

ko woakiem J• o - d&iał. 

3. pij tu, śpij tu, 
z wieczora do rana; 

będę ściskał i całował 
boś moja kochana. 

Nuta: ob. L•d, Ser. III nr. 30. - Ser. Illl nr. 218. 

od \\loclawkL 

~piJ Ka. i u, piJ Ka-eia, • wie - czo -

~~~~~~·-·-: _· ~ 
UIDD - Wl - li bo (KUlu) JU& - cunku &:O-dna. 

Lod, Ser. III or. 268. 

Pa tonka (aa "tłami). 473. 

I.wd, er IV nr. 294. 130. 421. - S•r. VI or. 8:.9. - Ser. XII nr. 550. 
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od Wlodawu. 

--;---

Za- •umia-ły bo n, do awy ICa-81, 

luuzy-ay, JaR'tm Je-chał do Je-dy-ny. 

OJ etano, siano, J'Od Oj at ano, 1łaoo, aamo 11 eic\ 1o, 

l& m Jutdalew<&yoa gdy-by ja -go- da. &dra<lallo dtltweu, budaj 11e włcieklo. 
Nuta • o b. o r. 2~0. - Bor. Xll or. 173. 2~2. 

Polokl. 476. 

Oj aia-no, 1łano, pod aluem W11da. 

o6rke, mo\ko o-ud, wy-daj cór-kę, wydtJ ko-mu, 

bo ta two-ja c6-ru-loń-ka da 1 ole u - aled al w do mu 

5~
_1ł_N~~~or. 126. ---
~ ·- ...... ---- -----. -i- . . -!'< 

• ~ · .....,_ - -- ..1 ·- _, -.4 -- ___ ,_ ---· . ~ 

PnyJdsit do dom 1 

w domu f1)&t ka 

tf> na-ne-ka, 

1 ro-bot-ka , 

a jak. w karttmle 

a • c dD cu 



A co to tu 

jag'tm J• - chał 
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477. 

u mnna wiu, plo - ty da plo- ty, 

do ddewu-chy, pia-ły ko-ko - ty, lr.o-ko-ty. 

~J~_J~::T= =~·~ 
Kao-bie, od aie - bie, ma-Juś -ka., 

je-doa dróżka do Ra-cl,t-ka, 

kooblo, od e Ie - b Ie, od ale- ble, 

druga do cle - ble, do et o-bie. 

Nuta: ob. nr. 12:;, 126. 

4 78. od Lubnńca (Otmlanowo). 

~ł~~~~~ 
"'lol ~ ~"' 

Na pnypiecku Kuba o-rał, bo papie - ro - we woły młlł. 

Na p•~eu Ku - ba nawra-clł, wsay•tk•e dziew-ki po - o- bra-rał. 

Nut.\: o b Ser. I nr. 16 (otr. 313); m. U1. 256. :178. 

479. 

Kołnd•iej 480. 

481. 

"' "' Po-ka -pi-11-lcle parob_.,y, 

durole - Ócle po - lr.a-pl - h łcle, 

od Lubrańea (Śwleresyn). 
2 l 
l • 

ud Kowala (Grabkowo). 

jeden d,-wa, a 

a 1.\n tru-ci to al~ (w)l-ncu • 

. --::=:::::=:! 
----~ 
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482. 

Fł=tac B C ~__._·.: ...... -r::~ffi-~ 
E§l=v ~~ v 

A w ~m mojbm całklrm ty-cłu. 

po-~-nllem u dwie abrodale, dwa ty-co-dale. 

""'"' , .... , .. :~,,. ., ~ ...... "'"~"·'"'· 
łłab't@ąf~ 

Odelb ' ' .J=;ą ' 

~~-~ 
Tekst: ob. Lwtl, Ser. IV, nr. 180. - Ser. XII nr. 262. 

-== - d -- -----
Lu, Ser. I nr. ua. 319. 
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j 
dałem u ni,, co JO-dr.lu knyeę na "'•· 
pny oiJ akłaśG, oo- by Jl nie mogli ukrue. 

!lula ob. nr. 342. - Lud, Ser. I nr. 418. - Ser. IV nr. 138 . 

.Lvd , Ser. I nr. iGa. 27~ . 418. - Ser. IV nr. 188. - Ser . .\Ul nr. 262. 

489. od KoW1Lia (Bogualawlee). 
l 

~~i:i4ł&l ta i-~~-m 
"' t:: j,l 

Ja Ka-al - ea, ly Ka-•1-ca, A lloebelc Jł bęc pod o-lr.o, 

akl - ka altl-ku do llachel - ea. nie altllr.~- u . talr. wyao-lr.o. 

Nuu nr. 873 b. - Ser. X nr. S7 (w dueba Poloneaa: A kiedy odjddjau, bywaj tdr6w). 
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490. od bLicy. Pnedeu. 

Oj ciFI< ale bu g6-ry, da l mnie, 

oj )ak-d ale 

---3 --- 3 

Nuta ob. Lvd, tiu. IV nr. 180. 

491. ') od Ploukowa llyd . (Giunyn) . 

Tańco-wa- b uro-wlal - ka, 

a gnybek al~ 'lDlat da l 

C&e-mo nie o-nu&, chłopa-lu, r&e-mu nie o - neu, nie oneu! 

czy d wołki o- aun~ - ly, cay eam me mo-ien, 011 moien. 
t·~rtt. 

') W tym rodzaju jest pieśń o grzybach i na Rusi tak:!e, ob. Pokuc&e, 
tom n nr. 488. 
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-J 
1eo. 222. asa. 

493. od Sompolna (!l;ldlno). 

~·:;:'~---cb *-1·@1& ~ 
Cua do dom daif:•eca-ko, 11 gÓ-fił Jus ni - eto, 

tui-ta llf llon•c•-lio; do dom ni• bll - lko. 

Nuta: ob. Lud, Str. XJII nr. 266. 

494. od BneAcla (Smllowłco). 

-; ~ Fil- =:r.:1----®~· -b-t-_. li ~d-. - J-: ~.:.t -•- ,.-,~~ -;. 1: ~ ." c ~- ." - ·1~~-~ c~ n 
l. Tyi mi mi lu'- ka kochan-ko, O-czka el 1ie poły-lfku - Ją, 

t)li 111i mi - lu ~ - lu ma -luśka. sa-maś ra - inlui 

2. Tyś mi niemiły, Walusiu, 
tyś mi niemiły, niemiły; 

Wl!Biska ci opleśniały, 
oczka podgniły, podgniły. 

Tek t ł',•IIJd ( '"' f,lllłl, 11'(36 . rok Jci, nr. H:ł - L1~tl, ~er. XII nr. 111. 

Nuta, Lud, Rtr. IV nr, 417.- !lor. XIII nr. ~30. 

·195. od Lubrańca (Olmianowo). 

ę 
~ 1 - l _s:: 

f :1-3 _ l~::=- f-}_;}. J • f •• ~~-
[ - • l . .; ". .,-l .; _." 

•v.; ~"" 11 
,l 

J. ' ) J~ ko u1 ki Ja Jl{l< po - 1u blt~a- j•ł 

pa-na to ua -- ze -go 

F. . l ~ . . ~ 
~ E;_ '"1 

:P: •• '71-:I-:-.:J _:..:_1 
--g;-~- __ l L 

h ror-ua - la ltuka - j •• 

2. Oj szukają, szukają, 
da i naleźć nie mogą; 
bo go też ta kochaneczka 
da zastawiła nogą. Ttkat: ob. Ser. VI ur. 761. 
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l. Ol w letie,lecle al oliCAl gor,ce, 

pula dslewcayna wołki oa '•••· 

Pny - lochal do ni niejaki ilachcoc, 

u - e14ł IJ wołlr.l do domu atruayć. 

2. O mój ślachcicu, o mój kochany, 
uwiję ja ci wianek ruciany. 
Choćbyś uwiła i z rozmarynu, 
zajmę ci, zajmę wołki do domu. 

Telott ob. ~er. VI nr. IUó-9. 

Chod•ony. 497. od Kowala (Rakutowo). 

~ -a--·~··. - !_ .~·-..--·--.-.r:t tr JJJ_f---p=::i-.- .--
E§r.-= ... t;;-.-__ -_t: __ 11 ."_ "'_ :;;_,;:L..=:~--F•-•=1:F5l-;- · 

Z~by ty mnie moja Zosiu chciała, Kupiłbym lłt:ko pek. d~ bowy, 

kupiłbym ci Utfr)' fu-ry 11&0&, i:ehyti mia-ła dl, - jić krowy. 

49 . 
l 

a t• my panny da, 

na 16 l.ec&-ko odpro-wa-d&ą. 

Tekn Ser. IV nr. 10~. 

od Lubrtńc• (lledou kalny), 
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2. Da wesoły nam świat da i świat, 
da wesoły nam świat da i świat. 
Da ino-e my się ożenima 
da nie będzie nam tak da i tak. 

499. od Plo\rltowa t)d. (Giuuyn). 

1 l ~~ Fil 
Eł:t,__-4>' ·~l ~-~f-m:~- ~~J_._,: 
~~ . ."__ ·•--

\; 
Kua-11 mi kury paie Kury Ja-Ja po - jęUl>l-ły . 

ka -pu-att u - sielr.ae. alekaue alt po - trael-ły, 

a Ja muut u - ciek.a.ć. 

500. od Włocławka (Modsuowo). 

A l chłoplee Ja chłopie., da prUCI-lOt l• pned ant. 

da i nie drew-ola-ny ako-plee; da l bes kle - pl-oko ano-plee. 

Nut.a ob. Lotl, Ser. XIII nr. t79. - ller. 11 nr. 301. - Ser. XU nr. 267. 

lbaur. 

!Ue· ••J.t-111-wa 

O - te-nit ale, 

501. 

502. 

pool1 - •Jer- ka. 

l• mial, 

Izbica, Brdów. 

1-d~ • karc.r.my, 

nie bę-de alt 

(Ujma meta). 

uutaro WJr-1<&. 

po-nie-wiera!. 
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Nuta: LuJ, Str. IV nr. 168 

Od lbka. 

~-------
------~ 

Nuta: ob. Lwd, Ser. XU nr. 474. 

Kujawiak. 
504. 

od Ositein (Jaraoto•·lc ). -
O co CI i - d&it da1e-wucho, o eo CI ~ - daie da i - daie? 

eay o podu akl, cay o ph•ny -no, eay o plen•tdae, eoy o chiopala l 

505. 

~~--=- .-. ii;i=tj:.::i:fc!:::!:::::!:::t:-t-~ ... ~S: 

1&-· i iist· --l~±-"]-~~~'====-=---' 
Nuta: Lwd, Ser. IV nr. 426. 
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Kowal (tanlee). 506. od Lublenia (Kamienna). 
l • l 

~m· ~-~~,~-~-
j 

N ula : o b. 8or. l nr. !35. &2. 433. 

Muur kujawakl. 507. 

Sva ________________ _ 

Ma&ur JtJ ~apo. 
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Masur. 508. Włodawelr.. 

Nut..a ob. nr. 502. 509. od Kowala (Więdawlce) 

~ 

A 
da 

~ ~ @ ·j: .~--=t;-+.:-~-- ~~ . -~~ 
Ił 

OJ n.-dai - la alt kal~iy, oj ra- da -
da ił Jl wia-nek ci~- ty, da by gro - lta na-by la. 

Nut..a: ob. Lud, Ser. XIII nr. 230. - Ser. l nr. 334. - Ser. X otr. 110, nr. 39 

• 

Ja-i<ll lO ty 
ja-lr.li "' ty 

Okr,gly. 

510. 

Tobie do koni, ch l opal, 
nie do ty dalewulecakl, 

511. 

p101 Ja-olnek 
ple da l piu, 

512. 

A o - holłem alt 
ole mia-ła plenyny 

tobie do ko - ni do lr.o-nl, 
co ci nic po nlj, nic po ni) 

od Radalejowa (Płowce). 

(Głunyn). 
1 

1 
1 

Oj, oj, miło·Ć a t..akł llacbclook•, 
iyw-ie tu tonkę l oleble • toolr.t. 
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513. 

Siano cedziła, piasek wi•za~a, 

po tej robode tydzień letała. 

od Chodna, Prtadesa. 

Oj loty, leiy, 

ole od roboty tylko od doiel. 

Wędruj-ie mi c•) ru!i, byleś co ty - aka-ła, bylei co •Y - eka-ła. 

(Poe•em taóoz4 Kujawlab nr. 422). 
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516. od Sompolna (Sadlno). 

Popnedaa 10 awyltlo Cbodsony podany w Beryl 111 nr. 61 lub w Soryl X nr. 122. 

Kujawlak dreptany. 517. 

518. 

Cbodsony p 519. 

od Lubnńca (Otmlanowo). 
1 

od BnŃcla (Krunyn ). 

~-

·~ 

-~ 
uya XDI nr. 271. 

od Lubrańca (Ołgonowo). 
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520. od Lobrańca (Otmluowo) . 

ń~ j t 

~%1jtfiTEfrrl~~ 

1 ~ mw-~ 'ffifi. l:i1§l~~ 
ob. L•d, Ber. XIII or. 277. 

521. od hbley (Zagrodnlca). 

"""-J 

~ JjflW~~ JJ :m 
lł Ksebl<a. ----;---- ~ 

~=ff B=tJ-c~-s;g r ~=ffEfgl=i-~ 
Z tamty atro-oy Jt-do-reea-1<& jodale mło-dy pon da l poD 

Czapka no-wa pa-pió-ro - w a, perło-wy wie - niee da wleolee, 

puypatrsele się graecne pao-ny co aa młodzie - nłec, m.łodde-nlee. 

Chodzony (p rzy weselu • 

~!---

~* ~ ~ *J9ftltgU-W~~ 
~rttGHI$t~ 

Jedzie galan - ty, galan - ty, luklenta potyc&a-oa, 

konik n• l t - ty, naj~- ty. 

Nuta : L• d. Ser VI nr. 4~0. 
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524. 
~ 

ub. Lud, Serya XIII ur. •Oti. 

l . Zebyi ty mole kup >lbym ci 

tebyi m la - la kuplibym ci cztuy fury oiona 

2. Kupiłbym ci kierzenk~ lipową, 
żebyś miała do masła gotową. 

Nuto ob. nr. •1!4. - Text er. IV nr. 109 l tr. 267. - . er. XII nr. &. 

ole wl~ Jutnł bek o ni , te chod&l dwóch durnió" do na . 

2. Na Bachorzy portki zgubił, 3. Moja żono, tak mnie ~;łuchaj, 
przyszed do dom, żon~ obił. po Bachorzy portek zukaj. 

Lutl, Serya XXU. 

4. Żona chodzi po odłogu, 
portki leżą, chwała Bogu. 

Nuto : ob. Lud, S r l nr. 152. 

chi wucha la, Proliiero j ej 

ua ra-mieniu eyrk.i nieMa. będzlu miała &ucha ayuka. 

16 
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kledym wolkl wy-ga-nia-U, u-da-ro-wał nale-ły-cle. 

Lwd, Ser. IV nr. at!. 

Putenka. 529. od Wioolawita (Łtc). 
l 

rę!s~~· -~~~ 

530. od Chodou ( oesutkowo). 
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Nut• ob. nr. 443. 531. od Lubr•ńea (Boolno). 

tłtń&=-~-D~--I(i6&-'l 
A pr .. cle alt Boga bóJ-cie, Za -ltlkl'lo poco~atuj-ele, 

bo na po - lu • batem ala-wał, do robo-ty lu - dol aganial. 

532. 

~~~~ 
li .., ~ ~ 

Caemu chło-pa -lu ole one11, t&} d wo-ły po-pa-da- ły, 

esem u ole o - n•• ole onu&, e.&y aam ole mo- ł-11~ nle moitu. 

533. 

•~m-~~~-~ 
1. Na-alalam ja 

2. Po- la-lam ja 

roama-rya-ku, 

po Jutń - ka, 

oa mi nłe w-aeho-dzł, ole wac.hodal. 

Ja-ol-oek ole praychodal. 

2. Niech nie chodzi, niech nie przyjdzie, 
rozmaryn mój zielony będzie. 

Tekat: ob. L•d, Ser. XII nr. 111. - Nuta: Str. Xlll nr. li4. 

534. od 8ompolna (Ruukowo). 

f$+6r rh·18 :q :l tT/11 g rij#=?@ 
16* 
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, 535. od Sompolna (Młkouyn). 

·=s~~~-~ I*#~~~~~ _,_J_ ,, _,..____ ~- ~_"; : !f: ~:j -~-
.JLif_-I--_~----o - - ' - - ff--=::s 

A eó-te• ty 

t.a-bierasa ato 

~::T-#$1-ł ~ ®-1~~--~ ~ 11 loo' lo' li iool '(', 

ta pa-robelr., o-rać nie u - - mie.sr., nie u-mir.&, 
do dr.le.wc&yoy, -.lele o so - - bie ro-t.u-miUa. 

Nuta: ob. nr. ~()4. - Ser. XII nr. 122. - Ser. XIII nr. 391. 

536. od Kowala (Bogusławlee). 

ł AV ~ ł~~=s=t~iiXfi~ 
"" Ka-za- la my pa-ni ma-tka wołki gnac da l wołki gnać, 

i .w 

ci:1__:-j _.., -...-{-~~~ ~ r' ~~ ~~+H=F~~~-1?-1~~-;--i e=e: : 
a ja woł-ki do o-bor-ki, sam pod ple-ny - n~ • Kul• opać, bodtJolel 

tyl-ko wsi•-dę na koni-ki na gnia-de. 

2. Musiałbyś ty kochaneczku- rano wstać, 
żebyś roi miał moją dróżkę - zajechać. 

3. A co robią pańskie dziewki, -co robią? 
Wiją wianki z macierzanki - za groblą. 

4. A co robią pańskie baby, - co robią, 
ciągną byka do patyka - za ogon. 

Nuta: o b. Lud, Ser. IV nr. 274. 278. - Ser. XII nr. 567-8. 
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539. od Bnocla (Wienk<) 

~- ~!~_f-j.r-::~ ~-1 1 - r • ·.,- ~- 1 • :-t:-1 ~-::----.J- . - -'5~ ~!. :...- - - - • _.", l 'ł • . - t::__.,.. _C:::::j p ~ "" t:: ."1-:s-- i; 

1 N1t cit>bte mi ial tłtleVtu-lo, nie elebit mt tal rla l ial, 

a -Ił' t•ojich pod u ue rtek rom na nlrb ey piat da ł)'-piał. 

2. Nie ciebie pragnę dziewulo, 
nie ciebie pragnę da pragnę, 
ale t woj ich poduszeczek 
coś miała ładne da ładne. 

A eół • ty 

ole lm.uujen 

Nuta 1 ob. Lwd, Rer. XXI o r. 24~. 

510. 

:_r V 
xa nłe amuujet& otgdy 11nu-ry, 

bl na, oio wyjodrle a • błotni) d dury, 

Nuta: ob. nr. 142. - :or. l nr. 1~2, - or. XII ur. 267. 5~4. 

541. 

A moja ddeweayno b, d t mi ra-da, 

otwón .".o-ta dla ••-•1•-da. 

A l ••- iad b(d1o1 d U1i, 

będ>it • to-b' l 1•11 1 J&<l. 
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---~ ----=.3--

od Kowała (WI~elawleo). 

PilA MOIIO, 

l. A talleował Kur.y-jamka po drodse, 

oo-dae. mial tnewicskl a koai~J o6łil oa 

N• tęż DU~: 

2. Zakukała kukaweczka - koło ogroda, 
bije deszczyk, bije nawalnica; 

nie utrzyma w ręku lica (lejca) woźnica, 
leje się z koników woda. 

Pnvocarl l•u:lw S836, rok. 111, ar. 3. 

Da l konie ril)t. nie ole m•-Jt. gołe tory - u ko - ry - u, 

1 biegaJ lm 

a forua-le 

w podłogv M- Jt da bl - Jt, 

wayp Jagula go-łe-go ty - 11 

ole nie dbaJt. IOr&O-łf pl - Jt 
da tyta. {druga osę 'e w O <łwr) 

l piJt. 

Nuta: o b. nr. 461. ~ł. - Lwd, Ber. IV nr. 168. - Ser. XII o r. ł&5, 
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Tu mo norka lrrl>tkłe róiki Nuta o. ó26 a. 

tu b~-do opal, tu b~de a pał, b~dt al~ &my- kał da •my ul. 

Nuta n. 464. 

A-lt to 

w t.y marny w1l 

podltówoe&-k~ 

545. 

by c ole mo -te, 

546. 

547. 

Nieda-leko 

odpadła t.lrn ltool-ko - w! 

pnypra-włć. 

l 
od Lubienia. 1. 

o-itolć lił, ole oie robiĆ. 

truba robić, pomói Boio ł 

Ttlrat: o b. nr. 119. 

od Lubłtnla (Kamłtnna). 

Błtkowa, 

podkowa. 

Wuałalbym al~ 

koni- lto- wł 
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Nuta: Lwd, Ser. l ur. ~ł8. tl7. - Ser. IV o r. 120. lłO. 292.- <:!er. XU nr 530-2. 562-3 

548. 

l. Jołd n bo- ru da wróć mysie, rozmówmy s e, 
juid u ho- ru u bo-ru. nie rób my ła-łu, da. ł.a.-łu 

~ @~i;ffi~*~==@ 
L....t:::j 

2. Już me nie żałuj Ruzinku, 
już me nie żałuj, nie żałuj, 

weż chusteczki, o trzej ocz ki, 
inszego szanuj, da szanuj. 

Nuta o b. Ser. l nr. 90. 286. 325. - Su. IV nr. 402. - Rer. X U nr. 267. 

Nuta nr. 467. 549. od Słuhn (O•t:r•w••l· 

~l .--n~fl!1itr=T=J~-t 4-F~ "'-V-- .... ~ t;; ___ t;; ~=1 
lol .., "' "" ~ il 
Nieda-le - ko wiei ode wai l - no be& gór - k~, bea górkt, 

" " • • ,. ,. i - no bes po - le, bez po-le, 

~~OOfi®it1+=&ill1k~~~ ~1 ~ 
"' v V V V loł iol "' v 1,1 t W\J \,1 

.., "" 
"'Ytho- ''- la matka córk~, )al< mah - nt jak Ja-gód - kf. 

- ludziom nie so - bie nie 10 - bte. 

Teb l : o b. Lwd, Ser. :Uli nr. 199. 

650. 

eay Koja - wie - na da da-na. 

2. Wolałabym Kujawiana 
bo dobrze orze, da orze, 
ta chusteczka wyszywana 
wnet my sie podrze, da podrze. 

Teko\: ob. Lvd, Ser. XIII nr. 247. 308. 
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od Rart,łka (Cierhotlnek). 
1 , 

Ctemu nie ipiewa-eief e'ły ol-no-we gę-by 1na-cle; 

••Y ol-no-... e c•y bluu-ne, <ty na kl6d-kl u-myka-ue. 

A w Kamlenny 

co .... - l• 

Ttkot: o b. er. X nr. 112. 

-- -~ ---- --------- --------

Nuu: J .• tł, er. IV nr. •12. •16. 

553. od Chodna, Lubienia. 

dobny ludale, 

to lm djdale, co u-ole- J•, 
c.ume pel•flt, 

•J•d•• pta-ki. 

o•l Pr .. dua (Błon o a). 

l; 
Ty i nIe chelala 

KUma aJ11•• 

l- oo Kllmt, 

w6d-kt pl-Je. 
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555. od Kowala, Bndcla. 

~-t d: 1= en r u (if 1 r r tGS tttW 
.A. cume o-caltl u d•l~woes-ltl, 

• l 

a cume csar-nt 
a na mó-wl-la, 

da jak u pa&; 

~ ---r--- ~ 
l ~ • tiij+rnr r ~1=~*1 

a u -łu- dal-ła da l chło - pa -lo głupca. 

Nuta : ob. Ser. IX nr. GO. 

a bodoj alynę - ly, 

Nuta: ob. Lwtl, Ser. IV nr. 415. 

557. 

t$--i~F=·· 
Studtitntet- ka cembrowa - na, 

wę:-bortk wl - sl nad ol4, dzlewc&yo~ mi daj la d••· 

A «Y ja nlenr&ęlllwy, da c&y ro6j kooik •l-wy, klo'm jechał 
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l 
l 

-7===--gj 

560. 

~§-·~~-_:E§-!1~-_· ~}~~~ 
Po Iły panny 

oa-Ja-dly alo 

OJ olo !ty-do, 

do u- cłu, 

ja - - błu - sztlr., 

wyuły do d om kła - d t elę, 

bo lu id t bo - lal bnuuolr.. 

561. od Lubrańca (Bonlowo, Grójec). 

O(&ki mo-Je, c&te_ry noe-kt oa !)elf. 

Nuta: o b. /.ud, Hor. XIII nr 2~2. 
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Pny or.eplnach. 563. od Brdowa (Śwl~IOsławice). 

li~. 
l l l 

~ ~·~~ ~ 
~'~tWQ~P~g=d ===l 

Cauaml doda)': 

Dzid, dzid, dogonię cię, 
mam scyzoryk, ogolę cię. 

564. od Lubrańea (Bułkowo). 

~-~~~=~l.=f:~~~--~~.-?4 
Nuta : ob. LwJ, Ber. l lll' . b7. (nr. ~ U). 

565. od Lubrańca (Panlewo). 

~gd:_~~ 
Saynkuecako dawaJ plwa, B~dale pi-ła gorułecakr, 

b~dale •• mn, Ka~ka plbo. o• oynacaka, na córec•k~. 
Nuta : o b. Lud, Ser. X lit nr. 141. 142. 
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od Lubrańra (D•bi•). 
l 
l 

a portnysk.~ w Ko - bio-11-rach, 

a aukm• - no w Bro-niewie w S~dalnle )eu - ce pi - )e, )ut na buty. 

568. 

Z gtl-ry luu- ry, Muu-ry, 

• gó-ry buu -my. buta-my. 

od Lubrańca ( ull<owo). 

da i Kujawla-nie 

da porna - lui - ku •~ wa-rny. 
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570. od Lubrańca (Redee& kalny). 

~~~=P·gl~ 
Da dałaś g@ - by sa lny gro-ue, Da d &łaś wpn6dy bo-ga - le - mu, 

da dt.Ji.e l mnie klej ci~ pro-u~. da daJ mnie ler.. u- bo-glo-mu. 

' l 

~D :l:§ titJ-IfJJ =r==TI 
571. od Lubrańea (Panlewo). 

- .. ~ 1 

~.=t~--P+l 
1. Wti-te mnl•, wti chlop&-lu, oo ja elo tam 

od maiki mo - jl da mo-jl; 

l ! . . l c e t'; r = 

nlewo-11. 

2. A cM: ci to za niewola 
u matki t woj i da twoij-ć; 

da od rana do wieczora 
strojić się, w okienku stojić. 

Tekel: ob. Lwd, Ser. X nr. 99. 

Nhklóny lplewt.Jt na !f nuto l lel<et w Ser. l nr. 159. 

-:-----~ .. ·~----
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J)o 8tronniey 2. 

Łęczyca. Boruta. 

l. 

K. W. Wójcicki (w Tygodniku illuslrowanym, Warsz. 1862, 
nr. 129. 130) na~tępujf\ce potłaje o Borucie wiadomo~ci: 

"Dawne podania narodowe szczególniej uwydatniły nam sławnego 
diabła B o rut~· Brzmi jego im i~ 7.arówno w tradycyi szlachty ł~
czyckiej, jak u ludu na calem Mazowszu. 

Glówn!!J jego siedtib<\ były lochy starożytnogo zamku łęczyc
kiego, a najwi~cej psot robił na gościeńcu w§ród ogromnych błot, co 
rozdzielajl\ dawny Tum od samej Ł~czycy. 

Budowla Tumu z odległych pochodzi wieków: dwie wiete z gła
zów granitowych wskazuj!!J to wyraźnie. Na narożniku lewej, widać 
ślady gł~bokie pięciu palców; lud je podajejako wycisk ręki 
B o ruty, który rozgniewany o to, ze \V jego dziedzinie wznoSZI\ lu
dzie kościół, w uniesieniu wściekłem o b a l i 6 chciał w i e i o; ale była. 
niewzruszoną,, a Boruta wyci ną,l tylko na granicie narożnym pi~ć 
ogromnych swoich palców. - Podanie to wskazuje, że należy on do 
bardw dawnych diabłów polskich, bo stars1.y jest od starego tumu 
łęczyckiego 1

). 

Chłopkom psoty wyrabiał, w prowadzajł\C ich w błota i topie· 
liska; a kiedy bićdny kmieć, cz~sto podochocony, narzekał i płakał 
nie wiedzą,c jak wybrną,ć ze swym konikiem, Boruta śmiał się całą, 
gębą, i klaskał w ogromne lapy rado~nie. 

Ale najwięcej lubił igrać ze szlachtą, a jakoś <'harakterem, na
wyknieniami i fantazyją, zbratał się głównie ze szl chtl\ łęczycką, 

') • W pobliżu tumu, w błotach niemal samych, stoją prostokątne okopy, 
zwane w t~j okolicy okopami szweuzkiemi. Zwidziliśmy je kie
dyś i przekonali si~, żo to jest cmentarzysko z czae<'lw słowiańskich; 
pod względem bowtem tratl'gicznym nigdy za szańce ani baterye słu
żyć nie mogły. Jakoż przy bliższ\\m badaniu pokazało się, że w da
wniejszych latach wydubywano z trgo okopiska urny z przepalonami 
kośćmi, a przy nich szczątki ozdób do stroju i okruchy starodawnćj 
broni". (K. Wł. W.). Wyrazy spacyowane w druku, oznaczajątra
dycyę przez nas samych zasłyszaną. n:t miejscu. 
Luol, Soryt XXII . l 7 
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klórą sąsiedzi p iskorz a m i zwali. Za ten przydomek niejeden kar· 
mJ.zyn ' 7.lifowan~ demeszk~ (darnasceńsk~ szabli\) miał czoło wybruż
di.one, ~zramę przez policzek lub przez czupryn~, albo ucho obcięte; 
nazwa jednak piskorza tak przyrosła do imienia Łęczycanina, że jej 
1 ostrze stabli zapomnieć nie dało . 

Jeżeli lud dotll!d na granicie wieży Tumu pokazuje ślad Boruty 
r~ki, jeżeli przypomina małe jego psoty. to szlacheckie podania do
kładniej go nam przedstawiaj~ i charakteryzują. tak, że zdaje się 
jakby to był typ prawdziwego dawnego łęczyckiego piskorza. Imię 
jego zachowało się nawet w szlacheckich klątwach, bo dawniej, gdy 
jeden d rugiemu chciał dogryźć, wołał: "żeby g o B o rut a z d u
sił, a l b o m u l e b urwał~, a diabeł (mówi podanie) ni(>raz speł
niał życzenia te, w gniewnym wymówione zapale. - Posłuchajmy 
tradycyi szlacheckiej o naszym Borucie. 

l. W pobliżu za m ku łęczyckiego mieszkał szlachcic niewiado
mego nazwiska i herbu, rosły i silny. Nikt z nim mierzyć się nic 
mógł na szable, bo za pierwszem złożeniem, potężnym zamachem 
przeciwnikowi wytrącał oręż z ręki. Jak się raz plecami o zrąb domu 
opar!, całe sąsiedztwo nie dało mu rady; a wiadomo że wtenczas 
n1e używano ognistej brom, tylko szabli. Strzelbę uważano za broń 
zdradziecką, szablę za honorową. To też ów szlachcic, dzielny rębacz, 
tak wywijał młynka demeszką, swoją., że jednym powytrącał szable 
z ręku, drugich tak obciosał, że uciekli jak oparzeni. - Ztą,d nasz 
szlachcic dostał przydomek B o ruty, bo mówiono powszechnie, że 
musiał mu diabeł Boruta pomagać, kiedy z całego zaścianka wszy
scy nie podołali mu razem; a że nosił siwą kapotę, dla różnicy więc 
od prawdziw ego d i a b la, dostał pnydomek S i wy- B o rut a. 

Od owej chwili każdy go mijał lub ustępował mu z drogi, na
wet w gospodlie rozochocona szlachta, kiedy porwała się do szabli, 
na sam glos S i w e g o- B o ruty wybiegała do sieni albo na podwó
rze, i tam karbowała sob1e dymiące łys10y. 

To uszanowanie, a raczej ta bojaźń sąsiadów, co znali moc ży
lastej ręki, wbiła go w dumę. Uniesiony nią., nieraz Mię w zuchwa
lt'j przechwałce odgrażał, że jak złapie prawdziwego Borutę, to mu 
ż e bra połamie albo karku nadkręci, a skarby których pilnuje, zabie
rJ.c. - U ważano kilkakrotnie, że wtedy słyszeć się dawał w p i e c u 
lub za piecem śmie c h szyderczy. 

Siwy-Boruta kiedy pił, a pił nie-lada, bo go najtężsi bracia
piskorze nie mogli przepić, zawsze pierwszą. czarę wypijał za zdro
wie diabła Boruty; a wtedy zaraz rozlegał się głos gruby, przecią
gły, jakby z pod-ziemnego lochu: dziękuję waszmości. 

Siwy-Boruta miał dużo pieniędzy, ale wkrótce w hulance je 
roztrwonił; postanowił przeto dostać się do skarbów w lochach łę
czyckigo zamku i wziąć z parę mieszków złota od swego m ił e g o 
p a n a · brat a, jak nazywał d1abła Borutę. - O samej północy, za
pali wszy latarnię, zuchwały szlachcic, ufając swojej sile i szabli którą. 
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dobrze wyostrzył i przymocowal do ręki rzemykiem, poszPrlł do lu
chów, latark~ rozświecając sobie ciemnotę do koła panuj!lcą. Z.e d11 ll' 

godziny chodził po zakrętach, i nareszcie, wybiwszy dr z w i jtdnt• 
że l a z n e ukryte w murzt'1 ujrzał roz ypane skarby; w k<\!'il', na 
bryle złota, siedział sam Boruta, w postaci sowy z i krt.<\Cemt 
oczyma. - Poznał go od razu, bo z pod pierza przeglą.dał kontu~'l 
i żupan, rogatywka, huty z cholewami żółte, a szablę dobyt;L z po
chwy trt.ymał pazurami. - Zbladł i zadrzał na ten wiJr,k zuehwał) 
dotą,d szlachcic i spocił stę petęinie ze strachu; po chwtli jednak. 
przyszedłs1.y nieco do siebie, wyrzekł z cicha z ukłonPro i pokuq: 
nMnie wielce miłościwemu panu-bratu kłaniam uni
ż e n i e". - 'owa kiwnęła głową, co rozweseliło i ośmieliło Sillego
Boru tę. Ukłoniwszy się raz jeszczE', zaczął wypełniać lłutem i sre
brem ogromne ktPszenie sw~j kapoty i wory które przyniósł ze sohą. 
Tak je wyładował, że ledwie mógł się obrócić. 

Jui świtać zaczęło, a nasz szlachcic me prze ·ta wal gar~t·iami 
ściągać z!oto; w ostatku, nie mając go gdzie chować, poetą l sobie 
w gębę sypać, a że miał niemal~, na!lypał dosyć, i znowu ukłonil\ 
szy się pierza temu stróżowi, wyszedł z lo~:hu. - Zaledwie stanął 
na progu, kiedy drzwi się same zatrzasnęły t ucięły m u c a l ą 
p i ę tę. (Lud, Ser. V, str. 20, nr. 21). Kulejąc a krwią znacząc ślady kro
ków swoich, przeładowany skarbami, dobywają,c ostatków siły tak da
wni6j potężn~j, Ied wie do ze dl do swego d worku. U puścił na podłllgę 
złoto i srebro, wypluł je z napchan~j gęby, a sam padł wy:ulony 
i chory. 

Odtą.d miał dui.o pieniędzy, aie stracił zdrowie. Prtestękał 
krótkie już tycie, i gdy w kłótni o miedze graniczną, wyt.wal s:t
siada, szlachcic ten, którego dawni6j Siwy-Boruta jednym obalał pal 
cem, pokonał bogacza i zabił. - Dwort!k jPgo tal pustkamt, bu 
nikt go zamiest.kać nie cbl'iał. Dtabeł Boruta odtąd często prze"ia 
dywał w star ej w i er z b i e co na podwórzu rosła, zkąd odwiedzał 
także izbę i alkiert, zabier»ht: i przenoszą,c pozostałe skarby napo
wrót do lochów zamku łęczyckiego. 

II. W ciemnym lochu łęcqckiego zamku, przy rozpalon~j 
drzazdze (trzasce) smoln6j, siedział na beczre jaki~ w1pty szlachcic 
i pił z antałka Mial na sobie karmatynowy żupan, pas złotolity, na 
rzemyku szablę; t•zapka rogatywka z siwym barankiem nte puyle
gała mu należycie, jakby co~ j~j zawadzało; jakoż kiedy chetal tę 
poskrobać po głowie, ujrzaie< przy ręku p i ę ć ogromny c h p a z ti
rów, a za uchylr.niem czapki, m a l e czar n e rogi. Był to 1ltaht•ł. 
pan Boruta '), co pilnowal :karbów zaklętych w zamku, pozn"blyrl• 
w ukryctu od dawnych udzielnych jeszcze k " lą,2ąt ~Iazowie t:kiclt. 

') O Borucie jako str6żn locłlów 7.!lmku łęrzyrkit>go pis7.t' takio• ~" i~·o· ko 
(Up1.~ ~tarożytnćj Pulbki, tum I, str. 246). 
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Twarz mial wielką, rumianą; wąs potężny, obwisły, spadał mu wraz 
z brodą na piersi; wzrostu Wielkiego, szeroki w plecaclJ, oczu iskrzą
cych. Zachmurzony siedział na wypróżnionej beczce po małmazyi 
(wino mocne węgierskie), ale kiedy miał się uśmiechnąć, wąsy pod
kręcał w górę i aż za duże Udty sterczące zakładał. - "Już dosyć 
wysiedziałem się w tern loszysku ciemnem i wilgotnern (mówił do 
siebie Boruta); niema co i pić dalej, ostatni antałek węgrzyna za 
chwilę tę wysą,czę. Zresztą, myślę, że nikt się teraz nie poważy zaj
rzeć do tych skarbów, a jakoś tu tęskno i nudno. Sto lat tak t~iedzę 
na jednam miejscu, gdzie zawsze ciemno, chłodno, ponuro i a na 
~wiecie słonko świeci, ptaki i ludzie we,;olo śpiewaj<\, kapele brzmią,, 
szlachta ucztuje rada. Trudno wytrzymać dłużej. li u l aj d u s z a b e z 
kont u s z a l Zamknę loch i puejdę się po świecie; trzeba jeno 
ubioru co poprawić, aby dobrze przyjęto gościa u. 

l'" szlachcica Kaliny, o milę od zamku łęczyckiego, we dworze 
ponad błotami 1 jeziorem, brzmi bucwa kapela, wydaje on bowiem 
za mąż najstar~zą, córkę. - Ćma krewniaków i sąsiadów napełniła 
cale domostwo; beczki z miodem, piwem i wódk~ stały w Sieni, na 
ganku, w izbach, bo pan Kalina zamożny szlachcic, dziedzic całej 
pńł-wioski, dobył woru z zapleśniałeroi talarami, nie żałując wydatku 
na tak wielką, dla siebie uroczystość. Już było po ślub1e, wytoczono 
dzieżę od cbleba, aby na niej pannę·mlodą, oczepić, a kapela za
częła brzmieć pieśń starą, o chmielu, znaną, nietylko na ~lazuracb, 
ale w całej Polsce, kiedy we drzw1ach ukawł ~ię nowy gość mo
spodziewany. - Ubrany był w karmazynowy żupan, pa~ zlotolity, 
czapka rogatywka z :;iwym barankiem, na rzemyku :;zabla, rękawice 
czarne, buty z wywijaną, cholewą i ogromnerui ostrogami. Jak stanął 
we drzwiach, całe zawali!; kiwnął głową, nie zdejmując czapki, prze
szedł dfllej i usiadł na ław i t!. - Kapela grać pnestala, pieśń chmie
lowa ochotnikom na u tacb ·konała, niewiasty przeraione tuliły s1ę 
do kąta. Gospodarz, ujrzawszy na wszystkich twarzach pom1eszame, 
zbliżył się do nieznajomego i rzekł: "Panie bracie! zawsze możecie 
n mnie jeść chleb z solą, było z dobrą woh\; ale na tera1. nie pro
siłem waszeci ... wiec ... " I wskazał drzwi otwarte. Nieznajomy po
kręcił głową, na znak że nie wyjdzie i wybi\kn<~ł od niechcenia: 
"Pić". - Pan Kalina kazał po1lać gąsior z miodem i czarę, ale nie
znajomy czarę rzuclł na ziemi~, przytkniJ.} do ust gą,gior 1 wypił go 
do kropli. 'zla,·bta łęczycka klaszcze z radości, wołając: "to nasz 
brat". - Nieznajomy uśmiechnął sic we:;olo, pokręc1ł wąsy w górę 
i aż za uszy założył, a widzą,c beczkę miodu, porwal ją, pootawił na 
stule, czop wyrzucił i rozdziawił paszczę, łykają,c strum1eń napoju 
z szumem tryskający. - Wszyscy 7. podziwieniem lltoczyil niezna
jomego; niewia,ty i panny po s ta wały na stole i lawach, patrząc na 
pijaka. Nieznajomy łykał, sapią,c tylko nosem i wkrótce uniósł beczkę, 
potem dobrze przechylił, aż w k011cu niema miodu, wszystko wytrą
bil gracko. Wtedy połow<J, Wi\Sa otarł:;zy z piany usta i brodę krzy-
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knął: 11 kapela, cbmi'ela!" i porwał za ręk~ pannę-młodą. Wrza
snęła przestraszona dz1ewoja, a gdy jl\ ciągnie nie zwa~ajf\C na jej 
trwogę, staje w obronie narzeczonej pan·młody i wyzywa zuchwalca 
na szable. - Nieznajomy ociągał się, ale gdy mu nowotaniec wy
ciął policzek, ie zaledwie przytrzymał czapki na głowie, a od innej 
szlachty poczuł na karku silne razy, zawołał: nPO jednemu! po 
jednemu proszę z sob~~; w taniec!" l wyszedł na podwórze. 
Zawyły psy, jakby wilka poczuły: szlachta wybiegła za nim, ~eby nie 
uciekł; zapalono łuczywa, wyniesiono świece, i zajaśniał podwórzec 
jakby od słońca w południe. 

Nieznajomy dobył szabli i spojrzał iskrzącym wzrokiem, gdy 
pan-młody krzy~ świety na ziemi swoim kordem znaczył. A~ się 
skry sypnęły za złoteniem szabli: nieznajomy dobrze się bronił, znał 
kny~ową sztuke, ale pan-młody zręczniej nacierał; widząc zaś ~e mu 
nie podoła, przerzucił z praw ej ręki kord w l e w 11.' czem odu
rzony przeciwnik, nie dostrzegł cięcia i oberwał potężnie po ręce. 
Obcil\ł mu dwa palce, spadła czarna rękawica, nieznajomy wypuścił 
z zakrwawionej dłoni szablę, aż tu kur p i ej e. - Stęknl\ł ranny, 
podskoczył i znikł z koła otaczającej go szlachty, zostawiając na 
ziemi pas złotolity, rękawicę zbroczoną i szablę. Gdzie stał, zaki
piało trochę smoły, a gryzący zapach siarki uderzył we w'zyst
kich nosy. - Pan Kalina podnosi pas, porywa rękawicę, trzą,sa; wy
padają dwa wielkie paz.ury z kawałkami palców. Pan-młody patrzy 
na szablę: to p o gańska! nie masz na niej znaku krzyża ~więtego, 
tylko księtyc turecki. I wołaj~~; wszyscy: B o rut a! B o rut a! 

W ciemnym lochu łęczyckiego zamku, prly rot.palonej drzaz
dze smolnej, wąsaty szlachcic w karmazynowym żupanie, bez pasa 
i szabli, czapka rogatywka ale z poeiętem snkn~m i iwym po zar
panym barankiem, leżał na dwóch próżnych beczkach, lizał rękę oka
leczonl:\ z trzema potęinemi pawrami, bo tlwńch brakło, i tak pra
wił do siebie: .,Nie wyjtlę jni więcej na ~wiat. Rano dobrte było, 
kiedym się wygrzał na ·łon ku; ale wicrzorem róż zyskałem 1. tą, 
przeklętl:\ szlachtą, z tymi piskorzami, co kla'ikali jakem pił gracko, 
a potem wyzwali na rękę? ~tyślałem że im przecie podołam, aleć 
oni lepiej robią, kordem jak a m diabeł. ~gubi Iem pa i szablę. po
cięli mi czapkę, kaleczyli rękę, a co najgor m. poznali że Borutę 
obcięli. • - l kręcił ze złości w~~ y, darł brotlę, a lizał rękę zra
nion!l. - Odtąd już więcej z lochu zamkowego nie wy _zedł łęczycki 
diabeł '). 

III. Jak widzimy z tych podań, Boruta był w ·woim charak
terze , ;larhciccm, lubo 1awsze zacho11 al wyraźnie piętna prawdziwego 
diabła. Z ludem mało się wdawał, chyba żehy mu psotę wyrząd~:ić 

1
) Według wyubrażCJ'l ludowych, mieszka un tam jeszcze i czeka wy· 

zwulcnill. 
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nap~dzić strachu i łzy nieraz wycisnąć; ale ze szlachtą, to za pan
brat radby się bawić i weselić. Pił lepiej jak najtętszy piskorz, -
wybornie się rą,bal, - ale znalazł lepszego od siebie gracza. 

Źródłosłów jego nazw1~ka wskazuje, te pierwiastkowo ród swój 
wywodził z ciemnych b o rów: dawne ludowe podania wspominaj!\ 
nawet o diable B o rucie, co zamieszkiwał gęste lasy i puszcze nie
przebyte 1

). Nasz jednak Boruta widać nie lubił cicbśj ustroni borowej, 
bo przeniósł SiQ do lochów łęczyckiego zamku, Zkl\d blitśj było lu
dzi, a szczególniej szlachty, za której towarzystwem tęsknił, dopóki 
mu krwawej nauki nie dała. Chociat ubierał się po szlachecku, przy
mioty właściwe diabła zachował wyraźnie; dlatego przybierał na sie
bie postać sowy, owego ptaka co był wróżbitl\ śmierci. Lubił wyle
giwać się w starym p i e c u i przesiadywał ochotnie w wypróchniałej 
w i er z b i e '). 

D.tiś na osuszonych błotach pod Łęczycą, już nie straszy i nie 
zwodzi Boruta podróżnych kmiotków, nie zacią;ga ich w trzęsawiska 
i topiele. W paniały niegdyś zamek łęczycki poszedł w ruinę; z gru
zami wszelako starego gmachu zespoliły się imię i pamięć sławnego 
niegdyś diabła" 8

). 

2. 

Jako dopełnienie tych podań, zamieszcza Tygodnik illustr. z r. 
1862 nr. 136) następującą gawędę: 

"Ostatni figiel Boruty. W zakończeniu opisu psot, jakie 
Borula szlachcie i włościanom okolicy łęct.yckiej wyrządzał, w nrze 
130 Tygodn. illustr. powiedzlano: że od czasu jak temu biesowi na 
weselu u p. Kaliny, pan-młody dwa palce odrąbał, nie wychodził on 
już więcej z lochów łęczyck_iego zamku i że teraz nie wodzi już 
kmiotków po topielach. - Ze Boruta już się teraz nie zjawia, to 
prawda; ale w aktatb kryminalnych po-pruskich grodu łęczyckiego 
są autentyczne dowotly. że go bagatelna, nawet dla szlachcica, a cóż 
dopiero dla diabla prtygoda z zięciem Kaliny na krótko tylko w lo
chach zatrzymała, że wylizawszy się z rany, długo jeszcze hulał po 
bagnach i trzcinach Bzury, i że dopiero chłopska kłonica dokonała 
tego, czego szlachecka szabla zrobić nie zdołała. 

') Lęczyc.kic obfitowało niegdyś w b o r y, jak tc!('o dowodzą. liczne wsie 
ztad miano SWl' tJior~re, np. Borki pod Lęcz)CII, Borowo pod Letni
czką 1 ::iicdlcem, Borowiec porl Leżniczką, Grabowem i Giecznem,
Borucil-e pod Siedlcom, - Boruć i BorMzyn pod Solcą wielką, 
Borek pod Gmbowem i Chełmem, - Borówek pod Zgierzem i Każ-
mierzem, BoryMiswice kościelne i zamkowe i t. d. 

') Z tych przesądów ludowych mamy pnysłowia: • W etarym piecu dia
IJel pah" -.Zakochał się jak diabeł w suchej wierzbie". (W.). 

3
) O diable Borucil', pisze także gawędę w karczmie pod Łęczycą Romau 

Zamarski (Zmoreki) w Dzienniku Warszawskim z r. 1854 nr. 29 
(z dzieła: Domowe wspomnienia i powiastki). 
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Było to za rz111du pruskiego. Ł~czyc~ fortyfikowano; tysi(\ce oko
licznych chłopków codziennie p~dzono do kopania szańców i sypania 
wałów; siły ustawały, sprzętaj się niszczył, a kmiotki gorzko uty
skiwali, nie szczędząc przybyszom przekleństw i szczerych życzeń, 
aby si~ Boruta z niemi popieścił. 

Wieczorami powracali do wiosek po za błotami położonych 
a Boruta, jakby w spółce z Niemcami będ~cy, przedzier1gają,c się: 
to w k o z l a wskakującego na wóz, to w b er n ar dyn a proszącego 
o przewiezienie przez kałużę, to w dzikiego niby postrzelonego k a
e z o ra który zrywajl\C się i zapadają.c co kilka kroków, wabił za 
sob~ w chrapy, to przybierając liczne i n n e p o s t a c i e, co wie
czór, - tego w błocie znunał, tamtemu konia zatopił, innego całą 
noc po topielach wodlił, dopóki chłopek, postrzegłszy zdradę bie a, 
nie odegnał go znakiem krzyża ~więtego, pr.ted którym opęta
niec j11k oparzony uc1ekał, napełniaj!\C echem gło~nego śmie c b u 
odlegle chrapy i trzęsawi ka. - Nazajutn, pny dalszej pracy 
w szańcach i na wałach, opowiadano obie one przygody, których 
rzadko kto nie doznał. 

Był w zakże Stacho, parobek z Topoli, kościelnej wsi po tam
tej stronie błot wzgl~dem Łęczycy o pół mili położonej, zawsze 
trzeźwy. znają,cy dokładnie wszystkie twardsze drożyny na błotach 
i umieji\CY nawet rozpoznawać je w noc ciemną; ten nie miał jeszcze 
żadnego spotkania z BoruŁII!, bo też zwykle, jad~c przez błota od
mawiał sobie pólgło em: "Pod Twoją obronę uciekamy się, Świ~ta 
Boża Rodticielko" i t. d. - Pewnego wieczora atoli, zapóźniwszy sie 
nieco i marząc o wczorajszej hulance na weselu brata, jakoś zamiast 
nabożnej pieśni, nuctł c h m i e la, pop~dzają,c ztrudzone koniki. -
Wtem nagle chrapn!\W zy, szkapy uskoczyły w bok, i w jednej chwili 
Stacho, wywinąwszy kozła w powietrzu, upadł na dróżke, a konie 
grzezną, i szarpią sif,) w obocznem bagni ku. - Zrywa się Stacho, 
chce chwycić wypadłe z r111k lejce, a wtem tu?. obok ·ieh1e lyszy 
przeciągłe: he-he-be be! - Wzdrygnl\1 się, bo ... oczywiście śmiech 
to Boruty. Jakoż, o dziwo! przy jasn~m świetle księżyca, który błysz
czał jak rybie oko, obok k~py trzcinowej, tuż przy drodze, widzi 
czarny od stóp do głowy potwór z wywiędli\, żółtawl\ twarzl\; 
w szerokich u tach z których wy taje kilka dwu-calowych zębów, 
trzyma krótki\ fajeczkę; na glow1e, zamiast czapki, duty n i e to p er z; 
ubrany był w aksamitny kaftan z wielkiemi białemi guzami, w ta
kież majtki, u kolan białerui sprzj\czkami spięte; t•ieniutkie komarze 
nótki odziane miał w czarne jedwabne pończochy i pantofle zdobne 
bialemi sprz111c7kami; nakoniec już nie jeden, jak zwykle u biesów, 
ale dwa ogony: jeden ja trzębi spadał od stanu kaftana, drugi 
jakby b a w o l i, wycłlodzl\c z pod piroiystego kapel u za, na plecach 
się wałęsał.- "W imię Ojca i Syna, czy ty bies Boruta?" kny
knie Stacho, czerpnl\wszy odwagi w znaku knyża świ~tego. "Ja, ja!" 
usłyszał odpowiedź. Tak wyraźne przy:tnanie, żadnej już nie pozosta-
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wiało wątpliwości. Chwyta więc Stacho za kłoni c ę z przewróconego 
woza, i silnem uderzeniem w czerep biesa, powala go w błoto, które 
prysnęło na wszystkie strony.- Wrzasnęło spło~zone dzikie ptastwo, 
czarny nietoperz wyskoczył do góry, pogoniły za nim małe nietope
rze, i upadł opodal. - Po tem zwycięztwie, mówią,c: .,Pod Twoją, 
obronę" odprzl\gł Stach splą,tane konie, ułatwił im wydobycie się 
z błota, podniósł przewrócony wóz, zslotył znowu konie, i nie ogl!ll
dając się, podlłźył do Topoli. 

W oknach karczmy jasno, migaj!\ się tancerze, bo u Mazurów 
wesele trzy dni trwać zwykło. Nieobecność Stacha, starszego drużby, 
zwróciła uwagę; gdy się więc we drzwiach ukazał, sypnęły się nań 
wymówki i zapytania o powód tak późnego przybycia. - .,Co ty 
znowu bajesz? biesa-ś uśmiercił? alboż to taka łatwa z nim sprawa? 
a ileż to on już szlachty, choć zbrojnej, w bagnach natopił? cóź ty 
mogłeś z nim poczB;ć? może-ś mu biczem łeb uciął jak wróblowi na 
konopiach? oj, zuchu jesz, boś go jeszcze nie spotkał? ale przyjdzie 
kreska na Matyska, a ze strachu sto razy pacierz zaczniesz, a nigdy 
go nie skończyszu. - "Baj baju! a ja wam zaręczam, że Borutę tak 
kłonica; w łeb uczęstowałem, że już więcej nikogo kusić nie będzie; 
leży tam pod trzciną, łeb ngrza;zł w chrapie, a jeno indyczy ogon 
i nogi na wierzchu zostały u. - Tu Stacho opowiedział całą przy
godę. Je dni nie dowierzali, a inni twierdzili, że chociażby i w ka
wałki biesi czerep się rozleciał, to się napowrót zrośnie, bies ożyje 
i jeszcze bardziej będzie dopiekał. Ten argument trafił do przekona
nia wszystkich, a nawet Stacho zdawał się nim być bardzo zakłopo
tany. Wszyscy niecierpliwie oczekiwali dnia, aby udają,c się znowu 
do robót szańcowych, mogli się naocznie o stanie rzeczy przekonać. 

Nazajutrz prawie cała wieś wybrała się ku Łęczycy, odważniejsi 
na czele, a między niemi Stacho. Serce mu biło z obawy, czy tylko 
diabeł nie ożył. Prowadzi gromadę krętami dróżkami, wymijają,c 
trzęsawiRka i topiele. Każdy po cichu odmawia pacierze. Nagle cofa
jąc się krzyknął Kuba: "Jez.us, Marya, Józef!" - Wszyscy jak fala 
cofnęli się kilka kroków, nic jednak nie widzf\C. Po ch wili, gdy ża
dne niebezpieczeństwo nie groziło, pytają się Kuby czy co widzi. 

. Ten wskazał tylko szpadlem który trzymał w ręku, na krzak roki
ciny. - Wzdrygnęli się wszyscy, dostrzegłszy wpo~ród gałęzi czarne 
jakieś skrzydlate straszydło. Obchodzi\ lcrzak zdaleka i Stacho poznał 
nietopena, który za kapel u z Borucie służył; jedno tylko skrzydło, 
zapewne kłonicą przetrl\cone, wisiało obok na malej żyłce. Z kierunku 
w którym wczoraj wyskoczył ów nietoperz, wniósł Stacho, że i sam 
Boruta za kępa; trzciny która; przed sobl\ widzieli leżeć musi. - Nie 
śmiąc dotknąć zaklętego czarciego ubrania i omijają,c je zdaleka, szli 
dalej, a gdy jeszcze byli ze sto kroków od drugiego krańca kępy, 
Stacho wszedł na spory pień suchej wierzby i wpatrzywszy się: .Nie 
ożył, leży !u - zawołał z radością, chociaż nie bez pewnej obawy.
Zatrzymała się znowu gromada, wchodząc kolejno na pień, z którego 
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Stacho pokazywał im wystające z bagna lśniąc~j czarności diable nogi 
i ptasi ogon. Uradowani, te Boruta nie daje tadnych znaków tycia, 
i winszuji\C Stachowi tak świetnego czynu, poszli dal~j ku Ł~czycy, 
zawsze jednak omijając zda lek a potępieńca i ciągle oglądając się, 
z obawy czy się nie zatajił, aby niespodzianie na wszystkich zemstę 
swoj" wywrz~ć. 

Przy pracy w szańcach, właśnie gdy wieść o walecznym czynie 
Stacha i wyzwoleniu okolicy od Boruty obiegała dokoła, dozcrcy, 
przy pomocy tłumaczy, wypytywali si~ chłopków, czy nie spotkali 
gdzie w przeprawie przez błota pana Regierungsratba, który wyszedł
szy wczoraj po południu w celu rozpoznania miejscowości, dla zapro
jektowania rowów i budowy grobli, zapewne gdzie uwil\zł, gdyż do
tąd nie wrócił i przez słu~bę nie został wynaleziony. - Naturalnie, 
wszyscy odpowiadali, że poszukiwan~j osoby nie widzieli, a niektórzy 
dodalt, te jPteli tego pana spotkał Boruta nim zginl\ł z ręki tacha, 
to niezawodnie ten bies przyprawił go o jakie nieszczę~cie. -
Wzmianka o Borucie, o zabiciu go wczoraj wieczorem przez tacha, 
dała powód do dalszych pytań z jedn~j, a objaśnień z drugi~j strony. 
Posłano łutbę z kilką chłopkami, którzy z pnia wierzbowego zabi
tego Borutę widzieli, na błota, a tymczasem Stacho, nie wiedząc 
o t~m, ściśle był strzetonym. - W godzin~ powrócił jeden z wy
słanych slużą.cych, mówił coś po niemiecku z oficerem kierującym ro
botami, i zaraz pot~m, wśród zdziwienia i oburzenia wieśniaków, Sta
cho zaprowadzony został pod strażą. do więzienia, w zarzucie morder
stwa dokonanego na osobie Regierungsratha. 

Śwteże wówcza zajęcie kraju przez Pru aków i nienawiść jaką 
.dla nich pałała ludność polska, a więc~j jeszcze podstepty złych lu
dzi, nasuwały władzom myśl, że to było morderstwo polityczne, że 
Stacho popełnił je przy wspólnictwie jednych a z wiadomością. innych 
włościan wsi Topoli, lub może i wszystkich okolicznych kmiotków do 
robót w szańcach utywanych. Doradzono więc, aby surowym i sum
marycznym wyrokiem ślfi~źl\ zbrodnię ukarać i dalszym zapobiedz.
I stało-by się tak może, gdyby prawodawstwo pruskie nie po iadało 
porządnych kodek ów kar kryminalnych cywilnych i wojennych, jak 
również odpowiednich kodeksów post~powania, i gdyby ści łe stosowa
nie sie do nich nie było przez wyJ. ze i najwyższe władze surowo za 
lecan~m i pilnowan~m. Temu to prawodawstwu winni byli tacho 
i drudzy kmiecie, że ich nie oddano pod ą.d wojenny, ale pod kry
minalno-cywilny; że w t~j o tatni~j drodze słuchano protokolarnie, 
pod przysięgą., i konfrontowano licznych świadków żadnemu wyłącze
niu nie ulegających; że legend!) o Borucie, któr~j władze pruskie nie 
znały i za ~wieżo wymyślon~ z razu poczytywały, studyol\'ano w zech
stronnie i osią,gnięto przekonanie, że o i tnieniu Boruty, o mieszka
niu jego w podziemiach, które od zamku łęczyckiego aż do tumu -
wedle miejscowych podań - prowadzić maj!\, o jego licznych p o
Łach jakie w okolicy a szczególnie na błotach płatał, o przybieraniu 
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przez niego r6żnycL postaci, lud najmocni~j i w dobr~j wierze był 
przekonany, wreszcie że postępowanie Stacha by~o zawsze moralne 
i bogobojne. - 'J.'e wszystkie powody i okolicwości zważywszy, prze
świetny łęczycki Criminal-Gericbt, wyrokiem swym, który w aktach 
z owej epoki podobno dotf\d się znajduje, wyrzekł: "że Stacha w za
rzucie rozmyślnego morderstwa na osobie łęczyckiego Regierungs
ratha jego królewski~j mo~ci króla pruskiego, a kmiotków w zarzu
cie wspólnictwa i jakiegokolwiek udziału w t~j zbrodni, za zupełnie 
niewinnych uznaje; niemni~j, że samego tylko Stacha, za zabójstwo 
tegoż Regierungsratba bez złego zamiaru i przy wszelkich okoliczno
ściach wmę tę łagodzących dokonane, na karę kilko- tygodniowego 
aresztu skazuje 11 • • 

Następnie, w skutek tegoż wyroku, aby na przyszłość niewiado
mością nikt się zasłaniać nie mógł, przez cyrkuJarze wójtów i burmi
strzów, oraz !)O kościołach z ambon i przez ro1lepione na drzwiach 
władz i na rogach ulic ogłoszenia, lud był informowany. że osoby 
w strojG czarnym, n1ekrajowym, w aksamitnych z metaloweroi jasneroi 
guzami kaftanach, również aksamitnych do kolan majtkach, czarnych 
jedwabnych pończochach i pantoflach z sprzączkami, nie są bynaj
mni~j diabłami, Borutami, biesami lub innego rodzaju złemi du~:bami, 
lecz ur1ędnilrami. Ze ludzie ci nie noszą na głowie nietoperzy, ale 
stosowane, trzyrożne, spłaszczone kapelusze. Ze również nie są oni 
dwu-ogonowemi, ale że to, co za ptasi ogon poczytywano, są to poły 
od kaftana, - a to co się na plecach wałęsa, jest to narodowy nie
miecki harcap. Ze więc zaleca się dla nich wszelki szacunek i po
ważanie. 

Miało jednak są.downictwo pruskie t~ wadę, iź postępowanie 
i obrona nie były publlczn<>. l Stacho więc i lud pozostali w prze
konaniu, że urt.ędnik nie mógł przecież być kubek w kubek podo
bnym do Boruty, że urzędnika mógł istotnie Boruta udusić, a zaś 
Stacho niezawodnie Borutę uśmiercił. I od tej to epoki, w której 
właśniP błota rowami osustać i groble robić poczęto, bies ten nigdy 
się już nic zjawia" 'J. 

Koeerski. 
3. 

Wacław Szymanowski w kronice Tygodnika illl4strowanego 
(Warsz. l '6::!, nr. 173 oraz str. 22) powiada: 

' ) Parafrazą tt\j opowieści jest weraya, ie chłop jadący w nocy, gdy zo
baczył stojącego na warcie koło błot pod I.ęczycą żołnierza pruskiego 
i m l śląc że to diabeł zapytał go: .Aha, to ty tu Boruta!" usłyszAł 
odpowiedź tegoż niemiecką: .Ja!" (tak jest); nie wiele się więc na
myślając wyrwtli z wozu kłonicę, i machnąwszy nil} uderzył żołnierza 
w głowę, i powalił na miejscu. 

I w ogóle, jeźli szlachta wyobrażała sobie tego Borutę występują
cego w kontuszu i po szlachecku, to chłopi widzieli go zawsze po 
niemiecku ubr&11ego. 
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I. nŁęczyckie jak wiadomo jest ojczpną Boruty i nicmało 
tam o nim skazek i podań krąty. Kiedy przed wiekami wznoszono 
tu dawną kollegiatę, dzisiejszy parafialny kościół, draźruło to Borutę, 
że tak pod jego bokiem staje dom Boży w rał~j chwale swojej. Więc 
też jak tylko mógł, przeszkadzał robocie: straszył lud/i, podkopywal 
rusztowania, obalał świeżo wzniesione wi<Fania i mury. Nic to jednak 
nie pomogło: wytrwałość ludu Bożego przetrzymała siłę czartowską, 
i po kilkunastu latach budowy stanęła okazała świl\tynia Pańska. 
Wtedy Boruta podczas ciemnej i dJ.dżystej nor.y wylazł z błota, wsu
nął . ię ukradkiem do mia. ta i podstedłszy ku narożnej wi~ży, objął 
.i<\ pot{'źn<\ łapą, probując czy jej nie obali. Ale wieża oparła się 
usilawaniom d1abła, tylko ~lad łapy Boruty pwostał na murze i po 
dziś dzień można go jeszczP wic17if'ć o kilka łokci od fundamentu . 

II. Jednakowoż Boruta nie dał za wygran~ i ukryty w lochach, 
czPkał chwili sposobnej do zem~ty; jPżPii nie nad ~wiątymą, to pny
najmniej nad tymi co ją ob ługiwali. I zdarzyło ię że jeden z ka
nnników kollegiaty, zapro zony na imieniny dtJ .;ą 'iada, nie chri\C 
dla zabai\Y zaniPdbywać służby Bożej, rano przed wyjazdem odmówił 
razem południowe i nieszporne modlitwy. A kiedy rano wyje1dża 
z m1a~ta, na grobli spotyka jakiegoś szlachcica z czupurną a buti
czuczną min<\. z zawiesistym wąsem, z karabelą u boku, który po
mimo prtypickaj;~cego już dobrze słońca, zdjl\wszy rtapkę i odsło
niwszy czuprynę, kłan i a mu · 1ę zdaleka '). Był to Boruta. - "Dobry 
wit·czór księdzu dobrodziejowi, dobry wieczóru, woła, macbając na 
prawo i na lewo czapk<\, kiedy bryczka k ieża tnż kole niego prze
jeżdżała. - nMylist s1ę wa · zmość", odpowiedział ld7iwiony kanonik 
n toż to przt-rie je:-zcze nit• w ieczńr, wszak niedawno ~ło1ice IH'szlo".
"A ja myślę żf! to wieczór" odpowirdt.iał s1yder ·kim głosem Boruta 
n kiedy JUŻ po n i e s z p o r a c h". I za ' miawszy ię 'Zatań~ko, dal 
nurka w błocie". 

Do str. 5. 

Stryków. 

Podania. Cuda. 

H. Oczykow~ki w dziełku: Obrazy rudotnie w h. po w. Łowi
ckim (War:.t. 18 8) dajr opts obrazów cudownych w DomaniPwlca~:h, 
Łowiczu i Miedniewica('h. Z dzidka tego następująn• podajemy 
wyj~tki. 

') Weding wersyi t6j powiastki, jaką daje II. Ciemnieweki (w T119ndn. 
illustr. z r. l 67, nr. 394), diabeł Boruta ukazał sir księdzu· w po
staci wieśniaka. 
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Wieś D o m a n i e w i c e w pow. Łowickim, gm1me Dąbkowice 
(niegdyś do infułatów Łaskich naletąca) niedaleko Strykowa i Głó
wna, ma ko~ciól farny św. Bartłomieja i kaplicę z obrazem cudo
wnym, o ktM~j pomiędzy ludem następująca kn\ŻY legenda: n W cza
sach dawniejszych Domaniewice otoczone były nieprzebytami lasami. 
Przez lasy te przejeżdżali dwaj bracia rodzeni (Celestowie), Jakób 
wójt i W ojciec h radny, obywatele krakowscy, rodem ze wsi Czato
lina, należą,c~j do parafii tutejszej. W przejeździe tym, zginęła im 
k 1 a c z bardzo piękna, cenna, a i pieszczotka ogromna. Bracia wielce 
tę stratę odczuli, a kiedy wszelkie poszukiwania najmniejszego śladu 
nie wykryły, zmartwieni, przywołali Boga na pomoc i ślubowali, że 
jeżt>li kiedykoll\iek odzyskają ją, uczynią pobożną fundacyę. 
Po u pływie lat s i e d m i u, wypadło im znów przejeżdżać przez ten 
las, przypomnieli sobie stratę i kiedy jak raz stanęli na t~m miej
scu na którem ~toji dziś kaplica, usłyszeli rżenie końskie, stanęli, -
zaszele~ciały drzewa, odbiło się echo kopyt koni pęd1ącrh cwałem 
i po upływie kilku chwil cieszyli się już widokiem ulubionej klaczy, 
która rżała z radości przed nimi i skakała, przedstawiając s i e d e ru 
i re u i a t dobt-ze odchowanych. Strata i niepokój ::1011 icie zostały wy· 
nagrodzone, klacz ze irebiętami dobrowolnie podążyła ku domowi da
wnych swych panów. Celestowie odzyskawszy zgubę, wywiązali się 
wkrótce i ze swych ślubów, albowiem w r. 1633 wystawili kaplicę 
bardzo okazałą pod wezwaniem Narodzenia N. P . .:\laryi, w któr{•j 
umieszczono obrat N. Mąryi łaskami Młyną.cy, naśladowany z rzym 
skiego ad nives (N. P. Snieżn~J) (ob. Mazowsze IV, str. 5, Rokicie ). 
Cty obraz dziś tu uędąr.y jest tenże sam, nie wiadomo, ani książki 
zapisując~j cuda nie ma, lecz na ołtarzu ustawicznie zawieszane są 
vota pobożnych, za ołtarzem chromi r.o~tawiah swe kule, ludzie ró
żnych stanów sldadają tu rozrnajite ofiary, a wszystkie przechowane 
zapisują. wizyty i lud twierdzi -że to jest obrat. łaskami słynący.
Dawni~j na odpusty w Domaniewicach gromadziły ię kompanije li· 
czne, na plecach przed kościołem odbywał się rstny jarmark mało
miasteczkowy. liitŁawiano długi szereg namiotów i straganów z me· 
dalikami, pier:kionkami, Jraciorkami i artykułami żywno~ci, a o wcj · 
ściu do kaplicy (prty wielki m ścisku) ani marzy6 nic można było. 

Łowicz (oh. Mazowsze I, tr. 29). W ko'dele 00. Bernar
dynów były 2 obrazy N. Maryi P., o jednym z których powiada 
O!!zykowski (str. 37). "Xiedaleko obrazu jednego •. Panny, je~ t inny 
Jej obraz cudowny, wotami i klejnotami ozdobiony, który został tu 
przeniesiony z mieszkania obywatela łowickiego ł'ranci:>z.ka Cbarzew
skiego. Przyczyna tego była na tępująca: "Podczas pożaru który z do
puszczenia Bożego cLęsto nawiedzał Łowicz, po wyniesieniu 1. domo
weroi spuetami innych obrazów z mieszkania wspomnionego Fran
ciszka, ten tylko jeden w kącie i jakby za piecem pozostał; ale gdy 
Francis1.ek w tę i ową. stronę biega niespokojny z powodu r.agraia
jących domowi płomieni, ~łyszy głos do siebie zwrócony: "Syn a 
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wyniosłe~, matk~; zostawiłeś!" Wróciwszy sio wi~c do iz~y, 
przeglł\da wszystkie kł\ty a spostrzegłszy obraz, wynosi go zamm 
dom w zupełności ogarnoty płomienie. Tego samego roku, po odbu
dowaniu domu, na jarmark przybyli Armeni z towarami, i tymte, 
dla lepszego zabezpieczenia towarów, został w nim wynajoty sklep 
murowany. Kiedy była północ, z wielkiero zdziwieniem swojem spo
strzegli wielką. światłością. obraz. otoczony, a światłość ta 
d w a razx im się przedstawiła; z początku mniemali, te światłość ta 
pochodziła od latarni, z któreroi wielu wśród nocy po ulicy przecho
dziło. Odsuncli żelazną. zaporę, a nie ujrzawszy żadnych latarń, zam
knęli okno powtórnie, ale zaledwie sio zdrz~mnęli. gdy oto około 
obrazu jak przedt~m, spostrzegają. znowu ~wiatłość. Tą, razą. bardzi~j 
poruszeni, idą. do innych Armenów jozyk polski posiadają.cych, opo
wiadają. co widzieli, i razem udają. się do wspomnionego błogi~j pa
mięci Franciszka, świadczą,c o cudach Bożych jakie sio okazały. Po 
powrocie, upadłszy na twarz, czołem uderzyli o ziemię. Pocz~m opu
ścili to miejsce twierdzą.c, że nie są. godni aby tam dłutej przeby
wali. - Tego również roku, slużą.ca w tymże domu razem z że
braczką. weszły do izby i spostrzegły d w i e świec e g o re ją. c e 
i jakby na środku obrazu umieszczone. Dały o t~m znać synowi 
Franciszka, który przekonawszy się o cudzie, udał się do klasztoru 
00. Bernardynów, proszą.c usilnie gwardyaoa, by obraz przeniesiono 
do ich kościoła, co też i nastą.piło. A doniosło sio to i do arcybi
skupa gniein. Jana Wożyka (od 1626 do 1638 r.) który polecił zba
danie pilne wszystkiego co opowiadano, poezero cudowność obrazo 
potwierd1.ił. - (Obacz: Lud, Serya XX, str. 282. - Sery a XXI, 
str. 240). 

Kościół PP. Bernardynek w Łowiczu. W ksią,żeczce: Droga 
Krsysowa (Warsz. 1886) Romuald Oczykawski powiada, że ołtarz 
tojący dziś w korytarzu klasztornym PP. Bernardynek, ma pomiesz

czony w sobie obraz Matki Boski~j, wierną. kopiję obrazu cudownego, 
który w kościele św. Ducha w Lublinie, przez trzy dni krwaw e m i 
łza m i płakał. - Kopja ta je t w zczególniejsz~m poszanowaniu 
PP. Zakonnych, od cza ów najdawniejszych, i kiedy ołtarz z kościoła 
u uoą.ć musiały, ustawiły go w korytarzu. Przed nim to we wszel
kich swoich troskach i cierpieniach, na kloczkach wznoszą. błagalne 
prośby do Najwyż zego. Życzeniom ich zawsze staje się zadość, 
a z plomieni dwóch świec gorejl\cych na tym ołtarzu, wnio-
kuj~ o s t a n i e zdrowi a chor~j towarzyszki, lub jaki~j inn~j, dro

giej im osoby. - (Ob. Lud, XX, str. 116. wspomnienia Sando
mierskie). 

Kollegiata w Łowiczu. W kaplicy Uchań kiego arcybiskupa, zło
żone ~ relikwije św. Wiktoryi. W okazał~j kaplicy wzniesion~j przez 
arcybi kupa Komorowskiego około r. 1760 jest wizerunelc Pana Je
zusa na krzyżu. O wizerunku tym Zbawiciela krą,iy nastopuji\CB le
geoda: .za dawnych czasów, podczas wykooywaj~c6j się restauracyi 
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ołtarza, oczyszczenie sreber powierzono złotniko~i z Warsz.awy. Oł
tarz wykończono, kosztowno~ci po1.aw1eszano na miejscach właśCiwych, 
lect ks. kanonik staruszek, odprawiaj~cy regularnie mszę św. przed 
ołtarzem Zbawiciela, z.auważył, że blask kamienia drogiego w boku 
Chrystusa umie~Lczony, nie jest tak silny, jak był poprzednio. S:idzil, 
że go może wzrok zawodzi, i nie robił z tego spostrzeżenia użytku. 
Obserwacye na jawie czynione, nie dały mu spać spokojnie, zaczęły 
gtl sny tra p i ć, a nawet czuje jakąś wewnętrzną zgryzotę. Po up! y
wir pewnego czasu, odprawiwszy jak zwykle msLę św., chcąc już raz 
zakończyć niepewność jaka go opanowała, przywołał zakrystyjana, 
wsledł na ołtarz, wyjł\ł drogi kamień, i wspólnie z otaczającymi go 
ludźmi przekonał się, że jubiler dopuścił się malwersacyi, wstawiw
S'lJ w miPJSCe kamienia, szkło kolorowe, zwyczajne. Nie zwlekając 
dłużej, w tej chwil! wyjechał do Warszawy, zaszedł do jubilera i błagał 
o pnyzuanie się do winy, a kiedy lagodnem postępowaniem n1c nie wskó
rał, udał się do policyi, prosząc o wmię~zanie się w tę sprawę. Kradz1eź 
została dowiedzioną,, kamień prawdziwy znalazł się, a ks. kanonik na usilne 
prośby winowajry, chriał go uwolnić od wszelkiej odpowiedzialności, lecz 
policya świętokradzcę wydała w ręce sprawiedliwośt:i. Sąd skat.ał go na 
poz.bawienie iycia. Malwersator zaczął prosić, ażeby go ukarano na 
m1cjscu popełnionej kradzieży, i ażeby por.wolono mu chociaż raz 
jes~cze zobaczyć oblicze Zbawiciela, którego okradł. Blaganiom stało 
się zadość, winowajcę okutego przewieziOnO do Łowicza i wprowa
dwno do kollegiaty. Jęk i płacz rzewny rozległ się po całym ko
ściele, przygnębiony jubiler rzuc1ł się na ziemię, a kiedy skrucha 
i :>erdeczne wołania zbrodniar1.a rozbrojiły Dobrego Pana, albow1em 
kajdany 1. r ą, k i nóg p o s p a d a ł y s a m e prze z s i ę, - kapi
tuła i lud obecny, będąc świadkiem dokonanego cudu, wnieśli swe 
pro~ by do Władzy kraJowej i uzy9kali przebaczenie winy '). 

M i e d n i e 1v i c e (o b. Mazowsze I, str. 28). Z Slczegółowych 
wiadomości tycząrycb się obrazu, JHJdanycb pnez R Oczykowskiego, 
cytujemy tu co następuje: .Jakób Trojaórzyk jedynak w bezżeństwie 
i czystoś~i żyją .. y, pracowity roln1k i pastert l Miednićwic, kupił je 
sieni<L w r. 1674 u obraźnika na odpu~cie obrazek wielkości zwy
czajnego arkusza, na papiPrt.e krMą i farbami niezbyt arty~tycznie 
wyobrażający na~Jadownictwo rysunku l\latki Boskiej ze S t u d z i a n n y 
(do którPgo później przydano trzy korooy i sukienkę czyli całe pokry-

1) JcHI to nill-..ątpliwie JCdna z wersyj podauia porlohnegn zamieszczo
nego w dziele: Lud, Ht•r. V, str. :?0, oraz; .MazrJlCSZe tom l, na str. 
301:1 - 309, gcl·Gie jest ta.kżf' mowa i n rosnących n:1 figurte włosach. 
J. W. Wolt (Nwlerliindischl' S<l!fen, L••ip'lil{, 1843, nr. 35:3) mówi: 
Zu Oamm<• bei Bruggc wnr ehPdPm ein grOBies b()lzernes Christusbild, 
welchcs cinen nntiirlichen Hart und natUrliche Haure auf dern Ilaupte 
trug. DiesP flaare m1t dem Barte wurden jedes Jahr wcggescbnitten 
nnd wuchs!'n innerh11lb Jahresfrist wicder z u grosser Lange. ( Deirio: 
Dtsquzs. mag. pag. 224). Cnś podobnego mówiono także i o figurze 
czy o obmtic w Kcyni (obacz: Lud, Ser. XI, str. 9). 
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ci e obrazka złote; - W espazyan Kochowski zalicza go między pierw
sze cudowne obrazy,- (ob. Lud, er. XX, str. 15); Jakób przylepił go 
w śpichlerzu na sosze dębow~j stodoły sw~j, czyli na głównym słu
pie (wielki~j belce) na którym wspiera się cała stodoła, - 1 zaczął 
ię przed nim modlić, wstawszy rano i przed udaniem się na spo

czynek wieczorem. ąsiedzi a nawet i ludzie obcy 1 wkrótce (1675 r.) 
po przylepieniu tego obrazka, zaob erwowali jakieś światło nad 
stodołą, które z każdym dniem ran o i w i e c z ó r stawało się w i
doczniejsze, co nawet pewnt!go dnia zrobiło ogromny popłoch na 
wsi, albowiem sądzono że stodoła się pali i przybieżono na miejsce, 
chcąc nieść pomoc kochanemu powszechnie kmiotkowi Jakóbowi. to
dola stała nietkniętą, lecz blask osobliwszy udzielał się z j~j wnę
trz a. Ludu coraz więcej gromadziło się, albowiem jasność ta niczem 
nie wytłumaczona, trwała ustaWJcznie. O zjawisku tern zac-zęto coraz 
głośniej i dalej mówić, cqnil\C rozmaite przypuszc1enia. Jakób zau
ważył, ie na kle pi ·ku codziennie zamiatanem, znać jak1e • s t o p y 
czyli ślady trze w i c z k ów dziecinnych, a drugie więk · ze na podo
bieństwo s a n d a ló w. (Obraz przedstaw 1a Pana Je w sa, Maryję i św. 
Józefa siedzących w ubogiej izdebce przy stole okrągłym, na kt6ryrn 
stoji świeca zapalona, leży kilka mi:!Cczek z pr1yrzl\dt.Onym pukarmem 
i <\ porozkładane owoce). Z odkryciem tóm zwierzył się Jak6h przy
jaciotom; ustanowiono traż tajemną i za,~7ęto bacznie śledzić, sta
rając się konieczni t> wykryć figlarza, który nietylko c b o d z i s w o
bo d n i e po klepisku w nocy, ale i urządta jaką~ zttlf'l01\ nad1.wy
czajną światłość, wskutek czego zakł6ra spokój i ci · tę całej wio-
ce i okolicy. Chcąc odstraszyć owego t! u c h a, klepi~ko wysypano 

grubo pia~kit>m lub popiołem, ażeby pręcllej, j<\wniej i pewniej wpa<ć 
na trop, ctyje i mianowicie jakie to będl\ ślad.v. Czujność ta i prt.e · 
zorność na żadne i widoc1.0ie (lady ludt.kte n1e naprowadLiła, nikogo 
nit' ujęto, Ieo. po bli1. t.em wpatrteniu się na nogi ~wictych osób na 
obrazku i porównaniu ich ze śladami o d c lśnit:temi na piasku J'okry
wajl\t:ym klepisko, nie Si\ sprawą ludzk:t ale d7.it•j<\ ~ię 
z woli Najwyi.szPgo, w którego tylko mocy je,t ciliał<1ć rtecq 
nadzwyczajne, których rol.llm lud1.ki ani zrozumlPĆ ani poj[\ć nie 
moit>. W prtekon niu o tatmem rorat. bardziej miP ·tkańcy .\liednio
wic zactęli się utwierdtać, kiedy e1 kŁL~rzy ni e w i d 1. i e l i, po wznie-
ieniu modłów swyl'h d., lloga za pri.JI'Z}ną teg•l obrat.ka wzrok 

o d zysk a l i, c brom i bez kul za t'lęłl c h o d z i ć, .l innyl'b bardzo 
wielu ludzi nie zczęśliwych zar·zęło głosić, że jak tylko uclali ię pod 
opiekę świętych wyobrażonych na obrazku zawie wnyrn w todolt>, 

twórca i Pan w zech rt.t>cty pocie t.yl ich i uwolnił od tnostenia 
różnorodnych dolegli w ości". 

Dal~j mówi podanie, że gdy k iądz z Wi kitek widząc te cuda, 
uprosił Trojańczyka o ten obrazek i zabrał go do siebie, rozchorował 
się, i musiał go zwrócić tęskniącemu za nim Trojaf1rzykowi (znów 
na prośbę tegoż jak i całego ludu) ; a zwrócony obrazek za wie. zono 
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na d a w o~ m m 1 eJ s c u, a lud przejęty oajwiękBZfl czcią zblitał się 
do miejsca tak cudownie obranego sobie na mieszkanie przez 
święt& rodzinę. 

Po sprawdzeniu i approbowaniu cudów, w latach 1675-77 sta
rosta Grudziński stodołę rozebrać kazał i powstały ztąd materyjał, 
ateby nie uległ profanacyi s p a l ił, i dla pomnotania chwały Bot~j 
wzniósł (w r. 1676) obszern~ drewniani\ kaplicę; przy rozbiorze sto
doły, sochę zachowano i znalazła dla siebie wygodne miejsce za oł
tarzem wielkim w którym umieszczono obraz cudowny. Póini~j (w r. 
1686, nie zaś 1676) sprowadzono tu Reformatów, dla których Gru
dziński wraz z żoną zbudowali w tamże sam~m miejscu murowany 
klasztor z klasztorem w r. 1692-1705 (dziś klasztor w części za
jęty na kancelaryę urzędu gminoego i szkołę elementarną). Korona
cyja obrazu odbyła się uroczyście w dzień . Zielonych-świątek d. 7 
czerwca 1767 r. i wybito na tę intencyję medale pamifltkowe (opi
sane w dziele T. Rewolińskiego o Medalach Matki Boski~j) . W książce 
przechowanej w archiwum poklasztornem Miedniewickiem wymieniono 
i opisano 433 cudów dokonanych w tutejszym kościele od dnia 22 
lipca 1675 do 29 listopada 1825 r. - Odpusty s~ bardzo liczne. 

Do str. 6. 

S o b o t a. 
Kopce. 

"W fol warku Kop i e c zwanym do dóbr Sobota należącym, nad 
rzeką Bzurą jest tneci kopiec (w jednej linii z dwoma kopcami na 
gruntach dóbr Walewic istniej~cemi) na którym został zbudowany 
dwór folwarczny. Podanie niesie, te te kopce usypane zostały przez 
Mongołów w Xfll wieku wśród ówczesnych puszcz gdzie były ich 
jurty czyli kryjówki, z których napadali na okolicznych mieszkańców". 

nO kopcu drugim wśród łąki dworskiej (Walewic) położonym, 
jest oddzielne ludowe podanie, że przed 200 laty był w łonie kopca 
skarb, którego istnienie miało się oznaczać wówczas płomieniem, jakby 
z Wezuwijuszą zlotem przesyconego wybuchającym. A że takie skarby 
zawsze strzetone były przez diabłów, którzy szafowali nimi tylko za 
sprzedane dusze ludzkie, trudno było radzić z nimi bez narażenia 
się na wieczne potępienie. Aleć prwcie diabeł lęka się żegnania, 
modlitwy, wody święconej i kadlidla kościelnego: to też lud posta
nowił użyć przeciwko niemu tych środków dla odebrania mn skarbu 
strzeżonego. Jakoż lud przed laty uzbroiwszy się w szpadle i oskardy, 
z księdt.em na czele, ruszył processyonalnie z Soboty do Kopca, 
gdr.ie, skoro ksiądz zacz~ł kropić górę wodą święconą i kadzić ka
dzidłem kościelnem ducby stnegą.ce skarbu, pieniądze w łonie gro
dziska ukryte wybuchnęły w kształcie płomienia na wierzch kopca 
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i uniosły się ku Sobocie, a lud zdziwiony takiero zjawiskiem, uznał 
swe zamiary dobywania skarbu bezutytecznemi, t~mbardzi~j, gdy po
słyszał z płomienia piekielnego głos: 

110d święconego kadzidła, 
uciekają pleniądzidła u. 

Gdzie się podział ten skarb? podanie o Mm nie mówi: zape
wne co było diabelskiem, poszło do piekła, a ludzkie pozostało na 
ziemi - lecz nie inaczej ten skarb zdobyć motna jak tylko uczciwą, 
pracą i zasługi\ u. 

(Z listu do Gazety, Codziennej, Warszawa 1859, nr. 296). 

Do tr. 6. 

latazew (notka). 

J. W. Wolf (Niedcrlamiisclie Sagen, Leipzig 1843, nr. 334) 
powiada: Die MOnche von Bernard-Fagne woliten einst auf einem 
benachbarten Berge eine Kirche bauen. Darurn sagten sie den Pil
gern, das:~ je s c h w er er e n S t e i u einer a uf den Berg triige, desto 
scbwererer 'iindenlast w!l.re er los. Da baben denn die Leute 
alle Steine getragen, ~.>inen grOsser ais den andern, und ais sie schon 
einen scbOnen Theil droben hatten, ua gaben die MOnche das Vor
nehmen auf, und die Steine blieben unbenutzt liegen, und liegen 
heut n och da.- (Obacz: Mazowsze I, str. 21. Ćwikowa góra). 

Do •tr. 8. 

Wloszozonów. 

Wieś Włoszczonów, była niegdyś w posiadaniu poety Kaspra 
Miaskowskiego. Tu mi:Jł on dworek schludny i wygodny, choć łomą, 
po zyty, tyjąc w przyjaźni z ą iadami i mieszkańcami bliskiego mia
steczka Gąbina. Najszczęśliw zy był, kiedy po ukończeniu gospodar
skich prac, usiadł sobie odpocząć przy kominku, na który w ryt
mach swych ten piękny napis położył: 

Kiedy obłem ') jaskółki połkną jut jeziora 1
) 1 

a bydło z naszych lasów zawrze w się obora, 

') szron, mróz. - ') Jest dotąd przesl}d u ludu, że jaskółki na zimę 
same się topi l) pod lodami, a z wiosną wylatuj l} znowu (obacz: lAul, 
Ser. VII, str. 111, nr. 25). 

Lud, Serya XXII. 18 
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kiedy pola okryją białe w koło ~niegi, 
a szron ostry pospina na brzegach korniagi 1). 

Tu, niżli Zefir ciepły potarga zaś lody, 
niż gżegżółka') ogłosi majowe pogody, 
tu suche - tu mi drewka nieście do komina, 
a na stół czarę piwa albo flaszę wina. 

Do str. 13. 

Ubiór. 

Rom. Oczykowski w dziełku: Obraey cudowne w dawnym po
wiecie Łowickim (Warszawa 1888) powiada, że wieś kościelna D o
maniewice (dziś w księztwie Łowickiem, dawni6j w wojew. Raw· 
skiem) należała niegdyś do infułatów w Łasku w Kaliskiem (za sprawą. 
arcybiskupa gniezn. Łaskiego), a do tej parafii wchodziło przedtem 
miasteczko Główno z wsiami Borówka, Kadzielin, Kamień, Olesia, 
Ostrołęka, Paleniec, Rucbna, Wola lubiankowska; obecnie należą. tu 
wsie: Czatolin, Krempa, Reczyce, Rogużno, Skaratki, Stroniewice, 
Strzebieszew, Wrzeczko, Grudze, Gzinka, Osuwie, Sapy, Wymysłow. 
Tak zwane Góry domaniewickie, jest to pasmo wzgórzy ciągnl\cycb 
się w kierunku z południa lm północy między wsiami: Domanie wice, 
Krempa1 Reczyce, Czatolin i Wola lubiankowska; długość ich wynosi 
około siedmiu wiorst, szerokość największa do czterech wiorst; orzą 
i sieją na nich; woda sącząca siiJ ze tródeł górzystych wpada do 
dwóch stawów (tarlikowych v. rybnych) za Krempą i przez Reczyce 
do stawu w Osuwiu. 

Ubiór. Włościanie tych wsi księżacy (t. j. z księztwa) no
szą koszul!J płócienną białą, którą. pod szyją. i na rękawach związują. 
wstążeczkami amarantowemi. Sukmana z sukna siwego z klapami, 
długa za kolana, obszyta tasiemką czarną, - kołnierz wykładany. 
Pas najczęści6j zielony. Spodnie w pasy, barw jaskrawych, najwięc6j 
czerwonych, - wpuszczają. w buty nizkie z cholewami odwijaneroi 
i nigdy do nóg - jakby umyślnie - nie przystają,cemi. Letnią porą. 
noszą kapelusze filcowe czarne (przepa ane tasiemką) formy walca 
ze ścianami boczneroi wklęśnięteroi ku środkowi i dlatego wyglądaj~ 
jakby przygniecione; o ile sam kapelusz me zbyt wysoki, o tyle 
rondo rzerokie (ob. Mazowss:e II, wizerunek od Łowicza). Zimową. 

') statek wodny. - 2) kuknlka. 
Długo mieszkaji}C w Włoszczonowie, przeniósł się do Smogorzewa 

w Kaliskiem o mil kilka od Szląskiej granicy Żegnąjąc się z ulubionl} 
siedzibą, napisał: Walete Włoszczonowską.. (Ob. Zbi6r rytmów 
Kaspra Miaskowskiego, w Poznaniu, 1622 roku). 



275 

por!\ noszą czapki baranie siwe wysokie, z tylu wzdłuż wstlłżeczkami 
różn~j barwy na zespojeniu upiększone, a które w dzień sloty, wywra
cają podszewką do polowy. W polu do roboty - chodzi\ w koszuli, 
lub w kamizelce w kraty czerwone. Na głowie kapelusz ryżowy lub 
czapka. 

Kobiety noszą zwyczajne spodnice wełnianki, w pasy przewa
żnie czerwone, chociaż bywaj!\ i inn~j barwy, - ze stanikiem bez 
rękawów. Mężatki maj!\ staniki z rękawami zapinane na haftki z klap
kami wycięteroi w zęby, które spadają na spodnicę. Fartuch taki~j 
sam~j barwy jak spódnica i również wełniany; używają go do prze
pasania się, lub w podróży zarzucają na głowę lub na ramiona. Na 
głowie chustka 7.wykle czerwona, na czoło zarzucona gładko tłem je
dnostajn~m. zawi~zana w tyle na warkoczach, z końcami spuszczo
neroi na plecy. - Wio y w tył spuszczone, rozrzucone. Na szyji 
pełno paciorków i korali. Na nogach pończocha biała, trzewik skó
rzany płytki bez obcasó1v, związany cerglem różowym. 

Dzieci małe mają na głowach czapeczki robione z rozmajitych 
kawałków ciętych w kliny, z płótna i materyi różnej barwy. Chłopca 
czapeczka oznaczona czubem to jest ku t o s e m, dziewczyny wian
kiem (ob. Lud, er. I, rycina fl). 

Z a gr o d a. Zabudowania gospodar ki e tutejszych paralijan z bu· 
dowane w czworokąt, - z podwórkiem, w pośrodku którego gno
jówka. Do chałupy wy tawionej z frontu (szczytem). z wejściem po 
największej części i oknami od podwórza, przylega ogródek owocowo· 
varzywny, a w nim bardz2 CI.Q to pn kilka uli potyka ię. Słone · 
cznik z bożem-drzewkiem góruje nad malwami, georginiami, nogiet
kami, rezedą i inneroi kwiatami, obok drzew w których hodowli lud 
tutejszy lubuje się. - Mienia calego strzeże kudłaty n burek" z ogro· 
mnym klockiem u szyji. 

Do tr. 62 i '1<1. 
Wesele. 

Biały· kamień, nr. 64 i 92. 

Wielokrotnie wRpominany w pie~niach weselnych kam i e 11· 
biały, niekiedy modry, zloty (a wówcza bywa przy nim biała 
lilija), dalej: kala. góra, skrzynia i t. p. czeka je zcze do
kładnego wyjaśnienia. Obarz: Lud, er. II, str. 50. er. I II, str. 
265, 295 (nr. 65 ). 297, :106, ~ 14. - · Ser. VI, str. 40 (góra), lO 
(nr. 202, kamienica), str. l69 ( biała. kamienica), tr. 176 i 177 (Na Podolu 
biały kamień, złoty). - Ser. X, str. 119. Sadzanie panny-młodej do 
rozplecin i oczepin na dzieży, tolku, skrzyni, konewce i t. d. wido
cznie ów kamień przypomina. Z białym kamieniem spotykamy się 
i w Seryi I Ludu str. 68, 116-132, 275 (tu wogóle nr. 36 ma 
wiele znamion pieśni weselnej). 
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Ant. Nowosielski w listach o etymologii i legendach (Dziennik 
WarBlatoski z r. 1854, nr. 33-35) mówi, it gdy pannę-młodą 
na weselu (na Ukrainie) maj~ ubrać w namitk~, wówczas śpiewają pieśń: 

Komu jiehaty po zawywajło 
ta na more pi d b i ł k a m e 1'1 ? 
- Druiku (drutbie) jiebaty po zawywajło, 
ta na more pid bił kamel'l. 
Drułko pojichaw, karnenia ne zniaw. 
i zawywajła ne dostaw 1

). 

Porównaj nadto: Die christlich mythologische Scbicht in der 
russiecben V olka-epik v. Jagić (w: .Archiv fur slavische Philologie, 
Berlin 1875, I Band S. 86) gdzie mowa o wydanych przez Beno
nowa pieśniach duchownych (Gołubinaja kniga). Tu rozbiera Jagić 
znaczenie tylokrotnie w duchownych pieśniach (Bylinach ) wspomnia· 
nego sakramentalnie kamienia Latira czyli Alatira. Jedna z tych pie· 
śni zaczyna się: 

S pod kameszka, s pod bielago Latiria 
protiekli rieki, rieki bystryja, 
po wsiej zemlie, po wsiej wsiełennoj, 

wsiemu miru na izciełenie, 
wsiemu miru na propitanie. 

Szeroko zastanawia si~ autor nad pierwotoero znaczeniem wy
razu Latir, jako i tegot synonimami i pochodnymi, lubo nie dochodzi 
do wywnioskowania ztąd nazwy: al tar, ołtarz. - Tę ostatni~ nazwę 
wywodzi F. Nork (Koro) po pro tu od przymiotnika: a l t u a, wysoki 
(Recal- Wórterbuch fur .Archaologen, Stuttgard 1843, str. 60), dając 
jedynie definicyę i bistory~ ołtarza tydowskiego i chrześciaóskiego. 

1) W piełniach i podaniach ałowiańakicb, -jak wiadomo - ałuiy w ogóle 
epitet: biały, na oznaczenie ciszy, dobra, piękna, wepaniało6ci, jak 
n. p. biały car biała pani, biały gród, biała rzeka lub woda, i t. p. 
acs w pletniach polekach zutępuje go niekiedy epitet: nowy; - gdy 
snów epiłet: czarny ma znaczenae wprost przeciwne lubo częstokroć 
nie mniej od tamtego potfłne. 
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