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Mazowsze, jak każda prawie u nas prowincya, obfi
tując w pełne melodyi 'piewy i tańce, posiada w8ród 
nich wielką mnogo' ć takich, które właściwym obie, 
mazowieckim nacechowane rytn'l.em (znanym i widnym 
mianowicie w tańcu mazurze), ukazują lud usposobienia 
krewkiego, pełen żyria i energii, do zwady nawet sko
ry, a. mimo to, w danych to warzy. kiego życia okoli
czno' ciach, nie pozbawiony rys1)w łagodnych i pieszczo
tliwych, t. j. przymiotów, w ogóle ra i e slowiań ki ej 
przypisywanych. Śpiewy i ta1\ce tu zamieszczone, ą 
wiernem tych cech i całego charakteru ludowego, 
o jakim napomknęliśmy w tomie I na str. 37, odbiciem. 

W przedmowie do tomu I, w pomnieli 'my o roz
poczęciu po zukiwań etnograficznych w okolicach War
szawy, w latach l 40 - 41. Znaczną część pi anych 
wówczas przez na. i naszych towarzyszy pie'ni (textu 
i nut), zamieścili 'my w wydanem w r. l 57 dziele: 
Pi ~ni ludu polskiego (Lud, ery a l), a w zczególności 

pieśni pod nrami: 5 b, 6 a, 15 d, 22 g, 24 c, d, 25 m, 
35 a, 36 a, 40 b. A nadto w oddziale tanecznym, dali 'my 
w 'eryi I. około 70 numerów tańców, naznaczając im 
tempo 3/ 4, lubo ze względu na szybko'ć ich ruchów 
należało je wyrazić raczej w tempie 3f8, jak to przy 
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tmlearh w naRt0pnych wydawnictwa nn. zego pod:myeh 
Heryach uczynić nie zaniedbaliśmy l • W niniejszym 
tomie JVa::.mrs:a podajemy pozostałą cz~ść zebranych 
w r. 1841 pieśni pod nrami: 6, 30, 41, 4 7, 4>-1, M, 73 a, 
9f>, 101, 102. 127, 146, 150, 170, 175, 171-1, 205, 21.-, 
23!) a, 243 a, 248, 251, 2!)8, 259 b, 261, 273, 2XG, 2X)-:, 
320, 333, 341, wraz z pie~niami i ta1icami ~) z dalszych 
oJ 'Varszawy pochodzącerui okolic, które w p<Sźniejszych 
dopiero zgromadziliśmy latach (1843-1 GGJ. 

Tak podczas zbierania i spisywania tych utv.·or6w 
lu<lu, jak i przy następnem ich porządkowanm, nasunc:Jy 
nam się myśli dotyczące metryczności, rytmiki, akcen
tów, strony etycznej i t. d., na kt6.-e to znamion t 

zwrócić uwagę czytelnika, nie będzie może rzeczą zbyte
czną. Są one dalszem rozwinięciem tego, co w tej rna
teryi powiedziano we wstępie do Seryi I. dzieła: L11d. 

Najwięcej tego rodzaju uwag, nastJ·ęcza zastosowa
nie i podkład muzyki pod wyrazy textu, lub też na 
odwrót - naginanie tych ostatnich do rytmu muzyki, 
przeważne najczęściej zajmującej stanowisko. 

Przecież text miewa przyśpiewkę zwykle tt·eści jego 
wcale odpowiednią; owszem, zdaje się, jakoby w wielu 
razach słowa i nuta z tegoż samego wytrysły źródła. 

1
) Prócz tego, ogło~iliśmy w rteczonf.m dziele 73 pieśni zebra

nych już po roku 1841 w Mazowszu polnem, n mianow1ric nra: 
l; 3a, u, c, f, .g; - 5a, b, l, z, bh, gg;- ba, p;- 7<1, u, 
(', J, e, z ec; - 8 b, h, j, k, l, p, z. aa; - 9 t', f, u; - lO n; -
12d, h, m, n, dd; - 11e, f, x y; - 15c, d, c; - d)a, b, c, 
g j - 18 d, i, o; - 22 f, g, b, p; - 2 ·1 c, d, h: - 25 ll, c, .. , 
m,r; -32;- 35a;- 36n;- 38n,b,c;- 3Ha;-
10 b; - 41 a. 

2) Prt.ypominamy, iż małe 1111f!J uruie.~l.czone nntl i •1hok wil'
ks:::tch, główny tok melodyi glo~zących, oznMzaj•! otl!nianf,1 i uror.
lllltlt·enie tej mel r1 dyi, - i ui.ywane s"ą zwyldt• pr1.y !HIWtt',,.z,•nlll 
~piewu. Lirzhy ~ luh ~ nnd nutami, wRkazuja która war~twn mclntl:; , 
g•'•rn;~ c~y dol n:~, 11111 ll<lJJ>r7.Ód byt; ")konaną. 



Mimo to, wid~imy, i:% rytmika frazesu mu~ycznego zmu
sza niera:~. słowa textu do naciHk<!w \akcentów J nie 

• zawsze zgodnych z teory~! nowożytnej j~zyka polskiego 
pro:wdyi, nakazującej <lawać przycisk na zgłoscP. wy -. 
ra:~.u przedostatniej. I dlatego to zdarza si~, jak n. p. 
w mach 72, 80, 102, 201, 24~ i w podniosłej Jm<·ie 11r. 
2Gi) i t. d., że przycisk ów pada na zgłosk~ ostatnią. 

A zachęca do niego często już i sam rytm mazura, 
słab~l cz~ść taktu uwydatniający, (obacz nra. 23, 24, 
41 , 64, 73, 127, 143, 160, 161, 167, lkO, ~91-3, 

7 ;-)l i t. d.). 

Układ rytmiCzny pewnych melodyj jak i pewne 
miary wiersza, ustaliły si~ między ludem w sposób tak 
dobitny. ie służą pieśniom najrozmaitszego rod~aju za 
tło , na któ1·em śpiew rozbrzmiewając przybiera kierunek 
~wy kle znaczeniu (hm ej pieśni odpowiedni. Jakoż i w niniej
sr.ym zbiorze znajdzie czytelnik pieśni, które na jedna
kowym rytmic:~.uym oparte szkielecie, snują wątek swego 
~piewu wedle affektu i treści towarzyszącego mu textu. 
I tak: układ rytmiczny pieśni nr. ~O~ a i b, powtarza 
się przy nrach 21i'l- 219, toż przy nrze 242 i nrach 
261 - 264, a jednak treść 1 tak różna) każdej z czterech 
pod temi numerami zamieszczonych pieśni, zaraz niemal 
o<l początku odmienny także nadaje tok i ich przy
~picwce, wedle potrzeby już to weselszy, już rzewniejszy 
przy bieraj~ce j zakrój Wszakże t re s<: wpływa też nie
kierl y i na przyśpieszenie lub opóinienie tern pa, a cza
sem i na zupełną jego zmianę, jak to pokazu ją n r. 18 7 b, 
193, 229 i 2G9 . 

Wiadomo, że każda niemal u nas prowincyn posia
<lająe właściwe Hobie ruchy, rytmy i akcenta, Rt.osować 
też do ni<."h lubi poclu>d danej mdodyi. 'Vi<::c pieś1't 

nr. ~OK o ru<'ltu Jj4, główne mająeym siedlisko w Wielko-
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poh-a·e, przedstawia w nrze 24~ t~ samą prawie nut~ 
na Mazowszu w szybszem nierównie poruszającą si~ 

tempie. \Vła :ci w o' ci takie są powoJem, iż czę 'ciej usły- • 
szymy w \Vielkopol ce rytmy (takty) z naciskiem na 
pierwszej nucie ~ n niż rytm z naciskiem na drugiej 
.9 [9, który przeważa znów na Mazow zu; lubo oba 
te llM'iRki, htk tu jak i tam, już dla samego urozma
icenia śpiewu, spotykają się tłosyć cz~sto. Melodya nr. 
34 7 (jak i nr. 3R g w Bery i l Ludu), rzucona tu jako 
mazur, jest właściwie krakowiakiem (obacz Lud Ser. 
VI nr. 752), a mazur nr. 3X d w Seryi I, Rtaje się 

w Seryi VI nr 61 , jak i nrze 761 niniejszego zbioru, 
krakowiakiem a raczej polką. Przemian podobnych 
niemałą (przy przegh~dzie zwłaszcza nut tanecznych) 
dałoby się wskazać liczbę. 

Przy rozpoznawaniu waryantów (tak textu jak 
i muzyki) każdej pieśni. dostrzegamy, iż lud poJsuwa 
niekiedy pod ulubiouą melouyę miejscową, wyrazy 
pie 'ni mającej w innej okolicy odmienną melodyę. 

Ttrudnia to do pewnego Rtopnia wykrycie melodyi 
pierwotnej. niejako typowej, lubo i ta w k01l.cu odnaleźć 
Ri~ da przy porównaniu z sobą wszystkich pi e' ni 
tej waryantów, jakie badacz zgromadzić zdoła. I tak: 
ma 22. 23, 24, 2ń, 26 i 27 niniejszego zbioru, t?.lc pod 
muzycznym jak i literackim względem, ą waryantami 
jednej-że pieHni: cztery razy (t. j. w nrach 24 do 27) 
więc najliczniej, powtarza się tu rytm melodyi kłarlący 
akcent na drugiej, łabej części taktu: rytm ten zatem
przynajmnirj w Czerskiem - je t dla niej panującym, 
czego dowodzą także nra 82, !l5, 171. A jednakże i nra 
22 i 23 (od k1erniewic, lubo całkiem odmienne mają 
r ·tmy, nie są tu bynajmniej intruzami. Bo dosyć jest 
nagiąć rytm ich na modł~ cztererh wyżej wspomnia-
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t!ych, naznaezaj~~c początek nrów 22 i 23 w Hposób 

taki: ,_~ ~~f~. • J -=~ i ,~3 ~J-. tj:~~ aby na-

brać przekonania, że wszystkie te melodye mają w zasa
dzie jednakowy układ rytmic:.my. iakkolwiek na pierw
szy rzut oka tak odrębne zdają się ukazywać motywa. 
U waga ta stosuje i<: i do pie 'ni wielce u nas rozpo
w zechnionej nr. 203-207. 

Zwracając się J.o treści textów, nie poJobna nam nie 
zaznaczyć faktu, i~ bywają pieśni ukazujące w licznych 
swych waryanta('h jakoby clwie odmienne tego~ samego 
zdarzenia expozycye. Do takich należy pid1\ w eryi I. 
(Ludl!} nr. 7, (w niniejszym zbiorze nr. 243 a i b) roz
padająca ię na dwie grupy, z których jedną rozpo
czynają łowa: , Wyjechał pan z chartami na pole" -
drugą zaś l owa: "U mej pani matki, wyrosły d w a 
różowe kwiatki''. Ta ostatnia nosi na obie widocznie 
głębszej tarożytno'ci cechy. Tenże sam rozdział znaj
dujemy poniekąd i w pie 'ni nr. 12 w Seryi I, obrzę

dowy (weselny) mającej charakter. 
DalRze uwagi, w miarę jak się nasuwać naszeJ 

będq parnię ·i, nie zaniedbamy w następnych dzieła 

podać tomach. 

e. c1f. 





PIEŚNI. 





l. 

Pieśni zalotne. 

l. od Ba•ły (CrnyJUL.o,.ire). 

JlT7)"Jdize .Ta~iu do mnit duoi;ro-da 

l. Kiedy b~dzie słońce i pogoda, 
przyjdź-ze Ja in do mnie do ogroda. 

2 .• Ta wącha, ię ziela zielonego, 
napije. si~ piwka cerwonego. 

3. toji konik pi~kuie ukowany, 
bo przyjechał kawalrr do panny. 

1. I u iad·ci kawaler kolo nij, 
i pyta l i t:: który po. ag dla nij? 

5. Je ce sw(•go ·eląga nie dali, 
juz o (.jtoj) 1\iano ię dopyty,,aJi. 

J,ud Sor. XII nr . 1-~. 

:!. NI Nadarzyna., Tarczyna 

llaru WCiC1ny . N'ata oiJ. St>r. III . 
at r. 2·1 . n. 70. 

:s. 

i J•)tl- l o 11 \ 

M IZO~ Ue. 'I li, 



2 

l. I przyjechali deputacy z wojny, 
i sukali se dziewcynecki strojnyj. 

2. Widzieliśmy na jej głowie wianek, 
a my rozumieli ze króleski zamek. 

3. Widzieliśmy kwiatecek rózowy, 
myśleliśmy ze pałac królowej. 

4. A kto by chciał tej dziewcyny dostać, 
trzeba po nią seść hussarzy posłać. 

5. A zeby trzech z matunią gadało, 
azeby trzech Kasię namawiało. 

6. Witam, witam!, witają się śmiele, 
a cóz to mas w ogródku za ziele? 

7. A patrzałbyś konika w rządecku, 
nie mojego ziela w ogródecku. 

8. Azeby mi były seść koni w kary ci e, 
azeby mi byli słudzy w jaksamicie. 

H. A jak mi będzie do ślubu jezdzono, 
azeby mi by/a drózka wyścieloną. 

10. Azebyś ty miał sto śtuk inwentarza, 
azebyś ty umiał pisać z kałamarza. 

11. A ze by mi było seść panien do stołu, 
azeby mi było dziesięć do pokoju. 

12. Azeby mi były jedne do fryzury, 
zeby były drugie obcinać pazury. 

Ob. Lucl Ser. XVI, n. 40~. Ser. III, n. St.
podobna: Wojcieki P. l. T. I, alr. lOS. 105. 
K. Kozłowski. Lucl (Waru. 1867) sir. 87, n. 16. 17. 

4. od Warsuwy (Sitlr.lerkl) 

~~~Bfi_1Pkt4Jtl;fflB 
Przyje - chalł z tak widklej wojny, l zaje - ch al! w gospod~ s polr.o)n'h 
i pyta - li się o nocleg s pokojny . 

r®i tri ~=tĘ_.,-.... ~-t=r=r=-~~-~-:~~~~ t--V~~~. '7..-:'7:F3 -=-= =:=::::::l 
i pyta-!1 się o dLiewcynę strojną.. 

l. Dziewcyna z niemi pić nie chciała, 
chciała, nie chciała 1 az ci powiedziała: 

2. Ze by mi było seść par koni w rzędzie, 
nim sama pani do pojazdu siędzie. 

3. Zeby mi była drózka jaksarnitem słana, 
bo jedzie pani - to pani kochana. 

4. Ze by mi były panny do ubioru, 
i chłopcy do stołu i chtopcy do dworu . 

.'). Zeby mi była kapela do stołu, 
i zeby mi było sto panien do chóru. 

6. A we dworze będą ściany malmurowe, 
a we ścianach będą okna kryśtałowe . 

• 
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5. od Iłowa (Brochów). 

~® s b=-~-tbf±?~m~~~=rc~~ -~ .. i-~l:::;· .";:r4.,. ::::~~ 
Zora-łem ro-le prawie we et w a składy O hulta-Ju n tli e(.·no- to 

l. Zorałem rolę prawie we dwa składy, 
dziewcyna płace, nie mo ze dać rady. 

O hultaju, o niecnoto, 
idź do diabła z twą robotą, 

co po twrj robocie, 
kiedy dziura w płocie. 

2. Oj dziura, dziura, - po co ześ tam łaził? 
Azebym cię Boze, więcy nie obraził: 

a co moment, co godzina 
dochodziła mnie nowina, 

cy kochanka zdrowa, 
w przyjaźni gotowa. 

3. Foleciałbym do nij lotnemi skrzydłami, 
do twarzy piesconej z carnemi ocami. 

Gdy przylecę w swoji dobie, 
ucałuję rącki obie; 

rącki do ściskania 

buzia do cmoktania. 

6. ot! Warsu"y (Powsio). 

f$ig[b~affl~ 
"H-~±Ł~ -

A wyjdz.l -ze paehollku na teu nowy dwór. 

l. A wyjdzi-ze pacholiku 
za ten nowy dwór, 

a cy jedzie, cy nie jedzie 
kochanecek mój. 

2. Jedzie, jedzie kochanecek 
ślicnie przy brany, 

konik pod nim wyryzuje, 
pląsa nózkami. 

3. Oztacajcie pacholęta 
nowe (v. złote) kobierce, 

a niech-ze mój kochanecek 
nózek nie depce. 

4. Otwierajcie pacholęta 
cisowe wrota, 

a niech-ze mój kochanecek 
nie tyka płota. 

5. Nakrywajcie pacholęta, 
cytrynowy stół, 

a połózcie na tym stole 
z cukru marcypón. 

6. Cemu nie jes, cego durnas, 
kochanecku mój, 

zeźli niemas swego no za, 
wej! na! lezy mój. 

1* 



7. Idź kpie dalij, a nie salij, 
z mojego dworu, 

nie obmawiaj, nie osławiaj 
mego hónoru. 

8. Lepsa u mnie w pokojiku 
u trzewika wstązka, 

tyś sie we mnie zakochał, 
ja w tobie ni kąska. 

9. Ja trzewicek z nózki zdejmę, 
wstązkę pocałuję, 

a na ciebie, ty kpie durniu 

4 

10. Kata-ś ci tam wstązkę miała, 
ino kawał łyka, 

ani by ją do snurów ki, 
ani do trzewika. 

11. Śnurowałam i ściągałam 
z jedwabiu wstązkami, 

a jesce'm tez nie gadała 
z takieroi durniami. 

Lud Ser. XVI, n. ł06 . 407. 
Kodowo ki : Lud sir. 72. 

nic nie aprenduję (aprehendere). 

7 • od Inowlodza (l!zeczyca). 

~ę~~&jf ~;ITI rE#ffg n l ; ' -~ 
1. Oj wyrżyta pacholi-ry przed ten nowy dw6r, przed ten nowy d\\Ór, 

- ~~ 
______ ...., __ =s= :=::a:E~~ ~ 

r--.:;-rz;~_::=p±n $=~~t;t~ 
lL cy jedzie fr nie jedzie, a cy jedzie cy nie jed.t.ie kochanecek 

~~~~g~~~~~ 
mt'1j kocha- 1e- cek mój. 

2. Jedzie on tez, jedzie, jedzie 
pięknie ubrany, 

tylo pod nim kary kónik 
dryzga nózkami. 

8. ocl (:rudzh,ka ( K!iążenice). 

Ei=~--~r_rr---..-~--]---.. ~ l!fit~~i=-~~ S=ttfl F~ 
Kędy tam jerh:ies Ja-.siu kochanie. Tam do Warsawy u.t ?.&li-ca-nie 

l. Kędy tam jedz i es, 
Jasiu kochanie? 
• Tam do \Varsawy 
na zalecanie. 

2. -Zalecaj-ze sie, 
ale wiedr. komu; 
jak Rie nie uda, 
przyjedź 1lo domu. 

3. -Oj uda, uda, 
bo urodlhm: 
ino do roboty 
trochę prr.yleniwa. 

4. Jest tam i druga, 
trochę Jlrzygrnba ; 
pojadę do nij, 
będziP mi luba. 



5. Przyjechał do nij 
w samo świtanie: 

Jak-ze sie tu mas, 
Maryś kochanie? 

6. -A mam ja się, mam, 
bodaj'ś kata zjad; 
stoji rzepa w garku 
cemu'ś ji nie zjad? 

5 

7. -Ze by ja wiedział 
o takij sprawie, 
osiad-by ja se 
w izbie na ławie. 

8. Zeby ja wiedział 
o takiej nowinie, 
osiad-by ja sc 
w sieni na drabinie. 

9. od Czersk• (Czoplin) . 

~-tf.-ft7IT;Lg;~J]]Jgg~ 
t. A gdzie mie odjezdzas 'VaJusieńku p& - nie? }~j Jadę się za-

t$# lt;Ł:rljtttir: l gj 
leeać. matusiu ko - cha - nie. 

Boze cię błogosław! Walusieńku panie! -
- Ej Bo ze ci zapłać, matusiu kochanie! 

Text K. Kozłowski: Lu<l str. 114 . 

l O. Prażmów. 

~ ~ ~ i *fi-c=F:=t1Etcrr..®~ ct5=b=~ 
A gdziez mnie odjezdzaa \V a lu - sień ku pa nie? Rj jadesie za-

~4[} crrli®JJJttt 1 
Jecać m11tulu kocha. - nie. 

Nuta Ser. XII. nr 298. 11. od Uju<lu, Wolbor1R s ? .\ 

~: r ar ~~ę~~t#@JFp+;~ 
il iolilil il 

Gdsie jedzies Ja-siu, Ja-siunlu pa-nłe. Tam do W~tr8a-wy na ule-ca-nie. 

l. Gdzie jedzies Jasiu, 
Jasienin panie? 
- Tam do Warsawy 
na zalecanie. 

2. - Zalecaj-ze się, 
ale wiedz komu, 
oj zeźli niegrzecna, 
wracaj do domu. 

3. -Oj grzecna, grzecna 
i urodliwa, 
warkocyk plecie, 
rącki umy\\'a. 

4. Oj jest tam druga, 
trocha przygruba; 
co spor'-zi na mnie, 
ockami mruga. 

5. Oj jest tam trzecia, 
ciei1sa jak ściana: 
zenił-bym sie z nią, 
zeby mnie chciała. 

6. A moja panno, 
có·z ty roznmies? 
ja mam robotę, 

ty ji nie umies. 



'. - 1; mial a- by m ja, 
hyś mnie naucył. -
On wziąn kańcuga, 
skórę ji wyćwicyt. 

H. - ln. e dziewcyny 
mają pierzyny" 
a j<i z tobą, kanalij:i., 
gołe grochowiny. 

/,ml Ser. JV, o. lli.- 1\, Koztowak:l J~w·l atr. llł , Poez,tek J•k w Ser- l, n. 35 (atr ~6~1. 

12. od Gonctyna (Ko&ittuly). 

-~ ~ I- ........ - -§- .J ··~ .. ~ ·~ . .... .... :t- ---... --·-+-:- . ..... . . ... -,---. . .. - • . , - - L. . 
t-"'-~: ~-~ "._. 1 ~ ti ,l- !:.t.!__ -'f-~7'" -=. -..:. 

A " niedJ:Ielt hardz•l rano de,ryk p •ra ni• da da o•, d~ ·yk ('lora - ni a 

l. A w niedzielę bardzo rano, 
descyk z porania, 

juzci moja Anulei1ka 
\\ ołki wy gania. 

2. Wygnała je do dąbrowy, 
idzie do domu, 

:"inta Ser l\.11 . or 30 • 32'< 

Z tamti·j strony jeziorecka 
malowany dwór, 

i ~tal0\\11. po<lk<)\\ ecka 
i ko'' any kói1. 

1. Oj nie pójdt: ja za. ciebie 
bo ty w karty gras 

- .\ i ja o ci~· niestojr 
drnP nogi mas. 

:1. - A J•tijtl ':' ja tlo jeziora 
umy.i•: nogi, 

jedzie, jetlzie kochanecek 
na siwym koniu. 

3. Siwy konik, biała noga , 
śrebna ostroga, -

13. 

14. 

a juz-ci mnie opuściła 

pirwsa. nieboga. 
Ber. XII, o. i5 . Ser. XV, o . 10,-411. 

ata-l o-wa 

a. ty przegras sto talarów. 
będzies ubogi, 

-1. -Choć ja przegram sto talarów, 
toć to nie wiele, 

a tyś głowy nie cesala 
ćtery niedziele. 

5. - A cóz tobie, ty hultaju 
do moji głowy, 

za łóz sobie HE'ry konie, 
jedi e do wdowy. 



6. -Nie ślubuję zadnej wdowie, 
ani męzatce, 

ostawiłem swoje serce 
pirsyj kochance. 

7. - Jak ci e i wdowa nie zechce, 
ten ci e cas minie, 
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a 11 eżmies ty taką pannę, 
co pasie świnie. 

8. -S t! to ludzie nad ludziami, 
co pasą świnie. 

jeśli mi .ią Bóg naznacył, 
to mnie nie minie. 

Lud Sor . XVI, n. 4t•9. K. Kozłowski Lud &tr. 9il. 

15. o d ln łl wl od7.a (Rzeczyca·,. ,. 
l-it-~-=g c-c l .. .-oJ-~ -~---=-r-~-flt-~ Ld~ .. ;;-~3 =:6.::::!::-- oł-'V-oi=-Ef::•-n jf- =J=.±~l • -te =c:3 - --- ...,___ ~~ -- --~ 

Z tamteJ strony jezio - re-cka rnalo- wa-ny dwór, l 7.le - lo-na 

ł=-~ "ztG ~ ':::::J . _,; -~ -_- :------------
---+-- ł--łł-J •--+-~ -~ !f-] ~ 
- - - - --jf-~-...1- --- . ----. --~ ~ -~-'-'~ --. . 

<l 
ko- Ja-se-cka ko - wa-n ) ko1i 

16. od \\"u.;z.a\\y (S łużew) . 

- · = : ;~ - ..... -..... =t.,-~--J~ --Jj~= ...... m - ...... - ...... _,._!_ - l' .,..=z: ~~.':... _j_-:;:~ 
- - - -· - - "1- .,J---r-- ....,_...~ • -'----i-c; '"'t........,~- . ..., __ ..., __ --·-

A ja ta-kij p:.n-ny uie chcę, carne noói ma 

l. A ja takiej panny nie chcę, 
carne nogi ma. 

- Ja tak ze waspana nie chcę, 
bo w karty grywa 

2. -A ja grywam i odgrywam, 
toć to nie wiele; 

Panna'ś głowy nie cesała 
ttery niedziele. 

3. -A cóz komu do warkocka, 
do mojej głowy, 

niech se waspan konia siodła, 

jedź se do wdowy. 

4. -Ja sie we wdowie nie kochał, 
ani w męzatce, 

pierwse moje zakochanie 
w tobie panience. 

5. Jak-ci ja ciebie nie pojmę, 
kazdy cię minie, 

chyba-{: ci ten podstarości 
co pasie świnie, 

6. · A cy to to nie gospodarz 
co pasie świnie, 

]l'. 

kogo mnie Pan Bóg naznacył, 
ten mnie niP minie. 

Xuta Ser. l , ~o~tr. 809. 

1\leborów. 



Nuta nr. 28 . 

l. Po co ześ mnie brał 
kiedyś mnie poznał, 

patrzałeś mi na urodę, 
ja ci robić nie pomogę, 

terAz będzies miał. 
2. Jest na boru wić, 

naucy robić, 
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19. 
od BlałJ. 

a na brzozie pomietełka 
co rano budzić. 

3. Jesce niemas nic, 
obiecujeB bić, 

a daj-ze mi Panie Boze, 
za insego iść. 

Obacz nr 12 20. od Bielaw, Pi,t.ko. 

l ~ 

r~#S J ~ 1 rJf ~s· ~ I e e fll ~ ' = 1 t: s· e IIE 
A wniedzie- 1~ ra-niu-te-eko dneyk pora - nla. Co et do tego, 

~~W'i rrp Ef#§1~ e ,ifi!l 
do gościa mogo, a mam ci Ja la - dniu - tklo - go l bogate - go. 

l. A niedziel!iJ raniutecko, 
descyk porania, 

juź-ci moja Anulecka 
wołki wygania. 

2. Wygnała je za ogrody, 
idzie do domu, 

i ujrzała J asłnecka 
na siwym koniu. 

3. Kłaniam, kłaniam, mości 
cy tam gości mas? 

co tak rano raniutecko 
wołki wyganias. 

4. -Co ci do tego! 
do gościa mego, 

a mam-ci ja ładniutkiego 
i bogatego. 

5.- Ady-ć moja, dyć 
moją miałaś być. 

A ja mu tez odpowiadam: 
nie umiem robić. 

6. -Jest na boru wić, 
naucy robić, 

w ogródecku miotełecka 
na rano budzić. 

pani, 7. - J esce nie mas nic, 
obiecujeB bić, 

a daj-ze mnie, Panie Boze, 
za insego iść. 

8. J esce, jesce, nie świtało, 
jesce nie był dzień, 

juź· ci moja Anulecka 
pele (pitle) w polu len. 

Nuta ob. Sor XVI. nr 406. 21. od Pnybyuowa, Mogielnicy. 
~ 

F&e;;~W1-B Sit-i=s~.J~-~~~§§~ tę=ft i.J~ ~ Ol i.J 

Watał Jasieńk.o ~· - ulu&ietl-k.o je-sce nie b)'ł dzień, 



l. Wstał Jasieńko raniu ieńko, 
jesce nie był dzień, 

i wyjechał na polecko, 
panna piele len. 

2. Moja panno, moja ładna, 
musis moją być. 

- A jak-ze ja twojlł bfJdfJ? 
nie umiem robić. 

3. - A boć to ta nie robota 
co ty pieles len. 

- Pierwsy raz mnie matuleńka 
niewoliła (w) niem. 

4. -A spojrzyj-ze na brzezink~ 
przed moje wroty, 

naucy cię gałązecka 
wselkij roboty. 

l. Pod borem sosna, 
pod nią topola. 

Powiedz-ze mi, moja Maryś 
cy będzies moja? 

2. -~ie mogę wiedzieć, 
ani powiedzieć, 

bo ja mała niedoróstka 
nie umiem robić. 

3. -Jest na boru wić, 
naucy robić, 

w ogródecku miotełecka 
na rano budzić . 

-L - Có-ześ ty za pan 
co ci e kochać mam , 

w y tka twoja krestencyja 
ten modry znpan. 

5.- oś ty za pani, 
co garllzi nami, 

wsy tka twoja kre tencyja 
wianek ruciany. 

1). -Nad mojim wieńcem 
winkrate 1) grają, 

l) Veni creator. 

5. - J esce niemas nic, mój panie, 
obiecuje& bić, 

moze mnie tez Bóg pociesy 
za insego iść. 

6. -Bogaty ciebie nie zechce, 
ubogi minie, 

pójdzies-ci ty za takiego 
co pasa świnie. 

7. - ~I oz e mnie tez Bóg pociesy 
jakim młodzieńcem, 

przyjedzie ón ćterma końmi 
z rucianym wieńcem. 

22. 

Bor. III, u. M. 
Nuta ob. LruJ Ser. XTI, u . 40ł. 

cy b~dales moja 

a nad twojq znpaniną 
wrony krakają. 

7. -Powiedz Maryś raz, 
komu wianek d as? 

Tobie-ć to, tobie, najmilsy, 
w kościele po msy. 

8. Tam nam będą grać, 
tam będą. 'piewać, 

tam my będziemy oboje 
łzy swe wylewać. 

9. A wy druzbecki, 
dajcie-z chustecki, 

co ja jej wytrę, da wytrę 
Maryni ocki. 

10. Ja jej ucieram 
ona prec płace, 

dla ciebie ja, mój J óziecku, 
iwój wińnek tracę. 
Wójcicki P. l. 11, tir. U. 

r.". l ~er • .X 11, n. 25-t7. Ser. X TJ, D. 411. 
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23. od Skiernie~ i c. 

Cl'~ ......... ~-""-fe' ·~==~-·~-·- ..... -~ ~ ..... ;-;: --4- . --+- -·.!.- rl-, 7E . ...... ---..... . -.A-.... - - - · . 1.1-+:-;;1 + - -V . . ,..._ , - • --.= -t-
~ ' "-Y-il . -- ~-V-V ~. "' ~-

Pod borem so - ts na, poU nią to-po-11'1 , powiedx powied2. moja Mary~ 

~ ~ § ~~--- ..... ~- . tr -,- .. =~:~ -- -- : E:ł: ;;~:ł_3 ta~-=~~_:~Fj~~=t~___J,;~~ tę. il 11 V ..,. 
cy bęc1ziei mo - ja? Nie moge wie-dzieć •-ni po-wie-dzieć. bo ja ma-l" nlerlo-rosln, 

~=aJg~~·· =~-~ łf-b=atl -~LP l ~ =v-v t,;:: . _j,.,~.t-'"_:,:= ~- .....,_ ----.:=~~ - --
-v--- - -V-'-V~- ~ f.-·- ;-• . -- -
nie umiem ro - bić , bo ja ma-ła niedo-ro-sła. ule umiem ro - bić. 

24. od Pluecwa (Jugonew), 

Ei=:J ECL=:;---=1 g ~Jr~~~- ..... -H__- ~~~=t:= -~ +=+=-Ft-~~E;l ~l:::!_) 3 
Pod bo - rem so - śna, pod nl4 tu-po - IJ, o- ze•'• --- --- - - _....., -- ---------- -

-~_li=l-~~f; lp l Lt=J=:=t . = . --=1 
ze sie Ja-siu kiej ci nlewo - la 

l. Pod borem sośna, 
pod nią topola, -
ozeń-ze się Jasiu, 
kiej ci niewola. 

2. -Niewola była, 
sama potrzeba, 
z tobą się moja Maryś, 
dorabiac chleba. 

3. Powiedz-ze mi raz, 
powiedz drngi raz: 
ten wianecek rozmarjonu, 
komuz ty go das? 

4. -Tobie Jasiei1ku, 
tobie najmilsy, 
jak b~dziemy klękac 
w ko~ciele do msy. 

5. Będą nam grać, 

będą nam śpiewać 
będziemy nad sobą, 

moja ~I a ryś, płakać. 

li. Btt,L! bratkowie, 
IJ~ clą f: li atku11 i e . 

będą perswadować 
jak mnie tak tobie. 

7. A wy druzhecki, 
dajcie chustecki, 
a co ja jej utrę 
Marysi ocki. 

8. On jej uciera, 
a ona płace: 
dla ciebie Jasiu, 
swó,i wianek tracę. 

9. A moja Maryś 
có-ze::i za pani! 

wsystka twoja snbstancyja 
wianek ruciany. 

10. A mój Jasieńku, 

co :i ty mi za p:in! 
wsystka twoja substancy,ia 

cavka i zup{tn. 

ll. Kacl mo,iim wiankiem 
organy graj<1, 

a nad two,ią sukmanilH! 
wrony krakają. 



. ' ... 
Ka- la Ka- i - nerkA kltb) 

L. Na polu wirzbo, 
pod wirzbą woda, 

·tała Ka ia, Kasinecka 
kiejby jagoda. 

2. Kasiu, Ka iu, 
matula woła: 

cy ty pójdzie:; za Ja ieńka, 
jaka twoja wola? 

3. Za Jasiei1ka i ść 
wiuneclca pozbyć? 

.-:"\ 

II 

25. 

26 . 

ja- 'O tła 

Wolę ja się matuleitku 
w wiunku nachodzić. 

4. Mój J asinecek 
weźmie winnecek, 

a na moje złote wio ki 
włozom cypecek. · 

5. Oj w łozą, wiozą, 
wiozą na zawdy, 

juz mi się nie ukłoni 
kawaler zadny. 

K. Kozło•·akl /,ud ~ttr . 10-ł. 

_a '-,-=f:! ~-ł=P l ' f-= -t; .,. __ .,. _ ~ -
!\a po - lu wierz - ba p· d ni• ł<ł po 

~ę;. · I ~ . ] ~ ł = .-I ~;= ======: 
mój ._ ..& - it ~u ho ri nit \\U - la 

Nura n. ~G. 

l. Mi~dzy ogrody 
i by tre wody 

zbiera to tam, moja Ka ia 
curne ja"'ody. 

2. Córne jagody 
i carne ocka, -

c kaJ·zn mnie, moja Ka i u 
aby pół·rocka. 

3. 'o-ze.' ty za pan, 
('0 cie cekać mam l 

Nuta ob. n. 11. 

Kozto ... akl L ... ! lir. 96. 

2i. 
otł Pjllst·t·,nłl (. łomcz~-n). 

wsystkie twoje majętnobd 
capka i zup.in. 

4. Co·z · za pani, 
co gardzi s nami? 

wsystkie t\\ oje !llajętno~ci 
wi:im•k ruciany. 

5. ·. d mojim wiankiem 
or~rany grają 

u nad twoją zupaniną 
wrony krakają. 

~H. 
od \\"nr .av.y (WIIInów. 

l. Oj lato, lato, słoi1ce gor:1ce, 
pasła pasterka. wołki na łące. 

2. PrzyjPrllał do nij kawaler młody: 
Za~na.i dziewcyno, wołki do \\Ody. 
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3. Przyjechał do niJ na. białym koniu: 
Zagnaj, dziewcyno, wołki do domu. 

4. Przyjechał do nij na białej śkapie, 
chustka u pasa, z nosa mu kapie. 

Ser. vr, D. 195-7. 

29. od Ino\\ lodu (Rzeczyca). 

'l ~ 
r~# e eTI+tEEe e; riJt2Qi~f-pJ~ 

Na oo~j gó-rze Jasinek o-rze, jesee ra-tu n te ()bró-cił, ju& stena bo -

~~J~;t~l~]J§.~~~~~EB~ 
cek przewrócił, orać. nie mo - z.e. 

l. Na. onej górze 
J &aien.iek orze. 

Jesce razu nie obrócił, 
juz się na. bo cek przewrócił, 

orać nie moze. 
l. Kasieńku moja 

napój mi konia. 
A boć ja to twoja zona, 
co mam pojić twego konia 

J asieńku nie mój. 
2. Chociaz nie zona 

ale kochanka, 
oj i napój-ze mi, napój 

tego ka.śtanka. 

2. Co r. a r. ara za ? 
Cy złe zelaza? 

A pójdę ja do kowala, 
nadłozę ja tego kraja (brzega), 

Kasieńku moja. 
3. Konicek pije, 

a nózkf\ bije, 
uciekaj-ze, moja Kasiu, 

bo cię zabije. 
4. J ak·ze ja tez to 

mogę twoją być, 
kiedy mnie ten twój konicek 

nózką chce zabić. 

30. od Ptasec:zna (Słomczyo). -
i.' ~;;_ci_t_;:=tf·::;;~~ ... ", . .,._", -~-# -~-, 53~ m r #g:~ ·J~---------~ 
"'--łl ... _",±tł="' ~---'--lol ---- __ ",_", 
A tam"" tej górxe, a t• m Ja-1lo one, "Ie je - ece nte śmadał da dana 

~~~~~tt~H~. ~~~~~d 
aJe je - sce nie śniAdał. 

l. A tam na tej górze, 
a tam Jasio orze, 

ale jesce nie śniadał. 
Marysiu kochanie, 
wynieś mu śniadanie, 

ale nic z nim nie gadaj. 

2. Nie mogłam wytrzymać, 
musiałam się spyta.~, 

wiele Jasiu bydła mas? 
A jedno mam ciele, 
za piecem mu ścielę, 

taki ze mnie gospodarz. 
ob. Lud Sorya li, atr. 192. n . 157. 

31. od Warnawy (Czerniaków). 

#-~-ł--l'o-.... -~--ffi-~ ~ifirr-E =q-r-J '---r · r~ -:---:rr.: 
4 •' .., _ ~,~ -· t;_", ... ... ~--"'-

~a gón.e, na góne, tamóJ Ja <J io orze aOyć jesce nie inh.dał nie inlada.ł 
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32. 

Ka ieóku ko-chanie, za nit.' mu inlada-oie, 

33. od Zychlino (Zor•mt.ów) 

ja it n licał 

J. Da we ~wiecie ja był da i był 2. Da zalical ja si~ zalical 
da na siwym koniu da koniu. da I:.ęcycanecce, mój Hozt ! 
Da zalical ja się, zalical (zalecał) da przl·piłem-ci ćtery wołki 
da sam nie wiem da komu, da na gorzatecce, mój Bozc, 

nie \dem da komu. dana, mój Huze! 

( l\\ 6nn 1 1 N l\ ,rz ko ha11tcko 

l. Otwórz-z p mi, otwórz, 
kochanecko pirsa, 
a jak nie otworzy , 
otworzy mi in a. 

:2. OtwóJ·z.ze mi, otwórz, 
niech-ze nil' kołac•:, 

niech hncikliw nie !lrę, 

)•ieni:p:kó\1 nit• trac~·· 

}',·r1JJ 1 1tl ludu Le .t no 1 f71 n. 2. 

:u. 
,

--~-- --.--~ ...L t:=:': :. J • • 

-.- "" !:; -
fHr a, htk 

:L 1\ onirek Ri~ trudzi, 
i ja : if, m ~rn n.it: , 
nocka kole nol·ki 
w domu nie noeuj:. 

1. • ·ucka kole nocki 
nie mogę ich Jll"Zf'. ]'a i-, 
l~t•z eiebil• T\ar;ieiJku, 
nit• mog\· JlOJ•l'Zt' ta t. 

in . 

ol•IC'I.: U,. w..u Tom l tr ~ .. •l n 1 --
J.~ud ... t·r. \l tr. 2' ~H. XJI o. •l 
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zw61 ma-tu-In, nie zara1. po - zwól 

--tr fft=-- ~~---- ---i ~ .. ·- . .. t- -~ 5 -----------
·~ ~- V • - -·- . - -V V 
na- by-wa-Jt i w okien-ko 
na-litu-ka-ją matu - lu mu - Ja. 

L A jak przyjdą do mnie chłopcy, 3. A jak przyjdą do mnie chłopcy, 
nie zaraz pozwól, matulu, nie zaraz pozwól i t. d. 

nie zaraz pozwól. A niech-ze się nabywają, 
A niech-ze sie nabywają do nózek ci upadają, 

i w okienko naśtukają, matulu moja. 
matulu moja. 4. A jak przyjdą do mnie chłopcy, 

2. A jak przyjdą do mnie chłopcy, nie zaraz pozwól i t. d. 
nie zaraz pozwól i t. d. A niech- ze się nabywają, 

A niech-ze się nabywają, gorzałecki napijają, 
capecków nazdejmają, matulu moja. 

matulu moja. Nuta oh. Ser. II, Sond. atr. 41 l 51, o. 85. 47. 

Weselna 36. od Błonia (Plochotln). 

~~me TIGi?Clt=LCI~~~ 
V V V 

Z tamtej strony p61-ka ziele-ni się chójka, py-ta Ił się 

l®# .b~rt=; :---- tttł-7 =~-: ---- -~ 
pani matki kę-dy je-JI ':;6;-ka 

l. Z tamtej strony pólka jadaliście, pijaliście 
zieleni się chójka, - za pieniązki iego. 

pytali si~ _pani matki: 5. Ani ja jadała, 
kędy teJI córka? ani ja pijała, 

2. W ogródecku była, tylko te moje łzy rzewne 
trzy wianecki wiła, eom je połykała. 

i eden sobie, drugi tobie, 
trzeci powiesiła. 

3. A powiesiła go 
w sieni nade drzwiami, 

a co wejdzie oj ciec, matka 
zaleje się łzami. 

4. );iepłac matko, ojce, 
nie załujcie tego; 

6. Skoro raniusieńko 
skowronecek śpiewa: 

powiedz, powiedz, pani matko, 
kto u córki bywa? 

7. :Niebywa nikt insy, 
bywa Jaś najmilsy, 

na pociechę do dziewcyny 
by chusteńkę dała. 



8. A o na-ć mu daje, 
serce ij sie kraje; 

nieodjezdzaj Jasiuleńku 
w tak dalekie kraje. 

9. Fojechał, pojechał 
w tak dalekie kraje, 

konicek jego truchleje, 
serce mu sie kraje. 

10. A wracaj-ze koniu 
do mojego domu, 

eo sie w moJem sercu dzieje, 
nie powiem nikomu. 

11. Kalina u pad ta, 
jaworzyna zbladła, 

l. • kowronecek śpiwa, 
dzień się rozwidniwa, 

powiedz, powiedz, pani matko, 
kto u ciebie bywa? 

2. Nie bywa nikt insy, 
J asiulko najmilsy, 

oj przyjezdza o północku, 
odjezdza o pirw ej. 

l. Dzieit się rozwidniwa 
i skowronek śpiewa, 

stoji faryś, stoji w oknie, 
gości się spodziewa. 
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powiPdz, powiedz Ka i u moja, 
z kim'e podupadła. 

12. yli z tym woźnicą 
co siedzi na wozie? 

A z tobą to mój Jasieńku, 
z tobą to nieboze! 

13. ~ie składaj-ze na mnie, 
kładaj na woźnicę, 

a ja ci tez za tę śtukę 
sto złotych odlicę. 

14. A mało to, mało, 
trzeba iesce przysuć, 

obiecałeś mi J asieitku 
na mój wińnek przy iądz. 

37. od Soch•czewtl. 

3 . 

3. Z tamt(•j trony pólka, 
zieleni ię chójka, -

powiedz, powiedz, pani matko, 
kędy twoja córka? 

(dalej jak n . Sta. 

7. Otwórz do skrzynecki, 
i dobądź chustecki, 

złotem, srebrem haftowane 
w drobne literecki. 

K. Koalowaki: Lt<•i atr. lłł, n.~. 

ato-Ji ~Ja-

2. Moja matulinku 
kazcie mi się ubrać, 

bo tu przyjdą, młode chłopcy, 
będziem skakać, hulać. 



3. A po małej chwili 
jedzie chłopiec miły, 

Jedzie, jedzie na koniku, 
capecki uchyli. 

-1. A ona mu za to 
bardzo dziękowała, 

Nut. n. 41. 

l. Skowronecek śpiewa, 
dzionek rozwidniewa, 

stoji Kasia u zwierciadła, 
gości się spodziewa. 

2. A po małrj chwili, 
jad<! goście mili. 

Jedzie Jasio w pod wórecko, 
capecki uchyli. 

3. Z konia skikający, 
capki chy łający, 

a dał-ci jej złoty pierścień, 

z· prawej rącki zdjąwsy. 
4. Ona mu tez za to 

pi~knie dziękowała, 
dar za dar w krótkim casie 
oddarować chciała. 
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39. 

dzi~kowała, obiecała, 
dar za dar oddala. 

5. Posła do Skrzynecki, 
dostah\ chustceki, 

zlotem syte, ~;re brem tka n~: 
w drobn~ literecki. 

od Grój c a . 

5. Skocył do skrzynecki, 
rozwija chustecki, 

zlotem lite, rozmajite, 
rózowe kwiatecki. 

6. Xie kwiatki to hyły 

tylko ona sama. 
\Vydaj-ze mnie matu~ moja 

za dobrego pana. 
7. ":\Iatula przystała 

a tatulo nie chce: 
jesce moja córusielt ka 

drózek nie przedepce. 
8. Drózek nie przedepce, 

piwka ni~ przepije 
jesce moja córnsieńka 

swobody uzyje. 

40. 
~ 

rt:--..---~-E"~::ł! ;::=E= 
Fę~Ł~-;-~_:~~·3:y_; 

c~ to rotma-ry-jon, cy 10 

.. ......... - ... ~~--.. . ......~--- I ... .... , 3-J ...... i . ,__- --ł't . __., >'---4 - --ł't· . 

.l -+- · -- ł • -"" --4 . . --- -- - ~ ---- -
wi t-js1.:y lu - dzie 7:t p:.. oien nie v.ie-1~ 

l. Cy to rozmaryjon, 
cy to bujne ziele, 

powiedają wiejscy ludzie, 
zr panien nie wiele. 

2. Chociaz ich nie wiele, 
ale wsystkic ładne, 

objechałem lŚ\\iat niemaly, 
starą \\'ark~ i Konary, 

nic "idzialem zatlny. 
3. Xie patrzt ja na pas, 

au i na pod \d;! z ki, 

nie dostanie wieski\>j panny 
za drolme pieni<!zki. 

4. T3lko za talary, 
za cenrony zloty, 

bot to kazd ti wicska ranna 
dobra do rohoty. 

5. Krosil:nkami trzaska, 
i sierJiikit•m chlasta, 

,iesce lepićj na kochanka 
z (lkienecka patrza. 

Kolłow~ki Lutł str. !i:i. lD . 



w Kawen-· y1de pa-nie - m·cek 

l. Ze by nie rozmarjon, 
nie to bujne ziele, 

niemas-ci to w Kawencynie 
panicnecek wiele. 

·2. Nie wiele, nie wiele, 
ale wsystkie ładne 

nie do tanie Kawencanki 
za pieni;tzki drobne. 
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41. od P•• e<> o o (Kntncayu) 18'1. 

=-~J ~ -::::~ 
-~-T-·+: ==1=1- . 4=~ ..... 

..-- .. -"-11 
litle, rneruu d tu 

3. Ani za talary, 
za cerwony złoty, 

dobra-ć bo tez Kawcneanka 
do kazdy roboty. 

4. Krosienkami trzaskać, 
i sierpikiem astai:, 

na swego najmil ·ego 
okiencekiem patrz a:. 

Ei:;~~l=:,"-- .- --- _....::;:t=~t=~~ 
~-- --1 A 10(

0Jj TUZOl& - zie- lt, powltrlzie-li 

:== - ---===- ====::3 - ---~----1 
~ panie - 11tk ni e "ieleo. 

Chucoz (chocia~) ci nie wiele, ale wsystkie ładne, 
objechałem .'wiat do koła, nie ''i działem nad nie. 

Texl K. Kozłow klero [ , ,d lir. liS . 

43. od Sk•ern• .. ., c {Zgllnuo) 

A q· mi to du .. oa 10 aa, mam Ichaledem, Ótma doma hola bola 

l. A cy mi to dziwna zona, 
mam ich siedem' ósma dom a' 

2. Ta dzirwiąta krowy doji, 
ta dzie iąta nad nią toji. 

3. J edena ta. mleko cedzi, 
a. dwunasta nad nią siedzi. 

4. A trzy na ta jeść gotuje, 
ćternasta ji nadskakuje. 

)(az.owaze . Tom U . 

5. A pietnn ta łózko ściele, 
a esnasta. z niej się śmieje. 

6. Siedemnasta do ł6zecka, 
osiemnasta. kochanecka. 

7. Je ce-by się jedna ze ła 
zeby za mnlł capkę niesła. 

8. J esce-by się druga zdała 
zeby dla mnie drózkę słała. 

Lttd b t' r. l ( P1 tl1ti ,,,fiu ) •tr. 991, n , 12. 

2 
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44. od Tareayoa, Y • ;csonowa. 

~u1qr1~1c@4 
Jedale Julo od To-runia carny Wtalk ma ma ma, 

._~~-~ .., r., 
carny w•- slk ma malu-lin- ku dobro- dti)lr.o ten mi sit u-

~~Q@Ir·F ~ 
da da da, ten m al-; u - da 

l. Jedzie Jasio od Torunia, 4. Jedź-ze Kasin po doktora, 
carny WI\Sik ma , albo po pana, 

matuleńko dobrodzijko, jeśli doktor nie przyjedzie , 
ten mi się uda (podoba). to przyjedź sama. 

2. Wstąp-ze tez do mnie na piwko, 5. Połóz-ze mi podnseckę 
dobre piwko mam' w nowej komorze, 

sewcom, krawcom za pieniądze, potem powiedz grzecne słówko, 
tobie darmo dam. to mi pomoze. 

3. Skocył z konia nie n waznie, 6. Po doktora się nie wzbraniam, 
wywinął nogę, - gadać nie mogę, 

niescęśliwe zawołanie, bo by ci się ogień wezmóg (ł) 
chodzić nie mogę. w tę chorą nogę. 

Lud, Ser. XI, o. 71 . Ser. XII, lir. 24, o. 55-58. Nuta ob. Ser:ra I, otr. 195, n. 16: a - 16. p. 

45. od Skierniewic (Żelazna). 

l®~a-;~_ff=a~~~a~rm 
Jadsie Jasio od Toru-nia od Toru - nia, earny •talk m~ earny Wt~ik ma, 

~#--~ ...... --:±E:~:±E 
~_;rg-~~TIESJiKt= 

Kaata tto-ji w o- kieuecku car n e o - ey ma. 

46. od Ioowlodoa ( łlaeayca). 

J 

~-'~V 1 
1c±t ~m~gg 

OJ by - 11-ca by-11-ca, u by-11-ą ps~<nl~ca, ht,), 

~~ IM±ttft ~ I 
~ w' 

beJ, u by-11-c• pueol - ca. 



l. Oj bylica, bylica; 
za bylicą pszenica. 

2. Chodzi Kasia po rowie, 
gonili ją panowie. 

3. Cekaj Kasiu nie bój si~, 
na! trzewieki, obuj ei~. 

4. I trzewieków nie chefala, 
na Jasia narzekała. 

5. Ja trzewieków nie echodz~, 
z panami sit; nie zgodz~. 

6. Kasia chodzi po polu, 
wyglądała od boru. 
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7. Jedzie Jasio z Torunia, 
gwi~ci mu się koruna. 

8. Pójdzi Jasiu kołysać , 
bo nie mog~ rady dać. 

9. Nie pójdę, kołys sama, 
boś tego panno chciała. 

10. Do sieni·• przychodziła, 
mnie·ś młodego budziła. 

11. Za rącke-ś mnie ściskała, 
pokoju-ś mi nie dała. 

47. od l'lueeana (Kn enrayn) 1841. 

~!ijJdsr I~J ~~~J7l; l 
Za atodo - 1• pueoleka, h~ hoj by lleka, aa byll-ek• Kasie h , 

u ps .. oirk• bylleka, 

L Za stodołą przenicka, 
za przenicką by li ck a ; 

hej, hej, bylicka, 
za bylicką Kasiecka. 

2. Za bylicką Kasieeks 
wyglądała J asiecka, 

hej , hej , Kasiecka 
wygll!dała J asiecka. 

3. Jedzie Ja sio z Torunia, 
złota na nim koruna ; 

hej , hej, z Torunia, 
złota na nim korona. 

Nuta n , SO. 

1. Posło dwóch braci 
po ło dwóch braci 

zieloną łąck~ kosić, 
i kazali sobie 
najmłods~j siostrze 

śniadanie przynosić. 

2. Najmłodsa siostra 
śniadanie nio ła, 

4. Wita Kasię z pannami, 
jako miesiąc z gwiazdami; 

hej , hej, z pannami, 
jako miesiąc z gwiazdami. 

5. J dą panny z ząbora (z za bora?) I) 
jako gąski z jeziora; 

hej , hej, z ząbora , 
jako gąski z jeziora. 

6. A Kasia niebozątko, 
kołyse s e dzieciątko; 

hej, hej, dzieciątko , 
kołyse se dzieciątko . 

48. 
od Curalta. 184 t, 

napadło ją dwóch pacholików. 
Na łącce siedli, 
suiadanie zjedli 

dziewcyna zapłakała. 

3. Moje wińnecki 
z drobnej rutecki 

nie będe was miała. 
I.•.t or. 11 (Band om.\, str. M. 

') 1\foi.e: z sam bora, miejsca utwierdzonego. 
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49. od Waruawy (Służew) 

l ~· a J'ifft I: c s s r s :l c c s $ siM s s J7TI 
A tam na łtce, tam na &itlon), lesy tam kawalir bard&o &raniony 

50. od Warnawy (Cz•rniaków). 

"""" ..... 

Tam na tłj 1,-ce, tam oa zielo-ny, Je-ty J111tlk': bard&o zra01ony. 

l. Tam na tej łące, tam na zielonej, 
lezy Jasieńko bardzo zraniony. 
Przysła do niego matula jego, 
i płace i krzycy, załuje-ś jego. 
Idź -ze matulu, idź prec ode mnie, 
bo moje serdeńko umiera we mnie. 

(w t.no epoe6b lpuN>Ujq dale.~, u•l4•iajqc matult "" · olootnyokt, wujenkt, ciotult, babul~ - oct· .. acw.) 

6. Tam na tej łące, na tej zielonej 
lezy J asieńko bardzo zraniony. 
Przysła do niego, kochanka jego, 
i płace i krzycy, załuje-ś jego. 
Przysuń się kochanko, przysuń się do mnie, 
bo te serdusko odzywa (lub odzyło) we mnie. 

L"d Ser. XU nr. 87. -K. Kodowokl: lMd ur. 107. 

Ow<unk 51. od Iłowa (Bnooów). 

~jc~jl$1~~ri;d 
A kiedy ja ua wo - jenke po J•-dt. Zabl - Jt moi• 

na wojen-ce u-bi- Jt 

l. A kiedy ja na wojenkę- pojadę, 

wezmę z sobą karabinek - i sablę. 

2. Zabiją mnie na wojence - zabiją, 
zieloną 111nie murawecką- przykryją. 

3. Brdą na mnie gapy, wrony- krakały, 
a będą mnie panienecki- płakały. 

4. A nie płaccie panienecki- nie płaccie, 
tylko za mnie synkarecce - zapłaćcie. 

LN.I Ser. xn nr. 59. 



l. Wyleciała gołąhecka 
z wysokiego okienecka, 
przeleciała przez trzy góry 
zaleciała do komory: 

2. A w komorze Jasio chory: 
Co ci Jasiu? co cię boli? 
- W taborze mnie porąbali, 
porąbali, postrzelali. 

3. Nil 'lla lekarz taki~j maści , 
co zagoji moje kości. 
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52. 

Id:t Kasińku do piwnicy, 
natocz piwa do śklenicy. 

4. Jak mu piwa natocyła, 
wnet mu serce pociesyła. 

- Jesce jedno, moja miła, 
abyś ty mi wygodziła. 

5. Ze by ja mógł zdrowo wstać, 
musę ciebie całować. 
Jak Kasinkę ucałował 
Jasio więcej nie chorował. 

Wojeloki P. 1. II, 11r . S02. 

53. od Tornyna (R•mb•rtów). 

Byl• bobu-la 1 Radayola llylo bobu-la hej dziku, bendalku, 

rtylu, dylu, dylu, z Radsynlo, 

l. Była babula z Radzynia, 
Miała synala Marcina. 

2. Na wojence go zabili, 
zieloną murawką przykryli. 

3. A gdzie się z niego krew działa? 
bystrą wódecką leciała. 

4. Zielona ruta, jałowiec ·-
lepsy młodzieniec niz wdowiec. 

5. A wdowiec będzie wymawiał : 
lep 'l ja piersą zonę miał. 

6. A dzieci będą płakały: 
Że złej macochy dostały. 

od Pia .. erno (Kowonrsyn) 1841. 

By-la to bahka 1 Toru - ula. Byla tu habka nandliu bandala, 

~ --
dylu, dylu, dylu z To - ru-nla. 

l. Była to babka z Torunia, 
i miała syna Marcina. 

11. A gdziez go ona podziała? 
~a wojenkę go po łała. 

?l 
3. Na wojence go zabito, 

zieloną murawką przykryto. 
4. Gdziez się z niego krew podziała? 

Po mu<awce się rozlała. 

55. od Caeroka (Cuplin, Curnylao) . 

& Toru - oła, była l•aba edrlu bodal11, 



clylu, dyłu, etylu 

2. Ztelona rutka, jałowiec
lepsy kawaler niz wdowiec. 

3. Bo \\do wiec będzie wymawiał, 
lep ·ą ja pierSl! zonę, mial. 

4. Celadka będzie mówiła, 
lepij nieboska rządziła. 

5. Komornica będzie gadała~ 
prędzy nieboska co dała. 

6. I wołki b~dą rycały, 
więcy mycego (lub c hw .. tu) dostały, 

7. I kró\\ki będą rycały, 
ze w pokładeckach jadały. 
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8. I gęsi będą gęgały, 
i kury będą gdakały, 

9. I Ś\\inie będą kwicały, 

ze za nieboski jadały. 

lO. I dziatki będą płakały; 
lepsą my piersą mać miały! 

11. Kupciez se dzieci kokoskę, 
niech wam wygrzebie nieboskę. 

12 . • 'ic juz nie nada kokoska, 
Kiej juz nie zyje nieboska. 

Lw<J Ser, Xll n. 44-46 K. K ozlowoltl /.ud str. llll, 

56. oct ł..owicza 

F~~ ~-~-+-+~~· l~~~~~~~~§§~ EJ$=_ -· ~-- ~qEt~~=~:E:+ :E;t 
• l Zat lona ru t:t. Jało- wiec. &ie-lo-na ruta ja-łowiec; heciu pedu, 

~ł-t ~a_t:-~Ii~~--
l) lU dylu d)lu , jalu"Jec 

2. Bo u wdowca dzieci są, 

a młodzieniec tylko sam. 
3. Młodzieniec idzie i krzyka, 

a wdowiec tęka , wyrzeka. 

~~a ~ :
~ - -- - --

• Z1t lona 

lep oy ka 

K. \Y. \\'oj cl ckl , l'. l. II, 1 . l a l.- J . L1p1n1k1 P. l. W. titr. !8. 

57 . 

-~~~:t4-~ 
ru ta Jal owłee, 

w• lu Ja k wdo wiec, a h ) k wal er IDU am 

5o. 
o<l War U\\f (O pal iu ) 

59. 
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od War '" y (lllui•w). 

z.e air- do mnie pirsy u-lo - tni ku 

Ja-worowe 

l. Jaworowe kółka, 
zielona rozwórka, 

trzeba by je ociesać. 
podobała mi się 

gajowego córka, 
ale mi ją nie chcą dać. 

Dadzą ci ją datłzą, 
nawet odprowadzą, 

jeno trzeba zacekać. 
2. Przepiłem tam seląg, 

az-em·ci się przełąk, 
przecie mi ji nie chcą dać. 

Przepiłem tam dukat, 
co'm go ojcu ukrad, 

przecie mi ji nie chcą dać. 

o- do 
nie che• dać 

_,_~~-r-=t f:g ~ ~~·I r #~e:::::::=:~ 
·órk.t trzeba by je - ci -

:l. Przepiłem tam knr~, 
co właziła w dziurę, 

przecie mi ji nie chcą dać. 

Przepiłem tam krowę, 
co zdychała w rowie, 

prz cie mi ji nie chcą dać. 

4. Prupiłem tam woły, 
co chodziły w roli, 

przrcie mi ji nie chcą tlać. 

Przepiłem tam konie, 
co chodziły w bronie, 

przecie mi jej nie chcą dać. 
5. Dadzą ci ją dadzą, 

nawet odprowadzą, 
jeno trzeba zacekać. 

62. 

G3. od Worszawy (Sohp y) 

--F=~- -~ 
~ :f-~~l=~ ~, ~ 1; -

Jl\woro .,, kółka, deUowa r"' v.órkłl •d)h~ 1111 ... ł 

epodoba-ła mi sie Jtdnrjo-w:\ c ·rka , 



l. U onego młyna 
zielona olsyna, 
trzebaby ją wyrąbać. 

2. Jest-ci tam dziewcyna 
z si wemi ocyma ... 

zeby mi ją chcieli dać. 

3. Dadzą Jasiu d'adzą, 
pięknie odprowadzą, 

ale ją trza sanować. 
4. J echatern na mysy, 

na usy nie słysy, 
jesce mi iej nie chcą dać. 

ó. Jechałam na scnrze, 
uwięznął mi w dziurze 

jesce mi iej nie chcą dać. 
6. Jechałam na wole , 

uwięznął mi w dole, 
jesce mi iej nie chcą dać. 
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7. J achałem na koniu, 
potknął się na błoniu, 

jesce mi iej nie chcą dać. 
8. Pzepiłem mój płuzek, 

i zrobiłem dluzek, 
jesce mi jej nie chcą dać. 

9. Pzepiłem i radło 
wsystko to przepadło 

jesce mi iej nie chcą dać. 

lO. Pzepiłem i talar, 
ledwóm nie osalał, 

jesce mi iej nie chcą dać. 

11. Az na święty Jacek 
jest w mieście jarmacek , 

wiedzie mi ją sama mać. 
12. Ale ja iej nie chcę, 

wedle innej drepcę, 
mogła mi ją wceśniej dać. 

Lud Ser. xn, D . ~0. 
Przyjaciel ludu. Lenno, rok Zgl 1886, n. 62. 
Wojcieki P. l. Il1 w dodatku Itr. 93. 

6 5 · od C10roka (Drwale w). 

i e lmo 2do 

l® S te C Cjp=JjJ) Jdr~-fF~ij}l}Jl 
Pnededworem t.leleni alt trawk•, puła panna bieluchoego pawta., pawka. 

l. Przede dworem (v. pod okienkiem) zieleni 11ię trowka 
pasła panna bieluchnego powka. 

2 .• apasla go, do dum u go gnała, 

ślicnie, pięknie z nim się rozmawiała. 

3. Zaciena go w ogunek niechcący, 
pow poleciał do boru krzycący. 

4. Ona za nim przez ogródek biegła, 
wpadła w rzyckę - zmocała spódnicke 
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5. l suko go w sieni (v. zielu) po kumorze, 
a pow siedzi w boru na jaworze 1). 

6. I zac~na klucykami brząkać: 
"Pudzi po w ku, niech jo ci e nie sukom 

K. Ko&lowokl Lud rlr, 108. lObja olaale co do 
zoac•enla pawia w Xliotoell łowiańoki'J). 

67. 
Nuta ob. u. SR. od Warnawy (CzerniakÓw) . 

l. Tam pod Borkowem, tam pod Borkowam 
zielona murawecka, 

pasła dziewcyna, pasła jedyna, 
da białego pawicka. 

2. I zacięła go, i zaci~ła go 
pod skrzydełko niechcący, 

pawik poleciał, pawik poleciał, 
do domu krzykający. 

3. D ziewcyna za nim, jedyna za nim, 
oj az ię zeznoiła -

prosiła Boga, by wiater wionął, 
zeby się ochłodziła. 

68. od lhzczonowa. 

~ ~ 

pula panna pula panna bleluiklego pawia. 
K. Kodowaki: LwJ olr. 107. 

69. od Łowlcu, Iłowa . 

atelooe - ao dwora, pul• panna ładołutkieco pawia, puła 

·~ 

panna .ladnlulklego pawia 
L"<ł Ser. III D. SI. 10!.- Ber. IU, D, 71. 

1) Waryant z Czaplina: 
66. 

7. I jak zacąn siabelecką trząchać, 
Ona nad nim złotym wieńcem brząkać, -

8. D~ mi pokój ubogi~j sierocie, 
idz do taki~j co chodzi we złocie. 

9. Zebyś była uboga sirota, 
nie miała- byt! wiunooka ze złota 

10. Miała- byś ty z ty drobny rutecki, 
Jak toć mają jense ieroteck:i. 
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70. od lnowlodu (R•eczye.t). 

E1=ł-tcgtpu:;J l~ !:!§t Vi.,J V -
Z tamUJ strony dwora zlelt> ni się tra-" a, 

l. Z tamtej strony dwora 
zieleni si~ trawa, 

pasła tam panienka 
bieluchnego pawia. 

dziewczyno, do pasa, 
przebiegaj, nie dawaj 

pawiowi do lasa. 
(v. zastąpis pawiowi 

2. Jak-ci go napasła, od etirnego lasa). 
do domu go gnała, 

i ślicnie i pięknie 
pawiowi śpiewała. 

4. Choćby ja się ngięna 
i po samą syję, 

juź-ci mi, pawicek 
3. A uginaj-te się w carnym lesie zginie. 

II. 

Chęć ożenku. Wymówka. 

od Wszczonowa 1 Mogielolcy. 

Mu-ra"iec 
1 Ku-dl• 

-na ławie 

pod l1w• 

~----gb3:r~ ~ł:~f::::::::f===~~~·::::::::-=3 ~~-+.-b+. ~~~____LE ~ 
- v 1 mój nojml-lejsy •• mo• u sw Iem 

l. A moja matulu jadą do nas goście. 

A wyjdźcie-ze wyjdźcie, przecie ich (za.)proście. 
A moja córusiu, gdziet będą siedzieli'? 

Morawiec na ławie 
a Kudła pod ławą, 

a mój najmilejsy ze mną za stołem. 

2. A moja córusiu, cót tu będą pili ? 
Murawiec piwecko, 
a Kudła winecko, 

a mój najmilsy ze mną gorzałkę. 
3. A moja córusiu, cóz tu będą jedli? 

:Murawiec kacora, 

1 ) Pieśni pod nrem 71 i 72 zamieszczone, :lpiewane bywają przez mlode 
dziewczęta podczas gry w .Panienkę". 



a Kudła gąsiora, 
a mój najmilejsy ze mną gołąbki. 

4. A moja córusiu gdzież tn będą spali ? 
Mura\\iec za picem, 
a Kudła przed piecem, 

a mój najmilejsy ze mną na łózku. 
5. A moja córu i u, er m że się odzieją? 

~fura wiec worcyskiem, 
a Kudła descyskiem, 

a mój najmilej y ze mną pierz,'t ną. 
6. A moja matulu, goście odjezdzają. 

a '' yjdźcie wy, wyjdźcie, jaki ukłon dają. 
rurawiec capkę zdjąn, 

a Kudła rzyc wypiąn, 
a mój najmilej y. matuli do nóg. 

7'2. 

--====-~ ----- --

l. Dziewcyno, jedyno, a tt•n mały potrębacy k 
powiedr. mi (nam) kto n ciebie bywał? 

~it>burak, jego brat [:] 
ze mną miód i wino. 

!'>. Dziewcyno, .it'dyno, 
powiedz mi: gdzie oni tu 

. ·ieburak pod ławą, 
jego brat na ławie, 

ten mały potrt:hacyk, 
1.e mną poigrał. 

:ł. llziewcyno, jedyno, 
powiedz mi: co oni tu robili? 

Nirburak (\rwa rąbał, 
jego brat w pi •en palił, 

a ten mały 1•otrębacyk 

ze mną posiedział. 
3. Dzi1•wcyno, jt>dyno, 

powi~dz mi: co oni tu Jailali? 
. ·iebnrak kurzęcinę, 
jPgo brat prosiącinę, 

a ten mały potrębacyk_, 
Zl' mną kapłoninę. 

·!. Dziewcyno, jPilyno 
powiMz mi: co oni tu pijali? 

Nieburak wodzinę, 
jego brat piwinę, 

sypiali? 

a. ten mały potrębacyk 
ze mną na łózecku. 

6. D1.iewcyno, jedyno, 
powi~dz ud: ctlm oni się odzieli? 

Xit'hnrak ko1.usyn , 
jego brat sukmaniną, 

a ten mały potrębaryk 
z mną pod pi rzyną. 

7. Dziew cyno, jedyno, 
powiedz mi: cem oni ci płacili? 

• ·ieburak dwa tynfy, 
jego hmt trzy tynfy, 

a ten mały potręba('yk · 
d'' a cer\\ one złote. 
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Piośń dworaka 73. a) od Piuee&oa (Kawoocryn. Bneuc&e). 1841 

~~~~-~tF-~itttl{tJ 
Jut mi wy- chodzi oze-sn.,jcle la- tek Pr•ybywajcie, przybywajcie. 

~ił l.sti e a IT!i!;il@ tt! El 
c hłop-cy skoro, nlecb1e1ase którego z wu wy - błor~ . 

l. Jut mi wychodzi szesnaście latek, 
czas mi się wpisać w rejestrz mętatek. 
Przybywajcie[ :l chłopcy skoro, 
niech te ja se którego z was wybiorę. 

2. Starego nie chcę - bo stary dziwny, 
niech sobie idzie do baby siwyj. 
Katden stary[:] ma przywary, 
nie takiego mi potrzeba do pary. 

3. Rolnika nie chcę, bo idzie do roli, 
ni do zabawy ani do swywoli. 
Tylko wstanie[:] myśli o roli, 
nigdy on mi nie dogodzi w mej woli. 

4. I tego nie chcę co wódką zlany (pachnący) 
ma fraczek śliczny, włos fryzowany. 
Pięknie on skoczy, ma buzię jak rótę, 
ale mi go za męta broń Bote! 

5. Zołnierza nie chcę, w wojennym roczku, 
nosi szabelkę przy lewym boczku. 
Od watny jest[:], ma serce marsz o we , 
ale by mnia wyprowadził na wdowę. 

6. Z palestry nie chcę tadnego smyka 
bo siła pije, ślinę połyka. 
Siła gada[:], prowadzi rezony, 
trzeba jemu reteretki nie tony. 

7. llam ja chłopczynę, co pełen cnoty, 
zostać jego żoną mam dość ochoty. 
Ale, ale, i có:Ł z tego - że ja wiem? 
gdzie on mieszka, jak się zowie, nie powiem. 

L1uł Ser. XIII n. 25. - Ser. XVll n. 416. 

73. b) Waruawa. 

~l ctrE~tFttill gpm! s 1 ~e c s I Ci 0 
Jui mi wy - chodzi u .. naicio la-tek, Przybywajclo, pnybywajcle, a alto-
trteba al o "piuć w reje~tr mt - iatek 

l® r' ]aft&t§~m·~~~il~~~~ 
ru, a1Uechieja zwaa którego wy-bło- r~. 
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n. c) 

a ko - ro, 

7 4. od c .. r ka (Cuplln). 

-z---ł-fet·· ~ - ~~§§E~ 
-....; -IT .,; 

!'\ie thcę \\'arU·\\ ian - Jr.i, J t!~>t'ł" łóz ~!i. u lt-z~ 

bn \\ murach-. y łJiadła, 

Pie~ń d". or<oJk.a 75. 

l. .Jak ~ ię będziesz ten ił, doradzę ja tobie, 
niebierz brzydkirj żony, obrzydzisz ją sobie. 

:ł. 'ie bierz tet i ładnej, miewa czę tych gości, 
ułanów i panbw, k ię:t.y jegomości. 

:t . ·ie bierz :t.adn~j dwórki, nie będzie robiła, 
weźmie lustereczko. będzie się stroiła. 

L Xie bierz też i mieszczki, bo nie pracowita, 
kładzie .ię już za dniu, niew~taje gdy świta. 

5. ie bierz tet i wdowy, bo z gromadą dzieci; 
jak dzieci doro ną, to ojczym wy leci. 

fi. i e bierz i rozwódki, bo ta nowość lubi, 
robi w domu zbytki, i tflm męża gubi. 

7. Nie bierz tet. i baby, co ci po szpitalu, 
wnet ci baba umrze, narobi ci żalu. 

8. Nie bierz i bogatrj, będzie wymawiała. 
cóżeś ty miał golcze, jam ci w zystko dala. 

H. Nie bierz tet i • 'iemki, bę1!zie ci śwargotać: 
majne fater, muter - ciągle ci mamrotać. 

l O. i e bierz. i Francuzki, bo ta jest nie. tal a. 
jednego mę:t.a ma, dzic ięciu by chciała. 

jad l• 

-
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11. I Angielki nie bierz, bo ta bardzo dumna, 
chciałaby se sama zawsze być rozumna. 

12. Nie bierz też i Włoszki, bo ona burliwa, 
rady twej nie słucha, za prawdę się gniewa. 

13. Z Białorusi niebierz, ona śmierdzi dziechciem, 
musisz sobie co dzień zatykać nos wiechciem. 
(Z Białorusi nie bierz, bo ją d-:iechciem słychać, 
musisz sobie codzień wiechciem nos zatykać). 

14. Tylko weź Mazurkę, prawdziwą Sarmatkę 
będziesz z niej miał żonę, będziesz dobrą matkę. 

15. Tylko weź se taką, ku swojej ozdobie, 
nie będziesz wymawiał, ani ona tobie. 

16. Pojmij sobie, pojmij z ubogiego domu, 
dorobisz się chleba., jeszcze go dasz komu. 

17. Pojmij sobie, pojmij z ubogiego s ta. u u, 
dorobisz się chleba, jeszcze go dasz panu. 

Lud. Ser. XII n. 9S. 

77. od Warnawy (Bablce) . 

- - -<o, •• ~ ~ ~~~ ~ =- _,_,_._. - ~::L-~ 
Tam w o - gródku listki pa - daJ•, P1erwsy pleclewlórsy, nie pójd~ za 
moja ma - · tulu plhwaego nJ• 

~~lm1~-s=Mfbi±t= 
plecie wl~rsy ole pójd ę za niego, 

l. Tam w ogródku listki padają; 
moja. matulu pierwsego rają. 

Pierwsy - plecie wiersy, 
nie pójdę za. niego. 

2. Tam w ogródku listki padają; 
moja matulu, drugiego rają. 

Drugi - bije sługi, 
nie pójdę za niego. 

3. Tam w ogródku l!Śtki padają; 
moja matulu, trzeciego rają. 

Trzeci - bije dzieci, 
nie p6jrlę za niego. 

4. Tam w ogródku listki padają; 
moja matulu, c wartego rają. 

Cwarty - chłop obzarty, 
(lub patrzy w kwarty) 
nie pójdę za niego. 

5. Tam w ogródku listki padają; 
moja matulu, piątego rają. 

Piąty - patrzy w kąty, 
nie pójdę za niego. 

6. Tam w ogrodkn listki padają; 
moja matulu, sóstego rają. 

Sósty - to chłop tłusty, 
(lub - bije siostry) 
niepójdę za niego. 

7. Tam w ogródku li~tki padają; 
moja matulu, siódmego rają. 
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Siódmy - to chłop nudny a ja dziś jesce nie umrf,l; 
nie pójdl,l za niego. nie pójdę za niego. 

8. Tam w ogródku listki padaj!} ; 11. Tam w ogródku listki padaj4; 
moja matulu, g winiarza rają. moja matulu, kowala rają. 

Swiniarz - pędzi świnie 1 Kowal - bije młotem, 
a mnie bieda, a mnie bije ; stuka nad moim zywotem; 

niepójdl,l za niego. nie pójdę za niego. 
9. Tam w ogródku listki padają ; 12. Tam w ogródko listki padają; 

moja matulu, owcarza rają . moja matulu, młynarza riLją. 
Owcarz - pędzi owce Lubil,l - jadać pącki 
a mnie bieda, a mnie łechce; z tatarcanej dobr~j mącki; 

nie pójdę za niego. i chleb pytlowany, 
10. Tam w ogródku listki padają ; sitem dobrze odsiwany; 

moja matulu, stolarza rają. oj pójdę za niego. 
Stolarz - robi trumnę' Lud. Sor XII . n 9 •• 

78. od Czo11ka (Konary). 

11 ~ 
W mo) lm o- grodzie moja muko, moja motto, loko-ja mi da-J• · 

K . Kozlowokl : Luri otr. to•. 

79. od Błonia (Rokitno). 

W tym o - IJ"Ó -de~ku a ten o -nu pójdaieo-raC, 
ato mima- tu- la o- ra nada - Jt i 

_ ..., 
- ---~ 

i.i=.- "' - -------===--
n lo bę-dt l• J•.- ~o, nio ht- dt ja Jo - go . 

raJ• 

Lud Ser. X ll, a . U. 

80. od Warnawy (Czerniaków). 

lm o 

OJ u .. w aadocilu 11 - lde podaJ• a jułci mi Jut - el 
OJ t.lmweadecku -- • ----- • ---. 

oeweo r• -J'ł> 

ora... .....,., 

io" 

"' Soweyłl: idzlt l& DiłiO u ole co . 
jemu 'mitrdd a rłkltmoła, 
Orac hbie w pole oj J• p6Jdt u nieco :u nte ro. 
oj tot tojo wolt 

ob K. W. WoJclcłl:l, P. l . T. l, otr. U,, 
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81. od Łowicu (Ziak6w kościeln]) . 

~~ldillil~ 
A moja ma - tu-lu A ten pltray, plecie wi erllly, nie p• jd~ A nt~· ~o. 

a to mnie chct pl('ny. 

l. A moja ma· tulu, 5. A moja matulu , 
a to mnie chce piersy. a to mnie chce piąty. 

A ten piersy - plecie wiersy, A ten piąty -- patrzy w kąty , 
nie pójdę za niego. nie pójdę za niego. 

2. A moja matulu, 6. A moja matulu, 
a to mnie chce drugi. a to mnie chce sósty. 

A ten drugi -robi pługi (długi?) A ten sósty - chłop za tłusty, 
nie pójdę za niego. nie pójdę za niego. 

3. A moja matulu , 7. A moja matulu, 
a to mme chce trzeci. a to mnie chce siódmy. 

A ten trzeci - z kupą dzieci, A ten siódmy - chłop obłudny, 
nie pójdę za niego. nie pójdę za niego 

4. A moja matulu , 8. A moja matulu, 
a. to mnie chce cwarty. a to mnie chce ósmy. 

A ten cwarty - chłop obdarty, A ten ósmy - chłop to słusny, 

nie pójdę za niego. dajcie mnie za niego. 
Z. Pólull P. l. p . atr. 155. 

8 2. od GroJc• (Worów). 

~~rliJ~Ilcltl§ 
l. Jut ..ja opu- erona, j~k ta w polu r6- z1L" i "fatr fDDł J>O- milł t.a , 

~~ Jggfg~~-:-J~:l~~~~~Sd~ 
Ja t y - ję be• mę-za . 

3. Jut mi się doprawdy 
panieństwo sprzykrzyło, 
i posłabym za mąz 
by mi sitl trafiło. 

2. O moja matusiu 
wydaj mnie do ludzi, 
niechaj mi się w świecie 

juz witlCY nie nudzi. 
Lud Ser. XJJ, n. 105. 

83. od Warnawy (Woii ca) 

b&;1s ~~It~11 J.j '-=rtrn~a~:rłffl 
l Zł•J• , złą ja, d• ja ma- tk~ mam ; nie WJrO- &UIIli mnie matu - la ctgo ja ni - mam . 

l. Złą ja, złą ja, złą ja matkę mam, 
nie wyrozumi mnie matula cego ja nimam. 

2. Córuś moja cego u mnie chces, 
oj da sukienki, da i nowe, lezą gotowe. 
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\V t! nt.e SJ•Osób hpirwa dalej matka, t.P: dllt~lerki 1/IJI''' (,·:1! 
~fulutt'l! 1 następni~: ko . 111/ar, /r::rtcil:t, farlus~·k i t. d. a ct!t·ka .'piPwa 
wriąt, it: ,ł! jo ,,,,ttkr mnm, at dopóki matka nie powie: .lo:i111'!. 
m l od !J, jl'(/ zit· ()1/ u· o d !f, wtedy córka: D1Jl11·t! j11 1 tliJ/,,.1! 111111!. (' 1/11/ltl, 
~r IJ>III IJtnil' ll}ft'O::IIIIIi':, l'l'f/0 jfl lliflltl/111. 

III. 

Pieśni przy weselu śpiewane. 

t\ l. li) 

-- 3--;,t-- 4 • 
ł - · -·""-l I ..... 
= H- • 

J_ I~ :--. ł __ ;:: _ł l -l . 4 t-~· - - ..... . ....._.. t ~-L -- - • - * • • • . - · - • • • • . :r . , , 
"' ' "' ;l "' 
Sadri - łam a 

l. ~adziłam ja jahłoneckę - przy d roll ze, 
którędy mój kochanecek - przyjedzie. 

:ł. Juz-ci moji jabłonecce - gollzina, 
juz się mu ja jabłonrcka -- przyjena: 

3. ,l u z-ci m oj i jabłonecce - rok mija. 
juz , ię moja jabłonecka - rozwija. 

·L J u z-ci moji jabłonecce - d wir lecie, 
juz na moji jablonecce - ą kwiecie. 

:i. J u z-ci moji jabłoneccr - trzs Jatka, 
juz na moji jabłonecce - są jabka. 

li. CJrw one mi jablusecka - rodziła, 
zielonemi li. teckami - okryła. 

7. Urwała ich burmistrzówna - d\,ana~cie ; 
po łala ich do Krakowa - staro~ril'. 

8. Pan staro ta na koniku - WY'' ija, 
burmistrzówna swoją główk1~ - zawija. 

!-1. A co ci to, burmistrzówno, - r.o ci to 'l 
co ci twoj'ł główeckę - opięto, 

-Ilu 

10. A rzuć Jasiu wszystkie zarty - na trone, 
pojmij obir burmi~trzównę - za zone. 

.lfazowne. T. 11. 

\fazull·o• I nr. Hl! , -
W, Wójci ki P. lw•IH l lir. 176. 
K. Ko&low ki: J.wd ot r. IUI. 

~4. ") od Go ac- ayna (Koz.if'łd.)) 

Jaulo - n•rke pny dro - cht, pn:y dro - t1tt . 
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2. A juz-ći mój kochanecek - nie jedzie[:] 
i sam jego siwy konik - wywija na przedzie. 

3. A uschnij-ze jabłusecko - uschnij-ze, 
bo juz-ci mój Jasinecek - juz nie przyjedzie. 

Lud Ser. II. n. ~l. - Ber. VI D. 102. !SS. - Ser. XVI D. 269. 

85. od Czerska (Cupllu) 

~c@tą$~~ JJ :1: S &it4f-~T€t~ 
Tam pod borem Maryala s ta- Ja - la, Wy-Je-ehalo trzech kozaków z boru 

carną chustką glow~ se wlą-za- la. jużci Ma-rysi ronolu~-nl gło- w~ . 

K. Kozlowelrl: Lua otr. ,8. 

Gdy -pan-młody przybywa. 86. od Czerska (Cuplln, Lloln). 

~=f-~Il-ti±c+J±e 1 tEł F -4-fl 
I rozbu-jał si~ si- wy ko-nt-cek, roz-bu-jał, roz-bu-Jał, 

~~~_l_S_q:Jlę~ Ag~~ 
kiedy na ••im na- do hny Ja-sieólto wy - wl - jał, wy - wł-jał , 

l. I rozbujał się siwy konicek, 7. Oj nie wróce, moji słuzeckowie 
rozbujał [:], nie wrbce. (v. młodziankowie) 

kiedy na nim nadobny Jasieńiek niźli swój ruciany wianecek 
wywijał [:). za morzt> przerzucę. 

2. I prtyjechał do mej pani-matki8. Oj weźcit>-z go, moji słuzeckowie 
w podwórze, rękoma 

i uchylił przetiUcnej capecki powieście go moji pani-matce 
ku górze. doma (v. w ganku nade 

3. I powiedział: kłaniampani-matce drzwiami) 
we dworze, 9. I powiesili, panny Maryjanny 

a cy-li jest panna Maryjanna wianek nade drzwiami, 
w tej nowej kómorze? a co spojrzy moja pani-matka 

4. Oj niemas, (:) panny Maryjanny zaleje się łzami. 
w tej nowej komorze, 10. Miło było pani matuleńce 

powędrowała z grzecną jejmością. pić wino, 
za morze. (z damami) a teraz ci na mój ślicny wieniec 

5. Oj siodłajcie te kare koniki, spoglądać nie miło. 
siodłajcie, 11. Miło było pani matuleńce 

oj ścigajcie pannę Maryjannę, grać w karty, 
ścigajcie. · a teraz ci niemiło spoglądać 

6. Dogonili pannę Maryjannę na moje bękarty. 

w pół-boru: 
wracaj-ze siępanno Maryjanno 12. Lepij było córko moja 

do swej matki dworu. w karty grać, 
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oj anizeli nad tą kolihecką 
u mg li wać. 

13. ~[acie ich tu, matuleńku moja, 
jesce dwie, 

oj nauc-rie ich lepsego rozumu 
niili mnie. 

l ·l. Toć ja ci!'bie, córusiu moja, 
ucyła, 

oj tylko ciebie niedobra natura 
po karcmach wodziła. 

8 . Rawa 

~trrt wy- do, prztd nim lt& - ło, 

l. Zajeżdżajcie przed pokoje, 
czy nie wyjdzie serce moje. 

erce wyszło, przed nim stało, 
czarne oczka zapłakało. 

2. Nie płacz Kasiu, nie płacz proszę, 
bo i tak tęsknotf;l noszę. 
Czemu taka smutna stoji z, 
mnie nie kochasz, czy ię bojisz ~ 

0('1Li.& a a pła- ka - łu. 

3. Jak ja nie mam t.mutna stat:. 
jak się nie mam ciebie bać. 

'latka moja nie kazała, 
Żebym z wasanem gadała. 

1. ~i e jedź Jasiu w czyste pole, 
zabiją cię bracia moji. 
Zabije cię brat rodzony, 
nie będziesz miał ze mnie żony. 

Wojeleki P. l. 11. S~!l.- Lud Ser. l. str. 217 u . 19. - Str . XII . n. 48 . 

89. od Cur ka (('uplin). 

__ .r-":l "'~ J .. __ _ • • -l1; .2mo ~do 
• T t1 ~- ~- . ··t· - -ł- - ---I -J t ·t _,_... . . : :~o~ ~ ·- :E:(ł · --~ - • r.-•- • -: · ----

·111 .. >l .. - "' vl · - --- - · - ~ ~ .. t' - 5"- . -- - - __ , ~ ... ~ 
,l 

Juio k"n1e po-jił, On sobie za-łp1ewał, o-na upła-kała - )u ła 

b ra-b 
l.wd Ser l . rtr. 27-70 nr. ~- - Str . XVI n 473. 



J. X a onej gt'n·ze, 
:-;toją 1 · cerze: 

a pod mojim korhaneckiem 
~iwy konik r-z1\ (rży). 

2. Konik rlo wody, 
Kasia od wody. 

Poceka,i-ze, mo,ia Ka. i u, 
da,i koniom wotly. 

:3. • "ie będe ,i i lać 1 

przykazał;i mać, 

bym z Jasiei1kiem nie gadała, 
matki . ię trza hat;. 

4. ~Jatki sit< nie hój, 
konia mi napój 1 

pojedziewa w cudzl' kraje 1 

inny ohyclij. 
!"1. Nie bQdt• jecha{- 1 

przykazała m al-. 
bym' z panami nir jezdzała , 

tylko nockę spat~. 

Lwri Sorya XII. n, 119. 
K. Ko1ł0"1kl : J,U<J otr, 91 

C~oaaop. J'p-z~{itrci~l l Mdli Letzno l "'·łłl n . 28 
Wojcoekl P. t. I. ,9, 1~9. t ', 337. II. &19. 
Z. Pauli P l. p. ,,1SO.-Wael. • Oleoka P.l.o . I09. 

!l l. nd Jło"a (Młod:r.i~ zyn' 

~ - - - I - ł - + - - -~f 1 __ -3~----=-~ - -~ .... " •= 1:.,_ " "-~~- ... ...... -H - • -.-- 1-~ ,; . • -=J··- "' , 
--~- "' - ~ ~ " - - _:._ -~ ~ .,; . ;;; . 

\\"~ jtdaal w po lt kn\ knąl na ko n~ e, o bejn,·j sit: Ka .ien ku 

lL~_ "-~- ~-:! __ ., ...... ~--~~ _ --~ !!_____::.. .... -=t • ..., ---- ... . - -- -.- , ., ~ _ .----.~ . . :-•- ,... . .--:--- --- -
.,; .,; 

ry je w y'itko tu IWt)jr, je "s)·stli.o t\\0 - J•~ 

l. Wyjecluli w pole, 
krzyknął na konie: 

obejrzyj się 1 moja Ka. i u 1 

je(. t) WSj'Stko two.it'? 

2. Je wsytko mo. i e 1 

je wóz i konil:', 
i nas oboje 1 

tylkom sobie zahacyła 
wianka na stole. 

3. Cy się nie wratać 1 

cy-li się wrócić 1 

a prosę cię, mój Jasiei1ku 1 

wróć-ze m i sit: poi1. 

Nuta nr 99. 

l. A z góry 1 z góry 1 

mój koniu wrony, 
nie przebieraj nózkoma 1 

1.. Wrót-ze mi się, wróć 
serca mi nie . muć 1 

bo jak ty mi się nie wrócis 1 

to mi ty serce zasmuci 
kawalirze mój! 

5. Ja ci się wróc~ 1 

ale na dwoje 1 t) -
jak mi będzies w nim (wianku) ello

kat mi po tobie, l dziła, 
fi. Dziewcyno moja, 

!12. 

juz-eś nie swoja 1 

kup-ze :-;obie i rąhecek 1 

kup-u ~obie i złoci ty, 
h~dzir na głov. i e. 

Powsin 

moja matulu, 
moja kochana 1 

pojadę z zołnierzoma. 

1) To jest: wybierl\j jedno z dwojg&. 



2. 'foja corecko, 
moja kochana, 

nie jeżdziej ;~; zołnirrzami 

oj sprawię ja ci 
śrebn•t . ukienkę 

z drounemi fałdzikami. 
3. 'loja córecko, 

moja kochana, 
nit• jeżdził·j z zołnierzami, 

oj sprawię ja ci 
złoty v.hlnf>cek 

z drobnPmi kwiateckami. 

Wli 1~ na rcHc k~ , 

r~ ~.· ki ro a:l o pa tłu i e 
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93. 

·L Moja matulu, 
moja kochana, 

nie psujcie sobie głowy, -
da dał-ci on mniP 
to dnkaciko w 

na cepecek rąbkowy. 
fi. }loj;L matulu, 

moja kor ha na, 
już to ni~ nic pomoze, 

juz mój wi;\nPcPk 
juz lawei~e\owy, 

u zolniPrzy w •1boziP. 

v.łi z~ i na • <t j 

l. W!izę na rósckę 1 ) 

wlizę i narwit:; 
2. Upadaj rosa 'L Xie,lalt·ko ja 

na w zy. tkie trony, b~ lit,. . t• ~ukał, 
a z tej ró 'ck i a ty J asieniu, pt\jd~ do ~ą. i ad a, 
ro a opadnie. sukaj se zony. w okienko tukał. 

·1. 'tuk, puk, w okienko, 
otwór~; kochanko, 
o.i otwórz, otwf•rz, 
koniom wody •łaj. 

1.~d s-.. 11 otr. 107, (~<•b o>t•a). 

~ uta tr 11 , nr l~~ ncl łnc.n•d dJ.l H.t C'lyc•)· 

~ 

~-3- t- - ~ -.-.-~ -~-.-ł rl-~ ·j_ l •. 
L~-fL-->.!.:._::..# # :;; :;i p= ~---"' ----- "' - ::j: 

I . Przelt•cial sokół 
b~ z ten nowy dwór, 

oj pad(!), pad(ł) w ogrodecku, 
da i przy bujn,;m ziołecku, 

roztocył ogon. 

2. I lzh•\\C,Yno miła, 

któz d t: tam woła~ 
Byś nie była zpy ·na (J•Y zna) 
da i hy~ do niego wy"ł<\, 

dziewcyno moja. 



:J. Ona nie chciała. 
posła posłała; 

o ty pośle, spraw mi dośle 
jakby ja sama. 

-1. Poseł nie sprawił, 
bo się zabawił. 

:-:iescęśliwa ta godzina, 
com ja stanął u komina, 

com się zabawił. 

5. A wy woźnice, 
smarujcie bice, 

da wozy wytacajcie, 
da konie zaprzęgajcie, 

pojedziemy prec. 
6. Jadą bez pole, 

stanęli w dole, 
obejźryj się Kasiu miła, 

cy wsystko t woje? 
LNd Ser 

38 

'· \\'systko a wsystko 
co jest na wozie, 

ino za bacyłam wieńca, 
da i złotego pit~rścieńca 

w nowej komorze. 
8, Prosę, Jasiu mój, 
wróć ze mi się po-ń (po niego); 

ho jak mi się poń nie wróci s, 
da i serce mi zasmucis, 

juz nie będzies mój. 
9. \Vrócił- bym się poił, 

ale nie mój koń, 

porwany tam, Panu-Bogu, 
ten wianecek twój. 

10. Wrócił-bym się pofi, 
ale nie wrócę, 

oj twojej ja matuleńce 
serce zasmucę. 

Xii. n. 141. - MoMNszt, I . lir. 182, or 88. 

95. od Pi1 tcznL 

t====~!:::::=t-"'~-+ ł==;~=I± +-~ 
je-dziu bez po - Ie, oz- pu -- i c ileś 

lrutle piór-ka po two - joj gło - wie. 

l. Jaśku sokole, jako ciebie, grzecna panno, 
jedzies bez pole, co'm cię opuścił. 

rozpu · ciłeś tmsie piórka 3. Dnze pole i dalekie 
po swQji g~owie. do dziewcyny na noc, 

2. Nie tak mi ich za!, powiedzcie jej pacholęta, 
co'm ic~ rozpuścił, ode mnie dobranoc. 

L"d Str. XII. er. lllb. Ser. XVI. "'- 4!4 . 
Na lfł outo opi•••i4 tu taKie pl•;ń: Pod borem ao,na l t. d. (obacz nr. 14-!61. 

Ei::t:=-~ 
~::::_ 

!!G. 

i wy-11• da -l• twtg<• Ja - <ien-ka 

l. Wysła na pole, 
stanęła w dole, 

pod zielonym jaworem 

etrnny je - dTit> 

i wygliidała 
swego Jasiei1ka 

oj z którt~j strony j~dzir . 



2. Oj jedzie, jfldzie, 
''c oło ,,·sędzie 

po zit>lonyj dąbrowie; 
rozpu~cił piórko 
rozpuścił strusie 

konikowi po głowie. 

3. A mój Jasieńku, 

a mój kochany .• 
a stała mi ie skoda; 

miałam wianecki, 
z drobnej rutt>cki 

1.abrała mi je woda. 
l. A moja Ka iu, 

moja kochana, 
jesceś nie po kodzie ; 

a mam ci ja tez 
parę łabędzi 

popłyną ci po woclzie. 
5. ł.abędzie płyną, 

wianceki toną, 
bystra je woda garnie, 

a mój Jasienin, 
a mój kochany, 

oj straciłam je marnie. 
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fi. A cyli będzie. , 
cyli nie będzie~:; 1 

po mojej woli chodzić 1 

we1.mę ja . ierzpik 
na prawą rąckę, 

pójdę do ludzi robi/:. 
7. Porobię rocek, 

porobię i d w a, 
porobi~ i trzy lata, 

oj zobacy ty, 
ty p iP hultaju, 

cy nir uzyję ś \data. 
8. Xie wy ło rocek, 

nie wysło i dwa, 
nie wysło i trzy lata. 

idzie dziewcyna 
śniedna malina 

oplakujący ~wiata. 

9. Co ześ zy kala, 
co wędrowała 

po t,;j drobnej lescynie? 
lepij ja zy. kał 1 

co ja się wyspał 
na trj twojej ~ierzyni(•. 

l.wl,Ser. [[ Itr. 26. D. 9. Ur. olfi. 
Suta L"·l Sor. X VI n. 42R 

Suta: Lu.! S.r. XVI n. ~~1. 

l. Porównaj Boze 
góry· z dołami, 

niech będzie równiusieitko: 
przyprowadź Panie 
moje kochani 

w niedzielę raniusieitko. 
2. Oj cy w niedziel{:, 

cy nie w niedziełt, 

97. 

nie dbam choć konika . trudzi, 
bo moje sercP 
. trapione wielce, 

najnie~c~śliw a ja z Judzi. 

3. Oj niema sianka, 
tylko owsianka. 

na tern stlrokiem polu: 
przyprowadi Boze 

od CLeraka. 

kogo ja kocham 
na wronio iitkim koniu. 
L Jedzie Ja ieitko, 

jeclziP nadobny 
po zielonrj dąbro\\ i e, 

rozpuścił cug-le 
rozpuścił złote 

konikowi na głowę. 
i . , 'ie tak ci mi zal 

tych złotyc·h cu~Ji 
rom je dług-ie rozpu'cił 

hardzirj ci~ mi zal 
moja dziewcyno 

com cię marnie o p u.' ci L 

fi. I ta lilija w ogródku 
co przedtrm bujala 
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tt·raz nil· buja; 
i ta dziewcyna 

co przedtem hulała., 
teraz nie hula. 

Wojdeki P . l. T. l otr. 1;8. 
K. Kodowak i J,wd ot r. 79. 

98. ') 
od No"ego-ctworu, Zakroczyma (Kuus'1, Glusk). 

A·-::.::.-r~ .... ---~-----łE .-. iJ ~~~ ;t -+-·--, .. - ·>-c--~--~ - c-=-.:....,.... 
:.-r.w--:~- (j=~= · ~=E=~ t .tir- _",_·:;;~~= ~ 

,;.,;'tl ,;-"' 
1 Po rttwnaJ Bo-'U! gł,-ry zdo-ła mi z.e-by by-ło ró"'uiu-aleń~o, 

. ~- ..... Rł ...... -.... --~t ..... -~~-Ą~l=l_"""'_} _J-~=j- -- ~.:'" . =1 ~-+-t-c=--- ~--;- =o ~T-
•' _.." __ ~:- -- -----Y-Ioł->-c -= 
"' "1 "' "' loł . • J-•rtYI•ruw~tch vun•r mu-je kn - tbaulc w n•edde-lę ra - nm - Slenko 

2. :\'iechze przyjedzie, niechze usiędzie 
a niechze mnie nie budzi, 

bo moje serce strapione wielce 
od niescęśliwych ludzi. 

99. od Uuezono .. a (Osurhów). 

~ ~ -" 1-"~~- -- """T"":T--:,.j,...,~,-==--F. :i..:~'= - =r ~- r-~-- - :::-..,_:P=: - ..,._.b::::::;ł t -42- Ci ~t;;= 1=- ,.,_ .... _...,~ .-;;::_ _... ___ .,.,"""1ł_ ---*!f) 
J;)-ła d:zie"qua by-ta na-do-boa u awtj ma-tu-H je- dnt, 

Ei: rn ?·~=Ir?=f -:-Prr ~~g~1==a== .... ~-1 
~ b ,.,_ - - ł ;...-"' lł---r-- ł_...,_ił---- - _:ł 

.~u ui~dziiJłł' rk~ prtcz poUwó recko dn o-grt'• -detka b1e gła . 

l. Była dziewcyna, bo mnie weźmiecie, 
była nadobna, poprowadzicie 

n swt'j matuli jedna; rlo jegomości w nocy. 
co niedziołeckę 4. Jnz słoi1ce zasło, 
przez pod wórecko zorza zagasły 1 

do o~ródecka biegła. juź ci wójtównę wiedą; 
2 I przyjechało wysoko wianek, 

dwóch pacholików ruciany wianek 
pod jej i okienecko: nad jej i główką niesą. 

wyjclzi ze wyjdzi 1 fi Prowadzili ją 
moja 1lziewcyno, bez sień 1 bez izbę 

pokaz ze swoje ocko. do nowego pokoja; 
:~. Cy wyjdę cy nie, jegomość zocył 

1 

pvkaz~ c:y nie, z łózecka skocył, 
te swojt> carne ocy; oj ho dziewcyno moja! 

§--zt-mrr- ~ ~ -- n .r-- -H- loł .., .... _:;; 
i t. d. 

Poró,.aaj Boze 



t i. Mój tu o c1 pani t•, 
nie mów nic na mię, 

ze m ja z "'aćpan m była: 
azebyrn ja ie 
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z S'A'ym wiankiem za ie 
przed ludźmi nie(w) tydziła. 
7. I dał on-ci .H 

dal to c(•rwonych: 
llziewcyno moja miła! 

a . praw-zP ct:piec 
a "ysywany, 

bo' ty mi mila l•yła. 

H . .T e~ce dziewcyna, 
je8ce natloboa 

u jegomo~ci na ławie; 
jnz o dziewcynie 
juz o nadobnej 

ję t pio necka w War a'A'ie. 
\J .• Je. c .. dziewcyna 

je~ce nadobna 
u j~gomości w łóz ku: 

.inz o dziewcynie 
juz o nadobny 

piosne ka je( t) w Pułtu ku. 
Not Ltul er. XVI. o. H~ 

l (H J. oct w, l.it<l.. 

~ l 

I ...:. • I:-_._ t !-;.---• l ~ -~-d:-4: 
.z;. ,__ .,., }....!..__• f .,., v - tł___ f · 

l ,l 
t..y 1.1. u.t doLna oJ w .. j ro.1 tu li J~ 

l. 'fam za ogroJt·ut 
ta tu za zielonym, 

kędy łonPcko w!lchotlzi 
tam tntij Ja.ieltko 
tam mój najmil y 

tam jaq rntkt,: grodzi. 
2. ~il·cha.i ją grodzi 

nierhnj ją grodzi, 
bo ja .i:! tatu zasiała -

u a mój warko<'yk, 
na mtd carniutk i 

7imna ro'a padała.. 
:1. . "ierhzP padała, 

niE'chze i pada 
··ho~hy i najzimoiejsa, 

przyjezdzaj do mnie, 
r•rzJbywaj moja. 

i o lrtJ mi najmilrj. a. 

·1. Ly~ nie był Iloma? 
Cy~ nie mi a l konia'! 

kit·.i'm po cię p osy lała. 
_t •.i bylem 1łoma 
i miałem konia. 

jeno mi mat~ nit> kazała". 

5. Tant•i.i na mo· de 
tra wecka ro 'ci t•, 

z kami .. nia woda ci Cf'; 

rozgnit•wala it; 
moja \lary. ia, 

do mnie łó\~ ka nie rzece. 
r.. Przemów ze :łówko, 

przemów i drogie, 
przemów i ty kamiPniu, 

nie dodaj zaln 
nie dodaj zaln 

oj mojemu umieniu. 



7, A u sokoła 
złociste koła (skrzydła), 

u sokolice kosy, -
nie uzyjeq. ci, 
oj moja )!aryś 

n Jagieńka rozkusy. 
(T.wd Ser .• ·11. D m 

102. 

8. Pozycys mąki, 
pozycys soli, 

ale i oddać musis 
skarał cię pan B<ig 
złym przyjacielem, 

a sanowa(~ go musis. 
Xuta ob. f.w1f Ser. XVI. D. 4!1"1. H7. 

od W1rnaw\· (Siekierki, [,a,) 1S4l 

Ei:: =-l-·"-·':J-~ -1 ~ ~f-=-J .f~: ~l :-:!-V_.=..-_• _ __ --:. ___ --~~ 
ey--~~..- .1--- - '.1--.1- - ----;ł - .;--+- ~ 

~~ pla- e("~tt młynectl.;, na puu, ku lid&bn nad&ber łup c~p Cfh .. ~, 

~- ~- ~ ---=f· ----r- -----r. - ' ~ ~ -- "1: -- • • -:!..:t: . 
łup ('UJI mły Uf"Ct'k. 

l. .. ·a piasecku młynecek -
na piasecku li d z ber, nadzber, 
łup cup cęber, łup cup młynecek 1). 

2. W tym młyneckn nikogój -
w tym młynecku lidzher i t. d. 

:3. Tylko sama Kasieitka 
tylko sama i t. d. 

4. Co kochała Jabieńka 
co kochaia i t. d. 

5. Jaś na morzu ?.egluje 
Jaś na morzu i t. d. 

(i. Sama n i e wiem cy zyjł' 
sama nie wiem i t. d. 

7. Miałam CI Ja taką mać -
miałam ci ja i t. d . 

H :\ie chciała mnie za mąz dać._.:. 
nie chciała mnie i t. d. 

9. A tPraz mnie wydaje 
a teraz mnie i t. d. 

l O. ~nurówecka nie staje 
śnurówecka i t. d. 

11. Było pierwój za mąz dać 
było pierwój i t. d. 

12. Póki śnurówka chciała stać -
póki śnurówka lidzber, nadzber, 
lup cup ceber, łup cup chciała 

!stać. 

) O;{, od C•rr ~~ (lloso a, Czaplo n) . 

...,.. - -- - -:t J-:r- r::::.:r.::rf -- -~--~ :&. _~ -11-=i - •-f:!-•-• +- .:!:._ -+- ~~. li T • -
· -4 - ~ -· .-- -- "' ~-·- .l _ .., .,_ ... -;:--;.,-f-:- -r. ---
• ~ ';., ~- .,1 "' - .I-ol~ - .1 "' "' 

Na pta-sttku ruł)nt-ct'k~ na pla- td.u lkher naeber łup rup u·bt!r 

..-I_...,._.., . -~-"-~- --ł ----r-~- - -- ~ 
~ ;-:~ ~-~-~: -,f : FE - _- ------

- - - .; -+ • .., . --111----- ---- - -. " łup rup mlynecd; łup cul' r her mJynece)( 
K. Korlow•ki /,WiJ tLr. 11!». 

1) Wyraz .ceber" odpowiadać mate krakowskiomu .coml•rr" {Lud Ser. 
Y. ~lr. 261) i wielkopolskiemu .l'!)m)ler" (Ser. XI. str. l 16.) 



1. Tam pod borem domecek, H. Zapal ~\\iece albo d\de -
tam pod borem licber, nacher, !1. Bo zeglarcyk utonie -
wachter cumber, łup cup doml'cek.lO. ~wiece \\iatPr zawionął 

2. W tym domecku nikogo - 11. I zeglarcyk utonął -
w tym domecku i t. d. 

3. Tylko jedna panienka i t. d. 12. ~nurnj- ze się wstązPrk<! 
4. Co wygląda z okienka -
5. Śnuruje się wstązecką -
ti. I ujrzała zeglarza -
7. Co zegluje do morza -

1:3. Będzie jesce dziewecką, 

105. 

będzie ,jesce licber, nacbet·, 
wachter, cumber, łup cnp dzie

[weck:l. 
Lud Ser. VI. o , V6 .. er. II . n. 77 
Kozlowokl : Lud Itr. ti2 (o korabiu) . 

lonyru d~bem tt to -ji L.:oń J.. o - •a-ny. n• 

l. Pod zielonym dęhem 
stoi koń kowany ; 
a na tym koniku 
siedzi Jaś kochany. 

(2. Zastawił sidełka 
na szerokij drodze 
i narobił płaczu 

:Marysi niPbodze. 
3. Jak się nie p •wrócę 

będę listy pL. l, 
ty będziesz p l tkała, 
ja nie btJdę sł.}.'zał.) 

J. Siedzi bo on, siedzi, 
białe li ty pisze, 
a jego Marysia 
dzieciątko koły ze. 

5. Koły ze, kołyszr 
i poczęła płakać : 
albo mi wianek wróć, 
albo mi go zapłać. 

6. Albo mi wianek wróć, 
albo mi go zapłać, 

l , 
-:t ~-. ~. ~ -

; -
--- ~ 

cha-uy 

bo jak przyjdą bracia, 
to cię będą szarpa(· . 

7. Ja ci go nie wrócę, 
płacić go nie myślę ; 

siedzę na koniku, 
pojadę za Wisłę. 

8. Pojedziesz '! - Pojadę. 
Tie jedź-ze mi tędy, 

bo mi potratujesz 
tej lawendy grzędy. 

H. Grzędy mi stratuje z, 
rozmaryją zdepce z : 
pierwej-eś mnie zdradził, 
a teraz mni niechce z. 

l O. Nie ja ciebi zdradził, 
sama·' ię zdradziła. 

i ta ciemna nocka, 
co· po niej chodziła . 

II. Nie tak ciemna nocka, 
jako gorzalecka 
co' ci .ią pijała, 

jako nie dziewerk:-t . 



l~. Szalała~, pijała', 
nie było ci nocy, 
teraz za mną ł azi~z, 

zap łakała ocy. 
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l :1. J'-aplakalaś oty, 
załamaląś ręcP: 

bodaj ten ktJchanek 
zgin:!l na wujPnce! 

~a ttl nute 'plewaj~ nie~if''łY pir'•i: Jaalo kunia poił , Kas1a ~· otl ~ łiro~la, oh , L"d lPlt nt 
ludu) . Sorya l. •lr 27. 

Nnta e"b u r 14 

-. -.-.. _..., ..... -ł -
~ -l - ·--=-·~ , !. -f!r--l • --· - 1=-"' 

Pof1 z l" •o nym de - hem 

IOii. 

to Ji ko•·, ko \u ~~~ . ~ t o na ni m 

::::::-...- --- -. -~ :t-:. .1 ~ _-__ 
· -· -·l -- --- -

11) . 

ri:~-~ ~7-t • ;-: ł-_ _ 1 
f.~ ~ ,1 " ,1 T __ j __ 3 

,Ja o; itc k k,, - chau )·. 

l. ~a zit·lonej ląct• L W1ankn eJ me wroc~. 
stoji koń kowany, pładi: g-o nie my~lę, 
kto na nim wywija ? ""L!dt: na konika, 
.l asie ił ko kochany. JIOja tl•: za W i sil ... 

:!. Wyv.ija, wywija, ;, , .lak-ci h•:•lzit· jec:hal, 
drohllt' listy pise, ni•· jl'dż-zt • mi t<:dy, 
nadobna zonecka lw-hy: mi połamał 

dziedątko koły, e. n ll' w••ntly grz~uy. 

:1 . Kolj· ~e. kołys• • li . lrrzęuy h.> ~ J•ołamal, 
i zacynn płaka c~ , rozmaryn J•Otłt·JII ' P~, 
albo mi w13n ~k wróf , zdnllłził~ś m nit· chłopCl', 
alhct mi go za(.!a{. n ter;tz 11111ie ni~ chces. 

/. J••uh }> l ~·· err 11 ! 

lOs. od l :rrr kil (Ho o z). 

r- i=:9_ : L:~--:1. l 
F~ _ -- " - w~ 

r •l ~ ·-·4 ::. 
:::..... 

~ r -l L ':! , 1~~- ' -=-- ,; t. ' ; ,l - "!7-

:--·-· 
Kul..u - łe c k~t ku ... h: • ,Ja lu 11 - l ) 

; l ;-."' ~ . 
,l ,l 

-ł --~ -:- --. _,-· 
<t 7 1 ~ ~ t ~ ły ••. 

K. ł\, •.dowak i. I.wd u r. !f:l . 



J (1~1. 

::::::: - : l 

l i::~~i... ···-4 ~ -I~ l ·=, ę H_! .. ; ~ € ~- ~~ ·'""{ • j = -4: =r-~ 4~ ~ : 

IJ.& u-cit l.." la 1 [) ro - ••e, rta 'l m J·• J•& nu~~ • 

J. Da uciekała po rosie, :ł. Ona trzewików nie <'h da la 
da gonili ją )tano\vie. Y no wianuska p laka la. 
Da nie uciekaj, nie lHi.i • i\:, A wolal-bym ja trzewieki 
mas trzewieki 1 da obuj s i'.'. niźli wianek ło\dcki. 

Pr.z!ljCJi ,,./lud''· l.tuno Ui-łt). n. 21. at r. li\.ł. 

Zhl.ó" looru"y 110. Ohac. nr. fi~>. Gb, 

u) _.,., : vel : h; ~ 1 t 

a . ".I··-~ 1 J;?- ;--::1 _:~= a .--r:j ~ 4-f:: . -·t-:; .. 
-H- "' "' - • ~ ! · - H ~ "' 3 ~o~ • ł ~-- -+_ --~ .. " . ~ ~ - ~ ~ 

Stojala ... i~ni.' pr7) clo·h~. Wyr la lipka 1 J tu - "•· 

pn) latu- O\\ j tOtło-łe 

l. Stojata w i 'nia przy dole 
przy Maty. owrj stodole, 

2. Tamój ~Iarysia stojała 

a rosa na nią padała. 
Pn~_t}t ł!itl lu.lu, Lenno 1846 o :l! atr 2[,~i. 
Jla:o•cu,~ J. n. (i~l 1tr lRJ, n l.'\~ 1tr. 2:}o. 

Traweatowaoa 

l. Pod borem sośnia . tojala, 
pod ni:! kuciapka 1) zgorzała. 
A skoda było kuciapki, 

cztk•J roni e h. ulu •lo ro- lt.=- . 

l. \\'yro ła. lipka z potoka, -
czekaj m n i e Ka i u do roka. 

:ł .. Jakze ja na cię cekai- mam, 
ki ej ja sierota, a tyś pa n. 

;~. Choć ty sierota, a ja pan, 
dam ci pieniędzy cały tlzban. 

1. Choi·byś pieniędzy dał i dzb<l n, 
to ja sierota, a ty~ pan. 

~1. Czy ty mnie Ka iu prz,}'jimasz, 
i r.zy mi zaraz rączkę da~z ~ 

fi •• lak ja ci swoją rączkt: dam, 

l l l. 

ja nie sierota, t.Y' nie pan. 
\Vojdc·ki P. l. 11 :nu. 
/.w d !;ery4ł X li. nr. :.!3.J-8. 

:ł. ~a piecu orał, zytko sial. 
ona płakała, ón się 'mial. 

byłby baranek (futro) do capki. 
Bodaj cię marnie zabito, 
nie tak to orzą na zyto. 

112. 

~ J ~ --~ ~ ! ~. jf 
p "1 "1 ~ 

Po- e -u ... rum e m:. tlłliu ku 

l) Kła('zek wlosó'". 

_lfiiOWU(' l D • Hł9. 

Chi Jłiał~ ((,u~ rnL.o" 1 e). 
l 

"t ! i ·1 -::: ~ · - # - . • • 
• • "' .. -,-:-- - l "1 , 

"" za nil!): wy-da-b \\ go l'" d•r w1 
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-~--+--+-

B" 
pltknle chodzie ma· tu 

113. od M zczonowa . 

l. Po co ześ mnie, moja matko, 
za mą z wydała? 

kiedy Ja się w gospodarstwie 
nie rozumiała. 

A teraz się mam frasować 
młodych lat mam załować, 

matulu moja. 

2. Miło było matuleńce, 
słuchać muzyki, 

kiedy grali pod okienkiem, 
kieby słowiki, 

kiej ci grali az do rana, 
nockę całą: dana, dana! 

matulu moja! 

3. Juz wyjezdzam matuleńku 
z dworu t wojego, 

juz wylewam ostatek łez 
z serc::. prawego. 

Do nózek ci npaduję, 

za wychowanie dziękuję, 
matulu moja. 

4. Kiedy klękła przed ottarzem, 
rąceńkę dała 1 

mił:~ść, wierność, posłuseilstwo 
przyobiecała. 

Posłuseństwo az do śmierci; 
dopomózcie wsyscy święci, 

i ty sam Boze! 

5. Dzięki tobie, moja matko 
za wychowanie, 

i tobie tez, panie ojce, 
za złe wydanie! 

\Vydałeś mnie bez przycyny , 
dostał mi się Jasio miły , 

opiekun wiecny. 

6. Zaprzęgajcie, zakładajcie 
te siwe kla_ce, 

niech pojadę 1 niech o bacę 
jego pałace. 

Niema stodół, jeno słupy, 
po co ón sie zenił, głupi, 

matulu moja! 

7. Fojechała Kasinecka, 
juz pewna chleba; 

widzi, ze i tam na niego 
robić potrzeba. 

_ ie robiłai od lat kilku, 
mówilł teraz: rób-ze wilku! 

moja niewola.! 

8. A nie wysło trzy niedziele 
po ozenieniu: 

A moja. ty matuleńku, 
weź mnie do domu! 

- A cóz mi, córu~, po tobie, 
staraj się sama. na. siebie, 

oj tak jak i ja! 



2. A cieszcie sie, cieszcie włosy 
dzisiaj z soboty, 

nie pomogę matuleńce 
więcej roboty . 

A któz ją tu robić będzie, 
a kiedy mnie tu nie będzie 1 

matulu moja! 
3. A cieszcie sie, cieszcie włosy 

dzisiaj z niedzieli, 
nitl pomogę matuleńce 

więcej kądzieli. 
A któz ją tu przędać będzie, 
a kiedy mnie tu nie b<;dzie, 

matulu moja. 

·1. N a co ześ mnie matulińku 
za mąz dawała, 

kiedy ja ię na robocie 

wazyst~ o dla n• - go. 

Po co 

47 

lU. od Wiok it• l< (Koz lowlce). 

nie rozumiała. 
X i mnie uprać, ni mnie u syć, 
wsystkiego się trzeba ucyć, 

matulu moja. 
5. Powiedziała .' matuleńko , 

jesce przed gody, 
nie nzyjes, córul eńku, 

zadnej swiebody. 
Tylko smutku i niewoli, 
od frasunku głowa boli, 

córosiu moja! 
6. Przyjechali przed pałace , 

zsiadać kazali, 
majętności obejrzeli, 

115. 

ll G. 

robić kazali. 
~·i e robiła:n od lat kilku, 
teraz kazą : r ób· ze wilku, 

a to niewoln ! 

l"'rz~citl z~.l w Lt u oo lil46 o . 29 tr. 231. 

od r.roclzt h (Jordono• l<•). 

W &O pod• n twlo 



l. O dla Boga, co takiego, 
co pochmurny dziei1, 

co nit• widać .f asia mego 
juz ~rugi tydziei1. 

Juz'em główkę sfrasowała, 
.il1 ze m reśtę łez wy lała, 

wsystko dla niego. 
'2. Moji ludzie nieporciwi, 

źle zrobiliście, 

co wy moje oblubienic 
odmówiliście. 

Odmawiajcie jako chcecie, 
będe ja go kochać przecie, 

.Tasieńka me~o. 

(Mnie nie długo na tym świecie, 
h~<le ja go kochać. przecie, 

umr~ dla nirgo). 
:1 Kiedy będzies umierała 

w cil)zkij załości, 
"yprawie ja 'tobie pogrzeb 

u mojich go~ci. 

-:\a krzyzyku, u grohecka 
zapise ci te słowecka, 

zapisę ci te: 
l. l'o ('O ześ mnie moja matko 

za mąz wydala, 

kiedy ja sie w gospodarstw it> 
nie rozumiała. 

\V gospodarstwie trzeba robit~ , 

ni sit: nbrać, ni pochodzić, 
matulu moja! 

5. Miło było matuleńce 
słucha(' muzyki, 

kiedy grali pod okienkiem 
kieby słowiki. 

A teraz ci juz nie miło, -
nie Ja,,ać mnie za mąz było, 

matulu moja! 
h. Zaprzęgajcie siwe konie 

i białe klace, 
niech poj ad~, niech o bacę 

jrgo pałace. 

:\i e ma pieca ni komina, 
jt:no chodzi bura świnia, 
ni~ma garka ni pokrywki, 
niema o ceru chować dziwki ; 
nitima o cem sługi chować , 
trzeba samej nadskakować: 
ni~ma chleba ani soli, 
od frasunku głowa boli, 
ni stodoły, ino słupy, 
po cóz ón sie zeni głupi, 

matulu moja! 
K. ł\odow•ka . [.",f crtrslu 1tr. 16 , 

'lań <l~ C • Kuwolo' 118. Wilooów 

_:! _ _ _ ~~-~---1--J-. _A._, •• ~ ""+- -"f T- ~r_- -.--~ : • 
- .,.~ . , ...__ - -+-~-.o-~ - · r- t-
-w~ ---; .; . ---- ., ., , _ _ - :... .. . ..,-.; ;; . 

<'urna ~u ra "dtne ~owa - li- c l.. a ~., 1t, llowa-li \l 



paony •ys~a - ku-J• 

l. Czarna kura gdacze, 
kowalicha skacze. 
Kowaliki kują, 
panny wyskakują. 

2. kakaj i ty Janku 
z (d)rucianego wianku. 
Oj marnulka skacze, 
a dzieciątko płacze. 

nit-sit. 

l. A chodziła tam panienka 
po boru, po lesie. 

napotkała bednarczyka 
co obręcze nie ie. 

2. A mój miły bednarczyku 
o co ja cię proszę, 

pobij:t.e mi koneweczkr 
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119. 

co nią ·..-odę (v. piwo) noszę. 

l :?U. 

:Mato•aze . T. 1 I. 

:3. I upadło w krzaczek, 
porwał-ci je psiaczek. 
Na! tu tu tu, stopka! 
nie wrócisz mi chłopka. 

4 .• ·ie wrócę, nie wrócę, 
w niwecz go obrócę. 

lAd .>erya XII or S3. 

od Lo'4 i u, Kutna . 

lm o 

3. A mój miły bednarzyku 
pobij-:t.e mi skopiec, 

· 2do 

bo ja je tem miej ka panna, 
ty bednarski chłopiec. 

4. A ty miły bedn. rczyku, 
pobij-te mi dzieżę, 

dam ci drzewa co pvtrzeba 
obręcze świe:t.e. 

(l,uł tr. XII. o. 1T0-17t) 



l. A kiedy odjetdtasz 
powiedz te mi lłtale: 

czy mnie kochasz szczerze 
czy porzt1.cisz wcale? 

2. O moja Kasieńko! 
patrz na tę topolę, 

jak się liść rozwinie 
wezmę cię jak swoję. 

3. Wyglądała dzisiaj, 
wyglądała wezora: 
niewidać, niesłychać 
liścia na topola. 
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4. Smutnie kukaweczka, 
żałośnie kukała. -
a smutnie dziewczyna, 
~ałośnie płakała. 

5. Pada. deszczyk, pada, 
na konika. ?;lisko -
powiadają ludzie 
że kochanie blisko. 

6. Oj przyrzekł, lecz może 
i skłamał przede mnl\, 
a ja podlewała 
topola daremno. 

Wojelekl : P. l . II . 173, p,•Ki<Jcitl lwdt1. Luano 1816. o . 1. str. 8. Lo<•l Ser. II. o . 185 . 

Obertas. 121. od Łowiua, lł •>wa (Rybos). 

~T~Fflyf-LDJ-t Wtr@ 
~;~~ r~=-~;IJ·~~~~oo 

je-fli c piórko pójd&ie do dna, toł d>~eWt) ' " wr.oka go-dna. 

l. Niescęśliwe pod-awywodzie - jeśli-ć kamień będzie pływać, 
puscaj piórko po tej wodzie; będzie Jasio u cię bywać. 
jeśłi·ć piórko pójdzie do dna, 5. A gdzieześ ty chłopie widział 
toś dziewcyno wianka godna. zeby kamień kiedy pływał. 

2. A zkąd tobie chłopie przysło Choć kamień jak maku ziarno, 
zeby piórko do dna posło . to on idzie w ziemię na dno. 
A cy piórko cy pierzyna, 6. Kasieńka się namyśliła, 
zawse sie na wierzchu trzyma. drzewem kamień obłozyła: 

a. ·Kasieńka się namyśliła, oj pływaj kamień pływaj, 
złotPm piórko napuściła: a ty Jasiu u m ni.. bywaj. 
oj do dna piórko, do dna 7. Cyt· ze dziewce o kamieniu, 
bo ja jesce wianka godna! bo mnie cięzyj niżli jemu; 

4. Niescęśliwe pod-awywodzie bo mnie cięzyj z twym wianeckiem 
pnscaj kamień po tej wodzie ; jak tobie z mem dzieci'łteckiem. 

Lt~d Ber. XII . nr. 177, 

Krakowaak . 122. od .,oglelnity, Oone&yoa, 

~ l 

~~-G~~-Ttl-~~:~~Jd=M - ~~~~:!=--------~~-~ --~ -iił- t: lłr-
Widaio ty d•iew- tyno jak kamleo! popłynie, o-u-na~ o l~ &lob •• 

l. Widzisz ty dziewczyno 
ten kamień nad wodlł ? 
jak kamień popłynia, 
otenię się z tobą. 

~.Czyś ty widział durniu 
żeby kamień pływał, 
czy ja cię prosita 
tebyś u mnie bywał. 
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3. Ci~tko k~J.mieniowi 
co pod wodęmocha (macha, dąży) 
jeszcze temu ci~tyj 
kto si~ w kim zakocha. 

4. Co mi po tej wodzie 
co na koła idzie? 

co mi po dziewczynie, 
kiej moją nie b~dzie? 

5. Co mi po tej wodzie 
co na koła mocha, 
co mi po dziewczynie 
kiedy mnie nie kocha. 

K. w. Wojelaki P. l. II . 

123. l od C&tnka, Góry. Jl 

tił~~m~n:& r: c 1;ą ~ 1 1m 
A a oo- bo-ty na t11'1~to A u-J~-to foroa-Yo-•1 koale, 

~ ~ 

tłJ ;c c ~ -~~~:.J~7~~~~ 
aama ole wiem kt6r4 drói:k• po nie 

L Z poni działku (v. z soboty) na święto 
furmańskie konie zajęto. 

A zaj~to furmanowi konie, 
nie wiedziano w którą stron..: po nie. 
2. O drózk~ sie nie pytaj, 

do błonia się przymykaj. 
A przez błonie do nowego miasta, 
tam dziewcyna iwe konie pasła. 
3. I chodziła se nad wodą, 

styciła (szczyciła) sie urodą. 
Cóz u licha za uroda była, 
w scyrem polu koniki zgubiła. 
4. I chodziła se po moście, 

kłaniała sie starobcie: 
kłaniam, kłaniam, starosto Jasienku, 
coś tam słysał w Krakowie na rynku? 
5. łysałem tam nowinę, 

będzies miała dziewcynę -
- Bodaj'eś się z tej drogi nie wrócił. 
cod mi tak erce moje zasmucił. 
6. Sprawiałaś se sukienki (t•. za Jasiowe kobyły 

za J asiowe kobyłki. było sukienek po ćtyry). 
Chodziłaś e strojno, bujno, pysno, -
na cóz ci to, (v. na złe·ci to) moja Kasiu wyało! 

K. Kozlowokl LwJ •tr. 57. 
Nuta: Llld Ber. V l a. lłG . 

od Warki (Konary) . 

l 
1. Z po-ole-ddolku na •tortk, A u-Jt-to Juleń-lto-'lli ko-nie, 

ro•-•1- ••l o i~ jawo - rek. ole •Ie biedak któ-rt dróaq po nit. 

4• 
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125. od Mszezonowa (Karoice). 

# ~~ ~ - ~ 
~SEr s 12[-lilCrLftftlttfPl 

Z ponie-działku na wtorek, l zaJe-to forna-lo-wi konie. 

1iele - nU się jaworek a lm ole wie któr• dro-g4 po nit , 

126. a) od lfogl•luicy (Kozl•tuly) . 

~~ ~ lmo2do 

~ 1 r s 1-riBJ ifUiElz;FI ~ l!t:ffi 
Z poote-dalałku na11.·torek, Oj i waitto furmaon-wł konie, 

roawi - J& alę jaworek a nie wiedz.lal kt6r• dró•k• po nie. 

Z po-oiedzlal - ku A. u-Jr-to fur-ma- oąwi konie, 

fur-maóak.le konie z•-Ję-to. 

~BE~l~-~~5§ciEs3~0b~u.~;J4~~~~~~ ~ ~ V V~~ V l 
nie wiedalano w którł posly stron~ 

127. od Wareuwy (Powsio). 

ftittPtet@Cf1ffi,~ftTG~ 
~ V V i,; i 

Z po-nie dtial - ku na Świoto, A za-Ję-to farma-no-wi ~orue, 

fur-ma - nowi k. o nie z•Jtto. i nie wiedzlał która dro-ga po lllt> 

l.A<d Ser. XVI o. 430-4SS. 

128. od Łowlca {Ziaków kościelny). 

~~ttPfrr tf#łp 1JI= e eidk~ff~ 
Z po-nie-działku na. iwi~t.o, tla lwl~to. A &a-j~-to Jaaleń-ko-wi 

ko-niki )e-mu n-)f-10, n-ję-to . l ole wied&ial która drói -ka 

-g 
k.oo e. Z po01e-dslał-ku na św1ęto, 

po ole. 
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l. Z poniedziałku na świ~to A od Płocka do Nowego miasta, 
koniki jemu zajęto. tam Basifika kare konie pasła. 
A zajęto J asieńkowi konie :t I pasła je narl wodą, 
i nie wiedział która drótka po nie. ciesyła się urodą. 

2. O drótkę sie nie pytaj, Co u kata za uroda była, 
do Płocka. się przymykaj. w cerem polu konie pogubiła.. 

Lu·l Ber. VI. D. 217-R . er. XII D. 18~ . 

129 . 

.,; 
Z da",oa da-wne-go ne-eeńka tie-ce nem hej pod 

-wi-Dfm pod x•tlo - ntó - kitm wi neń-kiem. kiem wl-ntń - kłem . 

l. Z dawna. dawnego- rzeceńka ciece 5. Jak mi ułowicie-to się podzielicie 
pod winem (wianem?) pod winem i t. d. 
hej pod winem, 6. Jednemu będzie-ruciany wianek 

pod zieloneńkiem winei1kiem. pod winem i t. d. 
2. Na tej rzt:ceńce- ruciany wianek 7. Drugiemu będzie-złoty pier~cio-

pod winem i t. d. pod winem i t. d. rnek 
3. Wiatrecek wionoł-wianecekl!fru- 8. Trzeciemu będzie-nadobna Kasia 

pod winem i t. d. [ nął pod winem, 
4. Moji rybackowie-łówcie mi wiś.- hej pod winem, 

pod winem i t. d. l necek pod zieloneńkiem winei1kiem. 

(obac• pldll ezeok'l • Królod•. roko,.) 

130. od llo•a (Kiodde zyn). 

ry - la na go - dy, ja-bluoka Da Ko-dy, 

&le-Jo - ne. na jablu-oe - c.er - wo n e, 

l. Trzęsła Marysia na gody jabłnska 2. Chustecka na nij-jako na pani. 
na gody ja.-ć to da.ł, 
zielone bom se jóm 

na jabłnaecka cerwone. wiernie sa.nował. 
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3. Tn:tlsła Marysia na gody jabłuska 7. 
na gody i t. d. 8. 

4. Fartusak na nij - jako na pani, 
jać to dał i t. d. 

Trz~sła Marysia i t. d. 
Trzewieki na nij-jako na pani, 

ja-ć to dał, 

5. Trz~sła Marysia i t. d. 
6. Spodnicka na nij- jako na pani, 

ja-~ to dał i t. d. 

IV. 

bom se jóm 
wiernie sanował. 

Stałość, Życzliwość, Wymówka. 

131. od War11awy (Caerolaków). 

1• te r·sl W d-s sfP H 17Nq2J Prśedst,go~ ię el-w• ~o-lę-hi -•• l u-pa-dnt w po-lu pod by-li-04, 

1 ł r· s c c t:L=c=F I r· s 5 c 1 c c <tt 1 
as ota-rego nie póJd~, Je-go mi l• ole bf-d~ 

l. Przedzierzgn~ si~ siwą gołębi~, 
upadnę w polu pod bylicą, 

za starego nie pójdę 
jego miłą nie będę. 

2. A mam-ci ja w polu takie sieCI, 
co gołąbka sama w sieci wleci, 

za starego musis iś~, 
jemu kwóli ncynić. 

3. Przedzierzgn~ się tym carnym kacorem, 
i popłyn~ tym bystrym jeziorem, 

za starego nie i t. d. 
4. A mają ci ludzie takie strzelca 

co utrafią kacorowi w st>rce, 
za starego musie i t. d. 

5. Przedzierzgn~ si~ tą białą rybacką, 
i popłyn~ tą głęboką rzecką, 

za starego nie i t. d. 
6. A mają ci Indzłe takie w~dy, 

co wyłowią gdzie je rybka kędy, 
za starego musis i t. d. 

7. Przedzierzgnę się tf1 jasną gwiazdecką, 
Pójd~ do nieba tą prostil drózecką, 

za starego nie i t. d. · 
8. Będ~ ja dawał ubogim chleba, 

niech mi uprosą gwazdeckę i nieba 
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(łu,:d~ mial lito~ć nad uho •iemi, 
niech mi gwiazdecka spadnie tło ziemi) 

za starego musis i t. d. 
9 .• loja matko, pieccie te kołace, 

niech ten pie ·trup wi~ce,i nie kołace, 
juz za niego mus.,; itić, 
jego miłll musę być. 

10. Moja matko, u yjcie te cepce, 
niech ten pies.trup wi~cej mi nie sepce. 

juz za niego i t. d. 
11. A mój ojce, trza nawarzyć piwa, 

niech ten pie. ·trup więctlj nie uzy\\a, 
jnz za niego mu ę i'ć, 
jego mił:1 mu. ę być. 

132. 

C'ho<bym ja jeź d•lł J•-dual. l) ruo - Jł 

c:hocb)m zal'i~-7ał J.;onio-wi o-cy, 

l. Choćbym ja jetdził we dnie i w nocy, 
choćbylll zawiązał koniowi oczy 

jednak ty moją musis być, 
i moją wolą ucynić. 

2. A 'ja się stanę drobną rybecką 
będę pływała bystrą wódecką, 

jednak ja twojt~ niP chcę być, 
ani twej woli ucynić. 

3. )fają rybaki takie niewody, 
co wyławiają rybecki z wody, 

jednak ty i t. d. 
4. A ja się stanę złotym sygnetem 

będę się tocyć łowickim Jakiem, 
jednuk ja twoją i t. d. 

(lub A ja się stanę śrybnym pierścieńc m, 
będę ię toczy l\ bitym go ·cieńcem, 

jednak ja twoją i t. d. 
5. A mam ja ocy i dobre ręce, 

ujrzę i chwycę takie pi er· cieitce, 
jednak ty i t. d. 



6. A ujm~ ja ai~ pod swoje boki, 
i puacę ja aię w górne obłoki, 

jednak ja i t. d. 
7. A mam ei ja tez pałasz przy botu, 

będę wycinał pannę z obłoku. 
jednał. ty muais moj'ł być, 
i wolą moją uczyni~. 

133. od U,lu4a (Luboeb•la). 

t •C&J . 

134. od Cnrwiaaka (Kro .. ów, Plukt) . 

2J 

~~~~1~~~~-~:~~~ 
et;~ .. ~ ,Jt, Po- kotha-la o-ua-la-la 

ll.ocbaa-ca 

- ~ 
to )i), ,:-r.r,- to Jf.j. 

l. Co jej, co jej, co jej - 3. Milej, milej, milej 
tej kochance mojej? ~dziem z aob'ł :tyli 

pokochała - oazalała jeśli wróeiaz - nie zaamueiaz 
to jej, to jej, to jej. ladanaazej chwili. 

lł. Nie trzeba aię smucić 4. - Gdzie przyjadę- tam stanę 
ani z :talem kłócić c~ loaem?) - tam konika doatanę. 

bo6 to wazyatko przeminie Wspomnij na tę, która clę 
w lada-naszt>j godzinie. 1) tak kochała, jak ja cię. 

u-bn-11 na 
a-ta-lic ••• 

136. od Wanuwy. 

\u - la - pa-ay, 
- bnea Ju ko - cha-ay P 

'l ladaaaaay =którykolwiek, apodziewaoy. 

__ .. 
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2. Serce moje, co mi za radę dasz, 
w kim się kocham, nie ma go tu 

[teraz.) 

136. 

Kogo płaczę , nie b{'dzie i potem, 
weź mili Bote, niech nie płacz~ 

[po nim.] 
r ... ,l er. Xll. n . 232. 

Kiedym Jo- r hal od a woje) koc ban~l"' 
l . Kiedym jechał od swojej kochanki, 3. :Sie wrócę ja, moje pociesenie, 

miesiąc świecił wyeoko. boć ty nie wie , dla cego? 
Ona za. mną oknem wygl&dała, Kiejja byłempod t wojem okienkiem, 

cy ja. jestem daleko. toś ty miała insego. 
::! . A ja id~ przez te ćtery pola, 4. Ocy widzą , serce molestuje, 

ona na mnie wołała : ze ci{' dostać nie mogę, 
A wróć-ze się, moje pociesenie. bierę karabin na r1.1kę, 

co . bym cię przegni~wała . masernję het w drogę. 
W . Wójrie~i P . INdN II a;r. 2H - Wad. • Oluka P. l. at . 427. 

J . Konopka : p . l . 11. ISO-Ul.- Lud Sor. X VI a . łS~. 

137. od Skiernlndr . 

o-kaem W)gl.-da-la rym u - jer hol do-le - ko. 

13 . od CJ"tr ka. 

a mo ·ja dziew t y -no. a mo-Ja )e- dy - oo roi o to· b lo &• - da-J• 

Ja na. konia siunde 
na wojne odjade 

2. Rzec niepodobna, 
dziewcyno nadobno, 

byś ty miała moją być. ty se mozes za mnnz iść. i t. d. 
K olłow1k:l : Lud 1łr4 8. 

l'ata r .•• d ••• 11 . (Sandom .) Itr . 19~ . 
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139. od Kutoa. 

~4-AUI § e 'IIIJ?; 1 ~ ~ c s-tE 
Ct!Airy la - ta wlornłem alułyl , wlemlem alutył goopo - da - no-wi, 

• H 1 1e e cclfl {Q l f: =l J 
ra-nom wotajal, alecko Itra-jol niech on .. m po-wie. 

l. Cztery lata wiernie'm słut.ył 
gospodarzowi, 

rano'm wstajał, sieczkę krajał, 

niech on sam powie. 
2. A to wszystko dla dziewczyny 

miło mi było, [dla jedynej 
bo się serce kieby smoła 

do niej lepiło . 

3. Ni ja jadać, ni ja pijać 
ni ja wyspania, 

tylko'm patrzał za dziewczyną 
gdzie wołki gania. 

4. Cztery wołki, cztery krówki 
na wiano miała, 

cztery sznurki koralików, 
mnie-by nie chciała. 

Wojeleki P. l . II . alr . 263. 
Lud Ser. XII n. 208-211. Str. XVI n. '36 . 

140. od lno'llodza (Lubocboia). 5 ·~'"'" l 

fłi4-iilft~f~t9~:oot1'1; M 
"'"'"' t:H~ ... "'"'"' 1. Cz.tery Jata wiemiem słut.ył gotpod&-no-wi ma-tulu, gospod'lno - wi, 

rano •stajał, słeck~ krajał oiechse 1am po - wie matu-lu, ole1·hzesam powte. 

2. Ni ja picia, ni ja jadła, 
ni ja wyspania, matulu, 

jeno'm patrzał za Anusią, 
gdzie wołki gania. 

3. Ona wołki a ja konie 
w ónej lescynie, 

ona gpiewa, ja przygrywam 
moji dziewcynie. 

4. I pognała swoje wołki 
dołem śpiewając, 

Pieaiń mazowiecka 

a ja za nią swe koniki, 
hoc wygrawając. 

5. A po co ześ konie przygnał, 
kiedyś nieładny, 

(razu) moje wołki z twemi końmi 
nie będą jadły. 

6. Przysed Wojtek, bodaj-ze-go! 
do mej dziewcyny, 

a ja został nieboracek 
z swoji przycyny. 

L>«l Ser. VI. ar. 297. 

141. 
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l. Cztćry lata wierniero łniył 
gospodarzowi, 

sieckie'm zezał, nie wiecezał, 
niech on sam powi. 

2. Ani ja jeść, ani ja pić, 
ani wyspania, 

tylko'm widział jak dziewcyna 
wołki wygania. 

l. Descyk pada, descyk roni 
po drobnej lescynie : 

kochaj-z~ mnie mój Jasieńkn 
scerze niezdradliwie. 

2. Ju:t-ci kochać jako kochać, 
jako nam się widzi -

najcięzej, się zakochawsy, 
nietrzeba się wstydzić. 

3. Pierwsyj nocy, o północy 
o pierwsyj godzinie; 

obróć-ze ię moja Maryś 
prawJln bockiem do mnie! 

3. A to wsystko dla •lziewcyny, 
milo mi było, 

bo mi serce jak do moły, 
do nij leJ,iło. 

4. I fartusek muślinowy 
i pier~cień złoty 

i kiesućka (spod11ica) drylichowa 
cudn~j roboty. 

Sowitiek l: Cltttnt pł>lOtlłłł , n 4, 

od Grodzi ka (.Jordauowlce). 

po dro-b•~J lu<) -ul••, kocbij-u mule 

- -- -2] 

4. Nie obrócę, nie obróct;, 
bo mnie bocek boli; 

utraciłam ja rumianość 
dla Jasieńka woli. 

5. Zeby ja to scerze wiedział 
ze dla mnie samego, 

kupiłby ja malowidła 
do licka twojego. 

6. Zeby ja się malowała 
zrana do wiecora, 

niebędę ja taką dzisiaj 
jaką byłam wcora. 

l.u•l Suya XVI. D. 441-Ht. 

142. b) od Warsuwy (Biuiew, B•opy). 

mój Ja 

2. Kiedy widzis mój Ja ieńku 
zem tobie zycliwa 

dopomozes mi Jasieńku 
bym była scęśliwa. 

3. Nie zdradzę ja, nie zdradz~ ja, 
nie zdradzę, ja ciebie, 

-=~ 
bodajze ja karcek złoma.ł 

jadący od ciebie. 
4. Jesce Jasio nie dojechał 

i połowy drogi, 
a jut Jasio karcek złomał 

jego konik nogi. 
WoJcl<kl P. l. l. 1. 161. 
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143. od Waruewy (Siekierki, Lu, zerun) . 

tęEf-1N;STiliL4CJJz:gtgrĘI~ 
Ro-!la pa - da Jłońca aiada na dro-ho~J le - sey - nie, 

~ J ~" ~ 

[ł ~ r rctcibtrt; P-=t&t4fmr=I!, 'E 
~oc.haj - ze mnie mój Ja - oleńku, kocbej nie •dra-dll - wie. 

Nuta ob. 11, 83 l Lurl Ser. XVI n. 420. 

Obau nr 6. 144. od Grodtiska (K•I•ienice). 

[~#1 ~@-gj}t_l]gl_q=ttey=t: ]-}--: ;J 
~ lo" <l 

D•j mi B·• - te upneol&e ko-go ja ko-cha - lam, po którym Ja 

~~~=t=~t~T=cS3-=tf~~tJiE· ~-.--~~~~gggg~ 
ka-wa łe-ne S('t- ro-- Id do - zna ta 

I. Daj mi Bote zaprzestać 
kogo ja kochałam, 

po którym ja kawalerze 
scyrości doznałam. 

2. A doznałam, doznałam 
i jesce doznaję, 

skarz go Boże na honorze, 
nif'ch ja go nie łaję. 

3. Przedttlm, przedtem w kawalurze 
scyroM niPpojęta, 

a jak zacąn z ]Ja.nną gadat\ 
byla mowa :<\lit;>t.ł . 

·L W taniec ithit, rąckę .:t·iska , 
!lo n t\ g rulem bijP. 

bierzP J!iwko ze ;klt·nirą. 
za zctro\1 i e jej Jdje. 

5. A jak zacąn dysknrowa~ 
gdyby anioł z nieba, 

a zajrzyj tam w jego serce, 
to witcyj nie trzeba. 

(ti. lolzw w mniPr, rąckę ściska 
i d,, Boga wzdycha.; 

zeby zajrzer 1V ,it' go Rt>rce, 
;,, 'l nadzieJa licha} 

7. Boć przedtem ja cię kocbała 
teraz ani kąska, 

lepse to moje kocbanie: 
n trzewieka watątka ! 

8. Kata-ś miała nie wstązeckę, 
tylko kawał łyka; 

na głowie jtlj nie nosiła, 

cózby n trzewika! 

:l. Urwałabym ja pokrzywkę. 
boj~ się nią sparzyć, 

tak tez i złym kawalirem 
hoję się zarazić. 

10 l rwałbym i ja pokrzywkę 
by mnie nie sparzyła, 

a wziąnbym cit>bie za zonę 
zebyś zło\ nie była. 

11. Wyjezdza.j, wyjezdzaj 
z ;1od wórecka meg-o, 

bo ja ~it: tu bpodzit:\\ a m 
kogo~ godniejst>go. 

12. Wyjechać, wyjadę, 
insy nie przyjedzie ; 

pamiętaj-zł:', grzecna damo, 
zal ci tego bedzit>. 
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13. Oj zal ci tego bedzie, 14. 
ja nie będe łyseć: 

Napisać, napisę, 
papieru nie stało ; 

chyba, chyba - wola twoja
będzies listy pisać. 

słońce za ło, świeca zgasła, 
pióro się złamało. 

145. otl łAwicz• Gomb1aa. 
l 

N•e rób -ie ty err-cu tru-dy, nie prr.yjd&UI z, pnyjdzłe drugi 

K" dotnil- ław. ~uta. L•·l tle r. XIII n. 143. 

l.. a kościele gałka, 5. Zygawecka kole plota, 
w tej gałce fijałka - boję ię nią sparzyć -

nie pójdę ja za zaduego tak tet. i złym kawalirem 
jeno za Iichałka. boję ię zarazić. 

2. U Michałka chleba krajka 6. Bo u złego kawalira 
i wódka z kro kosem, to złość niepojęta; 

Michałkowa nic nie robi, nata) kiedy przyjdzie z nim pogadać, 
nie przewróci włosem (pier- jego mowa. 'więta 

3. Tylko przJ':idzie wedle lustra, 7. Wiele ości, wiele o ci 
pięknie się ustro,ii, w tym jęczmiennym snopie, 

i wygląda na Michałka, tyle złości, nie cerości 
z kim . lichalek stoji. w k zdziu leilkim chłopie. 

4. Ramie jego wedle niego, się) 8. 'Wiele wełny, wiele wełny 
nigdy nie tykane, (nie ru za M białPj owiecce, 

zygawecka (pokrzywa) w ogró- tyle cnotki, poćciwości 
az przewija llcianę. [ decku w kazde.i panienecce. 

H. Wiele , ierści, wiele sierści 
na jałowej krowie, 

tyle złości, przewrotuości 

w męzatce i wdowie. 
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od Zychlloo, Gombino. 
• # 

=: PJ[t=a-C-H 
Ja llo- ryoi gono-le-cki J• ł.ta-ry ni .'·i-wa, a lla - ryola 

= ł ~ 
~iiffi tli m l ntl 

kata sjadła, ledwie na mni e iywa. 

Nula D, U7. A. 147. b) 

l. Dolina, dolina, 
przy dolinie trawa,

cemu ześ mnie, moja panno, 
kocbać nie łaskawa. 

2. Dolina, dolina, 
przy dolinie grzybki, -

a jak-ze ja cię mam kochać, 

kiedyś chłopak brzydki. 

Tul : Lud er. l V Ur. SO D . 160. 

3. Trzeba-by mnie pióra, 
trzeba lekkiej ręki, 

azeby ja móg wypisać 
piękność tej panienki. 

4. Nózeckę maluśką, -
dał jej Bóg z natury, 

na nią trzewicek maluśki 
z całej bycej skóry. 

5. Wdzięczny głos do tego 
kieby u słowika, 

ale tego co za górą 
kobyły połyka. 

Nuta nr. H1 . " · 

l.Pragną ocki pragną, 
za dziewcyną ładną,. 
Obiecała a nie dała 
chusteckę jedwabną. 

2. Dam ci Jasiu potem 
jak wysyję złotem, 
teby ojciec, matka 
niewiedzieli o t~m . 

3. Ojciec, matka nie wie, 
ale ludzie wiedzą, 

i ci przyjaciele 
co za stołem siedzą. 

4. Jeden pije piwko, 
drugi gorzałecke, 
a t"zeci powiada 
ze zdradził dzieweckę . 

l.48. 

Obae< nr . 6. 11 . 

od l:.u•łeza , Rawy. 

5. Nie ja.-ć to ją, zdradził, 
sama się zdradziła 

i ta ciemna nocka 
co po nij chodziła. 

6. Nie tak ciemna nockB. 
jak-li gorzałecka, 
co ją tak pijała 
jak nie panienecka. 

7. A wiela-z to było 
pijaństwa mojego ? 
Godzina z wiecora 
az do dnia. białego. 

8. Juz to ten nic nie wart 
co po nocy chodzi ; 
to łajdak i k ... a, 
i pijak i złodziej. 



63 

149. 

Ei:lt_t"_;=-
~-P.~ 

~" 
Ctery koale .Ja.~ lo miał Juio mial, 

srebrem złotern kowac dał, arebr~m zlotem kowa c dal. 

l. C tery konie Jasio miał, 
śrebrem, złotem kować dał. 

2. Konie na most nie chciały 
bo się zdrady bojały. 

3. O dziewecko, dziewecko, 
rozwesel me serdecko. 

4.- • ie ja'm ci go smuciła, 
zebym go weseliła! 

5. Smucił ci go ojciec, mać, -
nie chcieli mnie za cię dać. 

6. - Siła'· chustek nadała, 
co' powracać kazała? 

7. Jedną dałam z cętecką, 
byłam gr:r.ecną dziewecką. 

8. Drugą dałam jedwabną, 
kiedym była twą ładną. 

9. Trzecią dałam :r. kwiatami, 
kiej '' przyjechał z bratami. 

l O. U wartą dałam z rózgami, 
kiej 'ś pr:r.yjechał z druzbami. 

150. od Piaśerxna ( Kn~t&yn) 1841 . = ocetlitr 

• 

~ !+::t::t:;;;=·r.-.::;.rl~-:· ~ ~ ~ • ... .. ~ ~ .... ~ _ :;; ~-~E~ "; --~ ,; . -u;-
~· __ .., - __ ,; ___ , t 3-~ ~ __;,; - --

" C.ery konie Ja - oio miał . Ctery ko -ult< ,Ja io mial, rehrem tłotern 

EE-r~=n;:t·;~;~~=-t-~·RI-c~~~~r~~~· ~-=~r~===~-=-==~~o~~ ~~ - "' ;, .... . - --- :::=:::J 
ko-wać dał. ~·hrem zło - te~ ko \U ł cia ł 

l. Ctery konie Jasio miał, 
wsystkie złotem kować dał. 

2. A od kazdej podkowy 
talar bity gotowy. 

3. Kiedy na prom (v. most) stąpały, 
cerem złotem brząkały. 

4. Wyjezdzał na wojenkę 
i zapukał w okienko. 

5. 'Vyjd:t-ze, wyjd:t-ze kochanko , 
pocies moje serdeńko. 

6. Nie będe go ciesyła, 
bo'm ci go nie smuciła. 

7. Pociesy go ociec, mać, 
nie chcieli mię za cię dać. 

(v. nie chciałeś mię zaraz brać). 
8. A teraz mie wydaje, 

co mi pasik nie staje. 
9. Nadwiąz paska wstązecką 

będzies jesce dziewecką. 

10. Żebym'ć go (na)wiązała złotem 
już-ci mi to nic po tern. 

11. Juz cię Bogu polecam 
juz do inny odjezdzam. 

12. - A polecaj, polecaj, 
a chu tecki powracaj. 

13. Wiele mi ich nadawała? 
coś mi je wracać kazała. 

14. Dałam ci ich Jasiu seść 
wyrachnjze jeśli chces. 

15. Jedne'm dała z wysyciem, 
kiedym była dziewcęciem. 

16. Drugą, kiejś sed drózecką 
kiedym była dziewecką. 

l 7. Trzecią 'm dała bieluchną 
kiedym była miluchną. 

18. Czwartą dałam z kwiatami 
kiedyś jechał z bratami. 



l !1. Piąt;\ dałam jedwabną 
kiedy.' mię zwał nadobną. 

:lO. "ó tą dałam z leli ją, 
mó.i Jasińku, wróć mi ją. 

ll4 

21. Oj nie wrócę, nie wrócę, 
az ją w niwPc obrócę. 

22. Konikami stratuję, 
reśtę w bucik obuję. 

l.11 d :>or, XII. D !łO. - . er. XVI n . Hł - 446 - ;o/yta. or I tr 183 D 14 g. - 15 o 

151. 

Ctyry ko -nit Ja -ato miał, cty - r) "-• •.!t 
,; 

Ja110 mial,._ y tld~ ct~r 

K. Kodowaki Lw.d atr. 83. 

15H. od Strykowa 1 Pi~tli.u 

.Jedtito: Ja-a•o 

l. J e<lzit> Ja sio od Torunia, 
etery konie miał, 

2. I wsystkie je złotem kut dał, 
zlotem kuć dał. 

3. KI dy taki bogaty, 
zwróć mi chusty, ty, ty. 

·1.- Wi la' mi ich nadała 
co zwracać kazała? 

5.- ,lednę ' ru dała bielucho. 
kiedy'm była maluchną. 

.l t d&lt Julo od Toruola 

ct~ry konif' m,•t miał miał 

6. Drugą dałam z obrębem 
choć'eru była jak bębe .... 

i. Trzrcią dałam z kwiatami 
choć'em była nie pani. 

t!. Czwartą dałam ze złota, 
choć'em była sierota. 

9. l'iąt. dałam z leliją, 
mówię: łotrze, zwró 1 mi ją 

l O. Pod konicki po. cielę. 
z ciebie . .ię naśmiPję . 

miał. 
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15[). od l jazd 1 R ' ~"'' • l t) 

Fi=-~2:.. -:,-_ ,.. • ł • :_::t".-::}:r =;-~-rf ~ : :--.1 .--:..-= :t.?.~ 
~ -4--·~- ... =~ . ; __ I_"' ___ _, t - r:-+ __ 

.. Wy-ltŻ. · ~ l ł 1h: "'. ·- ko, po~1e mo J l o-\11 d ; ł'tt ( l - .. ) Clt 

"'"' - -.=•:: = --..- -=----~~ ·- ,_- =-=-- -- ~ . __,... . . ~ -- _.. ·- -- ~-- --
_ " -- -~ --·- - Ił~ ·- - ----=-: 

· • ~Jdec rna c n• r ch1 ie li mnie u • i t: tu 

gTU - dl:\ - ly \IlU go l~ b1 e, h•J 

l. \V dzikim boru na d.ęhie 
gruchały tam gołębie 

:2 . Tylko jł'til•n nie gruchał, 

co panienkę o~ukał. 
3 Całej nocki nie pala, 

dyziu, dyziu! wolała. 

4. Dyzin, dyzin, dyzieńku, 
gdzie z odjezdza~; kochanku ? 

5.- Ja odjezdzarn pod Kalis . 
-A komu· z mnie zosta wis? 

6. Zalecaj się, zalecaj, 
mnie chustecki powmcaj 

h j ~~~ - ł \" hu~ 

i .- WieJa' ~ mi ich ml•łałn, 

Z i' ~ .i t· 1.\H.I<:a i- kazała : 

H . .lt•du{m •lala z kwiatami 
nit · \lir ojciec 1. hraciami . 

H. ]lrll!!<! •1:11am Zl' zlott>m, 
ni l' \lie matula o tPm. 

10. - • ' ie \\TÓ l' ę ich, nit' wrÓC\' 
pod. konika i l' h \\ rznc~. 

11. ~h·ch j e konik podepce, 
kiedy panna jnz nie chce. 

12. ~it>ch je konik ·tratuje, 
kiedy panna nie cuje. 

K Ko1łu • ki : L wd .. tr li. 

15 7 • ot t Pu ~ 11 1 ' •~l•w) , ,ftzi ·nu.) -~- f-'- 1: •.• t ; ~-=-t~ -~- · -.~ 3 
~ " .; -- -·--- _ -3 

A 'tlloidzt Ja ddewcy· no ;r.c nm it n ił' lu- b i.. l'\ jJ j a k i 

_..,.._ - -'"'~ -~ 

I-+--. -I • - -· f :::l .. t· J • ---- ,.. - · • l -~ • • • ; oJ..-J • 4 -., - -~ -- " -- V' . ,; - --
~ ~ 

ka - 11 - ka uitu tu z.u pa - ui "-·• · dt t ~ w \tH mo j.t 

!. A widr.ę ja dz1ewcyno :L :\lam part,; zupanikow 
ze mnie nieluhis , i pa. krępowy, 

ani rocek ani d w a i · wiPzy gros w ki~ ·ieni 
na mnie nie spójrzys. za\\ se gotowy. 

Cy-to ja jaki kalika, ~· el :tzkami •lwa gro:a, 
cy nie mam zupanika, 1 chu~tt·ck•: tło no~a, 

d.ziewc) no moja. dzi~\\cyno moja! 
M.a.C01'11 '~ f . Ił ' ·' 
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3. I portacki cyrwone 4. A ja ciebie dziewcyno 
i z guzikami, nie spuscę z oka, 

i buciki smarowne ani rocek ani dwa, 
i z podkówkami. ani półroka. 

Świety wiecheć wesłałem, Tyś klęcała w kościele, -
by ci się spodobałem choć innych było wiele, 

dziewcyno moja. ciebiem uwazał. 
5. Jakeś wyjsła z kościola 

rzuciłem okiem, 
postąpiłem za tobą 

syrokim krokiem. 
Nie śmiałem cie przywitać, 

o zdrowie się pytać 

w jakiem obstajes. 
Lud Ser. XII n. U2-2U. 

158. od Nucwno11·a (Oou<bclw) 

~@1 i-llib:RWl~;4-=ą 
Po- o-bn·o ty Ma rysieD-ku ju1 nie lu - bit mnlr, Wsy••kie moje 

a to mo- je :u - le-ca- nie jt'lt po-da-re-mne. 

rę~-r-~~-~-~-~ _L~~-==11::=t=r:=:=t~~-===j 
u a1u-gi, którtm cy - nii cu dłu- gi, s• po - da - re- mne. 

od Inowładza tR••<>y<a). 

khniam ci się u- niunie toć po-darem -- nie. 

Ei=#- ~ • r:~~ ~-u ~l i1J-9i ~ ~- • 7 ~ - r~-~-~ :.._ __ ;;:----=__ -- == 
u-słu - ~i tom tak <'. yulł ru dłup;i •• poda - rtm - ne . 

l. Pono to ty dziewcyno 
nie lubi s ty mnie; 

kłaniam ci się onizenie, 
toć podaremnie. 

Wsystkie moje usługi, 
C(Jffi tak cynił cas długi 

S<l podaremne. 

2. Nie tydzień to, ani dwa, 
ani półroka, 

jak cię kocham serdecnie, 
źrenicę oka. 

Serdecuego kochania, 
codziennego wzdychania 

nic nie uwazas. 
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3. Choć clę widzę z daleka 4. Wychodzi& ty z kościoła 
labo w kościele, rzucam ja oklrm, 

miło mi tez na clę spójrzyć i zo. tobą pod,zam 
choć innych wiele. eyrokim krokiem. 

Chociaz trzepif,l pacierze, Zebym się z tobą przywital, 
ch~ć mnie do ciebie bierze, i o miłe zdrowie spytał, 

wzdycham ustawnie. w jaki~m ostajes. 
5. Ale ty stronie odemnie, 

dziwno mi temu, 
nie wieJa ze mną mówis, 

la-boga, cemu? 
Powiedz ze mi z przyjatni, 
serca mego nie drażnij 

umartwionego. 

160. 

t . Jo;j to-ba cy1 dzle• ucha, 

od Ło•tcu 

te ty ze m n• p81ajuC"ha ulf'rhC'elzyc w pa - ne. 

oie mlo,Jy, ty ja nimara u-ro-dv 

2. Mam u kosuli guziki, 
suknil,l ze nurami, 

mam buty z bycej skóry, 
z podkóweckami. 

Podu-1k1 putho•e, 

krtyukęo mai o-wa-n,, 

001;0 wlfcÓJ chcu dalewucbo, <eiO •itCi'J che« 

161. 

3. 'wiezych wiecbelów nasłałem 
zeby się spodobałem, 

cego więcy chces, dziewucho, 
cego więcy chces. 

I~u,l. ser, X 11. n. t.f2 

o•l Rawy (Zgllnna_. 

·'• 1u, •t-i-u mni . 

4-. J l'ź)i-ć mi Ja i u nie wierzy s, 
toć-ta sam do mnie dobiezys. 

l'rr..nrawię dzwonecek 
do mojich nózecek, 
gdzie ja tobiP ·tąpnę, 
to ja tobie brząkn~, 

cło" ierzys .l a. in, llowiPt'zy:. 
I,Hd, ):t r. :'(li n 2h -!li 



162. o d Skierni wi t 

we7.u mnie Juiu, 

i L. rlyokę cerwo- n• Ka ~ k ~ ko-chan~ 

l. Po rynecku chodziła, :~. 
za nim konika wodziła: 

A na-~ci 1 ), a naści, nadobny Ja
dla ciebie'm go kupiła. f sień ku 

2. Da konika rad wezmę, 4. 
bo na koniku rad jezdzę. 

A ja ciebif' nie chcę, nadobna Ka
nie spodobała ' mi się. [ sinko, 

od L<łwirza (Złalri. 1)w ko~r u~luy) 

za nam ko- ni - lri.' ~o - d z 1 - la . 

-l o. 

Po rynecku chodziła 
za nim uzd('('ke nosiła. 

A na-~ci, a naści,nadobny Ja 
dla ciebie'm ją kupiła. 

Ja uzdeckę rad wezm,., 

ieńku, 

bo ja z uzdecką rad jezdzę, 
A ja ciebie nie chct, nadobna Ka

nit> spodobałaś mi się. [ iitko, 

( \\' ten sposób daje mu ona : buciki, dmsterkę, kosulkę. On zaś 
ppwtarzając że przyjmie, bo rad w tern chodzi, wciąż odmawia jej 
ręki, iż mu się nie spodobała). 

l\ uu 1b nr 11 . l li 1. 

ka - .. - -.... -~ -~ą-~ - ... ... . . .....- ... - ... -
H1:+t--'-_-_..._ __ ._ , ';i . ..., • - · . L:.:.C::.. -===-----------·J .., 

p1t c o de mn tP 

u t ~ "" e m111c, "' m J n:~~j W1- l lfj- ~ ~ · 



l. A on konie pasie, 
przyniesła mu kas~ (kaszę): 
Nie jetdziej prec ode mnie 
rozkochaj-ze sie we mnie, 

o mój najmilejsy ! 

2. A on konie pęta, 
ona przed nim klęka : 

Nie jatdziej prec i t . d. 

:3. On konia kulbacy, 
ona mu tłumacy: 

Nie jetdzitlj prec i t. d. 

4. On na konia siada, 
ona krzyzero pada : 
~ie jetdzij prec i t. d. 
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5. On za Bozą-męką, 
ona kiwa ręką : 
~ie jetdzij prec i t. d. 

6. On za pustą grusą 
ona kiwa chustką : 

~ie jetdzij prec ode mnie, 
a rozkochaj się we mnie. 

o mój najmilejsy! 

7. Pojechał, pojechał, 
bodaj się nie wrócił, 
a bodaj-ze nogę złomał, 
głowę zranił, rękę "skręcił, 

a i d .. . pogniót ! 

V. 

Strata wianka. Żale. 

\Vutloa 

OJ da po "Ie -

l. Oj da powiedziałaś, mała, 
oj da zem ci wionek nkrad. 
Oj da tyd wodę brała, 
w studzienkę ci upad . 

2. Oj sięgaj-ze go, sięgaj 
oj prawił rącką do dna, 
oj jeśli go dostanies, 
będzies ci go godna. 

3. Dostałam go, dostałam, 
ale je ce nie był cały, 

oj i ćttlry poleteckl 
z niego wyleciały. 

165. 

wi ant k ukrad . 

4. Oj płakała ja wcoraj , 
da i place ja i dzi ', . 
oj nad mojtlm wianeckiem, 
nie mogę go uwić. 

5. Oj j uz-ci to po sprawie, 
juz to po sprawit> , 
utopiłam swój wianecek 
w Tretkowskim stawie . 

6. Żebyś była tak poćciwa, 
da jakeś urodziwa, 
nigdy-bym cię nie opuścił, 

jf'st to rzec prawdziwa. 

7. Ale w tobie tyle cnoty, 
co w tym stawie wody 1), 

pozal-ze si~, mocny Boze 
tej twojej urody. 

1) Staw wówczas był wysechł. 
/ , ud . or. III n . 7G . 
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od Czt roka (Cuplln), 

ty s 

Dodają: 

CPgo płaces, cego rycys, 
cy ci ~anka zal ? 

Cemuś wtedy nie płakała 
kiedym ci go brał? 

16 7. o~ War•zawy (Po .. aln). 

Ei=p-~1~--tr=" g' tT=f ·j~ cęz· .. :&~=--- ... =EJ.=.t:-_ . ---- ..V:=Ł ~~3 
Por;n• ła d7 ! ew-~.: yna bez bhr by de-h•c ko, a Ja-

p l 

-
---4~3 l:~~J .J-e; ~---~ -~=-- ·~ - -:;~ --~------

C- *-T " -:--- • .._ --. == 
"' "" l L-

sio zasta wiał ua mą sl - de łecko 

l. Pognała dziewcyna 
przez bór bydełecko, 
a Jasio zastawiał 
na nią sidołecko. 

2. Mój Jasiu kochany 
com ja tobie winna, 
zebyś ty zastawiał 
po gościńcu sidła . 

3. Sam niewiem, sam niewiem 
gdzie mi się podzlała 
cy w sidełka wpadła 
cyli przeleciała . 

4. Siodłaj mi chłopce 
konika mojego, 
oj pojade ja sukać 
kochania mojego. 

5. I dogonił ci ją 
na zielonej drodze ; 
oj będzie jej tam, będzie, 
dziewcynie niebodze! 

6. Stanęła na drodze 
rącki załomawsy : 

niezdradzaj ze ty mnie 
J asieńku najmilsy! 

7. Niezdradze, niezdradze, 
ale cie nie chybie, 
oj chociaz przy tanecku 
to ja ciebie zdybie. 

8. Nie sama, nie sama 
do tanecka ehodze, 
oj mam ja kompanecki 
co je z sobą wodze. 

9. Twoim kompaneckom 
piwa, gorzałecki, 
oj a z tobą dziewcyno 
spać do komórecki. 

10. Wysła z komórecki 
zapłakała ocki : 
bodaj się nie śniły 

mo,ie kompanecki. 



11. Sama ja se sama 
jako cybulecka, 
oj juzci mnie od ·tąpiła 
cała rodzinecka. 
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l 2. ama ją e a ma 
jako w polu syska, 
gdzie ja się podzieję 

uboga 'lfaryśka! 
t~ud, ber III. D ':'.-. 

ł\, Kozl u .. kJ. l~łll. att. 9.! 

l G8. ooł Tarczy out (l'ralmów, 

~ ~ ~ 
-a_?=,.,::l=I t --r.~:f ~ -~~~-0 J.-=.- : : ~ ••• 3 

- A- .... _- ,., --:=:f-~~ł ~-==== ... "' r ["'~~ -r4:3 
" ..... A k l~rl ja gnalam prze l bór IJ) -d• l J.., z•- taY.i•ł .h- ienko 

• _.!. - , - """i" - .. - -I F: - --~ 
_.,... ~:t _.,., f • --------- --- __ -_-__ ., ., 

ru mnie ał - de łe·· k· 

l. A kiedy ja gnałam 
przez bór bydełt>cko, 

zastawiał Ja iei1ko 
na mnie idełecku . 

:ł. Nie ułowis ty mnie 
zadnem sidełeckiem, 

je 'li mnie nie złagodzi s 
łagodoem słóweckiem. 

a. ,luk się Boga boj~, 
niewiem gdzie się działa, 

cy w sidełka wpadła 
cyli przclPciala. 

-!. l'odajze mnie chłopce 
konika wronego; 

pojadę, posukam 
kochania mojego. 

5. Jak go zul!acyła 
rl!cki załamuje : 

mój Ja i u najmil y 
nie zdradzaj ze ty mnie! 

6 .• ie zdradzę, ni 1.dradzę 

jak . ię Boga hoję -
widzis ->.e dziewcyno 

na koniku toję. 

7. Nie ułowię ja citt 
na konilt s i tlz:ICY, 

ułowię ja. ciebie 
z karcemki id !C.)'. 

8 . i'lie sama ja ,Jasiu 
do kurct' mki chodzę 

mam ja kumpaneck \· 
co ją z sOU<! \\odzę. 

9. Dla twej kompanecki 
ph1a, gorzałecki; 

a z to b•! dzie\1 cyno 
spać do kouHirecki. 

10. Twoją kompaneckę 
miodzikiem upuj\', 

a tobie dziewcyno 
Iigielka wy trok 

169. 
Czt to puy we rlu plewena 

l . Dobrą ja matkę miała, 
robić mi nie kazała; 

. iesce lep. ego ojca 
kazał mi i 'ć do toi1ca. 

2 . A idź ze córo', idź ze 
potailcuj ze i przyjdź ze. 
-1'ie przyjdę az we świtanie 
z chłopcami na śniadanie. 

ud Warou"7 ( Wilanów) 

3. 'óz na ~niadanie gotować, 
chleba z serem nie załować . 
Je t parę cieląt w kojcu, 
trza kazać zabić ojcu, 
i parę kut· na grzędzie, 
to i ' niatlanko b~dzie. 
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4. A idź ze córuś, idź ze, 
potai1cnjze i przyjdźze. 
-Nie przyjdę a~ we świtanie 
z chłopcami na śniadanie. 

5. Dołkiem dziewcyno, dołkiem, 
co to mas pod nadołkiem? 
- Kokoskę jarzębiatą, 
troseckę przycubatą. 

ob. Lud Ser. n n . 179. 

Nuta ob . ur 100. 170. 

l. i\foja matulu - moja kochana, 
daj mi e do d wora słuzyć, 

Nuta Ser. VI n. SlS. 

boć to we d worze - ró~ni panowie 
mogę roskosy uzyć. 

2. Boć to we dworze - boć to we dworze 
drogie mytecka dają, 

niewyjdzie rocek - niewyjdzie i dwa 
sukienecki sprawiają. 

3. ~iewysło rocek - nie wysło i dwa, 
niewysło i półtora, 

idzie dziewcyna - idzie jedyna 
idzie z placem ze dwora. 

4. :Moja matulu - moja kochana, 
oj moja ty rodzona, 

pierw dzieciątecko - pierw dzieciąteck() 
oj niz suknia zielona. 

5. Moja matulu - moja kochana 
przechowaj ze mi ogień, 

niech ja nie chodzę - niech ja nie łazę 
do sąsiadecki co dzień. 

6. Bo u sąsiada - co dzień wysiada 
tam parohecek gładki, 

straciłam wianek - siedmiu rumianek, 
nieradzący się matki. 

7. W kazdym kątecku - po dzieciątecku, 
tam na zapiecku troje,l 

Obejrzyj ze się - nadobny Jasiu, 
wsystkoć to ony twoje. 
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8. ~ie frasuj ze się - dziewcyno moja 
o moje dzlatecki, 

pójdę ja z kosą - trawkę siec z rosą 
one wezmą grabecki. 

ob. L•d (PI .. nl) Serya l . olr. 100 n. 11 e. 

Nuta nr ua 171. o<l Czer-ka, (;óry (Bru acu). 

do-11 do mnie 
lo/ 

maleń - k• opa 

1. Kiedym ja se była 
nadobną dziewecką, 
zaglądali do mnie 
maleńką śparecką. 

2. A teraz ci wchodzą 
juz całeroi dzwiami, 
co ja sobie wspomnę, 
zaleje się łzami. 

3. Mój Jasiu, mój Jasio, 
co ja tobie winna, 
a ty mi zastawlas 
pod łózecko sidła. 

4. Nie ołowis ty mnie 
swoj6m sidełeckiem, 
tylko mnie ułO\\ is 
łagodn6m słóweckiem. 

5. Posła do ko cioła 
dzieciątko lulając, 

Jaś jedzie od insyj, 
a wykrzykiwając. 

6. A jedzie on jedzie, 
pomija swój gło lk, 
a Marysia :r.a nim, 
rozcesaw y wło ik. 

7. Maryś, moja Maryś, 
zapleć ten warkocek, 
niechaj się nie plące 
koło moich rąct>k. 

n• d n - bn'l dtit - we<"-kt, 

ree - ką.. 

8. Nie będe go pletła 
ani go cesała, 
na ciebie Jasieńku 
będe narzekała. 

9. Nie narzekaj na mnie, 
narzekaj na siebie, 
z maluchnych dziatecek 
kochallilwa siebie. 

10. I wysypał·ci jl 
talary na stole : 
racboj .ze Marysiu, 
stanie·li za twoje? 

11. Nie stanie, nie stanie, 
trzeba jesce trząsnąć, 
drozsy mbj wionecek 
nizeli ten tysiąc. 

12. I zgarnęła ci je 
w bieluchny fartoaek, 
zalała si~ łzami 
patrzący na brzusek. 

13. Brzusin mój, brzusiu mój, 
coś mi tak wysocki? 
nie moze cie obstać 
fartu ek serocki. 

14. A gdzieś się podzlała, 
moja piersa cnoto ? 
chowałam ja clę 
jako w skrzyni złoto. 



15. Dałabym ci dała 
pierścionecek złoty, 
ze by ' ty mi oddał 
choć połowę cnoty. 

Nuu n. 178 

l. Z tamtej strony wody 
panienecka płynie ; 

zeby ja miał cółenecko, 
pojechałbym po ni~ . 

2. Ani cółenecka, 
ani wioselt>cka: 
utonęła, utonęła 
nadobna dziewecka . 

i4 

16. Zebyś mi :\farysiu 

172. 

d w a pier~cienie dala, 
juz sl•; twoja cnota. 
z moją pomięsała. 

od Muc1.on ,,... (O u chów) , 

7. Skryła mu ię panna 
w borze pod lescynt! ; 
znalaz ci ją między li~dem , 
ciesył się dziewcy1u1 

8. A Boze, mój Boze, 
cóz-em ucyniła, 
dałam gęby knchankowi 
za sklaneckę wina. 

3. Puść charty ze smyc11, 9. Za śklaneckę wina, 
niech tę pannę schwycą ; za !lera krajankę : 

ona toi zadumana w cem ja będę kołysała 
w polu za grani ci! . tę swoją kompankę? 

·1. Gdzie to panno idzies, 10. Z'l. 'klanPckę wina, 
gdzie panno wędruj es? za sera gomółkę; 
~a jagody do dąbrowy, w cem ja b~dę kołysała 
gdzie wasan polujes. tę swoją kukułkę? 

:> . Prosę je tu zbierać, 11. Kołys ze mi, kołys, 
ale się nie spiesyć, moja. matko, kołys; 
przyjadę tu w krótkiej chwili, a juz-ci mi nie powiedzą: 
zeby i~ uciesyć hej Kasin co robis? 

ti . Będziemy je zbierać, 12. Lulaj-ze mi, lulaj 
będziemy się spie yć; moja kukniecko; 
a jak ci je nazbieramy, a juzci mi nie powiedzą: 
b~·lziemy ię ciesyć. dzień dobry dziewecko! 

1:3. A tylko powiedzą; 
dobra nocka pani 1 

a ja sobie rozmyślący, 
zaleję się łzami. 

l. .\liędzy ogrody 
biezące wody, -
rwały panienki 
carne jagody. 

2. Przyjechał do nich 
kawaler młody. 
pro iemy pana 
na te jag dy. 

l i3. 
od Curoka, 06ry. 

3. Nie wiele my!Uąc 
z kon1ka skiknął, 
swoją najmilsą 

za rąckę ~cisnoł. 

4. Wy bujne wiatry 
\\iejcie nade mną, 
i wy tez wichry 
sumcie nade mną. 



5. l wr kamienie 
cię z ku wzdychajcie, 
mo.iemn sercu 
za l rozry\\ aj ci e. 

l. A jechało trzech kozaków, 
"'syscy pod piórami ; 

darowali na ej pani 
krzynie :r. talaramy. 

2. Jak ze by~o nie darować 
kiedy selma ładna, 

suknia na nij atła o'>'a, 
ch u tecka jedwabna. 

l. .l echa Iem z Krakowa, 
z Krakowa do Lwowa ; 
odpadła, odpadła 
koniowi podkowa. 

:.>.. Jak ze ićj tu uk, ć, 
ćtery mile drogi ; 
nkając, p.) taj• c 

t~j nowej podkowy. 
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175. 

6. Jak (ja) ię do tanę 
do twej po cieli , 
a moją du ę 

bierą anieli. 
f ,• d. · tr. . II n 284 

od G rod• i ka 1 K ·~ienlrt) . 

3. Cepiec zŁoty wrj roboty, 
fartusek złocisty: 

napit~ ze mi moja ~[aryś 

do War awy. listy . 
4. Radabym ci napisała, 

ale niemam na cem ; 
gą ka z piórkiem poleciała, 

świecka zga la z wiatrem. 
Lwd , 'lor. XII n, 2 2-4 

K Koztowek l. I.wt Itr. H - . 

od War uv.y ( WIIan 6w), 

:1. Przyjechało trzej królowie, 
w yscy pod płóra.mi : 
darowali na flj Ka. i 
skrzynię z talarami 

:ł. Jak nie mieli darować. 
na a Ka ia ładna, 
uknia na nij jak na pa ni, 

ch u tecka je d wabna. 
Lwd tr XII n. ~1<1 



l. Kazał sobie ~oni& iodłać 
i wyjechał w polr, . 

i zobacył trzy dziew cyny 
z górecki na dole. 

2. Jednej było panna Anna, 
drugi~j ?olaryjanna, 

ale trzeeiej niewysłowił 
boć to jego panna. 1) 

3. Tak pośpiesał, tak pośpiesał, 
jedna mu się skryła, 

drobniutka ją olsynecka 
w tym lasku zakryła. 

4. Zacął sukać i tu i tu, 
pomi~dzy olsyną, 

znałaz-ci ją, zsiad z konika,· 
ciesył się dziewcyną. 

5. Przyjechało trzech huzarów, 
wsyscy pod piórami, 

darowali AnuleńcP 
skrzynię z talarami. 

ti. Jak jej było nie darować, 
kiedy ona ładna, 

suknia na nij, jak na pani, 
i chustka jedwabna. 

7. I cepecek własnem syciem; 
fartuch okolisty: 

nir odjezdzaj mój Jasieńkn, 
b~dzies pisał listy. 

8. A jak-ze mió.ł listy pisać, 
kiedy nocka zasła, 

pióro mu si~ połamało, 
świca mu zagasła. 

9. Ctyre świce wypaltli, 
nim się namówili, 

piątej, sóstej do połowy 
nim się połozyli. 

10. Az to w nocy o północy, 
(v. od północy do północy) 

o piersyj godzinie: 
obróć ze si~ Anulecko 

prawym bockiem do mnie. 
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11. Jakze ja się mam obrócić, 
klej mię główka boli, 

utraciłam swój wianecek 
dla wacpana woli. 

12. Azeby ja scerze wiedział 
ze dla mnie samego, 

posłałby ja po rumieńca 
do War n.wy swego. 

13. Azeby ja scerze wiedział 
ze dla mnie jedynie, 

posłałby ja do Warsawy 
po wst~g~ (t. snurówk~) 

r dziewcynie. 
14. Zeby ja scerze wiedział 

ze dla mnie Kasieniu, 
nie załowałbym ja przecie 

tysiąca kochani u. 
15. Posed do nij, odrachował 

na cisowym stole: 
pójdź ze obac Anuleńkn 

cy stanie za twoje? 
16. Olłrachował, odrachował, 

odrachował tysiąc: 

obejrzyj si~ grzecna panno, 
cy trza jesce przysuć? 

17. Oj nie stanie, i nie stanie. 
trzeba jesce przysuć, 

a drozsy mi mój wianecek 
nizeli twój tysiąc. 

18. A choćbyś ty mi tu nasuł 
jak drobnego maku, 

a to ty mi nie wypłacis 
wianecka do znaku. 

19. I zgarn~:ła, i zgarnęła 
tysiące w fartusek; 

carne ocki zapłakała, 
spojrzawsy na bn:usek. 

20. Wstała rano, raniuteńko, 
słudzy przy goJadanin: 

a dzień dobry panno Anno, 
po dobrem wyspaniu! 

1) Wójcicki (P. l. II . 2113), przytAcza pieśń (zapewne ulAcheck~): 
l. Wyu:ła jedna, ładna hyła 3. Wyszła tne.cia, najpit;kniejsza, 

uraz mi sit; w serce wcisła. tli mi była łllljmilejeza. 
2. Wy zła drugA, kieby róta, •· Cbocidby na miejscu zost11~, 

jeeztze wi~keza w sercu burza. ja jej przecie muszo: do tać. 
L•d lfer1a J . D. 28l . 
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21. O cóz wy się mnie pytacit', 
a cy wy nie wiecie -

wyspałam si~ z jegomo~cią 
jak rybka na rzece. 

~==- ~ ~= • ·- ·- ~f :±:::c: --- --=- 3 ~~-,..~ _ -;--:; - ,.. 1~. -.==_ ____ 3 
grzel·U• J lł•nn~ t ·(_) s la na J ~ - g..:> - dy · 

l. Jedzie pan z dąbro\\.}', 1. On złazi z konika, 
na łowy, na łowy ; ona mu ię kryje, 

i napotkał grzecną pannę drobna ją Je cynt>cka 
co sła na jagody. listeckiem okryjt>. 

:ł. Gdzie waspanna idzie, 
a gdziez ci wędruje~ 

• • a jagody, mo~ ci panie, 
gdzie wa an poluje. 

3, 'i e trzeba to zbiera l-, 
nie trzeba ię spiesyć , 

oj zlt!z~ ja i z konika, 
zeby si~;: uciesyć 

171'. 

t$-_2~-:f.: # ~- !-f• # , • - -4 ,1 - o,; o,; -• r 
.. t!' "1 ,;ł lol III 

5. Posłał tam je1lneg;o. 
co ona tam robi? 

\Vije wianki z macierzanki 
na zielony grobli. 

li. \\rziął ci ją za r:1Ckt: 1 

wzi:l l ri .i<! za oh i e 
poprowalłził pruz ganect<k 

dn pokoju sobie. 
L u •l ~ ... XII n. 2 l 

l ...-. ~ - J ec hał pa n .a r ta z r !.ut ~t m na za 

!mo .!do 

~ .~ -- ~ - ----
--~ - --

trz~ p.a- nitul..i 

l 7~1. mi f lu" 11, l 'zrr"' ifl "- Ą h. rt11 n 11 w 1 

--~ 
•• l :,. # • ' ,. 
... l ... ... ... "' ... ... 

-:i --- t ~ t ~ 
_, __ 

; - · • -~~ H 
, ., l= ... ... ~ ... 
~ ... ... ,.. __ ,.. 

... ... "' A ,,, p uh l~, lh I•A - ui " ~ l.lł l J, 



l. A gdzie pani idzie, 
gdzie pani wędruje? 
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- Tam do boru na jagody, 
gdzie w asan poluje; 

2. A będziemy zbierać, 
będziemy się spiesyć ; 

nazbieramy, nazbierawsy 
będziemy się ciesyć. 

180. 

3. A jak nazbierali, 
ona. mu się skryła ; 

i zieloną rutecką 

listkiem się przykryła. 

4. Nie cęśliwam była 
pókim panną była, 
utraciłam z ruty wianek 
za śklaneckę wina. 

od ~ochar&ew•. 

Je chał p1n - na łowy pnł7 ga-jak d ę- - bo wy, na - potkał 

~ 
~~:,~ --i--l. ~__. 
~~-~ 

pirkn• pann ~; , tbłera -h ja - "o - d) 

. l. Jechał pan na łowy [wy) 
przez gaik dębowy (lub sosno
napotkał piękną pannę, 
zbierała jagody 

2. ł'an od nij odjechał, 

ona mu si~ skryła , 
zieloną choin ecką 

w kółko ię okryta. 
3. Pan do nij przyjrchał, 

zaraz rąck e znalaz : 
ni e daro wał, u całował 
i ciesył it< zaraz . 

l l. 

4 . Pu ć mnie panie rąckę, 
pójdę ja s e sama ; 
nie wartam ja komplimentów 
od takiego pana. 

!l . \Varta ' panno warta, 
ze by · tylko chciała, 

dalbym ci sto tysięców, 
zeby ' mnie kochała. 

6. Panna usłuchała , 
pana pokochała, 
ale onych to tysięców 
wcale nie do tała. 

orl Cztr ka (Onralew ' 1 d) 

\\' u.w1e w ta - .. e l iOl Dt"j WU 4ly, 

la m J l'• nłtn-ka J -~·n 
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2. Pędzi KMińka konie, 
niesie dzieciątko w łome. 
Zetnijze Jasiu lipkę 
dziecięciu na kolibkę. 

l. Pod borem carna chmara -
z kim ja. b\'dę noc spała? 
Oj z tobą Jasiu, z tobą, 
pod zieloną dąbrową. 

2. A któz naju obudzi, 
obojeśma młodych ludzi? 

iedzi pta ek na gaju, 
to 6n obudzi naju. 

3. Pod borem iwe konie, 
iM ze ty Jasiu po nie. 
ldt ze ty Kasiu sama, 
zaloz\' koniom iana 

od Pr7.yhytztwa i Warłi.i , 

4. Kasia idzie od koni, 
niesie dziecie na loniP. 
• 'aści Jasiu to dzieci~ . 

powiedziałe~: nie zdradzę ciP. 

5. • 'a-ści ze korzec zyta, 
a zmów ze na stangryta . 
• ra tangryta kazes ztna ~iar, 
nie dałeś mi z nim pogad:,ć . 

6 . • ·a'ci krowę z jagmęctetn, 
będzie miała z dziecitciun. 
Porwana tam \\iłkom krowa, 
ni ja. panna. ni ja wdowa. 

7. Na~ci troje kokosy, 
będzies mial a z rosko y. 
Porwane tam lisom kury, 
wpn.'ciłam cie do komory. 
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184. o•t Grodzi ka (K~uąr n&c~) 

Po1ł Ja da mo-v..lł miedt., je<h. o.am ~WOle J~·h ~· 

Nie pOJ•I~ fili III t ••ma 

l. Pod Jadamową miedzą 
jedzą tam konie, jedz1!. 
• 'ie pó dę po nie sama, 
bo się boję Jadama. 

,....,.. 
... 
~ 
bu 

:!. Nie bój ze mnie ie, nie bój, 
nikogo ja nie zdradził: 
i ciebie ja nie z!lradzę, 
na drózkę naprowadzę. 

3. Pędzi dziewcyna konie, 
nosi dzieciątko w łonie. 

. 'aści Jadamie dzieci e: 
mówiłeś: nie zdradzt ci e. 

4. Xaści wiązeckt,: siana, 
zmów ze lepiej na pana . 
Drzwicki'ś z bylicki miała, 

słomki! je podpierała. 
5 .. Jechali d wor cy drogą, 

wybili clrzwicki nogą: 
tam si~t jegomość tłobył 
i brewerjów narobił. 

6 Zetnij .Jadam i e lipkę 
dla dziecka na kolibkę . 
Xie będe lipki ścinał, 
kiedy się pan przycyniał. 

od M u tono"' (Osuchł.w) 

~ l .. "'' 

i-(- t; 1 .~:- ~~:ł-i ;-i .. "-J-.) _", · .::.~-~-<=~=-r:~:-=- f ~ ·1 
i.l 

Za IIO•ło-ł• 

wyslurhu-Je 

'ów-~a 51ada \\'l łurha ła ludu llwoje, 

co ktiJ gada. b) -lr tnłu- dzr u - bo je 

l. Za stodołą sówka siada, 
wysłuchuje co kto gada. 
\Vysłuchala ludzi d woje, 
a byli młodzi oboje. 

:!. Wy luchała co gadali, 
dzieciątko se oddawali: 
• 'a·ści Ja i u swoje dzieci e, 
powiedziale o: nie zdradzę cię! 

:t . 'i e zdradziłe o ci mole kata, 
a na moje młode lata. 

ie zdradziłe ci, nie zdradził, 
kiedy~ ty mnie poprowadził. 

1. A na. ci tu korzec maku, 
niepokazuj po se znaku. 
A ponmn tam katu i mak, 
wiedzą ludde jaki to znak. 

5. A naści ze korzec żyta, 
i zmów te to na stangryta. 
Porwane· katu i z tytem, 
niegadałam ze tangrytem. 

6. A naści ze korzec owsa 
zmów ze na pań kiego chłopca. 
Porwane' katu i z owsem, 
nie gadałam z pań kim chłopcem. 

7. A naści ze furę siana, 
zmów ze na samego pana. 
Porwane' tam katu z sianem, 
nie gadałem z samym panem. 

8. A naści owcę z jagnięciem, 
to będzies miała z dziecięciem. 
Porwana tam katu owca, 
kiej dziecittciu trzeba ojca. 



81 

!J. A naści krOWIJ z ciel~ciem, 
to b~dzies miała z dzieci~ciem. 
Porwana tam katu krowa, 
umartwiona moja głowa. 

10. A nallci świnię z prosi~ciem, 
to b~dzies miała z dziecięciem. 
Porwana tam katu tiwinia, 
boć to-to twoja przycyna. 

l. A w stodole sowa iada, 
wysłuchuje, co kto gada. 

2. Wysłuchała ludzi dwoje, 
a młodziusieńkich oboje. 

3. A do boru! sowo hukać, 
a nie po stodołach słuchać. 

4. Po boru t~ż sowa huka: 
Jasio juz kolebki suka. 

11. Naści świnię z prosi~tami, 
pochwalis Rię przed ojcami. 
Porwane tam katu świnie, 
zrobiłam ja wstyd rodzinie. 

12. Naści całe Etado świni, 
zapędź ze je do rodziny. 
Stado świni zapędziła, 
ojca, matkę zawstydziła. 

5. A ścinaj-ze Jasiu liiJk~, 
będzie llziecku na kolibkę. 

6. Nie lu:rlę ja lipki ścinał, 

bo ja i~ tam nie przycyniał. 
7. Przycyniali si~ tam drudzy 

pana Ballickiego słuolzy. 
8 Przycyniał się tam i ,am pan} 

dał ji cerwony zupan . 
.K . Kozłows~l; Lutl atr. lu:!. 

186. b) 
Nuta n 220. 

A w stodole sokół siada, 
wysłuchuje co kto gaiła. 

I wysłuchał dwoje ludzi, 
a oboje byli młodzi. 

A jak sobif' rozmawiali 
wianectk ~e otltlawali. 
Gorzy-ci mnie z tym wianeckiem, 
niźli tobie z dzieci1!teckicm. 

(oh ,..,,l rior. VI n, lkl9), 

l 7. 0) od luu~hHIU (Hrccryca) 
~ ~ ~ 

. .., --~-~-ri"'· J · -~ -:ł::f--.--1· -~~· -t;:~~: ~.~ :~ ·~ :{:.~ -~ ;.;.t=r~ -]~- .r:r -ł . ~ 

Uboga ~tdt"C)D& c:o J• u - eyniła ZactaliiOD) &loty 111 cnot dl..· w a 

lttnt.Ak l'lrÓj Yt'l&ll Cek 1P&III1C U-trACI}.\ vozłtyłam hJ Cll(lłf 

l. lJboga nziewcyna, co ja ucyniła, 
zem tak :swój wianect>k mamie utraciła. 

Za cyrwony 7.łoty 
pozbyłam swej cnoty 

niecnotnikowi. 
Teraz nie wiem jak radzil-, 
jak tt: spraw~: JIO\\io·clz i.,~ , 

JH"leol matk:! woj'!. 

Muo,..ue. 'l. 11. •· 
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2. Jabym ci dorajił, byś sobie zmyśliła, 
ze cię leśna pscółka w nózkę ukąsiła. 

Ujadła mnie w nogę, 
ujadła mnie w głowę, 

bardzom zasłabła. 

3. Pyta się matula, pyta się za chwile: 
cego sit; to cego, moja córuś chwieje? 

Ona do nóg matusi, 
przyznaje się, bo musi, 

~e źle zrobiła. 

4. Co ja córuś słysl), ze nimas wianecka, 
a taka to z ciebie poćciwa dziewecka. 

Ani ja ciebie mam znać, 
ani ja ciebie trzymać 

za córkę swoję. 

5. I posła alusia do swego Wicusia, 
zeby jej dał radę - za niescęsną zdrad~). 
Cego Saluś płaces, cego Saluś dumas, 
wsakze ja wiem dawno ze wianecka niemas. 

Porwanaś chorobie, 
myśl sama o sobie, 

boś tego chciała. 

6. Jeśli chces Salusku tej boskiej ujść kary, 
pójdziemy oboje do księdza do fary. 
Saluś na to jak na lato, mile przyzwoliła 
zeby temu Wicosiowi u fary słnzyła, 

l'iluetillwo Anul 

i jego była. 
I było wesele 
na święto w niedzielę, 

we rśode (środę) chrzciny. 
Lt.d. Ser. XVI n . 4~9. 

Zbi ór wlad . do A"tropol. (Krok. Iom VI 11r . (SI) n . 40). 

187. b) od Creraka 

cóuś u- cyn l - ła za c.erwbny ałoty olewd&l~cnikowt. 

po<byloi lit CUOIJ 

K. Irozlow1ki : Lt<d 11r. 8i. 
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188. Nl Waruav.y . 

o łłoie 

.._.~=--

c:h-.ała Bo - gu uJ tum b(dt.iem mieli po w i -jac~ o ta 
o ta 

l. Jak ja będę dziecko miała 3. A w Krakowie palurowie 
oj jej, jej! oj jej jej -

w czt>m go będę powijała? Zakłopocą dziecku w głowie, 
oj Bo te mój! oj Bot e mój! 

-Ty masz fartuch, ja nawijacz, - To pojadę do Lublina 
chwała-Bogu, rajtum, chwała Bogu rajtum, 

będziem mieli i powijacz, pal go diabli skurwysyna, 
o ta drytta tum . o ta drytta tum. 

2. Jak ja będę syna miała, 4. Ej odrzuć ~arty na stronę, 
oj jej, jej - oj jej, jej -

gdzie go będę nauczała? a weź-~e mnie tez za żon,_ 
oj Boże mój. oj Boże mój. 

- Pojadę z nim do Krakowa -A chybabym był szalony, 
chwała Bogu, rajtum, chwała Bogu rajtum, 

będzie z niego mądra głowa, żebym z k .... y chr)ał mieć ~onę 
o ta drytta. tum. o ta drytta tum. 

5. Jak się matka o tem dowie 
oj jPj jej-

co też ona na to powie ? 
oj Bote mój. 

Twojej matce nic do tego, 
chwała Bogu rajtum, 

niech katdy pilnuje swego 
O ta drytt;.o tum. t .ud ~;.,,, x VI n. • ->~. 

18!.1. 

•····- fu 
~~__,.;-,.; ~ 
N. cę Aliv.y ttoll ~t•ne 
u-tra · ci-łam av.ój wiaoe etk. 

•J O<'h och, 

-:=--!::---...~~6: ~ -i";.:3--.--r--=-.-="= ... :;:;:-::J:::t.:;:~· 
- +- t--· ~-... ql-.~ t-'- ·- ]-.- r," • .. -----f' . ·- ~ - e::- ~ łf--
Nle y-płac by- ł n w~a - uec kH ram tam lla ... 
~y - l;l- ł.IJŚ je - !IlU v. w1auedw 

o• 



l. Kiesceśliwy ten ganecek 
oj och och och! 

utraciłam swój wianecek 
oj Bo ze mój! 

Nie sypiać było w ganecku, 
bytabyś jesce w wionecku 

ram tam da ra. 
2. Kieseęśliwa i ta lawa 

oj och och och! 
co ja na nij nockę spała, 

oj Boze mój! 
Nie sypiać było na ła.wie, 
byłabyś jesce we sławie, 

ram tam da ra. 
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190. 

3. Niesc~śliwa ta kanapka 
oj och och och! 

jatlala ja słodkie jabłka 
oj Boze mój. 

Mówili ci ojciec, matka, 
nie jfldz córko tego jabka, 

ram tam da ra. 
4. Niescęśliwe te poduski 

oj och och och ! 
jadała ja słodkie gruski, 

oj Boze mój! 
Nie jeść było słodkich grusek 
nie byłby cię bolał brzusek, 

ram tam da ra. 

od Grodziska (Księienic<>) . 

::it _J-._~- - F] .. ~4t€r-~--=f~: ~~~ :::fi:,~_..,=v_t;d::tL,~--,~ ___ ,~_.,. . - ~ ~ 
.,; "' il 11 
Nie:ł('~-;liwy ten (!1-nt:-cek. oj Ho-ze 1uój, A na có~ g:o 

com straci-h s wój wiane-cek oj jf"j jej jł". ktbt 1.a nie-go 

- -+.; - ~--§ ----~ ~ • . - E~- : ' -..... :-~: -ł -;-:- 'f . =========--
-- ft- - --.1!1::.!._:__ -ł':L_·--=!._·~- --- --__ 

by- ł" tra - dć, dz.lewcyno mo - ja. 
bę- dtie pł3 - ci C, 

191. od Tarczyna (Reruhert6w). 
l•ton ~t' 

~ ~~-~ . .. ::+'::~.:.,t-==~-...... 1--:-~~-f:g -~---~-+------~-::--'= >---t , 7 . -~ .,..:::r_,__ ::r-. • Ił - -
---·------ .,._ .,.___ - - -------,-- -- - .,., .-l 

NieScf'-~llwy ten ga-ue-r-ek oj oj oj, Nie br-ło to 

oj nj. 

hop ho p by-łalJyŚ ty jesce w wi:tnk.u !tJ \-ry$iu mo - ju, 

19~. o<l llo8'czyua (Ko.,otu ly). 

~~
~ __ @._....., __ . - ~ ~ 

-- - . ~-- . ---- ::-- ~ ...... -- - ::::, -- . ---~:-,;-- _.,. ... ~ t!_.- ~ l+-~=~ "' - .1 t J l "L=-~-Ił . ~1 
--"' ~-.,1 .",-- ., _ .,. if-- • . lf--"----""--;,l--,1 ,1 - - ~ --r·i-

Niesceślł-we tt poko - .ie, nit hyło naR i · ,, dwoje t'J jt!j je. 
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Nie rlupu•-ro Lo n:t · Wh:ci~, ~d&il· je.,t (1\voje taru i tnede, <Jj dl! rtaua. 

K, Kodowski : L•nl otr. bB. n . 17. 



l łtOiił' iUI k , l \13. 

t~~ ~ ~ : ~ ~ : 
IHit III lt• ~·1-.1, JJ11 

· "'~''"'Q 

11 -;-;- ~-. ł' ..--d 1: 2 
>T .:..::i: -l=-r ; -- .ł 

tO IU:tJ\ \\ ·.!ff,\kl 

~~~ ~ ~ : ~- f ~ ~ ~ )1~--~ć--n ·l.-_ 
flll;.l 1 , ... l• tl-..da z 11k1 rk,, 

l. Zieleni ~i'.' górka, 
to na za ~~~·drówka. 

:ł • .T ak powętlruwmy, 
c u i. tam .i ~,; Lęd.lit·Juy ·; 

:t ~ramy sk0rkę chleba, 
C•> ll<llll Bóg" dał z nit·l,a 

L ,Jak pow1;drujrmy, 
cóż t :tlll pić l.H:1lziemy '? 

.:.,. J,·~t w J..uleji woda, 
t•> na:za ochłoda. 

ti •• Jak powędrujemy, 

11. emyjt'DJ :-i•: lt.ami, 
lwi ~oukit-1ul łt:nni 

ucie-z•·m -i·~ t. n l 1~1 
lltdr,jwki k•1d '" 

l:! .l tk J,nw~·~lrnjr.my. 

<' Z t III się l' h· tulmy ' 

l :l ...:,, v. bunt '' :P: z KI 
to na-zt• t :n: nil 1 

l n•1 

ctiż. pod g-łow': po<lłożeuJ.I: 
i. -::t tam w boru ~zyszki 

t1l naszt> JIU•Iu zki. 
H.Jak pow~dr~~my 

cz•·m s i': od. ziejemy: 

l L .l ak przy 11 •:•łl łlj• tuj . 
('t~Ż (,JJII j~~~ l••:•J/.Jt •Jit)' 

~.-, . l~un·n!l ka 1 i•wt.u:ll. 
guł~ltki Slll, Ż<JIIt', 

Y. Są na qawiP trzciny. 
to na. ze piPrzyny. 

10. Jak puwę•lrnjt>my 

c:t.t'•Jll si•: HIHJ'.i•·HI) ; 

111. Jak I'"'.Y" •,•lr't.it>rJJj. 
r•'•i. ta111 pi•' '•12•1zi"IJJ.} ' 

17. \\'in•·tzku tmnentki••, 
Joill i; u Lotlliaui;ow>hi•·, 
(IN l, J•il •·1~1kn J•Ol~h i~). 

,,tflt[•/ }!filit) 

l li. l'rzywt~cli'IJWał tłu uli''' '' tk,l , 
potkała gu ~zynkart•~,;zka . 

l !t. \\'zi•:ła ci go ]'ud 1'!1 zh·zki 1i1'1l p·1 /o:l) 
za~ru11 aJ z i 1ło st.alt•,·zki. 

:!11. Od szaft•czki uo •t.nt'Pczki, 
na!,: w a 11111 f!orzatenk i. 

2 l. i'ij{.t•, pijżl' 1 w•i.i kN·ha ny, 
tnwarzy. z n zmonlo~>nuy. 

:!:!. :\il'll it·t!Z.!Cj' 1 1łl CO IIIRIII ~zyni•• ~ 
~:zy l\ętll'IJI,· at\ •·t.y ię i.enić. 

:!,l, \\'•:tli 'IJWłl\\ zy - n• i.l i lwl., 
ui.• ni : ,j,~ - r.i .. rp li i•• li ,,t,!· 

l , ")tt i l "n•' r . , 



l. ~a \VarszawRki!·j ulicy 
taiJCII\\ali ~Ze\\CZJ<'.)'. 

·'· Potóż surdut i żupan, 
pozwól sobie gdyhy pan. 

(l uh: przerle tl ''o rem w 
hy\\ali tam szewt'zycy. 

ulicy), l'ołót czapkę na stole, 
poł<iżwa się obojt•. 

2. Tylko .irden przrb~·wał, 
co s i*: pannom sprzPch' i at. 
I zahaczył czapki ~wt;j 

u dziewczyny narlnbnej. 

3. Otwórz, otwórz, panno tam, 
bom zapomniał czapki tam. 
Nie czapki'ś ty zahaczył, 
byś si~ ze Illit:! zobaczył. 

1. "zuka.i klamki niziuchno, 
otwórz, otwórz cichuchno. 
I H1żeczko przy ~cianiP, 
polót że si<?. kochanie. 

tl, A któż nas tam oburlzi, 
d wojeczko młodych ludzi? 
Jaskółeczka ranny ptak 
obutłzi nas skoro brzask. 

7. Jaskółeczka świergoli: 

wstawaj Jasio, dzień hialy~ 
.leszczebym ja raniej wstał, 
ale mi cię Kasiu żal. 

H. Połoiył jrj złotych sześl· : 
kup se rąbku jeśli chcesz. 
Kasia rąbek targuje, 
.la~io z miasta w~druje. 

!1. Dogoniła go na mo,<'H', 
mówiła mu poprościt• : 
Teg·o Hóg nie salwuj1·, 
kto orl kochania wtdrujt•. 

1 a: •. 
2 ~ - # :=:-rf.! •--; - ~ 

-·ł , , _ ..- ,~_ ,__,_ -:::::=:;. -. . - - - ., ,; ~ .... -
l\s \\'anu"* \.1i-j u - li - t y 

r . ..,d . Ser. XII . n . a~~l~ 



lU l . 

u ·li C',Y 

ut\eo- wa-11 

VI. 

'Wa r 7ł'llr·~ 

-,.. C:: -•] . . , . 

Igraszka. Swawola. 

1!'18. oct Rowy 

:::::: - "' t - :-::==:--~ --- · - •• -; ~-":l. ' --ił _.___. Ił -Jł .. -f l T ~ ~ l j :, ! --4 ~ Ił 
- H-• - +---+--- -' -' -'--!---'---' -.-2 -• 

~--.;--"1- . ; --- "J - --

A ..., l r pod Je- cynł ..., ho-ut l'O'l kne-'llłt 1101 

·' . I . -t- - f j - ·"' I -- 4--:,..~ ~ -=,.: -. - = ~-=·--- - :):_ ., ~-
co-kaj pro~' a-Ly 

l. A w horu potl lescyną, 

w boru potl krzewiną, 
rla J!a.la pasterecka 

gdyby przt>piórecka. 
- Daj mi pokój, 
kie.i ci': pro ę. 
nit>chaj trzotlt: 
·obiP '(do. ę. 

lnodę: L (l0-14 pfOit 

(lub: 2. Pasla, pa la pastt·n·cJ..a 
w poln jagniątt:eka , 

oj i pa. tnrek ją goni. 
un. mu ·i~ clnot i 
- Cekaj, cekaj, 
Jak ci1: proM:, 
ab · trzo,! 
1 pol pło ę.) 

('fkaj. 



:i. A moja ty pl:;turPcko, 
}JOJUOA'ę d trzo,!y. 

alE>. alt·. mus•: ci wzi:!ś': 
tt•n winnec·pk wprz•i•ly. 
- Có:t ci \\in i en 
tPn moij \\ian~k , 

\\Y\\róci. mi 
z wodą •lzhanek. 

'lAIIIJ• J b TCU 10:1 fll'I-U\\t'e-

l. Tam 1 •Hl l..wrem na mnrnwc•·. 
tnm rasia dziewcyna owce. 

1 1\\·tanct>k do nij, 
ona mu Fię chroni, 
11 zclrowit· .iej pyta, 
za L!Ck~ .i• ~ rhwyta. 

l ~1'1. 

l d •rr. XIJ n. l~j 

J Blcr•l• (1' 1 • ow• -- - - - . ,- l -. ~ f ~ ·# , I __ .. _ · 
• ",; # • ...~. •• . 

.... -- -
........ -tł 1 n1j u 'l m " t rona 

2. I l aj mi pokcij. jnk cię prosę. 

bo!· j;t tutaj trzocl" pas~. 
- ~ie dam ci pokoju. 

za wr6c\' ci trzody, 
a mn is ty mi dać 

g~hnsi twE>.i wprzódy. 

:L l 'óz ci przydzi!' z IJlOji buzi, 
a tam kto i z boru wyjr-zi. 
- ~ie wyjr-zi, nie wyjr-zi, 

ja na buzi~ pragnt, 
jak ji zaraz nie <las, 
wianek ci nkradnę. 

200. 

"'' ' h b ,t y ~ tl):i fi~ .. , uu• ~n~jeidiaj 

l. Z tamtc·j trony jt'zioreck a. 2. 
1m ·la panna g•!· iorecka. 

(r. ~rołąbt'ckaJ, 
l wuł:lla.: dy \ dy \ dy '! 
uie p; ;.yjezdzaj .Ja sin tLdś. 

od WarU&\\)" (Wilau " . 

= 
-~L' i • " • f: "' _ _",_ "' .... ;;- ........ " ____ _. 

p ł:t r nu a ""-łął ~e - ka, 

Tylko przyjetli. w niedziel <;. 
to ci łózko po,;ciel~. 

pod usk ę połoz~ 
ama .-ic,: nłozę. 



' !l 

t)'IJ \l z.~l u ~a {0 uch ") 

W ·l y-t l< \ kru \\ l t '-U l o " '.; lllc t~- Ch' 

----=:-- --;;:-, .t :t ~~";;--:-;::- ---I--.. -~ .... 
• ~ """" _...__ - . - -r- ..... _j_ t ,. ""' t-. , ~ , - •' -' · ··-,-•. -.- ,,, -· - - -· .. •· 

l. \\' olsynit' . 
w krZł'winiP 

. tal o ~i ·: nit'szcz ~ : ci• 
jcdny ,Jzit'wcynif•. 

u (l tt lu t vJfl r:HI 

~. Zobacys 
zar·laril' , 

bn kl\rt,: <•trzyma . 
i honor ~tracis. 

- I>ziPwcyno k ochan a. 
c ego ·~ za plakann, 

- Pó,i .lzieruy 1!0 pana. 
knJ •il·my barana . 

ro .i a winien temu 
uir6 rt: ~cin two.i~>m u 

·-~- . T:f . " . -.!:t_ ... ... -, ... 
7. J.. J•- ~-

j, ,11 l~ 

ii. Uj to tu , 

hnrana zarzniPIIIy . 
\\'!~ ::. 1' 11 · J•!'a\'.it 111.)'. 

tq!O ja chdala . 
aze!Jym ja ciehie 

za m t; za mi a la. 

21)1. h) 'd W o~r•l .s. "' ' ( \\' IIA a w) 

;. t~ I:-... -~ !-- ... :1 -,---:--;- , _C:) 
o::[-;-_-;·-· --, -~ -+, , ="' , 3 

l ł:\ pr.n .: c' t:~. r n4 

ruutl. '" •ld.l 

o r Z.l .. "'" (C"n, li u - · ;-l'- ·~ "-:::1-- -l __ .., I.: ~ - · -- ..... --- -· ........ • , • , - . ł- • ·-·-= . 
... ... " 

liC\\ ) .ł 1- l , c l(' lu 

- 11'\ 

l • • : { -
_ ... _I • - :-:3 

--- -3 
·•-1118 
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203. od Coucsyna (Kózietuły) 

~ ,_,. -.-.-- T-•- -- •·-wl-· ~~ • .-- - • łm-~__.~= -~~·g~~,.~~~g. ~ 
- -'--'"--r-wl ---- ·-wl-- -..,1-.,1 _,._ -+----, -
-- -----.,1-- . - -- ------ --- -..,1-o--

Kłpil- ła się Kasia " monu, a pa-1ła ko-nie we zhoiu 

Tekli oh. D"<l Ser. V l n. 311. Od strofy 8mej: 

8. J enóm nockę jedną spała, 
tak'em prf,'dko owdowiała. 

9. Jest tam drózka. i gościeniec, 
a tyś Jasiu nie młodzieniec. 

10. Jest tam drózka. i drózecka, 
a tyś Kasiu nie dziewecka. 

12. Cbociaz-by wsiad na sto koni, 
moji cnoty nie dogoni. 

13. Chociaz-by wsiad i na dwieście, 
moja cnota w Nowym-mieście. 

14. Chociaz-by wsiad i na trzysta, 
moja cnota jnz nie wsystka. 

11. Moja. cnota marnie ginie, l~. Choeiaz-by w siad i na tysiąc, 
tak jak listek na drzewinie. mój Jasieńko mnie nie przysiąg. 

16. A jak sięgał, to przysięgał, 
a jak dostał, tak i przestał. 

Lt<tl Ser. XII n. 3'3-3.~7. 
Ser. X Y]. n. '59 

204. od Warou"y (Czemoakó", WoJanow l. 

~n n ---
-...--.... m<-..., , ~~...!c.*·---= =q=;~ L"""-~~-:~~=~ =-~~~ - ::: · ~~ ~-,_ 

..J;l....:.__."J__:"J-.,1. __...., -· ·-- ----- ,1- --
~ ~ ~ 

K•p• -la się Kaataw mnrsu, paała lu-ni - ki Ytl! r.boz.u, da ty rla 

L Kąpała si~t Kasia w morzu, 
pasła koniki we zbotu. 

2. Jechał pan starosta z pola 
Zajął koniki do dwora. 

3. Dawała mu dwa talary: 
oddaj konie, mój kochany! 

4. :Moja Kasiu, ja nic nie chcę, 

tylko z tobą nockę prześpię. 



!l l 

~fili. 

~~-... -~ ... . _.--:-; 

orl Za\1.,. JYhU (K vur1 

f=- • , ~ t =- ~-:r :- 1 
;,; .. ,-

k~ ta ~ monn, p h ko-ni -ki •e ~b 7Li ---...--.;:, =;--t. ~ 
-=t:J::.. L 

~- - -
.Jechał th t~ - 1łło 

'al~rał k•) - "' k1 do dlA on, 

20 . od Lo'«.ICU. 

o l) n•l)' t h o ty r - rly O-l~ll - rll1 J • P•-••o•ll' 

2. Od kogo ty dziewcyna ~ 
Od mtynarza ~farcina. 

\Veź mnie panie i \\Oły, 
w zy tko bydto z obory. 
\\'eź mnit> paniP i kury 
i to " zystko co z góry. 

A za\\ iątcie pana '' w1ir, 
i \liPźcie '' młynarza rł v..ir. 
Zanie cit> go do młyna. 
do młynarza ~farcinn. 

O dla Boga świętego! 
COŚ W tym WOI'Zt' Z)'WP!J;U. 

A daj ci t' mi l'owyrka, 1) 

o!lfasn.i~ ~) •lo worka. 
L•uł. :"\tr ::\ ll n. :ł72 



20\1. ll) 
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"' K., .. ia u 11h:_;() u ni l! g·1, ,iest tam K ;~!Ji& 1 me,; .. ,. jf .. t tatn Ka8 ia u ni e - go. 

Tf'xl Se r Xll n J72. ZakłiiCLenie: 

21. Zcbyś ty był dob1y pan, 
nie chodziłbyś noq sam. 

22. A],, -ś ty nic godn~go. 

nit;ma;; słnzki zachego. 

I~ud Ser. X VI n, hiO. 

211). (III glonia (Pl uc ho t• m, Hol.:itno). 

l .u-l. :o;er. XJJ. n !l~7 .. 

211. od Wa~za,., y ( Wilanf'lw) 

i :::: c::: _._ ___ "f J 
--3-~;-.- •• 
-- .... -·--· . - H • - -• "" "' -·--· -' · ... ~ ... ; 

L ~ ; ..... 

A ł,-idzif'zes mi c• rtl~ hy-ł::t., r"' tntw-ki \1-ro-~1- l n 

~ - -·-I - ·--r::::;: -1------ - - =J 
~- ~ -' -=~ - r-• - ~-~ 2 Of-.::J =-- - -~ 

' --. . , ':, -· . - --. .. ~ --- -- -
ru1-t1 -•~n-h.\J. u ,_,1 wt1y- ł:l 



l. A gdzieześ mi córuś hył11, 
co' trzP.wiki uro ił a: 

lnu m była matulu. 
2. Byłam u lnu, u konopi, 

matult·ńk u w domu l e pij; 
w !lonut lt>pi,i. 

3. Przechodzilam -kole !lwora, 
w ·t~powalam clo JlOkoja; 

Ja. io chory, matulu. 
1. A pocoś tam w tępowała, 

zdrowia~- ci mu tam nie ci ta? 
A !lałam-ci, matulu. 

5. Ale on ci dał chorob~,:, 

chora' c1)ru · na wątrob~. 
Zdrowa b~d~,:, matulu. 

t i. Poślijci,• mi po dok tor a, 
on i\: ,]owie na com chora, 

7.drowa b~1le, matulu. 

7. Przyst•d doktór w kozu.ynie, 
lJomacał ją po b?:u ynie: 

Ka per będzie, matulu! 
8. A kaci to po Ka p rze, 

kiej jnz Kuba w polu orze. 
Będzie dwóch, matulu. 

9. Po~lijcie mi matulii1 ku, 
po k iędza '\"ojtka 

niechaj pr1:dzy przyjezdza 
chociaz hez dzwonka. 

l o. Zabijciez mi matułii1kn 
wołu karmnego. 

Babit• rogi - a mnie n11gi, 
ksi~dzu całego. 

L11.1. !-'a. l V n. 12Y ( t r. H • 

oh. /.1tt/ 'er. XJl n. ~,j. 'er. XVJ n . .jf)6. 

W Scryo • 11 od atroly odmlenoAJ1· 

\V zią~ć to było ro±enecka, 
przypiec karpiu w-ogon cka. 
- l;dziez go sukać, matulu? 
A był ogień na kóminie, 
było upiec na ro:'-yuie. 
-1\icdy wygas, matulu. 

Nuta ob J. ti Serya l str. !l:!t\ n. :l7. 

l. Kazała mi mać, 
dzieci1: koły ać. 

• 'ie będę ,ia koly ała 
alo z chłopcy taftcowała 
2. Kazała mi mać 

konopi targać, 
niP b~rlę ja ich targała 
ale kwiatki zbierała. 

212. 

:? l :3. 

od Zakr •<7Jma (!. .sla wul~a) . 

a. Kazała mi mać, 
biał · szaty prar; 

nie będę ja zaty prała 
ale z chłopcy tailcowała. 

<1. Kazała mi mać, 
woły w pol gna,·· 

a ja woł) tło oLory 
do dziewczyny do k()mvry 

po1l pierzyn~ p.~ć. 

w;.J, irl..i S . I T 11 ił 'l •7 

• ,::=,r .. l ~ l 
~ ..J , _ •. . . 
" " . ł• kt, 1 rll 1 
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2. Jeden zbierał, 
drugi trzymał. 

Trzeci przysed bałamuta 
porozpraszał. 

L .. !l. Ser. l V o. 201. 20l1. 

VII. 

Smutek. Niedola. 

215. od Piaseuoa (Lęg na UrzecLLl). l ó41 

Ei: ,.,... l ~ t:'\ 

tijl 1 EE~:;tg tr=w~=±t§. -~m 
Z tamtej Btrony je z1o - Td sto-ji J•w~·, r z1e - lo - ny 

~ttitt :1ft~}~ 
A na J~ - wone a ntt tym ·ue - lonym tnej pt&~kowu~ s p1e Y.tl J•· 

1. Z tamtej strony jeziora 
stoji ja wór zielony. 

-! . Jakze niemam smutna być 
za starego tl'?:eba iść ; 

A na jaworze, a na tym zielonym 
trzej ptaskowie siadają. 

2. Xie byli to ptaskowie, 
ino mlodzieniaskowie. 

I zmawiali się, na panienkę Kasię, 
który- by ją dostać móg. 

3. Kuba mówi: tyś moja, 
Hartek mówi: jak Bóg da! 

A Jasio mówi : ty Kasiei1ko moja 
cemu ześ mi tak smutna? 

a ~erce moje-całe w smutku tonie 
nie mogt: go pociesyć. 

5. U me.i matki w k"omorze, 
&toji cerwone łoze. 

Oj łoze moje-pięknie malowane, 
któz na tobie będzie spał? 

6. Jezeli młody, pi~kny urody 
bodaj mu Bóg zdrowie dał. 

Jezeli stary, brzydki poc(z)wary, 
bodaj go se diabeł W:lliął. 

Lud Serya XVI o. 467-470. 



fl5 

21G. 

l 
Sa t)m ja Wflrn, na lvuym tnej pta-'-kovo~ ipie"a - 11 

b. Kozłowaki: l~ffd atr. 60. 

ttd Gonnyu~. 

Z tamttJ ki&! lto - ra toji hp-ka 1itlo - na, a III 1.\ 

lipce •pie .. a -Ją. 

r-+-
Pod Zltlo- DTm Ja-wu -rem 8loji a na l.t:j 

~·~=t·?." ~~ ·-
lipce, • ua 

" l, Z umtłj 1trooy 

2. O.i jakze to moze być, 
za. starego kaz•! iść. 

l\a in uroda - je,ce cię tokoda, 
,la,·ieńka ci pocekać. 

Jliewa 

219. «•d lo ludu (łbeuyca). 

:3. Oj jakzP. to moze być, 
suche drzewo kwiat pugcić. 

Uj nieuroda - za starego dziada, 
niemog~ &ię utulić. 



96 

i=t=r.
t~~f~ .~ ~~- g~~a·~=======-~ 

hej, hej, hieży wo-cb Slru-mie - niami 

l. Między dwoma kamienioma, 8. Jesce cięzy matce nwji 
bieży woda strumienioma. ze mnie dala do niewoli. 

2. Na tt\j wodzie korab' płynie, 9. Do niewoli, do takij wsi, 
w tym korabiu dwóch braci je. gors e ludzie, nizeli psi. 
trzecia siostra tirybrem syje. 10. Bo psi sceknt! i przestaną, 

3 . ._ ryLrem syje. śrybrem tocy, a źli ludzie nie itstaną. 
zapłakała modre ocy. 

4. A patrzajze starsy bracie 
cemu nam to siostra place? 

5. Cy my to ją wstrzymujemy, 
ty my jtlj źle ,ieść dajemy? 

11. Trzy nas córki matka mi a~ a, 
a "systkim trzem posag dała. 
J ednyj dala konie wrony, 
drugij dala sto cerwonych. 

G. Ani >\,Y mnie wstrzymujecie, 12. 
i tlobrzL· mi je:ść dajecie. 

7. Ale cięzko sercu memu, 
zycy(: dobrze nieluhemu. 

13. A mnie trzecij igit>łecki, 

gorzkie- z moje zarobecki! 

221. 

Wf.Joirkl P . l T l otr. 2W 
[, ,.d Ser. X\'l n. 437. 

<•d C7.('r.;,ka, \\'ar\..1 (Konar)) J8(6 ---..._ 
:,1 " • 3 l':' - . \f -r .-; .• ~~---;: f ~ . -. -I::-• :t=-- - -- ...... -~ -::: ~ fj 

1T - ~ ,. f 11 _,., 'j ~ ~ · - · -. •:.J • -'-~ . . 
~ -......;;::: ó~----- -

kamie-niami, pły - nie wu - tlo strumie ·uiam 1, 

t ~ ~ł____ -------~ 
"' ~ . ....... . -+.,~ --- . - ----·--

# f_ ::: · - -· ·==--------- - -
1·1 :-tru1:1ieuia-rui. 

2. l' j.ziota wod~,; brata, 
carnt> ucki zaJJłakala, 

:i. I chłoJ,a ji lHlllHiwiono, 
nie l'Zt'knie ji nigcly: zono 

4. Tylko Hmntki i kłopoty: 

\\i>ta\\aJ sdmo clo roboty! 
5. Ona \1 !;tal a raniusieitko, 

u wija !;i t< pręclzitHdcitko. 

b. A on chodzi, zaw~e łaje, 

nig1ly mn J•.rsk nie ustajt!. 

i. Trzy nas córy matka miała , 
"S.) stkim dobry posag dała. 

8. J ednyj dala parę koni, 
drngij dala sto cerwonyrh. 

9. A runie trzecij igielnicek, 
na mój krwawy wyrobecek. 

10. Zlotem syje, śrybreru tocy, 
zapłakała carne ocy. 

11. A 11atrzajze starsy braci t>, 
jak to nasa siostra płace. 

12. Cy ji wiktu nie dodają, 
cy ji chustow nie sprawiają? 



13. My ji ~ iktu dodajemy, 
i chusty ji prawujemy. 

14. Płace ona swyj niedoli 
dała matka do niewoli. 

' -

15. llala matka do takij wsi, 
kaj gorsi ludzie niżli p i. 

16. l'. i scrka.ią i prze. tają. 
a źli ludzie nie ustają. 

2:?2. 

.9 i-:~~~ I-,-:-;-; l=t: •• ~-i :3 
# f ' "" "" ~ __ f"" "" ___ 3 
V ~ .,.. .l ,; .,.. .l "" 
.... .... .... "" 

li~dzy rlw1 11 13. •ł· m• !two ma t•ł) u i w . 1ł.t 

01 wt~j worlt.it:! l..oral plynle , \~tym knra-lu d>AI} chhr.lCI Jt 

l. Między dwoma domo. twoma 
płynie woda promienioma. 

2. A " tej wodzie korab płynie, 
w tym korabie dwóch braci je (jl'st) ;' 
trzecia siostra płacząc . zyje. 

J-d7ie .!lta- ry 1 - fł11 e 

ta-la-ra-ma I.Jn: -Ll. 

l. Idzie stary, idzie, 
talarami brzęka; 
matulu kochana , 
sercP ię go lęka. 

2. Jedzie młody, jedzie, 
kapociny nima; 
matulu kochana, 
serce się go ima. 

3. Chces-li mnie matulu, 
za starego wydać; 
kaz-ze mi matulu 

223. 

przy drodze grób wybrać. 
4. A na tym grobie 

kamień marmurowy, 
a na tym kamieniu 
wianek lewand o wy. 

Czasami dodają: 
\J. Umrzej stary. umw~j, 

pójdę za młodego, 
jak mnie będzie bijał, 
spomnę na starego. 

Maz:owue. T. U 

K. Kozłon~i : /.wl, Itr 2 

od ln 11WI du ( Rtf"C7.fU). 

5. Kto pojedzie drogą, 
clziwować się hędzie; 

zdradzili dziewcynę 
gwoli siwyj brodzie. 

f). Zdradzili dziewcynę, 
zdradzili urodtt; 
za tego psa dziada, 
o iw iałą brodę. 

i. Obróć ze się tary: 
zębami do ściany ; 

a ty mlodziusieitki 
nasct gębu. it-ilki. 

8. Lezy stary, lezy, 
tylko sit: przewraca; 
ni mnie ~ci~nie, pocałuje, 
a zycie mi ~kraca. 

l O. l'ójdt-ze stary, pójdź-ze, 
obac mojt• rany 
co mi je porobil 
młody opt;tany. 

7 



Nuta ob. ar 77. 

l. Tam JIOil Grodziskiem, 
trząsał brodziskiem; 

cóz będe cyniła 
z takim dziadziskiem. 

2. Ni z nim poigrać, 
ni pozartować; . 

fi 

224. 

przyjdzie mnie, przyjdzie mnie 
z młodym wędrować. 

3. Dla 'wiata tyję, 
świata użyję; 

za starem dziadziskiem 
Jata zmarnuje. 

od Warnawy (Oitarrew). 

1 takim d t. i a -d1b~kiem. 

i. Przez piec skocyła, 
kiPcke zgubiła. 

kiec po kiec, kiec po kiec, 
kiecusiu miła. 

5. ~i ją przepiła, 
ni przehulała, 

tylko ją owearkom 
na piwo dała. 

6. A zaraz z rana, 
pójdę do pana: 

cy pan nie widział 
mego kiecana? 

7. A pan się upił, 
ślipie wyłupił: 

ty marna selmico, 
dawnom'ć ją kupił? 

225. 

~~~~~~~~-g· ę_~~- -::):::::--l:.~--·:=r-;_-_ E "p---
OJ biado, 

aty-rałam 

bi•d•, po lam ~• daiada, :\f go po - k.oc:hać, 

1li go przy-tulii-:, 

ni KO po-aa
ni go po -C'a-tyeie etra-dłam lata. 

_-__ .,._ 
no .. ac, bo jak c:i go poulo-wa: , to mu &pytka ~ mierdtł, 

ło,.ac', chc•cy go do ole p n) tulić tu dziad Jak koń p .... 

l. Kole młyna 
sum i lescyna; 

kupiłam sobie męza. 
Takiego złego, 
zapalcywego, 

jak natura Wt:za. 

226. 

LNJ 8 r. XII D , 398. 

2. Przyleciał jak kruk, 
rozdął się jak mruk, 

siedzi jak sowa. 
~i z nim pogadać 
ni pozartować.; 

niescęsna moja głowa! 
Wójcicki P . l. T. II otr. 1.;6 
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2 ')~ 
M{, od llo"a.. Cttr"łń l..a (Kromu 'A). 

#=-2----~-1- • -===I ·=---;=-=I:-; ~F- ·-· ~ _-.,.-:• ~ ., . - -r:. f"'!; :; +- - ~- --:( --:;-:::; ~ 
-~,; ~ "' "' --·~ __ ",-;- T-r -- - . • -

Mi a lłł bat.u -- lt-nl..a -.oJ e t -r~ gro ze. Ba-bnltu- k..t 

# ' -;;-:: ...__~~ - --~--->=,~~-g-"t-: ł -~ --_-_-_:~===-= 
-- ." -- " . F•_ 1- l --------

• rlłlłA t•y-ła IJ'rawi-la .::. st--lł 
l. :\Iiała babulei1ka swoje ·tare f!rOtiZe. 

ja się babuleńce zalt:cał po tro ze. 
BabulPilka rada była, 

sprawiła we ele: 
a ja nie ży z ntrapiei1cem 

tylko d'' i e nie!lziele. 
:!. :~pójrz~;:. na. m·otlt; i twarz pomarszczoną, 

skóra jak na żabie, ręce jako grallie. 
Oczy małe jak n ~le<lzia. 

łeb jak u nit'dźwietlzia, 

a tfy! t!iable utrapiei1czP. 
z taką milą \\ietlźm:l! 

VIII. 

Małżeństwo. 

W liiecu orał w garku iał, zona ;•la-re on ie ·1n1Ał . "it pł ·łupla 

"... 

-~--;=--=I:-..-.::. · -.-t.-=~ ~; :~ 
"' ~ ,; "' " _.... j.. +- 1-
----- --- - "' ,; "' 1-

-~ --=-3 
• ko- Lit~ na-o-nł J r1a 1y- t 

l. \V piecu orał-w g-arnku iał; 
zona płace- on ·i e śmiał. 
Xie płac głupia- kobit.o! 
naorał jtl - na zyto. 

2. Zaorałeś - za it•j-ze, 
przedaj woły - przepij-zt•. 
Poorałem - grycyska, 
nie do tanę- dziewcy,ka. 

:ł. Xaoral j:l - nasiał j:!. 
nieb~tlę ~ię - lrasowoł. 
A ot! granic - do granic, 
obi·jrz~,: i~,: - ni i· ma nic! 

-l. A na !lole - wy1nit;'kło, 

bo iQ to źle - zawlekło. 
A na górze - wywiało, 
bo mi ię źle zasiało. 

Ual . ..':er .XVI n. 4 ~. 

-· l 
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229. od \\ar u wy t Pov. !Hlfk) 
...,... 

... ... - -.-g I- -- -~ i -I-.... -- .-~I-"' -·--.-- :i .... +• -;-~-....... , - -: ....... ! - .. ", _ - ==- -~-ł- -. - ~ - " " -- __ ,_ , ___ - - - - -
Mariu .. tu hk IUtL.. 1.1 ku -

"" . ~- . t2- ---;:~ --; ~ - . -,+- • ~ .... - • 11 
-t- 1 "1 4-- · - - ! + ;l • -ł "1 ." -- .. : ;l 

" " . - .-~"t "' " ~ . "' " ... .. - " " 
f ;~-:·3 
ł . .- :r::::=J 

ha w• no:.t:' Mariu~ tój ! \1•ciu' l•łj'nietl llt l j~j tl• m .. l-,. m~·,J, nit• OllltjaJ 

2 .. lak sir,- Kaśka pogniewała, 

oknem dzieci fik mik powyrzucała, 

łopat<), IOJ>atl!: 
a za tatq, za tatą, 

psie hękarty za tat•!· 

Ka l.m. za nim kiw ka~ no~<J 

tlo111e k móJ. 

l. 1\Iaciek idzie prosto urog,!, a. 1\Ia!\kowa się rozgniwała 
Kaśka za nim kik, kiw, nogą: dzieci oknem wyzucala 

Maćku stój! (:) łopatą, (:) 
a nie mijaj, a nie mijaj - A za tatą, (:)psie bękarty, 

dómek mój. l=) za tatą! (:) 
2. Maćko na to nie Z\\azając 4. 1\Iaćko powróciuł ze dwora, 

i do d wora po biegając, powywłucył dzieci z błota, 
do d\\Ora (:) lo-boga (dl Boga!), () 

niesie panu (:) w podarunek a trzeba-by (:) na tę Kaśkę 
gunsiora. (:) batoga. (:) 

5. Posla Ka'ka do sumsioJ.a, 
zacęna o 1\Ia~kn rada, 
zeby przestal bata nosić 

za pasem, (:) 
zeby skóry (:) nie wysusył 

przed casem. () 
K. Kozlow ki , Lwi tr 161. 
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231. od Grodalska (Ksl,tcnict). 

,l "' bl la 3. Poala o-aa do miasta. ka-u ła mu pa::.c kury, 

-t-

koko-ar uiecbu kaoła nie aploay. 

2. Biła jako biła 
siedzi\CY na grobli, 
a on ji się pięknie prosi: 
jnz ja będę dobry. 

3. Posła óna do miasta, 
kazała 1uu paść kury: 
paś-ze kury, kokosy, 
niech-ze kania nie spłosy. 

4. Przysła óna do domu, 
niemówi nic nikomu; 
jak go złapie za włosy: 
takeś to pas( t) kokosy! 

ch1op one 

l. lięś pierze 1 ) - na ;ez10rze 
na lipowym moście, 

chłop orze - na ugorze 1 

sama (tona) pije w mie cie. 
2. Ona jedzie z miasta 

pokrzykiwujący, 
a ón idzie z roli 
popłakiwający. 

3. Ona go ię pyta: 
duzo ześ tam zorał? 

Ctery składy, piąty mały, 
bom się ciebie bojał. 

232. 

5. Jak go złapie, a on zblad(ł), 
i az do sąsiada wpad: 
a mój miły sąsiedzie, 
słychaleś o tej biedzje? 

6. A mój miły kumie! 
adyć gorzy u mnie. 

Twoja zona jak cię bije, 
to ci daje płakać -

moja zona jak mnie bije, 
kaze ~ez kij skakać. 

Lud Str XII n. 456. 

od lyrhhna (SI<nyo). 

Je-a lo- ne na lipo- .rym moiCif', 

oa ugo-rze, •ma pi-Je w mit"c•e 

4. A ón jej się pyta: 
d uzo ześ przepiła? 

etery złote, piąty mały, 
bo'm się nie bawiła. 

5. I nagotowała mu 
kija do rosołu, 

i nalała i nalała 
trzy miski soporu; 

kazała mu chłeptać, 
i cubę 2) z sob'ł paść. 

6. A słuchaj-ze psie poganie, 
moje rozkazanie: 

cnba jaje zgubiła, 
miałbyś na liniadanie. 

1) piel'ze = trzepoce skrzydłami. 1) czub&, kura czllb&tłl. 
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233. od WH u" y (Babtce). 

~~~~~~~ 
~ ~ 

G ILa p1erze moście, Dy-lu dylu 

Wojl!'-. one po u-gont>, u-na w mit~c•e 

za za 1:1 rom tom lo.wat•-r•c-k• hrj dylu dylu rom tnm 

234. od Ra\\ y, Brzuu. •. 

~ 
Pul galgan bydlo, gal-gan-~a owce, chetal gał-gan 

~~~=~· ~ .... ~~~~~~ 
gał - ~an - k.•, 

l. Pasł gałgan bydłu, 
gałganka owce; 

chciał gałgan gałgan ki, 
gałganka nie chce. 

nie chce. 

3. Wziął ci on tonę 

nieprzepłacon~; 
cyganki, gałganki 
siostr~ rodzonę. 

2. Po zedł do Rzymu, 
i po więcił się: 

przyszedłszy do Polski, 

4. Wziął ci on po niej 
dość z.taczne wiano: 

e,i ote~ił 3ię. 
trzy wiązki drobnej sieczki 
i korzec siana. 

5. Zapisał ci jej 
znaczne dotywocie: 

trzy kołki dębowe 
w . olszowym płocie. 

235. Blonl• 

0-ie-nl-ltru llł tam na Po-do -lu Wli.łem U ZOOf 

1 dobrt-go do - mu. a dobrt -&o do - mu 

2. Oj tona, żona, 
pańskiego rodu, 
nie chciała robić, 
zdechła od głodu. 
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23ti. nd Joo,.lodu (R&ee&yca). 

0 - z,. nJ- f 01 ~ it nierl o .. la too - ja je1ce zona 

~~r~ .. - #-~ ·-t- ~ _",- r, : {" ~ :.- . ił .• .: ~-=.t= - ________ _ 
"~_",__"~_- "1 - lf - · -- --- - --- -"1 ....___ 
na mnie fu~ ., t" t•ietla mo - J:t 

L O zeniłem l-i •:. - nicdola moja , 3. A c warty mówi : trzeba do s koły! 
i o1l roboty r..:ce mnie bolą. jn7. :;e nabrały dzieci swywoli. 
Jesce zona na mnie fuka, Piąiy mówi: kupcie konia, 
i po kątach kija suka, bo nic będe !Siedział doma, 

to bieda moja! pojadę słuzyć. 

2. Ciągle mi woła : a daj nam chleba, 4. A ~u ~ ty iedzi- toć zasmucony, 
a juz i dzieciom chleba potrzeba. bo<1 potrzebuje dla siebie zony. 
Je dno w~ła : tata, tata! ~ió<lmy mów i: cek aj bracie, 
drugie woła : papa, pap" ' je ce do yć casu macie 

trzecie : daj chleba! na ozenienie . 

. ). I te C<lrecki trz dorastaj<!, 
i po. au-n się dopominają. 

Xir n : tiad ( ł)sy cłowiek chleba, 
o po,ag ~-.i~ starać trzeba, 

t t• bieda mo_ia ~ 

l. Ożenił się ,acher-machct·, 
pojąn sobie: łup- cup ; 

na na! ji st~p~ maku. 
kazał ci ji utłuc . 

2. A óna mu odpowiad:t : 
ze mały tęporck . 

Nie utłuces w ponie<lziałr-1.:, 
uduces we wtorek. 

3. Przysed ci <lo ni.i "e ,: r ,_, l•:, 
ona chusty mocy; 

jak złapała garnek '' 01ły , 
zalała mu oc.r. 

237. 

li ut& : Lud Ser . XVI o . 4 9. 

kaul d ji 

od boc hacnwa ( Dr"chO w) 

11 ~1'~ 

utłu e 

4. Pnysed do nij we cwat·tek, 
óoa je potaca; 

jak ~o huknie w łeb kijank41 

a ón się przewraca. 
;), Przysl'd do nij i w JlLl tek, 

a óna je pierze; 
jak go huknie w 1.:1> kijank41 

ón się do nij bierze. 
6. Przysed do nij w sobotę 

azeby go zmyla; 
jak złapała za cupryoę, 

za drzwi go wypchnęła. 
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7. Przysed do nij w niedziel~ 8. Przysed do nij w poniedziałek, 
zeby go oblekła; ona krowy doi; 

jak złapała za cupryn~, jak go huknie w łeb skopcyskiem, 
izb~ nim zamietła. a on jesce stoi (81Jokojny). 

9. Moja zono dvbre-ć i to, 
dohre, dobre i to, 

coś-ci mnie tef wyćwicyła 
na swoje kopyto. 

L"'l. Ser . XII. D. 447. 

od Warszawy (Babice). 

u-su-ty-ła korzec maku, kau-ła mu utJuc. 

2. A on się wymAwia, 
fe krótki stęporek. 
~ie1\tłuces w poniedziałek, 
uduces we wtorek. 

239. aJ od Piaseczna (Łęg na Urzecn). 18U. 

ElA ~~Jfr=-=śfr~--t:~--~;-t( r &gt:dE! lJICJ@ f:ę=---tł"'--;1- ~...:........"1- - ~ 
Choć 1ipkA z.ielooa brugiem sięro&wija, Zadoaz to sy-nowa matce nie do - god&t. 

tam6J na juion.e mftna woda chorlzl. 

l. Choć lipka zielona - brzegiem się rozwija, 
tamój na jeziorze - mętna woda chodzi. 
Zad na z to synowa - matce nie dogodzi! 

2. Zebyś ty synowi\ - złote kwiaty syła, 
to ci matka powie - ześ nic nie robiła. 

3. Zebyś ty synowa - złotem haftowała, 
to ci matka powie - ześ ty jfno spała. 

4. Układas si~ synowa - na biały pierzynie, 
niechze ci~ synowa - pierwsy sen ominie: 

5. ~ Wstai1-ze ty synowa - juześ się wyspała, 
wydój ze te krowy - coś je tu nagnała". 

6. Wiedziałaś ty matko - ze ja krów nie miała, 
pocoześ ty do mnie syna przysyłała. 

7. W ledziałaś ty matko - ze twój syn bogaty, 
było sobie sukać - i synowy takij. 

8 . Było sobie zaprządz - etery konie wrone, 
było sobie jechać - po bogatą zonę. 

O. Cisej bądź synowa nie stulis mi g~by, 
,iak 1łapię drapaki - wybij~ ci zęby. 

Lwd S•r. XVI n. 428. 



105 

239. b) od Cur':' ka 

wyduJ-•• 

~~~~g-?~~-~-~·~ 
11 wydu) t~ posa in• krow~. K. Kodowokl : Lu·l Itr. 78. 

240. Zlotów borowy. 

OJ matko moja matko oj 

l. Oj matko, moja matko, 
oj za kogoś mnie dała, 

oj za tego niecnot~ 

2. Oj daliście mnie, dali, 
da za kogo-ście chcieli, 
oj a wy teraz sami 

oj co ja go nie chciała. da będziecie z nim siedzieli. 

241. od Warnowy (C .. rnlaków). 

hi ha, nitmiał ij kto u- to-cyć. LNtł Sar. VI n. 321 . 

IX. 

D u m y. 

Nuta nb nr 1:,1 242. od Cztnka. 

E~:=E:_~ ~-e§~~~~~ Eę-G: - -~ 
Sta-ła nam al~ uo - ~1 - oa, lta-ła Dam tlł DO - wio a, paol pana 

ubi-ła. pani pona u-bl - la , 
Lwd. (Plohl) Ser. l lir. IS-26. Ser. XY l ar. 4 O. 
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243. a) od Pi.,eeona (Po ... lo) 

tę-ttrjjgffB c-; ~=u s l f t7J PM 
Wyjechał pan z charta-mi na po-le i zo-sta - wfl 

~i§tjJZim=f !S $ C r llLJ) 
~ !l l ... ~ 

ma-lerikie pacUo-le ze-by dworu pilno-wal, ze-by dworu tJilno-wa.ł, 

Lwcl (Piebl) Ser. l D. 86. 

243. b) od Grójca 

r J ;q?=·~==pę--=---:4---J:=:J c;p7 :r" \ł~~;=! ~ 
l 

U mo -jej mat!.. i prud same-mi ..,·rotk.i, ro&kWitły, kwitły 

_.., -"r-;::::t=f===t==---
• .---:~D J f~ ;-; r!._~~ g 

.... 
dwa r6-i:o-we kwiatki a. o-ha sie cerwie- ni' 

Lud Ser. l atr. 100-115. ~er. X V I D. 484 

244. 

~ ~ ...,_~-::....r-~~-~n\ • • ef3 -a____,.-,-r=t- · ~~-!...2....- _e-.:::3:: ... :..__, 
- _, -,J- - ,J -,J-- -:::.:---'-- ~,;-,J 

.... -,J- - -- -:::::-- ,J--,J- ,J 

A był tu ligar 1•-g:s.r Li-ga- ro- v.rc, .:t. nie ua-u -

~~1;~~-:ifhli ==== ~ 
c:al 1\lf' nic do!Jre-go N-hre 

2-!.'). 

K. K ozlow1ki Ltt·l atr. 54. 

od C1.erska (R,•so~~oJka) , 

• # · - • .l ~ 
,; .. ,; ·-·,J--.,1- ,; 

.... "' t\a. Po - du- Ju hl Iły kam ieri, ua. Po - dołu &e w t'- 1 ck tur 

:.:::::::- zr- -·-~--.-ł----.~ ! . ...... • .:::. ·~== :----- ---
- - - -,; - - ,; - - --- . 

de ktur 

l. Ka Podolu lJiały kamiefi 
na Podolu -

hla-ly 

sewerektur dektur przeclierektur 
biały kamień. 

!Laruteli 

2. Podolanka siedzi na niem, 
podolanka -

sewerektur dektur przeclierektur 
siedzi na niem itd. 

Tekst K. Kozłowaki: Lwd 1tr. 5S . 
L•" !. Sor. I str. 11~ . ber. XVI n . 475. 



Nuta olł Ltul, Ser. XII, nr 3 8. 

~-
Na Po-d,, - ha 

l. Na Podolu, 
w scyrnem polu, 

stoji kuinia, stoji kutnia 
na kamieniu. 

2. A w ty kutni 
kowal kuje, 

nigdy ognia, nigdy ognia 
nie brakuje. 

3. }fój kowalu, 
kowalcyk n, 

okuj ze mi, okujze-mi 
dwóch koników. 

4. Okuj-ze mi 
bardzo rano, 

na wojenkę, na wojenkę 
zawołano. 

5. Zawołano, 

zab~bniono, 
na wojeuk~, na wojenkę 

rozkazano. 

6. Naści matko 
córke swoj~, 

ślubowaną, ślubowaną 
zunkę moję. 
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246. od Czor ka (Cuch6uq. 

... •· 
7. Trzymaj sobie 

rocek i seść, 
a za iódmem, a za siódmem 

dzij kędy chce 
8. Siódmy rocek 

juz nadchodzi, 
Kasii1ce ię, Kasińce się 

za munz godzi. 
9. Kury pieją, 

psy ceka.h!, 
wyjrzyj chłopce, wyjrzyj chłOJ!Ce, 

co tam mają? 
10. Jedzie, jedzie 

z cudzy trony, 
kunik pod nim, kunik pod nim 

nieznajomy. 
11. A jak się mas 

matko moja, 
a gdzie to jest, a gdzie to jest 

córka twoja? 
12. Wydalam jq 

za jennego, 
za pi arka, za pisarka 

nadwornego i t. d. 
Lud . Srr. l atr. 125. 
K. K o•lowakL Ltt<i at r. 3J. 

T" przytoczo110 kilka waryant6w, a miedzy 11iemi i ostat1łią zwrotkc; 
Juzem jo si~ namy'liła 
zem Jasiowi wionek dała. 
Tam w kościele ołtarz duzy, 
tam zostały na e gluby. 
Ty s i~ staraj jen y zony, 
puko (póki) ma lud zaprosony. 

247. od Groijca (Goucryna). 

Dobrte to alatyć pny dwurre go -l.bka cho ... ać 

lo-łtb-ka chować w nowtj ko - auoru. L•tl Str. l Itr. 145 D. 111 d. 



l. Słuzył Jasio u pana 
za staraego dworzana. 

(2. Słuzył Jasio w Krakowie 
a Kasińka we Lwowie). 

3. I nie móg(ł) ón nocki spa6, 
do Kasińki list pisa6. 

4. I ni miał go kim posłać, 
az ci musiał sam jechać! 

5. I zajechał w podwórko, 
i zapukał w okienko. 

6. Wyjd:t do mnie kochanko 
pocies moje serdeńko. 

7. Wysła, wysła młodsa świeść 
prosę swagra z konia zleść. 

8. Twoja Kasia nie zyje, 
na smętarzn jeji dwór. 

9. Przyklęknął koń na grobie 
naprzeciw jej wątrobie: 

10. Przemów do mnie Kasieńko, 
pories moje serdeńko. 

lO~ 

248. od Waru ... y (Pow11n) 

ll. Gdzieś ty Jasiu rozum miał, 
by umarły mówić miał? 

12. Ledwie mi Bóg słówko dał, 
co do ciebie mówić mam. 

13. A cy-6 ja to lelija? 
są ładniejse ni:tli ja. 

14. A cy-ć ja to rózy kwiat? 
jest ci tego pełen świat. 

15. Cłioeby było i tysiąc 
to ja zadnej nieprzysiąg. 

16. Gdzie są Kasiu te saty, 
com ci sprawił przed laty. 

17. Wisą perły na gcianie, 
starsa siostra dostanie. 

18. A pierścienie na stole, 
bierz Jasieńku co twoje. 

19. I sukienka gazowa 
na nij złota korona. 

20. Gaza będzie na obraz, 
a korona na ołtarz. 

21. Oddaj dziecie na mamki 
a sam sukaj kochanki. 

Lvd. Ser. I. 1tr. 171-187. er XVI n. 419. 

249. 

Wójcicki P l. l 11r 66 . 

orl W1r u•y (Po .. tln). 

hoj btj, 

L...« Str. l 1tr. l ~ n. U a. o. 
ltodow1kl: Lwtł 11r. 10~. 



l. l\il'j hrat na wo,int odjezdzol, 
:;woją siostrt: upominol. 
Siostra brata nit• słuchała, 

na orzechy chodziwała. 
2. A brach; k z wojny jedzie. 

l przyjechał przede wroty, 
opad go pas zloty. 

10!1 

~50. od C z r11"a ( •1arhclu • 

4. -. 'ie doj.ze mu io. tro płakać, 
ho ,i o widz ~t, ze · jego ma{·. 
- l'o crm ześ me bracie poznol, 
coś me jego matką nazwo!? 

5.- Tobie licko pobielało, 

mnie ziolko z \\hinka upadło. 

3. ,'iostro, siostro, siostrzenico, 6. Porumbcie-z me w drobny macek, 
cyje płace dzieciuntecko? zasijcie-z me w ogródecek. 
- l\umornickie'm se chowała, A · ijcie m \H' Ś\dtanie, 
dzieciątt>cka odjechała. jak najroitsy pta. ek w;;tanit>. 

--

7. Wyrośnie ze mnie troje ziela, 
rutka, lelijo i sołwijo; 
hendo tamoj panny pytać, 
o grzecny Kasi bendo śpiwać. 

ł\ Allllv.,.•l.:i. !.1tl tr, 41 . 
Ttt.c\ .i l w pie,nł : C.te~o '-•lino w dc>ł a.toJI 1 7 

Lud ~er l ~ot r. 2o., ""er X V I n. ł';h. 

251. ') --~-- --· .. • • -;j-
~- -- ... ! ~ • : ł ~ ~ ~ --=j 
..... ·-· ~ ~ ~ ~- ~ ~-:: . 

~- ~ ~ -~ " 
ot! ('r.1ł.. (»- \V:\ " C'tler~- łllł l. o IIII p o 

Ei: 9_!7 J ._ ~-- 1--:i _ : I ~ ~ . =-~-E:;=; • • J =-- -
~ ~ ~~I~~-too~ __ f"'~"~ • f ~", ---

ro - J•'• lHt Ka- uu·kr .. <i• lmiu lo~-ta h l du- L.• 

l. zttry mile od Krako,,a, 4. Córka I'>~Oja, zona lllO.Ja 
ozcnił się 11an Dąbrowa. teraz tu z o taje \\do'' a. 

2. Jesce nocki pan nie dospał. 5. A trzymajże .i•! rockó'>~ . e~ć, 
na wo,ine go król zawoła!. siódmego ją podzij gdzit chces. 

3. R!dź-ze zdrowa matko moja, 6. 1:\iótlmy rocek iuz nadchudzi 
a hędzie tu córka t\\oja. iuz sit;> 1\asi za m:!Z got!zi. 

1) Zdarzenie to odno>i l. J. Kr.i,zew,ki f w l.e.rrn lath hPrłoll>\\C'hl d1o 
osohy P1otra z lhrlzikowa (ohncz: l'rzyp>>l/1. 
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7. Kasia idzie za insego 15. Siądę sobie na kóminie, 
z~ starostę krakowskiego . zagram Kasi po łacinie. 

8. Jasio jedzie z wojenceki 16. Siądę sobie i na łózku, 
wiezie Kasi sukienecki. zagram Kasi po francusku. 

9. Niechze ona idzie zdrowa 17. Kasia Jasia zobacyła, 
zaboli ją zaraz głowa. wsystkie stoły przeskocyła. 
(11. zaraz ona będzie wdowa). 18. Witara Jasiu, witam pierwsy 

l O. Stoji u mnie koń gotowy ty starosto idź do insy. 
pojadę ja do tej wdowy. 19. A gdzieześ ten ślub podziała, 

11. ~ie jedź zięciu, bo tam zdrada, coś w kościele !ilubowała? 
bo Kasia innemu rada. 20. W kościele'm go zostawiła, 

12. ~ie na zdradę, matko jadę Bogu ojcu policy/a. 
na wesele; na biesiadę. 21. Właz na lipkę i zapłakał, 

13. Podaj skrzypce, matko moja cego ja tez tu docekał; 
zagram Kasi na wesele. 22. Lipko, lipko, rozwij mi się, 

14. Siądę sobie na zapiecku, Kasiu, Kasiu, namyślij się ... 
zagram Kasi po niemiecku. 23. J uzem ja się namyśliła 

Dąbrowskiemu wieniec zwiła. 
Lu1l (Pleónl ) Ser. I atr, 2f9 n. 22. g. Ber. :IJI n. 221. 

Kozłowaki : Lud atr. 37. 

Xuta ob . Ser. I . n . 35 • · 252. a) od Piaocczna (Siomczyn). 

l. A gd:lies jedzies 4. Jedne śklanke pije, 
Jasiulecku panie? da drugą nalewa, 

Na bankiecik do Warsiawy, ą. ten zdrajca pacholicek 
":\Iarysiu kochanie. sabelki dobywa. 

2. Xie jedź, nie jedź Jasiu, 5. A wy tez dworacy 
bo cię tam zabiją. borami, lasami, 

A pojadę ":\[arysieńku, napisali ~tery listy 
mtłm tam okazyjt!. do )[arysi pani. 

3. Siad sobie Jasieilko ti . Marysieiłka pani 
za nowym stolikiem, listy przecytała, 

oj i pije sobie piwko oj i co spojźry na podpis, 
z grzecnym pacholikiem. padła i zemglała. 

7. "Ma białych chust skrzynię, 
by ich nie sclH>dziła, 

pieniędzy śkatułę, 
by ich nie wyzyla. 

252. 

L11d Ser. 1 atr. 266. 

~±l=; 
E~ • 

Gdlłeieei ale gdzieuś sie Ja - siu za - ba - w1ł, 

~---=~ ~~::T---
~~~ pVC .t-1 l C C ;~~-.-p-~-J 

ty za panem drózk1, cy ta J'anem drótkl w prfdcc nie od - pra-wił . 

Lu•l , Ser. I Itr: 169. 
K. Koziowilki: Lml at r. 68. 
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łe ten pan ( yLu1ski 

2. I tak pan Cybulski 
swoją żonę sprzedał, 
jak od iPj pojt,:cia, 
tak z nią życia nie miał. 

'·""· ... Xll D, 432 

X. 

Zabawa. Pijatyka. 

u t.tery ,.,1 - ro-ry. 

l. rmar(ł) :uaciek, umar(ł), 
chory ~[aciek chory, 

ukały go karcmarki, 
za ćtery wiecory. 

2. Mowi szynkarz (~yrl) mówi: 
.,cy t~ )faclt!' chory? 

co go tu ubyło 
bez śtery wieczery~. 

3. Dobrze z :\Iaćkiem było, 
kiej sit,: wódkę piło, 

źle bez nieA"O btdzie, 
jaJ- si\l !!O pozb~·lzie. 

1. Idzir )!aciek bez "i e~, 
fujarka za pasem, 

tak . obie pi w a: hoc, hoc 
rac!., rudn, ca<P.m. 

5. Biedny ~Iaciuś, biedny, 
dla kazdego zwinny; 

wywija e pała e m ( v. pałką), 
kiedy idzie lasem. 

6. Kto mn . ię nawinie 
od pałecki zginie; 

oj ostroznie chłopaki, 
a niP liżcie mu w drogę. 

7. l'mar ~!acin', nmar, 
niema go na 'wiecie, 

nie h!_'dzie- ·. on pijał, 

gorzalecki przecie. 
t-l. l l.i da i synkorze 

bardzo sil' turbuj:!; 
jnźci oni wsy cy 

za karcmy dzi~kujl!. 



9. Uruar 1\Iaciek, umar, 
oj lezy na desce; 

oj zeby mu zagrali, 
"yskocyłby jesce. 

l O. Posadzili Maćka 
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11. rmar Maciek, uwar, 
dziewki go załuj<!; 

kupiły kwartę smoły, 
usta mu smarują. 

12. Pochowali Maćka 
na wysokij górze; 

kazali mu pisać 
w rogu }lO d dzwonnicą; 

wyszykowali go 
na "oł0\1 y j skórze. do boru kłonicą. 

!.u·1 5cr. X\' f n. 4:13 

l• .i4 pi-Je i pu-łlo-le, 

l. Ja w domu nie codzień, 4. Niemam ja żupanu 
ja nie jestem godzieit (zgodzony). ni żadnego (s)tanu. 
Gorzalina na stole, Jednę nockę mi śpiewaja, 

ja ją piję i pó-bolę (a bowle) a drugą rui nockę grają, 
hej to ja pan! hej to ja pan. 

2. Wyszedłem z piwnicy, 
grali mnie muzycy. 
J? w rynsztoku smaczno spałem, 
jaK obdarty nie słyszałem, 

hej to ja pan. 

3. Kiemam ja kontusza, 
sam se głowy nie suszę. 

"•iem że ludzki wiek niedługi, 
przepil jeden, będzie drugi, 

hej to ja pan. 

5. Nie wiecie, nie wiecie 
za co łotr pije. 
Przedał "palkę na gorzałkę, 
jeszcze ma d w a kije, 

hej to i pan. 

6. Moi mili koledzy, 
do dna wypijajcie. 
Jak ja umr~, pochowajcie, 
i nad grobem zaśpiewajcie: 

pomerł pijanica. 

7. Oj da-na! kto pije, 
to mu nalewajcie; 
a kto ta i nie pije, 
to mu nie dawajcie. 
A ja będę pici, pici, 
jak malutkie dziecię, dziecię, 

siedzący w kątku. 



Nuta D. 16~. 

l. Kuma w oknie stała, 
na. kuma wołała: 
pójd:t kumulu kochany, 
napijwa się gorzały. 

2. Posła do synkarki 
podniesła kwaterki: 
pij kumulu kochany, 
napijwa się gorzały. 

3. Gorzałę wypili 
a nie zapłacili: 

na.pijwa się oboje 
za rozmówiny moje. 
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256. 
od PlueczD& (PowoiD) 

4. Zona w progi wchodzi, 
mą z się na. nią grozi: 
a gdzieś to bywała. 
coś ocka zapłakała? 

5. Byłam u sąsiadki 
słuchałam co plotki. 
Tego·m sie zalem zdjęła, 
i ocka zapłakała. 

6. Id:t.ze do ko 'cioła, 
spowiadaj się ztego. 
Niech-ze ci to ustanie, 
Z kumem rozmawianie. 

7. O łaskę nie stoję, 
męza się nieboję. 

Bodaj bym się urwała (z utl"i~zi) 
będę z kumem gadała. 

257. 

1, Kiedym ja~ kar1·mie b~ł, nie tn.eba mi 

z kuruec- ka-mi jA pil 

2. Poję ja się poję, 
obalić się nieboję, 

od Ino" lodu (Rzeczyca). 

lam glo"·f pot~-iot 

l mam g~-b~ m~iot 

choć ledwo na nogach stoję. 

Nie będę się prosił, 
hy mie kto podnosił , 

o jego łaskę niestoję. 

258. od Warnawy (1\'olan•i")• 

A Ja u - bo-gi ulowlelt DA i - mi~ mł Grula, oie p1j1w. 

-,-.. -:-'-=tB ~=gt ;------;-):---- 1 
~ · .,._ -- looo;i--t;:-- -- . ---- - 3 
e:orza-1· c-li ch. je - u o ro uit>dtleh. 

1di7.0Wlll.f' , 1. 11. 
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2. Oj wstanę we świtanie, 
da choćby i bez pasa, 
ciągnie mnie na gorzałę, 
da jak wilka do lasa. 

Podobna u J. K(onopkl) P. l. Kr. sir. 1~1. 

259. a) od Grójca • 

• 'r=5~ .;::, ~ FFF3. fl 
=,~=i~~ ~~~~~ j-i-=f_~,-;~--.r~----H 

"' ~ ' -""-==-*=-~-3-----~--~ ,, '~ 
& .... 

A m6j ku - mi e Upuj u mnif'. choc nie ra - no to w poludoie . 

259. b) od Plaseczna (Powain) . 

-~f-~--·----rE ~ ~~f~- m~ _:~Pt=$3=5=:a:~~;;" ·=-h·~-' J ~ .. ~~ 
~ .... c:: .... iol ~ .... 
A mój kumie, bywaj u mnie, (;hoc nie n-no to "' polu- dole. Dobra u mnie 

l. A mój kumie, bywaj u mnie, 
choć nie rano, to w południe. 
Dobra u mnie gorzałecka, 
po trzy grose kwaterecka. 

2. Pijają ją gospodarze, 
a jednak ich Bóg nieskarze. 
Pijają ją gospodynie, 
chociaż ci ich dług nie minie. 

3. Pijają ją i parobcy, 
pijają ją małe chłopcy. 

Pijają ją i dziewecki. 
po dwie, po trzy kwaterecki. 

4. Pijają ją małe dzieci, 
które za matką poleci. 
Pijają ją i pijają, 
za kołnierz nie wylewają. 

260. od C'r:er'ika 



XI. 

Wojsko. Łowy. 

261. od C~tr ka, Góry, (K ... ~<t}D) . l 41. -. 

cy nie jedzie kto do nat, ey nie jedzioe kto du oas. 

l. Z tąmtej strony Łukowa 
stoi tam ciemny las. 
Oj pójdę ja, wyjrzę ja, 
cy nie jedzie kto do na (:) 

2. O.i jedzie, oj jedzie 
Jasio mój na koniu; 
oj przypina sobie 
sabelkę do boku, 
oj do boku lewego. 

3. Juź-ci z iad(ł), nie odpiął, 
kochance na yję pad{!). 
Serdecnie się witali, 
oboje się spłakali; 
oj matce bym do nóg pad. 

4. Oj moja stara maci, 
a cy mnie nie znacie? 
co przed swoim domem 
na koniku wronym 
tak mi długo stać dacie? 

5. :\Iatuleńka wyjrzała 
na ulicę wybiegła: 
A witam cię synu, 
ktbz ci był przycyną, 
kto cię do wojska oddał? 

6. Oj oddał mnie jeden pan, 
pan tu tejsy, srogi pan 
(lub pan Zaleski z Podolan). 
Do wojska mnie brali, 
powrozem wiązali, 
jesce <lo muit> warte dali. 

7. A ta warta stojała, 

od wiecara do rana. 

WyjnJJ, 

Jak ci pan Bóg ranek dał, 
do woj ka mnie oddali. 

Cza op . Prz,l/)lt r. INłht, Leaano t '' nr . .f•J str. 3!1J. 
Lułł . er XVI o . .f97. 

2G2. od Wanll"f (C•orniak&w) 

moja najroi - hj - 11, cynl je-dlłe kto do nu, 

'l* 
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263. od Bł onia (Płochocw, Ro ~itoo) . 

1 ~ ~ 1 t-l ; ~ ·1 r ttF=t1~ ;·g-144$1 
Z tamttj strony Łuko - wa, cern l sie tam deruuy la). 

fł!f H l r fll ;· t !@ r 9 ~ ~ S.-4dJJTI 
Wyńdrl ma-tu-lu mo-j• naJml - lej-u cy nie jedzie kto do n>S. 

l. Z tamtej strony Łukowa 8. Skoro pan Bóg dał rano, 
cerni sit;j tam ciemny las. rano nam zaświtało, 

Wyńdzi matulu moja najmilejsa, a wtedy mnie \\tedy, przeprowa-
cy nie jedzie kto do nas? do broni mnie oddano; r dzono 

2. Oj i jedzie Jasińko 9. A jedna mi siostrzycka, 
na wronym koniku; konika osiodłała, 

przypina sobie sablę, sabeleckę a druga mi siostrzycka 
do lewego boceńku. głoweckę zawiązała; 

3. Jesce sobie nie przypiął, matula najukochai1sa 
zajechał przed nowy dwór. i ta nademną mglala : 

Serdecnie westchnął, rzewnie za- kochanecka moja, moja najmilejsa 
az pod nim zadrzał koń. [płakał cuda nademną dokazywała. 

4. Ach moja matuleńku, 10. Ach moja matuleńku, 
cy li wy mnie nie z naci e; tylko wy mnie nie płaczcie, 

co na tym koniku, co na tym wro- i moji dziew cynie, moji najmilejsej 
tak długo lni stać dacie. [nym, zalu nie dodawajcie. 

5. Matula usłysała, 
i do niego wybiegała: 11. Bo przez moje dziewcynt;j, 

witam cię mój synu, kto ci był rózany kwiat przekwita: 
[przycyną a ta niescęśliwa, i z wielkiego 

ze cię do wojska oddał? nie moze listu pisać. [zalu 
6. Oj oddał-ci mnie nas pan, 12. A juz-ci pominęły 

ej oddał mnie do wojska. oj wsystkie wesołości, 
Do wojska zabrali, jesce mnie ko- kiedy ja sable wzioł, kiedy ja odje-

jesce do mnie wartę dał. [wali, od swoji najmilejsyj. [chał 
7. A ta. warta stojała 13. A u mojej matuli 

od wiecora do rana, róza juz nie zakwita, 
a skorotylko pan Bóg dziei1 ten dał, a mnie tu biednemu, tak niescę~li-

wtedy mnie do wojska brał. nikt listu nie przecyta. [w emu 

26<t. od Sochaczewa 
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Larg• 
265. (•d Grodzi ka (Jordano.,ir~) 

~ 

l u-bn-ja-ly li- ... 

lol j"ł 
l aa-pla-ka-ly mlo-de re-tra-ty w poeho -d&lt. 

l. Hej! zabujały siwe łabędzie 

po wodzie, 
i zapłakali młode rekruty 

w pochodzie. 
2. \Vy braciskowie, v;-y towarzysowie, 

wy moje-
piscie listf'cki do mej matecki 

w pokoje. 
3. Niechze matecka te bure świnie 

~;przedaje, 

a mnie młodzieńca z cfęzkiej niewoli 
Ił ostaje. 

4. A skoda, skoda, tych burych świi1 
sprzedawa~, 

ciebie młodzieńca z (lięzki~j niewoli 
dostawać. 

5. I zabujały siwe łabęd?.łe i t. d. 
6. Piscie listecki do mego ojoa i t. d. 
7. A nieehze ojciec te kare kónie 

sprzedaje i t. d. 

po wo-dzie. 

8. A skoda skoda tych karych kóni i t. rl. 
9. I zabujały siwe i t. d. 

10. Piscie listecki do mego brata i t. rl. 
11. "'iechze bracisek te siwe woły 

sprzedaje i t. d. 
12. A skoda, skoda tych siwych wołów i t. d. 
13. I zabujały siwe i t. d. 
14. Pi cie listecki do mej sio trzycki i t. d. 
15. Niechze sio trzycka te białe krówki 

sprzedaje i t. d. 
16. A skoda, skoda tych białych kr6wek f t. d. 
l 7. I zabujały iw e i t. d. 
18. Piscie listecki do mej kochanki i t. d. 
19. Niechze kochanka śrybne sygnety (p 'trścieuiB) 

sprzedaje i t. d. 
a mnie młodzieńca z cięzkil\j niewoli 

dostaje. 
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20. I kochanecka śrybne sygnety 
sprzedała, 

a mnie młodzieńca z cięzkiej niewoli 
dostała. 

X.. Blarkowskl: Zbl6r u lad. do .A n trop. IV D . 49 . 

Ld. Bor. XVI D. 499. 

266. od Socbacz.ewa, Błooia. 

~" r tur- r 1 r c ~; ; Li t J 1 1 f+tiA 
l Hej u-bu-Ja-ły bia-łe ła-b~daie na wodzie, l upła-ka-ły 

mlo-de re-kruty w pochodzie. 

2. Wy bracia wy towarzyszowie 
wy moi: 

Piscie listeczki do pana ojca 
do domu. 

2 G 7 • od Czeuka (Curnylas). 

t:ę@a=t=t] Ji-r-te=ttn C C F l l j1 ~ C rifJ 
l 

Roz-bu-Ja-ły sl~ te si-we łab~dlio po wodale, l upla-ka-ly 

l~ fJ e]9 ;fr±t c m 
te bidne rekruty w pochodzie. 

Ob . K ozłowakl: Lud at r. 136. 

268. od Mszczonowa. 

~~ j J ~ #łttlr G S rłr .LltttJ'~ 
~ ~ v V v 

l . Żołmin ci ja iolmin amutne moje zy-cie, gdzie ja się o-

~4J q,~:-kb2D ~ 
br6 - cę płakac mi ao - "1-cie 

2. Płakała dziewcyna, 
jak ni Iniała płakać, 
uciek ij kunicek, 
ni mogła go złapać. 

3. Płakała dziewcyna 
trzy godziny w sieni, 
ze ij kawalira 
do zołmirzy wzieni. 

K. Kozlowald: Lud atr. 138 n. S. 



269. 

I-dzie iołoieu borem la-1em, borem lNem, pnymle-n-J•• 

głodu t'usem, glo-du cza. em 

Lw·l Ber. XVI o. 49ł 

270. od •luuunowa, Biały (Grzymkowl.,.,). 

Zieleni• 1ł~ lasy, góry, pcl11, kochajJ.ezolnierza 

la-bym 

l. Zielenią się 
lasy, góry, pola -
Kocbaj-ze zołnierza, 
kocbanecko moja. 

2. Wolałabym 
pola, góry kopać, 
nizeli się w tobie 
mój zołnierzu, kocha •. 

3. Rozgniewał się, 
na wojnę pojechał: 
tamci go zabili, 
więcy nie przyjechał. 

4. Pisą li ty 
ze Jasio na wojnie, 
jak mi go zabiją, 
a cóz będzie po mnie? 

271. 

tl mego na woJn~ 

5. Wysła sobie 
przid wojsko płaczący; 
officer ją ci esy, 
winem cęstujący. 

6. Niepłac Kasiu, 
Jasia zabitego, 
wybierz se z tysiąca 
,l asieńka zywego. 
Wybierała 

w seregach i w rz~dzie: 
Nie będzie na ~wiecie! 
takiego nie będzie. 

8. 'Vybierała 
i nad wybierała; 
nie będzie takiego, 
jakiego ja miała. 

r ... d Ser. VI o, 8(2. Ser. xn D. ,. 8. 

od Mogieloicy (!So .. ·ego·mi&łta). 

•lelo-nym ga- J• - lu 

Lu.l Ser. VI o, ~'· 

] 
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272. dR T 

~~~p !1L, l·;~'iii:i#w 
l . Dzięku - Jt ci matko tu mole wycho - wa-la, 

Czaaop. Po·~yjacicl ludu, Leszno ISU nr. S7 alr. 296. 

Xa t~ także 12t1t~ :śpiewa;ą i powyżatą pieś1t pod nrem 271 : 

W zielonym gajikn 
ptaszęta śpiewają i t. d. 

273. od Warua ... y (Wilanów, Powsio). 

f$ł~y=gg-L;w9f;=z c c I s· e ~ c 1 
A kto ehce roa-ko-asy u-;,yć, niech Idzie do ·woj-ska ału-ł.yó.. 

~s· ~ s±Ia c c&· e , ~ l i l1· 1' : r t4 
~ i.i "" /T... , • 

Tam to rosko - szy ~-iy-Je, krwi Jak wo-dy się na-pl-je. 

l. A kto chce roskosy uzyć, 5. Kiej pojedziem na kraj świata, 
niech idzie do wojska słnzyć. nie zobacym siostry, brata; 
Tam to roskosy nzyje; ni zaduego przyjaciela, 
krwie jak wody sie napije. tylko Boga Zbawiciela. 

2. Jak mu mundur przymierzajlł, 6. Kiedy zołmirz z kunia spadnie,. 
kijem plecy oklada.jl}; albo kuń pod nim upadnie, 
a jak go na mnśtr~ pr(Jsą, jnz go drudzy nie ratuj!\, 
trzysta pałek za nim nosą. chyba jesce roztratują. 

3. A jak mają masierować, 7. Cechmistrz z kóntroli wymaze, 
kunie sobie kazą kować, doktór trumnę robM kaze, 
zelaznemi podkowami. a za jego trud i prace, 
ze złotymi ufnalami. grają nad grobem trębace. 

4. Kónik idzie, trawka krzęści 8. A za jego trudy, poty, 
nie jednemu Bóg poscęgci. bęben wytnie: tam ty to ty. 
Koń pode mn,, Bóg nademną, A za jego trudy, lata, 
moje dziewce, siadaj ze mną. zastukają: trom ta ra ta. 

9. Księza nad grobem śpiewają, 
wojskowego tak chowają. 

Lvd. Ser. X V l n. 496. 
Kozłowoki: Lłld alr. 138 n. 6. 
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274. 1 i od Wannwy. 

~1-t-m:l .: ą .- tQ:ii1 r a s ; J 
1. Jak oa do woJ - all.a werbu-J•, złote gó-ry o-bie-cu-J .. 

tł• ; J ,, §-=ą~~~g§§§~~~ 
Jak nam u-la - u dawa-J•, je-set zdrowie odblt-r•-Jł· 

2. Jat nu ne'ł masirować, 
jeece leplj niz tańcować, 

3. Jak nam dadzlł rotyj'ł w roee, 
bywałem ja w takij moee. 

jak nam dadz'ł mundur nowy 
i do tego kij dębowy. 

Jak ja pójdę w koniec gwfata, 
nie ujrzę ja siostry, brata. 

275. od Wanuwy (Wilao6w). 

-~ {J ; i±ElJ In s-;-ę ą 1 ; 1JJ 
l. Od aa-meJ War- n-wy Ja-n~-blo~ a - d•• po-Do ci 

Ja - tła-ku ka-ra-binek dad••· 

Ił. Dadztt mi go dadz'ł 3. Siądę na konika, 
i& sio go nfe boję który letko niesie 
m.aę D& kollika - dogonię dziewczyny 
pojado na wojno. w kalinowym lesie. 

4. W kalinowym lasko -
narobiła wrzasku, 
krzyczała, płakała -
daj mi pok6j Jasku. 

Ka. 81arkowaltl: Zbiór wlad. do Afttr. IV D, 47. 

276. od Wanuwy (Wiłaoów) . 

A oa po-lu by-llczeń-ka wiatrek Jt ko- ly-ue, a Juł Jaalo 

g 
do ll:aala-11:1 drolouo II-aty pl-ue 

l. A D& polo byliezeflka, 
wiatrek j'ł kołysze -
a łut Jasio do Kuieńki, 
drobne listy pisze. 

2. Oj czy piszesz czy nie piszesz 
oie będę czy tata, 
bo ja ciebie mój Jasieńku 
nieszczerze kochała. 
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3. Oj czy kochasz, czy nie kochasz, 6. 
ale ja cię kocham, 

O moja ty ziziulellku 
mów, co w Polsce słych:-ć, 
co u naszych matuleńków twoje słówka łagodliwe 

w mojbm sercu chowam. 

4. I zagnali rekrucików 
na Czerwone morze, 
ni zajechać ni dopłynąć 
do nich nikt nie mote. 

5. Una leci, una leci -
siwa ziziuleńka (kukułka) 
ta nam niesie, ta nam niesie 
od Polski słoweńka. 

w sadeczku kołacis (kowa, kuje). 

7. Oj kołaci sie kołaci 
wszystko nad wodami 
płacze ojciec, płacze matka 
rzewneroi ślozami. 

8. O moja ty ziziuleńku, 
mów im niech nie płaczą; 
na J ózafata dolinie -
z nami się zobaczą. 

'277, od Warsuwy (Babico). 

[.t t c $J~.-t~~l~; c rlllflJ tl 
Sama ja nie wiem co za natu-ra, Kucharo ł.olniena jak go zo-baczf, 

nie kocbam chł~)pa choćb~· ~h.l~l-rs. 

l. Sama ja nie wiem, co za natura, 
nie kocham chłopa, choć.by ~!nura. 
Kocham zołmirza, jak g•) z oh:\ ·, 
to się raduję, serce mi sk:lc ~. 

2. Oj bo zołmirze nie jedny matki, 
stoją w paradzie jak w polu kwiatki. 
Oj stoją, stoją jak w polu róte, 
nikt im się nadziwować nie mote. 

3. Jak masierują, to się dziwują (widzowie); 
gdzie ludzie mają (mahtnj), tam nie wstępują, 
a gdzie nie mają tam aię wdzierają, 
nie jednej pannie wianek sterają. 

4. Zołmirz za pannę nic niema grzechu, 
a ona z siebie narobi śmiechu. 
Smiechu narobi, poćchvość straci, 
jesce jej za to nikt nie zapłaci. 

5. Oj bo zołmirze wielcy figlarze, 
i nikt ich za to , nikt nie ukarze. 
Ani do pana, ni do sędziego, 
nigdzie nie najdzies prawa na niego. 

Lt<d . Ser. II. n. 504 



123 

27 

~;i~· 
od 11 aruuy (Koeaydlo, Jemielio) 

l':\ 

~';!-. "'::;-.... 
l-d• wo-zy za woza-mi, na-potka-li Jll\-me-neezkę ela-daJ z n1m1, 

l. Idą wozy 
za wozami, 

napotkali panieneczkę: 
siadaj z nami. 

2. Siadaj z nami 
żołnierzami, 

wczoraj byłaś panieneczką 
a dziś pani. 

3. A my tobie 
dopomotem, 

"'~ta wiemy karczemeczkę 
J,rzed obozem. 

7. Ki dworakom 
ni tołnierzom, 

4. I my tamoj 
będziem bywa~, 

miód i wino, gorzałeczkę 

bfidziem pija~. 

5. Jak się z wojny 
powróciemy, 

miód i wino, gorzałeckę 
zaplaciemy. 

6. Gospodarzu 
tego domu, 

wychowate· swoją cu1 h': 
nie wiesz komu. 

wychowałeś swoją, córkę 
szołowierzom (szalbierzom). 

l •.d er. XI! o. 494. 

\VarCIZ&WI 

"" Od Waraza,.y do Krako-wa, choć chłodno i ~l ~doo, jyjem aobte ,._-obodno 

._.. zędy droga nam go-to-wa, 

l. Od Warszawy do Krakowa, 4. Baba wraca od rotmistrza, 

2. 

wszędy droga nam gotowa. 
Cho~ chłodno i głodno, 
tyjero sobie swobodno. 

a gęś idzie do tornistrza(tonli:> 't·u 1 
Choć i t. d. 

toji tołni rz na kwaterze, 5. Indyk ze wsi wyskakuj , 
ostatnią gęś babie bierze. gdy totnierza we wsi czuje. 
Cho~ chłodno i t. d. Cho~ i t. d. 

3. Baba idzie do rotmistrza, 6. Zołnierz koszuli nie pirrz,, 
a gęś z garka łeb wytrzyszcza. bo gotową z plota bierzt:. 
Cho~ i t. d. Cho~ i t. d. 

7. I kur takte nie opttszcza, 
gdy mu głód bardzo dokucza. 
Choć chłodno i głodno, 
tyjero sobie swobodno. 
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280. a) od loo ... lodaa (Rawy). 

l b~~~~~ti~~_,-:_g: -~{j~~~t §J J§' ~~j3~ 
Tna ae by - lo rozmiarko-wał, n6i-ki ray - dłem numa - ro-wać 

o to to 

2. A iak ci ia powędruj~ 
ślicznie pięknie podziękuj~ 

to biua i t . d. 
3. I wyszedłem ia z Krakowa: 

karczmareczko bywaj zdrowa 
to bida i t. d. 

4. I wyszedłem ia. z Kalisza: 
karczmareczko idź do bisa, 

to bida i t . d. 
5. I przyszedłem do \Varszawy: 

karczmareczko daj mi kawy. 
to bida i t. d. 

6. I chodziłem po jarmaku: 
karczmareczko daj araku, 

to bida. i t. d. 
7. I przyszedłem do :.'\I od lina : 

karczmareczko daj mi wina 
to bida i t. d. 

8. I chodziłem koło budki: 
karczmareczko daj mi wódki 

to bida i t . d. 

9. \V ędrowałem borem lasem 
przymierałem głodu czasem, 

to Lidn. i t. d. 

to bi - da t o Li · da niewo-la 

l O. I pod dębem spoczywałem 
chleba z solą u!ywalem, 

to bida i t. d. 
11. Trza żołnierza poratować 

chleba soli nieżałować, 
to bida i t. d. 

12. Stoi żołnierz na kwaterze, 
g~ś ostatnią babie bierze; 

to bida i t. d. 
13. Baba idzie do burmistrza, 

gęś już z garka łeb wytrzyszcza 
to bida i t. d. 

14. Kaczor mówi: tak mospanie, 
to i mnie się w łeb dosta.nie 

to bida. i t . d. 
15. Kaczka mówi że: mnie zarzn'ł, 

bo :i.ołnierze na mnie pragnl}. 
to bida i t. d. 

16. Kogut woła: cip cip knry, 
żeby niewziął żołnierz której, 

to bida i t. d. 
17. Swinia kwiczy, baran beczy, 

bo to żołnierz straszne rzeczy! 
to bida to bida 

o to to to 
to bida niewola. 

/ .vel , Ser. IV L, 2<8. 

280. uJ Łowi u 



125 

2 l. 

1-dtlo ..-o-da ko- ło 1uhoa w o-ko-Jo 

l. Idzie woda kolo młyna 
w około szumiała, 

kompanija kanonierów 
ordynans dostała. 

2. Sam porucznik na koniku 
armaty sztyftuje. 

a która nieprzezpieczna 
wartą zastawuje. 

3. ~Iaszerują kanoniery, 
szczęśliw a im droga; 

każdziusiei1ki głową kiwnie: 
bądź dziewczyno zdrowa! 

282. 

--- ~ -------------- --

·1. Maszerują kanoniery 
górami, dołami, 

obejrz11 się na moczydło 
zaleją się łzami. 

5. Czemu~eś mię matulei1ku 
rano nie zbudziła; 

kiedy ta kompa.nija 
ze wsi wychodziła. 

6. A kup~e mi matulińku 
konika wroniego, 

odrzek~ się ojca, matki 
pogonię ja jego. 

J.u.l. tr. XII n. •97. 

od Zokroczym• (Knun). 

bu-za - ry piękne ko-nie macie, Ja 

do ••- Ju Je - due - go mi 

.... 
l. Oj huzary, huzary 

piękne konie macie 
przystanę ja do waju (u·as) 
jednego mi dacie. 

2. Cy siwego, cy bronnego 
byle co dobrego: 
a jak mi go data, 
wsiądę ja na niego. 

da-cle. 

3. Siwy konik siwy 
malowane sanki, 
dobre by to by!y 
do mojej kochanki. 

·1. Oj huzary huzary, 
malowane dzieci, 
niejedna dziewcyna 
za wami poleci. 

K ot łow k1. ! .. ud atr. t!ł 1 1. n 1 
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.Mitj,ka. 283. Socbau tw, 

~~#t~ ~ r ~=rl~-~ r r t; ~ ~~t) t1 -~ l '.J......:...._;"--iooi =t= .i- ----- _.,~- . c=--
Ja- k i , to ltst poci • g Ji'abli cu u - kry-ty " brz~ku s~abll , 

~=R- : ~_18::3:-~ 
~ E F-F.±ł-5-~~~I==;; 
~ -- --·-· -r--~-,.1 "-

skoro go s ły -s:ty dziewrzy na, wnet s ir ca-la za - po- mi na 

l. Jaki to iest pociąg di!l.bli 
co ukryty w brzęku szabli, 
skoro go słyszy dziewczyna 
wnet się cała zapomina. 

2. Ułan gdy wąsa podkręci 
tysiąc kochanek przynęci, 

3. liionrlur ma swoje powaby 
łudzi nawet stare baLy -
nasza sąsiadka na. balu 
pokochała. się w kapralu. 

gdy kaszkiet na bakier wdzieje 
sto panien za nim szaleje. 

4. Dalej naprzód państwo młodzi 
dopinajcie wasze cele -
gdzie ułan, szaser dowodzi, 
mieszkają nieprzyjaciele. 

284. od War<o~; za wy. 

~ 
~-~ ·~ -~~~-n --~-~- - ·- • ------=· -4 ·~ s • ~- "~=:;;---c: -=.- ;_.~ =:,..,._ . ;r--.._f._ .,-53 

• ,_,_~ . <1- <1--<1 -v--;,.1 .1->- -V--V - .~.:.i 
~ "' -.1 .., "' 

Kiedy m min ia la t pittnlł-Scie toru się w iołni e - n.ach kocha-h , 

a serce mi mocno d rża ło kiedym mundu -rek nj-rzl\- la 

l. Kiedym miała lat piętnaście 

tom si ę w żołnierzach kochała , 
a serce mi mocno drzało 
kiedym mundurek ujrzała. 

Inni odm ieniają: 

l. Led wo'm miała lat szesnaście 
bardzo 'm ułanów kochała, 
i po razy kilkanaście 
do obozu uciekała.. 

2. llfatkę miałam kieby jędzę 
wiązała mnie na powrozie, 
da ja oknem uciekałam 

i chodzilam po obozie. 

2. )!a. tka gdyby j ędza z piekła , 

na powrozie mnie trzymała, 
alem jej zawsze uciekła, 
i do obozu zbiegała. 
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285. od \V ar_ &a wy . 

po tointer ~u 

2. Po tołniersku na lawecie, 
naści i tobie kornecie, 
hej kamracie, na lawecie, hej 

[kamracie 

l. Jedzie Drewicz jedzie, 
trzysta koni wiedzie, 

poczkaj, poczkaj panie Dre,dcz 
nie twoje to będzie. 

2. Drewicza ujęto 
w kajdany okuto, 

wszystkie strzały i buławy 
Drewiczowi wzięto. 

3. Jedzie Drewicz jedzie 
krakowskt! ulicą, 

siostra za nim z miodem z winem 
kwartową szklenicą. 

-1. Podajesz mi tf'raz 
kiedy mi nie trzeba, 

a kiedym siedział w więzieniu, 
miałem wody, chleba. 

5. Podaj chłopC7e krzypce, 
podaj mi oboje, 

niech ja zagram enatorom 
l'atrząc na ~mierć woję. 

3. Po t(lłniersku na armacie, 
na armacie naści i tobie kamracie. 
hej kamracie, na armacie, hej 

[kamracie. 

G. Podaj chlopcze szablę, 

podaj mi i olstrę, 
niechte ja się z nią nacieszę 

jak z rodzon:t siostrą. 
7. Poda.i chłopcze konia, 

podaj mi wronego, 
pojadę ja na przepro b'> 

pana Putaw kiego. 

8. Drewiczowe gardło(:) 
już nie będzie wypijało 

miodu, wina darmo. 
!1. Drewiczowe zt:bY (:) 
już nie będt! wyjadały 

kurcząteczek wszr:dy. 
10. Drewiczowa głowa(:) 

jui nie będzie legiwała 
w poduszeczkach zdrowa. 

11. Drewiczuwe ciało (:) 
już nie b~dzie i w atłasach 

zllrowe chodziwalo. 



12. Drewiczowe uszy (:) 
ju~ nie będą podsłuchiwać 

zkąd Puławski ruszy. 
13. Drewiczowe oczy (:) 

jut nie będą wypatrywać 
zkąd Puławski toczy. 

Nuta o b nr 271. 

Jedzie Dn.- wict jedzie 

128 

14:. Drewiczowe ręce (:) 
jut nit: będą wywijały 

szablą na wojence. 
15. Drewiczowe nogi (:) 

jut nie będą umykały 
Puławskiemu z drogi. 

287. 

Ltd. q_., Xll o. 510. 

od Jeiow&, Glowua. 
~ 

- ; . 
siostra za nim \Varuawsk'ł u - li -r•, 

1 

~~~~~~~ 
l. Jedzie Drewicz jedzie, 

Warszawską ulicą, 
siostra za nim z winem, z miodem 
kwartową szklenicą. 

2. Teraz mi go dajesz 
jak mi nie potrzeba, 

jak'em siedział na więzieli 
niedałaś mi chlrba. 

3. Podaj chłopcze podaj 
konia bułanego, 

5. Podaj chłopcze podaj, 
podaj skrzypce moje, 

niech ja zagram senatorom 
niech widzą 'mierć moją. 

6. Podaj chłopcze podaj 
podaj szablę ostrą, 

a niecMe ja się ucieszę 
jak z rodzoną siostrą. 

niech wyjadę, niP.ch przeproszę 7. Drewiczowa gęba (:) 
pana Zarembego. jut nie będzie wyczekiwać 

4. Nie podam, nie podam zkąd idzie Zaremba. 
ni obu bułanych, 8. Drewiczowe nogi (:) 

nie przejedziesz, nie przeprosisz ju~ nie będą zastępywać 
bardzo zagniewanych. i Zarembie drogi. 

~> 

9. IJrewiczowe ciało (:) 
ju~ się nie będzie w piernatach 

więcej przewalało. 

2 ~. od Pia •rzna (Kaw~czya). 18H , 

IL&u~oo ''<' lr .. s;J-wał, nic nie za lJil 



l. J eucn my~li wy 
cały dzień polował, 

i nic nie zabił, 

mocno si~ frasował. 
2. I mówił: o Bote! 

dyć to być nie mote, 
aby bez zwierzyny 
było tu w tym borze. 

3 •• ·a T• ·y mó\\ i: gońcie, 
myśliwym : ~ukajcie, 
a jak co znajdziecie, 
na miano glos dajcie. 

4. Chodzili, Rnkali, 
gonili, ta \1 a li, 
i po nadrzewiu 
nasłuchiwali. 

5. I sed(ł) myśliwy 
na przesmyk stroną, 
napad(ł) dziewcynę 
na łące uśpioną . 
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li. ('hcioł-ze ją zbudzić, 
i mile całuje, 
a nim sen przerwie 
to obserwuje. 

7. Dziewcyna si~ budzi, 
my 'liwego widzi : 
Ty zbójco niecyit 
się mojim katem, 
nierób mi (w)stydu 
przed całym światem. 

8. Xa-ści trzy grose, 
o co ja cię prosę. 

Trzy grose, co to? 
za mój wionek złoto. 

9. Na- 'ci dukata, 
chowaj ze 4"o obie, 

a nie powiadaj 
o swoji ozdobie. 

10. Chce ·li mi wierzyć, 
powiem kóz«lemu, 
ze· był przycyną 

smutkowi mojemu. 
Lud Str. X V[ n ~H 

Jt . Kozło••'-1 Lt,·l łlt·. 1•2. 

2 9. 

2. Idzie ano panna, pannn, 
towarzysu mój. 

Puśćmy nózki na \\ olą, 
niechaj pnunę dogoni<! 

towarzy u mvj, towany u m6j. 

tł)":t.-U}iiU 

Lud er. XII n, ~lt. 

m'J. 

2UO.. ud "-·· .. u wy (" óll( a 1 ł\ ah:at\ . 

~ 42-~,~ :J:!:-....-F:r-•I •- · - 1 . J.::cr:l::. -_, , l 
- •- ,Ił=:;-~ .--I:_.~ ... I~-;1 ;i 1 •~--J= .. -~ " "J 

" " ł'o -Jt-tl&t tO) na ł U>A ua ł/,w to- ar&~ mAJ. ~:. ł~'·" 

t~ ..:--=-;;;- .., ..... --; • E--.., ---::F 4~r7 r;-~- . . J • 
• • ~____..;-· ] • •• 3 3 1 - r --.-. ---- "' . -.-. "' "' "' "' ,; ...... " "' 

n:a ł~.t") · tloJ de- ·ny J~hro-v.\ t· ,. ~ tw"a r7) u IHł 

K ł\u1łowald. /.11·ł • .,rr lU 

MazO"WIIt . T. 11 
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XII. 

Rody. Stany. 

od Sochaczewa, Łowicza . 

kO-l Ił - lecka 

~Wfrr~;a~ b 1 T·· ~ ~~-~ lol • ~ 
dry-liz-kowa, dratwa-mi sy -- ta je-dy-na. dnt:wami 11 - ta. 

l. Owo ja M:azur sumno bogaty, 
świecą się na mnie prześlicne saty. 

Kosniecka drylezkowa, 
właśnie by też muślinowa 

dratwami syta - jedyna! 
2. Jedna w robocie u miłej swacki, 

drugą słuzbiata dała do pracki, 
trzecia stara w ługu moknie, 
czwarta nowa wisi w oknie, 

piąta w schowaniu -jedyna. 
3. Cerwone portasy od karmazynu 

po nieboscykn najstarsym synu, 
co pojechał na wojack!J 
na tę strasną z~bijackę, 

w łeb postrzelony, jedyna. 
4. I pasik takze i ten od święta 

co w nim pradziadek pasał cielęta. 

Z materyi samolitej, 
jezowem futrem podsyty, 

cała podsewka - jedyna. 
5. I kontus ts.kze, pstro nakrapiany, 

snurek na nim kostownie dany. 
Ze śklanemi gnzicami, 
i długiemi łapicami 

wisą rękawy, jedyna. 
6. I pasik takze kstałtu piękn'lgo, 

z jęcmionnej słomy kutas n nieg<'. 
J nz minęły takie casy, 
jak bywały takie pasy 

w nasym lfazowsu, jedyna. 
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7. I capka takze, wej to od llliasta, 
[i ta k ncmiasta. 

kstałtu pi~knego, cworogrania. ta, 
i chodaki z ostro1.kami (ostrogi) 
jakich niema między nami 

w tem tu ?Uazowsn, jedyna. 
8. I abla takze i ta o trzona 

w kilku potyc·kach juz doświadcona . 

O jakze ja nią wywijał, 
kiedy ja się z chłopy bijał 

w Cersku na ph\. ku, .it:dyna. 
f!. Jechałem przez wieś blisko mia~tecka, 

tam mnie spotkała ślicna dzie\\ e ck a. 
Prosita mnie do pokoju, 
widzący mnie w pysnym stroju, 

gościa zacnego - ,it>dyna. 
l O. Dobylem rożku z dobr:1 tabackt!, 

pocęst(lwałem dziewcynę grack:1 . 
• \ ona tez jak kichnęła, 
i do mnie się u~miechnęła, 

mere (niby) źrebica - jedyna. 
11. Mówię ja do nij · będzies mnie chciała? 

ona mi zaraz rąckę podała. 
Ojciec z matk<l wybieżeli, 
jak się t_ylko dowiedzieli, 

jużci \\e ele - jeclyna. 
12. O jak ze wiele mnie kos tO\\ a lo 

z mojej kie eni co ię wydało! 
Utraciłem groszy etery 
aby dudy, basy rznt,:ły 

dla mojej KacliDy - jedyn\j. 

Prz~tjacltl ludu, Ltt.zno rok 2·gi l SG ;\. 4!0. , 

Wujciekł P. l. B. 1'. II tr. 237. 807. 

Lud Str. Yl n. 371. 3i2. 

2\12. a) od Tarc&)na ( Wichrów, HtulLtrtó.r) 

-•·-I- _.- =-,. --]~.: .. - d - ,.•· ~ 
- I " .- -, I · · 1 .e ~-
- -"' ----- :;;· -- ~ ~ ;l ;; 
dł Mazur L ·a ty, k· ~11 li os 

dryli-cho"A& a jako-by mu lino~ a, dratwa•ni 117-tl\ m/lj Rou. tiratwaroi sy - ta 

!t• 



l. Byłem i będę :\lazur bogaty, 3. Miało •m i sablę ostro toconą, 
świecą się na umie prześlicne sa ty. która juz była i doświadconą ; 

Kosuli na urylrchowa, Dom ja przy nij w karcmie pijał, 
a jakoby muślinowa nieraz się z chłopami bijał 

dratwami syta- mój Boze! w Cersku na piwsku-mój Boze. 
2. Miałem i kaftan pstro pokrapiany, 4. Przyjechałem-ci wedle miastecka 

s n n rek u niego sam konopiany. i wysła do mnie gr1.ecga dzi wecka. 
I podsewka samolita, \Vidzący mnie w takim stroju, 
.iezowem futrem podsyta, prosiła mnie do poko.iu 

no\\ a podse'' ka -- mój B oz e! gościa sumnego- w chodakach. 

l. llyl ci ja Mazur bardzo bogaty 
świecą się na mnie kośtowne saty. 

I kosulka drylichowa, 
niby to tak muślinowa, 

dratwami syta - bestyja. 
2. J\Iialem ja kontus taki od ~więta 

nieboscyk dziadek pas(!) w nim cielęta. 
I capeck~ dzierdziowatą, 
i ładniuchną i bogatą, 

dosy(; parady - bestyja. 
:.1. :\liałeru ja buty z juchtowyj skóry, 

te pyscyska stoją do góry. 
Ta obcasach na wysokich, 

na podkówkach na serokich, 
dosyć parady - bestyja! 

t . Miałem ja pasik sobie robiony, 
kutas u niego z jecmienny słomy. 

O i tak się to świeciało, 
da gdyby złoto kapało, 
dosyć parady - bestyja. 
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Odtąd na nut~ drugiej cz~ci: 

5. Teraz mi nic nic brakuje, 
tylko we bWiat powędruję. 

I przy edem do Krakowa, 
karcmarecko bywaj zdrowa. 
Kazała my (mi) tl'ie'ć w rogu, 
kazała mi dać tworogu. 
Zaro(z) sie do mnie ozśmiała, 
gdyby źrel!iątko - mój Boze, 

jużci wesele - be ·ty ja. 

pocz&n m6rci: ty muzykańcie graj! synkarecko, wódki daj! 
a wy chłopcy dali-j -do tańca. 

Krako•iak kram&na. 293. 

l. Jestem Mazur z drelichami, 
czołgam się po s\\'Jecie. 

Cały mój sklep z towarami 
dźwigam na mym grzbiecie. 

2. Drelich gładki, drelich w pa y, 
glansowy i cienki. 

·~ ~-· +- -"' __ , 

3. Wzdłuż i w poprzek Polskę całą 
z mym sklepem obchodzę; 

trudów dosyć, zy ku mało 
ma człek na tej drodze. 

·1. Lecz gdy do mnie dziewcze hoże 
przemówi z n~miechem; 

'trójcie ię w ni :n jak w atłasy, 
nadobne panienki. 

Za ten uśmiech w iruit• Boże 
dam mój sklep z drelichem. 

So"'1ńeki. Cbanta poJ. o. tł. 

Ob. /.tvt er, V) D, !ł9:) 1 DUI& n, 6j,, 

oa -j4u 'DlJit ua pntdmif'lr ll41r!fdui tan (! \ jA ho h1 • b In.\ dui tiUl') - J<t 

1,,.1 ~.,. xu n. ~u. 
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Dworo;l..a 295. od Rawy (Ciel,dz) . 

~ .. _-E- .. §?9 f ~~r----:::::::::::=:~ 
--=:1~:-·i-Lf-=_! - ~~ • _· _,-.=:::± =:J " , 

dobrze dz•ej.- ch wala t tl ·- hre ~o..:e 
L11rl Ser. \"1. n. 492 . Ser. XIII n. 99. 100 

Nuta oh. '" · 2PO n r /,. 2U6. od Rawy, Bialy . 

Eę#~~ -;._--{(-~t:--_ .._ ,.~- ~ i' Ef:E7=t:::E1 E 4- --.--r ~ · -----.~ · - -4 -==+ 3 • - ;--..:~ • ::1 
- ,l -- _ , . t-->'-- _ ==r-::J:. 

,l ." "' ." !,.. ~ 
A \'f \\'ar .. 7.&\\ie 113. u - li - t:y je - dli pl-li nemieślni-e) 

~~==-~33---r~~---~= ffTI J ł 1 ::::::=3 ~.:::, f--I=I~-:;-=::._i:l~ -- ·~ __ :---==::--3 
." 

o to to o to to nie -do-la, o to to nie-do- l& 

l. A w Warszawie na ulicy 
jedli pili rzemieślnicy. 

2. Je d li pili d wie niedzieli 
o robocie nie wiedzieli. 

3. Przyszedł do nich starszy majster 
całego miasta cechmistrz-majster. 

4. A coż wy bracia robicie 
o robocie nie myślicie. 

5. Bracia, bracia, pójdźcie robić, 
ja wam będę dobrze płacić. 

6. Jeden go też kuflem wita, 
a drugi go za łeb chwyta. 

7. Starzy majster idź do domu, 
nie rozkazuj robić komu. 

8. Źleśmy bracia uczynili , 
żeśmy cechmistrza pobili. 

\l. Cóż my teraz mamy czynić, 
czy "ędrować czy się żenić. 

10. Powędrować - nóżki bolą 

ożenisz się - cierp niewolą. 
11. Trza było se pomiarkować 

nóżki mydłem wysmarować. 
12. I pięknie w świat powędrować 

ślicznie wszystkim podziękować. 
Text obR« nr 193 l Lwd Ser. IV n. 248. Ser. XII n. 523 . 
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2!li. lnowlodz 

l ~~ ~ ... -~- ... -- ~ -~~~ 17 t!!~~-, • -4 - -~ • ;: +-_~ ~ ~ -,-:: -: : 
~ •'-+-:t; "';7-f;__';i_!.._j : . -· -~ .,1 ł- .i:=. --

.... 
Wuysey nemie.ilnicy znaJ• a woje d&ieło, l ja t.et ruruto ta ,._awcem, katde - go, 

bu J• tem pierw zym oprawcem 

l. Wszyscy rzemieślnicy znają swoje dzieło 
zkąd-:te wszystkich robót, po co tak się wzięło? 

I ja te:t rzemiosła znawcem, 
bo jestem pierwszym opra wcem 

każdego . 
2. Gdybym był krawcem, dbałbym o wykroju I), 

starego sukna nie rzucał do gnoju. 
Bo krawiec zna te int1·ygi, 
jak baba co zbiera grzyby 

po lesie. 
3. Takte i te szewcy bywają wuczeni ; -

jak i ten kucharz zna się na pieczeni. 
On w kuchni u:tywa smaku, 
a u stołu niema braku 

dla panów. 
4. Także i ten kowal zna się na żelazie, 

wło:ty na ogień, rozpali od razu. 
Co zachce to se okuje, 
jak nale:ty zahartuje, 

jak trzeba. 
5. Z wielkim podziwieniem dwie nogi u kury

tak:te i ten rymarz wyprawia te skóry. 
Safijanem być się zdaje 
i tak ślicznie glance daje 

po skórze. 
6. Takie i ten garncarz niepotrzebny wielce, 

bo jego robota to nie będzie wiecznie. 
Bo kto nosi dzbanem wod~ 
otrzymuje czę to zkodę 

dla siebie. 

2!-1 . 

') wykrawki sukienne. 
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l. A kiedy ja w swoją podrót idę, 

nie uwatam choć w największą, biMę. 
I za wszem wesoły(:), 
nic nie zwatam choć goły. 

2. Gdy się tegnam z sweroi czeladziami, 
spojrzę w górę - zaleję się łzami. 

A potem wesoły (:) 
nic nie zwatam choć goły. 

3. Choć kochanka płacze, lamentuje, 
ja się o to wcale nie frasuję. 

I zawszem i t. d. 

4. Choć z kieszeni wyjdą, wszystkie grosze, 
jednak ja się nikogo nie proszę. 

I zawszem i t. d. 

5. Choć w kieszeni tylko same płótno, 
jednak w sercu nie jest nigdy smutno 

I zawszem i t. a. 
6. A gdy do tej karczminy wstępuję, 

spojrzę w komin, nic się nie gotuje. 
l zawszem i t. d. 

7. To uciekam do bliskiego miasta, 
prosić o robotę n dobrego majstra. 

I zawsztm i t. d. 

8. Choć u majstra roboty 'm nie dostał, 
od majstrowej złotówkę ja zyskał. 

I zawszem i t. d. 

l. Hziś kowalczyk pije, 
jutro powędruje, 

oj nie jedna go panna 
mocno potałuje. 

2. Jedna g-o tałuje, 
druga go całuje, 

oj da a trzecia mÓ\\ i : 
niech z Bogiem węuruje. 

3. Wędrujte kowalu 
od miasta do miasta, 

szukaj polepszenia 
i dobrego majstra. 

4. A gdzie majster stary 
a majstrowa młoda, 

tam dla kowalczyka 
"szelaka wygoda. 



Pvli- a 300. od \\•ar " "') 

TaL.i o111e 1 ł)narJ. tł olo ry ja k i -.. o- je - " C' -d&. 

l. Taki sobie młynarz dobry 
jak i wojewoda , 

wojewodzie robił! ludzie 
młynarzowi ''oda. 

2. Oj młynarza, hej młynarzu 
co ci się to dzieje 

koło ci ię nie obraca 
pytel ci nie sieje. 

c. 

:3 . Koło ci się nie obraca 
marna twoja praca, 

ten pytel ci nie IeJe 
wszy tko ci zmarnieje. 

... g 1\ uja - 1l iln - ki, k• ma - s.f:~. t ma 

~~ ,_. ~~ł 
ey~ " " , __ -:: ........ 1 " . -· " "' " - - " , _ , 

T t b gatv.a Ku-j&lłtiaok ~. c ~:ten· 

L Cały po ag Rujawianki 2. Chłopiec Kujawiaczek 
wielki nieboraczek , 
stracił na zaloty 

łyżka ma la i ma 'lanki. 
To;i, bogactwo Kujawianki, 
cztery eJ·y' dzban maślanki. j·az czerwony złoty . 

3. Jak się bieda ożeniło, 
u zy na uół opn~cilo. 
Tak to, tak to Kuja\\ianki, 
nie podnie ie uszów w gór~ 
wa l dzbanek rnaJanki. 

lan-ki 

V. ój<&c ld P l T l u r. lo ~. 

l 
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XIII. 

Pasterstwo. 

:302. od Mnuooo"•, B1ały • 

• 

;t~ 
~ 
A .. yjme ja 

a waw '-'' ja fu-;il · re-ck-; u. puem wyjd• wyj - d• 

-- l 

t.-.., ----..:~~=~----.-----~ 
. V Ił ' .:J:_ --11 -~ -4---:· --------

- ...... • ........__._ -r---~~ -

·~ • -- c:::;::,----;1 V-
h•-J•-re-rJ..~ t za - V" ~~ . 

tUL J•' "0ł-l..t t tl 11-t_il. 

2. A ja wezmę na fujarce 
wygrywać, 

będą mi si~ moje \\ ołki 
odzy\\'aĆ. 

ł+ ~ · --~~ ł!-.1 ..... _ . 
. l' - f. 
-=~--- .__., _"___, =,, "'"' 

tu Jl-r~ tu pil-U 

wo-j~ wuly zta la-so. 

303. 

30-l. 

LwJ Str. Xll n. 534. 

oJ Grod11•~• (Jordanowico) 

3. A w lesie są moje wołki, 
w lesie są, 

niepójdzie tam kochanecka, 
musę .sam. 

Lw<i Ser. XU. n. 633. 
Ko1low1k1: Lwd otr. lł90 n. lł9 . 

od Prz) byuewa 
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306. od Wan.uwy (\\'olict. Natollo) . 

A za atrug• mnje 11y1 ki za 

11-no-wa-łem 'YtCOraJ jedn• dziŚ dru-g, 

3. A na bobrze, moje bycki, 
na bobrze (bób)i 

...... 
l. A za strugą moje bycki, 

za strugą; 
sanowalem wcoraj jedną, 

dziś drugą. 

Kto se pojmie Kabacank~ ·(z Kabat) 
bij dobrze! 

2. A na gaci, moje bycki, 
na gaci; 

4. A pojmij-ze Kabacauk"ę. 
pojmij-ze, 

Kto se pojmie Wolicankę, 
nie straci. 

ona ci ię jak jało ka 
ulize (prz!Jmili). 

A 

a 

5. Ona ci się do tauecka 
ustroji, 

.. 

za selązek do roboty 
nie stoji. 

307. 

l .. em woł - ki moje 

mam <l Ja r.ck~ 

fu - Ja - reck~ ... a, 

mo - Je •ołlci ... 1•-•• . 

od ~lltrmcWJC. 

za A wyj-m~ .. pastw. a przyJ-d• 

Ja 
CI 

~ 

30 . o<l Lo\\itu (Ziakuw ~oscielny) . 

:za la tm ,_,ołkl mo-je :za la.nm . A wyJmr J• 

. ===~========~ 
-------- -----------·------------------- ----



l. A za lasem, wołki moje, 
za la em, 

a mam-ci ja fujareckę 
za pasem. 

2. A wyjm~ ja fnjareckę 
z za pasa. 

a wyjdą-ci moje wołki, 

z za Ja a. 

140 

3. 

i. 

309. 

wołli 

•)-f"a-ła mule t~ł rna-tu-h 

A wyjmę ja fujareckę, 
b~de gra~, 

a będą się moje wołki 
do dom brać. 

A schowam ja fujareckę, 
ustan~ -

a stani\ i moje wołki, 
a staną. 

od Wor .... , (Ctmliaków). 

7 ~ e;· 
z pv-do - Ja, Tnebaby t~ 

0&7Ad lit 

:===-===-=======--=-==-~==~=_:=-=:;ą---ł 

:ł. A nit>chcialam matnlei1ku - pracować 
wolalam ·1ę do ranecka - zachować. 

A prze talatu matuleńku, przestała 
kit1ly ja si~ w Ja ia r~ce do tata. 

:; 111. n(j ln•J\\łudz.a (łUtcZ)ta). 
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Na paa.t" 1 ku pi t w .a p:\ tnk \ 
o 

311. a) 
.llnd''"'" 

~ - "'=" ~~- a:=r<J·=rb=::.r-· ~t_~- ~;-I:~l--._;=f J J 
~- --- --- - ; - -- ---:;;. -- - . 

B1e - ,l;'lłj l1lf ,. '-lo - Siu, b1l• - •oj h1e - ~uJ 

hutłulu, ły•u In, 

~ n11" y krUw) 

Pa trr L.a 

tu ~~~·~!~ ło. lr.ro~ 

-~- --~ -;;-~ ~:l 
- -- 'L ::1 

l.•cł . t·r. XII n. ~39. 

~~ t;_J:tłiiJ-1-€[(-=f~-lC:: _: 

~~-i~#łł-; -
~ ~ ~~ -- ---- - - -- - --
=!:.·-j~:_h t: ---J~EF-.. t~ l~:::R=3?~=-~~ . ~ ~ --- .. -ti1 - ·.;-~•1-ł •.• • -

Ił -~-!- -t::l _I____ -- -1 
~-- --~::.. ....l:'::~.....,-- en-t-----==--== -:;- -=-;- -;:• .. ,~--- ;-~ -- = ----==- -- ..,. 

31!?. 

t:a m) Otlt.,.,rv-no ruo - j1 
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3 l 3. od Warnawy (Wllan6w) , 

1 r ~~n ~ ~ 

~-m=n~;~FH ~s-~ :,1---C- t;: ~ V 
A juktm ja kozy pasał, 2. Jak li( ko-zy pobry-ka-ły, 

na bakter ja capkę nl8:tł na mole ki-ty wywa-la-ły, 
(ogony) 

3. A ja batem i ty i ty (i tlj i U;): 
nie wywalaj na mnie kity! 

314. od Gouczyna 

; 
~~~ ~+__,.; r~ - ~~ ~ EijEĘ~~ ..__., "'~-t:=t=V=g b±ti3 

Tam pod borem, tam pod borem sto-ji o-ba - rek, zad e o mi alt; 
,...., 

- tr 
~~-s-c· ~@i-1:-błlJ 23 

nie spodo-bał i-no ow-ca-rek. 
IMa. Ser. XVI n, ~08. 

315. od Warszawy (Wawnysuw). 

>- >->- ~ 

> 9 k c&ltt~--4®--t t !91--rf$1 v V v V -. 
1. Oj wyjnyj-z.e córko mo-ja oknem na pt' - Je, hi ha, 

~ ~ 

ł-~-PVBI!J~ t:; 1$--=tEEłff;-ł~ ... ... 
cy nie pę-d,~ sta-da owiec o w - ca- recko - wie hi ha. 

2. Pędzą, pędzą matuleńku, 
wszyscy w zieleni, hi ha! 
a schowaj się, córuleńku 
by cię nie wzieni, hi ha! 

CI po- Dl O -

Lud. Ser. XVI o. ~06. 
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317. 

"' 010 u s) ła cÓ7 ci po o lo - - ~ ~ooi..,•r 

l. ~iewyganiaj owcarecku 
owiec na rosę; 

2. Owcarecek nie usłuchał, 
i owce wygnał; 

chu tecki·m ci nie u yła, 
cóz ci poniosę. 

a ja za nim ze 'niadaniem, 
nie wiem gdzie się dział. 

3. Odezwij się owcarecku, 
odezwij mi się: 

o~czartk, 

moje serce nie kamienne, 
rozpęknie mi się. 

318. od Wioklltk tGuzow) 

L•l tr • .IVIa.:.o.>. 

od Biały ~ Bialosórne). 
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:122. od \\ar uwy (Oitarzew}. 
~ .,.., 

:-a - ·~=; .ł'~ : - ~lr=:J_ t:~-~.!ł- ..... =-1 --~-~1 - ·- ----~ · . _,_._ ,_, "" ...... ·• ·-.. 
,__.._. - .,ł - --- - --- ---- _,.._ --

"' "" 1 '1 111 1116 O - IH~j niU - U 'A l t ~ 1'' - ll dt,f'• - c y-na U W rf'. 

Pn) tt> ·1 c1o u l~j W o - ło- yn, o• 1e ... - ~i j ~o:J r 1. - pł·>-l ył. 

l. Tam na onej murawce 
pasła dziewcyn<t owre. 
Przy ed do nij Wolo yn, 
owiecki ji rozpłosył . 

2. l'ock.a.i ty Wolu ynie. 
Jak mi owie~ka zginit'. 
Uj nit! zginie ci za•lna, 
tyłku ta mała carna . 

3. l' os ta do jeg-omogci 
sukać sprawiedliwo~ ci . 
:'am się jegomil 'ć pyta 
gdzie ta dziewcyna . ipia . 

·L \\" komorzl! pod okil!nki"m, 
Z:lJ•iPI'!\ ~j'.' cii'I 'Wienkielll . 
l l! 'Z\1 i c ki z bylic ki mi:lła. 

słomką je podtJientł<l. 
' ·'"l ... ,., X Ił n 141.- , , (1 
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!>irk1e<ly przy t• lu (J·o ot<e,•llll h). ;!2:1_ o l W•r & W) (Po<>< n. 

Fi= a- .. • ~ f •71 ; -# ) :_.-rf •""-;- ... :f ~-:=-l 
~.Ji -4 . "' :-...::.. ł ... -:::.J -- _", ~ • = -~", :.. :l . "' 1am u m ł mu- u• e To tluó •h ti, t(J u o , l • llt lu. 

1•- ł\ dz.l~"" (\--na • ~ e 

~r ~ -;-[•-·-t . . --- . . . - "' "'"' - "' 
-l ---- - -~ ------ ----·--- ----- -- - - -- ---- ------------

\\ ()-11\ 

~=-a - I· . -l -- -I--=-J· --===---===== :-=1 -•. "' "' " - - ·- ~ • .,_ --== - -:...__: ___ . -- ---- --~ -- --- ------ ---· 
u. 0.1 t o-h 

l. ~lo.ia :\larrnia. robotna. była, 

\\Zi•:ln k!!til.iolkt;. po " i chodzi la. 
'l' o J•rz~,:•lzie, to mota, 
".i tu ~Iaryni robota. 

:ł. \Vzi•;nn b•:henek i . krzypowisku, 
pog-nała :rą ki na trz•~,'<l\\isku. 

Tam g-rała. b~hniła, 

. wo.i•·~o .l n sin "abila. 
3. n..,htnł'k stłukła, g'<!~l.:i zgubiła' 

ach nit>. t''..'~li 11 n! com ucynila! 
To place, to 11 ola, 
ach nit•sc~t~lilla. 111:1. ololn . 

4. Hio•g ,Jasio z pola i :;ło n~ły~:d 

i l•i•'Z co pn:•lzy, az i z:l.d}~al. 
)far~ ni n (lub L'yt •lzi •wko) nieplar-zo•, 
znajol\: tw:! zgnbt. zapl:1.~-zc. 

5. l'o ... Ptl ,la ieisko tej zguby ... uka,~, 
zaqn l) na g-1! ki: hu!, hu!, h ni, hukać. 
w~ nalaz \\ dolinie. 
J•fZ.)"J•\:tlzil !!l!ski ~laryni. 

G. xa.;d 'larynin t~: \Ą •.i:! Z;.!'IIL~. 
uiechze nirplac;! te oeki lube. 

Zapłat 111i a zaruz 
Zl'lll ci tli!' z;.;ub · ll)'naloz. 

l. A 1111i.i .l n. iPuiu. a 111u.i•· złoto, 

Co tyłku z:!•la~. płat•. z odwL!· 
Za tl\oij trn•l i J•l ac~: 
~illll:.L si\' l-lliJą zavlat·~· 

Lui;-,er Xlln .~ .t,~ .Se r .. XIłln .. , 
\\.id . l Ul te L. : l' l. 1. tł. tr J li 

lU 
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r. ó l a tu d ... l) \Vi! nów 

L rodJ&rtU druzla, tr.t-ba 101 i': luz.La 'leu t n a-li:t. 

_3 
=====:==::.=......:= :l 

l. lrospodarzn drużba - trafia mi . h: służ ha, 
tt·n tl'H ana - n dol1ngo Jtana (:). 

:2. Ten tln inie - l11;d•: pa~ał ;,dnie, 
t n trn a a. - J•Op<;dz~ d u !a. a. 

:;. Ten tPn f·itki m - 11-iadem J•u<l ]1iei1ki m, 
ten tt•n ilcy - prz,Yl<•cieli \\ ilcy. 

l. T~ n ten nse - por\\ali u.i ku. \'• 
tl'n u·n ndnie - pędz<; na. pohulnie . 

• 1. Tl'n ten njt• - pa11 (\dnit• rachnjt': 
ten trn tL - g-1lzie~ mi )JOdzial kn~.,;: 

11. 'lt•l ten ilcy- J•Or\\ali 111i \dlcy, 
t tli t n IJt - 1 an mni kij m l1ije. 

7. T t n t t· n a remy - ncid,.'t'lll do k:n,·m~, 

ten ten ah - a talu \\ k:nnui•· !;l'Uj<!, 
.... 'l' 11 ten aiJca - thdalt 1!1 ~ć IIII tań cl, 

tt n trn i\\ld - nie dtci.dy mni <lzi\,ki. 
"'1\n ttn ad.i- •lały mi drnJacki {miutłę), 

tul tt 11 uje - z tlra]·:t~kfl taucn}:. 

L tJ. Ser ~ 11 n. !Ji·1 O 
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XIV. 

R ó ż n e. 

1. Sluzyłt·m pani na pierw ·e lato, 
wysłuzyłem soLie koko 't zato. 

)loja kura 

8. Służyłem n p:wi na ó me lato, 

złoto pióra 
)'O . adkn chodziła 
k nrc~ta wodzi la. 

2. :'łnzyłem Jiani na drugie lato, 
'' y~łnzy Iem sobie jendora za to. 

:\I tij jendor 
snrdu burd n : 
moja kura 
złote pióra, 

po ~adkn chodziła, 

knrctta wodziła. 

'.V ten spo ób w ~trotach :l. ·l. ;,, 
li . 7. do•łaj ;! \Hi<!Ż do wymienionych 
r.wierz:!t, je nze · knr::k;:, słoll'ika, 
kozę, buruuu, ciele, Jlrzez co po-

wstnje na końcu : 

:12 o 

wysłużyłem obit· irehiątko za to. 
)f oj t> źrebi~ 

nózką. J!rzt·bie ; 
moje ciele 
nózką miele ; 
mój baran 
grul1y taran: 
moja koza 
S)lad!a Z \\'OZU.: 

mój słowict k 
dziobie mak ; 
moja kackn 
mówi kwak; 
mój ,itndor 
sm·un burtłu : 

moja kura 
zlotO-]Iiin·a 

po ~adkn chorlziła 

knrc·~ta wodziła. 

L 11 rl Ser XII n. :, !"!. 

. """"' ~ ł l 
:.2=-; •• - r=e::.:t=~~:r-L· - ~ • ł ~-=-· l • .:.t= ...=:1 
- 4- - :., " "-=:.:::..= =-- ~ f+-:;.~ ---+- ' -r-_:_ " "=3 . 

Sł U -l) - l ,.m u J•·l-llll ua JIIN t- !,, fłtj k.ark.t 

wy - łu - zy - łl'm ae ku- k,,- t; l ot f łl. 

fi:=; ~~-~=;.: F~- ,. • ~ -ł : ;=-::=ł=_; •-• ~ f · -- t _L. --- J 
~------- 1 " " __ t---- ___ " ,., r 3 

1.ł c w - ru l• rka l' IL , - •lzl, L.ur-l" -t• v..· •-d li 
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- l l> ., ..... _1__ " .,- I '-·--~- .-- I -- ... ...... -~ " ~ __ _ , --< - -- _ ,. 

- - -- ·- ~ - ... -.-•. - ~~-: ~ : ... - ... • ... ::11 4-•- -vl __.__ ____ -.,~ _,. ,!..J:::.. _. .L_ ,._ ·-"'---!-- -
--- ·~-- ----------- -1-- - -"--- -------vJ - .1 

• Po-je-dti .. ruy se :z syneduem'"' t.:sr:.;- ur;.;o-\\.1c A "-•• - b.o- ... l.t.a 

ł.uph!l - my -,3 z :!iY- nnckten..t ko-ku - A .: ! - c:. -cka 

,;ę-gu f.': -gu, pa.-s•-nózka num cht""\1 

I.".f 8.r X li n . ~,i , 
Tekolit K. Kozłuwokl : !.re-i &tr. 1,9. 

:J30, od li 7.C,11UIIW:1 1 ~1:1ł} 

±Ą.-~~_,3 ~-!~ : f~ ~ _,_: r:; i=: 1 _____ ", __ }:=__"_"_~--~ _,! _.__,~ 1____........ __ .---:l 
"" lliała h;t-tu łM-hul .. ll ka kuzwł-ka. wo - Jt' - gt•. 

·---- -~ )------------ -------- -·-----------

Lud Sor. XVI n. ~10. 

od Wl'rSt.awy Wtlfln6w) 

-;r.-• ' ·t- ~ .. , 4: ~ .., -~ ·;,; "---..;1 -- __ ,.., :~1: ~ ~-·~-1- ~ 
53-ll('IWI\ ła kn~o chdałJ, or -

l. :3anuwał:\, kogo chc1ała, 2. A ona go - przywitała, 

Klecha organistę. sietlzic mu ka;.ala 
Organi~ca- rozgnif'wał si';", .A jak ~i•, mas: klf'chu tyku, 
wzioł wór na ~i~ -:-~ad. na pro:,ie, hasałyku - obźttZJdr;HPI 

po,i~chał t1o 111(vna. łupiskrzynka - katarynka, 
kieby głupia swinia. nat.l~;:ta kobiałka: 

:1. .\ on n Jl ]Judzi•:lwwał, 
wziol postronka, 

bez tylec ją - przełykowal: 

b;plż zdrowa młynarka, 
nadęta kobialka 1 
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od M zuon<fwa. 

==Fk~- }-· --~-'= - - -===- ~ - ---r:-- ;..,=-~=-::-. ~ :...-....:= - -------- --+-- -- ",_ --t-- ·-------------
kleo-k~ z wu-lo-wt o ry - ~u . 

l. Krawcyku, krawcyku, 
piękny rztmieślniku, 

zróbze mi ukienkę 

z wołowego ryku. 

2. Ja nkienk~ zrobię 
i z ryku krowiego, 
jedwabiu mi uprządź 
z descyku drobnego. 

:1. Je d wabiu uprz~dę 
z de.cykn drobnego, 
ko ni~ mi usyj 
z kwiatu makowego. 

·1. Kosulę u yj~ 
z kwiatu makowego, 
ty mi łoze u 'ciel 
wśród morza carnego. 

5. Ja. łoze u· cielę 
w~ród morza carnego, 
ty mi Jasia przeproś, 
nie gadaj do niego. 

Lud . Ser. VI D. 29G. 

333. od Piasec&na (l.fg na Unt<znJ 1841 

Juit l lm 

l. Jak dawno na ~wiecie 
było pta twa wiele, 
już-ci im pan Orzeł 
wyprawił wesele. 

pan Orl l 

~. Pojoq obie tł~ś za zonę 
a za gęsill Kack~, 
a za. kacką Cyraneckę 
obrał se za ·wackę. 

:L J esce mu za zonę 
Przepióreckę dali, 
cero pręclzy po księzy 
do boru po łali. 

4. I jedzie ksiądz Ciećwiez, 
a Dudek z kropidłt>m ; 

a Gołąbek jak kozacek 
za niemi z kadzidłem. 

wypra-wtł we - e - Je . 

5. Sowa-ci latała 
po świtlcach po stole, 
Pająk jej przygrywał 
na belce w todole. 

6. Mucha grała na ltlwa.rz 
a . pak na pi całce, 
a wtencas im przyni la 
Capia ryb w kobiałce. 

7 • . winia marcuew krobała 

po kuchni chodzący, 
a Wilk mię. o zarębywał, 
safarzem będący. 

8. Gąsior piwa narobił 
w kręzałowej dziurze, 
• cygieł go ynkował 
w cerwonym kapturze. 
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9. Capia placków upiekła 11. I usiadła na zapiecku, 
przyleciawsy z piekła, skłoniła się po niemiecku. 
Sroka im pomagała Pojąn ci ją Wróbel w taniec, 
i plecy sobie zwalała. nadeptał jej wielki palec. 

10. Wsystkich ptaków zaprosili 12. A ty wróblu, ty niedbalce, 
a DerJatki zabacyli. r 1łomies mi w:;ystkie palce. 
Darlatka się dowiedziała A ty wróblu, dobrze dótnij, 
i na wąsach przyleciała. a nie śmiać się z mojej sukni. 

13. Ona mn się wymawiała 
ze jej suknia. wypłowiała. 
Moja. suknia bardzo droga., 
bo'm sierota, bo'm uboga.. 

m6wiąc: 

14. Co to za Głuscyna? 
imie jej Halina. 
Panu ojcu Pietrek, 
matce Katarzyna. 

l 'i. Świni ~fałgorzata, 
a wilkowi Bonek; 
kobyle Dorota. 
a lisowi Tomek. 

Ob. LN<l Bel', V alr. u~. 364. Ser. XII n. b!IO. 

l. Narodził się Zbawiciel, 
wszyscy go witają, 

i ptaszęta i zwierzęta 
jemu cześć oddają. 

2. Żeniło się z dawnych lat 
ptastwa bardzo wiele, 

a król Orzeł jako pan 
sprawowat wesele. 

3. Pojąt sobie panią Gę~, 
Sokół panią Kaczkę, 

a maleńka Cyraneczka. 
była im za szwaczkę. 

4. Jastrząb bardzo zuchwały 
nie chciał pojąć ptaka, 

Zająca chciał za maHonkę 
pojąć nieboraka. 

K. Kozłowski: Lud alr lSZ. 

5. A przeto mu Kuropatwę 
za maHonkę dano, 

a. Krogulca do lasa 
po księdza posłano. 

6. Więc mu Grzywacz ślub dawał 
a Gawron z kropidłem, 

a Gołąbek jako taczek 
niósł ogień z kadzidłem. 

7. Kukułeczka i Dudek 
listy rozpisował, 

Kulika postanowiono 
by go~ci częstował. 

8. Czytyk z Szczygłem i z Ziębą 
do stołu słutyli, 

Wilga, Dzięcioł i Żołn~\ 
po tra wy nosili. 
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9. Kokosz piwo toczyła, 
a Kogut roznosił, 

i katdego częstował, 
kto go tylko prosił. 

10. Żuraw tam był kuchmistrzem, 
a Dropie warzyli, 

a ubodzy Wróbliczkowie 
kuchcikami byli. 

11. Świnia marchew skrobała, 
po kuchni chodzący, 

a \Vilk sztuki zarębował, 
szafarzem będący. 

12. Sroka za i e placki piekła, 
Kawka pomagała, 

przeto sobie w czelu~ciach 
plecy powalała. 

13. Sikoreczka skakała 
po słomianym stole, 

Pająk zasie jej przygrywał 
na bońcie w stodole. 

11. Wrona zbote młóciła, 
Trznadle pomagali, 

co zmłóciły to zjadły, 
a nigdy nie wiali. 

15. Bąk tam basem przygrywał, 
a Labędt tenorem, 

a co mieli WS<;yscy z:jeść, 
Wilk im porwał z worem. 

16. Reszta Innych w paradzie 
tym assystowali, 

aby tylko tam byli, -
nic nie skosztowali. 

l i. Po tak zacnem weselu, 
wywiedli sic w koło (taniec) 1 

Sęp skakając · z Bocianem 
stłukł mu skrzydłem czoło. 

18. Sępa Bocian swym dzióbem 
począł jak chłop. młócić, 

nieborl\ka jut myślił 
nietywo porzucić. 

19. A pan Orzeł z panią Gęsią 
chcąc to uspokoić, 

krwie rozlewu tak wielkiego 
nie chcieli dozwolić. 

20. A tak bitwa zakończyła 
te wesołe gody, 

jaki-taki poszedł spać 
napiwszy się wody. 

Ka. ll.loduuewakl : DoJat tl· .!o P.utornltl• i Kol cd. Lipalt l M elr. 26'!. 

Nuta / ,tt •l Ser. VI D . U7 . 335. 

l. Z tamtej strony z .. War zawką 3. , iadła sobie na przypiecku, 
otenił się wróbel z kawką. Kazała grać po niemiecku. 

2. Jak się sowa dowiedziała, 4. Jak ją schwycił wróbel w taniec, 
sześćma końmi zaj~chała. j·at ji urwał mały palec. 

5. A ty wróblu opei1tańcze, 
porwałe' mi wszystkie palce. 

Wójalclo:l P . l . T. U Itr, 272. 
Ze r . Pauli P. l. p. T. U . Itr. 178. 

Cte-ry mi-le u Warsa-"ł 

l. Cztery mile za \Yar 'awą 2. 
otenił się wróbel z kawą (kau·ką ). 
Wsystkich gości zaprosili 
a o sówce zabacyli . 

LM·I. er. II lir. U9 D, 182. 

go - ict 

Jak się sówka dowiedziała 
ćterma końmi przyjechała. 
I usiadła na przypiecku 
i kaze grać po miemieckn. 
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3. Wziął ją wróbel w pierwsy taniec 4. A ty wróblu utrapieńce, 
udepnął ją w mały palec, bo mi wyrwies wsystkie palce. 
A ty wróblu źle tańcujes, Bo mi wyrwies wsystkie kości, 
po paloskach podeptujes. porozplasas wsystkich gości. 

5. Zebym ci miał wi~cy złll!ici 
połamałbym w tobie kości. 

Choć ty jesteś taka pani 
jabym cie zjad i z pierzami. 

337. Błon i e. 

~~-~-T"'".~; J __ #_~~ 
- ~-;.=,_=~=-- ··+--Z-~. ~= - . 

,;1- ',;l- o.,; --~- --+---- - ~ł--:-4---·- ~ _ __ "_ ~-r - ,1- '-'- ,;-.:-- -

Dziwne Cf'-PJ' z. ~ i dh.mi młó ri-ły i;ru th ~gaju, 

l. Dziwne cepy z widłami 2. Stodoła się rozigrała, 
młóciły groch w gaju, zająca goniła, 

Zając kobył~ zdusił stępa widząc źe nie żarty, 
siedzący na jaju. oknem wyskocyła. 
(v. siedząc na dunaju). 

3. S;winia rzep~ krajała 
na. piecu siedzący. 

Wilk piecenią obracał, 
kuchmistrzem b~dący. 

338. od Grod•io~a (Koi,iealce). 

prupa-sał lit o-seł-k.t, podpie-rał aię v,orem. 

l. A gdzie to ten kusy Jan 
co chodził z toporem ? 
przepasał si~ osełką, 
podpierał się worem. 

2. Miał studzienkę za piecem, 
nosił wod~ przetakiem, 
łowił ryby widłami, 
strzelał wróble gajdami. 

3. DziwnA ct>py z grabiami 
młóciły groch w gaju, 
zając leciał na kobyle 
do wody Dunaju. 

4. Kobyła si~ rozbrykała 
oknem wyskocyła, 
mucha z bąka trzysta funtów 
sadła wytopiła. 

5. Stodoła się rozigrała 

zająca goniła, 
a stępa to na te dziwy 
oknem popatrzyła. 

6. Posła z grabiami do boru, 
ułowiła śledzia, 

sydło w miechu tańcowało~ 
przebiło niedźwiedzia. 

7. Sikora się oprosiła, 
za chałupą w chruście, 
porodziła trzysta Turków, 
żydów jedenaście. 

8. Obrał si~ jeden rabin 
na lipowym moście, 
słuchać wilka apowiedzi: 
zjad(ł) sto kobył w poście. 
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fi. Zadał ci mu pokutf,l 
wbił mu obręcz na d ... 
a wilcy ko jak skocył, 
a z przewrócił cha lupę. 

11. ~iedzi komar na dachu 
i spu'ciw y n!iy, 
oj komorze! nieboże, 

pozbędzies swej dusy! 
10. Siedzi wiJcek za war tatem 

bu ty łatający; 
12 .... pad komar z dachu, 

z okrutnego strachu. 
Trzy. ta Turków jechało, 
w jego się krwi zalało. 

świnia ryje w ogrodzie 
rzep~ przedający. 

ach ml-dtr 

łlu-mJ-dtr, 

Lwi Ser • ·VI n, 511. 

340. Warlt.a • 

.,; 
A ~d11~ to ten kasy Ja-atk 

prupa- y-.. al się kt-Jao-k~, 

co C'bodaił 1 to - 1 ortm, 

p dp1e-rał !lf ~o,em. 

od Pia .croa (ŁęK na Uneeru). 

Po ed ra-uo 

ra-oo do la - ta. 

l. Posed Ja i o rano do la a -
bawer czoło, ach mider, 
świdry kudry, kumider, 

rano do lasa. 
2. Zatknął sobie topór do pasa 

bawer czoło i t. d. 

caoło 

••ldry kudry 
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3. I narąhał chrustu drobnego 
bawer i t. d. 

4. I zagrodził ogródek z niego -
bawer i t. d. 

5. Nasiał on w nim ziółka ró:tnego 
bawer i t. d. 

IJ. I uwiła wianecek z niego -
bawer i t. d. 

i. I załozyła sobie na coło -
bawer i t. d. 

8. I posła z nim taiLeować w koło 
bawer i t. d. 

9. Będą z nią chłopcy taiLeować -
bawer i t. d. 

10. A ona się będzie z wiankiem wzdragać
bawer i t. d. 

342. Oouczyn . 

a przypa-sr 

Elip ~ s::BfT~-~~J.-2-ih2Bf~_!_ 
.. "" '*' V 

11 
iwidry kudry i kum~oder a puypa-lt ci ja t4por do pa - Ja. 

Lud. Ser. XII D, 603. 

343. od Czenka (CupliD). 

~ 
li • -

.... "' 
1. Po a mutba po wo -dr do zimne-go tdroju, kor" ar 11 nit 

-4 
ko-ju. 

2. Komorze, komorze, co'm ci na przeskodzie 
za tępujes, musę, drogę - w zdroju zimny Wodzie. 

3. 'ie widziałeś mnie komarze, jak'iem była panną, 
a teraz cie ocka bolą poglądając za mną. 

Lud Ser. XII D. 593. 
K. Kodowo ki: Lw l, o l r. 153. 
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344. od Błonia (Gr.dy, Leiao) , 

~n -tt-~~-=::r=~~ 
O tam ko - mar z d t-bu a pa~, 1 Jtluk oo-ble w ty-le naL 

345. od Tarurna {Wiehró ·). 

' ~-- ----=- ~~ •=t:Err ,~ r u-.t::ą-'' L-, ~~~~=r=:_~ ~--
Włlk na ta-gonie, wilk na :r:a- o-nie a ko-zirboa w darnu. 

Łkf---e=Ę[BJT~= =:;:t'- -fE~====~ 
' ~ oja llo-r:i-no, ruo-Ja je-dr-no, a chodu.e ty do mnie~ 

l. Wilk na zagonie (:) 5. Idzie chłop idzie (:) 
n kozich na w domu: do stodoły rano, 
toja kozino, moja jedyna znalaz(ł) ci tylko (:) 
a chod7. ze ty do mnie.- z kozicboy kolano. 

2. A mój ty wilcku, mój jedyny, 6. :lfoja- ty zono, moja jedyna 
kiedy duzy piasek. - powiem ci nowinę 
oja kozino, moja jedyna zjedli nam wilcy l:) 
nie daleko la ek. - o tatnit kozinę. 

3. A mój ty wilcku, mój ty jedyny, 7. A mój ty męzu, mój jedyny, 
kiedy duze góry. - nie daruj ty tego; 
[oja kozino, moja jedyna, biegaj na skargę (:) 
hęde dar(ł) ze kóry. - do wilka starsego. 

4. A mój ty wilcku, a mój jedyny 8. Idzie chłop idzie (:) 
kiedy bardzo boli. - idzie wilków kopa, 

Moja kozino, moja jedyna, mówili obie (:) 
będe darł powoli. zjedzmy tego chłopa. 

9. A chłop od strachu (:) 
po kocył na brzozą, 

zjedli go wilcy (:) 
posedL ł) ci za kozą. 

Zbiór W lAd, do ,htrop. ( Krak . 188! .) \'lttr. (9~) n. 107. 

346. 

l. zedł chłop do stodoły rano 
znalazł kozie kolano. 

Przyszedł do domu, iadł na rogu stola 
cisnął czapką o ziemie, kurzy mu się z czoła. 

2. Zono moja, powiem ci nowinę, 
zjedli nam wilki ostatnią kozinę. 

Ach! mój mętu drogi! niedaruj im tego, 
idź do najstarszego, uskarz te się tego. 
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3. Kaci-t ich tam poznają, gdy wszyscy jednacy, 
który na cię nie patrzy, niech ten koszta płaci. 
Chłop idzie do boru, at tu wilków kopa; 
mówi jeden do drugiego: 1.jedzmy tego chłopa.. 

Chłop pieniędzy nie czekał, 
i do domu uciekał. 

W6Jołcki P. l. T Ił lir. 27S. 

34.7. ed Tart&yoa (Pnimiaw, ł.lirowice; . 

~1 n J t-rr:•w~ 
j,ol V l ol V V 

J. l"ecbal chłop do mlyoo, adtcbla mu ko - by - la. 

A &o- aa tu pla-ce u t~ p t~ - ko• kla - rf . 

2. Cicho tono, nie płac, 3. A ze łba latarnie, 
wróci nam aię ta klac. z całej klacy safarnię. 

Z kałduna kareta, A z ogona sitka, 
ze skóry płacbeta. jut kobyła wsytka. 

Lud. Ser. XII o . G06. 

od lnowlndaa (Rucqca) 
mówiąc: 

.-:'\ 

-~ - .. 6 .. ~ : 
ł Ąt;_~f5~l54 a~ik@r ~ =si 

V V . -~ v """ V 
J;.bo ci C dobra my1l nawiedd a - bo ci dobrt myśl pnywitd&ie a boć m t powi,:u: Do boru. 

l. śpiew: Oj gdzie tam jedzies Maćku, 
Maciululeńku, pociecho moja? 

mówiąc: Nie powiem. 
śp. Abo cię dobra myśl nawiedzi, 

abo ci dobrą myśl przy'ńiedzie, 
abo~ mi powies: 

m. Do boru. 
2. śp. Pocóz ty tam jedzies Maćku, 

Maciululeńku pociecho moja? 
m. Nie powiem. 
sp. Abo cię dobra mylił nawiedzi, 

abo ci dobrll my~l przywiedzie, 
a boć mi powies : 

m. Po jabka. 
1) Znaczeaia tej pi dni ludzie już nie pomni}. Starzec jeden utrzymywał 

jakoby to była rnmowa między taką Smitrcią a .Maciejem. 7..ona zai jego uwa
Lała jl} za urywek • klechdy o tabie esy ropusze b~df!cej zaklęt.l} ksi~tniczk4. 
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:1. .p. \Veżze i m ni•' z . uh,! )f:u:ku, 
:.\fadulult>itku, pociecho moja. 

1/1, , 'it• \\I'Zlll':• 

sp. A bu ci t: doln·a my~l nawiP!lzi, 
a bo ci dol11·ą my~! J!l'Z.}'\1 iedzie, 
aboć mię wezmit• 

fil. \\ ~iadajzt• tam za poirednie kola, 
c.·,JziP . iP k1·•·ci :mola. 

L sp. H~tl\· zbier:u: (jał;l~·n) ~ tobą lfaćku, 
~facinluleitku, pociPcho moja. 

III, .:\i t l'Z(•lJa. 
sp. A ho cię clohra my~! n.miedzi. 

a bo ci duhrą my;] przy\\ iedzie, 
ahoć mi ka)p,: 

m. Zbiera.ize ale w dziurawy worek .. 
f>. 8p. A zj .. m ci ja jedno \fatku, 

..'f:winluleitkn. pocil'<'ho moja. 
III. :\ił' tl'ZI'ha. 
sp. AIJO ci~ dobra my~! na11iedzi, 

abo ci duhr:! my.q ]trzywiedzie, 
a hut w i puwit·s: 

111. Zjt•tlz ale rohacywe. 
h. ~p. Kup mi kukidt•ck~· ~faćkn, 

~[acinluleńl..u pociecho moja? 
111. ie kupi•:. 
,ąp, A bo cię dohra my,;! na 11 ietl7.i. 

a ho ci dohr:~ my 'l JH'ZY'' iedzie, 
ahut: mi kliJli ·: 

fil. I\nJoię ale spaloną. 
7 sp. Kup mi pi11t:cka '1at:ku, 

Maciululeitkn pudecho moj,\. 
111. :\i•· kupi•:. 
~p. A bu d•: tłul11·a my~! nR\\ iedzi, 

ah•> ci tlohr11 my;! J•rzywiedzie, 
ahtłl1 111i kupi. : 

m. KnJ>i•: ale kwa~lll·gu. 
H. p. Kup mi g-nrzałl·cki \lat'·kn, 

~fadnluldtkn p • rho moja. 
m. .'ie k. P•.· 
sp . .\bo <:i•: dol. m lll,Y.'l nawiPdzi, 

a ho ci tluhrtt III,Ytil J·l'Z.)'II it•dzie, 
alJo mi kupis 

m. Kupię ale Jlrzy•lymiOnt!, 
i 11 ~zynkarki z 1\0tl.! urobion~. 

!1. sp. Gdzież ja. d po;tf.,lt: )laćkn, 
\fadnlul~itkll poci ·cho moja':' 

tli. Xie )JOWit:In. 



sp. 

m. 

10. ~p. 

III. 

sp . 

m. 

l fiS 

Aho cię dobra my~! nawiPdzi, 
aho ci dohrą myśl przywiedzie. 
abu0 mi Jwwies: 

Pu;cielze mi tam pod ratuSPHl, 
gdzie chłop orał \\Oiem i koniem kusym. 

Brd~ spala z tobą ~Jarku, 
Jl ariulu lt·ilk n pocit•cho moja. 

Xie trzdm. 
Al1o cię dobra my;J nawiedzi, 
. -\ho ci dobrą my~! przywiedzie, 
Aboć mi knżes: 

Uklatlż-ze się tam w nogach, 
ale me nierusaj. 

Lu•l Ser. XII n . 595. 

l. Gdzieześ tam uywat, mój :4ewerysin? 
\Ve młynie, we młynie, złota ~Iary~in. 

2. Cóteś tam robił, mój Sewerysin '? 
)lląt lll<!Cki na pącki, złota ?lfarysin. 

3. Cóże~ tam jallał, mój :-;e,very~in? 

Piecoue suchary, złota 'farysi n. 
·L Cóześ tam pijał, Illl'• j :-'e\\erysiu? 

Miód, wina. co było, złota ~[arysin. 

;,, A cy cic: lJili, hi! i, mój ~e W H) sin? 
Oj uili, oj uili, złota )fmy~in. 

li. A cem ci~ bili, mój Se\\rry>in :> 

KaiJcnskiem trancmkim, złota )fary~in? 
7. ~Ioze~ mi chory, chory, mój ~ewerpin? 

Oj chory, oj chory, zfota )farysin? 
8. )[oze ci•: główka holi, m1ij ~ewery~in? 

Oj buli, oj boli, złota )Jary~in. 

!l. )[oże ty mi nmrze~z, mój :-;t'wt'rysin? 
U.i umn:, oj lliilr~, złota "arysiu. 

1 O. A kto ri~ b~dzir chować mój Sewerysin? 
\Vsystkił' panny \\"ar~awianny, i ty 'farysin. 

11. :\ gdzie ci..: b>,:d<l chować, m•'•j Sewerysiu? 
Za ~cian•t cmentarza. złota )larysiu. 
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12. A w cem eię hędą chowa~. mój śewer.r iu? 
Po chlor•sku w nkmanie, złota ·'lary. iu 

l :1. A kto ci~,; htdzie p laka·· m •.i Sewery~iu? 
\\'~.r tkie panny \Vnr a\\iann} i ty :\[nryJu. 

l l. A jak cię J,.:J:! płakać, llltÓJ 'ewcry. in? 
Bu bu hu, kin kin kin - złot:l :\Tary. in. 

l;,, A ktrjz ci hę,Jzie kaka~. m<'.i :"-t'\H'rpin? 
Hy•ll'lek, mutycka i ty tei. '[aQ·~in. 

11), A jak ci l•~:•lą ,lzwontć, mój :-=e" ery"lll! 
11om hom, bom. zyn, zyn, zyn, złota 'lfary~iu. 

L• l er. 11 tr, 11•. ,, XII n ~ 

.·ut t, Dr 11. JG4. J.jl l, 

---- -l 
---:l -- -

l. (;,Jzieżc, tu b) li al, czarny barani••: '"e ml_ynie, "'' młynie, mo;ci\1y I•anie. 
Cużc~ tam roLi!, l'Z:trny L.tranh·: •l 

:\IJ:1J lll!!Czkę, IU]fll lli<Jl'Zkę, lllO'Ci\\)' J•llDie . 
. 1. l'óżt·ś tam jadał, < zarny baranie? 

]\]u rczki Z IIJ<!CZCCzki, IIIO~ciwy J•llnir. 
l. CotC); tam r•ijal czarny lt.ll'llnie? 

!lliód. mleczko, wi,id, mlel'zko. tllu;ciwy J•llllie . 
.•. <1dzie:h · tnm .ypial, czamy Lm·anit·l 

Z mlynarh;! J•u<l udark.!, nto~rh1y J•anic. 
"· .Jakż ci~· bili, eznrny J.aranie? 

Lup, cup, cnp. mu-ci\1.)' panie. 
' .• l ak i e· ncit kał, eznrny haranit ? 

Hor·-n~a olu },, a, mu;ci''Y J•RJloie. 

l ... 

J.l _ -- ---"- -
~ 2- "' .., _ • f.'"• -- ..... . .--· . " ,...----- " __ --=-~·I ~ ... -.'T-~ E ~ ... t:: : j 

-1 -~ 3:.!_ ·- · :r.- ••• E~ 
A " uiu.lll lt ra •u, \l)-\\ lam •au .. 1111. li~.; l ł l h. u un 

tofłlbil .. h.- d. \ 11 

:!. A ou pl?tli o-1aLiL 
1 an J zn• go zrdJil. 
"·rzucił 1 w JI•Jkt·zy\1)'1 

ju2. •lndfk nie ży11 y. 
l , ' ~;r. XIJ u '"~ •. 
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XV. 

Pieśni dziadowskie. 

352. od Riały !Grz)ruko wic c) 

~~_..~ i"J ~ ~~I~-;::::e .~-:1 ~ • r.::t - ·_:1~ ~- t:~ 
4 • +- - ~ ·~ -- . · -- ., -1 -~-- -- 7-•-

~ ~--.1---.' ------- - --- .._ ~ 
\\ I I I I' lz 1~l-: po - sł.t )'&lin :l 111 t l t! Ie l JH7:Y - j f'c ll:tl 

~.-·=I~-·1 --_ ~-.. -~-- -· --==-=-~ . ·- ......... - -• --t---'- -·-- -- --
tJII , ---t -+--· --.;1 ... . -- -- ----

• - - - --- -+--- -1;1 -.t-- -- --------- --

ll!l ni .i 1· .n, 1 ~ 1 i d..ł\ lu-dt'l ll ~.uu o;a-tan . 

\\" nit•dziele, w nietlziele 
poszła panna na ziele. 
l przy.it·clta l t lo nij pan, 
z pi•·kła rotlt' lll >-am tizatan . 

:ł Kłaniani, kłaniam, mospanie, 
z piek la rutlPm ~zatanie. 

Po czt·~ m żeś mnie pozna la, 
źeś nmi•• takim naz11 a la'! 

;1 l'o koniku po wronym , 
i po ~iutllt • tiJllolont··nL 
l' o uzt!Pccc z-łocisty, 

1 o caper:ct> o:.:nioty. 

7. l 'o ta panna robiła. 

że się tu nam dostała? 
Dwoje tlzieci straciła, 

a o trzecim myślała.. ' 
8. J e1lno w piecu spaliła, 

drugie w ~noju zdusiła, 

trzeeie lei.y pod miedzą, 
lnuzie o ni,;m nie wiedz<[. 

9. ,\. boru sosna sto,iała, 

smoła z sosny kapała. 
.Jak ta smoła kapała, 
tak ta pauna płakała . 

·L ,lak-d .i ·! IIZL!ł. tak tlie~i", 
po huru i pu !Psil'. 

10. Ispojrzałazpo11ieka(':podoka) 
i ujrzała człowieka. 

Bory lasy szu1nialy, 
g-ałęzit• ~itt łamały. 

;-, Xie ni••;; . żt> mnit· po bunt, 
be mnir. tt:skno lwz tl II'OI'U. 

A nie,; - że mniP dulin<t, 
t•~ skuo.~l'i mnie OJHiJq. 

!L l przy!Pdał przru pit• kło, 

i zapukał 1v Sile okno: 
lltWÓl'Z lll'aCiP LIOII ,I dwór, 
witlz•: ( 11iutl~·) pann~.: ~amowtór. 

Idź czło11 iek u do tlomu 
nie po11·iada,i nikomu. 

l l. Tylko ojcu samemu, 
tylko bratu starsemu . 
~la.i~ w domLl jeszcze dwie, 
niech je karzą lepit;.i (o<le)mnie. 

l :2. X i ech t lo karczmy nie chodzą, 
nit•eh dworaków nie Z\\"u•lzą. 

Ho mnie karczma H\liO!lła, 
ja n,t wieki przepadła. 

'' {Jjl'i r~i P l I Itr ltllt 
J_,, .f ~er. X 11 n. 611. 

~~·-· ~j:_,--ł_::_ł_. -f- -- . ~ 
-~-· ·-·· - .... .:_t .:,:_. _ _!!._ • • . :_-_ __--: ----
~ " · ~ -- .... _._ - . ... - "i- - ., __,~_ - -- -- - - -

• ·---.... -- __ ., __ ~- ---r- - - - - -- - .... - ---

Ił ' q Ul l', rvzto - t: Y- la wiauel.. "H!. 
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:ł. Przysed do ni.i młodzieniec, 
z piekła rodem sataniec. 

:ł . Obroł-r.i ~i~ obroł 
sam Pan Jezus z nieha, 
i ognoi irotke 
kawołeckiP.m chleba. i t . d. 

1\. l[ zlowokt I.u•l Itr. 2:.9 . 
Lu~ er. X\"11. n. 14 

u tra-(1 łaa In - hie Ztł' 

l~~~-. :§~~- =t:Tł l-1_4_-=--:ł~~~~g:j~ 
uk.a- za-no, uy lf wy -- ple - ni - ła ! 

l. Polska korono, co słychać o tobie, 
drogie klejnoty utraciłaś sobie. 
Ziemia nie rodzi, jak przedt~m rodziła ; 
czy j~j zakazano, czy si~ wypleniła? 

2. Ni jej zakazano, ni Bi\J wypleniła, 
jak j~j Bóg przykazał, ziemia uczyniła . 
Oj przedt~m tary lud brzydził się czartami, 
a teraz młody lud liczy tysiącami. 

lluowuo. T. 11 11 
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3. Oj liczy, liczy, chodząc po ulicy, 
ojciec matka słyszy, rózgą nie wyćwiczy. 
Rózgą nie wyćwiczy, czarta nie wystraszy, 
a czart go kr~puje, ten lud młody naszy. 

4. Oj matko, matko! :tebyś ty wiedziała, 
,iu:t twoja dusza w piekle pogorzała. 
Żebyś ty matko, rózgą dziatki siekła, 
wybawiłabyś ty swoją duszę z piekła. 

5. Oj siostra siostry domu nie odwiedzi, 
bo się bogata za ubogą wstydzi. 
Matka u córki miejsca nie zagrzeje, 
bo się w jej domu złe przekleństwo dzieje. 

6. Oj córko,. córko! tyś tego nawykła, 
bodaj-eś była przed zrodzeniem znikła. 

Wykarmiłam cię własnemi piersiami, 
Co na· cię spojrzę, zaleje się łzami. 

7. Ojciec u syna prosi o wspomo:tenie, 
syn na ojca spojrzał, złe na nim odzienie. 
Oj syn-ci siada jak pan do obiada, 
woła na sługę: ~Wypędź tego dziada!" 

8. Oj synu, synu, masz wszystkiego dosyć, 
nie odrzekaj się tego:! 'chleba pt·osić. 
Ojciec-ci wyszedł za ostatnie wrota, 
jęła się syna nędza i ślepota. 

9. A jak-ci przyszły te anielskie gody, 
prosił syn ojca o kropelkę wody. 
Oj synu, synu - choćby całe morze, 
już tobie synu, w piekle nie pomo:te. 

Prcy}acł.Z Z..du, Leozoo 184& D, 20. 
Lud. Ser. VI. a, 441. Ser. XVII D. 19, 

357. od Wiokitek (Mlednlewioo). 

f~ i r r· ~ 1~11 r·tt~= • n r· s 1 
Polaka ko- ro - no co słycha c o to - bit, dro-gie klej-

~ lmo 2do 

ręz9? @t@bl. 84fFJJ l 
DO - ty u tra - ('l - lal ! O - bie , so - ~tł. 

l. Był król na łowach 
jetdził po borach. 
W trąby grają, 
psy szczekają 

po borach. 

358. 

2. A w tern jeleń z ohoczy 
z złotym rogiem wyskoczy. 
Król naeilłguie ci~ciwy, 
pada jeleń nie:tywy 

na borach. 



3. Król wesoło zakrzyczy, 
rwl\ ei~ kundle ze smyczy. 
Biegną strzelcy na łowach, 
po borach, po borach 

na łowach. 
-ł. W końcu rogu złotego 

obraz syna Bo:tego. 
W koło wielka jasność, 
taka była zacno~ć · 

obrazu ~wi~tego. 
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359. 

Była iw1ę-ta Do - ro - ta~ 

v 

fi. Wszyscy si~ zbiegali, 
razem poklękali. 
I na górze na on~j, 
na górze zielonej 

klasztor budo wali. 
6. Tam w organy grają, 

ludzie si~ schadzajll· 
nabo:tnie 'piewają. 

W6joleki P . l , 11 Sir 31~ . 
(1 r~koploa r. 1609). 

ud Czerska . 

by - •• i·i~ - u Do- ro-u 

= --·gj 
sta pr111 łuó - lulde WTo-ta. 

IMd er. I otr. 282 n . 31 . Ser. xvn D. 13. 
K Korlowaki. Lt.d otr. 2M. 

360. 

kał-de-go pnypad-ku 
K . Rotlowokl L"d otr. 267. 

Ko . llloduuewakl. pic.",.i-1: ko4cl•l"Y (Krak. 1!132) otr, 2:11. 
Ko. Ielle~ : .lbw• pul'łl naboi'ł)lcĄ (Polplin 1871 ) sir 706. 

A. llłedyi iwaat oa 

nie wld11al - u ta 

... ---.-
ja 10, pne - pal~ moie 

P. B6g: Na ciało puszczę, 
ale na dusz~ nie. 

361. 

Wit- duł 

Jo - ba 

00 fłklUDiłWiC, 

"" o uata-o•t, Wida11ł 

lw•~to- co r 

--
oa nieco, pnepu;e moje oa nle1o. 

Szatan: Kazałeś-ci Panie, 
niechaj-te się stanie. 

L .. d . Bor. Dl a. 816. 

u• 



164 

:J62. od lnowiodra (B~tuyca) 

•• do l'i~J 

l. Wazyatka'ć to moja nadził'ja - w tej torbie skórzanej 
com ją dostał po ojcu - z dziada powołany. 

Jak ja se do niej zasit:dę 
i głosu swego dobt:dę 

wnet ją napełnię. 
lł. A jak przyjdę przed kościół, siądę na cmentarzu, 

toć ja sobie pie.śń zaśpiewam o świt:tym Lazarzu. 
Kobieciny sir zhli:tają, 
chleba stira, dodawają, 

at torba pęka. 
3. A jak-ci jut po odpuście, dziad kościół zamyka, 

Kalęta ae wino spijają, chłop gorzałkil łyka; 

i jać te:t muszt: czflmprędzej 
zanieść z pół torby pienit:dzy 

do swojtlj Kasi. 
4. A witaj:te mój Jt:dras?.ku, erduszko cię wita! 

jedną ręką go za szyję, drug•! torbę chwyta. 
Będziesz-ci pił gorzałeczkę, 
albo tet piwa szklaneczkę, 

a mój J ędraszku! 
5. Uraczyłaś mnie Kasieńku, pó.idt: spać pod szopę, 

wet ty pszennej mąki kwartę i wbij jajek kop'<. 
Białka na stronę odrzucaj, 
:tółtka z pszenną miłką skłócaj, 

włó:t w garczek masła . 

6. A jak-ci ich wygnieciesz, obracaj na ro:tnie, 
ateby cer nie zleciało, obracaj ostrotnie 

J ednt ręką obracaj'łc, 
drug4 ręką polewając 

aż się upiecze. 
7. A jak-ci ja BiQ wysapi~, będziemy po:tywać, 

z winkiem, z piwkiem, z gorzałeozką, bym mógł dobrze lipiewaó: 
W szystkoć to Opatrzność boska, 
niech :t.yje pieczeń dziadowska 

i torba moja! 
U.d Ser. VI a. 419. 

-·-
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i t ak c i e). 

363. od Warnawy (C~trolak6w) . 

Ya1ur 

Obaez. Lt.4 ( Pieóol) S.rya I o. 46t, 

Kowal. 364. 

~~ V 
A mo-jłl mi Ja-1usia " Ja l& al, 

po-kutu-Je n karcmi-Da dudni 



1fl8 

365. Curoiaków. 

-+-.e-I~~~e r @-;E~=k-~?~ 
- / -:=E ;;~ t-- -- --- - -- - --
Drobny pro-sek. da dro-bny, drobne ~tr•-C'ki na nim, dohre 

·1 ~1 t~--_a:j~_ . - =t-~ -,.- ł 
~~~-~---~-
~ ., ,l 

sli,•ka .Ja111, dobru i mnit za niru. 
Tul Lwi. Ser I o. 227. 2fi. 

Ob•c• or 439 od Waruawy ( ~łuiewiec), 

Z1mna ro &a 

Ch}b• by J• 

" ty1 lto- :otL kup trnl\i-ki za d "·a ft"Oia. 

o- ea· Ja-ł.t... 11 tru-.i-ka trza ta-la-ra. 

2J 

:Hi7. od W&muy (R&.>Iyo). 

~ i_ ~ .. ;:::,), R9 ~ 
f$Tl~~~=;Jt;; ~4 H-~· tti1 

., --~---- .,., 
1 Je-dna dró&ka od W.uęa-wy druJ.ta od Ra - wy, (1d Ra-wy, 

01~ u-.,a-uj roo-ja ł\a-~·du choc Jtt ku-la - wy , ku-Ja-wy. 

2. Jedna drózka od Pnłtnska, 
druga od Warki, od Warki 
boli garło - śpiewać. darmo, 
trzeba gorzałki, gorzałki. 

NuL~ lwi ~er I slr. 3~7 n, 156. 

Teu Lud Ser. XVIU a. 'l-11. 80(1. 



l ilU 

daj, tu rol daj. tr1 m1 daj w,• · nec.ka. 

:nu. Faltoty 

d• bo-Ja - la llf wll - ka, da J•rłJDIÓ jt ~l ar c in -lu 

~. Oj bodaj ci hultaju, :1. Oj bodaj ci, hultaju, 
da. słońce ni świeciło, 
oj nie miałeś się zenić, 

da. zwodzić mnie nie było . 

~i l. 

da nie świeciły gwiazlły, 
oj zwodzileli dziewcęta, 
da obiecywa.łeil kazdej. 

od W1H li\l'ł)' (Woh(a1. 

i~ =~-
-.-+--1"=f-t_L;-=--.:- f'"'·: l ----l"- ~ ,___ --~ 1 _.,._ -t-:-" .... "'-~,-
~"' ',;"' ~ - "' "' .... d bo m1 &Jf ;uc-Jt -n1, 

d" z;a ,to- .,.,11 rho-jJ -na 

2. Oj za głową chojina, 
rla za gor>-ytem róza, 
zacl>kaj mój Ja. ieńku 
da j-az urosnę duza. 

:mJ. -- ~ ~~ 
.-~-tEŁ --,-_t:::-J-ł _." ."_a,..._."_,_ 

"' "' :: Z ponltddał - ku oa 'to-r k. Jlrl)' td •t 

l"' Y td-cl ;ak do •o ny 1·• 'h l k 
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2. A cóz·eś ty za jeden, 
da co ci wianek mam dać, 
oj trzeba by mnie wprzódy, 
da na dniu ciebie poznać. 

3 7 4. od Warnawy (Siułew, Szopy) 
j 

~ . 
l; iil 

OJ ko-ale r-sa-ły, nicnie miały , bodaJ-•• ci~ mój Jui -Iw, 
do 1o-le ko-ry -to, kory-to, da marole za-bi - to, sa-bl-to. 

N Y ta ob ar 634. 3 7 5. od Warna wy, :Nad&r&yD&. 

l ł BfDieet~~ 
~ "" "' ..... 

1. Oj bodaj elt hulta-Ju da wrony koó u - uoaił , 

oj wzl.oei mi wiane-cek, da aft wie - Jai 

2. Oj bodaj cię hultaju 
da koniki zabiły, -
oj po co ześ mi stanął 
da w moich ocach miły. 

ait prosil . 

Nnta : LN<l S.r. XIX a. 407. 

376. ed Waru&1ry (Opae&). 

I ł B ~~pt~~ c srr-9~~ 
l. Oj u mnie je tycio lplówek da pól kor-co-wy worek, 

nie wyłplwam w ponla-dalalek da wyópie -wam wo wtorek . 

2. Oj umię ci ja śpiwki, 
da i małe i duze, 
oj co-by ich nie spisał 
da na wołowej akórze. 

Oryl . 3 7 7 • od Piuecna (Opaca). 

J9 ~- . 
~g ciYJ~ww~ 

Oj ruch ob.lop-cy na w o -d t, bo wo-da ma - Ie - )o, 

oj ret.m.ao wody nu-k•, wa-ło oie na- Ie , - Je 
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378. od Warnawy. 

fł+neG l.q~~W#la 'irtfi • G ~~.., 
"' Choć ja go-ły i tyó gola, J .. le-ro- ta, ty ele-rou, 

aa ay-wota 

!luta ob. nr ~49. 379. 8ollpey, Bałtów 

,,q f#B18 1

fiiEI&YfHI@ &=l 
bo - la Juiu ho-la.. w karcmle to - bie nie niewola 

Zebys ty tak ci o al ko - ••· jak clt wtaó - eu diabli DOl• 

Nuta : LNd. er. XII n. 111. Ber. DII n . lł8. 

Owcurelr.. Wollea, Kabat 

Oryl . 381. Caernialr.ów 
.• 2 

tł • R m l mm 5 r c l f !J-i_,vs i Ci 
. Ił ~~. ~ :... "' 

Oj holuJ Jul<u ho - luj, maa ci konia. 111&1 do-brego, oj doet&-

• 
) ) ,•, ~)' 

1~ p e e s Sli i]1 fi c s ;E? 
ałe. dsiewcyoy da od ra - lU jedoe-&o 

llnur. 382. Plueezno. 

fłY B W l G- erl p &!!11 bUntTifFI 
l 

A4:4 
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38H. 

384. Słui.ew 

~~~~!=i~~ę&J~~·-~_&ł!-~~fti-F1 
... ~t::::"' .., .., i.- t::~.., 
Ol V 

Kto tarleuje a nie UIDit', to ~o Pau n~··g wyn -lumie. 

Kto tańcuje a nie mc.-U.. to mu Pao Róg dopo-moł.e . 

Lt•a. Ber. XVIII n. 854. 

:ł85. R.uzyn 

~ą~r_~ v c (; t:: t::=s-t:i ? v~r-
Wcoraj switto dziŚ ołtdziel•. choda do domu psie-gardzie-la. 

Chodi ~o domu psio·ła)daku, poskrobiu 11e 

386. 

JlO <&)da-ku, 
(kluzeó). 

IMa. Bor. I n. 7 {otr. Sil). 

łtanyo. Okęcie. 

387. 

~ ~ ! 9 ~ ~ Rmyn 

~ttm~A"l~ ::: ... ~ ... ~ ...... .., 
"' v Nlop6JdoJ• inblc lian~ bo al~ bo-)f l'erayja-oa, 

bo Peroyjan olodzi w li pi o 1 wyatn01cyl na molo Ślipie 1} 
(na drzewie) 

Obaca: IMa {PidDI ludu) S.rJ& l 11r SIO 11 '· 

1 ) Odnosi się do wojsk zak&ukazkich (r: Georgii), konsystuj.,eych w oko
licy Waran wy około r. 1840-1860, które zwano pnlklll)li perskiemi. 



Muur 3~ '. R•nya . Foleoty. 

~ 
- 1 1::::::1 l 

- - l ~ - -t·•-- ;""-:::';J 1 -.J~-~ ~· -~ ·-~t - .,~ __ ",_ t::~ - . ~~ .... -•• ~ • - • +-- _,... " - J - · - J 

'"" . " " "'~ - - -· . -"' t;i'::i-- __ " , .,~ ___ --~-- :~_ .. 1 _,_~ -.~ 
"' "' "' :...w Ju •- ~ o p•Je 1 •ny ba - Je~ da i D 1 dJi•cł ... -płaC"h f'ie 

ł}~i~-:::-·-t -~I- - g:J =t:5t_~ ~ r - • 7· - - -
~ --::::: •l..J• Jl• :::::- ~ . l - ~---

~u.ta Lw1ł f r. Xlll D. !06. 

:l 'J. Falrut 

1"'3:1' ' ri 
:i -~-i -E-;"'·-:J::a-ł~ ' • .1 
*-._--;-E~f- ,_• ·f .• :.;-- t~-: ,-~1 

l t:: "'l ~::: .... 11 
Ka rC"-•• - ret ko moja, bo car dt aM1 •u m• 
łll ~ p1 5 Ul D Ił 11& ~( IID 1t 1 pi - l - Dl t lO !łł&O i ł 

::! . Karcmarecko moja, 
pól-garcówka sucb. , 
przylej tego ługu, 
będzie w i..:cuj długu . 

111 e u - ło- w•ł b1-ca 

:2. Daj mi waspan pokój, 
co mi waspan robis ? 
ja v.aspana nie chcę, 

waspan za mną cbodziR. 

ll 

:J. Karcruarecko moja, 
nie zagasaj ognia, 
bo ja tu przyjad~ 
do dziev. c,yny do dnia. 

C' & - lu - t.ka s pó- du1 -ca 

3 . Oj miała j a , miała , 
kochania zadosyć, -
Pan Bóg dał, kaduk wzi14ł, 
niemam · ię cem ciesy ć. 

~ ~Jot a . l~.,d ... r. Xll . ur. ft: . 
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Nnta ob . nr 368 , 391. l"olipay . 

... p~~;~ r'""'' ~ 
~~s ; ttą~~ tt-tii F-l' r :' 

"" "" "" l M.a-ry na mi ebłopey, Wa-ry-na mi mówcie, 

Wa-ry ny mi tn.eba, Ma-ry-nt mi zróbcie. 

2. Maryna mi chłopcy, 
Maryna parobcy. 
Maryna mi we dnie, 
Maryna i w nocy. 

392. Ok~cit, Raków, 

tłtl &iji;~rt~~ 
1. Oj sunuj-u mniesunuj, oj boć to nie jabłuszko, 

da kitdy masz sunować, da urwaC. i skosztować . 

2. Oj bo jabłuszko urwę, 
da wolno mi je cisnąć, 
oj a tobie, Jasiuniu, 
trza mi do śmierci przysiądz. 

393. 

2. Oj wolała-bym, panie, 
da gorzki piołun jadać, 
oj nizeli tam do pana, 
da za kolasą siadać. 

Rutyn . F&ltnty 

g 



OJ Wlfllko m! lf od• 

da &e taó - cu-Jt &Jd&i~ 

-
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394. 

oJ a- no 

da a - rto 

3!15. 

Słuie~ite 

darka ile-pa, 

dan ote wi-dz.i , 

łuitw 

OJ cicho AD \,l nif'płar, li a nit bie - rz.t cłf smarkar l:htnt c:it u -

"'"' 10- da, ~•lo Jak Ja-ao-da. 

2. Oj matulu, matulu, 
na cypek mi kupcie tulu. 
Mało wam ub!jdzie, 
a mnie ładnie będzie. 

OJ o a wy - '''kłem dueYie, oJ 
da wiewi6 - re-cka Kfttble, da 

-~ 
..,...__....._ 

Kopt - ka Dit tpr&ed•m, 

.., "' 
m• rO&IJ'&ł bit, ko-ko-tce 

3!J7. 

koptek mo 

"' JaJ - łro da. 

JOlO f 

a-le 

~ ~ 

Die dla ciebie 

Wilanów. 

im1ecie 
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Owcur~k :HJti. Wtlan·I'A, Zawady. 

1 ~ ..- ---

' - """" - liUU 2do -~~-~-~-'-1- ...... -·. t-----_>! ___ ~~----== --._.-, 1-::: ,· ~ --~·.." --~~·~·· ? . ~~ -+- _,__. ·L~---- -~~ ::t:.-::::::!=• 
~ ..... ------ -r-" .. _- - -~ -

l : 

_____.!__:-~t-~ - ::--ł~-- -1:_..: -~ -t:---.. --~ 
=~~~ ~:4-:• :~· ::r-~_::: ~ ~--r:-: - .: • . .. --c.J - -*- ---G * • -;-{' ---.~-- ----------

- =-Lu·l Ser I n. ~7~ (• "· ,~J,, - Ser. XIII n 13,. 

-!()l. 

nie pnylez1e. 

~-~ - t -.....-.---. r-·~~--i ... ...; ___ ) --- -~---~ .......... ~- .. -~! _ .. _, - . - _---
_,.. _,.....~-· . tl · - .......---- - -T" - · - · . -' -----o= - -- _ "..".._ --...,..., - --- - - -

L•<d Ser. X \ ' III n. 772. 

40:!. 

oj leptj run ie poc;>luJ da tu t.o 



l\uta ob 

' 
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2. Oj nie bij mnie hultaju, 
cła hol· mnie nil\ r..ahije , 
ja ci sit; nle poprawi~:, 
da zdrowia mi odejmies. 

/,ł(•J. 'er. VI D, it 4. 

~IJtil: I~ucł Srr_ XIII n. J:!\- G. -
~tr. XII n. 2h7: 

lO·L 

f-. ~ ---. j 
f "-- -~j " ~ " . 

t~ pa rob~k J• dzit ') 1.1 

ty 1•-ruLtlt.. do rołJ~J~f) 

nr. 435. , 40(.i. Po"''"· 

--:..·.-- -,-t ~~ #·§i i/:l- --~ -.-f~l:::~~~~~ 
_-::-.::.. "ti ~---=-=- ~ ~ f .,1 - " ~ -;. -
OJ ui• b6J-zo lf nie b(>j, ua •••go koala nie b<IJ, 

oj ~o t tu m UJ L. O -ot et l, li& ul t za - ltll o i- L,;. o - gój 

~ ~ · --~ n ~ · ---

- - • ~-J~f # ..... "': -~-- -. - - :1 ~ ~(, -I -'L';:-~· • ~ t- , - -.-:7..-:l === ===1 
- r;;iol · -- --+- - +- .. t:+- - _ ..._ -- - -. ~ = 

Kuo•ue. T. 11. 

2. Oj nie bój-ze . i•: nie bój, 
da me~o konia zdrady, 
bo k1 · tko 1111 iązany 

tła mó,i konicek gniady. 

l:! 



178 

407. ro ... la. -~~~~~~~~-~-~---

23 

408. od Pia t<&"a (Cioci u"}· 

ftE egnłn%ł5#1i&~H ~ """"~ ~ """" 

l . 

Ojse 1o-no moJ• aono, konlkl nam pokrad&lono. 

Ja do ko-ni, koni ot ma, karcmarkil za dłuaek wz1tna, 

Oju da-na 

Do dote-~o , 

oj-ze je et, 

ol-ma je-go, 

-~ ·u c:hole- "ł 

moja Jó - tiu 

2. Ojze ino, mt>ja zono, 
koniki nam pokradziono. 
Ja do koni, nima koni, 
a óna się skrobie po ni. 

od Piuec&na (Siomtayn). 

zloty juce. 

w1ieoaś mi go. 

K. Kozio• ki : Lwd alr. !19 a. 88. 
Nuta L~d Ser. XID a. SIO. 
Ser XV III a . 899. 

.Nuta ob nr 387. 410 . od 

A có .. ' ty u paro- boi, tojom, goly lłobek 

A eOn ty t.a dt!ł'wt:rka, dwie ko ul , jedna kitt'lu. 

K. Kodowału: Lud atr . !G7 n. 11 . 

Cter ka . GUry. 



Z kar lU) 1 - d~ 

•ara chło(•-q, 

179 

·113. 

p1jany jo, 

~aoah-ja 

oj da Pan Hl•l; wa pu-kar:r:t-, 

41;). 

ml lltoa ayolure('ll;a 

Kotlowoki. L•d '''· 266. n. ł. 

... 
Wara <błupc:y 

ł1ym '*&m kory uie "'Jłup1ł 

K. Kozlowoki: L•d otr. 219 n. b~. 

111 lr!ił ków z.ma\\ol&de. 

o•l Cztr ~a (Cu~·lln) 

2. Jakem była z wianem panną, 
miałam chłopców z każdą sanną: 
byli ze '' i, byli z miasta, 
było tego półtora- t~. 

K . Kodo k.: l.•d otr 279 n. 89. 91 • 

%\ula ub. nr \itl . J l G. 

;_i1 ~ ~: 
" ,l ",_ .; 

• ,l 

l 01 o -n. 



2, Ojze, ojze, ojze .iesce, 
sum kuniki w Nowt'm-mieście. 
Sum kuniki, sum ka~tanki, 
uwiunzane u kochanki. 

7r - by nie- lu pi- lu. 
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3. Powozu nie sprzedam 
ka~tanków pozb~dę, 
kochałem dzio,,cyne. 
jesce lepij bt:dę. 

K . KutłO,•:tl-i. 1.14·1 str. 261 1 2.81 n 13 i 101. 

W t' ·tłode c ho dzi - Ja. 

K. ł\otłł.)w:lki; !.ud str. 271 n. 37 

Nuta. 1h. nr 389 ~99. 41 ~- <,d T.ncz)Ua 
1
Pra7mów). 

ił - -~-/:::;;;m·-- ·.,-;1-r~---t ... -~ ~ -.-ił-~~ . -J~T: . • • ;;,c;: .Ił{~ ..,-!!.----:::;;:= . -t!~=~-= ::-.ft-1-;..o' "__ . .......,..._ ·~ . .. :,..< "" ,;---.- . •-r- ... , -+- --- --- - ~-= '..... .,;. ·--·- . . 
l.łh"m jo t.yl karnuulu ~yu, Ut" -J~ałhym nock~ i d.zitń, 

1 ®" s-~~;:r::ga:;-7 ł=~ .. -~-.-r1=:5~:;:-::: ..... tE~~~~~ 
-Lil-• -,.3- ., . ·~~ (;--; ·~·- ~-~ tl 

3 H J& d,.._•rs~l f1.1rnal, k.tOt.h} za mn&ł!' l.o.óuie po~nal 

Nuta oU ur ~Rl 

OJ nie korhoj 

da bo ci to 

. j 20. 

tJy,o- aka, 

nie ... tuzy, 

l\.odowslll : Lud atr ~Tl " 7• 
!'<iuta /.,ul Ser. l n, :nt. J7:! . 

otł Wark& (Oatrnl~i..a) . 
l 

dd kuchoj u - ~roUniclu, 

d :t do ci k.1da- t tJ.. rozy 



1 'l 

2. Oj 1!0 ci k \\iotek rózy, 
da do ci na trze\\ i cek, 
da bede pro il'• Boga. 
oj to mi da na oba. 

h:. Kozlow kt Lud Itr. 271 n. a . 

.Suta f,\1 nr 4ll"t l '21. od l•zrr ka 

-~" -- .. -~-~-~~ ~-- "" I- re ~ 
E 

r-a- .... ...,_ -, ·- · -'-7 .-........ -t--- . · ---. -H-.-.... ,- -, ,.. . o :.. . .... , - • .; .... - . 

- _ , __ • .; .; .; · -- · -- .; .; ,J.. -. "'., "', 
A eyje to ku11i -1oo:1. oJ 1 an:l h.. ł<~w k 

d• po po In bl s•-h 

~tltn oh. nr !t~~. 

2. l'rzysed jeden do dru~iego: 
da i pozyc mi nogawic. -
A bój-ze ::.ię l'ana Boga, 
da i dałem je napra wit'·. 

d li f •ruĄ - Ja ul.: "J 

od Cz~r ka.. 

:~. l'ozyc mi Ja.:.ku nogawic, 
da i na. Boga ci'.' prost, 
jak jutro ~lub z Kaśk:1 wezm~, 
na kiju ci j odnios .... 

~utn J.u..l ~er. XJJI n. 1-'JH. 

od Cttr lu 

K. Kozłowd:t 1-N/J tr. 214 n.~;. 

Pasttr ka. 42-L 

A p~di woły ).lny leń ku . 

Da n1e rbdała 

l'f'1i WOł), 
-.c.Mw gnać, wolała SI f w lu-s~reC'ku praygluodad. 

K. 1\ozlowoki: Lwi olr, 270 n. 30. 



1~2 

Nuta oh. nr 371. 46R ·125. 

2. Kiedyś sobie ogrodnicek 
da pilnuj swoich grusek, 
nie chodź do dziewcyny, 
da nie psuj jej podusek . 

426. 

da bo mój 

Ko 1łowok1 : 1-t<d ot r. 272 a . 42. 
!'i ut a Lud Re r. l n. 2:;0 . 

Se r. V l "· 145. o . 

od Czeral..a . 

OJ ot e ma ci t tl Dit mas . 

do Jak lu - syc prsy dworze, d• nie sie - je, ni e orte. 

K o.towlkl . T. ud Itr . 271 n. 40. 

ruu-drce: ocy mo -J~ 

2. A Kr~zelskie pole - ws~dzit, r6wniusieńkie 
co na niego spor·zi'.: , - to mi milusieńkie . 

K. Ko.th>"'•ki : J,~,r atr. -::~ l r., ~~ . 
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-i29. od Curaka 

,_ 

l . Jak l~ ku -ma 1 kum• .J.-dna wo-ło, druga wo- lo, 

~ 
k••• - te-re,ka otojl go - lo 

2. Ogień w piecu, chlib na. desce, 
napijwa si~ kumo jesce. 

] 

K. Kozlowokl; /.t•d ot r. 175 n. 63. 
Nut ob. n. 401. li78. ~SS. 

Ob. nr •n. 6H od Czer lto . -
'-' 

.Woja matu.i bardzo dz:i .\u a, a Ja ·bi 

poba•iĆ ię- ~otd!lekol•iec k pny kuncik.u . 

Ko<lowold: Lw<.l otr 275 n. 60 . 
Nuta t!er. l n. 512. 316. 

0Vt-curek. od Cz<nka (Czaplin). 

Ojwluie 

A Cl;l lt) to ·u lH.;tyja. co cie-ltt - L.a rozi.J~ja. 

-132 • .. 

na spólz pła..:em, Wtyatkie dziewcyny na aj pluyny, 

ni mu Ul polozy C głó- wedd na cem a jo ze nrujou1 ua łil;rocho-.iny 

Kozlo"l~l! Lu.! str. 275 n. 6!. 
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Mazur ·133. od \\'arki . 

Oh. nr 4 ~6. , od ( ztr lu, Pia!\euaa . 

~~-.fi~---~ -ł'~--ł- •" --... -t~~ - .=::::::- ~=~-- .....,_ ..;:=__-• :;;.::::- - "- :...:--:=_ -~--- " _" _ --r--::= ~- .,1- +- ~ .. ~ . - :::-- - -- ::::-- - ~-~------- ~-'-'-' 
l . Bra<1~ moje hrarl , •to - J• klłby ka-cl4, i ma - J• me u-biĆ., 

l ' - ..... .._ ~ - -t~--~-<~-J-.~~- .. L:-14--- -~- -:f::!=~--~~ . ~~ ·~-~ -- ~· --=-}· ~ - -~-;~- ·- · ·--· -t::'= -........:- . - ___ .; - - - ~-~-~--- --::::- :::::- - - -- ----
sama ni e wiem u ro. 

2. Bracio, moje bracio 
przyjaciele moji, 
wyście na swiebodzie, 
ja w cięzkij niewoli. 

3. Wy-ście na swiebodzie, 
to się węsielicie, 
ja w cięzkij niewoli, 
wy o ttlm nie wicie. 

K. Koz.łowak i: l-ud Itr. 2~3 n. 109 . 

(Jd ('ur J..;a , I'IMt una , 

r i==l 

~=1::::71:d:,:, _ .-4~ ~ ~~;..:_~ •-.--1==----=====·---=-~-===-====a~ ~~-~-- - ',1- ~- ~- ", __ ,... ;.; ==-
dale d&łtwnyaa w wiaaee - ku c ho - d' ił• 

2. Dopiro mi tera 
do my~li 11rzychodzi, 
chodzita-bym w wianku, 
jak mi si~ nie godzi. 

K. Kolłowokl · / .t•d otr 28S D, 10. 



\d, War ZAW) (z lrlł~C'l.l, VIU& .Lit:mi 

tw('Je Zlł'CI 1~- ki Lfdt , 
1 • --- ~ ---=!~ ~-r- 1- • -'""-----'--• ~ . ~ ~ -~ ~~ • .._ • -...._ • • r ~. l 

- . l !_# . :-· ,· -~ ~t.l....t.:.': : ': 
--ł ----+- • ....... - r 

"' -w~- dy 

~- Oj karcmarze, da kanmarzł', 
!la i krzywc-ć ta wy p)·ski 

Pan Bóg wa }lllkar·zt', 
da i za ludzkif> p·zypi ki. 

11!'1 w. I.J~ 

K zło• ko: L11d otr. !65 n 2. 

od Wuszawr (l t· na l"nec~u). 

no Mar)no. pod ka. kuj- u 1-oo. 

=----lz=!:...~ r •-=.t' a=·.- -1=-! · ~ .-:E'- ·----,-ł -- -=- ""- • I .-:r-- •-:r---- "" ' I~ -- _r~- _...,. -;;z::f- __:=--#_ ~- _...__... 

:!. Uj wara, chłopcy, wara! 
ama·m obie grać kazała. 

'-'ama'm grat- kazała, 

będ•: taircowała. 
Tt'st l.wtł rr. ), llr. 330 Dr~ ~. 
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Matur. 438. 

-. ~- • ~~~~=---=z=rłE-l~-: ~=-==~ Jtt • l - : ~-;.J--t:-.;1- :;; :.t;::::::):- . ---j~=-1 ~~_"_...., -- - _____ ] 
l 0-oa p11la by-cki, a ón tru~ał ty - c ki : Chod1 i-uo 

. -~--2 ~~. - ł------~ .__, . .----4 -r ~=:.-~·~-================== -B=l== ~~- =;::::::I-. ---=====-==---:=====-
,; ... ,; 

d:tiewcyoo, daiL ca na tne - wi - c\..i. WaryAut. 

2. Ona gnała bycki, 5. Pasał Jasiek kónie, 
a. on ciesał tycki : a :\faryna wołki : 

chodź ino, - dziewcyno ! Maryno , - kocbana! 
kupię ci trzewicki. dam ci na fawot·ki 1). 

3. Ona gnała wołki, 6. Pasał Jasiek konie, 
a on ciesał kołki : a Maryna bycki : 

chodź ino, - dziewcyno! Maryno, - kochana ! 
kupię ci paciorki. dam ci na trzewicki. 

4. Ona gnała w pole, 7. U ary no kochana, 
ón młócił w stodole : jesceś nietykana ; 

chodź ino, - dziewcyno! tu mnie mas, gęby das, 
pójdzi~'IDY w zapole. nim nas związe ślubny pas. 

:\uta oł>.: ! ... rt Serya IV str. 19ł n . S58. 

439. od War,za\\y 1 Piuecz.na. 

' ~, :::: ~ -!r1 ~· 
-3 . J-r--· - --+.--+. - 4 1 -. --<:y;=;?J -<--t-<"-~-..... -~ -- A- -=-• ",. - i-- : : i 1_t...- =[~ ~- ~:] 

' ~-~ _",_ -~-11. • - " _ ", .. ~ -~ J,; j;ł-
,; ~~ ... ,; 

\Vio kuua-J..:u na mo~ t na 1uost, oj rnoja ta .l.. och<l- uec.lt:.a 

Wio łt;uni-!..u z m .. ~tu l. mostu, uie duze-go dla m nit wt.rll:itu. 

Ob. nr 364. 31;6 4:)0 

fę~:j~. _",_ 
--~....,...__ 

1. Oj pojodti<'. 

oj poja -d~. 

Ko.dowskł: /.ud t'ł tr 269 n , 27. 
s~r. 1 n. 

440. od Błonia (lir~ 111~w) 

:-Tj~~ ~ 
~-~~--4 -;~4---r-~-.=-:. -:~=-=-~-r:::.. -.... - - l • • . • _._.~--= 

1::::- ,; ... ...~...;;~ .... . -;- _:_ ·~::::::=+-
,; v ,; ~:::v\,; 

po-jrdz.ieb, da we.ue i mnie :t soh4, 

po -ja-d~, da poj ad~ i ja ttob • . 

ii[J ~..., ~~ ~--J + . l - • -+1 J ....... 

~§-4 ...., ~---- ·i~---+-----~ 
- . -- ~-- ----4 J-l--;- -- - -

-t- . ±::t-i.:t.T- :~ ·- • ..... - -- . -----
_ ,_ "{;,;j . ~- - t; s ~ . ----

l) Faworek 



i 

l. t)j wziął-hyru cię dzie,,cyno. 
da \\ zh1łhym ci~ i z o b:! , 
niedobra to poniewierka 
u ludzi z toh:1 tla z tobą . 

:ł. Kry~tałowe okienecka, 
da bom ja je . umywała, 
da i malowane ściany, 
da bom ja je malowała. 

K. Kozłowski: /.u l tr, 2'11 n. a9. 

DA ł -o ntt""'-0, 

lb ·p •r zioł i u a ni bo, 

oj por-:t.1uł na dzieWCJDł, 

da cht1Jra ~~~-dtie J t~:·>. 

2. Oj zabij-ze m tlyscu, 
da zabij-ze me grad;de, 
oj niech-ze ja nie stoję, 
da dziewcynie na zdradzie. 

Kod uw ki. 14u l atr 26'J n. 2• . 

443. od Rłt_IQI&. 

1 ~ r l 
- :t~~~f; ~- :f:.- ;-: -J ł ~ ~~=:j 
H-.!,_ __ _, t-; • '# • ~-. ~-!- r-, '1 

" - ,l .,; • " "'"" 
;l " ::l " "' 

Oj ryra - ł) taJcały oj ka· ty ja je w~ JI(IDi:t.ł 

d.\ sat.lr '""lli mojt, da t. o bo ry n:t. pol .. 

2. Oj rycy ady wołek. 
da ze ię nie wylenił, 
o.i i chłopasio płace, 
tla ze ię nie ozenił. 



l t'8 . 

-1 1.) . od BI<>Dia (Rvkitno) . 

.JAG. od Socha«ewa (Trojanów) . 

i ńJ!l ~ F r . w ~-
Ei=~~ll~=*-~~~j}·~~;t;E=~~- .: j 
~=c::: .. .;. " , -,-~ ;---'- "i.i • -

" ~ "' Oj plyuit> "-r)p~a Jlłyolt d.~ i ga-la - rf'k t a rną, 

idhe Kl'l:, - ka ta Ja - Ska, da hędz.it.s sot.i~ pani,. 

---~ ------------ ----



-:: . . . .. ~ 
. .,;o-.,; .". 
~.,; 

IJqhrwu łt 

1 n 

:ł. Hn..iauanecko ugotuje. 

~ --~ . • r-r • 1 • . • "' . __ ,... 
:::::-- "' 

da łN 

je ce wy. tuuzi , wy tnuli. 

c w•• ta (1 yma, 

Nuta 

l.'i:ł. 

~j_-~ 
,.....__l .. ,.- . 

!! -

j;\ DÓI.- ki 

ud f \t.JC'U . 

c.·t) r) •ł ·o,e. 

~u pOd) lllt'l. 

Lud Srr. IV o. 3"~ Ser XVIII o 67.i. 

od SiJthau. "a 

( tł ł .o~tua (.Jamno) 

tła by .. J.e uń: ki 'AIP-kl:l 
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Ob. n. 367. 440. 
454 

p1jaC łat, a-le za płD.-

!.ud. H. l D , I~G. H6 

45. l l.o icu. 

~ ~i 9 ~ r"'',Fr~ 
.~----1-~-~--t-! • L , ~ ... l 1 , 

-+=+- ~f§ ~· -r ~ - E::ET_ ~~~1 

Wuur. 

-· ---.-; - _,~___,.__.:.=:;---,~-• -~- . 
~_,.1-- .. ~ ..... - ......... - -~ .... -

!\a Ku-ja - •1 p. te ku -la-w n rłn ·~•~~la - ('•c, wymłacac, 

~ił chcial ci ~~ tWÓJ bi-ja-t't Yt ·órre "' krt - u , ... ykrtcac. 

2. ::\a Kujawy - iE kulawy, 
snopy wymłócić ·ynłócić, 
cepy ci się o be al·, 
musiale ·. się do m wrócić. 

45 

l Zła go- dt1oa t..)-1-' k.irm ae ro - m n at 

2. Po odpustach chodzę, 
kościoły nawiedzam ; 
pójdę do gospody, 
chłopcy mnie nit· widz'! · 

:l Czyli ja ni(1 ładna, 
czyli ja nie gładka, 
kto i~ na moi pojrzy, 
czaJiką oczy zatka. 



Oh. or ~· 

UH 

~ 

:; 
( "' 1j Bc,ze. rałlj d) u , ~ tł'j thitdz.i 

w. J•r ·••dx m 1 tt·J 11 y • 

~ 
l 

59. 

\GO. 

161. 

Jllt' 1 " tym dY~o- n.t, 

\..at a l.ł4•l ery a l n . 43 

t:-; ·~J 
~--ry1i tA-kit 11k "'"Jt 

titdzitruy !tif kC~rł1ali , 

Bh,nia (Kampin ), 

-



lfl2 

Ob. nr 610 ·162. 

dopG.IIlli-U, 

Lud. Ser. J • 

.Ja 7iele - ni L t" pułku. a w lt\Jdo-le n l L.ł ~..: ~ . 

Ei::~ ~~:--~-~___.~ 
~ " 

OołJntt lutł11 t u 

u mott z bab' o-Jeoi-li, spnedam bab~, 

2. Klac mi zdechnie, - skórę złupię, 
sprzedam skórę - pannę kupię. 

·165. Ofl ~orhartt\\~ ( Kromnów). 

wyem&r\.lj Af' ł6tkil łt>jtru atby d ~1ę tłobru lplłł l 

4 '~6 Kron>n 6w 
Oh nr 3;o 63~ v ' T 

- ... 9l ... ~-~ ~ g~-~~~~~ a-- ·-· -· -·- . ·=~- --l-~- 11'"-_ =-tt " -,.--? - --ł -~.! ~ -:..' ·:J. +--"' ..,_ n ~ 
- .,J "' :::--,1-ll· " . --..,1- c"i--- - ~~-# "' 

Ctol·•p•·yna drobn• ka ce, Wro - raj bił Ile pc "y•o- h, 

" coraj Luł tLt c1t._,aJ pil- ·e, d1hlaj place boso t. h. 
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467. 

ni do Uo - sa, 

!Sui.& ob. ar 42~. 468. 

wsyotkld·ta mo - Je da mo-Je, 

l. OJ o-la 

mÓJ konleek 

469. 

k ·Ie P' - la, 
u kowa- la. 

od Soet.acuwa (Brocbów). 

eo Ja u - aut 

8ocLaczewa, Blonia 

Jednt wnaę, 

to Ja o re- Śtf oie at·,-)~ 

od Soehacae• a (l rujao6w). 

kiedy &tary uchoro - wał 

2. tary lezy - młody kuje, 
mój konicek wyryzuje. 

Ob . nr ~;~,-t\ 479 . 470. od Błonia 

~~~-= v 
l)j za nic mi lo za nit, 

oj bo Ja 10 - ~Ie pojmf 

Ob. nr ~4S 4i1. 

da Bit:oiewlau - ki u nic, 

da od War a w- kich gram C' 

!Suta: L~·l 8er. Xlll o. 191. 282. 

od ochacltwa ( Hroehów). 

= ~i -4 ~ Eł:~~-::-
~~-i;l ·-· ifHL-.".-+=·~ !:i= ... 

~ v lol v 
Oju mat-ko 

o) od iwi,tka, 

)(azowuo T. 11 

da chowajcieT w~ mnle&łłdk 

da jak to r.er-wont jahkn. 

13 



Na ka-pu!cie 

osku - baej,, 

l!ł4 

od Sochuzewa (Trojaoów). 

u"'~ ::: .. 
duze h-łcie, na ni• 1ii-cie, 

upa-kowac, w końcu drobno oscad - kować. 

od Sochaczewa (Kromoów). 

2. Jadały tam we dnie, w nocy, 
pasały je carne ocy. 

3. Carne ocy pozłacane, 
tobie Józiu darowane. 

Lwol Ber. Xlll n. 384. 

Muur. 
474. 

od Skierniewic. 

~--~2[@ 
fłt~~~~~ 

Ob. nr 370. ~70. 4 7 5. od Sochaczewa (Troja nów). 

~ffi--=~-~-t~~ 
~Ę~:~w=e=f?~ 

l, Oj jedzie wó:~na przewóz, da ma)o-waoe lusn1e, 

chodido karc-my, hryaio, da jak ma-munia uśnie. 

Ob. ur ~09 . 

2. Oj mamunia usnęła, 
da na kominku zgasło, 

w gospodzie zadudniało, 
da jaz karcmisko trzasło. 

-176. od Wlaklt.k. 

~~~n I4_r-t;;- -r ..... --t-EL~ :a.:-: :;~fJ--,_ :i=-~. r =rr~ 
: -~-"- _" "' - - ·- - !._:,...J __ "-. ..,:p="_ 

"" ~ "" "" (.., ,l "" "' .., \.1 
Oj dziewcyno, mój ko-ra-lu, a mam et ((O i sam dosiC, 

nie dodawaj - ze mi za-Ju, u nie mogę - ci go zno i~. 
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Ob. n 430. 642. od Wukl~k (Gu%6"')· 

Ol Ja-dla - bymjal>lu-ako, 

da ja-dła .. bym eerwoo', da do To 

2. Oj jadła-bym jaLłu ka 
da z wysokiego adu, 
oj nie od ciebi , trupie, 
da nie od ciebie, dziadu. 

ruoia po nlf' 

Ob or 473. 479. od Wi kil k (Guz6w) 

a-1• ludale 

póJdalewa oa nłe da Da a1•; 

2. Oj 1•acbnie mi fiołecek, 
da i rót.ycka mi pachoi , 
lepiej je ce gorzałecka, 
co przypijam wojej Kachnie 

(Katarzyna 

nimaro 
e mi po-•yea -J 

dale•~yno ua 11 - Je - nit 

3. Oj dobre to: napijwa i\:, 
j ce lep e. całuj·'" a ·i~:, 
a najl~p e: przysiątli-wa itt 
hlizilltPitko Ja przy Ka i e. 

4. Ojze nie ku , Kasiu .la ia, 
cło karcemki napijać si~J, 
za dzi it•j :l ciemną nockę, 
jutro gorzko napłakać się. 

/.ud, Ber, .·VIII. nr, !10. 

13* 
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Owt:aarek. ·181. lłuda Gu1ow~ka 

~•~ID~-~~§tvr• 
l, Oj .. yclón konik wyeión, oj paml~ - taj driewc) no, 

da nózk.t w cembrowinf, ńa ze Ja cię- nie minf. 

2. Oj mijał ja ci~ mijał, 
da górami lasami, 

3. Oj jak ja ciebie min~, 
da to ci~ kazdy minie, 
oj będzies se pasała, 
da wołki po d~binie. 

oj nie móg ja ci~ minąć 
da :tadnemi razami. 

r dur lu h r moll , 482. od 1\'iskitei<. 

n~ ~~ -. -~~--<--E-m-~ -~:r~~- ~~-t .,_;_1(--S::ct:s ---d~~ v--- c:; h-j,o/- ~__..,---t:: 
l. Bę:dziu płaka - ła rltłewcyno, jĆuo spojrzy a na to miejsc~ 

b~dZies ptaka - la, płaka-ła, gdud g~by da - la, da da-ła 

2. Będzies załował chłopaku, 
b~dzies załował, załował, 

Ob nr 563. 

jeno spojrzys na to miejsce 
gdzieś me całował, całował. 

-184. 

Lud. Ser. XIII. o. 206. 

U uda Guza" ska 

~=n !'l ~~ • ... • tb s =t~~~~ ~:~~~@J 
l. A eó&eś ty za chiewe-cJ..a, u i eię: (\dr.łlć., ant poslaC, 

1-oojedna podu-1e-cka i tak.aś d&i"Aka, t-no oplwac 

2. A cóz-eś ty za bogaty, 
mas portcyska same łaty ; 
lepiej byś się nie ozywał, 

Nuta: Luci. Ser. li n, 907. 
~er. XIII n . 206. 

a wlaz za piec, portki zsywał . 

choclaj ci Ja piegowa- t•, t•. ~ ci mnie l piegi zgl-nt. 

Text Lud. Str. I. n. 408. Nuta Lud Ser. XIII n. S29, 
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·18G. ll~da Gu.o-.. oka 

i'f1 F. f'ffl ą' .1~ Eę=r ~~ ~ ~===- == :-;::;:]:......_ - ~~ł==~~-. -~-= ·.::: ... _"~ "1 - t----·]:!.::= •"' ·---t-c-t --"1--.1-- ----- "~ __ .., .. .r -',ool 

"' l. .Ja. ulab)m Ja-blu - sko jedi-u mi korba -nie, 

ja-dłabym rtr .. wo - n , 

Ob. nr 550. 

2. Ani ja drózki wiem, 
ani siQ śmiem pytać; 
wolał· bym, kochanie, 
o tobie nie słychać. 

4 7. 

da mo-Je - go 

Ob. nr 40 . 4R8. 

t. Za~raj-z.e mi Kujawia-ka 

2. Piła piwko ILlprzeciwko, 

uu Wiskitek (Kodowlce) . 

na wyrcysku. 

/.ud . Ser. l a. 289. 

i iołmie-rza i d .... ·ora-k•. 

i gorzaleckę da i miód, 
piła, piła, jak nie dziwkti, 
j-az ci ją ch~opalek n wiód. 

Ob. Dr 443. 6~18. 4 9. 

l ~ 
~~--~~· :E - ....,~ ",_ 

"' 11 • ::tr:'"'- .. "' • ~-j,.ł-- -------

1. JedsleoJulu. jed&iu,jodalu, 

da l JeddH nie J•d•-•J; 

l 

'l::! 

a mnhje-no 

da t na c.i~ 

Nuta: /.vd Serya l n. 431. 

od flłoni111, Kuki 

ocka bo 

palruJ•-ey 
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2. J edzies Ja, i u, jedzies, jedzies, 
da i to mnie z sobą weźnies. 
Da i weźnies-ci mnie z sobą, 

da i pojad..: ja z tobą. 

Oh . nr 376. od Błoma (Zahor6w). 

Pa.nerska. 

Ol>. nr 6~r.. 400 
!91. 

1~ ~~-- ~ f. t F.- :1:_-, f_p:;, .~ ..... ;J -~ ,...., i J ~ l l t: • ~ - -· - 71""' 
H-t~ ,~-'-' . ~ >. 1- "' - .., :1'!-~ l ~~ ~--
--~· - ""__ .",."' .-.----'- -~ t -Y 

l. Nie brdzie.~ 7.e.mn:} chłnpie ze wsi S Wier-~o- 111 l), a ho hys mi 

F-E:rr<;-~-- ""=t t- - - ~ -... . I-ł --'· . ~· -~ •+ • . - ---------
--- . . " __ , -"w.. . .. - r. _ ", .... -------- -------

"' "' ko u-li - 11': po - smo-li ł 

2. A bo u mnie kosnlioa 
rąhkowa , 

a u ciebie, chłopie ze wsi, 
łykowa. 

lekko tańczyć, szastać się. 

Nuta Lud Ser. xvrr D . 40. 
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493. 

l mo 

011 wiatr& - Li. a, ma lo ut - L.• kiP"by pta-ka, 

j dzie .Juln lrt.olo ludni 

i - no pod mm 11tmia du-d1d 

h. Lur. 

2. Jedzie Jasio opłotkami, 
ma capeckę z galonami, 
i wywija, bom poznała, 

t~ chusteck~ com mu dała. 

do ł.ov.1 a1 h~•łf tru kał hęd~ ci - nał, 11~-dr t na kał, 

kup c f! o- ba e to'-. 1te bł ; bę•bte rn1 liC' 

Ob nr 371 421 

~- · 

2. Pojadę ja, pojadę ja, 
do ł.:.owic.l po bic, po bic, 
naucę ja Kozło\\ianki, 
da i robot cki robić. 

Tut Lud, er xru D. 110. 

4H!J. od W11~it lo. (Gu•6w). 

~ ~· t ~ 
~ j3:?;,-~---;=:t " ~-I$=f"l=-;-1 
""""~t.~~· ~ ~ t e ~L~łr ~l 

Oj złmpa-ł mnie z.łapał~ ej akane ci~ Pao Juut, 

d• jak ry-bec:kr w ie l; da co nad nami s..-1eci 
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Ob . nr 485 . 496. o~ Bolimowa 
l l 'l l rtJ . ...._ . 

~~: ~~~J~~-~=T~~~j t~ ~ ~~ 1-P-~~~ v'f~j3 ___ l~"'c::-j 
Zatknij pług, utotj wolki. ZatkniJ plug l wio dalij, 

nie zwazaj, c hoc •• doł~l. bodaj ci~ Ma - ryó pochwali, 

Tul LNd Ser. Xlll. o. 182. 

497. 

Od wiei-n mnie tk,dd mnie wz1on, 

C11- ry mi - Ie za Po-totó 

. ~ . 
Odwiu-&e mnie w ta-kltJ mie-rze, 

Ja-kei m n te wzion od ma - cle- ru. 

Ob. ur 404 ~20 . 4 98. od Boli mowa. 

i ........_ ~ ~ ........_ 

il' i-+-=p~--. -:-~ ~ -~~-i·f-d - • . -· '-41·::tJ · - ~ - ~] 
-- -- v ~- V . 

Oj w kall - nowym luku, chcla-łtm 1 ni• pozar-towac:, 

da na ku- pecce piasku da naro - bl-ła wnuku . 

499. od Bollmo .. o (Kit~n i nrl<t). 

~~~@g ........... ~v@.~~~ 
Btje ojdec, bljo mać, n lo da d•• olt umllsac. A ja oo-ble 

~;"€-l ~~:=-.ą ;rfifil~· ~~~=a~ 
w ktcl- ku nacher macher po ci C' hu 

500. od Bolimowa 

V 

"' 1. OJ blene moie tt-alr.olu, ea•aa ale wtem lrad7, 
oj chelala-bym •o-bacyc da te Waconow - akłt ead7 . 

2. Oj chciałabym zobacyć 
da aby wierzcholecek, 
bo jest-ci tam, jest-ci tam, 
da Jasio kochanecek. 



OJ u-by 
cyje to ko 

Ob. nr SIO ~4r., 
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501. od Wiok ite k 

503. od Wiokluk (Huda). 

~m~J 
nu~la bym ja 1m , 

ni- dd, zie-lonej p e 

2. Oj zeby ja wiedziała, 
ze Jasieńka mego, 
da naz~Jłn-bym ja im 
owsa zielonego. 

ot - dd 

Texl LmJ Ser XVIII •· 83~. 

504. od Wltkluk , 
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2. Oj leć-ze mi, leć głosit•, 
da po n1ajowej rosi f', 

oj do mojej kochanki, 
da co koniki pasie. 

507. o~ W i kttek (Soku lo) 

~ ~ 11 r---. ? 
• -!>o< Ą-~ l_..,.n_ -- ~-~ __ ---J\ -="' 
-3 ...... -·' - ' - w~·--'-r ---- I- -. -· R --!--~ :'..:!- . j. ~-:..~ !- ~-~::l.:r .• • • ~ • - __ ", - ___ ", _ _ ", _ ", _· t:: - -~-~ .., 'l 

l . {)j c61 mi to ta ucie-cha~ chi o pa ata-re - gt ~:are- ro, 

u-kla -de ait kol e nie -go jak kole dr(' - \\ O& &gulle go. 

2. Oj cóz rui to za uciecha, 
kobiety młodrj da młodej, 
oberwie ,mi si~ po głowie, 
da i dzbanusiem od wody. 

2. Stado bydła, stado owiec, 
matulei1ko chce mnie wdowiec. 
Jaki baran, taka owca, 
moja matko, nie chcę wdowca. 

3. A ty Jasiu bałamucie, 
pasies owce w mojej rucie: 
Moja ruta nie ku temu, 
kazdy wieniec po złotemu . 

Ob. ur 476. 50~1. O<l n.,l .. uowa 

lł 1 ~; -":~ _ l~-
Eł:!::a~=- =,:f~~-;- -•· J -: ; :::--- ) ey- -;- •::!-:::..:1 "'~-.- ~I .• _., .... ..._r-.:._1 

"' ~ "' "' ~"' i;l 
1. Uj t 1. tlał et J• npn,g, to Ja twe l ~o-Jadc. 

ł•o u nrhie thh·,.<')Do ••oJe &yele '-''•dt 

2. Oj chociaz-ci ja zaprz<lg, 3. Oj roztwórz-ze mi roztwórz, 
to ja nie lecował, okienccko śklane, 

bo u ciebie dziewcyno, bo jak mi nie roztworzys, 
będ~ dziś nocował. wysadzę ci ~cia.nę. 

Lwd tier .. X.\' 111 n. iil. 
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~l o. 

~ 

ij~ ~ r ! " L~ • 

~ ~ -~ I "-t:: ~ 
t Oj dana a eJ a n'· 

cła ~;l m1 Z\ Jlrl}ll"'ll&, tul.ljl htll.ll jalc Smletllna 

2. Moje ocki j, k ciarrcki, 3. Kupi~, kupię, abyś piła, 
kup mi Ja i u gorzałecki . abyś dla mnie dobra była. 

1. Za gro mało, za seść sila, 
za dukata bt:de piła. 

Ob. ur lo~. f'1 J l. od 11 wa IKrom•G'I' 
........ . ~ l 

f ~~" ,;·-:-r-_. --~I _ __.._--;-~ .J 
I~~ · ·J· ~ • • • ! · • · ·1 ~ ~ ---- ~-

~ ~ -1 
słt•rlrf' za.~o. oj "' n chł .. pcuw 111~ tak. 

eJ., n :t th.it\\ - q uy ja no, •1• 1je - lili rtla1Jłów przehlc 

2. Oj zasło sloi1cr, zaslo, 
da za "Y okie dęby, -
o_j Kromno11. kie chłopaki, 
da wysct>kały zęby. 

Ob nr ~04. 

Oj ta nic ru1 to 

d-l h.ro-mn' - ._ nkl 

:3. Oj \\ y cekaly zęby, 
<la jeno piei1ki maj•!, 

.')l:?. 

oj jak pójdą do karc my, 
re."tę im po11ybijają . 

o~ W 1 kittk (Sokule). 
l • 



2. Oj za nic mi tysiące, 
da za nic miliony, 
kiedy ja dostanę 
z grymasami zony. 
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3. Oj ani ją odprzedać, 
da ani ją zamienić, 
uwazajcie chłopcy, 
jak się macie zenić ! 

Nuta: Lud Str I n. 19 1. 2~2. ~9. 

514. od Rolim owa (Umin). 

r , ~ ·- ~~~-* --~--..... -1---~~ --1<.~ ..... ~-t...I:--· .--~~ - ............ .. . 
--'L-~>- - I~-H ==..:. :;::-~::=±~•-= - ~.;= . 
~-.- ----• ~ - •.--. T- . - •-t"'- 1----.: 

llęc o zie-rulę jedno ~-: llęc o ziemi~ wsystkte:)-~ 
niechaJ kro-wa. mleka da - je-. niechaj daje po dwM gar-ca . 

Nuta ob. nr 492. 515. od Rolimowa. 

~' 1&1 B l!P~~-~F:E ~ ~ ~~ :____ m~e:i3~~~~d~~~-r-::~ 
" " " " . ~ "' --r;-~~ 

Ctyry dydki t) baba da-ła, ćtyr y dyd-ki hl bie wrb-cę, 

na g6n; 'l) moie uwo- ła-łl' ; na łe.b z:ru-ce;. 

Ob. nr 492 S l G. orl Boli mowa. 
1 ~ • , 

Ei::ł-ft"1?-:~~;:~~;lq_3_::t:{J:ę~~~~ E§! .,-~-t;3~=f3-r3-~_",=:a:§-.- _..,~-l~ 
1. Oj u mo - jtj dziewcy - ny, oj 1 krysta-lo-we o - kua, 

da i u mo - joj koch i-H<j, 

2 . Oj nie padaj-ze descu, 
da i nie padaj-ze gradzie, 
oj i niechze ja nie stoj~, 
da i z dziewcyną na zrlradzie. 

da i mało- wa-ne scil'\-uy 

3. Oj nie daj Boze descu, 
da i daj Boze pogodę, 
oj i na mego J asieńka, 
da co pojedzie w d1·ogę. 

517. od Holimowa 

ti=-· ~ §~~~-P---7~-~ :;:::::::~ 
~±~~ -~=a~~;~ęł: ~r=~ 

Oj dy-na 11.10 - ja dy - na, dl\ je-sce jl\ dzie-we - cka, 

oj uie go-dzien ' - es ty Jasiu da mo-je-so wia-ne - cka, 

1) Dydek v. czeski (i groszy polskich. 2) Strych domu, podrlasze. 
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Oh n• 638. od H0111UOwa. 

-~ ===== ::::::: ~-
... _..,fl • ł •. • , r::;.:: . , . t ' . 
t1 =i-- " " A • " ..... "" [., 

l. "-o u rlflY, 

da dzitwc~ U) U - W7lflł•j. 

2. Oj dziewcyna za wzi~ta, 
da nie będzie robiła, 
oj pójdzie do matuli, 
da btrllzie się skarzyb. 

Oh nr 4n2 ti42 .')l u. 

()1. ur h~\ 

NH W\)-l.t fDIIIt o J't-11 l• 

hr J.a mi hf - d71(' d h Ctte 

Ob nr '•li. .521. 

ldtit woda od ogro-da, 

łdaie od koń-ca do kol•u 

Nut•: L1cd . er. ł n. ! 1. '\!1 
. tr. XIII n ~~ 

TN:t: Su. XYIII n 12,, 

J•~ ię •yt- ko 

thl•ba ni• bo: 

kthra ta-ra 

która mloda, 

<Hl Bu h IDU\\ a. 

od UCJI!mowa 

uie " u rodta. 

idi do tvńr.a 

Nuta •r. l , otr. al~. n. 21. 
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522. _ _!=%-__: ;=:5~ -~- fod l~wpa : _ł 
t-·-~ -~] -r---4 r -- --=--; -) ---. 1 • 

il_:: 'L. { _;-- -,; f-§~: -:_l:-i!-~f: l8 ~ ~:::: 
Na koby - Je woziłdy-lt, kto nie wtrrzy SW'OJl zonie, 

na koniu !:tłu - py Oa słu-py. oiechu Jlil-nu - je chalu-py 

l.ktl ~er. I. 

523. od Iłowa (Kroroo6w). 

Ei:~:!ą_;-_H-}?i~_,_§g:=n:: ~E. -,l 
l:!ijZ ~.. "',.,_,_~l--+-~_r-;-~-::Tk7 :-=.. :J 

... .. ~ V. L...C:::l .. .. .. ..,.., 
l. Oj co to tu za wieś, za wieś oj nie mo zna sl~ z.tni~ 

oj co to tu za- klina, da i kiej pie - ni,U.ów n ima. 

2. Oj i wsystko w sobie chowam, 
da. i wsystko w sobie dusę, 
oj ze ja z tego Kromnowa, 
da i powędrować musę. 

Ob. nr 464. 52! • od Bolimowa. 

;ł -f B~,-...._ -- ff ..._._ i -~ +t ;o--!J ·- - ------1' - --4 + ~~ -ł<o< -"'l y --- ... ~-.. ~-, .. i-~ --~, - 4 : :-- ~- ......... - ~+;-:•-: 
~~ ... _-:, __ _ . ! -f". 1-. " ! /=i.. ·....:~ - -11---:-;::: 

""....,. :::"'"'LI ." 
'f•Óruj Bud n H~. boś ty ltt -ki, nie wypi-jes KO- uałt! .. t)u, 

nie je~z. thlt"b& 1 ttiJ berl-Ki. pocęstuj-ze c hoc dzleweeL.1 

Teltt Lud. Stt. XIII n. 171. 

Ob. or ~13. 
l f l 

~=~~_:1-r. ...... :; ..... J"f' .... ~ ...... f.~ :l-· 1. -::-~=r=_x_1 ; _ .. ;] 1~)_;:) 
EIF~~- :;~J- t::~ o··~ Ell I~-~·-f1 

Da-łabym ci l rhę - ci. lt! matka przykftra ła 

co mam ua p:t rot~ CI; ja -ze ks1ąt1z. po-świę-- r • 

Obacz /.ud St•r l. nr. ł30. 
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527. 

1. W pooi•d&ial·k aewcy p1-ll, 

a we wto-rek w kolie by H; 

we óro-dt 

wc6w "kosie 

2. Oj i sewcycy, krawcycy, 
da jesceście tu nie wsyscy, 
oj jesce tu niema tego, 
da co to ja mam być jego. 

521'1. 

5~9. 

od Iłowa. 

pełnlu•ierillo. 

Lud. Ser. VI Dr. aas. 

od Holimowa 

od Bolimowa, 

dajz mi Pa - ote Boz , 

C'hłot~• do - bre - go. dobre-co. 

a - .. bym ••t wyolpia-la 

do dnlll białe - go, białego. 

2. A dajze mi, Panie Boze, 
kobiet~.) dobrfł, da dobrą, 
azeby mnio wyganiała, 
z karcmiska do dom, da do dom. 

Ob. or 479. 
530. 

Miedniew kie 

l. A nie bt.~•lzifl mi zal, 
choć na wojnie zginę, 
bo'm se wypr•ibował 
niejedną dziewcyn~. 

od Rolimowa (MI4dolowlce • 
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531. 
od Hol mowa. 

lł - ---,.-~----~~-~--·· ~ ~~_,_~ -~ - ~ "_ . -·---·-f- ,. --t- ~ ---,.- -;--

~- ił -~· .. - - -~--+--.. ·- .....,=+=: · --------=---~ ~-
__,. - · >-- - ~ . .., -<· · - - - ; - : ----. -+---< .. ~i_,_, . 

-- - - "'----'-:-- .. • -""----;...- . . --
ty dziew - ry-no la- doo1, oj b('dziewo si~ kra-sic, 

da kochaj mn1e bnyc1L:iego, da jedno o dru - gie-KO 

532· od Bollmow•. 

EEE~--::-~F=~_ ~f=!§~~. ~~l 
ey-...t:~~~~~-t:-N~=t-,·-.-=r. s=. -m='-~=1 

.,; .,; loł~ ~.,;-t/'::::i _, iooool "' 
"' "' .., -1 OJ ze-by to Pan Bó~ dal, zeuy góry porówoial, 

łluur . 

oj-ze przyjdź z• ch łopce do mn1e, da a-uy sl~ pote - gnaj. 

2. Oj cóz ci z tego przyjdzie, 
da z mego pozegnania, 
oj i więcej tego smutku! 
da i więcej załowauia . 

533. od Bolimowa 

-=ąrl Wl~I@~~~ 

~~~~~ 
~ :Uffit$61=1 5j 

Nu\& ob. nr !71 . 534. od BolllnOwa. 

~j 
1. Oj prawd~ ptuek mów• da eo sla - da na śliwce, 

oj Uedy 11~ nie mao aenlć, da ule gadaj glupaL w da lewce. 

2. Oj prawdę ptasek mówi, 
da co w gajiku siada -
oj i juz to nie kawaler, 
da co ze dwiema gada. 
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od Muc1onowa (Kamice) . 

o te che~ gadać. bo ta har-do odpo-wleda. 

Text : S.. r. l str . SU D. 11. 212. 

536. od Mucaooowa. 

da da uby nie 

53 7' od Mncaonowa. 

~n~~ ~·A t''1 ~ 
~U!I!EW~~ J?D =4 ~ ~u - ~ b r -;,.~-p 

l. Ku.ali ma ku - ry pa.C:, pod &ieloDJID a-.Jem, 
kaull m1 po - mocać która będale a jajem. 

2. A ja tego nie słuchała, 
na wesele'm posła, 

kury jaja pogubiły, 

3. A dziewcyno kochanie, 
cóz to za słuchanie ! 

kury jaja pogubiły, 
było·Ć by śniadanie. kiej ja zadem trzęsła (w tańcu). 

538. od Mnrzonow• • 

.....-'11 ~ 2 

-~--It~-~:-- 1 _;::::::;:ie-.J, ·-· -~--~- ~-..--+ -~-re-' 
"' - - ----p--"-"'_;"; ..,_ 

l ~iwy konik ol-wy, da pud~ó"kf agu-blł, 

a i Ja ma - J•tek otracil com panlenki lu - bil. 

Muowna. T, II. 

2. dwy konik siwy, 
uzda drutowana, 
da i która panna ładna, 
to moja kochana. 
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540. od lduuono•u (Karoi ce,. 

ii"' ~ ~ ~ 

Ei=~Ę=~ij}de_tga1tJ :~ E!§l-----"--V--~- _". _." "' - ~ 
1 Cyje to koni-ki ~ar u-ły, zur-zały? 

P11na .Ma - r)lskie~o, wyjezdza z '\Varsawy . 

2. Cyje to koniki 
ryzają po zbozu? 
pana Marylskiego, 
wyjezdza z obozu. 

Ob nr 367.440 490 63~ 542. od Msze<onowa 

fłk="t;7 d? FfaJ~;t l ~@ffi 
l Oj i wzilłneś mi wianectk, da weź-ze teraz i .:Oie, 

1 ~ ~=~~ą:$j~] ~~s t 1$1 r?a :J l 
"'"' "'"' {,1 '~ oj i bo bez wia-ne-cka matula mnie nie pnyj-m1e. 

2. Oj i wziąneś mi wianecek, 
da wei-ze i mnie sarnę, 
oj i bo po wianecku, 
da sierotką zostanę. 

Ob. nr ~00. 543. od Id ue zooowa (Ka. nice). 

tPiiu~Efihi =~ 
1 Da tyJ a ki•dyl jeslg'l)o-wy, a \l:J 'l"bie la-au, 

da ty~ a nie chodź do dzleweyny, da tyda kiedy ni mas ea-ou. 

2. Da ty da kiedyś sobie stangret 3. Da tyda kiedyś jest karbowy, 
da pilnuj sobie konia, da pilnuj sobie pola, 

da ty da nie chodi . do dziewcyny, da ty da nie chodi do dziewcyny, 
ila tyda kiedy nie mas pola. da tyda bo nie będzie twoja. 

.. 
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4. Da tyda kiedyś se ekonom, 5. Da tyda kiedyś sobie pisarz, 
da pilnuj sobie ludzi, da patrzaj sobie pióra, 

da ty da nie chodź do dziewcyny , da ty da by ci nie zapleśniała, 
da tyda niech się sama budzi. da tyda w kałamarzu dziura. 

6. Da tyda kiedyś jest m~zulo, 
da pilnuj swojej zony, 
da tyda nie chodź do dziewcyny, 
da tyda bo ci kaci po nij. 

da i chłopcy mnie kochaj, da i rhoć ni - mam urody 

Ob :• 4~2 . 
1 2 

-a-54~. l 
2 

od M~uczonow; (Lutk ówka). 

t J H Ł""EłlE=Fłm~tH:r~ ~ :] ------------1-c--... - __ :c::, -1- - -

... ... ... .,1 \.; ... "'~ c 
Oj ka- Ji - no. mali-no. da ce-go opla- kujes , 

da ró- i o farbowa- na. da Ma-ryś uk oc ha - na. 

Lwd Ser. VI n. 6łT. - Kozłowaki : Lud lir. 280 o. 92 . 

546. od Mszezooowa (Lutkówh). 

~q"'~~-~~ E!§l: __ fL:,.._~-- -~= ... _,.._ ~ . _..,._!::.-~=--- ~ 
:.,. V~ (.; 

Nie pu - de ja na jab- ka, ale pu-de do dalewoy::-DY 

nie pu - de ja na gru - eki ; da na te bia - łe pod u - ski , 

~~~ ~ tgę--trh=±~=ffi@~-~ 
K . Kozłowska: l.ud otr. 287 n. ISO. 

Ob. nr ~22 . 54 7 • Lutk ówko, Oouc h~w . 

-~lltlh~=% _! J~ ~ ~~~._i ~ • f .ti-!. =~~~r:rv-~ 
l . Ście - ni ten dumbe-cek, wd e - ni mi kochan-ka, 

co no - Je - piJ ro-dził, eo 

2. Ścieni dumbek, ścieni, 
juz sie nie zieleni, 
dał mi chłopiec słowo, 

juz go nie odmieni. 

do runie pr~ychoddł. 



Ob. nr 379. 527. 

bo ja ~sięzou 

rhoćbyi konał otbY nie dom. 

Oh nr ~71. ~34 . 

Moja ZODI 

diabli d J• 

~ .. 
rolo-do t, 
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Ja ilechelon- ka, ilachdonka 
Kozlowakl: L~d atr. 291 n. 1:,5, 

gdybym konał, toby; dala. 

551. 

552. 

,l 
Potb"ycl li 

na lWI gllry tło uro - Śll , 

Text Lmi. Ser. I o. ~!4 

') 

cle Mlodo'ć moja, 

nit dałA mi do - r6ś ć., a matce na 11 - łoic. 

Ko.do•ak:•: L.,., atr 281 n. !'6. 
Lud . Str. X\'IJI o. 63G. G97. 



Dobry g.unt, 

dobry mój 
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553. od Riolej (Bialo&órot) 

a d ł·rt tf~ strunek i na nim, 

JasieO-ko a dot"ne tea i mnie za nim . 

Lud. 8er. I a, bO. - Kortowaki : l.wd otr 285 n. 121. 

t. OJ myila-lu ddewcy-no, J• p la - kał o kon• ka 

•• J• o elf .. - lał : co mi o - ku - la - 11J'iał . 

l , 

2. Oj myślałaś dziewryno, 
ze ja o cię stoję, 

da ja stoje o "konika, 
bo to zycie moje. 

Lt.d Ber. l n. 80. - er. ,. l n. 7u:'i. 

;)55. 
R~alogórne. 

--· _ .] --~-~_:-l 
ru\8Jf zdar, da podenw - h cala. 

a nie u - młz gaj mo lt. da boja je - •<• mula 

A 

lłtj- tle roz - ma-ryJt u. 

2. Nie było tam staji, 
ty lo kawałecki, 

cl1w w•m ta 

w t•o-nJ po~J cho-Ji - 1•-ł 

nie będzie tam rozmaryjon, 
tylo fijolecki. 

Kodowako : LPid otr. ~~3. o . IU7. 
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co ko-ruudo tego że my się kochamy. 

Suta Lwd. Ser. l str. 309. n. t. 2 ; olr. 320 n. 37. 164. 262. 

{; mn/liub G dur . 558. BlałiKóra, Białawieś 

~mr!'~i!~<E 
• ~ OC:: "" "" '.,;- . 

Hej pio-ru-nie trzosk.aj wemu1e, bo n t - kowu nic juz ze tuuie . 

abo dlauli 11iec1J mnie bior~. kaj rui łoiary się odblo - r • . 

K. Kozłowski: Lud. otr. 285 n . 123. 
Nuta Lrtd Ser. XIII11 . 173. 

Ob. ur 47Sr--, ~t J ~m -m-B Grójca , :iai•J. 

~~s ~tn ?illfrzg00=7-~ 
- ~ ~---t;~ ....:.._y~ 

l 8y - ro -· ko, wyao-k.o li stek na jawo - ne, 

pa - mię - ~ Juieóku &e cię Pau Bóg skarze 

2. Syroko, wysoko, 
listecek seleści, 
nie kozdy cle kocha, 
choć się z tobum pieści. 

Kozlowakl: {,wd otr. 28G n . 128. 

Ob nr 4~8 . ~~~ . 561. od Biołej. 

JJ! -.--P-3 Fi ~ Jj i 
~~....---tiJ---o-+.ltPJt=t±g~ 

l Z tamttj atrooy wo-dy , t.e - IJy rn1 sit dostał 

Je- dtie chłopiec młody ; po- Ści - lalJym iro-dy. 
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2. Pościłabym środy , 
pościłabym piuntki, 
zeby mi sie dostał, 
na Zielone świuntki. 

Kozioweki : L ud. Itr . 287 n . 112, 

Ob. nr 454. 563. od Białej (Regoów) . 

~~eą±1 
l. A ty córko i ty matko, 

uładziłyście mnie gładko, 
2. Zrobiłyście na mnie baśnie, 

a niech-ze was piorun trzaśnie. 

3. A ten głupi, kto wam wierzy, 
tak córeczce, jak macierzy. 

Ob ar 60 1. 564. oi. Białej. Grójca. 

m l! r'11! ~ ~~ 
-~~ ~R" -r--~~- ~~ m~ ~::;;;;;? E?~=7~t/-i7 .5~ 

b t::v t:;: "' 
81e-d&i plosek na tumpo - 11 , A bołi ć me pod płertllmi 

agadoU Kulu , co me bo - H! P1j gorul-k~ • soi:dalka-ml. 

Tu:l /, ud Ser. I . sir. 371. 

bo te o .Juto koale pule, oaro-bl to- b Ie pooltcby . 

Koaloweki : L..d et! . 286 a . 1!6. 
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Kowaltt) k. 566. od BialtJ 1Regn6w). 

~~_:4.~ 
Ob. nr 4~3. ~ł2 . 567. od Białej tbrzy mkowict) 

~\ r-l,... 
fł·ft]~ ~~~=B_~~ ~-- ~ ~ ~E--p:-r -::r-+ ~~~ 

"' "'=== ~ l-"' l. HeJ dwora-cy, bej dwaraty da tutej - Be go pa11&, HeJ dworacy, 

kazcic so-bie sknYJ>kom ugnC. da do jutra do rana a nie dajcie 

~ ~ _...,...._ ~-m~~~ JCj~~~~==~ 
:_...!:::E~~--

"" i.o' "' l": l "' 
hej dwora-cy, da kazcie so - b~ ~a-grać, 
wy tez e o-bie da cupry- n e ck.i tar-gać . 

568. od Bialej (Gnymkowlce). 

l$j ~:o:e~~t~~~~=~~~ 
L..b-;..<.--,1- -v-F--• -r.-~-. . ~ 

1 A jaswojf:j kochaoec-ce niez.he-dni-cy strnl~włeb, ole b~dde ei 

2. A ja swoją kochaneckę niezbednicę 
zastrzelę, 

zawiozę ją do Warsawy 
za ciele. 

569. od Bialej (Sudko,.ice). 

b- ffh~H~--;::1~-tit f§m~, --=-~-----'-1-o-,., ... _,.".__J. : -t-"j- ---- -r.:--" : 
:ft3_~-V~ -i.'~...:. .!..=='T-~=!::. ... r-. 

" i.' ~ ~ , "' "' ~ 
A dała mu s•uleta-D)', a na&d mój kochan-ku. 

da pełniu-teń-ki talerz: da podo-bno się na-jK. 

W tllicu. Nuta ob nr ~89. 5 70. od Billej (:;zadkowice). 

fł• ~?i'~--G' ~-s=~ ę, -9:-!!::iL .... ~,.,- +-r-. -----r-. f~~ 
... -+--#- -t±_~ -t""#~-:c_----· 

::;;;r-"' l- "' "' ... f ~~ 
wl :::= "' A hopsasa hop ~a sa, która bnydka~ to sewcow, 

która ładna , to nasa; cy chcą sewcy cy nie c.hcą 
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Nuta ob. nr 481. ~83. 571. Białej, Hawy. 

~~~f~rr~~;~~1 
~ ... -~---- _.,.,_ --ol--1--] . . "" J. Swiec1 mieai.c, Ś'\\'iec4gwiaztly. tylko moj - i Kasi - niecce 

f..witCfł a - Ie nie kazde-rou: co sit za-t,ie - ra do do-mn. 

2. Jesce nie do dom, Kasieńku, 
jesce nie do dom, nie do dom, 
jesce wt\dka nie skwaśniała, 
i karceroka stoi cała . 

.Suto: Luci Str. l. o. 72. - Ser. II n. 900. 
Ser. XIII n. 141. 

)lazur. fi 72. od Białej (Grzym~owict) . 
'l l l 1 1 

Fi:--~--=49:-·:f:R--~- -·"'~=·fTfl , rif• c 'B ~;/~~~ł-=11>4 -~n=_:_ --= : 

~lazur. 
573. od Białf'j, łdszczooowa. 

Za świniami. Kłeruoz 574. 
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57 J . od S kierni ew ac . 

~ru&~--:rt~~J 
Ta.ócujae ze mu,, nagota -- ję sałamach y (lemi eSZkA, pra-

rnam mąk~ pououą , l>ę dzle5 Ją jad ze mo.. iucb ;~), 

Nuta ob nr 378. ~2~. 57 7 • od !l owego· miasta . 

~ t l 

tę±tf@~~~J-~~:-~ 
l. Parobe-cku wotal - byś do dnia ? Goopo - darzu , wstałby a l t)', 

umłócil-byś suopek., se dwa ! ule chce c i s l ~ 

2. Gospodarzu, siła-by to, 
duze snopki, twarde zyto. 

od kobi-ty. 

LNd, Ser. I D . 158 - Ber . II . (3andom.) D. !65, 

Ob. Dr 416 . U3. ~92 . 
578. 

dcako el mi Eal alero- ci e, da i Da po - ehyłym płocie. 

} 579. od Jnowłodza 
Ob. ar (03. 419. 586. 644. rA , t 

~Die~#f;tfu~fn 
!l• kapu - Ócie drobno ~icle. lepsa na wal daiwka dilopa, 

poma-łu - tłu• do olej liicle ; niili dwonlr.lcb cah lllo-pl. 

r&!= fi m ęfjrf\J ~ ~-. ~ 
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. 5 RO. od Inowiodra (Grot'"' Iee). 

i ~ ~ ! 

Ejj=a ~~:X: --4-y$~-~@~ ~-1 C -ft:=: !!=L:·-_.,.~ ~ _...,_j.":::LJ=,J 
~ - ., ., - -~-- -t:::j~- -'-lo'---

Oj ki•) wyj-dę na po-le, J<Stscr w• - selić ce-mu, 

t jak wró-c~ do do-mu, jelt ci za - płakiG komu. 

Lud Ser. II. nr. 279. 

Nuta ob nr 516. 582. od Rawy. 

3 .. ~ ~"""-!.~ .\~ 
-. - ~ ~ ... ~ J...., .. J • l -- - "'' --
E~~~lr $ ;g-~=rą~ Ł:!fJZ ~ t:: ~ ., ., 

1. 'Q: wyganiaj 1110-ły o-spa-h, oocoiemał&, noc oie duu, 

da bo te - raz noc nie ma-ła, wyga.niaj -a· o - ły 1 podwórza. 

2. Wyganiaj je granicami, 
zeby woły nie rycały. 

Ob . ur Hl 583. 

~= l •-Et r ~t?94±1YI1ętt1 
. ., ;:: .., ., 

1 OJ wio ko- nlu do do-mu, oj bo tu l!egnowlankl 

da uie płj Witawie wo-dy, da umy - wały no-gi. 

2. Oj umywały nogi, 
da umywały ręce, 
oj wio! koniu do domu, 
da napije& się w rzece. 

Ob nr 389. 6'1~. 584. od Kny (Ciel•d•) 

~B S B tbQ t:ffru ID !i f1 
Nie hyło do-brte w na,CJ w11, popsuły 1i~ trzy d zlewu - chJ 

nie będzie do-bne, da do - br&e i 

--rm;mnJ:~~~~~~ 
d" 1 ;c.a stt1 doł• w boł.lnt. 
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2. Aleć jedna to Pawłowa, 
a ta druga to Piotrowa, 
a tej trzeciej nie wysłowi~, 
bo u licha Antosowa. 

.Nuta Lud. Ser. VI n. S2J. 
Ber. XU n. 19~. 

Ob. nr 607. S85. od Rawy. Jete,.&. 

$EW~~~tt_d7'=ll 
~ ... c:::~ ... -_; 
Po-jad~ Ja na \\ łoclnrek , jest tam d>iewc••l J•k truskawek 

Mo- te która mo-l• btdzle, pomienc•ł l'ł w nlewlost ntd•ie. 

Ob. nr łt9 . 586. od Jetewa. 

~~ ~ ~-tt-- _f;,~~ 1 e e ~-c--7- ktu-Flffi~_=:~ 
l. A mój LejbuŚ m~ kochony, po•yc mi na u łochma:r. -

2. A ja ojciec nie jest taki, 
kupię dzieciom funt. tabaki. 

3. Jak się dzieci nakichają, 
pójdą za piec, pozdychają. 

588. 

Toxt Lud Bery a l ·n . 389. 
8erya ll u . 185. 

od Rawy (G łuchów). 
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·~~~~_fl {~l~~~·) 
~ ~ ~ ~ ~ ~ v v ~ 

OJ wolal - by ja wo-la!, nlle - li do Jagu- ny 

da do Ja - sa po IJu-ka, da po ta - k.iet;o mruka 

2. Oj wolał-by ja wolał, 
da do lasa po soskę (sosenkę). 
nizeli do Jaguny (nazwisko) 
da pO taką pieSCOSkę. Luci. Ser. 1 n. 21 8. 

~~d~~o.] ;/~ 
E§Z:=ft::b-- -lt:~: ~~;"_______.. v ~ v ~V ~ 

Le - zy stary na pi er7y- nie, n m6j atar) nie tnłŚ bro-d~t, 

brodą trząsa ku dzio,. cynie. • nie btdt Ja s iedziec z ti) -1.Hl · 

Popiel>r<t) k 5 91. od !lawy, BialóJ. 

Eio~-=4E~R-~fgj l ey "' ~ l::::j ,; ~:,; 
Oj utO Ulfł po)Jie-brcz) k, u-ton,ł, A u-tO-Dilł 

tyl- ~o Je-go li.ape - lu-sil.: wyplynłł. tyl~o Je- go 

ka - pe-lu-sik mewo-ze. Lud Ser. I n. S60. 16• . 

Ob. nr ~97-600 592 · od Brzezin 

i ~ ~~~~ 
~1:g=-~=Ef=t=_,__~::;;~;b=ft=t~-" --r-_f4 r -=1 !§2~4~-- :"1-~ C:,~- --:"1- - - V-il v v 

~Hecka ni e o - wtes, dziewcyno. po::.ciebe m t pod u - se-ck~ , 

aiecłr;.a nie o - w·ies, oie o\\ies, bo ja nie wdo- •iec,oie wdo-.iec. 

593. od Hrzezin , 

-""!l ł S: -~- #---~ _,_, - -~~- l -~R -· ~- ---~ =+ --i.i-V- v.- _:::- :::-C:,~-:.. -v-.~~~ffi_:itt"' 
•-~-i:",--- ------ --:,; "" ~- v +- - ft= 

Kiedy pójdzie~ do o - gro-du, we:i&e za - ~ i mule, 

=~tt=--.==l----- -- -:::=-.::=, - ~=====-~ .w~ 
- ,..,_- ... -~-\;1 _...,_~ -: -=====--~-3f~~fM-~-"'-~~ ·--~ 

wscep1e1ny ta1u takie drzf'wk.o co sił n-raz pnyjmi e. 
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594. od Br1n1n 

595. orl Bnezin, 

~~.-~~H~~~~. - -~ t:3 ~ ~ -~ - -4 - =t-J r. • . =:!Lv~..... ioi+-1- - ---- ~ . ----~ '-' = ~ ~ 
1. O mój Juiu, mój je-dyny, Jaka •• mnie go- •pody-oi, 

1. O mój Jasiu, mój jedyny, 2. Było z tego dwa. postawie, 
jaka. ze mnie gospodyni. było z tego dwie rękawie. 
Cterym lata. krosna. tkała, · Od niedzieli do niedzieli, 
nitka mi się nie zerwała.. rękawy się rozlecieli. 

Ob. nr 608. 596. od loowłodu (Raeczyca). 

~sffl.ąP~rm~ 
~-=flkg l Qdil f@tglfl ·~ 

Ob. nr 592. 59 7 • od Jnowlodr.a 

1::::9 ~= - ~ ri ~ ~ ,_ 

~ct:EI---+-:j~~~. ; t :ffff~LftJwm ~ :::: ""--'--j,ol v V~ + .- V 

"" " "" :.. L,. 1. U - boga ja aie-ro---ka tÓIDIO Ja Sif prayo-daiej~, 

nie mampieny - ny, pie-nyny, Bo&e je - Uy- ny, je-dy-ny. 

2. Ubogom ja ma.tke miała, 
posagu mi nie dawała, 
ani śrybla, ani złota., 
bo ja uboga sierota. 

598. od lnowłodu. 

~=rtr@t~~IE~~ 
L. OJ nie :n .• ta - ki tunaJ da .;/,J konr - cek ply ... ~t, 

~-=llF--H-lUL ~~----====::::=-====l 
l.- • =o---da nie tak -d i jA te& 

u tych Rze-cy - ca - nek by•l'll. 



Oh , nr 41~ 622 , 

2 Oj by~a jedna ślepa, 
da a druga garbata, 
a. trzecia połamana, 
a cwarta piegowata. 

GOO. od Jnowłoclta. 

E~· :p:--~-~--· . ~~ 
E~~4=1:B:i~~77J:$-~~~J:~l 

;l , ;l ;l V 
l Zeby ja I.Oiał taką zu- nę, je:-.ćbym ja JeJ nie goto-wa], 

co by ja-dła S;iano, słomę eiecką bym J4 wyzymo-wał 

2. Jesce bym jej woJę nosił, 
Fana Boga za ni<! prosił. 

601 Ob. nr ~64. • od lnowłodzn. 

il::l ~ == ~# ~ ~ -- .... . ---4----- -- "i ~- ~mi2=-~.J-~--f'rl'o<-~rg;~ -
it::;;::::' ..,_ -~T---'- ~=~»-- ~--1'-ł+I=--==p --- -t-- ..,___ -·· ·- - - . -i-. 
ł~=~---- -~-tJ~- ---11-- ~lt-~-e---::3-

1 ~ •i e-ro - ta ja by-r.; "a bo - daj się pod sie- rot• 

clfZb& ka - mie-n1a, kamie-ni.1, 

2. Oj ziemia rozstąpiła, 
cła i niebo roztworzyło, 
a bodaj to sieroctwo 
da na świecie nie było. 

da i zie-mia rozst.4-pi-ła. 

:3. Oj cięzko kamieniowi 
da pod wodę płynący, , 
oj i mnie sierotecce 
!la po świecie błądzący. 

Lu·l Ser. l 

602. od Joowlodu. 

~frr=rm=~ n l 1~ 
"' "' .., 

Oj orac, thlopie o raC, nie karcmy pil-nować. 

da rola ci eie spiece, karem~ nie u - cle-ce. 
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boć to wayetk.o po- dare-moi e, 

604· od Ioowlodu 

~~~Jttt:!~ 
Komu gnJ•? N Iedo - l~d .. , !'i l odo l~ - ga ma pitlni,dz•, 

tupnie ci. on no-n, ma pieni•-d•e pod podlon 

Texl Lud. Ser. XVID n. S37. 

l. Jak wskazali, tak to prawda, 2. Z chłopcami ja tańcowała, 
ze ja jestem dziewka sławna. gorza.łkę po kwarcie brała, 
I do kuchoi i do pola, sera kopę, faskę masła, 
i do chłopców, hotta drola! bo ja siebie z niemi pasła. 

3. Dalej chłopcy poskakajcie, 
g·orzałeckę popijajcie. 
Jedzcie chłopcy sera, masła, 
bo ja sobie dziewka krasna. 

606. od Inowlodu (Rzeczyca). 

a dziewcyna popłaku-je, bo go paść mu- e l d& mu-si . 

2. Za Pilicą krowy rycą, 
gęsi gęgają, gęgają, 
a bez bycka, gąsiórecka, 
co go nie mają, nie mają. 



2~5 

(jil". od Ujudu. 

- ! - . - --... _fE5~~-' • • - ~· l 
~-·-· ~--F-12-'-·--4' J-~- ~ ! • -4-1 ł --. ---. . ot l= - , - - - .. - . 

- ~· - 1-+- -- .. - ~ · ·~ --.- .. ---4-r--- - - -~- - -:r:' =-· - ....-...·~- .... _,_ ,.. • l . :::::::-~- ...... -~ - ~~- -:::::: E:.-

- a =-.::~ 
::+i~--- -~ 
--~~;; 

l to. ry- • 

<; Jl 

wołkl ry-c,, 

olt uba-"11 

:.!. llj nie ryccie wolęta 1 
pokarmi~ was jesce, 
da ino ·e pobujam, 

re ie na~ na - J:~dły, 

u dr: ewcy11y ład:n~j 

po t€•m Nowt:m-midcie. 

Ob. nr 461. 
G lO. od lnowiortu (C: rot' ~vo) 

- -=--~ 



:-;:::12--=...-. 
-~, _,__ 
---,1 ,1. 

.. ,l 
J.;., hane-rk.h 
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:ł. Mary·, Mary!l, 
z tysiącaś wybrana, 
całą nockę z nami pijes 
jesce-ś, fary', nie pijana. 

:\ulł J.ud •• ,. XIII n 141. 
• r. I ur. SU. n, 13. Ił. 

612. 

Wc:C'>r&j zje-doG kochane-ck!} w tane-ck q, 

wcoraj z je d n• 

dzi iaj z. dn11o;ił 

kochane-ck• " łó-ze-cku, 

613. 

i przytupuj pi~tą, 

bo to dzh.iaj świ~to. 

od ... uyko"a 

------ --~ ------------------------------ -

Te t Lu.l. er l a. !o. 
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nie J1Ój-d~, w dr(tK~ nie po - ja-dę. 

:2. Zołnierzem nie bęrle 

bo nie mam śkapy, 
kupi~ sobie dubeltówkę 

b\:tlę bił g-lapy (wrony). 
Kuta: L11·I Sery n J n. 27~1, 2b,), 2fJ2. 

w polu na gło - su na ttło -·gu, le-zywpv-ło - gu, WJ•O--ło-su 

2. Zakukała knkawecka 3 Zakukała knkawccka 
w polu na olsy, nn. olsy, i jesce kuka, da kuka, 
jnz to moja kochanecka a mój selma nie kawaler 
rlzieci:!tko nosi, da nosi. Logatej suka, da suka. 

-1. A bog·ata świdrowata, 
do tego pysna, da pysna, 
a uboga taka droga 
jako na sadecku wiśnia. 

liuta Lu,t Ser. Xlll. o. 1~3. 
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l. :Uatka córce kurę dała 
zehy w przodku taitcowała. 
Kurę dała, kurę wzieni, 
jeji córka stoji w Rieui. 

!\u ta Lud ~er. X V 11 n. ~7 

Ob. nr 441 (}20, od C;a•rlu. 

jj l' ~ fi"'. ::::: ~~~ ··:r:f'-,---..... ~--r-4-... --.-~ ..... - -- -.--fi - --a--......._.., ..•. , . . -"'<:-c.:.- - · -J •-c:::.~ . 
---d~~~ ~·- -".~::o:.-=1"=-· ._,_,--re:..:"- -t -;;_...!".-+:-

~ --~---:.- ~-.."-.."--;, . _.,_..,-t::_ " _,_., :-· 
l. A bo-dajeś na~ ymyślał, 2 Dała -h~ m r1 klu stk 1. kw:tsf•H, 

ttbyś do mnie rhttuie przyjść zeby:i do mnie JJr7yScd rH~tm. 

3. \VRy]młabym jesce pieprzu, 
zeby~ leciał na powietrzu. 

4. DalalJym ci sera, chleba, 
ty tego chr.es co nie trzeba. 
Sera, chleba nie najem się, 
a z dzie11 cyną naigram się. 

Maz.ur. 

[chciał. 
otl Głowna. 

5. Nie chcę cltleba, nie c1 1cę sera, 
wolałabym ka walira. 

li21. 

Sera, chleba, nie najem się, 
z kawalerem naigram się. 

Nuta: !.ud flt>ryn I ~tr. ::\24 n. -1~ . 
Ser. Xlll n. 2~7. 

l ' l c:: - l ' ~ 
,:;. ~~--.-•_.-~ )_J ] --~ ~-~..:::- , ·--'-1 T:-3 " . " .• _" ____ _ "_" , · --. •-J--~- -< •. - _ ,. ;. ~- .. ,_ · - .. ·t.- -~ ...... ... ~ 
--H·~-'- .......----- ........... - · - - " - __, ..;.. ,. · -· 
-~----- ~ ------ -" ·-- --.. ~ -- :::::::=-

Oh ur ~99 3~3 
l\22. 

~ 
--~3 
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) . -. . - · 

22ft 

-· .-\ ja tego nit! ncynię, 
ho Lym do tał J•O cnprynio 
jak· to było raz, mój Uoz , 
jak to było raz. 

Text ob. n. Ci. 

()2::1, od lju•lu 

- ~ =:::::: .... 
:1 ---;:-__-""~[=~~ ~§"'-.""::._. ~J=r tt .] 
H -.---f-"' • • .- -~• -- ·--- "' *- ·.r-=ł ___ ,_ -:::·"' ... .~- - __ ,.. __ ::::-_ - ::::: -

l tlj Ie - ~itrtcl..a to-nal' topo- uy - 1ko t-ły ••, 

ro•ledz Ka•iu-łeń-ku. "tl) u Cle - b1e ) - a. 

_ .-.:::_f~-: :E:~~~~~. - ,-• !-.-=,...- - :-r=: -~ ~ -- -... 
2. By w H.ią tam ksittza, 

h~'\\&jtl studenci, 
ho ICh to dziewcyna 
jak n~ci. tak IH~ci. 

l. K{'clyż idziesz opalony? -
llo Krakowa, zukać źony. 

2. Je t tn Ka 'ka na wyciani u, 
cztery lll) zy da.) z! t.a nią . 
( ztt>ry myszy. czkry kuty 
i cztery p y dv roboty . 

• ·i c.> z kol .1 ką i nie z wozPm, 
tylko '1. palk~ i z rowrozem. 

Lud, er. VI n. 8i! - ~er XYJJI n. 5,ti 
t. PtHih t• l l'· ur l"h. 



nte - dtitl a ~~t t:6-rr 

l)' - dJ lłn rhu ty 
l .. -:::: ..:. 

$..:-;-..::.J ::-:l::::::;ł-.=-. .. -:- ~-- --=--:-========--~ 
=.!:.=:.. --.•· 4. _: .:t....~· --- - - -- ~ ----- - _ ... _ ---- - . --
:ł. J ellna llawidowej, :1. Piqtn kruwy cloji, 

a drug-a Welwinej sósta wod\· nosi, 
n trzt<cia :'.l<•ndlo\\ej. a sic'Hlma oryli 
cwarta At'l'eliuej. na g orzalk\• Jlrosi. 

od Jun" lndr:a. 

t -~- , ~- · 4 M-+ • __ ... 4 . --



oj bo tu 
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029. ot UJazdu. 

Z~ll niane - ck i d.1 u- tu) - w:1ły uo - jli. 

2. Oj umywały nog-i, 
da umywały ręce, 

oj wio koniu do domu, 
da napijes się w rzece. 

632. od Skiemie\tfic 

$ - --I .~ Et'±f}-;~ ~~~-~ ....-- ~~ -'- . ~ .... =--- ;,i_, ---4 ~--· . 
.,;...,;_,; _,__ . - · - · - ~·---=-+--4 
'-' '-' ~;~~: 

Ta ua ont· s.:;t.r - re, u,.1łar - e~ i kuchar-ce 

strugał CAl k. o dw6r-ft', l nm,~J pa - nowej córce. 

!Suta S•r. l. D. ~6~. 331. 43D. 

• 



(lh. ur 37~1. 6-ł3. ~~~t !-lkiun.t~ h- (lt<linna) 

' 

~ęli -,-- ~ - .--~-1 -=. --t-~~-t ~ !::-~--3--~~j':: -•-=-t•_;. -:-.--• •--.: --4- /: 
-- -R--.:.• ---= :~~, ~-~- -~~::; --- ~ •. ~ 

,#,l ,1 ·,1 '<lwi 

J Oj d(•brze 1t-tl u rl •IJrze ero .·fyf\ WO · ly ma. 

l·j juce w-mu ~-pij ru<t\ry u-nyma. 

2. Oj jedna mn pp;cielt> . 
urnga go oclzil'je, 
da trzecia mu g-ęby da, 
cwarta mn się przyda. 

G35. od Skitrnir'' i<- 'Zeluna}. 

po- de-'e" - k:a u la ja jł'tCt' 

2. Oj była tam jedna ślepa. 
pyla i druga garbata, 
była trz\!cia przełamana, 
była cwarta zyzowata. 

m:\ - h.. 

Lu. d Ser. l . 
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Oh. ur 111 "'2•) 4fi6 

\\) Ki lot • m li p 

J:~lla-ły taru l..onte mo Jt 

fi lll. 

Z.J.IC-11 l.. 

kto Jt r ZJ.;II - A, h z ·ł a? 

fili. -~: 

~ęt:i ~:: , , • ł ~ - · +, .:L--;;_:; _. • -- _."' 
. ) . .. 

1. lale- 'i! ko m~ rut 1r!ł "-', 

lojc r .u.:l:l-

' ..... . , 
oJ '~ lt"rn 1 ""1c l. o. e- lr 

l 
l 

- ~- :;:::::::::: -... .. ~ . . l 
r . -- • ~ • l ; _,__ _.; , _. _. _. 

1'1 lu 9it~n t' lf' ) a, 

• wołki 1 ' ·' P·' 

~. Oj wołki, moje wołki, :t "a·l~ wołek wyrykuje, 
ci, i poorały dołki, l•o ruldi mn. i, •la u1u. i. 
•Jj JlOorz.! i górki i ,Jzie\\CYna JIOJ•Iaknje, 
cła i panu n, og-órki. bo ~:o J!a~ć mu-i, da 11111 1. 

L U,i ryc.! "'ul ki rytą, 
•la te ,.j" nit• najatlly, 
oj bo ja ie zaba\dł 
da u dziewcyny łacin j. 

fil:?. l k 



2. Oj hij mnie matula 
da kulakami w plecy, 
oj zebym nie gadała 
da z tym .Ta. init'lll więcy. 

3. < lj zehy~ ty mnie matko. 
da iekula, rąbała, 
oj toć równo ja będe 
z tym ,Ta. i niem gatlałn. 

(j.j !3, o~ sk, rni•wk 'Z~l'"'"'. 

:_;J -=-.~~c.: f,·-=t~7"'":- ~·.::F--:; ~..:- =-.:; ) 
- H ~-...._,.3- • .. ' • --•~,:f •- ~ 

. ~ -· -· - - ~~.;;;. - 7. ~ , ------ -•.-• -
~ -- ; l l Oj llkła - l.. o wf' but). rla a ol - lo"Ae k I'C'lt 

oj llit -de luzy-l , da l t~ r~lińs~l J larbcl 

2. Oj ho ta zgłiitska ślachta 
cła za plugami ch?clzi. 
zpod popiołu placki jada 
da i maślanką :się chłodzi. 

'uto I.ud or. XIII o !TO. 
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\1 k 

:l •••• , 
H, . .- -._..... -

\\lit' 

:i , .• , • 
..... ..: ......: -

() 5 

--. ... 
... . . . . 

od ł \\u:z . 

. ·l , .--. - . 
~ 

-- ł ··--ł-~ 

\\'a1r 

-• • • • ,_ , - . 
:::-r-~,!. ---= 

lo1 ~~- od ł w.: u 

Oh ur: • (3• 650. od kl•rulc•l 

:ł 
H 

-ł :i , • !~ l -;: 4 • • 

H "" "' "'-= - ~ •..!--!.
"" ~"" "' :'t"•tulll toni l'n) ł -b, 

rna ir •ul d1t M1c.:h:t la 

' l 1 1 "... l .1-:- ..... :1....-•• -- :l 
· · ··-r .. --· • 1 - , -;;7 ~-,.,11 'V 

" "" la e~ mi o uru dQ.c1 

L) z la~ba-łer.1 PO[e:tda . 

2. Wy matulu nie dbacie, 
l•o z tatnlen1 gadncie. 
l ja hym tet. nic dhnła 
gtlyl.ym miała .:\richał11. 

1)51. od Bn zln 
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3. \Vędrowawsy nóżki boi;!, 
ożenis sit;, cierp niewolą. 

jak si'; zu-wit'~? Odrzychłn~'l'dd, jeł!tem :>Jachcie 

Ob. nr 4H2. ~13 . 655. 

Lud Ser. J. 

uro - dzony. 

od Iłowa. 
2 .1 l l l ~ 

L_--e;:_.---~f=-~~~1 .~ ~,..... -~=r-:3 ~·· -l t;_ ~-H ---•-"'-•--+- 4.-;.~- .• __,...~~· - - 4--J- -~ - ~ .. • ~r-"'-·- - "'-• - .. -J ·-4-~+-'-J - ---~-- ~ . ..-----~ -~- .... - -···-- -; . . . . ·-·- . . . ---· .., ;; ~ ·--~- ... ~--:,.,-,~ ~ ...., - ,., -• ~ r---,----
" V ~ c::; ~v v (... 
J!lz.!e wo -dtt z Wyso-gro-da, stare b~ - by do ro Oo - tJ. 

idtit! rtu kori - ca. do koń-t·.a... 111łode dLit!wcy - ny t! o tor\- ca. 



1. A co rohią ""ar a\liauki, 
co rohi<l? 

Odr:J łyka, \\Odzą byka, 
za . obą. 

2. A co rcrhia Rrzozowianki, 
· co robią? 

23i 

\Yi,lł! wianki - z macierzanki 
za wodą. 

:i. )fusiał-hyś-ci, 

zebyś ty miał 

a 
H 

6:i7. 

k dut:e. 

~n vj et l i1d kudlat). 

2. I JlO\\itiz ich do Krako,,a, 
tai1. a tlZi\\ ka niźli krowa. 
l po'' itiz ich do \\"ar:awy, 
da ino mu po)'ar ały. 

t)b nr 4 Q 

d:. mo 

G5 . 

:1. A zajadę tę tlnizerk~. 

znia•l\', 
tylko wsi:jdft na koniki, 

na ~rniatl • 
1. A za illdę t !l drózeck . 

g-o~cieJliec, 

jak po,iad\' t lo dziew cyn 
po ''i ni 

mój .Ja inni n 
rauu w. tać, 
t~;~ drózeck~ 
za,iechać. 

/.,,a ~rrya I n. 110 1 •• lf,7 21 . 
. or. \'1 n 4P, • \'111 n Q~. 

od Ił w a Kr n .w 

• w Kr mn. \~;Je d1łtw l ua-re 

nabnł tt-go ~~,z u-ba ty 

:\. J'I'Z.)'WIUZ ich rlo 'l tol'llllia 
i poHncał do piornnn. 
I pozrucal ich do \Yi.l · 
wypłukał \IÓZ. hotlaiz•! 

s r. I\" tr ~t'": 

~d)'& .: Jll ~.1. .!l. 

od lł· v. :t. 

);ul l •• d ~ r 11. n. 191. ~~2. 821 



l'ływa po wo 
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Ozie pn wod1.ie, gro - dzil', w ogrorltic. 

2. Oj studzienka cembrowana, 
wiaderecko nad nią -
a daj-ze mi Panie Boze 
tą dzienchę la<ln:1. 

Lud Ser. XVIII n. 395. 

Owczarek GG l. od Iłowa 

~"$~ . ~ r;::, ~ -~ i: ~_._>-t .---.-I- - ft ":"" .~ ~:;-::r.._ __ -4 · -- ~ . -.- y - ...._ -- ~ 
R -4J : • • -~•-'- ' ~-!;':.. "• • _. . - :_ ' ~~- :i-t::- . ~-~ ,..,- :;; . ,l ;;;;..;...- ~-~ --• . 

Uwr~re - rek na po-le-rku. owc1lr<>-<'ka w Oftriotlc - cku, 

owcnre - (~k. lil łl\\'l':l- mi. owrłlre • k:1. kit"b)' p:t ni 

X u ta; LI< d Ser. l V n. 31 t. 3 1~. 

ri!!ID!l3 no-c-k:\ mnitz1lnuhi b. ("11 ja ~·' Hh;j wriop: c-h d. ił.t 

Nuta. l~ud. Ser. Xłll . u. l@t'. - :-ter. Xll n. ~71 .. 
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J. Oj ua Ja. in, o muj Ja in. 
oj ty łotrze, oj be tyja, 
jak ci mó'' i•l w~y cy lu<lzic, 
tak ci mówi~, tak ci i ja. 

tl6i. a) (!•t Zyrb no~. Zar ob 

l. Da pa Iem konie na wygonie, 2. 
rla dziewcyna przy la do mnie. 
Da ja i~ spytał: cego chciała? 
da ona mnie rąck~ uała. 

Oj i<lełka za ta\\ iała, 
ułowić mnie chłopca chciała. 
D:~. i<lelka uie pomogą , 
bo ja ide pro tą drogą. 

f)f)4. b) O•l Z~·chlio& (Z&r~hów) . 

l. Da w 'wiecie ja był, da i był, :ł. Da zalecał ja ię zalecał, 
da na hfym konin, <la koniu. da L~cycanecce, mój Boże, 
Da zalecał ja ię, zalecał da przepitem-ci ćtery wołki, 
cla aro nie "iem, cla kom n. da na gorzałce, mój Boze! 

l. na łotrzyk-ci ja, łotrzyk 

nad cal<! gromad~. 
i konika ja nie dam 
d i sam nic poja<l~. 

2. Da łotrzyk-ci ja, łotrzyk, 

<la Jotrow two mi łuzy 

daj-ze pani Boze, 
ua z hy jak najdłuzej. 

liG6. 

Przy}odtl lwiw, z roku l -47 atr. 16. 

:~. Da świeci mie iąc, 'wieci, 
ua na now j ,todoJe, 
nie 'wieci on łotrom, 

da co idą przez pole. 
.J. Ila :\wiecił-by ja, ~wiecit, 

!la chmury mi nie <ladz , 
tla łotry heze mnie 
rl na tlomy nachodz•!· 
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2. Miała matka brzydką córkę, 
obszyła. ją w mysią skórkę. 
Chłopcy za nią J10drygaj11, 
za skórk~ j:! pociągają. 

Oh. nr 13. 491 tiG7. od 7.ychlina (frctk•) -:::: ,._-aj:~-~+-r-~fł- "'::_~__,_j"'J-.r;-·=q=t~. ~~.;-,; ,; . _""_,_ ·=a=--- -.:'_l --,1-,1- ,;- --,;--vi- _ .,~_""_- _,.. "1--
,; ; 

1 Da t}~ mi milu-rhna, maluchna, tyśmimi-lu- chna mi-luchna, 

ch. tT7:ewtcek sie p(lłysku-je .s&maś bif'lu - cho" bio-luchn;'l. 

2 . .Z tamtej strony ,ieziorecka 3. Da i moja matuleńka 
Jedzie Jasio mój da i mó,i, bardzo na takiego wazy, 
Sybowana kolasecka co ma ćtery ładne konie, 
z podkówkami koil da i koń. co 111a sybowane wozy. 

Ob. nr ~fA 

4. Da i moja matuleńka 
bardzo na. takiego pragnie. 
da co umie i zai:\piewać 
da i potafJcowal\ ładnie. 

od Lowi4."Z&. 

, 1 1 ~~~r E ~j~~--~· - ~~-~ . - . -·- - - ~--
• ... . ---- J - -- - · · ---..-··-~ - ~- ' ~ "-'· .:.o-.,~ •-· ~--~ .. ",_"_...=c, ... 

.,~_ . ""_" '-' CI -•-~-- . """" ....._;;; 
l. Oj dud11i woda dudo l Oj uko -cha c się la tYr 

cła w cembro-wanPJ ~tu dni da n lto prU.iUĆtn.doij 

2. Oj kto kocbania nie zna 
da od Boga scę~li wy, 
oj ma nockę spokojną, 
da dzionek nie tęskliwy. 

W6jclckl P l. ll otr !OS.). 

Gt!9. od r.umblna (Włoncun<lw). 

# ---I· ~ --~---11., . - -· ... ~ -"""" """" ~ ~!_.,~...!. . - -;.- ------:;;- - ""-~- · - ~:...... t-~ - ·-~-'- _ ""_"" .,J-~ -r_",~ ,; -.l ,;_.p=f-•·- ,; 
--· :"" · ,l -~ · :-""~ __ "" __ " --~- "1 

t O dla u .. ~a co pora-rtzf, to poja-de . to uwa-dtf, czy o ·~czek, 

~- . ~=:~-:~J~~ ~-:l __ ======:::::--:~ Eę=--.......... " ,._,.,. -- .. ·f"-1--" -· . -""" """'',; ,;,;; ,;,;~ ;,; 
C'lJ o ści:tnf, ciebie Maryi nie dosta-nę 

2. Na Kujawach powiadają 
ze tam dobry posag dają. 

Miska klusków, dzhan maślanki, 
oto posag Kujawianki. 

Nuta: Lu~l Scrya XIII n J'l:J.- !;t~r I n 371. 2o·'! ber. \'l n. G:;2 
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670. od Gomblna (Wiuacuoów) . 

l 

-~-~~~~4 ~ 
)o(ojo koale, moJa brych, moja ao - aa da, 

moja zo-na ehlmery-t:k&, duao pl - je, du&o gada, 

Nuta : Lt.d, Ber. JV a. 396. 

Ob. nr ~18. 6 71. od Kutna. 

~-as;tiftU1 i~, ~~ 
OJ obie - ula ayr doć., da u-by l• wyamyrgac. 1) 

Obloca - la ayr duay, u-by J• amyrgac dhny . 

Nuta Lt.d Sor. XJU n. 114. 
Berya l Itr. S!IS. a . !78. 

Ob. nr ~00 672· od Skierniewic, Główna. 

~a #UIR{JiftfBih;@ 
t A.. bCIĆ mł to tNdoa sona, m~m e1 leh t.lm o1iem do-ma. 

t A dalewi•ta krowy do) l, a doleoi•-ta nad al• lto-Ji. 

3. Jedenasta izbiJ miecie, 6. Siedemnasta marchew skrobie, 
a dwunasta warkoc plecie. osiemnasta siedzi sobje. 

•· A trzynasta jeść gotuje, 7. Dziewietnasta łótko ściele, 
a cternasta wyskakuje. jesce jedna Bil) z niej ~mieje. 

5. A pietnasta kądziel prz~dzie, 8. J esce· by się jedna zesła, 
a sesnasta motać będzie. zeby-ć za mną fajkę niesła. 

9. Jesce-by Bil) druga zdała, 
zeby-ć spodnie połatała. 

673. 

l . Mlałe.m dr.iewettl o-aiew-natcle, pneblera-łe:m. 

od Goatynina, Kutna . 

lltby w c:hwałcie. 

~~~n~~-~~~~~~~~ 
2. Jewka, Halnsia 

Hanka, Maryna 
Baśka, 
Kaśka. 

3. A czworo ich na kiermasie, 
jedenasta bydło pasie. 

') Smyrgać = podrz:ucać w tańcu. 

16 
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4. A dwunasta krowy doji, 6. A pietnasta garki myje, 
a trzynasta przy niej stoji. co zostanie, to wypije. 

5. A czternasta jeść gotuje 7. A szesnasta łótko ściele, 
co najlepse, to skostuje. siedemnasta przy oddziele. 

8. Osiemnasta kochanecka, 
pójdzie ze mną do łóteczka. 

Texl I:Md. Ser. I alr. SS!. n. 71. 

674 
Kowal. • od Kutna (BóJ~I} 

fłW lfflj~ec~,I(L~IBsfflJ 
.OJ ~owa-lu, ko- walu da lnymoJ sto kowa-dła, 

da aebyś n lo wy-lo<lał da kom l uem do diabb. 

~rJi 1 bfjrr 1 ~Ifr@gpP =1 gq 

6 7 5. od Łowlc&a. Gomblna. 

~E r l c J lte=r-ttW=ft=~lfut@;m 
o. 11 Ił 

l. Za eo • klechy l} re-weren-do •dJoto? 10-by 6n nie ehodzlul 

~fe±=~+t±IZ- _gg 
do pa-ole-nek w lwieto 

2. Zrucić z niego 
rywerandę zrucić, 
zaprowadzić go 
do stodoły młócić. 

3. Wyrzuć-ze mu 
choć ze ćtery kopy, 
wybierz-ze mu 
co najwiękse snopy. 

Texl Lud Ser. II. n. 129. 

:Wuar 676. od Kuma. 

~a' r 1 r r tftttl#l'mmFBfibj 
~~ Olll&QA ~ 

1) Klecha= organista. 
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677. url r.o tynina 

t:inl. ort Zakrocz)'ulA C~ł11 k) 

"" l Oj .-hy W1td11a- ła cy jf ko 

rl nur łabym ja lm zie-Jo-nej pre- 01-dU 

2. Oj zeby ja wiedziała, 
ze Jasieńka mt'go, 
oj nazęla-hym ja im 
ow ·a zielone"'o. 

li80. 

D&iewcyuo kochanie, kto CI •'"' doatao•~ 

Xa trż mtt~ : 
Kozu k barani, 
copecka z piórami. 
Przyskocyłem do jejmo ci, 
nie zastałem jegomo 'ci, 

huc, huc, huc, ja do nij. 
(Oher1: Nnrotu 1t l atr 47). 

16• 
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681. od Zakroc&yma (Kuun, Glualt). 

tłft--g c t 1 c r 1 e 8 c~ąd#ig] 1 e s fł 1 
~lo' lo" 

Za~raJ mi Ma - &ura t.ywego, &)' - wego, zeby ja ee potańcowal 

1& tiflsn4fls·a 1 P{f~ 
do dnia do bia - łtKO· 

"--L --E3 ~ ~ ~ l1 ~ l&lf~Hdk3 

·~ill-~ct'CfiĄ '- lo" lo' lo" • l 
Szla, szła, s&ła, nocka J• zaszła, chłopcy Jt wiedli, terek J~J zjed 1, 

mia-ła chusteckę, i te ji!j wzi~li. 

Poltki. 683. od Iłowa (Miodmayn) 

~-&@ ffi+-.D/fi%,44t; C' 2J J'l ~ 
A tła ko - lo mole, i la- jala mnie, J~•yk J~ olo ruoal, 

po-ła-ja-ła mnie, wyknycała mnie, 

~~~1J)t=tE@U ~:::$--=f= ~ :;;...... • lo" -

Ja Jł bie musiał, J~•yk JeJ alo rusal, Ja J• bic musiał 

Polaki 684. od Bolimowa (Niebor~w ). 

tł-~~'tcssOO 
\:1 l,.ilo" 

Siano grabi - la, pta-,.k wiłta-ła, OJ t .. y Ie - ay 

po U.j robo - cle ty-daleó leta - la, 

~~~=rer~ ~ fitt;ABJ~-t-= 
bolł )ł ko-ści nie od robo - ty, tylko od do - Ści, 

aby • o•ed>~e-1•, ja~ p6iniejole wotanle, kaócu«iem-ie lł· 

2. Oj siano, siano, będzie się siekło, 
Będzie pogoda, b~dzie i ciepło. 
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Polskl , 6 Ol. 

... .. "" 
..... "' 

Slaoo "-abl - l OJ lny, Ie - zy. bo-l•Jtl<oiel. 

Tańce w 2/ 4 t akcie. 

6 6. od War uwy (W1Iao6w). 

l. Cxaroa kura gdactt, ko-wa-Jieka tka-t'u. 

' • 
Kowa-ll-ki 

Lud S•r • 11 o. 51. 53. 

6 7. od Warauwy (Bob•et). -
\V piecu orał, w garku tlał, ona plan, óo •i t im lał. 

Nie piat: głupia kobito , naoraemy na &!to, 

6 od War U"'1 (C• rolak6w) , 
•l 
1 

"" "" "" l , Da J~druolu mło-dy trzeba d wy - go - dy, 

cztrry podu-noraki l dalowcayny mlo- dł). 

2. Da Jendrasiu młody, 
damy ci wygody, 
cztery baty w kór~ 
i szklaneczk~ wody. 
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Krakowiak. 690. od Warnawy. 

r&iTI t--1-J' l c r·1Uł---ąJ:rr::J~ 
t. Świeci mieai,c l wleci, na iro~ek ra- tu-sa, 

nie kochaj chło - pa-ka, bo to po-dla du-u. 

2. Boć to podła dusa 
i rakarskie plemie, 
ja do niego gadam, 
a on patrzy w ziemię. 

3. Ja do niego gadam, 
on patrzy w obłoki, 
z durnia'm się naśmiała, 
a~ mnie bolą boki. 

Krakowiak. 691. od Waruawy . 

!'.•~ 1 1 ~ ... l l d:-J"'' ~~ ~,~~Tt@? ~c r ci Jt. l 
~~~ ~~~ ~r 

Żle onea, t.le orna., nie bfdzłe ta-t&rec-ka ni owiea. o l owlea. 

l. Źle orzes, parobku 
źle orzes, źle orzes, 

nie będzie (tu) ta.tarecka 
ni owies, ni owies. 

2. Groch będzie, gospodarzu 
groch będzie, groch będzie, 

ze strunckl\1 pełna. runcka., 
dość b~dzie, dość będzie. 
K. Kozlowoki : Lud otr. 285 n. 121. 

Krako,.dok 692. od WaraliW). 

!"'-., ~ ~ 

"=n-rr~ r Eftk=:~~ 
Pn.e-cisne, pruciaue. chustecke ber. Wisie. swoje kocha-

" F-JQ*-t~ Lł ·~~~1 
nee - ke do siebie pnyea -sne. 

K. Kozłowaki : Lud otr. 285 n. 120. 
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Krakowiak. 693. 

·-~ 
Warta - wy jartł-bi - ne aa-d&ł, 

E:iif~~~§~~~~~~ _}' J 1 '=M' ~ r. m-r121=== 
u-r ' -sła ju& aie o moie pro•• 

2. Kocham wojskowego 
ale nie kazdego, 
tylko adjutanta 

od księcia wielkiego. 

-
"" ole 

K. Koziowaki : Lud at r. !iij, o b3. 102. 

694. od War aawy (Powsan) 

"' em~~~r;-·=1. 
~ ~ 

Kra-ku,.la - ey J• - dł, wiuko-J•, ·J•, 
ko-ra-li - ki WIUt4 , )la-ry-ai wo-la-Jł. 

KrtLkowiak. 
695. 

2 2 
od Warnawy (Cterniaków). 

l 
l l ' ' r-i 

;:}:?~~~-:--~ g~~ 
~ ~-------ti 

Chłopy mo- jo chi py w eo W)" tu du- f•- c••, 
1. Chłopcy moje, chłopcy, 2. Przy kazdym surducie 

w co wy to dufacie, guzów (guzików) jedenaście, 
cy to w te surduty, a c hu tka na syji 
co po jednym macie. za gro y dwanaście. 

3. PoznaĆ· ci to poznać 
chłopca fanfarona, 
choć pu to " ' kieseni, 
głov:l\ najezona. 
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Fujarka. 697. od War· u~ y (Kabaty). 

~r Efl@J~rerl 

8sot. 

Krakowiak 

l. Kto mt - tatki 

oa-pl -Je. jtU<U mu 

2. M~tatki, m~:ta,tki, 
cót wy mi raicie, 
czy ja się mam :tenić, 
czy mnie używicie? 

699. 

700. 

kocha, 

aa-pla-d. 

4 

Wilanów. 

od Waruewy {Siuiew) . 

Dl - )6 tlę, 

3. Jeśli będziesz dobry, 
to cię utywiemy, 
jak b~dziesz ladaco, 
to cię o:teniemy. 
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701. 

K(\uk 702. 

Krakowiak. 703. 

po-Ja - de a pa-oami, 

l. Jak ci ja . pojade 

od Wanzawy, -

--- %d -----------

Ofl Piueuna. 

1 pa-oamt 

z panami, z panami, 
bedzie wyglundała 

dziewcyno za nami. 

2. Jak ci ja pojade, 
widać me nie bedzie, 
a moja dziewcyno, 
z kiem ci ładni bedzie? 

3. Jak ci ja pojada, 
nie bedzie me dwa dni, 
zobl\c.ys dziewcyno 
z kiem ci bedzie ładni? 

K. Kozłowski : Lv<ł lir. 284 o. 114. 

od C••r ka (Cupho) 

t~o;•r t! l*tł@J tAtffi ,Q'1 

70-1. 
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Ob nr 701 705. od eserska 

·1ti-C4fffł c &fb~=;$~-btyj 
l. Wedle Lub li na, LubH-ntl, su-cha leszcr.y- no. leszcz) oa. Jest tam dsłewczy· 

~. Nie tak lu-bi - la, lu-bi-la oj J•-ko mule su-uo-wa-la. U-wi-ła wia-

~~~c 
na dsiev. C" l"• 

nek ._-ianeuek. 

co mule lu-bi - l a, lu-bi-ła. 

oj i muie go po·c.la-ro- wa-łll 

Krakowiak 707 · od Wiski tek, l48lczouowa. 

t;-~~ I~Jt~.~~ 
Krakowia - cz.ck. młody, ule pił nigdy wody, 

a nc. sta - rośc musi, bo go ka.szel du-al 

choć pieui•i - ków nif' mam gorza-liuę pi-Ję. 

:? , Nie mAm nie t)'l-kn bicz, woda mi za-bra-ła, 

tyl-ko mi kn-ch•nka na ltdzie EO-sta-ła 

Krako,.iak 709. od Skierniewic. Bolimowa 

rę-2·; .. -AAr-r%mm=r~f~$ 
1. Da-ły mi s i~ w znali Sklerniew· jarmarki, Jaika mi r.ablli, na koszul - ce znaki, 

(!l.ie 
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2. Zabili, zabili 3. Pójd~ ja do niego, 
wyzdrowit: ja jego ; na drodze ta le~ał -

ty moja dziewczyno, 
jak:Łe ci go nie ~al. 

w je d 11 abną chnsteczkt: 
zwiąt.ę mn główeczkę. 

l(uta: /,ut! 'er VI nr. a. 7. ~3. 727. 

W tancu . 710. 
od , kierniev. i c. 

hO)& tiwa, hola d'4a, hnlil dwD, Ja l.;leeu-chnę 

kle - cuch na m l opad la, opadła, opa-dła 

·-· 
i za wami po - d• - lę' 

~uta oh. er. Y. 1tr. 19!1. ar. VI. n. 408 . 

711. od Rawy. 

Na Zale 1kim pulu stojltyc,ka chmiłlu , Na tej tyca-ce chtuielu "'lanecr.ek &lti..a-ltju 

2. A na tym wianeczku 
czarnin icńka plama. 
Powiadają ludzie, 

3. Nie ama, nie sama, 
chodzi za nią chłopiec, 
powiadają ludzie: 

~e panna nie sama. pan ochocki ojciec. 

S1ot. 

3. Jeśli będzie chłopiec, 
pan ochocki ojciec, 
.irteli dziewczyna, 
r t zego (JJana) przyczyna. 

712. 

ja chC\C komu ~~- by daon 

713. 

od Rawy 

c• - •• mam 

od Główna 

llutkoż mo ja rut-kO nie dawnom Clt tia - ła 

Wydalai mnie mat-ka &a kogom nie chelala 



2. Wydałaż mnie matka 
za chłopa od roli, 
teraz że ja w smutku 
i serce mnie boli. 

252 

3. Żeby ja wiedziała 
kto mnie rano budzi, 
ziela bym mu dała, 

ażby nie znał ludzi. 

'1. Dałabym mu ziela, 
a ziela takiego, 
żeby nie doczekał 

do dnia jutrzejszego. 

Oryl. 715 · od Ha..y. 

W-·t~@fl 
E$=~= LF-:liT~~WW_L_=§:_~ 

717. od Billy (BIIłog6rne). 

lmo 2do 

~37.~=±~t[jZS~Uff=Ftt r ;l 
!łtCStl~~ 

l. Prawde ptasek mówił, 
co siedział na śliwce: 
kiej sie nie ozenis, 
nie podchlibioj dziwce. 

2. Prawde ptasek mówił, 
co siedział na grabie, 
kiej sie nie o~enis, 

nie podchlibioj babie. 

K. Kodowaki: Lt<d lir. 289 n. 141. 
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ba o L 719. 

721. 

Naj-wi~ cy jukól-kl 

l. ajwięcy jaskółki 
nad wodą latają, 
najwięcy męzcyzni 

bronetki kochają. 

v 

722. 

__ _L_ 

nad wod• la-ta-J• 

2. Ja jestem blondynka, 
o to sie nie tro c 
i wsystkim bronetkom 
scę~cia nie zazdrosce. 

Kozlowokl: LNd lir. 289 n. 14a 

od Wartuwy. 

Pospnt-dala krowy, Icho-wa la plnlunzkl ł\0 - doły 

l. Fosprzedała krowy, 
poeprzedała woły, 
schowała piniunzki 
do moji stodoły. 

2. Fosprzedała gę i, 
poeprzedała kacki, 
schowała piniunzki 
za stodołom w krzack.i. 
Kodowokl: LMd olr. t89 n. 1~. 
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Krako•iałr: . 723. od \Varuawy, , 
l l 

fl~;; -· --t-- .. -I- - ~ł~~ -~.:.:.~~ - _ ..... _ - · - - · - -r---' - - 4 - - • - • :- - : . --4--,.~ -;:T_.., __ - ;'-<;;--+ - -- ~=~ - - -
Krak o-wia - n "- ti Ja w Krakow lem !tlę" ro-daiuł, 

l == 
l. Krakowiacek ci ja 

w Krakowiem si~ rodzin!, 
śtyry lata miołem, 
do dziewcynym chodziut. 

:f------=---=- --l 
:ł. Śtyry lata miołrm 

na jed wobnym pasie, 
a którą ja kocham, 
to drugiemu zasie. 

K. Kod u w ki !~ud ' ' '· ~O n. H Ił . 

l ,. ::::rJ l 

~-· ..-..= J~]===~ 
,.., - · ----·-_ :;;.,.-: _____ . . --
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Pulka 727. od \Vauuwy. 

od Warnawy . 

Rtot 730. od Munonowa , 

731. 
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DWORY I MIASTA. 

7:-33. W~r u"';, (anaaa t w Po1oaoiu) 

Itr ·a w~ trhnit:uie, TolJie po w1~eam 

l. J u :t głuchej nocy zniknęły cienie, 
i ranne błysnęły zorze, -

ja pierwsze mego serca westchnienie, 
Tobie po~więcam o Bote! 

2. Twoim to darem, Panie, ż • je zcze 
w :tyjących liczbie się mieszczę. 

Jeszcześ mi wątka :tycia przedłu:tył, 
bym Ci ię lepiej za łutył. 

3. Przyrzekłeś Panie, :te gdy do Ciebie 
w porannej udam się dobie, 

Ty na wysłuchasz w ka:tdej potrzebie, 
będziemy wsparcie mi ć w Tobie. 

4. Pozwól więc, abym w tej rannej chwili, 
Twą przypomniał obietnicę, 

praw, by 'my w zdrowiu ten dzień przetyli, 
ja, krewni, drodzy rodzice. 

5. Prowadź mnie drogą Twojego prawa, 
udzielaj Twojej opieki, 

niech z cnotą w zelka zgadza się sprawa, 
niech będę grzechów daleki. 

Nozowuo T. lL 17 
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l. okolwiek si~; ze mnJł dzieje, 4. Jedn~m kochał trzy godziny, 
ja tego nie mam na pieczy. ale jej się uroiło, 
• "i przeszłych ni przy złych rzeczy, droży~ się, choć z czem nie było, 
i ze wszystkiego się timiej~. śmieję się więc i z dziewczyny. 

Ha, ha, ha, ha ! Ha, ha, ha, ha! 
2. Ten mnie ma za nic dobrego , 5. WifOC dzisiaj się z inną pieszcz~, 

mniema,. że sam do. konały, a ta czy zmienna czy płocha, 
prawi mi dziwne morały ; jutro innego pokocha, 
ja. si~ .-miej~> takie z niego. 'mieję .ię więc i z tej jeszcze. 

Ha, ha, ha, ha! Ha, ha, ha, ha! 
3. Śmieję się z głupich i dumnych, 6. Dzi ' mam trochę gotowizny, 

z tego co nazbyt czuły ; i tli i~ tegom tak we oły . 
i z bogatych i z rozumnych, Jutro znowu będę goły : 
i z przyjaciół mej szkatuły. dmiać ię btdę z mej golizny. 

Ha, ha, ha, ha! Ha, ha, ha, ha! 
7. Będą<' więc w śmiania potrzebie 

znajdę przedmiotów zapasem, 
lecz - by ich nie brakło czasem, 
~mieję si~ z samego iebie. 

lla, ha., ha, ha ! 

73.5. ') \\'ar uwa . . ---- r:- --- ~---+.-+.-~ . - · -· - .... ....,__ --- -+ -...::ił: • ..,• r - - --•- . . .. ~~.- -- • • • ,- _._ . ~ . • 
-4-- łll ,; .. -+- -- · • ......... . - . ..... ,. - +--- . -t"':' .____._ __ ". __ ". __ __ "._". __ ,._". 

.,; 
l , Ktopituuttkl ma. fJI"DY cu kuth•J• 1 rC~ m ty dry da da, rom ty dry dy dyna 

l. Kto pieniążki ma, 
panny go kochają, 
a kto ich nie ma, 
buzi mu nie dajq. 
Horn ty dry da da, 
ram ty dry dy dana. 

2. Kto pieniłtiki ma, 
ten w bucikach chodzi, 
a kto ich nie ma, 
bo. o jak pies chodzi. 
H.om ty i t. d. 

') N aila.Jowanie niemieckićj pivoneczki: 
S'iijt mir nlleij eins {:) 
oh ich G~:ld h&h' odt'r keins. 
Wtr da Geld h&t i t. d. 



.ł. Kto J•it>niąfki m , 
ten pij z kielicha, 
a kto ich nie 11111, 

ten link•. połyka. 
Hom ty i t. 1\. 
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7 ... 

nlł J•- d)-Dł a mo - Jt rlalew - czy 

737. 

po-lu 

dr1ou k. pn) prac:y 

D"t i go du-11a .. 
n• ma-tu lu, 1 naoJ'ł ci} 11 

73fl. 

l. J\to pienią~ki ma, 
nn koncertnr.h bywa, 

kto ich niP ma, 
am . obie 7.8 piewa. 

Hum ty drytla da, 
roJu ty flrydy tł. nn. 

lu •Ie ka 

Sowińt~l Cloanu rolo..., ... 

Nowt m a to narl PiliC't· 

"leci 

·~ - d. 

•nnle 'hwl e 
7 mo~ lła ry-

lwd er. \11 nr 1. 2. 

\\'anu •· 

a pfe moi i a pan-ao hye ta~• 

t ;• 
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l. Z wysokich Parnasów, 2. Nawet i cyprysy 
niezbyt dawnych czasów mają swe kaprysy, 

porupatyczne n~~sze intenta;- te się przed zefirem nie ugną. 
którym serce plonie Lecz przyjd~ te chwile, 
ku twojej personie, te sit: ugnił mile 

najszczęśliwsze dla mnie momenta. i nawzajem na siebie mrugną. 
Wasindźkaś okrutna Wasii1dźkaś okrutna, 
srodze bałamutna, srodze bałamutna: 
prędzejby się skały z wierzch u kondemnaty 
ubłagać mi daty, w sercu alternaty, 

a pfe mościa panno być taką! a pfe mościa panno być taką. 
3. Po wierzchu marmury, 

a w sercu tortury, 
a w sercu tur-tur-tur-tur-tur-tury. 

Daj mi pani rączkę, 
daj proszę obrączkę, 

niech tych tur-tur-tur nie znoszę. 

Wasindźkaś okrutna 
srodze bałamutna, 
nawet i turkawki 
mają swe zabawki, 

a pfe mościa panno być taką! 
Lud Ser. IV D. 553. Ser. VI n . 532. 

Se1. XVU n. 12. 

7 40. od Warsuwy. 

l " 

rb-t=a3~~~~ ~-~~fB=;~ 
ducz~e g~ożdt.i-ki, pi~kne tu - 11-pa-ny. gdzie się o-bra-ca 

- - • ~- t-. t-' • -1..---o:~--+--l;&~ ::::tl ·t--+ _.,_ ,..-, f""-f""'----1.1: - • :=Ett->-'--4-
---'.1--- - --- _+---+_..;-+-=+~= ~-::::::::t-----

woj Ja>io kocha-ny, Kdtie al~ o-bra-ca Jasło mo) kocha-ny. 

l. Śliczne gwoździki, piękne tulipeny -
gdzie się obraca mój Ja sio kocbany? 

2. \Vzięli-ć go, wzięli, teglarze na morze, 
a serce się moje utulić nie może. 

3. Oj powróć, powróć mój Jasiu kochany, 
jak nie powrócisz, to mi zadasz rany. 

4. Jak nie powrócisz, ja umierać muszę, 
a jak ja umrę, wszystko na twą duszę. 

5. Synogarlica gdy pary pozbędzie, 
na zielonćm drzewie nigdy nie usiędzie. 

ti. Tylko się tuli po lada drzewinie -
kto kogo kocha, nigdy go nie minie. 

7. Ach to nieprawda, sama'm tego doszła, 
kochałam Jasia., za innego m poszła. 
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8. Ach serc!', serce, wyr\\ ij si~t z niPwoli, 
by uUyć obie, po\\ i f' d z co d~ holi? 

H. Boli mnie zawód, - odzinn nie miła, 
gdzie ta przy.-ięga, co dla .Ja i a była! 

l O. Tflzie ta przy ięga, gdzie to lo\\ o •lane? 
- ja w młodym wieku jużem zrn.irwwa11a. 

Lud t>r \ l n, ~ !l. 

i41. 

"> tr -1-1:. 

l. Dobry \lit>czór, lube dziewcze, 
jak i..: ma z Halino? 
có:teś mi i..: "y, troi la 
tak późną godZIIL! 

2. Dobry \\ ieczór, Ilulory \dPczór 
dzi' mój ~lulJ w ku'ril'le. 
\Yitlzi:z \danek na 111 ·j g·łowie, 
dzi lllUjf' \\t' t• l e. 

3. Ach 1lla Hog<l, cói. ja zrobi~, 
ja cię kocha l ·. zezerze · 
a ty· mi nic nie mówiła 
:te ci~ inny bierze. 

4. Albo-· mi ty łówko mówił? 

albo mi i~ śni lo (o t obu). 
A \\tedy inny za\\itał, 

có:t odmó\lić b.> lo? 

5. :·m i a lo on •lo mnie zajechał, 
prę lzej nii. ty za.i•lzic. z. 
Jak·ci on mnie tutaj znalazł, 

t:1k ty •łrll"'<! znajdziPsz. 

fi. .'i' gadaj mi moja 1łroga. 
bym ja znalazł ilrug.!. 
• 'ii'Ch on Ufi:•łzic twoim panem, 
a ja ~·huciaż ·tugą. 

7. On d ht,;dzie czytał, pi al, 
b..:dzie rezonował, 
a. ja ciebiP pie 'ci t, 'ci kał, 
i mile caiO\\ał. 

8. Więcej buziak ,ied n słodki 
ocl lubeg-o znaczy, 
niźli ty i•!Ce magnata, 
pa!ace bogaczy. 

l,.,,l er. \"1 nr 511. 

742. 

l. . ·a doljnie pr1y ol zynie, 
bujną łączkę ro i 

3. hłopC'y za nia jak za pani:! 
icl na ofiary, 

trnmyk czy ty, przdroczy ty, 
zwierciadło dla Zo i. 

"dzi~tki Z o i, la w a g lo i, 
zdobią liczne •lary. 

2. ~wieł.a hoża, gd_yby rót.a. 
glly ·ię w nim przt>~l,!da, 

nic nad iebi , w ameru nieui 
mil zego ni ł.ąila. 

·l. T go okiem, tego . kokiem 
owych śmiPclu·m łudzi, 

nic ni • czllj , choć panuje 
na•l ercami liułzi. 



5. Oleś czeka, ni~ ucieka, 
al e nit~ naciera. 

Pieśni ~kłada, do ._ kał gada 
ciche łzy ociera . 

6. ~·a cóż tobie (mówi sobie) 
Zo. i u \\ dzięków tyle? 

Próżność twoja, zguba moja 
truje szczę~cia ch wiła. 

26~ 

H. Zosia słucha, zhlii.~ ucha, 
co to Oleś marzy? 

10. 

Że wzgardzona, urażona, 
róte traci z twarzy . 

Bł1!tl poznaje, trumyk łaje, 

że " niej pról.ność zrod~ił, 
Oleś zoczył, "net przyskoczył, 

tro~ki .it'.i o~todził. 
7. Choć panujt · ~z , gdy nie czujesz, 11 . 

te zabawy twoje 
Zosia widzi, te nit• szydzi, 

serce z ~rrC<' lll zgadza, 
wzdychać tkliwie, litościwie, 

miłolić ,iej dl!radza. 
są jałowe - mibze owe 

nie\\ inne łzy moje. 
8. :Młodość mini(•, świeto~ć zginie 12. 

a serce zostanie, 
i wspomnienie, na westchnienie 

słodycz•! się stani<'. 

Pieszczotliwa bo szczęW w a 
Olesia nie zrn~a -

, trumy k czysty, przezroczysty 
rozko ze po'' tarza. 

PHm a-;t nik' trn Nltl w kJ l~l'i r. Tom 12 "r. 2~ .:J. '-iłowa Fel ixa Ouc.ce••klero . 
:\ul• nr. 7·Cl, lub jak w Seryi VI l .. tcdu o . 519. 

7·13. War u wa 

g ,-.--: ....... 
. _ .. - -- --""1\ - - - · - ~~--: ~-. --.--..~- - - ]- . -.---- , ·~-·- -

- - ~ - t,!-- - · ___..,._ . - • ..,1 --ł- _____..,.. _ -.,J---4 -r- .... .... -+- -r.-"' - · - · -!-:" _ ,... - __ ,... .,. _ _ - - .; - ---.J - _", __ .,. _ __ .., ________ ",_ 

\\' Vt'ar u" i e tui pny duoa - ju, rui t zka-ła flt ńdyiJ~ w ra-Ju 

--~T-t---ł ~ ~ · - f ~=E!=-r.= ~------------- --
__", _..,_-- ",_..,_ ------ ---------

~ .... 
dzlewurhnl\ na ku.talt dziewl-ty . 

l. \V Warszawie tu~ przy Dunaju 1) 3 . 
wizawi (vis-a-vis) Pmnej ulicy, 
mieszkała se gdyby w raju, 
dziew uch na nakształt dziewicy. 

2. Gdy w tem jakiś urwis młody 4. 
zoczy l różane jagody, 
i jak to robią junaki, 
zaczął palić koperczaki. 

Stau p1 Dtnka. . 

l. Iiała baba laka, 
czystego junaka 
z zawie istym wąsem. 
Baba była z trzosem. 

1) Nazwa ulicy. 

714. 

~) partytura v. partycya muzyczna. 

W pół roku po zła za niego; 
"krótce żałowała tego: 
bo się urwis tęgo z11ijał, 
oba oczy popodbijał. 
A jak wrócił z Kampiuosa 
ponakręcał ,i ej te~ nosa; 
nim zaś stanął w O trołęce, 
wyłamał jej obie r~ce i t. d. 

Z kompakturą i dyliturą 
na parte. ach~) 'piewał, 

więc go bab ko miłowało, 

rosko~z w domu miewał. 



2. llokaznjP Toma 
bnhill ~\\ojej w doma 
]"iki groszy staj•·, 
niPrh na wino daje. 

Zja·ll~zy, zpiwszy. lluminnszku, 
ll•:•łro11:1Ć ci przyjdzie, 

nil'chaj ualJa ŻPurzP rhlt·ha, 
do ~zr·itala idziP. 

(htH"Y'~ H"ar•z11włl·i l G.i. nr. ~~ ). 
(:\uta J•k nr 7f.O). 

j.l,;, orl Warna" Y (\\ ilanov.: l'o"AIIo). 

[ ~ ~ . ~-t ; ; ~ ~ t 
(;l 't l' • ly l' 

h teJ J., z "·ł \Ltlł:u ką u .. ,Y - "alswuł»t)ll\. Ht~c.le ~o-hle Z&\••• .. ·r6zył 

1 l .-, - . c:; ..... 

Fi=:~ . l"ł~- · -;:1 ~- -:~::;~f-~-.:-;.-: l : ~- ._-
~-- -': :..::::..::: " " - · "!: :.;---: .:::::::=-;.-- -1 --..; ~ . -~ 

Małgo· s..r :u ront 

l. Gdzie mnif> ~i'> podzialy pożądane gotly 
Kiedy ja z Sll'l! )!ałgośk:! nży11al ~wobudy. 

no. potlarzom \1 iernie sinżył. 
Scęściem sobit> za\\. e wrózył, 

ze mam do, tal- onę 

..'l!ałgo kę za 7on•:· 
2. Pirsy raz ci•: sly. ę a ty Hartt·k plotka, 

nie dla ciebie ro~nie moja ..'l!ałgorzutka. 
\ \'yper ·w:Hinj subie bracie, 
ze to m !ode tłziecie na Ci t,', 

nit·ch/r mnie się chowa 
i tak bo:olzie zdrowa. 

:l. A wy mój tatulu, gdzie 'dl' wtencas byli, 
jak e 'cie \1' karcmi. ku ze m n:! na nią pili~ 

Ho•laj was zywo przebito, 
za niek t•ire moje myto, 

COl~ ja f!O JH'zepinłt>m 
jak w karcmi. ku hyłf'm. 

L Prawda te pijałem. lec nie z twego myta 
nitl!larowałt'ś mi .i'>cmiPnia i tyta. 

Kazale:i se z gón1 sypal-, 
ty he, tyjo chc .. s z nią sypiać, 

cemuaś niecnoto 
nie pro ił mnie o to? 
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5. A ''Y moJ tntuln co wy se my~licie, 
hr;dzie z 11 a mi gorzej, jak sprawę pokpicie. 

:\ie powiem ja to nikomu 
co sir;- dzieje w wasym domu, 

za J!arę miesięcy 
to n:~s hędzie więcej. 

fi. A ty miły Bartek by cię tlyabeł spiskał: 
za moją ~Jnłgoslię, coś mi ją, wyściskał. 

Ja sir;- nad tern wiele trudził, 

by~ jej bestyo nie spaskudził; 
za twą psią rouotk~, 
weź Robie }falgoskę. 

Wad .. w z Ole .. ka P. l. nr. 31. 

74G. 

Ił· p IH1p hop J. , p }bzu r.•, 

]'u-dAj - d~ lll l c..\..tie rt .. t", 

J•o-,tn) - de mi 

niecł a rn \1:uu 

łHł Wusuwy. 

rę - r: e któ-ra 

- ra wy-krę-er 



lluur 

11 p \t z 1 n, h p la-zu-ra 1 o-daJ • 

11 

71!!. 

hop \lu.u ra 

o-hit r•: - n, 

. . ::· ~ l - .... 
:• ..... 

• ;: l • 

7 fili. 

1 l 
H1nljd 111111 1 d u d" 

• 
" 

-

!Dl rr-(' któ r01, 

od l "tna. 

mi 

r~-ce '-'t, ra, 

U4 "")IHf-Ct 

:t lllt!fhtt ma ~··• d\ rr' '•h ••ttt ht ra. 

ł ~ ~ 
~tlra rę-fe. nit• hu a 1r t 11 

\ut t l u t '' r li 



l. Hura chłopcy hura 
tęgiego mazura . 

Hura chłopcy, hejż• · śmieli' 

2fl{j 

bo to w karczmie nie '' kościel e . 
2. Hura chłopcy hura 

tęgiego mazura 
Hura, chłopcy, hura żywo 
będzie wódka, będzie piwo. 

:3. Hura chłopcy hura 
tęgiego mazura. 

Chłopcy hutami , butami, 
jak :-;i~ pot!!';! - l'!tolt'\mmi. 

l. Chałnp!'czka niska -
o,iciec matk~t ~dska . 

I my, Kaśko tak będziemy, 
jak si~t Kaśko pobierzemy. 

752. ocl Warszaw\ . 
l s o 

Ei=#=lf =~~~=r:· . •..;, -:J::--+<~~~ , -f ~ ~-:: ~~- :T~_:.:-r-~ 
~--::::-.... ~- ::::· r ~-· "' "' "' l ~_,..._", _ _ .3 • .__,...-.... ~-- ::::~ 

Ił ej ~hzur) hej i t- ha pó-k1 ~ erce ~~w o hi-j r. htj7e '' hopk i 

pi\ ki d1wilA iy-csa trwa , J·Óty ułek azc1.:ę- ijclau 'i.y je ; 

i -+<...._-::r. •-=E ... -=• ;.=r-:~l~----1- .... ....._ -- - I -::; " -:- T---===;;;] p ..... :;;-±:;.... .... 7.,_ - -..-I-•·I ~~-;=:;-!. •-L :J. l:-· -~~~...L:.::J . .... . _ ",_"__ .... . - -- . . ·-·- . . :::: :::: ~ .. -

"' "' hej paro łJk.i gdy mu - 1.y -- ~a Jrr• - Jui. nam ,zumny zagnmlal ha s:, nu i .-. brach 

""'"'S 
i:::::::~----r;~-...... i" l ~ .,t; H~=E-+<-~~- =~ J---=--_:~ 

l - ::::::! . 1---fo.-łc- . -- • · - - · •-+-• -· . . -----
- __. ~- . -4 O . - -S dnl/;;gtw. -

dalłj wrat, al boi my nie w chłopa chłop , ty brac1e w pod-k/,wJd hop 

l. Hej Mazury, hejte ha, 2. To mi ziemia to mi kraj, 
póki tycia chwila trwa. w to mi Maćku, w to mi graj -

Póki serce ty w o bije, są tam chłopcy, sól i kasza, 
póty człek szczęścia utyje. dobra nasza,, dobra nasza. 
Hejte w hopki, hej parobki, A wi~c chwacko, :t.wawo gracko 

gdy muzyka gra. stal o stalkę dzwoń. 
Jut nam szumny zagrzmiał bas, Miło mi w tym kraju tyć 

nute bracia, dalej w1·az! miło o podkówkę bić. 
Albot my nie w chłopa chłop- Ktoby przerwał nam ten pląs 

ty bracie w podkówki hop! gól mu brodę- wara wąs. 
Hejte, hejte, dalej, dalej, Hejte, hejte, dalej, dalej, 

patrzcie jak się Maznr wali, patrzcie jak sie .Mazur wali, 
bo Mazury krzyczą z góry: bo Mazury krzycz:~ z góry: 

nasza ziemia raj. nasza ziemia raj. 
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3. Oj, co ja bym U\ to dal 
by ten mazur wiecznie trwał, 

bym mógł mówić mojej Ba i: 
gór<! na i, gór:! na i -

a batogi, - kto nam wrogi, 
kto nam taniec ~kwa~ir 'mi a l. 

hdy nam tańczyć przypacH lo , 
pr ezzcsmutkiem! wjeden glo~ : 

nic>ch . ię ru zy ciurów . tan. 
dalej chłopcy w . koczny ta n! 

Hejl-e h Ve, dalej clalej, 
patrzcie jak ię Mazur wali. 

bo Ma z n ry krzyczą z góry: 
na za ziemia raj. 

! .ud 'tr. XIII nr. 12.i . 

lej-ie ha, hej-lo hej-ie heJ )h xu ra. 

l. Raźno chłopcy, hej parobcy, 
hej dziewczęta, Z\\ijajta ię: 
Kuba z Ka ią, Bartek z Basią, 
katdy z swoją, pobierzwa ię. 

2. Gospodyni, dobądź z skrzyni 
półkwartowe na . tół zklanki. 
Ja mej Franki, ty wej Hanki, 
katdy zdrowie wej kochanki. 

3. Półkwartowe pić nie warto, 
dawaj garca, dawaj dzbana. 
Oj da dana, oj da dana, 
wolę pić z pełnego dzbana. 

Lud . ery • · r11 o r. 127. 
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Ei=v-:3-_ -· •="i~~:f 
t!i}Z:-A_ ;:: ~-- :::- ;i !,} l -llu - l•J y - nu 

bo lik ruó-" l4r 

l. Hulaj .ynu na zej ziemi 3. Jak mi mazur zagrzmi w u zy, 
bo ty tylko znas:t: mazura; a ja z lnbą mo.h w kole, 
bo tak mówiąc mi~dzy nami, nowe tycie w mojej duszy, 
)i'iemiec w nim karykatura. maznr zagłusza złą dolę. 

2. ~iech on swego walca toczy, 4. bdy luba .lepkami swerui 
niech S\\ ą tialopadę lata; spojrzy na runie słodko, mile, 
Nie dam lubej spojrzei: w oczy toć to życie na tej ziemi, 
i mazura za pół świata. toć to Sl! swobodne chwile. 

5. \V niebie ro . kosz zapewniają, 

Jakiej nlt·llla '' ża•łnym kraju. 
l~cz mazura tam ni~ znają-

gard7.f,' nh• l~t·m, nie chcę raju. 

w t- o- łe-J:O -bu -u-u., i W)kr. ę ... 
da !A d:\ 

tł.=~ .':!.-::-:t-T'J~!-·:;:.:t;=:::~~~~~-~ E§l-~~--- . 'B-~ - _l -- ·= 
da da d~ h••d• golf1'1e, 

756. od Wl('la, Kutua 
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2. Ztąu trzy mile do Wrocławka, 
je t tam Jlanna jak truskawka. 

Iote moja luba będzie, 
umieszczę ją w ładnych rzędzie. 

Nuta ub. Loul. er. l D. 275 (aor. 395). - Ser. IV a. lilii S9J. - or. XUI D 1~. 

757. 
l'orbwala we olo,el In. ł'roac. 

Bohomolca. 

l. Ten mem zdaniem dobrze tyje 
ten na długie lata godzi, 
kto pod miarę winko pije 

pio okami tro ki chłodzi. 
Po szklaneczep do pio neczki, 
po pio neczce do szklaneczki i t. d. 

Irn . 1\rulekl tak na to odpowiada: 

l. To mi mędrzec zawołany 2. Fra zka taka mądrość dzika 
co z szklaneczką mądrość godzi, co pozorem smutnym straszy, 
trunek pieśnią przeplatany, pi e ń powabna my l przenika, 
ten zapala, a ta chłodzi. erca we ołość od fla zy. 

Po szklaneczc i t. d. Po szklaneczce i t. u. 

Kurd~z 

(dal(j obacz lMd er. Yl n . .,., ) 

Datt'n"i4· Wi'oł ~'· 1 11. T. 5 str. 5 

75 . 

mÓJ Gr:~tKO - nu mi - ly. N•••b l 

tu za-lifdt e ~ na - 1ua Kurde z, Kurdt z nad Kurdt - na-ml 

l. Każ przynie ć wina, mój Grzegorzu miły! 
bodaj ię tro ki nigdy nam nie śniły, 
'iech i Anulka tu za iądzie z nami: 

Kurd z: kurdesz nad kurde zami! 

1 ) B o h o m o l e c (t 17 4, m&jljC lat 64), iył w przyjdni 1: Gr~:egorzem 
Łyazkiewiczem kupcem i kapitalistą w War zawie, ojcem pó:tniej zego ban
kiera Macieja Łyszkiewicza. Grzegorz Ciljgni}C znac~:ne procenta od poqczo
nych pieniędzy, miał przytern wyborni! piwnicę win węgierskich. Tam to ks. Frano. 
Bohomolec napisał sławną pieśń Kurdeuowlj, głośną po całej Polsce 
i znaną we wszystkich d worach zlacheckich. 
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2. Skoro się przytknie ręka do butelki, 
Znika natychmiast smutek serca wszelki; 
Wołajmyż tedy dzwoniąc kieliszkami: 
Kurdesz i t. d. 

3. Niezłe to wino, do ciebie mój Grzelu! 
cieszmy się, póki mo7.em, przyjacielu, 
Niech ztąrl ustąpi nudna myśl z troskami 
Kurdesz i t. d. 

4. Patrzcie! jak dzielny skutek tego wina, 
Jut się me serce weselić poczyna, 
Pod stól kieliszki, pijmy szklannicami 
Kurdesz i t. d. 

5. I ty Anulko, połowico Grzela, 
Bądź uczestniczką naszego wesela: 
Nie folguj sobie, chciej te wy pi~ z :~a mi
Kurdesz i t. d. 

6. Jut po butelce! niech tu stanie flasza, 
Virat ta cała kompania nasza! 
Vivat z ~Iaciusiem i przyjaciołami! 
Kurdesz i t. d. 

7. J.faciuś jest partacz, pi~ nie lubi wina, 
Myśli, że jemu złotem jest dziewczyna, 
Dajmyt mu pokój, pijmy sohie sami -
Kurdesz i t. rl. 

8. Odnówmy przodków ślady wiekopomne, 
Precz ztąd szklenice, naczynia ułomne, 
Po staroświecku pijmy pucharami -
Kurdesz i t. d. 

9. Już tet bo Grzela przewytsza nas wiekiem, 
A wiesz, że wino dla starych jest mlekiem, 
Łyknij! a będziesz śpiewał z młodzianami 
Kurdesz, kurdesz nad kurdeszami! 

obac& LHd Serya VI •· ~71. 

759. Waruawa. 

~-. --=,+g1 =lł-ł li fJ p p~ t f 13 1 J.; F.~- -= - · _Er--- -.-:. -D$ 
Bracie gdy Jui pic pru-ata-o~ a bm1erćuatrr.e t:e w• uch stron, "t\ tedy ujuyn we 

mnie 
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Hracit•, gdy jnż pić Jlrze tanę, 
a 'mił'rć natr7.t' ze wszech strun, 
wtenc1.as ujrzy 7. we mnie zmian': -
co oznac7.a bliski zgon. 

2. Testament mam w gutowu~ci, 
umrzeć mogę w katdy cza ·, 
pochować mnie bez litości -
o to tylko proszll wal:. 

3. W phmicy cheę być chowany, 
bo tam je t najlepszy grunt; 
nogami obróć do .'ciany, 
a zaś głową gdzie jest szpónt. 

4. Zamia t napisu na grobie 
co przyciska zimny głaz, 
chcę mieć kochankę przy sobie, 
bo i tam z nią chcll żyć wraz. 

5. A gdy będl,l w dół wpuszczony, 
raz ostatni 'ciśnij dłoi1, 
niech innym biją we dzwony, 
mnie ZI\Ś bracie w kielich dzwoń. 

Obar4. nr. ~~. 

760. 

adr ... y ,a,by lew, całek ad rowy sdyby lo w. 

l. Od granic gdzifl tył Lech, 
od Krymu aż do Czech, 
od Węgier at pod Rzym , 
ma winko wszędzie prym. 

Kto rozum ma, chce długo tyć, 
powinien winien winko pić -
bo winko mile grzeje krew, 

człek zdrowy gdyby lew. 

2. Gd.) z armat huls.nl\ ryk, 
i wtenczas winka łyk, 
i broń do rl,lki bierz, 
na pole Marsa spil'~Z. 

Choć przy kochance - winko dój 
i tysii\C jej amorów strój, 
bo zucha gdy polubi raz, 

jej serce zawsle masz. 
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3. Gdy serce ''es tchnie Ach! 
pal wina dziesięć flach 
gdy serce zamknie ból, 
i wtencr.as winko gól. 

Gdy staro '6 zechce zmienić włos, 
od winka. wetmie szczutka w nos, 
bo w kogo z winka wstąpi duch, 

ten i na staroś6 tęgi zuch. 

761. 

Ei= -F-t- . :)::::ti "' FF~J::t · ~--~~:,1-\.1- • .=:l ~- ,.._=:L,... ".:,J-:,1-------3 
lhym ma winko •inko •Inko •·n~dz:ie pry to Lito rozum ma clt~_·e łłtu;.to ł)( 1 JJ•-

-•=Ó=~--+-=t-,:- ~FLC=r:::rt-~r -~. ~~- . ~ 
"' "' _. ~=f::-·-- "-E-~ '-'..=::;=:::: _ _... --

>~ 
winitD do.,ru winko l'ic, 1Jo •inko •inlr. ifJ mi-le Kf'··Je krtv.,nłtk. 

z:Ur>łv. y ~dro•) ltłrov. \ ;.t d) l.ly lew. 

l. Na. za \\iara birbanto\\a, 
hop, hop, tralla lara -

do kochania jest gotowa, 
hop, hop, tralla lara. 

A kobciołem na z ej "i ary -
kafehauzy i billary. 

7t.i2. 
W~tnr.awa 

3. 'wójwiektracićnaogra zce,(gr(lllill) 
przy dr.iewczęcin i przy flas1.ce, 
kochać panny i kobiety -
są to birbu kie zalety. 

2. Do szklanicy pięć pacierzy, ·1. A gdy idę przez ulicę, 
przed dziewczęciem krzyżem leży, zajrzę w każdą kamienicę: 
a jak nima nic przy duszy do której by si~ tu zgłosić 
birbus i tydzień susr.y. i na obiad się zaprosi6. 



5. A kir.dj i<lę <lo wdowy -
tam intPrP je t gotO\\y. 
.\ gcly pn tki s. w szkatule, 
rlj mi ) onn.i•: habulę. 

7. A gcly id': do m żatki -
tam int l't'S harcłzo gładki. 
brly mnir. m.!ż przy niej zastanie, 
to .. ja list przynio. łt•rn, panie". 
, 'im on go weźmiP, przeczyta 
to ja za drz\\ i, i już kwita. 

6. A goly irl•: <lo rozwódki - . A gdy idę do panienki -
tam intr.re. ha rdzo krótki; ta wnet zastawi sukienki, 
grl.} . zkatułę przebierzemy; woal przr.da. a funduje 
to . ię g-rzeczni rozwodziemy. tak j<! złud:~~ę i zep. uję. 

!1 .• ·a, za wia.ra hirbantowa, 
kit·lich w ręku, jak mur głowa . 
• 'am żyć z ludźmi, birbusami, 
tylko gardzić filistrami. 

:iuta oh. r~ujł er. l (Pie ni ludu) ttr. 2"4 n. 88, 1l. ·t r. Yl n. 171, h. 

·a k J1 niM tv• h· mo " na . askl J 
t..fple 

\\ zbrala 
(:) 

. a. ka l\impa pliw la 
l<•m-ti-ri-ti-ra-ti da. 

2 W:i tkJ•' , '•·mcy z«>j strarlH•m 
lonHi-ri-ti-m ( ) 
nri knli pod clachrm 
l m-ti·Ii-ti-ra d 

• " •• T 11 

76·1. 

ra d.e, 

3. Ja, wól, krÓ\\ka i zwinka 
lonHi-ri-ti-ra (:) 
i ta panna Kry pinka 
lom-ti-ri-ti-ra·ti cla, 

l. 7.a .r,irrćk; przt·cl sienią 

lom-ti·ri-ti-ra (:) 
'"żY 'pmpc ze . zwinią 
l••u-ti-ri-ti-ra-ti da. 



.-,. t "aln,it! j:! w lewy url (szynkt) 
lolll-ti-ri·ti·r·a (:) 
sz.11i11in Uto)wi: da~ ist gut! 
loru-ti-ri-ti-ra-ti da . 

l. :\[arsz, mar,;z, .\gronomia, 
mar ... z •! zielni 1 hł•l)'at ·y, 

zach~;:ca,irir rutszych zinmkohr 
do zno,ia. tło pracy. 

2. Zdzit011 it't:ki tłobry chemik 
tlzi~ nam gospotlarzy, 

ale mu z t:~ go")'Otiark:l 
wcale nit! do t11arzy. 

3 . A na::-z Forma 1) czy na kursach, 
czy tei. przy obiedzie, 

o cokolwiek zapytany, 
tło O~tl·ndy .iellzie. 

L \Vetcrynarz dobry ~iemiec~), 
dvbrzt: nam wykłada, 

leszczorkami jąllra kręci, 

zawłoki zakłada. 

. 'i. A nasz prawnik, człrk dowcipny 
i galluiski czasf'm, 

więc nie zgrzeszył :l. e warszawskilll 
został mecenasem l). 

6. J astrzębowski przeżył młodość 
przeżyt i wiek jary, 

on nas kocha jak swe rlzieci, 
niech żyje nasz stary! 

7. A leśnicy 1) co nas nczą 
jak oclmłodniat1 r~:by, 

niechaj żyją równie dingo 
jak olbrzymie d~by. 

8. Zieliński też nasz kochany 
profesor mierniczy, 

ilu uczniów w ~farymoncie 

tylni. druhów liczy. 
:Xuta pru•rohionll z ukraili1kiej dumki: 

!Je chody Jlryeiu na wtczernycu. 

1) Jn,peh tor Smar7.Pwsl<i. ~) Eichler. ~) Thim~. 4 ) Janrzewski PuJ .. ns • 

. ...... -



PRZYPISY. 





l. 

Do stronnicy 109, nr. 251. 

Gazeta lVarsza1,.ska z r. 1!:!5! n. 332 - 336 mieści li ty J. l. 
Kraszewskiego, o Poezyi szlacheckiej i Legendach herbowych. Czy· 
tamy tu: 

Herb Ogończyk, jak go o pi. u ją Nie iecki, Paprocki, Okolski 
i Biel ki 1 było to pół trzały bialoj, żelazem do góry pro to wy
rychtowanej, na pól piorticieuiu w polu czerwoueru' w hełm w d w i u 
ręce pnuieńskie do góry wyciągnione. Według zdania tych pisarzy, 
początek herbowi temu nadała w .Morawii rodzina Odrowążów, z wy
padku nnstępujt\ccgo. W r. l:ł52 Kurii albo Kuruani (zwnni 
także u Naru zewicza Połowcami) najechawszy Czechy i )lor01wi~;, 
kraje to zrabowali i znaczną liczbę niewolników z nich zabrali. Po
wracając z bogatym plonem (łupem) jeden z dowódców tej hordy, 
uprowadził takie córkę jedynacz-kę szlachetnego domu Odrowążów. 
Niejaki Piotr z Radzikowa, widzqc jej łkania i rozpa<·z nad swą 
niedolą i zachęcony wezwaniom jej pomocy, natarł o obiścio na do
wódcę hordy, zabił go a pann~: w adziwszy na nieprzyj1\ciel kiego 
konia, szczę 'Iiwie dowiózł do jej rodziny. Przez ' dzięcwobĆ za wy
bawienie od romoty i niewoli 1 dziewica, zdjąw~zy p i er ti c i oń 
z palca, r o z l a m a l n g o n a d w i e c z ę · c i, i jeduę z nich ofiaro
wala Piotrowi z Radzikowa na 7.Dak przysięgi 1 iż z nim tylko wej
dzie w związki małżeńskie. Piotr odebrał z wdzięczno· ci:~ łowo 

i pół pierścienia, i odjechał dla znłaiwienia swych zatrudn1eń wojen
nych i rodzinnych, skutkiem czego przez długi przeciąg cza u nie dał 
się widzieć swojej narzeczonej. Ta za· nie majtle żadnej o nim wia
domo'ci, gdy się o jej rękę zaczął dobijać jeden z zamożnych 
i znakomitych ryc,erzy, pomimo całej święto· ci ewoich przyrzeczeń, 
skłoniona naleganiami swoich rodziców, w końcu zdawała ię jut 
nakłaniać i objawiać za losowanie się do ich woli. DLicń ' łubu ozna
czono i wszy tko do zawarcia związków małżeńskich pr.~:ygotowano. 
W tern przyjechał Piotr z Hadzikowa, a okazaw q polowę pior~cie
nia sobie od dziewicy danego, żądal dotrzymania słowa. )l'ieJłu~o 
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wahała ai~ córka OdrOWilŻÓW a wyrzekłny pamiotne słowa: "godzien 
tego ten, żebym mu calem życiem przyjaM świadczyła, który mi 
życie przywrócił"- oddała mu awOjf\ r~k~. Odrowążowie przekonani 
o szlachetnym czynie Piotra z Radzikowa i o słuszności dotrzymania 
słowa, żadnego oporu nie czyniile, najehotniej na ten związek ze
zwolili. Na pamiątkę tego zdarzenia ułożono herb Ogończyk w spo· 
sób wyżej opisany. Nazwisko tego herbu pochodzi od imienia pierw· 
szego syna O g o n a (Egona) z tego małżeństwa zrodzonego. Że 
zaś mieli i drugiego syna imieniem P o wał a, ztl\d herb ten nazy
wają także niektórzy pisarze P o w a l a. W Niesieckim znajdujemy 
nazwiska l 04 rodzin używających tego herbu. 

Zdarzenie podobne podaje i powieść z Epiru. Obacz: Griechi8che 
und AlbaneBi8clle Marcllen von J. G. v. Habn (Leipzig 1864) tom li 
str. 159 i 319 nr. 113. 

K. W. Wojcieki (P1eśni l. B., tom I str. 119) przytacza pieśń 
podobnej treści, zaczynając!\ sio od słów: Bywaj zdrowa i szczę
śl~wa i t. d. Wszakże pieśń ta złożoną jest widocznie z fragmentów 
kilku innych pieśni, nie wiele majl\cych z sobą związku. Są to jakoby 
ułamki dum z Seryi I Ludu (Pieśni ludu, 1857) nr. 14 (str. 174), 
nr. 20 (str. 220)1 nr. 22 (str. 225), Ser. XII n. 510. 

2. 

Do str. 117. 

Treść pieśni z pod Czerska 1) podanej przez Wojciekiego (P. 
l. I. 165 ), podobna z pcczątku do nru 265 niniejszego Zbioru, zmienia 
się następole w sposób, vrzypominający niektóre pieśni czeskie 
łużyckie (obacz zbiory Erbena, Haupta i Smolera). 

O Czersku wspomina także i nr. 291. 
Siedział ,T a sio roc1.ek 
Sicdzid i dwa lata. 
XieLobunył ~wiata 
Bo mury WJtiOkie 
I wody głębokie 

Prosi ojca swego 
Ojca rodzonego. 
Przedaj owce, woły 
Pszenicę z atodoły 
A ayna wykupisz. 

1 ) Ull iver co/-J,txicon Z.edlera z r. 1739-47 (Lipsk i Halle), powiada: 
~CzPrsko, Czyrsko oder Csyrcko (lat. Czerscbia), eine Stadt in Polen 
an tłt•r Weixel, 6 Meilen Uber Wllracbau, woselbst der Adel des Landes 
zur ~;rhaltung seiner Freibeit zueammen zu kommen pfieget. Von ibr 
wird .MasoTien, worinnen Wanchau lieget, auob die Czercenaiacbe 
Wo~·wodscbafft genennet. Bey der Stadt Czorsko liegt ein gemauertes 
Srhloss auf einem bohen Felaen, so sehr atarok gebauet iet. Dlugossua 
Hiat. Polon. I p. 14". 



I owce i woły 
I p zenicę J,; u pi z 
A H) na nie kupisz . 
• iedzi Jasio roczek 
Siedzi i pół lata 
Nie uwidzi 'wiata; 
Kaai swojej pro,i 
Łzami oczy rosi. 
Kaaia nie mieszkała 
I przymoeła ~z nur), 
Pod murem atojab: 
Przeskocz Ja iu mury, 
Jak za brak nie liny 
Jasiu mój jedyny 

2ifl 

.·a-ci jeszcze ko ę (" ark0('7 
('o pod wiankiem n!\8Z'.'· 
Pod murem stojnł 
I rzewme płakAła -
Podała mu koaL 
.Tas111 z mur•'•" · koczv. 
I z murów ze kuczvł • 
•'/\ plecy dziewcz)1iy, 
A z pleców na kun i a: 
' 1adaJ KA iu mnj.• 

J \\Oln,· Ja, J eńk o 

TJ~ mufa K lt>nko. 

Do str. 121 nr. 274 

~!owacy w okolicy Trenc:r.yna i Bystrzycy śpiewają pie.'ń podobnq, 
która brzmi: 

Czerne oczy, pod't'e spat. 
bo mueit'e rano w tat. 
A to rano raniczko, 
ked' wvduiza slni~>czko. 

z slnieczko wychodj, 
ma mila se prechodj . 
Prechodj se po rynku, 
dońe~'e mim nowinku. 
NowinHzku takowu , 
że na wojnu werbuju. 

Ked' werbuj u, bud u brat, 
. z koda chlaprów 1111 tok rat' ! 
Daju konia i zaty 
i klnhurz ik rohatv. 
Za klobuczik p •n.tlirzku, 
a ku hnku · z:~bliczku . 
A do ruki karabin, 
ul. tia mila zo tu,.im. 
Zo. tn1ł mila komu chcesz, 
ut. ty mu.ia ńe hude z. 

M u z y k a. 

\V, A. Maciejowaki w artykule: łbw ko o d!!żności i duchu 
poezyi polskiej XVI wieku (Tygodlltk literacki, Pozna1i l 40 
u. 30) mówi: 

,. Toż same cechy co poozya, no~iła na sohi~ muzyka i taniec, 
nieodst~pne tamtej towarzyszki, które wszakże prędzej od mej wydo
skonaliły się (?); bo łatwiej jest człowiekowi upiękBlyć i wydo~:~ko· 
n alić powierzchowność ciała 1 niżeli serce swe i rozum ukształcić. 
Dla tego też tantec i muzyka polska prędzej niż poezya. stała. i,. 
Europej ką; w nich naród nasz iyć będz•o wiecznie, one przeciągną 
jego życie po za prze . zło ' ć, ono za w le urny łowość polską pit;knie 
charakteryzować l.Jęd~ . Ziemie ruskie, lałopolskie i Mazowsze, kła-
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dały głównie te krainy obszernego uaszego królestwa, które no.jwyua
tniejsze miały cechy poezyi narodowej, tuuzież tarica i muzyki. Trzy 
nadobne te sztuki łączyły się w jednej ojczyźnie polskiej, ogniwem 
swojem nie tylko kraje prted- J agiello1iskiej, ale i ziemie po-J agiolloli
skiej Polski spajając ściśle. Sielskie pienia, tudzież kozak i dumka, 
satyra, tudzież krakowiak i mazurek 1 charakteryzowAły poezyją, 
taniec i muzykę ziem ruskich, Małopolski i Mazowsza; a religijne 
pienia z ta1icem polskim i właściwą muzyką, z pierwotnego swego 
siedliska, z \Vielkopolski, po calem ro;dawszy się królestwie 1 łączyły 
w jedno całą przestrzeri obszernej Lechii porl względem sztuk nado
bnych. Tkliwości i wdzięków nadobne te dzieci, ~luz i Gracyj ów 
córy (jak starożytni mawiali Grecy) pielęgnował Polak od kolebki 
aż do grobu, mianowicie też w XVI wieku, dopók1 w XVIl wieku 
fanatyzm nie zakłócił naród i na chwilę nie przerwał tych przyje
mnych zabaw'' 1). 

5. 

Kaltndarz illustrowany J. Ungra na rok 1863 (War~zawa) 
podaje artykuł Maurycego Karasowskiego po tyt: .lfuzyka ludowa, 
w słowach: 

~Słuchając smutnych dum ukraińskich, dzielnych krakowiaków, 
uziarskich mazurów i kujawiaków, wy:ipiewywany'ch lub wygrywanych 
przez lud nasz wiejski, obok szczerej rozkoszy napełniającej serce 
z powodu dziwnie miłego wrażenia jakie ta piękna lubo nie uczona 
i bez protensyi melodya zawsze na mnie wywiera, zadawałem sobie 
nie raz pytanie: Kto ją tworzy? Kto' tych tysiącznych pieśni tak 
nadolmie kształtnych w melodyjnej i rytmicznej formie jest autorem? 
Zapytajcie oto grajka wiejskiego wycinającego od ucha na skrzypcach 
oberki, mazury lub krakowiaki; zapytajcie śpiewających tęskne dumy 
i inne rozmaitej treści piosnki, dziewoje albo parobczaków, a każde 
z nich jedną zawsze da wam odpowiedź: - "Nie wiemy. Tak wszyscy 
starsi śpiewają, tak nas wyuczyli i my też tak samo śpiewamy." 
Lud przyjmując piosnkę i przyswajając ją sobie, nietroszczy eię 
wcale o jej autora; owa arystokratycznego świata formuła: "Kto go 
rodzi?" jak wiole innych bez których ten świst obejś~ eię nie może, 
dla ludu, tak w tym jako i w katdym innym względzie, jest zupeł
nie obojętną. Co do duszy jego przemówi, co za serce uchwyci, 
staje mu się drogiem, staje mu się potrzebnem; a jak krople d~dtu 
lub rosy, odświeżają pośród skwarnych promieni słońca wyschłlł od 
gorąca rolę, tak muzyka odświeża i skrapia poetyczności wyrazem, 

t) Pour1nj1!re takte o muzyce ludowej uwagi znajdujemy w czuopl&mie 
Ruch 1111tzyczny wyrlawanem w latach 1867 - 63 w Warszawie przez 
Józefa Sikorskiego, jak równie! w Bibliotece lVarsz. i w Encyklope
rfyach powszechnych. 
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uznojonego wśród ciężkiej pracy ducha jego. Jednakże, dla nas muzy
ków z powołania, trudniqcych się szeroko mniej więcej upraw:! tej 
ztuki, dziwnE'm się wydaje, zkąd ta piękno'ć formy, zkąd ta logi
czność my 'li bierze się w tych tysiącznych muzykalnych produkcyacb 
ludu naszego. Jakie zmy l estetyczny musi być wielki w naruclzie, 
~dy ucz hdnych pr..t:ygoto\1 awczych tudyów, bez żadnej wstępnej 
nauki, wieliniacy nasi nioznający wcale u ut, ani nic posiadający 
najmniejszego elcruoutarnegu nawet pojęcia o muzyce, tworzą ncrzy 
zdumiewające muzyków z powołania wdziękiem me lody i, wy śpiew lłjl! 
jo albo wygrywają z nieporównaną dokladull'cią rytmiczną i Zl\dziwia
jącą czystością iutonacyi i muzykalnego wyrazu. Satura, ta w pólnn. 
matka wszllchstworzenia, ujmując może ludo"i na zemu klimatyc.mych 
dobrodziejstw, zmuszając go do twardej pracy około ziemi na której 
żyć mu przeznaczyła, w zamian ciężkich warunków społecznego i poli
tycznego istnienia, obdarzyła go hojnie zmysłem lirycznego nastroju, 
ażeby poezJil i muzyką, jak balsamom gojllcym bolejące rany, pocie-
mi się, a pocieszając się zapominał rboć na l!hwiłę o trudnom 
położeniu swojem, ażeby w poezyi i muzyce, w tych dwóch niebiali
akich siostrzycach, znalazł opiekunów w niedoli, przewodniczki zalicie
lające kwiatami szlachetnych uczuć, szeroki i stromy gośeiniec żywota. 

Piękuoilć i pro. to ta sitJI kich pi e 'ni, :tachwyca nas wszylitkich 
uk ztałceń t.ych iutellektualnie ludzi; wielu z uczonych naszych muzy
ków od etasów najdawńiejszych, usiłowało naśladujtl«' takowe 1 two
rzyć pie.iui dla tego ludu któren w rzeczach sztuki muzycznej 
z naukowego stanowiska uważając, jest wpełnie ci~mnym. A jednak 
pomimo tej cieumo.' ci, je t on najprtednic>jst.ym i najlepszym zna w··~ 
w tym względzie. Z po 'ród nie1.łiczonego 111nóstwa produkcyj natwo
rzonych przez artystów z powołania, pomiędzy którymi byli nawet 
ludzit: znakomitego talentu, zaledwie małą tylko cząsteczkę Ich pło
dów lud obie przyswoił, ale to tak małą, ie o tern nawet niewarto 
wspominać; resztę za· jako niezgadzającą się z jego uczuciem, jako 
nienacechowaną prawdziwem duchem lirycznego wiejakiego natchnie
nia, jako zbyt sztuczną albo zbyt blado i nieudolnie naśładownicz,t, 
odr.~:ucil prędzej łub później, mniej łub więcej dor11ioie. 

Przy łuchajmy ię tej muzyco wygrywanej albo wy'piewywanuj 
przez lud na całym o b zarze ziemi naszej; przypatrzmy sil) uważnie 
zbiorom muzyki gminnej, nagromRdzoDym już przez niektórych gorli 
wy ch zbieraczy, a przekonarny ię, że wpływ na nią największych 

nawet narodowych kompozytorów, jest bardzo mały; zaledwie kilka 
pioenek Jana Steraniego, El nera, Kurpi1iRll:iego i innyc·h, dojr:t(:Ć 
tam można, i to czę'ciej w mia tach, mia teczkach, anitcli wo ,.,. iacb 
zebranych, więc raczej przez lud miejski aniżeli wiejaki wyśpiewy 
wanych. Jakimże one sposobem przeniknęły tamże? Oto przez teatr, 
dwory i dworki szlacheckie. Dlaczego lud ich nieodrzucił i nieode
pchnął jak to się zwykle dzieje z tysiączneroi z tego samego co one, 
to jest uczonego źródła wypływającerui? Bo w nich jest tok i natura 
melodyi ludowej, wiernie zachowywana, bo pomimo na'ladownictwa, 



jest w ńich prawda duchowa szrzęśliwie w rzadkich chwilach na
tchnienie przez kompozytora żywcem pochwycona. Szlachta zjeżdża
jąca dawniej tłumnie dla spraw publicznych albo i prywatnyrh do 
miasta, szr;wgólniej pod koniec istnienia patistwa, biAgła ochoczo 
do teatru, bo rnm nie jedną alluzyę do ówczesnego polityczn('go 
położenia, do glów11iejszych w kraju stronnictw albo pojedynczych 
ludzi uslysze(~ mngla. Piosnki krótkie a donośne znaczeniem jak 
naprzykład w f{rakowiakarlt i Góralach i tym podobnych operach, 
alho tei. układane ulotnie z powodu różnych okoliczno~ci, przypadały 
do serra wst.y tkich1 wi~c każdy rad był je sobie przyswoić, nucono 
je i tak pr·zywoi.ono do domu. \\'net żony, córki, drobna dziatwa 
uczył<~ się i śpiewnla. Z pokojów, piosnki przechodziły do garderoby, 
prokarni i ~tajni: tam czeladź i służba złożona zwykle z ludu wiej
. kiego uczyła ~i..- ich także; z tamtąd szły już prostą drogą do chat 
wiuj~kich i oto t:tkim sposobem najczęściej, pietini w miastach ukła

done, przechndliły do gminu zlewając się i wsiąkając do og-ólnego 
skarbu muzyki narodowej. Sąsiedztwa wit:kszych miast, wywierały 
i wywierają 1a wsze na muzykę ludową wpływ przeważny: ztądtn 
pomit;dzy pie~niami przez włościan wyśpiewywanemi 

1 
nicmalfl jest 

takich, które nrtjwyrażniej przez wesołych mieszczan układane były; 
w nich to forrna melodyr wyróżnia się już znacznic od czysto siel
skiej, a słowa noRzą na !-Ol ie cech'< swobodniejszego wyrażania myśli, 
posuwającej srę nawet l ' zę. to do nieskromno~ci. 

W muzyt~e tanecznej, lud więcej nierównie pokazuje się być 
Ramodzi!~łnylll; pochod11 to zt~(l t.apewne, iż sam sobie wygrywa, 
że ~więta, l'l1rzciny1 wr~ rąny1 wosela, obchodzi zwykle własną S\\ oją 

muzyką złożoną w Knkowskicm i na Mazowszu ze skrzypków, 
w okolicach pod-Karpackich ze skrzypków i kobzy, na Rusi ZR~, 
ze skr.typków, ha~sów i cymbałów. Chciwość niektórych dziedzil'Ów 
starających si•: przedcwszystkiem o podni• sienie intrat propinacyjnych, 
posprowadzała owe ochydno pozytywki czyli katarynki, posażąc niemi 
wiej kic kurczmy, użeby w każdej chwili przeraźliwą mulyką podnio · 
cal- w wre~ninkach ochotę do tańców i pijatyki. zkaradne te narzt,"
dzia nowożytnej karczemnej spekulacyi, JUŻ w wielu miejscach wyru
gowały zcl:t w na graJkÓw wiejskich; szczególniej w okolicach War
szrnvy 

1 
coraz rt.adszym oni są i prawdopodobnie wkrótce znikną 

zupełnrP. W zamiłln wi~c Złl owe odwieczne skrzypki, zr.pomocą 
ktbnch lud nas1. tyłu dzi rskici:J krakowiaków, mazurów i kujawiaków 
wy~piewywał z duszy, wto'•rując im pieśnią improwizowaną z serde
cwe •u narebnienia, łystomy tylko chrypliwe i przedęte odgłosy 
katarynek 1) . Odybyż to je zcze katarynki te, robione były przez 
ludzi zamiłowauych do muzyki ludowej, rozumiejących jej obecne 
i przyszle znaczenie, albo zresztr! przez fabrykantów wykształconych 
mut.ykulr11e. Ale gdzie tum. Każdy z nich stara się przedewszystkiem 
o to, ażeby jak najwit;kezł\ rozmaito'ć ta1iców nabić na jeden wałek; 

l ) t • skartał aię na tu jut. Ktdm. Brodziński. 



więc walce 1 utaj ery, szoty, polki i t. p. mięszają się wzajemni!·, 
a jeteli któren z nich użyje jakiego ludowego oberka, mazura albo 
krakowiaka, to tak nielitościwic spowije go powijakami barbarzyń
skiej i fałszywej harmonii, tak poprzekręra, że aż się dusza wzdryga 
słuchając na jakie to dysharmonijne tortury biorą ci pseudo-orgiin
mistrze muzykę ludowq. Gdyby Rada miejska w Warszawie nie miała 
tysiąca ważniejszych i naglejszyrh spraw do załatwienia, obchotlzą
rych w wybzym stopniu stolicę, a nawet resztę kraju, to ośmieliłbym 
ię zaproponować, ażeby wyznacz) la komitet złożony z ludzi biegłych, 

dla czuwania nad v.·yrobami organków, przeznaczonych do figurowa
nia jako najważniejsza ozdoba karczem wiejskich i przynęta na 
skory do podchmielenia sohie ludek. Niechby każtly trudni<!CY się 
ich robieniem, złożył wprzód egzamen z muzykalnego swego uzrłol
nienia, a mianowicie 1 z umiejętnego i rzystego podkładu pod melo
dyę harmonii. Możeby tym spoRohem udało się choć wczęści popra
wić ~o złe, jakie z upowszechniania siQ tych szkaradnych instrumen
tów maszyno\\ ych wynika. Katarynk:i rugując z miejsca gdzie się 
usadowią, wiejskich samorodnyrh grajków, zabijają w ludzie naszym 
ów cudowny zmysł muzykalno~ci, jakim go natura hojnie obdarzyła, 
zaszczepiając w nim z krzywdą narodowej muzyki walce, polki, sztu
jery, więc melodye tRńców przeciwnych jego naturze i moraluemu 
usposobieniu. Bałamucą mu głowę i słuch rytmem obcym i żatlnegu 
duchowego z niru związku mieć niemogącym; a co jeszcze ~01·sza, 

fałszywą swoją harmonią, zarażają wrodzone w nim poczucie natural
nego tonowego dźwięku i zamieniają go mimowolnie w muzykaln~· 
idyotyzm i to wszystko dziQki barbarzy1iskiomu obchodzeniu 5i~ ze 
sztuką fabrykantów katarynek, cbciwo'ci propinatorów i tolerancyi 
jaką mają w miastach dla tego rodzaju w)·robów. 

Istotnie, słuchając nieraz prtechodzt!cej po ulicach '\'\ar za wy 
katarynki, i wrzeszczącej ochrypłym, niby nałogowego z pod Karasia l) 
pijaka głosem, myillę sobie, jakie też o mur.ykalności naszej może 
mieć wyobratenie cudzoziemiec, przysłuchując) się takiej muzyce oJ 
rana do nocy rozlegającej ~i~ po bruku stolicy~ J>awniej, katarynia
rze pilnowalt się przynajmniej szynków i tam tyłku traktowali lu
cbaczy swym tnlentom; lecz od cza~u jak l.aCt.ttłi do nas przychodzić 
\nosi z ulepszoneroi organkami paryzkiego wyrobu i dawtH: nn dzie
dzińcach domów all!o pod otwarte mi ukrulmi swojo koncerta, nasze 
łobuzy dalejże ich w tom na 'l1\dow ać; i włóczą się teraz najbezczel
niej od domu do domu, godzinami wy gry" n_ią ua pollwórka(·h, pned 
r<'~tauracyarui i t. p. kalecząc ludL:iom u zy, zmuszając swoj;! obydm\ 
muzyką psów do wycia, z czego si~ nieraz tworty taki wrza. k nic
zno~ny, że najtęższe nerwy wytrzymać go nie- są w litanie~. 

1) W pałacu niegdy' Karasia (n~t Krak. pr1~dm. naprzeci" pomnika Koper
nik~t) była głośna piwiarnia i sz~·nkownin. 
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6. 

Do str. 167. 

TANIEC. 

Karol Czerniawski przy opisie Tańców narodowych. (Charakte
ry tyka tar-.ców, obacz: Biblioteka łVarszatcska z r. 1847, tom II. 
i w oddzielnem wydaniu w War zawie r. 1860) zaznacza, iż od nie
pamiętnych czasów tańce były w wielkiero u na użyciu, o czeru 
w pomiuają Bielski, 'tryjkow ki, .·aru zewicz, ~ iemcewicz, Gol~bio
w ki i t. d .• Rodzinnemi naszeroi tańcami ą: Polonez dawniej 
wielkim, pieszym lub polskim zwauy, krakowiak, mazur, kujawiak, 
obertas, szumka, kozak, okrą"'ly, i wiele innych prowincyoualnych, 
z użycia wy złych i poPhloniętych ogólneroi tańcami. Ujrzysz je pod 
8trzechą ludu i po dworach szlachty~. 

"Gromadno 'ć w tańcu (nieograniczona liczba par), to gromada 
~łow ian. Przodkowaniu je«lnego (prqwiloje pierw z ej pary) to głowa 
w gromadzie 1 ). Razem, to p zczoly i matka mistycznej hi tory i: 
tó lud i wojewoda dawnych Slowian; to Rzeczpo~polita z królem; 
kolo rycer~kie z Hetmanem; to wie~ i dwór; to państwo-mlocL!Ii 
z weselem•. 

"Cywilizacya rolniczych Słowian, tak przeważna uczuciem i ser
dcczru~ wiarą, karty swej hi toryi zapisała szlachetnorni uniesieniami 
nicoględnego serca i głr:bokiej wi11ry; i S) roboliczną jej figurą jest 
kol o od serca, wiarą rozpromieniono. Wielkie koło znajdziesz tylb1 
w g-romadnych tar-.cach łowiau, i na~zych tańców za adnicz11 figurą 
je t oś i koł o (w przedkującym i gromudzie l". 

,. Kiedy posłannictwem nas."ego narodu n,tleżało być przedmu
rzem Europie od napadów Tatarów i w obronie Chrystusowej wiary 
ciągło boje zwierać; wówcza pien~ia,tek wojenny i w tańcach gó
rował, czę to bowiem sami mężczyźni tańczylt i jeden drugiemu słu
żąc, jak na wojnie zeregowy rycerzowi ~). ~iewin ty jednak nie 
Lyły cnłkiern wylączono z tańców; dzieliły one w pólne zabawy, 
jak d1icliły nieraz wojenne trudy i niebezpieczeń twa swych braci 
mężówll. 

1 ) Przodkowaniejodnogo w tańcu 7.1\WSzo u n~smiałomiej~ce.Rey 
z !'f agłow i c posiada tak t. e: "Patrzajto na pi oszczoszki paniey fortuny, 
a on1 siQ ubiegaj·' kto ma pierwszy w tanku poskoczyć". To.t samo 
w l'aml'iJŁnikach Pa ka (przy opisie t ń<:a w Krakowski m). 

') Widzimy to ze 11 8pomuień niektórych pi arlvW na zych. I tak Rey po
"'uula: .Przyszli raz p1mi~ta w maszkarach przed króla, tak.te czyni:!C 

w<•j taniec parami: obaczy kto~ grednią par•:, w której był pan W ol
ki mltH'znik, z dru~1m nie pomnę kim, bardzo małym i rzecze: By 

wle<lzie,:, pmwi, co to la para tak bardzo nierymowna; a drugi stoj:!C 
p•••lle nie,;o rzekł; Zgadnę ja ktvrz • SI!; a gdy ten za ię j:!ł prosi l\ 
.1by ruu powiedział, atoli prawi: l'o je t roch. a to piesek". (Wicin 
1 p1e zek w szarhnch • 
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Tamce pol ki. 

L. Goł•,hiowski w dziele: ("ry t /.abr111y. (WRr za"·a 1831 tr. 
:105) mówi: ,.. 'ic znRm tRJirn (powiada pani G u o b r i a n t), któryhy 
do tego stopnia uprzejmo~ć, powagę i przyjemność ł1!czył, jak pol-
ki. Poważny to i r~·crr ki taniec, jedyny podobno, który najdoRtoj
niej~zym o-obom i monarchom i rycer kiemu przy Łoi ubiorowi. 
Charakter tego taJi<•n mn ~woją poozyę i naronOWil wła.'ciwo ć, kt )· 
rej znam ieuiem uroczysta powaga: nie wyraża namiętno· ci, lecz zdaje 
ię hy: tr~·umfalnym pochodem. Zobaczmy jak ~o ta1icowano )'rzed-

tem? j 1 kim odrninnom później ten taniec ulegał: 

W t~·m po parze panienki w~1edł zy ię ukłoni1! 
T waodą rey, wzi .w 7Y jedna <l rug-ą Jłonilj. 
H "Y"ahi. weAołe z za tuła młodzieńce, 
.\ ri z nit'mi tań ują chędogo o waeńce. 

r.dzywa ~ię K a~' per }l i a s k o w. ki w zbiorze swych Rytmńrr r. 
1622 wydanym. Z tego kreślenia wi1hę, że kiedy w dzieli zabawie 
poświęcony 1 mężczyżni zebrani ob~icdli ławy i stoły w około, płeć 
piękna koJ!cz~·ła swój ubiór, panienki zwła. zeza. ~latki nie potrze· 
hujące tak długiego na to czasu, mogły już znajdować 11ię w połe
czeń~twie i oiywiać je rozmową. W tern otwierają ię podwoje, 
wchodzą ~kramne dziewice parami, "ieńcem ozdobione ich kronie, 
wieniec trzymają w ręku, zabrzmi lodko muzyka narodowam pie
niem, one połeczeństwo całe okrążają: rodzicom, krewnym, ętlzi
wym i poważnym czyniąc ukłony głęb. ze, i '\ zyRtkich zgrom dzo
nych powitaniem racząc. Pnypatrywano się im z upodohaniPm, po 
niojakiEij dopiero chwili uywała . ię młodzież lużyć tm i par m1 r6-
wno krok w krok za niemi po tępowała. 'l'o może pierwszym było 
powodem lękliwem i niAwinnem 1. a wraca n i a kol a, jak gdyby 
odosobnić się chciały, lecz naprbino unikaty mężczyzn: raz po 'wię
riw~zy im usługi swoje, nie od tępowali ir.h młodzio1icy aż się skoń
czył taniec. \Vdzięczne za to dziewice . nać im za matek swych ze
zwoleniem, ofiarowały wieńce prz zna<'zając ich tom samem i na 
dalszy czas za taneczników swoich. \Vieńcem otrzymanym py11zniła 
ię młodzież, krasiła n1m we rzoła, biorąc to za szezęailiwe godło 

zasłużenia k1edy kolwiek na rycersk1e lub rozmarynowe wieńce. 

Pann · wieńr , pier cienie p nicom dawają. 
DBJf!C sobi dobranoc, m ale ię tegnają: 

powiada Rej w Wizertmkt' ty u ota człowieka poczciwego. Miejsce 
zabawom poświęcone zdobiły kwiaty jak mówi tenże: Wszędy kwili· 
ciem strzęsiono, w11zędy wiszą wianki. 

Po tańcu panien i kawaler~kim następowal zapewno poważniej· 
p,zy t a n i e c m a tron, którym sędziw~i łni.yli mężowie: czyli same 
parami tańczyły równic, rzyli wiekiem nabytą już sławą up wnione, 
przyjmowały podaną obie rękę prosz ,cogo o ni uawzajom ło-



~t.tJt • go lllt: i•·t.ytny. Zno11 11 na-l'?Jl.>w:tł rl::11'1r ir;;y l< tlli,·c', ezy to k11.i.d•' j 
J•lll')' Z 0'11łollll j !lllliOy jej <'t.yJj uw/)ch l niei-.:iPd)" wi ę cej męicz;-zu, 
/l ni<'llli pn"ł•:puj:H•ydl /. ~ndnO,CI<!: 1' /.j kir d~ Wi•:ks/.0 IJyłn Społo· 
<'~l·tbtwn 1 W7.lll:tgalol SI~ ochota, przt'l'lat-tne pu,r dziewic i kawa
l<.'r<.IW w fH~"nyc·h odlcgłn~eJadl za •whl[ t:tlicllJ<!CYch. Taniec ~ię koti
t·t.y, a jak si•: zaczpHd od uJdqn•'•w, tak 1 knJi<·z:!'' ukłonić sit; trzeb:t 
<lla okaz,tnia, ie się reni kawnlrr~ktt po•lu,;•.: <'i TJawmjem kłnninh 
~1ę, clziękuj.11~ za daut1 im ~po~ounn•Ć ~tużenHt. '). 

\Y uro<·tystych obrzt;,l:trh, i'rt.~ ,Juh<u•h, talieowal malionPk 
z obluuie111Cą w p1erwszej p•n1e, z:\ niem1 sdy dwa rzędy l'arzyst•.1 
słuiby dam~kil'j i kawaler•kirj; tr1k ua west-lu tiiTI<'Ował :\fitdlał król 
1. pr,łowl"l\ swoją, za ntrn srn·1t••ro11ie paruni, a tli. kr,'.tową damy, 
jedna z dru~'! · Orl tak powa:i.ne;to i skr>Jrnllc~o t>llit'>t. nic· .,-PdLił,, 
~i'.' w ymaw>;ll~ 111 kom u. ani duciJowu) rn ll<lwet. Z<\ Ja na IJ I. "'' w•· 
~!' l l! ktc'lrPj; ;,: panien th1or~kich w ŻMkwi1 rf'~t.tf~ nC•I'Y bo'l'·ion(l ki\' 
wń~1tmi. I jo, powiada <łnktor Routh, kapelan przy poślt~ ang-H•I•kim 
t:nicownr nlu<illło!m l .\1 'l d o n n ą, J..:tór;} mi d>~! " r•~k·: 7..>tłu, ki hi
Rkup płol'ki. :'~dz1wi ~o·n:ltor,)wit' i P'"'· ażnol pilnii.! buico\\alv t •Ue, 
lN•z wv•ołn;,: 117ra•t;t

1 
pocz 1tek tAJirów pnwniny. krntiee id1 we~oly 

bywał ai .lo pu~roty . Pll>llWRj:~ sit: zrazu l"'"''dni<!, (t e n i: 'l S o Ul h 
111 ów i), ko•iczy SI•.' na skokach, nst•tje w 111Bporzątlku. "\',',z•tkżH tu 
~i';' myl1, 1.1\ ,,owt(,rzeniem albowiem picrw~z.,j <'t~Hci muzyk: l'llio'a, 
kr11irzy ~i•: on wedle prawideł. T a k l .i·~~~~ w dal,.t.ym po&t~pie c,.
ra;; ~nać ~i..: przy~piP,t:tł, n u:• ·nni,,c· pr1P- i ' t•tcz11ł zapewne w pozr> 
~tałf' jui. u ludu wiej~k~t•go rylkn o h ort a s y. ~l<ronwn.~,; nl.n~tl-a 

~t11rorytnC'~O tmica polsku ·I?0 1 n;o o drt.lll'ólj ąPa w~Zitl;i.e po,;lngt pt••t 
drugtcj, ~;otnwPj zaw'Zl' do nkazani11, Ile pnyszlo żyrio Sl\cj t• :wa
rzy~zkt, 1lo w~pM<•bywntelki cen11 a •.1. eh•~ć \\Z:tjt!ntnej ucz) nno-ct 
ro1łą w kałdom zdarzeniu JC•t nat·ndowo~ci zal• u~. l w teJ pn~tn~i, 
jaką póź11iej ~nać polski tantec prz} brat, kieJy jui. n te kohi..tn. z kn
btl't:~, i rnężctywa z mt:żczyt.ną tu!'tcujf', lrcz ob1o płci połąelon•• 

'J ]), LHI'o"r'ur ''Pi•uhcy podrt,ż pani dr liu•'-briant (r. tl'45), l'iekav.y 
Kkr, .. ilo~ obr.>l. do,mtkuw, przepychu ! hol;aetw nttpełniaJI!ryrh palile 
Kazanowbki••go w \\'arRzawie, (nb. Pa~~tittniki o tiaronej l'o/.,ce l. l·. 
~i~mt•ewirzn, tom (\ l· O tat\l'adt powia1la on: 

.l'o 'kończoni'J k"].~,·yi, zRI!licn>ł;t si..: mut.ykR w tańc·e. ~!arsznłko"a 
Knz:trt>~w~kn rań<-nwałR z bratem ~woim !-iłu~zk·~ podskRrhim Lit. . 
. \lur:.;mhta z Onnzu:.;<'•" \lyszkow~ki z 'wO,JI! żon1!; Rłowem, cała karn-
1'•"11". pr•'"'7. .\Lar~zalkR 1 pani do Ou,:bnant. :-li<' znam tańca, który!" 
tak "l'l'll'jllln\,·, vown:.:•: t prz)"jemno.:,: wru1. ł<!czył. Tańcowali w okr<!;.:'• 
-'"~·ki•• ''""' knhtoty b~ły rllzllm, pnt>'m <łw•),•h lllf,llrzyzn i tak Cli!· 
-:iem Pit'l'"'P/Il ,., .. ,,: pult•~Jiłll w pokłonach, potout w krnkllch •l •) 
IHi;u·\· i III Ul~ ki , , r t.~ ... tO""•lWRn~·dt, f•t.n~,tmi dwie tlfuu~V' bt}tł•!t~e n B czeic 
>. tlll!ll;ll'kll 'r"·llut'lll ,j,: 'l'io~z<ur. r zwracały, 111by ciW•!C unikn~•' ka
wnler···"· i•l.!<' ~ ·· h .' \ ll!CIIIi. l z•;•H•• ,j.., tnulazłom III\ po•lobuych hnlarh 
u l""rw•n••l; plln(•w <l"·nr,ki,·h i zn\1 qr.o muie ht\wily: nic w nich n11• 
'lp:nrywałru. t.tldtJ~n . CZ t'llllil>y przymllwi<' mot nR. t~ lko tem zaw~7P 
wi•l7tał pru" jp Jt'ill'n rodwj l>n'll'll: lel'z p,',fniej przekonałem się w Ha
dzi<·jnwtl:>t l' h, że w~,, y,tkie >·! w l'ol"ce znanemi". 
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lod~zem i wzuj1 mnc•n z, ufaniu płynq l'arami. ~b•jo w v.ieri u powa-
i:n t 111 i ('C 11 :tro d o wy. Katuing to hal n, " t.wijn w t•aloj ~wioio'd 

'· •t,; tuuerznic, rozmn1to ' ć nh•ilrÓ'I, 1 ten 1, 1 iclJio ma zaszczyt, 1•• 
o ' ' zy tkirh krajach rlnjśwJCtuiojgw bnll' otwiera 1) . 

1 zyli g o 1. fnncn~kiu1 mn111eirm , z nil•mit•r.k im c'llemantlttll po
ró \1111<1 t.twhcPmy 'l, wiunczn•! ma Illt<l niemi wyż zoAć i powagę; 
t •m r .. 'ń ~ · wintnl' i wymuszone, ni o ~~\ Uumarznmi uc~zuć, dulckst. O•l 
n i h ,o. c ol o'ć, m ił t\ nniwno'ć i wdzic:ki pro~tej natury; naRt tnuiPC 
,-,ę c j ma daleko ~wohouy. ('O wolny l ocz mtly, 11 1e je o; t Jll :c powyi-
~tt•, tontralnym. Polvnez, co do kroklnv wych nawet. 1 p!'!IV!I ! 

1. 1 kf\ pełną !lzllłchetnej prostoty hyt tnri••ownny: tn pi,YIIIII') jedrm 
i tlrugn noga po ' uwala ąię naprzt'•u, t ~ znowu sknpionf! w•tri,YIIl -
1·nły się na chwilę, wzucosiło s1ę dwi o pl ~ ty i w;,l ll nnlo l kk •• '' '' 

l•alt:nch. Kto wiuział pit:knio tnń!'ujacych g o .!al\llJ"h l'ohtkv ,. 
i Stani,law,, Augu~ta, r1.ylii. mu wdli\: k {o\\ 1110 przyzutt'i' Z . tlt r ht tn .! 
J<Otlnością tat\cowano ~o przedtem, odzp'a IQ d<• •·ipua l'olka (.1 a 
raczewska z domu Krn~itiskn) w r•)man~io, który •z)tałnm w rt." 
kopiśmie, cudzoziemc~y 1 młod1ik1 nieumiejlj<' ~·o powa/.u,~ !llli!'owut.' 
nazwuli polski tauiec ronuow:1 chodzącą; lub•• i tu, ;Lż . tliż małą 
jest z u Ie tą polnrn·za, żo t l•> o kra y je~o ~lui.y w y m o w a, 1 l tr 1 
miary ObJCtajom nn~tym wła~ciwy, <)hywatPI kiom11 i.~ ciu wolnego 
narodu odpowiedni. Gr;~;c<•znuść trzcha hylo wynurt.yć !.Bpras.-:aj;!l' 
do taricft, i w dalszym r; ,,gu slui) ł Jo ~laJkic:;o w~ slowian i a s i~. 
jakiem uczuril•, !uh sam.• tylkt• uprLt•j m o ,; ć , jedm~ płoć ku drugiej 
natchnąć jest ' ~ranie. Oh ok 111111:yki \' ) wkaln o ~ć ubioru, 1 wdzięk 

J'l!wny we oło,ci towor'Y"I.<!cy, •łajo . pn~olmo'ć podoilania si~. Od · 
glos muz) k 1 za••hęcn do I'J<:hazrgo mówienut, do cichszej joRzczo 
odpowiedzi, w tł1..m • o dozwala u unąć ię od 'wiadków niejako, co~ 
tkliwego powiedw~ r i U!<ły~lOĆ, lekkit1m r~ki r1:nieniom czuło za tn 
złożyć dzięki, a w prt.opclnicniu ucwć i niem1l nawet p rnwndząc 
"<'e n~. w zakręcie tylko pi~,:kuo spotykając oczy, zrowmicć poru· 

1) Pne-~co<lttil.: nllukoll'y i lil•rM. (Lw[,w 1~77 liptec ~tr 615J w artykuł• Pr. 
Kętrzyńskie~n: l'etursllllrg w roku 17:!11, m."•w i: t przy opi~ie rnołteństwl\ 
.i~•lnego z <losrojmk<>w\: .Po ollil.lclzio po~z łt w~1.yscy w pal11~u CRr kim 
•lo insz ej sttli na t ·•ńrn l przy wcs~luJenerai· RcljutantR) j nnpnód pien• 
szy marezułP.k, 1\ m r załków było 12, kt t•rych pan-mło<ly powiniPH 
konttnltuwnr. Tańro,.nli wył.!rznie pruwi iJ pniaku, hu francuzkie •o 
łllńcn jRkn~ rznclko ui)wRjt!· ZRc7.ęłll tańce ( ' RrOWB .Jejrno~,~ z carsktm 
kawalereu< . potem tańc· z~ł l 'ar z Carową ; m•lrRzl\łtlk 71\.; przykaułl, 
aby więcej par razem 111e tańc7.yło jak tyllco po trzy, a to pot! Mztrn
fem "ielkie; szklenicy: ja kot cłotrzymoli teu:o. :lad wienorero 7. •jo 
chuły kcrruty i rólne powozy majt!CCJ pllńMt" O·młoclych odprowad1.i•' do 
rezycłenryi pllna-młotlego i t~m m•oli dopija•'· lmc' pan pnseł 7a; po
łegnnwRzy ('arl\ B i ci, odjechili z nami do swojej rezy.lenc~ i". 

1) Kurpiński w Tygo<lt~ilw mu.zyc.,tym li!:! l r. rzuca nawet za p) lanill, czy 
muzyka poloneza nie powstału z hiszpań~kiegu Fandaugo C). - Z ró
wnc~ s ł uszno~cil! moinauy twierdz••' i na odwrót, gdyby próc1. pewnego" 
podobieństwa rytmu i tempie nie było rótmc znsl\dniczych w churakt•· 
rze, ·juch:~ ch i akc<·Htuacyi . 



~zcnif' Q •rrn. Ileż to zhliżonych o (,!, rnlorlych, ile związków ułatwio
nych hyłn ~lntlyrz pol kicrrn tnri<•a. 

Przy krokuch posuwr ty<•h, acz hPz ~koku taricująry urowrai
' "' . wą po tiul. .'10 <iawuł wprnv.dt.IO polonez m~żczyźlllo sposobno 
'ci tło pokai.IIIIJ i~ z p••wn ickko cit. lecz powa!rę i uprzojmoiić 

rot.wijnł, jnkn zdobić pnv. in n n rycerz . 'l'ar\cowany z hronią, okazuje 
uit' młodziericz., ale mt;1.ką zalotno.:<\ mar•ową powagę jednej. 
n skromno~,: płci drug<ej . .\[ęiczyzna prowadząc damę podług 'IVnli 
wcj, kroruje niq. j.lk mąż w cią'"u pożycia małżonką, kiedy opu

~<r.cznjq d lori tr1~ mnnq zacho<izi przed nią okazale, ażeby d rug. 
uj pv 1.y ręk~, zawrócił kołem, obrac . ię wspMtan~;~cznica, kawaler 
jeJ trt.ymając "ej towarzpzkr prawicę, 1. tyłu za 1111\ postępuje, n t 
. kmiezenie tej 1'7~·cl ~prawia ohrł•t n1ewie~ci, a m~żczyzna lekko 
uchodzą11 un bok, zajmuje rlawne Rwo miPjsce, damie praw:! d11jt!C 
~tronę. A·aRtępne po nim w inną Rtronę zatorzenie koła, jui hez 
tl'go rozrywania ~ię na tępuje. 

\V humory~tyczny-m swym opi. ie, 1. dowcipem, znajduje 13ro
tlziti ki, że taniec polski ma cechę u~taw i zwyczajów narodo ych, 
przypomina w układzie swym arystokratyczną rt.ei'Zpo.politą. Owe 
poru•zenia zaLii, wąsów i czapki, są oznaką męża, ohywatolu, ry
CPrz:l. Pr1.y zaczęciu klndąr. cznpkt; pod pachę, lub przylirawszy nią 
dlori woję, podając ją damie, a położoną uralowawszy i objąw. zy 1), 
pokręcił w,l a i drurrą rękc opierając na szahli 1 okazywał tar'icujący 
Polak m1:1.k. zalotno'ć, dumną niejAko wy tawność. i prowadził 
dnmę z uszanowaniem. l'ierw~za o. oba rozpoczynająca taniec we
dług- upo.Jnhania, podług pewnych jednak pr.lepisów, kicrujo za en h:! 
l'nlym 11zereg-icm, ztad w Pol zeze tańczyć na czele nazywało się 
mar ·1.ałkownć, rej wodził, Rtósownie do przywilejów marszał

ków Rejmowych, i w tym względzie uważane kolo tarkujących p o
spolite ruszonie oznacza, albo sejm narodowy. Śmielszy 
w zakże odhić mu pien zeristwo może, oddalony bierze miej ce 
1lru.,ie:,ro, 1irugi trzeciego i tak dalej, a wszyRtko idzie swym tr ~-
h e m. Ostatni bez mitiJSCa zostając, ma równe prawo dobijać się na
l zclnictwa. To odbijanie może odpowiadać •ławnemu n i e p o z w a
l m, 'd r niu się wzajemnemu stronnictw, i wtenczas nowy do
\'Ódr.a prowadzi cRłe koło za sobą, a ten, który przewodniczył mało 

1'0 pierwej i inni, jemu być musz'! uległorni ~). Xn toj zmianie ostatni 

1 ) Hękawiczek •lo pol kiPgo atroju nie utywano przedtem, chyba w cza
siP. woJ•nn m i do 1broi, R przez uszanowanie i Akromno,ci gwolJ. 
me 'ruli'J .c dotykać ię gołą ręką dziewiczej dłoni, swoją pokrywano 
I'ZRpkll, 
Karol l'zernia" ki przy op1 ·,. tańca polekiego powiada: "Brodziński 
mylnie utrzymu; , te nrlb1janie pierwszej pary zjawiło się póini j 
1 było w obrat.PniPm .Teto•, g•lyt łowo nie pozwalam, zrywał(l 
IIJru r. up łlll": lldbu:ie znś pierw z ej p nr~ nie kończyło tańra, i hył(l 

t~ lko 'pł:y-.. !'ID te o przekonRni e7.lachty, te tak !lo bry pan Kozło· 
la ak 1 p n 11 rano ki•. 
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tylko; jak u nas cz~ato bywało, cierpi; pokąd nieśmie katdemu 
z szlachty dozwolonego utyć przywileju, ażeby się znowu postawił 
u eteru. Lecz mniej stosowna, albo zbyt częsta zmiana mota być 
powodem do a n ar c h i i, wtenczas albo naczelnik rozwiązuje zgro
madzenie, albo tyczenie swe objawiwszy sprawia, że wszyscy u'!t.,
pują mętczyźni, damy tylko same po niejakim namyśle, i przechadzce 
czyni'\ wybór nowy, co ma niejako postać sejmu konfederacyj
ue g o. l> a my C z) uaąc podlug upodobania swego wybór, zdają su~ 
malkontentów albo i burzliwych zostawiać na stronie.~ 

"Cały te u obraz, jaki się podobało skreślić Brodzińskiemu, za· 
chowawszy1 powiedzmy wszakże: it trudno jest oznaczyć, kiedy ta
niec polski zaczął być mienionym. Wprawdzie ten wyraz jut da
wniej wspomniany jest, i była figura w tańcu polskim, że pierwsza 
para z sobą się rozdzielała, dama szła koło płci swojej, kawaler 
koło m~żczyzny, za drugim razem przeciwnie, spotykali się całe tań· 
cnjl\cych obszedłszy grono i znowu s1ę biorąc, prowadzili eię dalej; 
jak gdy przygody rozłączq, dwie z aobl\ żyjl\ce osoby i po długiem 
niewidzeniu dopiero zbiegają się i dawny"cb związków !>amiętne, 
jednoczą te m ściślej; a następne pary w te m, jak we ~ 1szystkiem 
ich naśladują, pomne jakoby tego, że je spotkać może równa przy
goda. Czasem, zwykłe sprzykrzywszy sobie koło, długim łańcuchem 
sprowadzał przedtanecznik swą parę, i cały szereg po innych poko
jach, jak gdyby chcąc się pochlubić tak szczęśliwym wyborem, tak 
świetnym orszakiem; to przyklękał przed nią, obwiódł w koło sie
bie, albo zdrowie jej wypijał duszkiem, kielich w zdjęty z jej nóżki 
stawiając trzewik, a wszyscy podobni·eż czynić musieli, ani można 
się było wyprosić lub wymówić, pomimo skromność całą, od tego 
wylania affektu: nigdy bowiem nie przechodziło to pewnej miary, 
acz wśród zapału i uniesienia, to umyślnie postawiono lekką jaką 
zawadę albo i stołek, przeskakiwano je w pochodzie, to rótne przy 
pomnożonych zwłaszcza kielichach i skażeniu pierwotnej tego tańca 
prostoty czyniono szały, to zawoławszy: aolo damy, zostawiono je 
dla nowego następnie kawalerów przez nie wyboru. albo mężczyźni 
solo potańcowawszy chwilę, sami towanystki wybierali mno. X i e· 
ak ończonym zwał się taniec polski mieniony, w którym damy lub 
mt:żczyźni zostawszy z kolei na środku, pary sobie dobierali. Pod
szopni~tem to było zwykle, ażeby wz•ąść w taniec osoby, o których 
nieszczęściem długo zapomniano, lub które za mało tańcowały przez 
nieśmiałość; tak dalece starano się, ażeby nikt nie był upośledzo
nym, ażeby się każdemu i katdej z będących w społeczeństwie osób 
tańcować dostało, i ta względność stanowiła główniejszą cech~ sta
rożytnych balów polskich. U przejmość więc gospodyni lub córki 
domu większą rozmaitość nadajf\C polskiemu ta1icowi, umiała bal 
oLywić, uchybienie jnkie, owyłkę lub zapomnienie wynagrodzić, za
pruzając z wdziękiem tego, który był zasmucony, lub najznako
mitszego z m~żczyzn do tej zwracając, której czc;.s pomienianą od
dać chciano. O d bij a n i e p ary wszczęło się później, jakoż przed -

Kuowaze T. II. 
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tern nie śmiano- by tak dalece uchybia6 pierwszeństwo w tańcu ma
jącemu. Kiedy ten zwyczaj nastał, grzeczno prośby towarzyszyły od
biciu w poufalszych towarzystwach, a wtenczas damy swej odat~
powano ch~tnie; inaczej bowiem wzięto by to za urazę, przychodzi
łoby do kłótni, przemówienia ai~, rąbaniny lub pojedynku. Kiedy 
starodawna grzecznoś6 polaka zaczęła gasnąć i ustępować miejsca 
płocho naśladowanej dzikiej nieobyczajności, dość było zajść z przodu 
pierwszej parze, klasnąć w rękę, ażeby mężczyźnie z widocznem dla 
niego zmartwieniem odją6 ulubioną osobę, albo przerwać rozmowę, 
gdy tańcował z kim powa!niejszym nawet. Powstawały ztąd niesna
ski, których i za naszych czasów smutne wid:~;ieliśmy przykłady. 
Bywały równie spory albo i pojedynki o pierwszą parę, o rodzaj 
tańca". 

K. C:~;erniawski powiada: "Polonez je t bardzo dawnym taii
com: muaiał kiedyś wyjść z ludu, tak jak sama szlachta nasza, wy
szedłazy z korzenia słowiańskiego ludu, w potężne konary się roz
rasta. Polonez zwano dawniej tańcem wielkim, pieszym, później 
p ols ki m, wreszcie p o l on e z e m (z francuzkiego: polonoise ). Znaj
dziesz w nim układ słowiańskiej społeczno,;ci, wspólny wszystkim 
naszym tańcom, to jest: gromadę i przodkującego. Dawniej pier
wiastek wojenny w nim pn:eważał: tańczyli go często sami mężczy
źni: był to pochód tryumfalny styranych w boju i ędziwych w ra
dzie mężów, z wspaniałością processyi wiedziony. Później kobiety do 
niego wchodziły, ale tańczyły osobnemi parami; w końcu dopiero, 
gdy taniec się rozwinął i wsiąknął inne w siebie pierwiastki, męż
czyźni tańczy h w parach z kobietami". 

"Kto zna nasz!! historyę, ten pojmie znaczenie dawnego polo
neza; tego wyobraźni, niech pomoże śliczny wiersz Jana Kochano
wskiego (z okazyi hołdu Olbrychta księciu pruskiego napisany), 
jak i wspaniały opis poloneza Mickiewicza w "Panu Tadeuszu •. 

"Dziś prawdziwego poloneza już niema; zwietrzał on, skosmo
polityzował się; - jest tańcem wszystkich zagranicznych dworów, 
rozpoczynajl\cym wielkie zgromadzenia". 

"Z tańcem poloneza, zaginęła i muzyka jego; znajdziesz ją 
jeszcze rozsianą w. pieśniach ludu naszego i po dworkach szlache
ckich, jako złote okruchy dawnych bogactw 1);-proch wrócił do tej 
ziemi, z której ciało powstało. Polonezy Ogińskiego pełne głę bo-

1) Nam 11ę zdaje, te bogactwa te w dawnych czasach nie mogły być zbyt 
obfite, gdy z wyjątkiem kapelli królewskiej posługiwano się głównie 
lutnią, dudami, piszczałką i narzędzi .. mi perkusyjnemi, a mucyka in
strumentalna wła~ciwie do~iero ku końcowi 17 wieku, szerzej roz
wijać i kształcić się poczęła. Natomiast w ~piewie ludowym, obok na
pływu wielu nowszych aryj i kantylen, mogły się w istocie zachowaó 
i dawne motywa melodyjne. 
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kiego smutku, i Kurpińakiego na marsze(!) wojenne zakrawajl\ce (jak 
i późniejsze etaroezlacheckie polonezy oniuszki}, mogl\ nam da~ 
wyobrażenie dawnej (?) muzyki polakiego tańca. Polonezy Szopena, 
to apoteoza polekiej pieśni na francuzkiej ziemi~. (Scharakteryzował 
je najprzód Liszt w dziełku: F. Chopin). 

M a z u r. 

K. Brodzińeki w piśmie Melit1le wydswanem przez Odyńca (ob. 
takżo Kuryer war1z. z r. 1825 n. 60), mówi: 

"Mazur w pierwotnym ekładzie swoim jak go lud proety niegdyś 
tańcował, podobny jest do krakowiaków (l) lecz jako tańcowany przez 
lud w równinach żyjący, niema tych skoków i żywo· ci. które tańce 
mieszkańców gór odznaczają. Szybcy Górale i Krakowiacy tam tylko 
różni!\ go od swego tańca, że go dr o b n y m nazywają 1)." 

Na pograniczu Mazowsza z K.rakowskiem w następujl}cych 
zwrotkach zalecajfl_ taniec mazura Qak je przytacza Gołębioweki 
w dziele: Gry i zabawy, Warsz. 1831 str. 322). 

7GG. 

"" Htjie dalłj 

podajc1ri mi 

do )ia-•u-ra podajcld mi 

o-ble rt-u, nlf"th i t z wami 

rt-re kt6ra, 

rn wykrt-ot· 

lit wt-oo-lo, kiedylwa olt 

l. Hejte dalćj do muura, 
podajciet mi ręce która; 
podajcież mi obie ręce, 
niech te wkoło raz wykręcę. 

2. Hoc, hoc, hoc, na około, 
i obróćwa się wesoło. 
Kiedy~w11. ię rozhula h, 
hopa, hopa, da14!j, dalij. 

1) tosuje się to do oherta a. 

-
na-o-ko- lo, ~ · l obr6e-wa 

V ~ ~ 
roo- ba-la-11, be pa ho pa, dalłj da-J~) 

3. Kej chłopek tupnie nótkami, 
i zakrze ze podkówkami, 
Kej ma dziewcze Jak anioła: 
otót mu chwila wesoła. 

4.. Kiedy obiema rękami 
trzymam takie dwie fi~ury; 
to mi taniec nad tańcami 
to mi mazur nad mazury. 
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5. Podajoiet mi obie ręce, 
niech się jeszcze uz wykręcę; 
wiwat mazur, krakowiaki, 
wiwat panny i chłopaki. (obacz nr. 747 - 760) . 

• Od czasu pobytu wojsk niemieckich (jak mówi Brodziński) 
taniec ten pomiędzy ludem stracił swój charakter i zmienił si~ij 
w pewien rodzaj niezgrabnego w a l c a 1). U pospólstwa stolicy poRtra
dał swlł cechę równie; ani używane już są przy nim śpiewki. Lecz 
taniec M a z u rek między gminem upadły, przyawoiła sobie kłaasa 
wyższa, i przy zachowan1u narodowości, tyle dodała mu sztuki, że 
śm1ało do najprzyjemniejszych tańców europejskich liczyć się mo2e. 
Ma on wiele podobieństwa z Kadry li e m francuzkim (?), daleko 
więcej jedności atoli i szlachetnej prostoty, jest powabnym wesołości 
młodzieńczej tłómaczem i wdzięki jego z radości samej wypływać 
się zdają. Taniec w Polszcze jest niemi\ serca rozmową. Liczne 
towarzystwo w mgnieniu oka jedni\ staje sili! rodzin!\. Przymua, 
etykieta zimna, wpływ niemiłych rozterków 1 podejrzliwość, niewiara, 
smutne wspomnienia, wszystko to niknie przy pierwszym mazurze. 
Połska jest oj.czyznlł Mazura. Piękność zdaje się być branki\ rycerza 
obchoJzlłcego zwycięztwo a razem hołdującego wdziękom zwycięt.onej. 
Mazurek jedynym jest zapewne tańcem, w którym i młodzieniec 

naj po w a b niej okazać sili! może, osobliwie młodzieniec polski, którego 
junactwo przyjemne 1 jest duszlł i ozdobił w tym tańcu. Lekki, do 
pasterskiego zbliżony ubiór kobiet i narodowy ubiór wojskowy dla 
mężczyzn, pięknej budowie ciała tyle sprzyjający, dodaje temu tań· 
cowi uroku w oczach malarzy. W nim ciało odmienia szybko rozmaite 
postaci, on dozwala ramionom niewymuszonych ruchów, i niejakiego 
zaniedbania się w postawie, które przy wesołości i tupaniu o ziemię, 
jest gr a c y Ił· Entuzyazm i życie ożywione daje coś uroczego skinie
niom głowy, która wnet do góry wzniesiona, wnet ku piersiom opa
dajl\c, lub łagodnie się ku ramieniu skłania.jl\c, maluje aż do zazdro
ści, pełność życia i uciechy, cieniowaną przez prostotę 1 lekkość 
i delikatność. Pa.trząc na par11, w której tanecznica unoszona prawie 
ręką mężczyzny, na jego wsparta ramieniu, jego si'ij wodzy oddaje, 
zdaje się że widzimy dwoje szczęśliwych istot, ulatujących ku szczę
ścia krainom. Tanecznica lekko ubrana, drobn, i okrągłą nóżką 

oczy mamil\ca, która w powietrzu się unosząc, ziemię tylko dotknię
ciem drażnić si~ij zdaje, wnet się z rąk swojego tanecznika wyrywa, 
do innych odlatuje, okiem niedosięgniona, kolejno przez tych i owych 
unoszona w powietrzu 1 z szybkością błyskawicy na ramie swego 
tanecznika się rzuca; jest ona w oczach widza istot~\ zajmujlłcą 
równie swojem uszczęśliwieniem, jak wdziokami i zrlijcznością. I pa
trząr.y towarzyszy ogólnej radości; wzrok jego i serce dąży za tań
cujl\cemi." 

') .A.utor ma i tu na my~li nie mazura lecz obertasa, który jednakte, jak 
to wykatamy nitej, wielce się od walca r6!ni. 



"Jest je zcze pol ki taniec okrągły; w nim krokiem 
poważnego t:trica narodowpgo Larzynając przechadzkę, w drugiej 
cze~ci już odrniennćj muzyk;!, . tawnno jak do mazura i g"lówniej ze 
tego tańca wyrabiano figury, korict.ono je krakowiak1em i znowu 
polskim; ażeby we w zystk1[.m ojrzystą mial cechr:. • 

K. Czerniawski powiada: ~Mazur jako tani c szlHr·hty nasz~>j, 

zdaje się, nie sięga tiulszych czasów, jak panowania Zygmunta Ill, 
to jest epoki, w której stolica Rzcczypo politej z Krakowa do War
szawy prten iesioną z o tal a, wÓ\\ ctn bowiem )lazury, jak nie~dyt! 
Krakowiacy, górę w narodzie trzymać zaczęli. Od ludu wyszedł ten 
taniec 1), ale między .zlachtą wyrobiony i dojrzały, szlacheckiego 
źycia, history i i zwyezajbw stal s1ę odbiciem." 

"Tarl.czono go juz zn Jana Kaźmll.'rzn, jak można wnosić ze 
słów Paska w tegoż Pamiętniknch !); wówcza~ jednak Krakowiak 
pierwszeństwo w ta!'1cu trzymnl. Dawniej i w mazurze śpiewki zastę
powały miej~co dzisiaj zych ligur które jako po my l franruzki, co 
sam wyraz figura pokuzuje, zd11jo ię1 1i dopwro za królewien fran
cuzkich !liary1 Ludw1ki tle GuiRo, żony Władysława IV a póiowj 
Jana Kaźmina, i ~lnry1 Kawn iry d' Arquio, żony ,Juna III, do 
tańca wpłynęły. Gallicyzm w zedl więc i do na zych tmirów, tak jak 
wszedł do ~wyczajów i wyohrażeJi 3); tu i tam zwichnąw zy samodziel
no'ć naszą, p('hnął j('Joak !Hl drogi,! postępu i ohs1crni~>jszego myśli 

rot w oj u 4 )". 

'} I clzi, po w. i ach ~fazo" zu !mówi ('zerniawski) mntna napotkuc: taniN~ 
do )Jaz urn podobny; lud ;;o 1.0witJ dr" b n y m, w Płoc·kil-m międt.y 
Kurpiami wyrwa e m: w o~ól1• jednaJ< rzadko on bywa głównym luolu 
tatkcm, rozporzytlll t~ lko oh~rta~u. 

"l "To to:t. jnk owo ~lazuru" 1 .:piewajl!: c·ztc:ry ciliio\\eCZkl, za konec 
sieczk>." Może to h~l wyr"1"1y, któr) z opi u l'uska, po,Jobny je~t 
do mazun•; kre~ll!t' bo"it•m jl'dlli! bit"~ 7.1', ""'dnmi, tak si..: odzywR: 
.n że im ll!l~i fałdów 11111<'110 przyri~ka.i•!, i c•o rnz z la~n wymknie i~ 
rhc~•w1ew, włll~nie ,ink ki~d) owo wyr" a n e:;o tańczą, pocz .. tn sl8r-
87)'znn urit>kać, a wojsko tt'ż pn. 7łn w rot.•~ pko•," 

:) Gallicyzm tt>n pilnował i po inn~··h olwora1·h J••Rzrzc" wit>ku 1~. ZediM(l: 
Umrtr~al-Lt.riC011 (LipRk 1 linii!' , 1'i4l tom 411 pod urnk ułem: 1'ant:m, 
po ohs1. nnm, hi tOr]CZU)m 1111 IKńCP w og<•le po~h!dzi , powiaola: 
.J.s "ind ober solche Tiinr•<• unol 1hrc Artl•n 1111t1•r rhu•tilirh, ais nehmlid1 
crieu ''" oder ern thnlftc·, lu.t1g odt>r g.tillnr1łe,, kiinstliche unrl 

tht•ntrnli dlt', grott>Rque", b11.1Lrrcs, biiuri chP, harmon1~~he, Ieicht
łcni .. c und lasterh~fte Tiintzt>." Autor nu\w1, tl. sa rótne narodowu 
taf>rt•, ł..tt'•rn jcdnaktc po d"oru(•h 7.nac7ni~>jszy~h nade•~ rzndko i~ t&Ót'7'h 
ho "Yjl!lkowo t lko i to dla ltrotot·hwill jt'tl)nil'. l'anując~mi r.a~ 1 Z\\)

kłt•mi (Hl 1łworarh SI! tnńce frnncu1.ku•: :.1 n u er, (f 1n otr n, P a e p i e cl 
i t. p. " ni .. kietl) i tańre nn iel kte lub &1klll'k1e (Anglo1 e, Ecossaisej. 
Pod ko111C atoli panowania Augu~t:t III wco;zły do te.J liczby jeszcze: 
l:inkone, Oiga, il!'rgama kR, Harnbande, .\.llemandc, wre•zcie 
i tnnu~c pol ki pod franru1.k1! nn7."'''! l' o l o n o 1 s e. 

') llo rozwo.Ju ti~u1· w )I&ZUI'7.0, przycnnił sit: niew•!Ł!Jiiwie bal~t Teatru 
"arsz:cwHki ego od r. 1780 jak i tane• tna ochota leg1joni tów polskich 
po po w rol'ie do kraj u w r. 1815. 
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"Mazur poebłonąwszy Poloneza, Krakowiaka, trochę gallicy
zmu, dziś na nowo wsiąka w siebie z obertasa pierwiastek ludowy; 
w1dać to nietylko w samym ta1icu i figurach jego, ale nawet w mu
zyce, której czę.ić druga (wła'ciwie trzecia) a raczej trio, było nie
dawno tęskno, żałosne (jakoby kontra t z pierwsq, zamaszystą 
częścią stanowiące), dziś ma dużo w oh i e obertasa. Żywioł więc 
ludowy znacznie go teraz podsyca, a karmiąc go na nowo rodzin
neroi (wie 'niaczemi) sokami, rozdmuchuje w nim ogień, który topi 
wszystkie pierwiaski i wydaje taniec jednolity. Mazur dziś nawet 
słusznie już może się nazwać Wielkim tańcem; tańczy go bowiem 
. zlachta wszystkich prowincyj, i ta1iczy go lud po wsiach, (ten osta
tni wszakże bez figur). 

"Do mazura wchodzą wszystkie ta1lca pierwiastki. Du.i;o w nim 
jest pierwiastku wojennego; sam krok jego przedstawia nam dobitnie 
jeźdźca hasającego na koniu: tupanie nogą, t<l bicie niecierpliwego 
rumaka; hołubce (w kółko piętami), to spinanie ostro g:); a żywy, 
więcej skoc;:ny niż posuwisty krok taJiCującego; rat cwał, drugi raz 
kłusa, to znowu stępo 1 oznacza; poruszoru a głowy, to jest toczenie 
rumakiem. Jeźdliec raz :.~r~cznie zawraca, to znowu ro:.~bieżony na 
miejscu osadza, z:ltrzymując się nagle, podkówką w takt palnąwszy. K 

"~Iłodzioniec trzymajtle dtiewicę prawą ręką za jej lewą, lekko 
ją za sobą unosi, jakby nil koniu uprowadzał; ona zaś trochę się 

ociąga, tocząc walkę miło ci z pr.o~yrod.:ouą niewis t naszych wsty
dliwoijcią; nareszcie po niedługiej podróży, rycerz w pól ją chwyta 
i zakoJic;:a kółkiem wirowym (.z wycinaniem hołubców); znak połą
czenia, dokonanych J!lubów, - to kółko rodzinne! Jest więc w nim 
i pierwiastek milości w trzech przechodach: jako oblubieńców, narze
czonych, 1 połączonych, - z wyraŹII!! wszakże przewagą poetycznej 
Slowian miłośc1 narzeczonych." 

"Gromadne zaczęcie rn11zura, - w i elki e koł o tancerzy 
i tancerek (poru ·zające się parami trzyruującemi się zu. ręce), to 
pierwiastek towarzyHki, zasada ~połeclo1istw łowiańskich. To są także 
owe Kor o w o d y, i tak zwane B o ż tl s t a d o religijne dawnych 
Slowian po gań kich U ak sądzi Chodakowski). • 

w F1gury mazura maj l\ nieraz symboliczne znaczenie i S!~ wize
runkiem: bądź zdar .. wnego w narodzie wypadku, zyku bojowego, 
stoczonej walki; bądZ pochłoniętą cząstkll dawnego lub obcego ta1ica, 
przypomirk1tJm wygasłych jui. obrzędów lu h ;:wyczajów (?); wzajemnem 
przekomarzaniem Rię młodzioiy płci obojg.t, cza e m trudnym hiero
glifem do przeczytania, albo tet tylko pięknym rysunkiem tańca.~ 

n \V mazuoo, jak poruszenia młodzieńca płyną z nat~hnienia 
i ą odbiciom indywidualnego charakteru, tllk również figury, nio są 
jak w francuzkim kadrylu, naprzód ułoi.one i konwencyon11łnie prze
strzegane, ale są zostawiono woli i dowcipowi przodkującego; tu 
i tam puczya i twórczość. Może on dowolnie dawne figury wskrzesić 
albo nowe odtworzyć, zm1enić co albo dodać; swoboda najzupełniejsza; 
inne pary mu. zą święcie przestrzerrać przetańczontJj przez wodza 



figury, gdyż inaczej ubliżyłyby prawu obowi1p:korn dobrych town-
rzyszy." 

,. Ten jedyny przymus, je~eli go tylko tak nazwać Aię goclzi, 
łagodzony jest te m zazwyl!zaj, że rej w taricu wiodący 1 bywa naprzód 
za zgodą powszechni\ obrany z po'ród młodzieży pełnej ducha i naj
lepiej tańczącej. Albo kiedy kto poczuwając się na tłach, 'miałością 
i szybkością, sam dobije ię tego przywileju, co się r1.auko dawniej 
zdarzało; to wówrzas biorą na siebie odpowil'dzialuo'ć dobrego popro
wadzenia mazura, dogadza jednak wszptkim, w obrny h•niu ochoczyrh 
i do maku figur. Taki zazwyczaj, tlla •dogodzenia szemrań, zamawia 
sohie n.tprzód do tat\ca bąd.l gospodynią domu, bądź mężatkę jak 
teraz, albo też najpiękntej ze dziewczę. Od przodkującego dużo 
zależy, on nadaje życie t barwę tar\cowt." 

n•Iuzyka urznęła muwra. Tu wszypry odrazu zbiegają ię 
parami ( mę~t·zyzna z kohietą) do koła. Wielkie k o ł o wszystkich 
obejmuje. W kole niema Rzczl'bli, niema początku ni końca. Wszyscy 
trzymają ię za ręce jedną pie'n;ą o1.ywieni, wszy cy tu są równi,
to koło rycerskie (z damurni).~ 

,. Koło arę t d, w tę i " ową stronę 1 aż - gdy pary się 
rozdzielą- rozpryśnte Ptę 1111 !lto kółek osobuych; kazdn para wiruje; 
rzekłby.' słońco na ty iąr planrt Aię rozhiło, a każda plan!'ta krąży 
w przestr1.en1; al ho też pszczoły, t•o świeżo z ula !li',; wyroiły i n n 
matkę wą czekają! Odzte łor\ce? gdzio mutka:-- , ło1\co i m tka, 
to pierwsza para. To betnul.n; gdtie u n, tam i cala drużyna; co on 
zrobi, wszyscy zrobić winni.~ 

Dalej, opisuje Czerniawski różne figury i jak wetile komendy 
pieTwszej pary, puszczttją i~ ZA. nią w tany dwie, trzy lub wif,'cej 
par i formują na <rodku . a lonu krzyż htorąc tę za ręce kawote
rowie lub damy i jak na tępnłe w krakowskiej figurze damy pu!lzcza
jt}C SWyt'h kawalerilw hior po dwóch innych, a opu zczeni kawale
rowie biorą po dwte innfl damy i innym je od tępują lub wybierać 
ka:fą, jak później formują ó o rn k ~. JRk dama w lirudku kola wiru
jących kawalerbw podrzurą swą chusteczkę w górę i idzie w tany 
z t:m który ją schwyt•i, i t. d. 

W ko1icu mów1 Czernia\1 ki: "Mazur taki to t niec młodzieży 
(szlacheckiej lub rntejskiej); tu nni mówić można, ani nawet śpiewać; 
cz11Bem tylko daje 'C ly zeć okrzyk: hop, hop! hu, h ! -jakby 
nawoływanie się. 

~V.' polonezie rozmowa była wizHunkiem obrad; lud zaś w IRri
cach tipiowa, bo zajęty wyłącznie rolą w polu i życtem rodzinne m, 
zawodząc pio enk~ przy plu~u, zawodzi ją i w tańru, lec..: z mazura 
pieśń usunięto: tu juł nie dźwięk słowa je t ciułern my'h, ale figury 
i ~ywo~ć w tańcu, więc czyn, dt.iaranic. - Piet\ń wszllk~e z nutą 
mazura, choć s tę od turira oddzieliła 1 przecież nie zgmęła; owszem 
stała się ulubioną formą naazych ~piewów i uczuć skarbcem. W nucie 
mazura wylewa się mtlo~ć oi.Jlubieńców i nadzieja połączenia; żale 
i tro. ki; z niej tllkże płynie bal am pociechy i powiewa w i rodzin-
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nej miłe powietrze. ~!azurki t-lzopena choć bez Błów, nie są jednak 
do tatica. Jest to ~piew bez wyrazów, lerz nie be .G myśli i uczucia. 
To apoteoza wiejskich naszych pie:ini, którE' zopen bawiąc po wsiach, 
albo podsłuchując na polach 1 dal t m d u i. o miej c a w swej duszy 
i pamięri, jak to widać z jego genillloyeh utworów, które stały Bill 
tak popularnem i t)." 

O b e r t a s. 

K. Czerniawski mówi: "Pomyhl sie Brodzitiskt utrzymując (ob. 
Mt>little pismo cza owe przez Odytica wydawnnc ), żo lud na~z Ober
tasa czyli oberka przej11ł od Ntemców, i że ten W)rOdlił się w rodzaj 
nie~:grabnego walca. Brodzir1ski, ktbry piórw~zy dopatrywał głl;b~zćj 

myślr w taticarh, a jako piewca ludowy. przeczuwal w nich piętna 
history i, cywilizacyi i społecznego układu, 9natl:.i nie zadał sobie 
naleiytej pracy by rt.ecz t1,1 nalcżyde zbadać ~). Lud nasz nie bardz~ 
sympatyzuje z Niemcami, i to od bardzo dRwna. ~iemrem cudw. 
ziemca sq~iedniego przezwał, to jest ni~mym, t. kto'•rym nawet rozmó
wić się nie można 1 a nawet kusego przebrał we frak niemiecki 
i arcap. ~lialżoby więr lud z ochotą i to w krótkim czasie przojąr, 

jak powiada Brodziński, walec do woich tarirów :t), które tak ~ą 
róino od iebie muzykił i spo11obem taticzenia." 

~Obertas z walcem niemieckim mają chyba to tylko wspólnego, 
że jako odosobnione kółko, jest obrazem rod.t1nnego tylko kołu, 

gdyż i on duchowe swe życie skupił w ciasnych ~ranicach rodzinnego 
uczucia i pracy około roli; ale się" zakżo ogromnie różni od walca 
samoistną muzyką, rharnkterem tańca, a nawet je~o układe111 4 ); 

w Obertasie bowiem je t ta ll&rna co i w innych nastych tutirach, 
zasada słowiatiskiej społeczności, to j('st: gromada i przedkujący, 
tylko nio tak wyb1tna i wyraźna. W oberku ni•rtly je•lna para nie 
puści się osobno w taniec. Zawsze jakiś Bartek ~tajo na czele i 1·zck:\ 
na gromadkę, l uL gromarla na Bartk.a 1 który w pili uj~ty ze swoj•l 
dziewoją, zarzuciws7y poły sukmRny na lową rękę 1 prowadli •ały 
taniec jakby mazurem, którego lud drobnym nazywa." 

'1 Z mMurÓw tanecznych wit"ICI' hyły ulubione mnzury tefani(>9o (ojra 
i ynal Kurpińskiego i Karola hr. Sołtyka lzrnnrł r. l 30). Procz nirh 
w"łl\wili b i<:: J>amKt-, KraJ, RPmbiellński, :'\idN•ki, . wieszewski, 1\otu
liń~ki, Zboro"ski, Krn~ul~ki, Nowukow,ki, ł.odwq,row ki, Kaplit\~ki, 
Kurzt!lkow•ki, Oanerki, bracia Studziń~cy, .'znpo"irz,Zawatlzki, HllJ<'Zak, 
Lew1wdow~ki, Chojnarki, TymoiAki, Wrritiski i t. ci. 

2) 'ądnmy it. na przP zkotlzio. stał tu głównitl nie hr11k chęci i pracy, 
ale br.Lk. odpowiednich zbiuri1w ludowych, jakote~ niecłostateczne wy
ksżtałc<•nio 111 uzyczne. 

l) Ow&zE'm, lud - nie zaniedbuj1!C właRnych - chętnie przy wnja •obie 
i obre tat\ce; dowodem tl'go sam walc, którego często sztajerem nazy"a 
i' po niemie,·k•J tańrzyć ustłuj(>. 

4) R(•lni ~ię na1lto jeazcze t akcentem, który w oberku przedst"wi1L 811• 

zwykle tnk: ~ ~ ~ w walcu 7.8~ • • • " lub • •" 



"Obszedł. zy w polonezowej procPs!.yi całą izbę, lub obiegłazy 
ją skoczniejRzym krokil'm mazura, nachyla głowę z zadumą jakby 
sobie coś przypominał t), i mijajliC togo co wyrzyna na skrzypkach, 
wykrzykuje dopićro: h<•! ha! - i p u. zeza się młynkiem w oberku 
na lewo, a cała druiyna za nim; potem nagle przed muzyką stawa, 
dawazy około "ći cit.lewy ogromnogo susa, i cali\ gromadę zatrzy
muje. Czasem (jnk u Krakowiaka) co · za ' piewa np. "Hej zawracaj 
ocl komina! • i t. d. i znowu dal ej młynkiem w tany. Często znowu, 
nagle z lewej w prawą tron~ ię za,Haca, a cała gromada tym 
nagłym zwrotom meraz potężnie uderzona, cza jaki~ się miesza, 
przystaje i dalej za Bartkiem na prawo; ale nigdy żadua para nie 
opuśt>i gromady w środku tańca, rhoćby się na śmierć miała zatań
czyć (?)." 

"Obertas nietylko tem się różni od walca; różni on się samym 
wirem. W walcu bowiem mężc.r. yzna z kobietą razem wkoło się obra
caj tle posuwaj!\ się po linii pro tej, owalnej, lub kuli toj, i mężczyznu. 
zawsze i wszędzie prowadzi kobi<;tę, zaw ze jest o ią i słońcem u. ona 
planetą. W obertasie zaś odhywnjącym najczęściej drogi kóliste, raz 
kobieta obraca się koło mężczyzny, drugi raz mężczyzna kolo kobiety, 
i raz on je t osią, a drugi raz ona." 

"Dosknnulc poj c_: <'ic wzajemnych praw i obowiązków! Tu władza 
między mał'lnnkami podL iolona: on jest panem w robotach gospodar
czych, ona zaś pan i ą w /.arządzie domowym. • 

n \V oberta io błąkaj •"! się wszy tkie nasze tańce, boć to źródło, 
z którego one W) płyn ły ; pr;:eważa za' rodzinne tylko kółko dla 
w1ndomych jui. prLy<·.r.yu. Mu1.yka oloertn ów jest jędrna, ognista 
i pełna skupionego życia; je t ona obszerniejszą od mazura, bo po 
nucie obertasa dosk ')lla(e ta1iczą tamtego, po nucie zaś mazura, nie 
zataticzysz oberka, chyba gdy w nićj przeważa jego pierwiastek 
i charakter." 

\V k01icu powioda K. zerniaw ki: ~Oprócz opi 1mych wyzeJ 
taticów pol kich, ą jesz<·ze inne w uży<'iu, tak po dworach jako 
też u ludu; między innerui tanirc Ok q g ł y, w którym s i~ zbiegają • 
wszystkie nasze tańce. Zaczyna si~ on Polonezem, dalej idzie Kra
kowiak, Mazur i Obertas, w k01icu znowu Polski. Lecz taniec okrą
gły jeszcze m ło g<llio pojęty, i w i. }l' i O "prowadzony, choć z pię
knym z rodktom my·ti, jako Jot.!d niu v.- robiony, nie może być 
przedmiotem nn. z ego roztJioru ; iy c;.o:yć tylko możemy, żeby w przy
szłości Rię rozwtn:lł." ( oł,acz /,ud :'ery a XIII str. IV ~). 

~Dr a b a n t znczyn :t ~i \' poważnym polonezem '), jakby dla 
dosadniejszego wydania wybryków we oło ' et, które si~ w nnst~pstwie 

1 ) ' po ób ten grania w kazllłi~my w :-ieryi I dzieła Lud (Pie~ui) na str. IX . 
2 ) Taniec len nie je t bynajmnieJ tf\k nowym, jak to Ilulor mniema . 
.3) ... ·ie polonezem, )pcz mnr zem. Zduje ię, te taniec ten pow t ł za czn 

sów snskich (Trabant ). 



okazuj!\; idzie potćm Obertas ze wszelkiemi popisami zuchowatej 
i w czubku majl\cej młodzieży, pod koniec zabawy zwykle go z winem 
tańczl\cej. Prócz samej nazwy, ma on w sobie coś wojennego i hula
Bzczego, jakby ów taniec, o którym mówi dialog (O stacyi. Dialog 
żołnierza z teologiem w r. 1624, o b. Hiat. Liter. Wiszniewskiego, 
VIL 161 - 2). 

Ej to t by rad poekoczył, by nie ludzkie oczy;. 
Hojte, bre, bre, tałała, - dryu, drysz, brezylija, 
Głowa w czapce, noga w bucie, na eukni <lclija. 

7 

Ruch muzyczny Wnrsz. 1860 nr. 40 - donosi co następuje: 
Z G o s ty ń ski e g o korrespondent Gaaety codziennej mówi 

między innemi : .Zwyczajnemi tańcami Gostyniuków Bl\: oberek 
czyli mazurek tańczony na skoczne h• m po, kuj a w i ak wolnirj. zy 
i poważniejszy; oraz polka czyli szot, jak tu nazywają, przejęta 
z miasta i tańczona najwięcej przez dziewczęta, gdyż chłop do nićj 
za niezgrabny. Mają także taniec zwany Dyn a, tańczony przez 
cztery pary na krzyż nakaztałt kontredansa, lecz na tempo oherkll, 
alboteż przez jednego m~żczyznę z dwiema dziewczętami nakształt 
młynka, jak w drabancie. • 

H. 

K. Kozłowski, przy opisie Wesela (obacz tegoż Lud w Czerekicm, 
67 str. 219) mówi: 

.zaszedł jednakże przedtćm (nim zasiedli w kar~zmie) spór 
co do muzyki. Maćko Buczek stanął przed grajkiem i wy 'piewuj11c: 
"Oj! dana, data, dana!" - wołał, teLy mu grali takiego jak 
zanucił: znowu J 6ziek Bębnarczyk (syn bednarza) wielki nicpoń 
i zawadyaka, któremu wódka dobrze już we łbie zaszumiała, przy· 
tupując i pokrzykując, olał żeby mu gral1 co innego, a Antek 
Karaluch, młody g-ospod11rz z Cendrowic, który zawsze był pierw
szym w tańcu i rej wodził, zaśpiewał znów po wojemu. Ale grajek, 
który nie na jednćm weselu już zęby zjadł, nie dat nad sobl\ prze
wodzić, a jako człowiek bywały i polityk, nie dopuszczaj11c do zwady 1 

zagrał takiego, który wszystkim jakoś od razu przypadł do ucha. 
Posypały się zaraz na ulubioną nutę 'piewki i puszczono się 

w taniec po izbie, - najpierw powoli na prawo, w kierunku nie
mieckiego walca, potem Antek Karaluch, który szedł w pierwez 
pnrę, odwróc1ł ię nagle i krzyknął: "Na chyzl\ stronę!"
n przytupując i pokrzykując: .H u, ba !• - wykręcił sil,) na lewo 
i rozpoczął żwawego oberka. Za nim poezły pary nutępojące; po
nieważ jednBk w niewielkiej izbie tańczyło par ze dwadzieścia, 



zanim przeto ostatnia para, która jeszcze taticzyła na prawo, zdołała 
zmienić swój kierunek, pierwsza para, która już kręciła aię odwro
tnie czyli na c by ż 1\ atronę 1 wpadła na ostatni!\, za nill druga, trze
cia, dziesiąta, tak dalece, że cały tłum tańczących, powalony na 
ziemię, utworzył jedną wielką kup~:, z której wychodziły krzyki 
i śmiechy oznaczające szczyt weaołości i uciechy. Nikt aię też, jak
kolwiek poturbowany i zdeptany, nie obraził; bo i owazem, taniec 
inaczej odbyć się nie może, Jest to właściwy M a z u r; innego na 
Mazowszu, a mianowicie w Czerakiem lud nie zna. i nie tańczy. 

Po tym tańcu, który bez odpoczynku trwał godzinę, zawołano 
na grajka, aieby zagrał S z o t a (czasami nazywanogo Oryl e m), 
którego zaczętodreptać także wkoło, lecz na dwa tempa. 

Wszakże taniec azot niebardzo jest lubiony, - a innych 
w Czerakiem lud wcale nie zna. 

9. 
Klo'Y Waru. 1871. Nr. 336, 337 , 338. 
W artykule: Wio•mna u·yciuzka u· Cunkie p. Edwarda Chło

piekiego (str. 402) czytamy oprócz opisu Piaseczny, Góry, Czenka, 
'V arki i okolic ich, wzmiankę o ludzte tamtejazym i weaelu: 

"Z aro ·n· >te gęsterui laskami błota, czyli c b rapy, niegdyś na
turalna ze strony tej dla warowni (c zer. ki ej) ochrona, zalegaj~\ u dołu 
góry tlzeroki pas ziemi; za niemi, aż do krańców horyzontu , ziele
nieją nieobjęte okiem obszary łąk i najrozkoszniejsze śród nich gaje 
nadwiślań kie. W plebanii uprzejmy ksiądz usilnie namawiał mnie, 
abym u niego przenocował, ale dowiedziawszy się trafem, że w S pro
e h u, porządnej na szo ie austeryi 1 jest dziś wielce przezemnie po
szukiwane zb•egowiako, wracając~j ze lubowin weselnej wieśniaczej 
gromady, postanowiłem tam na noc dojechać, i dla tego zaraz po 
'potyciu lekkiej wieczornej zakąski, pożegnałem Czersk 1 oraz jego 
poczciwego proboszcza". 

"z miastec1.ka, do wzmiankowanej au~teryi, nie więcej jak pół 
wiorsty drogi; kiedy niosi\CO mnie szybko kłusaki, zatrzymały się 
u jej podja;,;du, usłyszałom zdałokil brzęk wiej kiej muzyki i tentent 
d;,;iarakich hołupców. P1erwaza Ld>a k rczomna, zamieniona dziś na 
taneczną ealę, nabita była tłumnie z •romadzonym ludem. tarsi z nich, 
tak mężczyźni jak kobiety, podzieleni ni\ grupy aiodzllce lub atojące 
u szynkwa u, stukali z eob~t kioli. zkami 1 gwnrzyli gło 'no. Młodzi, 
dziarakie chłopaki i n11dobne dziewoje, ' piowając piosenki, przy brzęku 
rhropawt-rn skrzypiec, tańczyli na zabój~ . 

• Lud tu tej zy, tak jak i wszędzie, gdzie urodzajność gruntów 
nie jest jednakową, mo in a pod1ielić nad d wio lub więcej oddzielnych 
kategoryj Od Warszawy do Czerska, po lewej stronie azoey, wszędzie 
zltlmia jest urodzajną, więc i lud tam baruziej zamożny, powierzcho· 
wno'ci przyzwoitszt;j i pokaźniojszt~j, natury bardziej do zabaw i to
warzyakich schadzek skłonnej; przeciwnie, po prawój .tronie gościńca, 
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na pasie ośmio- lub dziewięcio-wiorstowym, gdzie ziemia jest bardzićj 
piaszczystl\ i jałową, wi~c i uhożsi wieśniacy, mniój tam 1·:onduitn1, 
częściej dla braku chleba u siebie, w dalsze okolice wymykający sit, 
i dla tego tracący pomału swój charakter miejscowy, swoje stare 
obyczaje, a nawet wła~c1wą prowincyonalnego j~zyka cechę •-

"Ja tóż wśród zebranego w Hprochowskiej karczmie ludu, obie 
jego kate'l"orye, od pierwszego rzutu oka z łatwo~cią moglem roL:
poznać. Nadwiślanie, ubrani w ła1lnych, z cicnkie~o granatowego 
sukna, z karmuzynowemi potrlObami (klapkami) sukmanach, n kobiety 
ich w porządnych szorsQwych spódnirnch, gorsetach z kolorowej, ku
pnój tkaniny i suto orgarnir<Jwanych tiUlem luh mu~IInem czepcach 
zasiadali gromaduie i powałn i e za ~tół, rot.rnawiali z sobą pólgłosem 
i pili umiarko\\anie. Przeci1\ltie mie~t.kni'I!·~ wsi, usuniętych dalój od 
Wisły, ubrani większą częśriq w Slarych sukmannch, n ich połowice 
z przykryŁem i brudnym t'urtudiem głowami, nie litczyli się wc<de 
w więks1.e przyJacielskie kMka, mniej byl1 rot:mowni; ale za to pili 
więcej, i po uraczeniu się gorzałką glośuiej~ze zapr<Jwndzali z sobą 
zwarly. ::\[iędzy ta!J!• ując ' ! n1wl't mło,Jziei.f!, wielka daw rdn ~i~· wirlziP~ 

różnica. NarlwiślHiiskie junaki, t';'giój i pnkainćj lnHIOI\ y chłopcy, 
ująwszy w pól ładne i strojne dziewoje, nęcwie, wAsnlo i przyzwoicie 
tańczyli starego oberka, l11b świeżo(?) wprowadzonego s t: o ta. :\lin
dzież z drugiego krańca okolicy, t:uiczyla niedużo, mniej ochotnic 
i zręcznie, a zawslC prawie rubaswie. \Yidocwem jest, że jeieli 
w klasach wyż~zych społeeLei'Jstwa, cz~sto bartłzo cłostatki <:llbijają. 

ducha i wyższą inteligcncyv, to w niżRzych dt.ieje si~ odwrotnie, 
i biedniejszy nieo~wict•uny rzłowiek, upada łutwiej pod naciskie1o 
losu, od :t;amożniojstcgo" . 

• Ale 1.wrbćmy tera1. bPzpośrcdnio uwagę nas;.:ą ua przeplatane 
dość zajmująccmi ~picwkami taJ'1cc w Sprorhowskiej austeryi. Toncerek 
było kilkanalicie i tyleż lub w1ęd·j tancerzy, - zabawa szla rnźnie 
i wesoło. Na czele tancc.wyeh za~t~pów, ukazy" al i s i\' coraz nowi 
!Spicwacy i no\lp 'Jii'~" n czki, rozpocz~nnją<·~· zwykł<• ~woją koł•;j 

jakimś wesołym rl.tcrowierstem, a po przetaJict.eniu,- nic rozdzie
lając się jeBI.c.tc z soh1~. lct'l. tylko usuwaj ;Jr nieco na bok 1 by nic 
przeszkadzać iunyrn, kr~·c:1cym ~~ę dal1\j w grodku it.by, do,piewywnli 
przy tupaniu nogami i klasknn1u w dl , nio ro1.pocz~,:tyrh spie" ok. ~a 
ten raz rej "odz1ł w pop••ow ym .wst•.'pie, n Jejakt ~luci ck h.rlc Siwko, 
dworski z pnyleglej "~i purob~1.ak. Kiedym wyszcJI t: 1.aj•: tego 
przeze mnie na norJ. g pokoiku Jo bankietowrj izby, on \\hhnie 
zsunR,wszy na prawe ucho sw6j ubrany w kwiaty i wstążki kapelusz, 
wziqł za rękę p»nn..:-mloJą, świeżuchną jak róię dt:iewoh', i pu,;cit 
się 7. nil! w tany, pod:lpiew ujqc w tnkt ~krzypeczek i własnych ho
łupt· ów, unstf,'pll<~ dworAkiego zakroju piosneczk~,:: 

l. Minął hnchno l' t.a" pie~uzoty 
matul i kor hnnćj; 

min~ł tli!\ ri•:, \licwa Knrhno, 
1lziewczl!l wiek r\li.:m~. 

2. Jut ri przyszła sama pora 
z os ta!: mężateczką; 

siedzie<: w domu na ławet•zce, 
patrzać w okieneczko. 
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Po skończeniu, dziai'Bki Krzesiwko odpro• adził pann~-młod1l 
na miejsce i pogładziwszy czarnego wąsika, szukać si~ zdawał innej 
tancerki , - kiedy nagle jedna z druchn weselnych podbiegła doń 
i pociągnęła do tańca, śpiewając : 

U mojej matuaieńki przed sienią, 
rumienią się jabłuszka, rumienią. 
Runilenią się jabłuszka, gruszeczki, 
i jagody czerwone Kasieczki! 

Alluzyjna dziewczyny strofka przycichła 
1 

Maciek zaś tak jl\ 
podchwycił : 

Bodaj się święcił kawAlerski etan, 
Kędy sobie pójdę, wszędziem sobie pan. 
Bodaj się ~więciła kawalerakli strona, 
Kaj się ja obrócę, wszędzie dla mnie .tona! 

Dziewcz~ ośmielone tą licencyjną chłopca przymówką, tak mu 
zaśpiewała znowu: 

Matula mi przykHzała, 
żebym rhłopców nie kochała. 
A ja chłopra łap za szyję: 
Będę kochar, póki żyję! 

Hucznym oklaskiem zakończył si~ ten anakreontyczny dya
log. - Północek si~ zbliżał, kiedy zabawa pocz~ła przycichać i to
warzystwo weselne rozpierzchać ię powoli. 

10. 

Kuryer c'odzientty Warszawa, 1869 d. 17 lutego powiada: 
Jedno z pism oieszy swych czytelników, że już widziano w na

szaro mieście fujarki, zwane inaczej ligawkami. - Otóż dotl\d nikt 
nie brał jedno za drugie, gdyż fujarka robi się tylko na wioan~ przez 
okr~cenie , czyli oddzielenie kory od gałązki wierzbowej, po rozpo
częciu krążenia soków, i tylko do czasu puszczenia pączków; ligawka 
zaś czyli długa pasterska trąba, robi się z deszczułek świerkowych lub 
sosnowych, okręconych witkami. Poważny głos ligawki, rozlega si~ 
po polach i l ach w czasie pasanin hydła, i w czasie adwentu, na 
przypomnienie czuwania Betleemsk1ch pasterzy; w żadnym zaś razie 
za zwiaatunk~ zbhżającój się w1o ny nie może być ona poczytywaną. 





S P l S RZEC Z Y. 

Wstęp I 
l. Pieśni zalotne 1 

II. " Chęć otenku • 26 
33 
64 
6!1 
87 
94 

9!1 

III. 
IV. 

V. 
VI. 

VII. 
VIII. 

IX. 
X. 

XI. 
XII 

przy weseln śpiewane • . 
miłosne. Stałość. :lyczliwo~~. Wymówka 

trata wianka. Żale 
Igrnsska. Swawola 
Smutek. Niedola 
Małżeństwo . 
Dumy 
Zabawa. Pijatyka 
Wojsko ł.owy 

Rody . 8tany 
XIII. Pasterstwo 
XIV. róine . 

XV. " dziadowskie 
Tańce w s/, i Sf t11kcie 

w 1/4 takcie 
Pieśni z dworów i miast 

Przypisy 

105 
111 
115 
130 
13~ 

147 
160 
1M 
245 
267 
27r, 



REEDYCJA FOTOOFFSETOWA 

Okładka, obwoluta· Andrzej Darow•kt 

Redakcja Dz el Wszystktch Oskara Kolberg"· Poznań, K.tntaka 2 2 l 

Ludowa Spóldz.elnta Wydawnlc7.t, Warszawn, Al 
Prlnieort 1n Polanrt. Wyd l. :>laklad ~OOQ 200 egz Pap 

Jerozol•m kte 
orr etowy 111 

z Cabrykl w lloruszowtcach. Oruk o(f ł.'!owy Podptsano do <1r11k11 w 
IU63 r Druk ukoitezono w ltpcu 1~63 r Ark druk. 20 l wklejkil ark 

Znkl Graf ,Tamki!", W-wa Zam 1181 ~3 L-u.; Cena zl 40-

J~ ·~ o 
ki ki •l HO l 
< c czerv.·c\ 

w w wyrt 21 









OSKAlt KOLBERG 

Dzieła wszystkie 

INEDIJ'A 

Monografie etnograficzne 

Góry i Podgórze 

Mazowsze, cz. VJ i VII 

Kaliskie i Sieradzkie_ cz. II 

Pomorze 

Sanockie 

Karpaty wschodnie 

Ruś Czerwona 

Podole 

Folesie 

Studia , materiały i przyczynki etnografic zne 

Materiały do etnografii Słowian 

Obrzędy, zwyczaje r wierzenia ludowe 

Literatura ludowa 

Miscellanea 

Twórczolć muzyczna 

Opracowania pieśni ludowych 

Utwory instrumentalne i wokalne 

Rozprawy i artykuły muzyczne 

MATERIAŁY DOKUMENTACYJNE l POMOCNICZE 

Korespondencja 

Biografia 

Indeks!] 

Cena zł 40.-





720950 
BIBllOTEt<A - 5" l 
NARODOWA l t) r 

-.L. l '- • 

_:;;_.-i-
-:~ 

--·- ;o 

..;z:~--:::: 
;, ~:::~ -" -- : 

'=' -~-=--~ 
~ 

-'fr -. 

""=-- :..: --

, 
Biblioteka Narodowa ' . "' !:-€)-~ 

Warszawa -;..~ 

-...:: 

~11 1111111111 1~11 111111111111111 11 
30001007908154 



~-

·(··.~ 
.. ~ ; " . 

....---......sl!!ll!lllr;i-· ...... 25 ....... i ................. --
--- -~,.;:::6- ;r ~ 

--~ . 
• f -~ 

---· -.::t.~_; -~..a. 

-=----

:5 

-:..-

- ...:.-

. -





-

l l l l l 



l l OSKAR KOLBERG 

Dzieh wszystkie 

R E EDYCJA 

Monografie •ttiografic~ne wydane ~a t ycia autarą 

Pieśni ludu polskiego 

Sandomierskie 

Kujawy (2 t.) 

Krakowskie (4 t .) 

Wielkie Księstwo Poznańskie (7 t. ) 

Lubelskie (2 t.) 

Kieleckie (2 t.) 

Radomskie (2 t.) 

Łęczyckie 

Kaliskie i Sieradzkie, cz. l 

* 
Mazowsze (5 t.) 

Pokucie ( 4 t.) 

Chełmśkie (2 t.) 

* 
Ziemia Dobrzyńska 

Monografie etnograficwe wydane polmiertnie · 

Przemyskie 

Sląsk 

Wołyń 

Tarnów - Rzeszów 













O 'i h \ H h O l. B E H ( , 

DZIELA \\ SZYSTKIE 



O S K A H h o B F R G 

DZIELA WSZYS1~KIE 

T O ~l ::!5 

P O L S h l l l O \\ \ H Z ) S r W O L l D O '/ N A W C Z l 

\\ 11 () ( f l \\ ·- l' () l " ' " 



O S l\ A H I\ O L B E H C 

MAZOWSZE 

( zrsc II 

I. l D O \\ \ ~ P 0 ł. D Z l l l :'i I A W \ D A \\ i'i l C Z A 

P o l. S K l r \\ Y D A \\' i'i l <. T W O \f 1· Z Y C Z '\ f' 



\l \ D l 'l O l' O D o P l l 1. \ N l l h O W \ l' o l s h l f l \ h l !l l 11 l l " l l t. 

7 11 '\ l> l S l l h O \l i l l l l O 11 ( 11 O !H l \ SI \C l l'(' l l l' \ '\ ' l 1\ l l' o l ' h l l (; (l 

h o T R E )) \ 

Biblioteka Narodo\\a 
Warszawa 

1111111111111111 11111 1111111111111111 11 
30001007908154 

c ) 

.In ha n hrzpn.momsl..i - Jlfll'll odnit711< p. Jmeł Burszla- r<"dal.tor narzch111. 
c7łonkowit·. I\azimit>ru Zau•istOtl'icz-Adaln'-ka . .Jan Czeknnon·sl.1. ~lt·lan D~J
bon sk1. .l<i7.t'ł Gatt'k Czt•,lau· Ht•rnth Ileh-na hapt·~uś. Tadeusz Ochlt-n"l" . 
\nna 1\utrzcba-Potnarou·•• ~!aria /narnwrou•sk11- Pridłerou •ll Ro111an Rc·tnlu'' 
J,annli••rJ Hn,inf'l, \l ;~rinn Snhit·'l" Stum,łall' \\'ilnek. llo!>dnn /';•l.rtf'll''k' -



MAZOWSZE. 
. . . 

<) T~ l l A ~ }1~ T N O (i I ~ -r'\_ F I C Lj N Y 

~;kreślił 

OSKAR KOLBERG 
C'złonek kor. Akauemli umlej~tooścl w Krakowie oraz Towarzystw nauko,..yeh 

w Par)'ŻU, PetersUurgu, l.lzbonic i mm:yc.znego we Lwowie. 

Z RYCINAMI PODLUG RYSUNKÓW W. GERSONA. 

TOM n. 

MAZOWSZE POLNE. 

CZĘść DRUGA.. 

... . . -------
Wydanie z zapomogi lra.sy pomocy dla osób pracujących 
na polu naukowem imienia Dra Józefa l\fianowskiego. 

KRAKÓW. 
D H l l K W ł'.. L. A N U Z Y C A I S P (>f. 1\. I, 

pull z:tr7.~1lcao Jaoa Gtuluwskfego. 

1886. 





•\l 
N 
(.) 

3 
o 

.....l 
'"Cl 
o 





Mazowsze, jak każda prawie u nas prowincya, obfi
tując w pełne melodyi 'piewy i tańce, posiada w8ród 
nich wielką mnogo' ć takich, które właściwym obie, 
mazowieckim nacechowane rytn'l.em (znanym i widnym 
mianowicie w tańcu mazurze), ukazują lud usposobienia 
krewkiego, pełen żyria i energii, do zwady nawet sko
ry, a. mimo to, w danych to warzy. kiego życia okoli
czno' ciach, nie pozbawiony rys1)w łagodnych i pieszczo
tliwych, t. j. przymiotów, w ogóle ra i e slowiań ki ej 
przypisywanych. Śpiewy i ta1\ce tu zamieszczone, ą 
wiernem tych cech i całego charakteru ludowego, 
o jakim napomknęliśmy w tomie I na str. 37, odbiciem. 

W przedmowie do tomu I, w pomnieli 'my o roz
poczęciu po zukiwań etnograficznych w okolicach War
szawy, w latach l 40 - 41. Znaczną część pi anych 
wówczas przez na. i naszych towarzyszy pie'ni (textu 
i nut), zamieścili 'my w wydanem w r. l 57 dziele: 
Pi ~ni ludu polskiego (Lud, ery a l), a w zczególności 

pieśni pod nrami: 5 b, 6 a, 15 d, 22 g, 24 c, d, 25 m, 
35 a, 36 a, 40 b. A nadto w oddziale tanecznym, dali 'my 
w 'eryi I. około 70 numerów tańców, naznaczając im 
tempo 3/ 4, lubo ze względu na szybko'ć ich ruchów 
należało je wyrazić raczej w tempie 3f8, jak to przy 
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tmlearh w naRt0pnych wydawnictwa nn. zego pod:myeh 
Heryach uczynić nie zaniedbaliśmy l • W niniejszym 
tomie JVa::.mrs:a podajemy pozostałą cz~ść zebranych 
w r. 1841 pieśni pod nrami: 6, 30, 41, 4 7, 4>-1, M, 73 a, 
9f>, 101, 102. 127, 146, 150, 170, 175, 171-1, 205, 21.-, 
23!) a, 243 a, 248, 251, 2!)8, 259 b, 261, 273, 2XG, 2X)-:, 
320, 333, 341, wraz z pie~niami i ta1icami ~) z dalszych 
oJ 'Varszawy pochodzącerui okolic, które w p<Sźniejszych 
dopiero zgromadziliśmy latach (1843-1 GGJ. 

Tak podczas zbierania i spisywania tych utv.·or6w 
lu<lu, jak i przy następnem ich porządkowanm, nasunc:Jy 
nam się myśli dotyczące metryczności, rytmiki, akcen
tów, strony etycznej i t. d., na kt6.-e to znamion t 

zwrócić uwagę czytelnika, nie będzie może rzeczą zbyte
czną. Są one dalszem rozwinięciem tego, co w tej rna
teryi powiedziano we wstępie do Seryi I. dzieła: L11d. 

Najwięcej tego rodzaju uwag, nastJ·ęcza zastosowa
nie i podkład muzyki pod wyrazy textu, lub też na 
odwrót - naginanie tych ostatnich do rytmu muzyki, 
przeważne najczęściej zajmującej stanowisko. 

Przecież text miewa przyśpiewkę zwykle tt·eści jego 
wcale odpowiednią; owszem, zdaje się, jakoby w wielu 
razach słowa i nuta z tegoż samego wytrysły źródła. 

1
) Prócz tego, ogło~iliśmy w rteczonf.m dziele 73 pieśni zebra

nych już po roku 1841 w Mazowszu polnem, n mianow1ric nra: 
l; 3a, u, c, f, .g; - 5a, b, l, z, bh, gg;- ba, p;- 7<1, u, 
(', J, e, z ec; - 8 b, h, j, k, l, p, z. aa; - 9 t', f, u; - lO n; -
12d, h, m, n, dd; - 11e, f, x y; - 15c, d, c; - d)a, b, c, 
g j - 18 d, i, o; - 22 f, g, b, p; - 2 ·1 c, d, h: - 25 ll, c, .. , 
m,r; -32;- 35a;- 36n;- 38n,b,c;- 3Ha;-
10 b; - 41 a. 

2) Prt.ypominamy, iż małe 1111f!J uruie.~l.czone nntl i •1hok wil'
ks:::tch, główny tok melodyi glo~zących, oznMzaj•! otl!nianf,1 i uror.
lllltlt·enie tej mel r1 dyi, - i ui.ywane s"ą zwyldt• pr1.y !HIWtt',,.z,•nlll 
~piewu. Lirzhy ~ luh ~ nnd nutami, wRkazuja która war~twn mclntl:; , 
g•'•rn;~ c~y dol n:~, 11111 ll<lJJ>r7.Ód byt; ")konaną. 



Mimo to, wid~imy, i:% rytmika frazesu mu~ycznego zmu
sza niera:~. słowa textu do naciHk<!w \akcentów J nie 

• zawsze zgodnych z teory~! nowożytnej j~zyka polskiego 
pro:wdyi, nakazującej <lawać przycisk na zgłoscP. wy -. 
ra:~.u przedostatniej. I dlatego to zdarza si~, jak n. p. 
w mach 72, 80, 102, 201, 24~ i w podniosłej Jm<·ie 11r. 
2Gi) i t. d., że przycisk ów pada na zgłosk~ ostatnią. 

A zachęca do niego często już i sam rytm mazura, 
słab~l cz~ść taktu uwydatniający, (obacz nra. 23, 24, 
41 , 64, 73, 127, 143, 160, 161, 167, lkO, ~91-3, 

7 ;-)l i t. d.). 

Układ rytmiCzny pewnych melodyj jak i pewne 
miary wiersza, ustaliły si~ między ludem w sposób tak 
dobitny. ie służą pieśniom najrozmaitszego rod~aju za 
tło , na któ1·em śpiew rozbrzmiewając przybiera kierunek 
~wy kle znaczeniu (hm ej pieśni odpowiedni. Jakoż i w niniej
sr.ym zbiorze znajdzie czytelnik pieśni, które na jedna
kowym rytmic:~.uym oparte szkielecie, snują wątek swego 
~piewu wedle affektu i treści towarzyszącego mu textu. 
I tak: układ rytmiczny pieśni nr. ~O~ a i b, powtarza 
się przy nrach 21i'l- 219, toż przy nrze 242 i nrach 
261 - 264, a jednak treść 1 tak różna) każdej z czterech 
pod temi numerami zamieszczonych pieśni, zaraz niemal 
o<l początku odmienny także nadaje tok i ich przy
~picwce, wedle potrzeby już to weselszy, już rzewniejszy 
przy bieraj~ce j zakrój Wszakże t re s<: wpływa też nie
kierl y i na przyśpieszenie lub opóinienie tern pa, a cza
sem i na zupełną jego zmianę, jak to pokazu ją n r. 18 7 b, 
193, 229 i 2G9 . 

Wiadomo, że każda niemal u nas prowincyn posia
<lająe właściwe Hobie ruchy, rytmy i akcenta, Rt.osować 
też do ni<."h lubi poclu>d danej mdodyi. 'Vi<::c pieś1't 

nr. ~OK o ru<'ltu Jj4, główne mająeym siedlisko w Wielko-
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poh-a·e, przedstawia w nrze 24~ t~ samą prawie nut~ 
na Mazowszu w szybszem nierównie poruszającą si~ 

tempie. \Vła :ci w o' ci takie są powoJem, iż czę 'ciej usły- • 
szymy w \Vielkopol ce rytmy (takty) z naciskiem na 
pierwszej nucie ~ n niż rytm z naciskiem na drugiej 
.9 [9, który przeważa znów na Mazow zu; lubo oba 
te llM'iRki, htk tu jak i tam, już dla samego urozma
icenia śpiewu, spotykają się tłosyć cz~sto. Melodya nr. 
34 7 (jak i nr. 3R g w Bery i l Ludu), rzucona tu jako 
mazur, jest właściwie krakowiakiem (obacz Lud Ser. 
VI nr. 752), a mazur nr. 3X d w Seryi I, Rtaje się 

w Seryi VI nr 61 , jak i nrze 761 niniejszego zbioru, 
krakowiakiem a raczej polką. Przemian podobnych 
niemałą (przy przegh~dzie zwłaszcza nut tanecznych) 
dałoby się wskazać liczbę. 

Przy rozpoznawaniu waryantów (tak textu jak 
i muzyki) każdej pieśni. dostrzegamy, iż lud poJsuwa 
niekiedy pod ulubiouą melouyę miejscową, wyrazy 
pie 'ni mającej w innej okolicy odmienną melodyę. 

Ttrudnia to do pewnego Rtopnia wykrycie melodyi 
pierwotnej. niejako typowej, lubo i ta w k01l.cu odnaleźć 
Ri~ da przy porównaniu z sobą wszystkich pi e' ni 
tej waryantów, jakie badacz zgromadzić zdoła. I tak: 
ma 22. 23, 24, 2ń, 26 i 27 niniejszego zbioru, t?.lc pod 
muzycznym jak i literackim względem, ą waryantami 
jednej-że pieHni: cztery razy (t. j. w nrach 24 do 27) 
więc najliczniej, powtarza się tu rytm melodyi kłarlący 
akcent na drugiej, łabej części taktu: rytm ten zatem
przynajmnirj w Czerskiem - je t dla niej panującym, 
czego dowodzą także nra 82, !l5, 171. A jednakże i nra 
22 i 23 (od k1erniewic, lubo całkiem odmienne mają 
r ·tmy, nie są tu bynajmniej intruzami. Bo dosyć jest 
nagiąć rytm ich na modł~ cztererh wyżej wspomnia-
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t!ych, naznaezaj~~c początek nrów 22 i 23 w Hposób 

taki: ,_~ ~~f~. • J -=~ i ,~3 ~J-. tj:~~ aby na-

brać przekonania, że wszystkie te melodye mają w zasa
dzie jednakowy układ rytmic:.my. iakkolwiek na pierw
szy rzut oka tak odrębne zdają się ukazywać motywa. 
U waga ta stosuje i<: i do pie 'ni wielce u nas rozpo
w zechnionej nr. 203-207. 

Zwracając się J.o treści textów, nie poJobna nam nie 
zaznaczyć faktu, i~ bywają pieśni ukazujące w licznych 
swych waryanta('h jakoby clwie odmienne tego~ samego 
zdarzenia expozycye. Do takich należy pid1\ w eryi I. 
(Ludl!} nr. 7, (w niniejszym zbiorze nr. 243 a i b) roz
padająca ię na dwie grupy, z których jedną rozpo
czynają łowa: , Wyjechał pan z chartami na pole" -
drugą zaś l owa: "U mej pani matki, wyrosły d w a 
różowe kwiatki''. Ta ostatnia nosi na obie widocznie 
głębszej tarożytno'ci cechy. Tenże sam rozdział znaj
dujemy poniekąd i w pie 'ni nr. 12 w Seryi I, obrzę

dowy (weselny) mającej charakter. 
DalRze uwagi, w miarę jak się nasuwać naszeJ 

będq parnię ·i, nie zaniedbamy w następnych dzieła 

podać tomach. 

e. c1f. 





PIEŚNI. 





l. 

Pieśni zalotne. 

l. od Ba•ły (CrnyJUL.o,.ire). 

JlT7)"Jdize .Ta~iu do mnit duoi;ro-da 

l. Kiedy b~dzie słońce i pogoda, 
przyjdź-ze Ja in do mnie do ogroda. 

2 .• Ta wącha, ię ziela zielonego, 
napije. si~ piwka cerwonego. 

3. toji konik pi~kuie ukowany, 
bo przyjechał kawalrr do panny. 

1. I u iad·ci kawaler kolo nij, 
i pyta l i t:: który po. ag dla nij? 

5. Je ce sw(•go ·eląga nie dali, 
juz o (.jtoj) 1\iano ię dopyty,,aJi. 

J,ud Sor. XII nr . 1-~. 

:!. NI Nadarzyna., Tarczyna 

llaru WCiC1ny . N'ata oiJ. St>r. III . 
at r. 2·1 . n. 70. 

:s. 

i J•)tl- l o 11 \ 

M IZO~ Ue. 'I li, 
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l. I przyjechali deputacy z wojny, 
i sukali se dziewcynecki strojnyj. 

2. Widzieliśmy na jej głowie wianek, 
a my rozumieli ze króleski zamek. 

3. Widzieliśmy kwiatecek rózowy, 
myśleliśmy ze pałac królowej. 

4. A kto by chciał tej dziewcyny dostać, 
trzeba po nią seść hussarzy posłać. 

5. A zeby trzech z matunią gadało, 
azeby trzech Kasię namawiało. 

6. Witam, witam!, witają się śmiele, 
a cóz to mas w ogródku za ziele? 

7. A patrzałbyś konika w rządecku, 
nie mojego ziela w ogródecku. 

8. Azeby mi były seść koni w kary ci e, 
azeby mi byli słudzy w jaksamicie. 

H. A jak mi będzie do ślubu jezdzono, 
azeby mi by/a drózka wyścieloną. 

10. Azebyś ty miał sto śtuk inwentarza, 
azebyś ty umiał pisać z kałamarza. 

11. A ze by mi było seść panien do stołu, 
azeby mi było dziesięć do pokoju. 

12. Azeby mi były jedne do fryzury, 
zeby były drugie obcinać pazury. 

Ob. Lucl Ser. XVI, n. 40~. Ser. III, n. St.
podobna: Wojcieki P. l. T. I, alr. lOS. 105. 
K. Kozłowski. Lucl (Waru. 1867) sir. 87, n. 16. 17. 

4. od Warsuwy (Sitlr.lerkl) 

~~~Bfi_1Pkt4Jtl;fflB 
Przyje - chalł z tak widklej wojny, l zaje - ch al! w gospod~ s polr.o)n'h 
i pyta - li się o nocleg s pokojny . 

r®i tri ~=tĘ_.,-.... ~-t=r=r=-~~-~-:~~~~ t--V~~~. '7..-:'7:F3 -=-= =:=::::::l 
i pyta-!1 się o dLiewcynę strojną.. 

l. Dziewcyna z niemi pić nie chciała, 
chciała, nie chciała 1 az ci powiedziała: 

2. Ze by mi było seść par koni w rzędzie, 
nim sama pani do pojazdu siędzie. 

3. Zeby mi była drózka jaksarnitem słana, 
bo jedzie pani - to pani kochana. 

4. Ze by mi były panny do ubioru, 
i chłopcy do stołu i chtopcy do dworu . 

.'). Zeby mi była kapela do stołu, 
i zeby mi było sto panien do chóru. 

6. A we dworze będą ściany malmurowe, 
a we ścianach będą okna kryśtałowe . 

• 
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5. od Iłowa (Brochów). 

~® s b=-~-tbf±?~m~~~=rc~~ -~ .. i-~l:::;· .";:r4.,. ::::~~ 
Zora-łem ro-le prawie we et w a składy O hulta-Ju n tli e(.·no- to 

l. Zorałem rolę prawie we dwa składy, 
dziewcyna płace, nie mo ze dać rady. 

O hultaju, o niecnoto, 
idź do diabła z twą robotą, 

co po twrj robocie, 
kiedy dziura w płocie. 

2. Oj dziura, dziura, - po co ześ tam łaził? 
Azebym cię Boze, więcy nie obraził: 

a co moment, co godzina 
dochodziła mnie nowina, 

cy kochanka zdrowa, 
w przyjaźni gotowa. 

3. Foleciałbym do nij lotnemi skrzydłami, 
do twarzy piesconej z carnemi ocami. 

Gdy przylecę w swoji dobie, 
ucałuję rącki obie; 

rącki do ściskania 

buzia do cmoktania. 

6. ot! Warsu"y (Powsio). 

f$ig[b~affl~ 
"H-~±Ł~ -

A wyjdz.l -ze paehollku na teu nowy dwór. 

l. A wyjdzi-ze pacholiku 
za ten nowy dwór, 

a cy jedzie, cy nie jedzie 
kochanecek mój. 

2. Jedzie, jedzie kochanecek 
ślicnie przy brany, 

konik pod nim wyryzuje, 
pląsa nózkami. 

3. Oztacajcie pacholęta 
nowe (v. złote) kobierce, 

a niech-ze mój kochanecek 
nózek nie depce. 

4. Otwierajcie pacholęta 
cisowe wrota, 

a niech-ze mój kochanecek 
nie tyka płota. 

5. Nakrywajcie pacholęta, 
cytrynowy stół, 

a połózcie na tym stole 
z cukru marcypón. 

6. Cemu nie jes, cego durnas, 
kochanecku mój, 

zeźli niemas swego no za, 
wej! na! lezy mój. 

1* 



7. Idź kpie dalij, a nie salij, 
z mojego dworu, 

nie obmawiaj, nie osławiaj 
mego hónoru. 

8. Lepsa u mnie w pokojiku 
u trzewika wstązka, 

tyś sie we mnie zakochał, 
ja w tobie ni kąska. 

9. Ja trzewicek z nózki zdejmę, 
wstązkę pocałuję, 

a na ciebie, ty kpie durniu 
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10. Kata-ś ci tam wstązkę miała, 
ino kawał łyka, 

ani by ją do snurów ki, 
ani do trzewika. 

11. Śnurowałam i ściągałam 
z jedwabiu wstązkami, 

a jesce'm tez nie gadała 
z takieroi durniami. 

Lud Ser. XVI, n. ł06 . 407. 
Kodowo ki : Lud sir. 72. 

nic nie aprenduję (aprehendere). 

7 • od Inowlodza (l!zeczyca). 

~ę~~&jf ~;ITI rE#ffg n l ; ' -~ 
1. Oj wyrżyta pacholi-ry przed ten nowy dw6r, przed ten nowy d\\Ór, 

- ~~ 
______ ...., __ =s= :=::a:E~~ ~ 

r--.:;-rz;~_::=p±n $=~~t;t~ 
lL cy jedzie fr nie jedzie, a cy jedzie cy nie jed.t.ie kochanecek 

~~~~g~~~~~ 
mt'1j kocha- 1e- cek mój. 

2. Jedzie on tez, jedzie, jedzie 
pięknie ubrany, 

tylo pod nim kary kónik 
dryzga nózkami. 

8. ocl (:rudzh,ka ( K!iążenice). 

Ei=~--~r_rr---..-~--]---.. ~ l!fit~~i=-~~ S=ttfl F~ 
Kędy tam jerh:ies Ja-.siu kochanie. Tam do Warsawy u.t ?.&li-ca-nie 

l. Kędy tam jedz i es, 
Jasiu kochanie? 
• Tam do \Varsawy 
na zalecanie. 

2. -Zalecaj-ze sie, 
ale wiedr. komu; 
jak Rie nie uda, 
przyjedź 1lo domu. 

3. -Oj uda, uda, 
bo urodlhm: 
ino do roboty 
trochę prr.yleniwa. 

4. Jest tam i druga, 
trochę Jlrzygrnba ; 
pojadę do nij, 
będziP mi luba. 



5. Przyjechał do nij 
w samo świtanie: 

Jak-ze sie tu mas, 
Maryś kochanie? 

6. -A mam ja się, mam, 
bodaj'ś kata zjad; 
stoji rzepa w garku 
cemu'ś ji nie zjad? 
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7. -Ze by ja wiedział 
o takij sprawie, 
osiad-by ja se 
w izbie na ławie. 

8. Zeby ja wiedział 
o takiej nowinie, 
osiad-by ja sc 
w sieni na drabinie. 

9. od Czersk• (Czoplin) . 

~-tf.-ft7IT;Lg;~J]]Jgg~ 
t. A gdzie mie odjezdzas 'VaJusieńku p& - nie? }~j Jadę się za-

t$# lt;Ł:rljtttir: l gj 
leeać. matusiu ko - cha - nie. 

Boze cię błogosław! Walusieńku panie! -
- Ej Bo ze ci zapłać, matusiu kochanie! 

Text K. Kozłowski: Lu<l str. 114 . 

l O. Prażmów. 

~ ~ ~ i *fi-c=F:=t1Etcrr..®~ ct5=b=~ 
A gdziez mnie odjezdzaa \V a lu - sień ku pa nie? Rj jadesie za-

~4[} crrli®JJJttt 1 
Jecać m11tulu kocha. - nie. 

Nuta Ser. XII. nr 298. 11. od Uju<lu, Wolbor1R s ? .\ 

~: r ar ~~ę~~t#@JFp+;~ 
il iolilil il 

Gdsie jedzies Ja-siu, Ja-siunlu pa-nłe. Tam do W~tr8a-wy na ule-ca-nie. 

l. Gdzie jedzies Jasiu, 
Jasienin panie? 
- Tam do Warsawy 
na zalecanie. 

2. - Zalecaj-ze się, 
ale wiedz komu, 
oj zeźli niegrzecna, 
wracaj do domu. 

3. -Oj grzecna, grzecna 
i urodliwa, 
warkocyk plecie, 
rącki umy\\'a. 

4. Oj jest tam druga, 
trocha przygruba; 
co spor'-zi na mnie, 
ockami mruga. 

5. Oj jest tam trzecia, 
ciei1sa jak ściana: 
zenił-bym sie z nią, 
zeby mnie chciała. 

6. A moja panno, 
có·z ty roznmies? 
ja mam robotę, 

ty ji nie umies. 



'. - 1; mial a- by m ja, 
hyś mnie naucył. -
On wziąn kańcuga, 
skórę ji wyćwicyt. 

H. - ln. e dziewcyny 
mają pierzyny" 
a j<i z tobą, kanalij:i., 
gołe grochowiny. 

/,ml Ser. JV, o. lli.- 1\, Koztowak:l J~w·l atr. llł , Poez,tek J•k w Ser- l, n. 35 (atr ~6~1. 

12. od Gonctyna (Ko&ittuly). 

-~ ~ I- ........ - -§- .J ··~ .. ~ ·~ . .... .... :t- ---... --·-+-:- . ..... . . ... -,---. . .. - • . , - - L. . 
t-"'-~: ~-~ "._. 1 ~ ti ,l- !:.t.!__ -'f-~7'" -=. -..:. 

A " niedJ:Ielt hardz•l rano de,ryk p •ra ni• da da o•, d~ ·yk ('lora - ni a 

l. A w niedzielę bardzo rano, 
descyk z porania, 

juzci moja Anulei1ka 
\\ ołki wy gania. 

2. Wygnała je do dąbrowy, 
idzie do domu, 

:"inta Ser l\.11 . or 30 • 32'< 

Z tamti·j strony jeziorecka 
malowany dwór, 

i ~tal0\\11. po<lk<)\\ ecka 
i ko'' any kói1. 

1. Oj nie pójdt: ja za. ciebie 
bo ty w karty gras 

- .\ i ja o ci~· niestojr 
drnP nogi mas. 

:1. - A J•tijtl ':' ja tlo jeziora 
umy.i•: nogi, 

jedzie, jetlzie kochanecek 
na siwym koniu. 

3. Siwy konik, biała noga , 
śrebna ostroga, -

13. 

14. 

a juz-ci mnie opuściła 

pirwsa. nieboga. 
Ber. XII, o. i5 . Ser. XV, o . 10,-411. 

ata-l o-wa 

a. ty przegras sto talarów. 
będzies ubogi, 

-1. -Choć ja przegram sto talarów, 
toć to nie wiele, 

a tyś głowy nie cesala 
ćtery niedziele. 

5. - A cóz tobie, ty hultaju 
do moji głowy, 

za łóz sobie HE'ry konie, 
jedi e do wdowy. 



6. -Nie ślubuję zadnej wdowie, 
ani męzatce, 

ostawiłem swoje serce 
pirsyj kochance. 

7. - Jak ci e i wdowa nie zechce, 
ten ci e cas minie, 
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a 11 eżmies ty taką pannę, 
co pasie świnie. 

8. -S t! to ludzie nad ludziami, 
co pasą świnie. 

jeśli mi .ią Bóg naznacył, 
to mnie nie minie. 

Lud Sor . XVI, n. 4t•9. K. Kozłowski Lud &tr. 9il. 

15. o d ln łl wl od7.a (Rzeczyca·,. ,. 
l-it-~-=g c-c l .. .-oJ-~ -~---=-r-~-flt-~ Ld~ .. ;;-~3 =:6.::::!::-- oł-'V-oi=-Ef::•-n jf- =J=.±~l • -te =c:3 - --- ...,___ ~~ -- --~ 

Z tamteJ strony jezio - re-cka rnalo- wa-ny dwór, l 7.le - lo-na 

ł=-~ "ztG ~ ':::::J . _,; -~ -_- :------------
---+-- ł--łł-J •--+-~ -~ !f-] ~ 
- - - - --jf-~-...1- --- . ----. --~ ~ -~-'-'~ --. . 

<l 
ko- Ja-se-cka ko - wa-n ) ko1i 

16. od \\"u.;z.a\\y (S łużew) . 

- · = : ;~ - ..... -..... =t.,-~--J~ --Jj~= ...... m - ...... - ...... _,._!_ - l' .,..=z: ~~.':... _j_-:;:~ 
- - - -· - - "1- .,J---r-- ....,_...~ • -'----i-c; '"'t........,~- . ..., __ ..., __ --·-

A ja ta-kij p:.n-ny uie chcę, carne noói ma 

l. A ja takiej panny nie chcę, 
carne nogi ma. 

- Ja tak ze waspana nie chcę, 
bo w karty grywa 

2. -A ja grywam i odgrywam, 
toć to nie wiele; 

Panna'ś głowy nie cesała 
ttery niedziele. 

3. -A cóz komu do warkocka, 
do mojej głowy, 

niech se waspan konia siodła, 

jedź se do wdowy. 

4. -Ja sie we wdowie nie kochał, 
ani w męzatce, 

pierwse moje zakochanie 
w tobie panience. 

5. Jak-ci ja ciebie nie pojmę, 
kazdy cię minie, 

chyba-{: ci ten podstarości 
co pasie świnie, 

6. · A cy to to nie gospodarz 
co pasie świnie, 

]l'. 

kogo mnie Pan Bóg naznacył, 
ten mnie niP minie. 

Xuta Ser. l , ~o~tr. 809. 

1\leborów. 



Nuta nr. 28 . 

l. Po co ześ mnie brał 
kiedyś mnie poznał, 

patrzałeś mi na urodę, 
ja ci robić nie pomogę, 

terAz będzies miał. 
2. Jest na boru wić, 

naucy robić, 
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19. 
od BlałJ. 

a na brzozie pomietełka 
co rano budzić. 

3. Jesce niemas nic, 
obiecujeB bić, 

a daj-ze mi Panie Boze, 
za insego iść. 

Obacz nr 12 20. od Bielaw, Pi,t.ko. 

l ~ 

r~#S J ~ 1 rJf ~s· ~ I e e fll ~ ' = 1 t: s· e IIE 
A wniedzie- 1~ ra-niu-te-eko dneyk pora - nla. Co et do tego, 

~~W'i rrp Ef#§1~ e ,ifi!l 
do gościa mogo, a mam ci Ja la - dniu - tklo - go l bogate - go. 

l. A niedziel!iJ raniutecko, 
descyk porania, 

juź-ci moja Anulecka 
wołki wygania. 

2. Wygnała je za ogrody, 
idzie do domu, 

i ujrzała J asłnecka 
na siwym koniu. 

3. Kłaniam, kłaniam, mości 
cy tam gości mas? 

co tak rano raniutecko 
wołki wyganias. 

4. -Co ci do tego! 
do gościa mego, 

a mam-ci ja ładniutkiego 
i bogatego. 

5.- Ady-ć moja, dyć 
moją miałaś być. 

A ja mu tez odpowiadam: 
nie umiem robić. 

6. -Jest na boru wić, 
naucy robić, 

w ogródecku miotełecka 
na rano budzić. 

pani, 7. - J esce nie mas nic, 
obiecujeB bić, 

a daj-ze mnie, Panie Boze, 
za insego iść. 

8. J esce, jesce, nie świtało, 
jesce nie był dzień, 

juź· ci moja Anulecka 
pele (pitle) w polu len. 

Nuta ob. Sor XVI. nr 406. 21. od Pnybyuowa, Mogielnicy. 
~ 

F&e;;~W1-B Sit-i=s~.J~-~~~§§~ tę=ft i.J~ ~ Ol i.J 

Watał Jasieńk.o ~· - ulu&ietl-k.o je-sce nie b)'ł dzień, 



l. Wstał Jasieńko raniu ieńko, 
jesce nie był dzień, 

i wyjechał na polecko, 
panna piele len. 

2. Moja panno, moja ładna, 
musis moją być. 

- A jak-ze ja twojlł bfJdfJ? 
nie umiem robić. 

3. - A boć to ta nie robota 
co ty pieles len. 

- Pierwsy raz mnie matuleńka 
niewoliła (w) niem. 

4. -A spojrzyj-ze na brzezink~ 
przed moje wroty, 

naucy cię gałązecka 
wselkij roboty. 

l. Pod borem sosna, 
pod nią topola. 

Powiedz-ze mi, moja Maryś 
cy będzies moja? 

2. -~ie mogę wiedzieć, 
ani powiedzieć, 

bo ja mała niedoróstka 
nie umiem robić. 

3. -Jest na boru wić, 
naucy robić, 

w ogródecku miotełecka 
na rano budzić . 

-L - Có-ześ ty za pan 
co ci e kochać mam , 

w y tka twoja krestencyja 
ten modry znpan. 

5.- oś ty za pani, 
co garllzi nami, 

wsy tka twoja kre tencyja 
wianek ruciany. 

1). -Nad mojim wieńcem 
winkrate 1) grają, 

l) Veni creator. 

5. - J esce niemas nic, mój panie, 
obiecuje& bić, 

moze mnie tez Bóg pociesy 
za insego iść. 

6. -Bogaty ciebie nie zechce, 
ubogi minie, 

pójdzies-ci ty za takiego 
co pasa świnie. 

7. - ~I oz e mnie tez Bóg pociesy 
jakim młodzieńcem, 

przyjedzie ón ćterma końmi 
z rucianym wieńcem. 

22. 

Bor. III, u. M. 
Nuta ob. LruJ Ser. XTI, u . 40ł. 

cy b~dales moja 

a nad twojq znpaniną 
wrony krakają. 

7. -Powiedz Maryś raz, 
komu wianek d as? 

Tobie-ć to, tobie, najmilsy, 
w kościele po msy. 

8. Tam nam będą grać, 
tam będą. 'piewać, 

tam my będziemy oboje 
łzy swe wylewać. 

9. A wy druzbecki, 
dajcie-z chustecki, 

co ja jej wytrę, da wytrę 
Maryni ocki. 

10. Ja jej ucieram 
ona prec płace, 

dla ciebie ja, mój J óziecku, 
iwój wińnek tracę. 
Wójcicki P. l. 11, tir. U. 

r.". l ~er • .X 11, n. 25-t7. Ser. X TJ, D. 411. 
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23. od Skiernie~ i c. 

Cl'~ ......... ~-""-fe' ·~==~-·~-·- ..... -~ ~ ..... ;-;: --4- . --+- -·.!.- rl-, 7E . ...... ---..... . -.A-.... - - - · . 1.1-+:-;;1 + - -V . . ,..._ , - • --.= -t-
~ ' "-Y-il . -- ~-V-V ~. "' ~-

Pod borem so - ts na, poU nią to-po-11'1 , powiedx powied2. moja Mary~ 

~ ~ § ~~--- ..... ~- . tr -,- .. =~:~ -- -- : E:ł: ;;~:ł_3 ta~-=~~_:~Fj~~=t~___J,;~~ tę. il 11 V ..,. 
cy bęc1ziei mo - ja? Nie moge wie-dzieć •-ni po-wie-dzieć. bo ja ma-l" nlerlo-rosln, 

~=aJg~~·· =~-~ łf-b=atl -~LP l ~ =v-v t,;:: . _j,.,~.t-'"_:,:= ~- .....,_ ----.:=~~ - --
-v--- - -V-'-V~- ~ f.-·- ;-• . -- -
nie umiem ro - bić , bo ja ma-ła niedo-ro-sła. ule umiem ro - bić. 

24. od Pluecwa (Jugonew), 

Ei=:J ECL=:;---=1 g ~Jr~~~- ..... -H__- ~~~=t:= -~ +=+=-Ft-~~E;l ~l:::!_) 3 
Pod bo - rem so - śna, pod nl4 tu-po - IJ, o- ze•'• --- --- - - _....., -- ---------- -

-~_li=l-~~f; lp l Lt=J=:=t . = . --=1 
ze sie Ja-siu kiej ci nlewo - la 

l. Pod borem sośna, 
pod nią topola, -
ozeń-ze się Jasiu, 
kiej ci niewola. 

2. -Niewola była, 
sama potrzeba, 
z tobą się moja Maryś, 
dorabiac chleba. 

3. Powiedz-ze mi raz, 
powiedz drngi raz: 
ten wianecek rozmarjonu, 
komuz ty go das? 

4. -Tobie Jasiei1ku, 
tobie najmilsy, 
jak b~dziemy klękac 
w ko~ciele do msy. 

5. Będą nam grać, 

będą nam śpiewać 
będziemy nad sobą, 

moja ~I a ryś, płakać. 

li. Btt,L! bratkowie, 
IJ~ clą f: li atku11 i e . 

będą perswadować 
jak mnie tak tobie. 

7. A wy druzhecki, 
dajcie chustecki, 
a co ja jej utrę 
Marysi ocki. 

8. On jej uciera, 
a ona płace: 
dla ciebie Jasiu, 
swó,i wianek tracę. 

9. A moja Maryś 
có-ze::i za pani! 

wsystka twoja snbstancyja 
wianek ruciany. 

10. A mój Jasieńku, 

co :i ty mi za p:in! 
wsystka twoja substancy,ia 

cavka i zup{tn. 

ll. Kacl mo,iim wiankiem 
organy graj<1, 

a nad two,ią sukmanilH! 
wrony krakają. 



. ' ... 
Ka- la Ka- i - nerkA kltb) 

L. Na polu wirzbo, 
pod wirzbą woda, 

·tała Ka ia, Kasinecka 
kiejby jagoda. 

2. Kasiu, Ka iu, 
matula woła: 

cy ty pójdzie:; za Ja ieńka, 
jaka twoja wola? 

3. Za Jasiei1ka i ść 
wiuneclca pozbyć? 

.-:"\ 

II 

25. 

26 . 

ja- 'O tła 

Wolę ja się matuleitku 
w wiunku nachodzić. 

4. Mój J asinecek 
weźmie winnecek, 

a na moje złote wio ki 
włozom cypecek. · 

5. Oj w łozą, wiozą, 
wiozą na zawdy, 

juz mi się nie ukłoni 
kawaler zadny. 

K. Kozło•·akl /,ud ~ttr . 10-ł. 

_a '-,-=f:! ~-ł=P l ' f-= -t; .,. __ .,. _ ~ -
!\a po - lu wierz - ba p· d ni• ł<ł po 

~ę;. · I ~ . ] ~ ł = .-I ~;= ======: 
mój ._ ..& - it ~u ho ri nit \\U - la 

Nura n. ~G. 

l. Mi~dzy ogrody 
i by tre wody 

zbiera to tam, moja Ka ia 
curne ja"'ody. 

2. Córne jagody 
i carne ocka, -

c kaJ·zn mnie, moja Ka i u 
aby pół·rocka. 

3. 'o-ze.' ty za pan, 
('0 cie cekać mam l 

Nuta ob. n. 11. 

Kozto ... akl L ... ! lir. 96. 

2i. 
otł Pjllst·t·,nłl (. łomcz~-n). 

wsystkie twoje majętnobd 
capka i zup.in. 

4. Co·z · za pani, 
co gardzi s nami? 

wsystkie t\\ oje !llajętno~ci 
wi:im•k ruciany. 

5. ·. d mojim wiankiem 
or~rany grają 

u nad twoją zupaniną 
wrony krakają. 

~H. 
od \\"nr .av.y (WIIInów. 

l. Oj lato, lato, słoi1ce gor:1ce, 
pasła pasterka. wołki na łące. 

2. PrzyjPrllał do nij kawaler młody: 
Za~na.i dziewcyno, wołki do \\Ody. 
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3. Przyjechał do niJ na. białym koniu: 
Zagnaj, dziewcyno, wołki do domu. 

4. Przyjechał do nij na białej śkapie, 
chustka u pasa, z nosa mu kapie. 

Ser. vr, D. 195-7. 

29. od Ino\\ lodu (Rzeczyca). 

'l ~ 
r~# e eTI+tEEe e; riJt2Qi~f-pJ~ 

Na oo~j gó-rze Jasinek o-rze, jesee ra-tu n te ()bró-cił, ju& stena bo -

~~J~;t~l~]J§.~~~~~EB~ 
cek przewrócił, orać. nie mo - z.e. 

l. Na. onej górze 
J &aien.iek orze. 

Jesce razu nie obrócił, 
juz się na. bo cek przewrócił, 

orać nie moze. 
l. Kasieńku moja 

napój mi konia. 
A boć ja to twoja zona, 
co mam pojić twego konia 

J asieńku nie mój. 
2. Chociaz nie zona 

ale kochanka, 
oj i napój-ze mi, napój 

tego ka.śtanka. 

2. Co r. a r. ara za ? 
Cy złe zelaza? 

A pójdę ja do kowala, 
nadłozę ja tego kraja (brzega), 

Kasieńku moja. 
3. Konicek pije, 

a nózkf\ bije, 
uciekaj-ze, moja Kasiu, 

bo cię zabije. 
4. J ak·ze ja tez to 

mogę twoją być, 
kiedy mnie ten twój konicek 

nózką chce zabić. 

30. od Ptasec:zna (Słomczyo). -
i.' ~;;_ci_t_;:=tf·::;;~~ ... ", . .,._", -~-# -~-, 53~ m r #g:~ ·J~---------~ 
"'--łl ... _",±tł="' ~---'--lol ---- __ ",_", 
A tam"" tej górxe, a t• m Ja-1lo one, "Ie je - ece nte śmadał da dana 

~~~~~tt~H~. ~~~~~d 
aJe je - sce nie śniAdał. 

l. A tam na tej górze, 
a tam Jasio orze, 

ale jesce nie śniadał. 
Marysiu kochanie, 
wynieś mu śniadanie, 

ale nic z nim nie gadaj. 

2. Nie mogłam wytrzymać, 
musiałam się spyta.~, 

wiele Jasiu bydła mas? 
A jedno mam ciele, 
za piecem mu ścielę, 

taki ze mnie gospodarz. 
ob. Lud Sorya li, atr. 192. n . 157. 

31. od Warnawy (Czerniaków). 

#-~-ł--l'o-.... -~--ffi-~ ~ifirr-E =q-r-J '---r · r~ -:---:rr.: 
4 •' .., _ ~,~ -· t;_", ... ... ~--"'-

~a gón.e, na góne, tamóJ Ja <J io orze aOyć jesce nie inh.dał nie inlada.ł 
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32. 

Ka ieóku ko-chanie, za nit.' mu inlada-oie, 

33. od Zychlino (Zor•mt.ów) 

ja it n licał 

J. Da we ~wiecie ja był da i był 2. Da zalical ja si~ zalical 
da na siwym koniu da koniu. da I:.ęcycanecce, mój Hozt ! 
Da zalical ja się, zalical (zalecał) da przl·piłem-ci ćtery wołki 
da sam nie wiem da komu, da na gorzatecce, mój Bozc, 

nie \dem da komu. dana, mój Huze! 

( l\\ 6nn 1 1 N l\ ,rz ko ha11tcko 

l. Otwórz-z p mi, otwórz, 
kochanecko pirsa, 
a jak nie otworzy , 
otworzy mi in a. 

:2. OtwóJ·z.ze mi, otwórz, 
niech-ze nil' kołac•:, 

niech hncikliw nie !lrę, 

)•ieni:p:kó\1 nit• trac~·· 

}',·r1JJ 1 1tl ludu Le .t no 1 f71 n. 2. 

:u. 
,

--~-- --.--~ ...L t:=:': :. J • • 

-.- "" !:; -
fHr a, htk 

:L 1\ onirek Ri~ trudzi, 
i ja : if, m ~rn n.it: , 
nocka kole nol·ki 
w domu nie noeuj:. 

1. • ·ucka kole nocki 
nie mogę ich Jll"Zf'. ]'a i-, 
l~t•z eiebil• T\ar;ieiJku, 
nit• mog\· JlOJ•l'Zt' ta t. 

in . 

ol•IC'I.: U,. w..u Tom l tr ~ .. •l n 1 --
J.~ud ... t·r. \l tr. 2' ~H. XJI o. •l 
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zw61 ma-tu-In, nie zara1. po - zwól 

--tr fft=-- ~~---- ---i ~ .. ·- . .. t- -~ 5 -----------
·~ ~- V • - -·- . - -V V 
na- by-wa-Jt i w okien-ko 
na-litu-ka-ją matu - lu mu - Ja. 

L A jak przyjdą do mnie chłopcy, 3. A jak przyjdą do mnie chłopcy, 
nie zaraz pozwól, matulu, nie zaraz pozwól i t. d. 

nie zaraz pozwól. A niech-ze się nabywają, 
A niech-ze sie nabywają do nózek ci upadają, 

i w okienko naśtukają, matulu moja. 
matulu moja. 4. A jak przyjdą do mnie chłopcy, 

2. A jak przyjdą do mnie chłopcy, nie zaraz pozwól i t. d. 
nie zaraz pozwól i t. d. A niech- ze się nabywają, 

A niech-ze się nabywają, gorzałecki napijają, 
capecków nazdejmają, matulu moja. 

matulu moja. Nuta oh. Ser. II, Sond. atr. 41 l 51, o. 85. 47. 

Weselna 36. od Błonia (Plochotln). 

~~me TIGi?Clt=LCI~~~ 
V V V 

Z tamtej strony p61-ka ziele-ni się chójka, py-ta Ił się 

l®# .b~rt=; :---- tttł-7 =~-: ---- -~ 
pani matki kę-dy je-JI ':;6;-ka 

l. Z tamtej strony pólka jadaliście, pijaliście 
zieleni się chójka, - za pieniązki iego. 

pytali si~ _pani matki: 5. Ani ja jadała, 
kędy teJI córka? ani ja pijała, 

2. W ogródecku była, tylko te moje łzy rzewne 
trzy wianecki wiła, eom je połykała. 

i eden sobie, drugi tobie, 
trzeci powiesiła. 

3. A powiesiła go 
w sieni nade drzwiami, 

a co wejdzie oj ciec, matka 
zaleje się łzami. 

4. );iepłac matko, ojce, 
nie załujcie tego; 

6. Skoro raniusieńko 
skowronecek śpiewa: 

powiedz, powiedz, pani matko, 
kto u córki bywa? 

7. :Niebywa nikt insy, 
bywa Jaś najmilsy, 

na pociechę do dziewcyny 
by chusteńkę dała. 



8. A o na-ć mu daje, 
serce ij sie kraje; 

nieodjezdzaj Jasiuleńku 
w tak dalekie kraje. 

9. Fojechał, pojechał 
w tak dalekie kraje, 

konicek jego truchleje, 
serce mu sie kraje. 

10. A wracaj-ze koniu 
do mojego domu, 

eo sie w moJem sercu dzieje, 
nie powiem nikomu. 

11. Kalina u pad ta, 
jaworzyna zbladła, 

l. • kowronecek śpiwa, 
dzień się rozwidniwa, 

powiedz, powiedz, pani matko, 
kto u ciebie bywa? 

2. Nie bywa nikt insy, 
J asiulko najmilsy, 

oj przyjezdza o północku, 
odjezdza o pirw ej. 

l. Dzieit się rozwidniwa 
i skowronek śpiewa, 

stoji faryś, stoji w oknie, 
gości się spodziewa. 
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powiPdz, powiedz Ka i u moja, 
z kim'e podupadła. 

12. yli z tym woźnicą 
co siedzi na wozie? 

A z tobą to mój Jasieńku, 
z tobą to nieboze! 

13. ~ie składaj-ze na mnie, 
kładaj na woźnicę, 

a ja ci tez za tę śtukę 
sto złotych odlicę. 

14. A mało to, mało, 
trzeba iesce przysuć, 

obiecałeś mi J asieitku 
na mój wińnek przy iądz. 

37. od Soch•czewtl. 

3 . 

3. Z tamt(•j trony pólka, 
zieleni ię chójka, -

powiedz, powiedz, pani matko, 
kędy twoja córka? 

(dalej jak n . Sta. 

7. Otwórz do skrzynecki, 
i dobądź chustecki, 

złotem, srebrem haftowane 
w drobne literecki. 

K. Koalowaki: Lt<•i atr. lłł, n.~. 

ato-Ji ~Ja-

2. Moja matulinku 
kazcie mi się ubrać, 

bo tu przyjdą, młode chłopcy, 
będziem skakać, hulać. 



3. A po małej chwili 
jedzie chłopiec miły, 

Jedzie, jedzie na koniku, 
capecki uchyli. 

-1. A ona mu za to 
bardzo dziękowała, 

Nut. n. 41. 

l. Skowronecek śpiewa, 
dzionek rozwidniewa, 

stoji Kasia u zwierciadła, 
gości się spodziewa. 

2. A po małrj chwili, 
jad<! goście mili. 

Jedzie Jasio w pod wórecko, 
capecki uchyli. 

3. Z konia skikający, 
capki chy łający, 

a dał-ci jej złoty pierścień, 

z· prawej rącki zdjąwsy. 
4. Ona mu tez za to 

pi~knie dziękowała, 
dar za dar w krótkim casie 
oddarować chciała. 
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39. 

dzi~kowała, obiecała, 
dar za dar oddala. 

5. Posła do Skrzynecki, 
dostah\ chustceki, 

zlotem syte, ~;re brem tka n~: 
w drobn~ literecki. 

od Grój c a . 

5. Skocył do skrzynecki, 
rozwija chustecki, 

zlotem lite, rozmajite, 
rózowe kwiatecki. 

6. Xie kwiatki to hyły 

tylko ona sama. 
\Vydaj-ze mnie matu~ moja 

za dobrego pana. 
7. ":\Iatula przystała 

a tatulo nie chce: 
jesce moja córusielt ka 

drózek nie przedepce. 
8. Drózek nie przedepce, 

piwka ni~ przepije 
jesce moja córnsieńka 

swobody uzyje. 

40. 
~ 

rt:--..---~-E"~::ł! ;::=E= 
Fę~Ł~-;-~_:~~·3:y_; 

c~ to rotma-ry-jon, cy 10 

.. ......... - ... ~~--.. . ......~--- I ... .... , 3-J ...... i . ,__- --ł't . __., >'---4 - --ł't· . 

.l -+- · -- ł • -"" --4 . . --- -- - ~ ---- -
wi t-js1.:y lu - dzie 7:t p:.. oien nie v.ie-1~ 

l. Cy to rozmaryjon, 
cy to bujne ziele, 

powiedają wiejscy ludzie, 
zr panien nie wiele. 

2. Chociaz ich nie wiele, 
ale wsystkic ładne, 

objechałem lŚ\\iat niemaly, 
starą \\'ark~ i Konary, 

nic "idzialem zatlny. 
3. Xie patrzt ja na pas, 

au i na pod \d;! z ki, 

nie dostanie wieski\>j panny 
za drolme pieni<!zki. 

4. T3lko za talary, 
za cenrony zloty, 

bot to kazd ti wicska ranna 
dobra do rohoty. 

5. Krosil:nkami trzaska, 
i sierJiikit•m chlasta, 

,iesce lepićj na kochanka 
z (lkienecka patrza. 

Kolłow~ki Lutł str. !i:i. lD . 



w Kawen-· y1de pa-nie - m·cek 

l. Ze by nie rozmarjon, 
nie to bujne ziele, 

niemas-ci to w Kawencynie 
panicnecek wiele. 

·2. Nie wiele, nie wiele, 
ale wsystkie ładne 

nie do tanie Kawencanki 
za pieni;tzki drobne. 
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41. od P•• e<> o o (Kntncayu) 18'1. 

=-~J ~ -::::~ 
-~-T-·+: ==1=1- . 4=~ ..... 

..-- .. -"-11 
litle, rneruu d tu 

3. Ani za talary, 
za cerwony złoty, 

dobra-ć bo tez Kawcneanka 
do kazdy roboty. 

4. Krosienkami trzaskać, 
i sierpikiem astai:, 

na swego najmil ·ego 
okiencekiem patrz a:. 

Ei:;~~l=:,"-- .- --- _....::;:t=~t=~~ 
~-- --1 A 10(

0Jj TUZOl& - zie- lt, powltrlzie-li 

:== - ---===- ====::3 - ---~----1 
~ panie - 11tk ni e "ieleo. 

Chucoz (chocia~) ci nie wiele, ale wsystkie ładne, 
objechałem .'wiat do koła, nie ''i działem nad nie. 

Texl K. Kozłow klero [ , ,d lir. liS . 

43. od Sk•ern• .. ., c {Zgllnuo) 

A q· mi to du .. oa 10 aa, mam Ichaledem, Ótma doma hola bola 

l. A cy mi to dziwna zona, 
mam ich siedem' ósma dom a' 

2. Ta dzirwiąta krowy doji, 
ta dzie iąta nad nią toji. 

3. J edena ta. mleko cedzi, 
a. dwunasta nad nią siedzi. 

4. A trzy na ta jeść gotuje, 
ćternasta ji nadskakuje. 

)(az.owaze . Tom U . 

5. A pietnn ta łózko ściele, 
a esnasta. z niej się śmieje. 

6. Siedemnasta do ł6zecka, 
osiemnasta. kochanecka. 

7. Je ce-by się jedna ze ła 
zeby za mnlł capkę niesła. 

8. J esce-by się druga zdała 
zeby dla mnie drózkę słała. 

Lttd b t' r. l ( P1 tl1ti ,,,fiu ) •tr. 991, n , 12. 

2 
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44. od Tareayoa, Y • ;csonowa. 

~u1qr1~1c@4 
Jedale Julo od To-runia carny Wtalk ma ma ma, 

._~~-~ .., r., 
carny w•- slk ma malu-lin- ku dobro- dti)lr.o ten mi sit u-

~~Q@Ir·F ~ 
da da da, ten m al-; u - da 

l. Jedzie Jasio od Torunia, 4. Jedź-ze Kasin po doktora, 
carny WI\Sik ma , albo po pana, 

matuleńko dobrodzijko, jeśli doktor nie przyjedzie , 
ten mi się uda (podoba). to przyjedź sama. 

2. Wstąp-ze tez do mnie na piwko, 5. Połóz-ze mi podnseckę 
dobre piwko mam' w nowej komorze, 

sewcom, krawcom za pieniądze, potem powiedz grzecne słówko, 
tobie darmo dam. to mi pomoze. 

3. Skocył z konia nie n waznie, 6. Po doktora się nie wzbraniam, 
wywinął nogę, - gadać nie mogę, 

niescęśliwe zawołanie, bo by ci się ogień wezmóg (ł) 
chodzić nie mogę. w tę chorą nogę. 

Lud, Ser. XI, o. 71 . Ser. XII, lir. 24, o. 55-58. Nuta ob. Ser:ra I, otr. 195, n. 16: a - 16. p. 

45. od Skierniewic (Żelazna). 

l®~a-;~_ff=a~~~a~rm 
Jadsie Jasio od Toru-nia od Toru - nia, earny •talk m~ earny Wt~ik ma, 

~#--~ ...... --:±E:~:±E 
~_;rg-~~TIESJiKt= 

Kaata tto-ji w o- kieuecku car n e o - ey ma. 

46. od Ioowlodoa ( łlaeayca). 

J 

~-'~V 1 
1c±t ~m~gg 

OJ by - 11-ca by-11-ca, u by-11-ą ps~<nl~ca, ht,), 

~~ IM±ttft ~ I 
~ w' 

beJ, u by-11-c• pueol - ca. 



l. Oj bylica, bylica; 
za bylicą pszenica. 

2. Chodzi Kasia po rowie, 
gonili ją panowie. 

3. Cekaj Kasiu nie bój si~, 
na! trzewieki, obuj ei~. 

4. I trzewieków nie chefala, 
na Jasia narzekała. 

5. Ja trzewieków nie echodz~, 
z panami sit; nie zgodz~. 

6. Kasia chodzi po polu, 
wyglądała od boru. 
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7. Jedzie Jasio z Torunia, 
gwi~ci mu się koruna. 

8. Pójdzi Jasiu kołysać , 
bo nie mog~ rady dać. 

9. Nie pójdę, kołys sama, 
boś tego panno chciała. 

10. Do sieni·• przychodziła, 
mnie·ś młodego budziła. 

11. Za rącke-ś mnie ściskała, 
pokoju-ś mi nie dała. 

47. od l'lueeana (Kn enrayn) 1841. 

~!ijJdsr I~J ~~~J7l; l 
Za atodo - 1• pueoleka, h~ hoj by lleka, aa byll-ek• Kasie h , 

u ps .. oirk• bylleka, 

L Za stodołą przenicka, 
za przenicką by li ck a ; 

hej, hej, bylicka, 
za bylicką Kasiecka. 

2. Za bylicką Kasieeks 
wyglądała J asiecka, 

hej , hej , Kasiecka 
wygll!dała J asiecka. 

3. Jedzie Ja sio z Torunia, 
złota na nim koruna ; 

hej , hej, z Torunia, 
złota na nim korona. 

Nuta n , SO. 

1. Posło dwóch braci 
po ło dwóch braci 

zieloną łąck~ kosić, 
i kazali sobie 
najmłods~j siostrze 

śniadanie przynosić. 

2. Najmłodsa siostra 
śniadanie nio ła, 

4. Wita Kasię z pannami, 
jako miesiąc z gwiazdami; 

hej , hej, z pannami, 
jako miesiąc z gwiazdami. 

5. J dą panny z ząbora (z za bora?) I) 
jako gąski z jeziora; 

hej , hej, z ząbora , 
jako gąski z jeziora. 

6. A Kasia niebozątko, 
kołyse s e dzieciątko; 

hej, hej, dzieciątko , 
kołyse se dzieciątko . 

48. 
od Curalta. 184 t, 

napadło ją dwóch pacholików. 
Na łącce siedli, 
suiadanie zjedli 

dziewcyna zapłakała. 

3. Moje wińnecki 
z drobnej rutecki 

nie będe was miała. 
I.•.t or. 11 (Band om.\, str. M. 

') 1\foi.e: z sam bora, miejsca utwierdzonego. 
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49. od Waruawy (Służew) 

l ~· a J'ifft I: c s s r s :l c c s $ siM s s J7TI 
A tam na łtce, tam na &itlon), lesy tam kawalir bard&o &raniony 

50. od Warnawy (Cz•rniaków). 

"""" ..... 

Tam na tłj 1,-ce, tam oa zielo-ny, Je-ty J111tlk': bard&o zra01ony. 

l. Tam na tej łące, tam na zielonej, 
lezy Jasieńko bardzo zraniony. 
Przysła do niego matula jego, 
i płace i krzycy, załuje-ś jego. 
Idź -ze matulu, idź prec ode mnie, 
bo moje serdeńko umiera we mnie. 

(w t.no epoe6b lpuN>Ujq dale.~, u•l4•iajqc matult "" · olootnyokt, wujenkt, ciotult, babul~ - oct· .. acw.) 

6. Tam na tej łące, na tej zielonej 
lezy J asieńko bardzo zraniony. 
Przysła do niego, kochanka jego, 
i płace i krzycy, załuje-ś jego. 
Przysuń się kochanko, przysuń się do mnie, 
bo te serdusko odzywa (lub odzyło) we mnie. 

L"d Ser. XU nr. 87. -K. Kodowokl: lMd ur. 107. 

Ow<unk 51. od Iłowa (Bnooów). 

~jc~jl$1~~ri;d 
A kiedy ja ua wo - jenke po J•-dt. Zabl - Jt moi• 

na wojen-ce u-bi- Jt 

l. A kiedy ja na wojenkę- pojadę, 

wezmę z sobą karabinek - i sablę. 

2. Zabiją mnie na wojence - zabiją, 
zieloną 111nie murawecką- przykryją. 

3. Brdą na mnie gapy, wrony- krakały, 
a będą mnie panienecki- płakały. 

4. A nie płaccie panienecki- nie płaccie, 
tylko za mnie synkarecce - zapłaćcie. 

LN.I Ser. xn nr. 59. 



l. Wyleciała gołąhecka 
z wysokiego okienecka, 
przeleciała przez trzy góry 
zaleciała do komory: 

2. A w komorze Jasio chory: 
Co ci Jasiu? co cię boli? 
- W taborze mnie porąbali, 
porąbali, postrzelali. 

3. Nil 'lla lekarz taki~j maści , 
co zagoji moje kości. 
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52. 

Id:t Kasińku do piwnicy, 
natocz piwa do śklenicy. 

4. Jak mu piwa natocyła, 
wnet mu serce pociesyła. 

- Jesce jedno, moja miła, 
abyś ty mi wygodziła. 

5. Ze by ja mógł zdrowo wstać, 
musę ciebie całować. 
Jak Kasinkę ucałował 
Jasio więcej nie chorował. 

Wojeloki P. 1. II, 11r . S02. 

53. od Tornyna (R•mb•rtów). 

Byl• bobu-la 1 Radayola llylo bobu-la hej dziku, bendalku, 

rtylu, dylu, dylu, z Radsynlo, 

l. Była babula z Radzynia, 
Miała synala Marcina. 

2. Na wojence go zabili, 
zieloną murawką przykryli. 

3. A gdzie się z niego krew działa? 
bystrą wódecką leciała. 

4. Zielona ruta, jałowiec ·-
lepsy młodzieniec niz wdowiec. 

5. A wdowiec będzie wymawiał : 
lep 'l ja piersą zonę miał. 

6. A dzieci będą płakały: 
Że złej macochy dostały. 

od Pia .. erno (Kowonrsyn) 1841. 

By-la to bahka 1 Toru - ula. Byla tu habka nandliu bandala, 

~ --
dylu, dylu, dylu z To - ru-nla. 

l. Była to babka z Torunia, 
i miała syna Marcina. 

11. A gdziez go ona podziała? 
~a wojenkę go po łała. 

?l 
3. Na wojence go zabito, 

zieloną murawką przykryto. 
4. Gdziez się z niego krew podziała? 

Po mu<awce się rozlała. 

55. od Caeroka (Cuplin, Curnylao) . 

& Toru - oła, była l•aba edrlu bodal11, 



clylu, dyłu, etylu 

2. Ztelona rutka, jałowiec
lepsy kawaler niz wdowiec. 

3. Bo \\do wiec będzie wymawiał, 
lep ·ą ja pierSl! zonę, mial. 

4. Celadka będzie mówiła, 
lepij nieboska rządziła. 

5. Komornica będzie gadała~ 
prędzy nieboska co dała. 

6. I wołki b~dą rycały, 
więcy mycego (lub c hw .. tu) dostały, 

7. I kró\\ki będą rycały, 
ze w pokładeckach jadały. 
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8. I gęsi będą gęgały, 
i kury będą gdakały, 

9. I Ś\\inie będą kwicały, 

ze za nieboski jadały. 

lO. I dziatki będą płakały; 
lepsą my piersą mać miały! 

11. Kupciez se dzieci kokoskę, 
niech wam wygrzebie nieboskę. 

12 . • 'ic juz nie nada kokoska, 
Kiej juz nie zyje nieboska. 

Lw<J Ser, Xll n. 44-46 K. K ozlowoltl /.ud str. llll, 

56. oct ł..owicza 

F~~ ~-~-+-+~~· l~~~~~~~~§§~ EJ$=_ -· ~-- ~qEt~~=~:E:+ :E;t 
• l Zat lona ru t:t. Jało- wiec. &ie-lo-na ruta ja-łowiec; heciu pedu, 

~ł-t ~a_t:-~Ii~~--
l) lU dylu d)lu , jalu"Jec 

2. Bo u wdowca dzieci są, 

a młodzieniec tylko sam. 
3. Młodzieniec idzie i krzyka, 

a wdowiec tęka , wyrzeka. 

~~a ~ :
~ - -- - --

• Z1t lona 

lep oy ka 

K. \Y. \\'oj cl ckl , l'. l. II, 1 . l a l.- J . L1p1n1k1 P. l. W. titr. !8. 

57 . 

-~~~:t4-~ 
ru ta Jal owłee, 

w• lu Ja k wdo wiec, a h ) k wal er IDU am 

5o. 
o<l War U\\f (O pal iu ) 

59. 
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od War '" y (lllui•w). 

z.e air- do mnie pirsy u-lo - tni ku 

Ja-worowe 

l. Jaworowe kółka, 
zielona rozwórka, 

trzeba by je ociesać. 
podobała mi się 

gajowego córka, 
ale mi ją nie chcą dać. 

Dadzą ci ją datłzą, 
nawet odprowadzą, 

jeno trzeba zacekać. 
2. Przepiłem tam seląg, 

az-em·ci się przełąk, 
przecie mi ji nie chcą dać. 

Przepiłem tam dukat, 
co'm go ojcu ukrad, 

przecie mi ji nie chcą dać. 

o- do 
nie che• dać 

_,_~~-r-=t f:g ~ ~~·I r #~e:::::::=:~ 
·órk.t trzeba by je - ci -

:l. Przepiłem tam knr~, 
co właziła w dziurę, 

przecie mi ji nie chcą dać. 

Przepiłem tam krowę, 
co zdychała w rowie, 

prz cie mi ji nie chcą dać. 

4. Prupiłem tam woły, 
co chodziły w roli, 

przrcie mi ji nie chcą tlać. 

Przepiłem tam konie, 
co chodziły w bronie, 

przecie mi jej nie chcą dać. 
5. Dadzą ci ją dadzą, 

nawet odprowadzą, 
jeno trzeba zacekać. 

62. 

G3. od Worszawy (Sohp y) 

--F=~- -~ 
~ :f-~~l=~ ~, ~ 1; -

Jl\woro .,, kółka, deUowa r"' v.órkłl •d)h~ 1111 ... ł 

epodoba-ła mi sie Jtdnrjo-w:\ c ·rka , 



l. U onego młyna 
zielona olsyna, 
trzebaby ją wyrąbać. 

2. Jest-ci tam dziewcyna 
z si wemi ocyma ... 

zeby mi ją chcieli dać. 

3. Dadzą Jasiu d'adzą, 
pięknie odprowadzą, 

ale ją trza sanować. 
4. J echatern na mysy, 

na usy nie słysy, 
jesce mi iej nie chcą dać. 

ó. Jechałam na scnrze, 
uwięznął mi w dziurze 

jesce mi iej nie chcą dać. 
6. Jechałam na wole , 

uwięznął mi w dole, 
jesce mi iej nie chcą dać. 
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7. J achałem na koniu, 
potknął się na błoniu, 

jesce mi iej nie chcą dać. 
8. Pzepiłem mój płuzek, 

i zrobiłem dluzek, 
jesce mi jej nie chcą dać. 

9. Pzepiłem i radło 
wsystko to przepadło 

jesce mi iej nie chcą dać. 

lO. Pzepiłem i talar, 
ledwóm nie osalał, 

jesce mi iej nie chcą dać. 

11. Az na święty Jacek 
jest w mieście jarmacek , 

wiedzie mi ją sama mać. 
12. Ale ja iej nie chcę, 

wedle innej drepcę, 
mogła mi ją wceśniej dać. 

Lud Ser. xn, D . ~0. 
Przyjaciel ludu. Lenno, rok Zgl 1886, n. 62. 
Wojcieki P. l. Il1 w dodatku Itr. 93. 

6 5 · od C10roka (Drwale w). 

i e lmo 2do 

l® S te C Cjp=JjJ) Jdr~-fF~ij}l}Jl 
Pnededworem t.leleni alt trawk•, puła panna bieluchoego pawta., pawka. 

l. Przede dworem (v. pod okienkiem) zieleni 11ię trowka 
pasła panna bieluchnego powka. 

2 .• apasla go, do dum u go gnała, 

ślicnie, pięknie z nim się rozmawiała. 

3. Zaciena go w ogunek niechcący, 
pow poleciał do boru krzycący. 

4. Ona za nim przez ogródek biegła, 
wpadła w rzyckę - zmocała spódnicke 
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5. l suko go w sieni (v. zielu) po kumorze, 
a pow siedzi w boru na jaworze 1). 

6. I zac~na klucykami brząkać: 
"Pudzi po w ku, niech jo ci e nie sukom 

K. Ko&lowokl Lud rlr, 108. lObja olaale co do 
zoac•enla pawia w Xliotoell łowiańoki'J). 

67. 
Nuta ob. u. SR. od Warnawy (CzerniakÓw) . 

l. Tam pod Borkowem, tam pod Borkowam 
zielona murawecka, 

pasła dziewcyna, pasła jedyna, 
da białego pawicka. 

2. I zacięła go, i zaci~ła go 
pod skrzydełko niechcący, 

pawik poleciał, pawik poleciał, 
do domu krzykający. 

3. D ziewcyna za nim, jedyna za nim, 
oj az ię zeznoiła -

prosiła Boga, by wiater wionął, 
zeby się ochłodziła. 

68. od lhzczonowa. 

~ ~ 

pula panna pula panna bleluiklego pawia. 
K. Kodowaki: LwJ olr. 107. 

69. od Łowlcu, Iłowa . 

atelooe - ao dwora, pul• panna ładołutkieco pawia, puła 

·~ 

panna .ladnlulklego pawia 
L"<ł Ser. III D. SI. 10!.- Ber. IU, D, 71. 

1) Waryant z Czaplina: 
66. 

7. I jak zacąn siabelecką trząchać, 
Ona nad nim złotym wieńcem brząkać, -

8. D~ mi pokój ubogi~j sierocie, 
idz do taki~j co chodzi we złocie. 

9. Zebyś była uboga sirota, 
nie miała- byt! wiunooka ze złota 

10. Miała- byś ty z ty drobny rutecki, 
Jak toć mają jense ieroteck:i. 
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70. od lnowlodu (R•eczye.t). 

E1=ł-tcgtpu:;J l~ !:!§t Vi.,J V -
Z tamUJ strony dwora zlelt> ni się tra-" a, 

l. Z tamtej strony dwora 
zieleni si~ trawa, 

pasła tam panienka 
bieluchnego pawia. 

dziewczyno, do pasa, 
przebiegaj, nie dawaj 

pawiowi do lasa. 
(v. zastąpis pawiowi 

2. Jak-ci go napasła, od etirnego lasa). 
do domu go gnała, 

i ślicnie i pięknie 
pawiowi śpiewała. 

4. Choćby ja się ngięna 
i po samą syję, 

juź-ci mi, pawicek 
3. A uginaj-te się w carnym lesie zginie. 

II. 

Chęć ożenku. Wymówka. 

od Wszczonowa 1 Mogielolcy. 

Mu-ra"iec 
1 Ku-dl• 

-na ławie 

pod l1w• 

~----gb3:r~ ~ł:~f::::::::f===~~~·::::::::-=3 ~~-+.-b+. ~~~____LE ~ 
- v 1 mój nojml-lejsy •• mo• u sw Iem 

l. A moja matulu jadą do nas goście. 

A wyjdźcie-ze wyjdźcie, przecie ich (za.)proście. 
A moja córusiu, gdziet będą siedzieli'? 

Morawiec na ławie 
a Kudła pod ławą, 

a mój najmilejsy ze mną za stołem. 

2. A moja córusiu, cót tu będą pili ? 
Murawiec piwecko, 
a Kudła winecko, 

a mój najmilsy ze mną gorzałkę. 
3. A moja córusiu, cóz tu będą jedli? 

:Murawiec kacora, 

1 ) Pieśni pod nrem 71 i 72 zamieszczone, :lpiewane bywają przez mlode 
dziewczęta podczas gry w .Panienkę". 



a Kudła gąsiora, 
a mój najmilejsy ze mną gołąbki. 

4. A moja córusiu gdzież tn będą spali ? 
Mura\\iec za picem, 
a Kudła przed piecem, 

a mój najmilejsy ze mną na łózku. 
5. A moja córu i u, er m że się odzieją? 

~fura wiec worcyskiem, 
a Kudła descyskiem, 

a mój najmilej y ze mną pierz,'t ną. 
6. A moja matulu, goście odjezdzają. 

a '' yjdźcie wy, wyjdźcie, jaki ukłon dają. 
rurawiec capkę zdjąn, 

a Kudła rzyc wypiąn, 
a mój najmilej y. matuli do nóg. 

7'2. 

--====-~ ----- --

l. Dziewcyno, jedyno, a tt•n mały potrębacy k 
powiedr. mi (nam) kto n ciebie bywał? 

~it>burak, jego brat [:] 
ze mną miód i wino. 

!'>. Dziewcyno, .it'dyno, 
powiedz mi: gdzie oni tu 

. ·ieburak pod ławą, 
jego brat na ławie, 

ten mały potrt:hacyk, 
1.e mną poigrał. 

:ł. llziewcyno, jedyno, 
powiedz mi: co oni tu robili? 

Nirburak (\rwa rąbał, 
jego brat w pi •en palił, 

a ten mały 1•otrębacyk 

ze mną posiedział. 
3. Dzi1•wcyno, jt>dyno, 

powi~dz mi: co oni tu Jailali? 
. ·iebnrak kurzęcinę, 
jPgo brat prosiącinę, 

a ten mały potrębacyk_, 
Zl' mną kapłoninę. 

·!. Dziewcyno, jPilyno 
powiMz mi: co oni tu pijali? 

Nieburak wodzinę, 
jego brat piwinę, 

sypiali? 

a. ten mały potrębacyk 
ze mną na łózecku. 

6. D1.iewcyno, jedyno, 
powi~dz ud: ctlm oni się odzieli? 

Xit'hnrak ko1.usyn , 
jego brat sukmaniną, 

a ten mały potrębaryk 
z mną pod pi rzyną. 

7. Dziew cyno, jedyno, 
powiedz mi: cem oni ci płacili? 

• ·ieburak dwa tynfy, 
jego hmt trzy tynfy, 

a ten mały potręba('yk · 
d'' a cer\\ one złote. 
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Piośń dworaka 73. a) od Piuee&oa (Kawoocryn. Bneuc&e). 1841 

~~~~-~tF-~itttl{tJ 
Jut mi wy- chodzi oze-sn.,jcle la- tek Pr•ybywajcie, przybywajcie. 

~ił l.sti e a IT!i!;il@ tt! El 
c hłop-cy skoro, nlecb1e1ase którego z wu wy - błor~ . 

l. Jut mi wychodzi szesnaście latek, 
czas mi się wpisać w rejestrz mętatek. 
Przybywajcie[ :l chłopcy skoro, 
niech te ja se którego z was wybiorę. 

2. Starego nie chcę - bo stary dziwny, 
niech sobie idzie do baby siwyj. 
Katden stary[:] ma przywary, 
nie takiego mi potrzeba do pary. 

3. Rolnika nie chcę, bo idzie do roli, 
ni do zabawy ani do swywoli. 
Tylko wstanie[:] myśli o roli, 
nigdy on mi nie dogodzi w mej woli. 

4. I tego nie chcę co wódką zlany (pachnący) 
ma fraczek śliczny, włos fryzowany. 
Pięknie on skoczy, ma buzię jak rótę, 
ale mi go za męta broń Bote! 

5. Zołnierza nie chcę, w wojennym roczku, 
nosi szabelkę przy lewym boczku. 
Od watny jest[:], ma serce marsz o we , 
ale by mnia wyprowadził na wdowę. 

6. Z palestry nie chcę tadnego smyka 
bo siła pije, ślinę połyka. 
Siła gada[:], prowadzi rezony, 
trzeba jemu reteretki nie tony. 

7. llam ja chłopczynę, co pełen cnoty, 
zostać jego żoną mam dość ochoty. 
Ale, ale, i có:Ł z tego - że ja wiem? 
gdzie on mieszka, jak się zowie, nie powiem. 

L1uł Ser. XIII n. 25. - Ser. XVll n. 416. 

73. b) Waruawa. 

~l ctrE~tFttill gpm! s 1 ~e c s I Ci 0 
Jui mi wy - chodzi u .. naicio la-tek, Przybywajclo, pnybywajcle, a alto-
trteba al o "piuć w reje~tr mt - iatek 

l® r' ]aft&t§~m·~~~il~~~~ 
ru, a1Uechieja zwaa którego wy-bło- r~. 
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n. c) 

a ko - ro, 

7 4. od c .. r ka (Cuplln). 

-z---ł-fet·· ~ - ~~§§E~ 
-....; -IT .,; 

!'\ie thcę \\'arU·\\ ian - Jr.i, J t!~>t'ł" łóz ~!i. u lt-z~ 

bn \\ murach-. y łJiadła, 

Pie~ń d". or<oJk.a 75. 

l. .Jak ~ ię będziesz ten ił, doradzę ja tobie, 
niebierz brzydkirj żony, obrzydzisz ją sobie. 

:ł. 'ie bierz tet i ładnej, miewa czę tych gości, 
ułanów i panbw, k ię:t.y jegomości. 

:t . ·ie bierz :t.adn~j dwórki, nie będzie robiła, 
weźmie lustereczko. będzie się stroiła. 

L Xie bierz też i mieszczki, bo nie pracowita, 
kładzie .ię już za dniu, niew~taje gdy świta. 

5. ie bierz tet i wdowy, bo z gromadą dzieci; 
jak dzieci doro ną, to ojczym wy leci. 

fi. i e bierz i rozwódki, bo ta nowość lubi, 
robi w domu zbytki, i tflm męża gubi. 

7. Nie bierz tet. i baby, co ci po szpitalu, 
wnet ci baba umrze, narobi ci żalu. 

8. Nie bierz i bogatrj, będzie wymawiała. 
cóżeś ty miał golcze, jam ci w zystko dala. 

H. Nie bierz tet i • 'iemki, bę1!zie ci śwargotać: 
majne fater, muter - ciągle ci mamrotać. 

l O. i e bierz. i Francuzki, bo ta jest nie. tal a. 
jednego mę:t.a ma, dzic ięciu by chciała. 

jad l• 

-



30 

11. I Angielki nie bierz, bo ta bardzo dumna, 
chciałaby se sama zawsze być rozumna. 

12. Nie bierz też i Włoszki, bo ona burliwa, 
rady twej nie słucha, za prawdę się gniewa. 

13. Z Białorusi niebierz, ona śmierdzi dziechciem, 
musisz sobie co dzień zatykać nos wiechciem. 
(Z Białorusi nie bierz, bo ją d-:iechciem słychać, 
musisz sobie codzień wiechciem nos zatykać). 

14. Tylko weź Mazurkę, prawdziwą Sarmatkę 
będziesz z niej miał żonę, będziesz dobrą matkę. 

15. Tylko weź se taką, ku swojej ozdobie, 
nie będziesz wymawiał, ani ona tobie. 

16. Pojmij sobie, pojmij z ubogiego domu, 
dorobisz się chleba., jeszcze go dasz komu. 

17. Pojmij sobie, pojmij z ubogiego s ta. u u, 
dorobisz się chleba, jeszcze go dasz panu. 

Lud. Ser. XII n. 9S. 

77. od Warnawy (Bablce) . 

- - -<o, •• ~ ~ ~~~ ~ =- _,_,_._. - ~::L-~ 
Tam w o - gródku listki pa - daJ•, P1erwsy pleclewlórsy, nie pójd~ za 
moja ma - · tulu plhwaego nJ• 

~~lm1~-s=Mfbi±t= 
plecie wl~rsy ole pójd ę za niego, 

l. Tam w ogródku listki padają; 
moja. matulu pierwsego rają. 

Pierwsy - plecie wiersy, 
nie pójdę za. niego. 

2. Tam w ogródku listki padają; 
moja matulu, drugiego rają. 

Drugi - bije sługi, 
nie pójdę za niego. 

3. Tam w ogródku l!Śtki padają; 
moja matulu, trzeciego rają. 

Trzeci - bije dzieci, 
nie p6jrlę za niego. 

4. Tam w ogródku listki padają; 
moja matulu, c wartego rają. 

Cwarty - chłop obzarty, 
(lub patrzy w kwarty) 
nie pójdę za niego. 

5. Tam w ogródku listki padają; 
moja matulu, piątego rają. 

Piąty - patrzy w kąty, 
nie pójdę za niego. 

6. Tam w ogrodkn listki padają; 
moja matulu, sóstego rają. 

Sósty - to chłop tłusty, 
(lub - bije siostry) 
niepójdę za niego. 

7. Tam w ogródku li~tki padają; 
moja matulu, siódmego rają. 
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Siódmy - to chłop nudny a ja dziś jesce nie umrf,l; 
nie pójdl,l za niego. nie pójdę za niego. 

8. Tam w ogródku listki padaj!} ; 11. Tam w ogródku listki padaj4; 
moja matulu, g winiarza rają. moja matulu, kowala rają. 

Swiniarz - pędzi świnie 1 Kowal - bije młotem, 
a mnie bieda, a mnie bije ; stuka nad moim zywotem; 

niepójdl,l za niego. nie pójdę za niego. 
9. Tam w ogródku listki padają ; 12. Tam w ogródko listki padają; 

moja matulu, owcarza rają . moja matulu, młynarza riLją. 
Owcarz - pędzi owce Lubil,l - jadać pącki 
a mnie bieda, a mnie łechce; z tatarcanej dobr~j mącki; 

nie pójdę za niego. i chleb pytlowany, 
10. Tam w ogródku listki padają ; sitem dobrze odsiwany; 

moja matulu, stolarza rają. oj pójdę za niego. 
Stolarz - robi trumnę' Lud. Sor XII . n 9 •• 

78. od Czo11ka (Konary). 

11 ~ 
W mo) lm o- grodzie moja muko, moja motto, loko-ja mi da-J• · 

K . Kozlowokl : Luri otr. to•. 

79. od Błonia (Rokitno). 

W tym o - IJ"Ó -de~ku a ten o -nu pójdaieo-raC, 
ato mima- tu- la o- ra nada - Jt i 

_ ..., 
- ---~ 

i.i=.- "' - -------===--
n lo bę-dt l• J•.- ~o, nio ht- dt ja Jo - go . 

raJ• 

Lud Ser. X ll, a . U. 

80. od Warnawy (Czerniaków). 

lm o 

OJ u .. w aadocilu 11 - lde podaJ• a jułci mi Jut - el 
OJ t.lmweadecku -- • ----- • ---. 

oeweo r• -J'ł> 

ora... .....,., 

io" 

"' Soweyłl: idzlt l& DiłiO u ole co . 
jemu 'mitrdd a rłkltmoła, 
Orac hbie w pole oj J• p6Jdt u nieco :u nte ro. 
oj tot tojo wolt 

ob K. W. WoJclcłl:l, P. l . T. l, otr. U,, 
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81. od Łowicu (Ziak6w kościeln]) . 

~~ldillil~ 
A moja ma - tu-lu A ten pltray, plecie wi erllly, nie p• jd~ A nt~· ~o. 

a to mnie chct pl('ny. 

l. A moja ma· tulu, 5. A moja matulu , 
a to mnie chce piersy. a to mnie chce piąty. 

A ten piersy - plecie wiersy, A ten piąty -- patrzy w kąty , 
nie pójdę za niego. nie pójdę za niego. 

2. A moja matulu, 6. A moja matulu, 
a to mnie chce drugi. a to mnie chce sósty. 

A ten drugi -robi pługi (długi?) A ten sósty - chłop za tłusty, 
nie pójdę za niego. nie pójdę za niego. 

3. A moja matulu , 7. A moja matulu, 
a to mme chce trzeci. a to mnie chce siódmy. 

A ten trzeci - z kupą dzieci, A ten siódmy - chłop obłudny, 
nie pójdę za niego. nie pójdę za niego 

4. A moja matulu , 8. A moja matulu, 
a. to mnie chce cwarty. a to mnie chce ósmy. 

A ten cwarty - chłop obdarty, A ten ósmy - chłop to słusny, 

nie pójdę za niego. dajcie mnie za niego. 
Z. Pólull P. l. p . atr. 155. 

8 2. od GroJc• (Worów). 

~~rliJ~Ilcltl§ 
l. Jut ..ja opu- erona, j~k ta w polu r6- z1L" i "fatr fDDł J>O- milł t.a , 

~~ Jggfg~~-:-J~:l~~~~~Sd~ 
Ja t y - ję be• mę-za . 

3. Jut mi się doprawdy 
panieństwo sprzykrzyło, 
i posłabym za mąz 
by mi sitl trafiło. 

2. O moja matusiu 
wydaj mnie do ludzi, 
niechaj mi się w świecie 

juz witlCY nie nudzi. 
Lud Ser. XJJ, n. 105. 

83. od Warnawy (Woii ca) 

b&;1s ~~It~11 J.j '-=rtrn~a~:rłffl 
l Zł•J• , złą ja, d• ja ma- tk~ mam ; nie WJrO- &UIIli mnie matu - la ctgo ja ni - mam . 

l. Złą ja, złą ja, złą ja matkę mam, 
nie wyrozumi mnie matula cego ja nimam. 

2. Córuś moja cego u mnie chces, 
oj da sukienki, da i nowe, lezą gotowe. 
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\V t! nt.e SJ•Osób hpirwa dalej matka, t.P: dllt~lerki 1/IJI''' (,·:1! 
~fulutt'l! 1 następni~: ko . 111/ar, /r::rtcil:t, farlus~·k i t. d. a ct!t·ka .'piPwa 
wriąt, it: ,ł! jo ,,,,ttkr mnm, at dopóki matka nie powie: .lo:i111'!. 
m l od !J, jl'(/ zit· ()1/ u· o d !f, wtedy córka: D1Jl11·t! j11 1 tliJ/,,.1! 111111!. (' 1/11/ltl, 
~r IJ>III IJtnil' ll}ft'O::IIIIIi':, l'l'f/0 jfl lliflltl/111. 

III. 

Pieśni przy weselu śpiewane. 

t\ l. li) 

-- 3--;,t-- 4 • 
ł - · -·""-l I ..... 
= H- • 

J_ I~ :--. ł __ ;:: _ł l -l . 4 t-~· - - ..... . ....._.. t ~-L -- - • - * • • • . - · - • • • • . :r . , , 
"' ' "' ;l "' 
Sadri - łam a 

l. ~adziłam ja jahłoneckę - przy d roll ze, 
którędy mój kochanecek - przyjedzie. 

:ł. Juz-ci moji jabłonecce - gollzina, 
juz się mu ja jabłonrcka -- przyjena: 

3. ,l u z-ci m oj i jabłonecce - rok mija. 
juz , ię moja jabłonecka - rozwija. 

·L J u z-ci moji jabłonecce - d wir lecie, 
juz na moji jablonecce - ą kwiecie. 

:i. J u z-ci moji jabłoneccr - trzs Jatka, 
juz na moji jabłonecce - są jabka. 

li. CJrw one mi jablusecka - rodziła, 
zielonemi li. teckami - okryła. 

7. Urwała ich burmistrzówna - d\,ana~cie ; 
po łala ich do Krakowa - staro~ril'. 

8. Pan staro ta na koniku - WY'' ija, 
burmistrzówna swoją główk1~ - zawija. 

!-1. A co ci to, burmistrzówno, - r.o ci to 'l 
co ci twoj'ł główeckę - opięto, 

-Ilu 

10. A rzuć Jasiu wszystkie zarty - na trone, 
pojmij obir burmi~trzównę - za zone. 

.lfazowne. T. 11. 

\fazull·o• I nr. Hl! , -
W, Wójci ki P. lw•IH l lir. 176. 
K. Ko&low ki: J.wd ot r. IUI. 

~4. ") od Go ac- ayna (Koz.if'łd.)) 

Jaulo - n•rke pny dro - cht, pn:y dro - t1tt . 
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2. A juz-ći mój kochanecek - nie jedzie[:] 
i sam jego siwy konik - wywija na przedzie. 

3. A uschnij-ze jabłusecko - uschnij-ze, 
bo juz-ci mój Jasinecek - juz nie przyjedzie. 

Lud Ser. II. n. ~l. - Ber. VI D. 102. !SS. - Ser. XVI D. 269. 

85. od Czerska (Cupllu) 

~c@tą$~~ JJ :1: S &it4f-~T€t~ 
Tam pod borem Maryala s ta- Ja - la, Wy-Je-ehalo trzech kozaków z boru 

carną chustką glow~ se wlą-za- la. jużci Ma-rysi ronolu~-nl gło- w~ . 

K. Kozlowelrl: Lua otr. ,8. 

Gdy -pan-młody przybywa. 86. od Czerska (Cuplln, Lloln). 

~=f-~Il-ti±c+J±e 1 tEł F -4-fl 
I rozbu-jał si~ si- wy ko-nt-cek, roz-bu-jał, roz-bu-Jał, 

~~~_l_S_q:Jlę~ Ag~~ 
kiedy na ••im na- do hny Ja-sieólto wy - wl - jał, wy - wł-jał , 

l. I rozbujał się siwy konicek, 7. Oj nie wróce, moji słuzeckowie 
rozbujał [:], nie wrbce. (v. młodziankowie) 

kiedy na nim nadobny Jasieńiek niźli swój ruciany wianecek 
wywijał [:). za morzt> przerzucę. 

2. I prtyjechał do mej pani-matki8. Oj weźcit>-z go, moji słuzeckowie 
w podwórze, rękoma 

i uchylił przetiUcnej capecki powieście go moji pani-matce 
ku górze. doma (v. w ganku nade 

3. I powiedział: kłaniampani-matce drzwiami) 
we dworze, 9. I powiesili, panny Maryjanny 

a cy-li jest panna Maryjanna wianek nade drzwiami, 
w tej nowej kómorze? a co spojrzy moja pani-matka 

4. Oj niemas, (:) panny Maryjanny zaleje się łzami. 
w tej nowej komorze, 10. Miło było pani matuleńce 

powędrowała z grzecną jejmością. pić wino, 
za morze. (z damami) a teraz ci na mój ślicny wieniec 

5. Oj siodłajcie te kare koniki, spoglądać nie miło. 
siodłajcie, 11. Miło było pani matuleńce 

oj ścigajcie pannę Maryjannę, grać w karty, 
ścigajcie. · a teraz ci niemiło spoglądać 

6. Dogonili pannę Maryjannę na moje bękarty. 

w pół-boru: 
wracaj-ze siępanno Maryjanno 12. Lepij było córko moja 

do swej matki dworu. w karty grać, 
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oj anizeli nad tą kolihecką 
u mg li wać. 

13. ~[acie ich tu, matuleńku moja, 
jesce dwie, 

oj nauc-rie ich lepsego rozumu 
niili mnie. 

l ·l. Toć ja ci!'bie, córusiu moja, 
ucyła, 

oj tylko ciebie niedobra natura 
po karcmach wodziła. 

8 . Rawa 

~trrt wy- do, prztd nim lt& - ło, 

l. Zajeżdżajcie przed pokoje, 
czy nie wyjdzie serce moje. 

erce wyszło, przed nim stało, 
czarne oczka zapłakało. 

2. Nie płacz Kasiu, nie płacz proszę, 
bo i tak tęsknotf;l noszę. 
Czemu taka smutna stoji z, 
mnie nie kochasz, czy ię bojisz ~ 

0('1Li.& a a pła- ka - łu. 

3. Jak ja nie mam t.mutna stat:. 
jak się nie mam ciebie bać. 

'latka moja nie kazała, 
Żebym z wasanem gadała. 

1. ~i e jedź Jasiu w czyste pole, 
zabiją cię bracia moji. 
Zabije cię brat rodzony, 
nie będziesz miał ze mnie żony. 

Wojeleki P. l. 11. S~!l.- Lud Ser. l. str. 217 u . 19. - Str . XII . n. 48 . 

89. od Cur ka (('uplin). 

__ .r-":l "'~ J .. __ _ • • -l1; .2mo ~do 
• T t1 ~- ~- . ··t· - -ł- - ---I -J t ·t _,_... . . : :~o~ ~ ·- :E:(ł · --~ - • r.-•- • -: · ----

·111 .. >l .. - "' vl · - --- - · - ~ ~ .. t' - 5"- . -- - - __ , ~ ... ~ 
,l 

Juio k"n1e po-jił, On sobie za-łp1ewał, o-na upła-kała - )u ła 

b ra-b 
l.wd Ser l . rtr. 27-70 nr. ~- - Str . XVI n 473. 



J. X a onej gt'n·ze, 
:-;toją 1 · cerze: 

a pod mojim korhaneckiem 
~iwy konik r-z1\ (rży). 

2. Konik rlo wody, 
Kasia od wody. 

Poceka,i-ze, mo,ia Ka. i u, 
da,i koniom wotly. 

:3. • "ie będe ,i i lać 1 

przykazał;i mać, 

bym z Jasiei1kiem nie gadała, 
matki . ię trza hat;. 

4. ~Jatki sit< nie hój, 
konia mi napój 1 

pojedziewa w cudzl' kraje 1 

inny ohyclij. 
!"1. Nie bQdt• jecha{- 1 

przykazała m al-. 
bym' z panami nir jezdzała , 

tylko nockę spat~. 

Lwri Sorya XII. n, 119. 
K. Ko1ł0"1kl : J,U<J otr, 91 

C~oaaop. J'p-z~{itrci~l l Mdli Letzno l "'·łłl n . 28 
Wojcoekl P. t. I. ,9, 1~9. t ', 337. II. &19. 
Z. Pauli P l. p. ,,1SO.-Wael. • Oleoka P.l.o . I09. 

!l l. nd Jło"a (Młod:r.i~ zyn' 

~ - - - I - ł - + - - -~f 1 __ -3~----=-~ - -~ .... " •= 1:.,_ " "-~~- ... ...... -H - • -.-- 1-~ ,; . • -=J··- "' , 
--~- "' - ~ ~ " - - _:._ -~ ~ .,; . ;;; . 

\\"~ jtdaal w po lt kn\ knąl na ko n~ e, o bejn,·j sit: Ka .ien ku 

lL~_ "-~- ~-:! __ ., ...... ~--~~ _ --~ !!_____::.. .... -=t • ..., ---- ... . - -- -.- , ., ~ _ .----.~ . . :-•- ,... . .--:--- --- -
.,; .,; 

ry je w y'itko tu IWt)jr, je "s)·stli.o t\\0 - J•~ 

l. Wyjecluli w pole, 
krzyknął na konie: 

obejrzyj się 1 moja Ka. i u 1 

je(. t) WSj'Stko two.it'? 

2. Je wsytko mo. i e 1 

je wóz i konil:', 
i nas oboje 1 

tylkom sobie zahacyła 
wianka na stole. 

3. Cy się nie wratać 1 

cy-li się wrócić 1 

a prosę cię, mój Jasiei1ku 1 

wróć-ze m i sit: poi1. 

Nuta nr 99. 

l. A z góry 1 z góry 1 

mój koniu wrony, 
nie przebieraj nózkoma 1 

1.. Wrót-ze mi się, wróć 
serca mi nie . muć 1 

bo jak ty mi się nie wrócis 1 

to mi ty serce zasmuci 
kawalirze mój! 

5. Ja ci się wróc~ 1 

ale na dwoje 1 t) -
jak mi będzies w nim (wianku) ello

kat mi po tobie, l dziła, 
fi. Dziewcyno moja, 

!12. 

juz-eś nie swoja 1 

kup-ze :-;obie i rąhecek 1 

kup-u ~obie i złoci ty, 
h~dzir na głov. i e. 

Powsin 

moja matulu, 
moja kochana 1 

pojadę z zołnierzoma. 

1) To jest: wybierl\j jedno z dwojg&. 



2. 'foja corecko, 
moja kochana, 

nie jeżdziej ;~; zołnirrzami 

oj sprawię ja ci 
śrebn•t . ukienkę 

z drounemi fałdzikami. 
3. 'loja córecko, 

moja kochana, 
nit• jeżdził·j z zołnierzami, 

oj sprawię ja ci 
złoty v.hlnf>cek 

z drobnPmi kwiateckami. 

Wli 1~ na rcHc k~ , 

r~ ~.· ki ro a:l o pa tłu i e 
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93. 

·L Moja matulu, 
moja kochana, 

nie psujcie sobie głowy, -
da dał-ci on mniP 
to dnkaciko w 

na cepecek rąbkowy. 
fi. }loj;L matulu, 

moja kor ha na, 
już to ni~ nic pomoze, 

juz mój wi;\nPcPk 
juz lawei~e\owy, 

u zolniPrzy w •1boziP. 

v.łi z~ i na • <t j 

l. W!izę na rósckę 1 ) 

wlizę i narwit:; 
2. Upadaj rosa 'L Xie,lalt·ko ja 

na w zy. tkie trony, b~ lit,. . t• ~ukał, 
a z tej ró 'ck i a ty J asieniu, pt\jd~ do ~ą. i ad a, 
ro a opadnie. sukaj se zony. w okienko tukał. 

·1. 'tuk, puk, w okienko, 
otwór~; kochanko, 
o.i otwórz, otwf•rz, 
koniom wody •łaj. 

1.~d s-.. 11 otr. 107, (~<•b o>t•a). 

~ uta tr 11 , nr l~~ ncl łnc.n•d dJ.l H.t C'lyc•)· 

~ 

~-3- t- - ~ -.-.-~ -~-.-ł rl-~ ·j_ l •. 
L~-fL-->.!.:._::..# # :;; :;i p= ~---"' ----- "' - ::j: 

I . Przelt•cial sokół 
b~ z ten nowy dwór, 

oj pad(!), pad(ł) w ogrodecku, 
da i przy bujn,;m ziołecku, 

roztocył ogon. 

2. I lzh•\\C,Yno miła, 

któz d t: tam woła~ 
Byś nie była zpy ·na (J•Y zna) 
da i hy~ do niego wy"ł<\, 

dziewcyno moja. 



:J. Ona nie chciała. 
posła posłała; 

o ty pośle, spraw mi dośle 
jakby ja sama. 

-1. Poseł nie sprawił, 
bo się zabawił. 

:-:iescęśliwa ta godzina, 
com ja stanął u komina, 

com się zabawił. 

5. A wy woźnice, 
smarujcie bice, 

da wozy wytacajcie, 
da konie zaprzęgajcie, 

pojedziemy prec. 
6. Jadą bez pole, 

stanęli w dole, 
obejźryj się Kasiu miła, 

cy wsystko t woje? 
LNd Ser 
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'· \\'systko a wsystko 
co jest na wozie, 

ino za bacyłam wieńca, 
da i złotego pit~rścieńca 

w nowej komorze. 
8, Prosę, Jasiu mój, 
wróć ze mi się po-ń (po niego); 

ho jak mi się poń nie wróci s, 
da i serce mi zasmucis, 

juz nie będzies mój. 
9. \Vrócił- bym się poił, 

ale nie mój koń, 

porwany tam, Panu-Bogu, 
ten wianecek twój. 

10. Wrócił-bym się pofi, 
ale nie wrócę, 

oj twojej ja matuleńce 
serce zasmucę. 

Xii. n. 141. - MoMNszt, I . lir. 182, or 88. 

95. od Pi1 tcznL 

t====~!:::::=t-"'~-+ ł==;~=I± +-~ 
je-dziu bez po - Ie, oz- pu -- i c ileś 

lrutle piór-ka po two - joj gło - wie. 

l. Jaśku sokole, jako ciebie, grzecna panno, 
jedzies bez pole, co'm cię opuścił. 

rozpu · ciłeś tmsie piórka 3. Dnze pole i dalekie 
po swQji g~owie. do dziewcyny na noc, 

2. Nie tak mi ich za!, powiedzcie jej pacholęta, 
co'm ic~ rozpuścił, ode mnie dobranoc. 

L"d Str. XII. er. lllb. Ser. XVI. "'- 4!4 . 
Na lfł outo opi•••i4 tu taKie pl•;ń: Pod borem ao,na l t. d. (obacz nr. 14-!61. 

Ei::t:=-~ 
~::::_ 

!!G. 

i wy-11• da -l• twtg<• Ja - <ien-ka 

l. Wysła na pole, 
stanęła w dole, 

pod zielonym jaworem 

etrnny je - dTit> 

i wygliidała 
swego Jasiei1ka 

oj z którt~j strony j~dzir . 



2. Oj jedzie, jfldzie, 
''c oło ,,·sędzie 

po zit>lonyj dąbrowie; 
rozpu~cił piórko 
rozpuścił strusie 

konikowi po głowie. 

3. A mój Jasieńku, 

a mój kochany .• 
a stała mi ie skoda; 

miałam wianecki, 
z drobnej rutt>cki 

1.abrała mi je woda. 
l. A moja Ka iu, 

moja kochana, 
jesceś nie po kodzie ; 

a mam ci ja tez 
parę łabędzi 

popłyną ci po woclzie. 
5. ł.abędzie płyną, 

wianceki toną, 
bystra je woda garnie, 

a mój Jasienin, 
a mój kochany, 

oj straciłam je marnie. 
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fi. A cyli będzie. , 
cyli nie będzie~:; 1 

po mojej woli chodzić 1 

we1.mę ja . ierzpik 
na prawą rąckę, 

pójdę do ludzi robi/:. 
7. Porobię rocek, 

porobię i d w a, 
porobi~ i trzy lata, 

oj zobacy ty, 
ty p iP hultaju, 

cy nir uzyję ś \data. 
8. Xie wy ło rocek, 

nie wysło i dwa, 
nie wysło i trzy lata. 

idzie dziewcyna 
śniedna malina 

oplakujący ~wiata. 

9. Co ześ zy kala, 
co wędrowała 

po t,;j drobnej lescynie? 
lepij ja zy. kał 1 

co ja się wyspał 
na trj twojej ~ierzyni(•. 

l.wl,Ser. [[ Itr. 26. D. 9. Ur. olfi. 
Suta L"·l Sor. X VI n. 42R 

Suta: Lu.! S.r. XVI n. ~~1. 

l. Porównaj Boze 
góry· z dołami, 

niech będzie równiusieitko: 
przyprowadź Panie 
moje kochani 

w niedzielę raniusieitko. 
2. Oj cy w niedziel{:, 

cy nie w niedziełt, 

97. 

nie dbam choć konika . trudzi, 
bo moje sercP 
. trapione wielce, 

najnie~c~śliw a ja z Judzi. 

3. Oj niema sianka, 
tylko owsianka. 

na tern stlrokiem polu: 
przyprowadi Boze 

od CLeraka. 

kogo ja kocham 
na wronio iitkim koniu. 
L Jedzie Ja ieitko, 

jeclziP nadobny 
po zielonrj dąbro\\ i e, 

rozpuścił cug-le 
rozpuścił złote 

konikowi na głowę. 
i . , 'ie tak ci mi zal 

tych złotyc·h cu~Ji 
rom je dług-ie rozpu'cił 

hardzirj ci~ mi zal 
moja dziewcyno 

com cię marnie o p u.' ci L 

fi. I ta lilija w ogródku 
co przedtrm bujala 
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tt·raz nil· buja; 
i ta dziewcyna 

co przedtem hulała., 
teraz nie hula. 

Wojdeki P . l. T. l otr. 1;8. 
K. Kodowak i J,wd ot r. 79. 

98. ') 
od No"ego-ctworu, Zakroczyma (Kuus'1, Glusk). 

A·-::.::.-r~ .... ---~-----łE .-. iJ ~~~ ;t -+-·--, .. - ·>-c--~--~ - c-=-.:....,.... 
:.-r.w--:~- (j=~= · ~=E=~ t .tir- _",_·:;;~~= ~ 

,;.,;'tl ,;-"' 
1 Po rttwnaJ Bo-'U! gł,-ry zdo-ła mi z.e-by by-ło ró"'uiu-aleń~o, 

. ~- ..... Rł ...... -.... --~t ..... -~~-Ą~l=l_"""'_} _J-~=j- -- ~.:'" . =1 ~-+-t-c=--- ~--;- =o ~T-
•' _.." __ ~:- -- -----Y-Ioł->-c -= 
"' "1 "' "' loł . • J-•rtYI•ruw~tch vun•r mu-je kn - tbaulc w n•edde-lę ra - nm - Slenko 

2. :\'iechze przyjedzie, niechze usiędzie 
a niechze mnie nie budzi, 

bo moje serce strapione wielce 
od niescęśliwych ludzi. 

99. od Uuezono .. a (Osurhów). 

~ ~ -" 1-"~~- -- """T"":T--:,.j,...,~,-==--F. :i..:~'= - =r ~- r-~-- - :::-..,_:P=: - ..,._.b::::::;ł t -42- Ci ~t;;= 1=- ,.,_ .... _...,~ .-;;::_ _... ___ .,.,"""1ł_ ---*!f) 
J;)-ła d:zie"qua by-ta na-do-boa u awtj ma-tu-H je- dnt, 

Ei: rn ?·~=Ir?=f -:-Prr ~~g~1==a== .... ~-1 
~ b ,.,_ - - ł ;...-"' lł---r-- ł_...,_ił---- - _:ł 

.~u ui~dziiJłł' rk~ prtcz poUwó recko dn o-grt'• -detka b1e gła . 

l. Była dziewcyna, bo mnie weźmiecie, 
była nadobna, poprowadzicie 

n swt'j matuli jedna; rlo jegomości w nocy. 
co niedziołeckę 4. Jnz słoi1ce zasło, 
przez pod wórecko zorza zagasły 1 

do o~ródecka biegła. juź ci wójtównę wiedą; 
2 I przyjechało wysoko wianek, 

dwóch pacholików ruciany wianek 
pod jej i okienecko: nad jej i główką niesą. 

wyjclzi ze wyjdzi 1 fi Prowadzili ją 
moja 1lziewcyno, bez sień 1 bez izbę 

pokaz ze swoje ocko. do nowego pokoja; 
:~. Cy wyjdę cy nie, jegomość zocył 

1 

pvkaz~ c:y nie, z łózecka skocył, 
te swojt> carne ocy; oj ho dziewcyno moja! 

§--zt-mrr- ~ ~ -- n .r-- -H- loł .., .... _:;; 
i t. d. 

Poró,.aaj Boze 



t i. Mój tu o c1 pani t•, 
nie mów nic na mię, 

ze m ja z "'aćpan m była: 
azebyrn ja ie 

41 

z S'A'ym wiankiem za ie 
przed ludźmi nie(w) tydziła. 
7. I dał on-ci .H 

dal to c(•rwonych: 
llziewcyno moja miła! 

a . praw-zP ct:piec 
a "ysywany, 

bo' ty mi mila l•yła. 

H . .T e~ce dziewcyna, 
je8ce natloboa 

u jegomo~ci na ławie; 
jnz o dziewcynie 
juz o nadobnej 

ję t pio necka w War a'A'ie. 
\J .• Je. c .. dziewcyna 

je~ce nadobna 
u j~gomości w łóz ku: 

.inz o dziewcynie 
juz o nadobny 

piosne ka je( t) w Pułtu ku. 
Not Ltul er. XVI. o. H~ 

l (H J. oct w, l.it<l.. 

~ l 

I ...:. • I:-_._ t !-;.---• l ~ -~-d:-4: 
.z;. ,__ .,., }....!..__• f .,., v - tł___ f · 

l ,l 
t..y 1.1. u.t doLna oJ w .. j ro.1 tu li J~ 

l. 'fam za ogroJt·ut 
ta tu za zielonym, 

kędy łonPcko w!lchotlzi 
tam tntij Ja.ieltko 
tam mój najmil y 

tam jaq rntkt,: grodzi. 
2. ~il·cha.i ją grodzi 

nierhnj ją grodzi, 
bo ja .i:! tatu zasiała -

u a mój warko<'yk, 
na mtd carniutk i 

7imna ro'a padała.. 
:1. . "ierhzP padała, 

niE'chze i pada 
··ho~hy i najzimoiejsa, 

przyjezdzaj do mnie, 
r•rzJbywaj moja. 

i o lrtJ mi najmilrj. a. 

·1. Ly~ nie był Iloma? 
Cy~ nie mi a l konia'! 

kit·.i'm po cię p osy lała. 
_t •.i bylem 1łoma 
i miałem konia. 

jeno mi mat~ nit> kazała". 

5. Tant•i.i na mo· de 
tra wecka ro 'ci t•, 

z kami .. nia woda ci Cf'; 

rozgnit•wala it; 
moja \lary. ia, 

do mnie łó\~ ka nie rzece. 
r.. Przemów ze :łówko, 

przemów i drogie, 
przemów i ty kamiPniu, 

nie dodaj zaln 
nie dodaj zaln 

oj mojemu umieniu. 



7, A u sokoła 
złociste koła (skrzydła), 

u sokolice kosy, -
nie uzyjeq. ci, 
oj moja )!aryś 

n Jagieńka rozkusy. 
(T.wd Ser .• ·11. D m 

102. 

8. Pozycys mąki, 
pozycys soli, 

ale i oddać musis 
skarał cię pan B<ig 
złym przyjacielem, 

a sanowa(~ go musis. 
Xuta ob. f.w1f Ser. XVI. D. 4!1"1. H7. 

od W1rnaw\· (Siekierki, [,a,) 1S4l 

Ei:: =-l-·"-·':J-~ -1 ~ ~f-=-J .f~: ~l :-:!-V_.=..-_• _ __ --:. ___ --~~ 
ey--~~..- .1--- - '.1--.1- - ----;ł - .;--+- ~ 

~~ pla- e("~tt młynectl.;, na puu, ku lid&bn nad&ber łup c~p Cfh .. ~, 

~- ~- ~ ---=f· ----r- -----r. - ' ~ ~ -- "1: -- • • -:!..:t: . 
łup ('UJI mły Uf"Ct'k. 

l. .. ·a piasecku młynecek -
na piasecku li d z ber, nadzber, 
łup cup cęber, łup cup młynecek 1). 

2. W tym młyneckn nikogój -
w tym młynecku lidzher i t. d. 

:3. Tylko sama Kasieitka 
tylko sama i t. d. 

4. Co kochała Jabieńka 
co kochaia i t. d. 

5. Jaś na morzu ?.egluje 
Jaś na morzu i t. d. 

(i. Sama n i e wiem cy zyjł' 
sama nie wiem i t. d. 

7. Miałam CI Ja taką mać -
miałam ci ja i t. d . 

H :\ie chciała mnie za mąz dać._.:. 
nie chciała mnie i t. d. 

9. A tPraz mnie wydaje 
a teraz mnie i t. d. 

l O. ~nurówecka nie staje 
śnurówecka i t. d. 

11. Było pierwój za mąz dać 
było pierwój i t. d. 

12. Póki śnurówka chciała stać -
póki śnurówka lidzber, nadzber, 
lup cup ceber, łup cup chciała 

!stać. 

) O;{, od C•rr ~~ (lloso a, Czaplo n) . 

...,.. - -- - -:t J-:r- r::::.:r.::rf -- -~--~ :&. _~ -11-=i - •-f:!-•-• +- .:!:._ -+- ~~. li T • -
· -4 - ~ -· .-- -- "' ~-·- .l _ .., .,_ ... -;:--;.,-f-:- -r. ---
• ~ ';., ~- .,1 "' - .I-ol~ - .1 "' "' 

Na pta-sttku ruł)nt-ct'k~ na pla- td.u lkher naeber łup rup u·bt!r 

..-I_...,._.., . -~-"-~- --ł ----r-~- - -- ~ 
~ ;-:~ ~-~-~: -,f : FE - _- ------

- - - .; -+ • .., . --111----- ---- - -. " łup rup mlynecd; łup cul' r her mJynece)( 
K. Korlow•ki /,WiJ tLr. 11!». 

1) Wyraz .ceber" odpowiadać mate krakowskiomu .coml•rr" {Lud Ser. 
Y. ~lr. 261) i wielkopolskiemu .l'!)m)ler" (Ser. XI. str. l 16.) 



1. Tam pod borem domecek, H. Zapal ~\\iece albo d\de -
tam pod borem licber, nacher, !1. Bo zeglarcyk utonie -
wachter cumber, łup cup doml'cek.lO. ~wiece \\iatPr zawionął 

2. W tym domecku nikogo - 11. I zeglarcyk utonął -
w tym domecku i t. d. 

3. Tylko jedna panienka i t. d. 12. ~nurnj- ze się wstązPrk<! 
4. Co wygląda z okienka -
5. Śnuruje się wstązecką -
ti. I ujrzała zeglarza -
7. Co zegluje do morza -

1:3. Będzie jesce dziewecką, 

105. 

będzie ,jesce licber, nacbet·, 
wachter, cumber, łup cnp dzie

[weck:l. 
Lud Ser. VI. o , V6 .. er. II . n. 77 
Kozlowokl : Lud Itr. ti2 (o korabiu) . 

lonyru d~bem tt to -ji L.:oń J.. o - •a-ny. n• 

l. Pod zielonym dęhem 
stoi koń kowany ; 
a na tym koniku 
siedzi Jaś kochany. 

(2. Zastawił sidełka 
na szerokij drodze 
i narobił płaczu 

:Marysi niPbodze. 
3. Jak się nie p •wrócę 

będę listy pL. l, 
ty będziesz p l tkała, 
ja nie btJdę sł.}.'zał.) 

J. Siedzi bo on, siedzi, 
białe li ty pisze, 
a jego Marysia 
dzieciątko koły ze. 

5. Koły ze, kołyszr 
i poczęła płakać : 
albo mi wianek wróć, 
albo mi go zapłać. 

6. Albo mi wianek wróć, 
albo mi go zapłać, 

l , 
-:t ~-. ~. ~ -

; -
--- ~ 

cha-uy 

bo jak przyjdą bracia, 
to cię będą szarpa(· . 

7. Ja ci go nie wrócę, 
płacić go nie myślę ; 

siedzę na koniku, 
pojadę za Wisłę. 

8. Pojedziesz '! - Pojadę. 
Tie jedź-ze mi tędy, 

bo mi potratujesz 
tej lawendy grzędy. 

H. Grzędy mi stratuje z, 
rozmaryją zdepce z : 
pierwej-eś mnie zdradził, 
a teraz mni niechce z. 

l O. Nie ja ciebi zdradził, 
sama·' ię zdradziła. 

i ta ciemna nocka, 
co· po niej chodziła . 

II. Nie tak ciemna nocka, 
jako gorzalecka 
co' ci .ią pijała, 

jako nie dziewerk:-t . 



l~. Szalała~, pijała', 
nie było ci nocy, 
teraz za mną ł azi~z, 

zap łakała ocy. 
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l :1. J'-aplakalaś oty, 
załamaląś ręcP: 

bodaj ten ktJchanek 
zgin:!l na wujPnce! 

~a ttl nute 'plewaj~ nie~if''łY pir'•i: Jaalo kunia poił , Kas1a ~· otl ~ łiro~la, oh , L"d lPlt nt 
ludu) . Sorya l. •lr 27. 

Nnta e"b u r 14 

-. -.-.. _..., ..... -ł -
~ -l - ·--=-·~ , !. -f!r--l • --· - 1=-"' 

Pof1 z l" •o nym de - hem 

IOii. 

to Ji ko•·, ko \u ~~~ . ~ t o na ni m 

::::::-...- --- -. -~ :t-:. .1 ~ _-__ 
· -· -·l -- --- -

11) . 

ri:~-~ ~7-t • ;-: ł-_ _ 1 
f.~ ~ ,1 " ,1 T __ j __ 3 

,Ja o; itc k k,, - chau )·. 

l. ~a zit·lonej ląct• L W1ankn eJ me wroc~. 
stoji koń kowany, pładi: g-o nie my~lę, 
kto na nim wywija ? ""L!dt: na konika, 
.l asie ił ko kochany. JIOja tl•: za W i sil ... 

:!. Wyv.ija, wywija, ;, , .lak-ci h•:•lzit· jec:hal, 
drohllt' listy pise, ni•· jl'dż-zt • mi t<:dy, 
nadobna zonecka lw-hy: mi połamał 

dziedątko koły, e. n ll' w••ntly grz~uy. 

:1 . Kolj· ~e. kołys• • li . lrrzęuy h.> ~ J•ołamal, 
i zacynn płaka c~ , rozmaryn J•Otłt·JII ' P~, 
albo mi w13n ~k wróf , zdnllłził~ś m nit· chłopCl', 
alhct mi go za(.!a{. n ter;tz 11111ie ni~ chces. 

/. J••uh }> l ~·· err 11 ! 

lOs. od l :rrr kil (Ho o z). 

r- i=:9_ : L:~--:1. l 
F~ _ -- " - w~ 

r •l ~ ·-·4 ::. 
:::..... 

~ r -l L ':! , 1~~- ' -=-- ,; t. ' ; ,l - "!7-

:--·-· 
Kul..u - łe c k~t ku ... h: • ,Ja lu 11 - l ) 

; l ;-."' ~ . 
,l ,l 

-ł --~ -:- --. _,-· 
<t 7 1 ~ ~ t ~ ły ••. 

K. ł\, •.dowak i. I.wd u r. !f:l . 



J (1~1. 

::::::: - : l 

l i::~~i... ···-4 ~ -I~ l ·=, ę H_! .. ; ~ € ~- ~~ ·'""{ • j = -4: =r-~ 4~ ~ : 

IJ.& u-cit l.." la 1 [) ro - ••e, rta 'l m J·• J•& nu~~ • 

J. Da uciekała po rosie, :ł. Ona trzewików nie <'h da la 
da gonili ją )tano\vie. Y no wianuska p laka la. 
Da nie uciekaj, nie lHi.i • i\:, A wolal-bym ja trzewieki 
mas trzewieki 1 da obuj s i'.'. niźli wianek ło\dcki. 

Pr.z!ljCJi ,,./lud''· l.tuno Ui-łt). n. 21. at r. li\.ł. 

Zhl.ó" looru"y 110. Ohac. nr. fi~>. Gb, 

u) _.,., : vel : h; ~ 1 t 

a . ".I··-~ 1 J;?- ;--::1 _:~= a .--r:j ~ 4-f:: . -·t-:; .. 
-H- "' "' - • ~ ! · - H ~ "' 3 ~o~ • ł ~-- -+_ --~ .. " . ~ ~ - ~ ~ 

Stojala ... i~ni.' pr7) clo·h~. Wyr la lipka 1 J tu - "•· 

pn) latu- O\\ j tOtło-łe 

l. Stojata w i 'nia przy dole 
przy Maty. owrj stodole, 

2. Tamój ~Iarysia stojała 

a rosa na nią padała. 
Pn~_t}t ł!itl lu.lu, Lenno 1846 o :l! atr 2[,~i. 
Jla:o•cu,~ J. n. (i~l 1tr lRJ, n l.'\~ 1tr. 2:}o. 

Traweatowaoa 

l. Pod borem sośnia . tojala, 
pod ni:! kuciapka 1) zgorzała. 
A skoda było kuciapki, 

cztk•J roni e h. ulu •lo ro- lt.=- . 

l. \\'yro ła. lipka z potoka, -
czekaj m n i e Ka i u do roka. 

:ł .. Jakze ja na cię cekai- mam, 
ki ej ja sierota, a tyś pa n. 

;~. Choć ty sierota, a ja pan, 
dam ci pieniędzy cały tlzban. 

1. Choi·byś pieniędzy dał i dzb<l n, 
to ja sierota, a ty~ pan. 

~1. Czy ty mnie Ka iu prz,}'jimasz, 
i r.zy mi zaraz rączkę da~z ~ 

fi •• lak ja ci swoją rączkt: dam, 

l l l. 

ja nie sierota, t.Y' nie pan. 
\Vojdc·ki P. l. 11 :nu. 
/.w d !;ery4ł X li. nr. :.!3.J-8. 

:ł. ~a piecu orał, zytko sial. 
ona płakała, ón się 'mial. 

byłby baranek (futro) do capki. 
Bodaj cię marnie zabito, 
nie tak to orzą na zyto. 

112. 

~ J ~ --~ ~ ! ~. jf 
p "1 "1 ~ 

Po- e -u ... rum e m:. tlłliu ku 

l) Kła('zek wlosó'". 

_lfiiOWU(' l D • Hł9. 

Chi Jłiał~ ((,u~ rnL.o" 1 e). 
l 

"t ! i ·1 -::: ~ · - # - . • • 
• • "' .. -,-:-- - l "1 , 

"" za nil!): wy-da-b \\ go l'" d•r w1 
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-~--+--+-

B" 
pltknle chodzie ma· tu 

113. od M zczonowa . 

l. Po co ześ mnie, moja matko, 
za mą z wydała? 

kiedy Ja się w gospodarstwie 
nie rozumiała. 

A teraz się mam frasować 
młodych lat mam załować, 

matulu moja. 

2. Miło było matuleńce, 
słuchać muzyki, 

kiedy grali pod okienkiem, 
kieby słowiki, 

kiej ci grali az do rana, 
nockę całą: dana, dana! 

matulu moja! 

3. Juz wyjezdzam matuleńku 
z dworu t wojego, 

juz wylewam ostatek łez 
z serc::. prawego. 

Do nózek ci npaduję, 

za wychowanie dziękuję, 
matulu moja. 

4. Kiedy klękła przed ottarzem, 
rąceńkę dała 1 

mił:~ść, wierność, posłuseilstwo 
przyobiecała. 

Posłuseństwo az do śmierci; 
dopomózcie wsyscy święci, 

i ty sam Boze! 

5. Dzięki tobie, moja matko 
za wychowanie, 

i tobie tez, panie ojce, 
za złe wydanie! 

\Vydałeś mnie bez przycyny , 
dostał mi się Jasio miły , 

opiekun wiecny. 

6. Zaprzęgajcie, zakładajcie 
te siwe kla_ce, 

niech pojadę 1 niech o bacę 
jego pałace. 

Niema stodół, jeno słupy, 
po co ón sie zenił, głupi, 

matulu moja! 

7. Fojechała Kasinecka, 
juz pewna chleba; 

widzi, ze i tam na niego 
robić potrzeba. 

_ ie robiłai od lat kilku, 
mówilł teraz: rób-ze wilku! 

moja niewola.! 

8. A nie wysło trzy niedziele 
po ozenieniu: 

A moja. ty matuleńku, 
weź mnie do domu! 

- A cóz mi, córu~, po tobie, 
staraj się sama. na. siebie, 

oj tak jak i ja! 



2. A cieszcie sie, cieszcie włosy 
dzisiaj z soboty, 

nie pomogę matuleńce 
więcej roboty . 

A któz ją tu robić będzie, 
a kiedy mnie tu nie będzie 1 

matulu moja! 
3. A cieszcie sie, cieszcie włosy 

dzisiaj z niedzieli, 
nitl pomogę matuleńce 

więcej kądzieli. 
A któz ją tu przędać będzie, 
a kiedy mnie tu nie b<;dzie, 

matulu moja. 

·1. N a co ześ mnie matulińku 
za mąz dawała, 

kiedy ja ię na robocie 

wazyst~ o dla n• - go. 

Po co 
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lU. od Wiok it• l< (Koz lowlce). 

nie rozumiała. 
X i mnie uprać, ni mnie u syć, 
wsystkiego się trzeba ucyć, 

matulu moja. 
5. Powiedziała .' matuleńko , 

jesce przed gody, 
nie nzyjes, córul eńku, 

zadnej swiebody. 
Tylko smutku i niewoli, 
od frasunku głowa boli, 

córosiu moja! 
6. Przyjechali przed pałace , 

zsiadać kazali, 
majętności obejrzeli, 

115. 

ll G. 

robić kazali. 
~·i e robiła:n od lat kilku, 
teraz kazą : r ób· ze wilku, 

a to niewoln ! 

l"'rz~citl z~.l w Lt u oo lil46 o . 29 tr. 231. 

od r.roclzt h (Jordono• l<•). 

W &O pod• n twlo 



l. O dla Boga, co takiego, 
co pochmurny dziei1, 

co nit• widać .f asia mego 
juz ~rugi tydziei1. 

Juz'em główkę sfrasowała, 
.il1 ze m reśtę łez wy lała, 

wsystko dla niego. 
'2. Moji ludzie nieporciwi, 

źle zrobiliście, 

co wy moje oblubienic 
odmówiliście. 

Odmawiajcie jako chcecie, 
będe ja go kochać przecie, 

.Tasieńka me~o. 

(Mnie nie długo na tym świecie, 
h~<le ja go kochać. przecie, 

umr~ dla nirgo). 
:1 Kiedy będzies umierała 

w cil)zkij załości, 
"yprawie ja 'tobie pogrzeb 

u mojich go~ci. 

-:\a krzyzyku, u grohecka 
zapise ci te słowecka, 

zapisę ci te: 
l. l'o ('O ześ mnie moja matko 

za mąz wydala, 

kiedy ja sie w gospodarstw it> 
nie rozumiała. 

\V gospodarstwie trzeba robit~ , 

ni sit: nbrać, ni pochodzić, 
matulu moja! 

5. Miło było matuleńce 
słucha(' muzyki, 

kiedy grali pod okienkiem 
kieby słowiki. 

A teraz ci juz nie miło, -
nie Ja,,ać mnie za mąz było, 

matulu moja! 
h. Zaprzęgajcie siwe konie 

i białe klace, 
niech poj ad~, niech o bacę 

jrgo pałace. 

:\i e ma pieca ni komina, 
jt:no chodzi bura świnia, 
ni~ma garka ni pokrywki, 
niema o ceru chować dziwki ; 
nitima o cem sługi chować , 
trzeba samej nadskakować: 
ni~ma chleba ani soli, 
od frasunku głowa boli, 
ni stodoły, ino słupy, 
po cóz ón sie zeni głupi, 

matulu moja! 
K. ł\odow•ka . [.",f crtrslu 1tr. 16 , 

'lań <l~ C • Kuwolo' 118. Wilooów 

_:! _ _ _ ~~-~---1--J-. _A._, •• ~ ""+- -"f T- ~r_- -.--~ : • 
- .,.~ . , ...__ - -+-~-.o-~ - · r- t-
-w~ ---; .; . ---- ., ., , _ _ - :... .. . ..,-.; ;; . 

<'urna ~u ra "dtne ~owa - li- c l.. a ~., 1t, llowa-li \l 



paony •ys~a - ku-J• 

l. Czarna kura gdacze, 
kowalicha skacze. 
Kowaliki kują, 
panny wyskakują. 

2. kakaj i ty Janku 
z (d)rucianego wianku. 
Oj marnulka skacze, 
a dzieciątko płacze. 

nit-sit. 

l. A chodziła tam panienka 
po boru, po lesie. 

napotkała bednarczyka 
co obręcze nie ie. 

2. A mój miły bednarczyku 
o co ja cię proszę, 

pobij:t.e mi koneweczkr 
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119. 

co nią ·..-odę (v. piwo) noszę. 

l :?U. 

:Mato•aze . T. 1 I. 

:3. I upadło w krzaczek, 
porwał-ci je psiaczek. 
Na! tu tu tu, stopka! 
nie wrócisz mi chłopka. 

4 .• ·ie wrócę, nie wrócę, 
w niwecz go obrócę. 

lAd .>erya XII or S3. 

od Lo'4 i u, Kutna . 

lm o 

3. A mój miły bednarzyku 
pobij-:t.e mi skopiec, 

· 2do 

bo ja je tem miej ka panna, 
ty bednarski chłopiec. 

4. A ty miły bedn. rczyku, 
pobij-te mi dzieżę, 

dam ci drzewa co pvtrzeba 
obręcze świe:t.e. 

(l,uł tr. XII. o. 1T0-17t) 



l. A kiedy odjetdtasz 
powiedz te mi lłtale: 

czy mnie kochasz szczerze 
czy porzt1.cisz wcale? 

2. O moja Kasieńko! 
patrz na tę topolę, 

jak się liść rozwinie 
wezmę cię jak swoję. 

3. Wyglądała dzisiaj, 
wyglądała wezora: 
niewidać, niesłychać 
liścia na topola. 
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4. Smutnie kukaweczka, 
żałośnie kukała. -
a smutnie dziewczyna, 
~ałośnie płakała. 

5. Pada. deszczyk, pada, 
na konika. ?;lisko -
powiadają ludzie 
że kochanie blisko. 

6. Oj przyrzekł, lecz może 
i skłamał przede mnl\, 
a ja podlewała 
topola daremno. 

Wojelekl : P. l . II . 173, p,•Ki<Jcitl lwdt1. Luano 1816. o . 1. str. 8. Lo<•l Ser. II. o . 185 . 

Obertas. 121. od Łowiua, lł •>wa (Rybos). 

~T~Fflyf-LDJ-t Wtr@ 
~;~~ r~=-~;IJ·~~~~oo 

je-fli c piórko pójd&ie do dna, toł d>~eWt) ' " wr.oka go-dna. 

l. Niescęśliwe pod-awywodzie - jeśli-ć kamień będzie pływać, 
puscaj piórko po tej wodzie; będzie Jasio u cię bywać. 
jeśłi·ć piórko pójdzie do dna, 5. A gdzieześ ty chłopie widział 
toś dziewcyno wianka godna. zeby kamień kiedy pływał. 

2. A zkąd tobie chłopie przysło Choć kamień jak maku ziarno, 
zeby piórko do dna posło . to on idzie w ziemię na dno. 
A cy piórko cy pierzyna, 6. Kasieńka się namyśliła, 
zawse sie na wierzchu trzyma. drzewem kamień obłozyła: 

a. ·Kasieńka się namyśliła, oj pływaj kamień pływaj, 
złotPm piórko napuściła: a ty Jasiu u m ni.. bywaj. 
oj do dna piórko, do dna 7. Cyt· ze dziewce o kamieniu, 
bo ja jesce wianka godna! bo mnie cięzyj niżli jemu; 

4. Niescęśliwe pod-awywodzie bo mnie cięzyj z twym wianeckiem 
pnscaj kamień po tej wodzie ; jak tobie z mem dzieci'łteckiem. 

Lt~d Ber. XII . nr. 177, 

Krakowaak . 122. od .,oglelnity, Oone&yoa, 

~ l 

~~-G~~-Ttl-~~:~~Jd=M - ~~~~:!=--------~~-~ --~ -iił- t: lłr-
Widaio ty d•iew- tyno jak kamleo! popłynie, o-u-na~ o l~ &lob •• 

l. Widzisz ty dziewczyno 
ten kamień nad wodlł ? 
jak kamień popłynia, 
otenię się z tobą. 

~.Czyś ty widział durniu 
żeby kamień pływał, 
czy ja cię prosita 
tebyś u mnie bywał. 
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3. Ci~tko k~J.mieniowi 
co pod wodęmocha (macha, dąży) 
jeszcze temu ci~tyj 
kto si~ w kim zakocha. 

4. Co mi po tej wodzie 
co na koła idzie? 

co mi po dziewczynie, 
kiej moją nie b~dzie? 

5. Co mi po tej wodzie 
co na koła mocha, 
co mi po dziewczynie 
kiedy mnie nie kocha. 

K. w. Wojelaki P. l. II . 

123. l od C&tnka, Góry. Jl 

tił~~m~n:& r: c 1;ą ~ 1 1m 
A a oo- bo-ty na t11'1~to A u-J~-to foroa-Yo-•1 koale, 

~ ~ 

tłJ ;c c ~ -~~~:.J~7~~~~ 
aama ole wiem kt6r4 drói:k• po nie 

L Z poni działku (v. z soboty) na święto 
furmańskie konie zajęto. 

A zaj~to furmanowi konie, 
nie wiedziano w którą stron..: po nie. 
2. O drózk~ sie nie pytaj, 

do błonia się przymykaj. 
A przez błonie do nowego miasta, 
tam dziewcyna iwe konie pasła. 
3. I chodziła se nad wodą, 

styciła (szczyciła) sie urodą. 
Cóz u licha za uroda była, 
w scyrem polu koniki zgubiła. 
4. I chodziła se po moście, 

kłaniała sie starobcie: 
kłaniam, kłaniam, starosto Jasienku, 
coś tam słysał w Krakowie na rynku? 
5. łysałem tam nowinę, 

będzies miała dziewcynę -
- Bodaj'eś się z tej drogi nie wrócił. 
cod mi tak erce moje zasmucił. 
6. Sprawiałaś se sukienki (t•. za Jasiowe kobyły 

za J asiowe kobyłki. było sukienek po ćtyry). 
Chodziłaś e strojno, bujno, pysno, -
na cóz ci to, (v. na złe·ci to) moja Kasiu wyało! 

K. Kozlowokl LwJ •tr. 57. 
Nuta: Llld Ber. V l a. lłG . 

od Warki (Konary) . 

l 
1. Z po-ole-ddolku na •tortk, A u-Jt-to Juleń-lto-'lli ko-nie, 

ro•-•1- ••l o i~ jawo - rek. ole •Ie biedak któ-rt dróaq po nit. 

4• 
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125. od Mszezonowa (Karoice). 

# ~~ ~ - ~ 
~SEr s 12[-lilCrLftftlttfPl 

Z ponie-działku na wtorek, l zaJe-to forna-lo-wi konie. 

1iele - nU się jaworek a lm ole wie któr• dro-g4 po nit , 

126. a) od lfogl•luicy (Kozl•tuly) . 

~~ ~ lmo2do 

~ 1 r s 1-riBJ ifUiElz;FI ~ l!t:ffi 
Z poote-dalałku na11.·torek, Oj i waitto furmaon-wł konie, 

roawi - J& alę jaworek a nie wiedz.lal kt6r• dró•k• po nie. 

Z po-oiedzlal - ku A. u-Jr-to fur-ma- oąwi konie, 

fur-maóak.le konie z•-Ję-to. 

~BE~l~-~~5§ciEs3~0b~u.~;J4~~~~~~ ~ ~ V V~~ V l 
nie wiedalano w którł posly stron~ 

127. od Wareuwy (Powsio). 

ftittPtet@Cf1ffi,~ftTG~ 
~ V V i,; i 

Z po-nie dtial - ku na Świoto, A za-Ję-to farma-no-wi ~orue, 

fur-ma - nowi k. o nie z•Jtto. i nie wiedzlał która dro-ga po lllt> 

l.A<d Ser. XVI o. 430-4SS. 

128. od Łowlca {Ziaków kościelny). 

~~ttPfrr tf#łp 1JI= e eidk~ff~ 
Z po-nie-działku na. iwi~t.o, tla lwl~to. A &a-j~-to Jaaleń-ko-wi 

ko-niki )e-mu n-)f-10, n-ję-to . l ole wied&ial która drói -ka 

-g 
k.oo e. Z po01e-dslał-ku na św1ęto, 

po ole. 
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l. Z poniedziałku na świ~to A od Płocka do Nowego miasta, 
koniki jemu zajęto. tam Basifika kare konie pasła. 
A zajęto J asieńkowi konie :t I pasła je narl wodą, 
i nie wiedział która drótka po nie. ciesyła się urodą. 

2. O drótkę sie nie pytaj, Co u kata za uroda była, 
do Płocka. się przymykaj. w cerem polu konie pogubiła.. 

Lu·l Ber. VI. D. 217-R . er. XII D. 18~ . 

129 . 

.,; 
Z da",oa da-wne-go ne-eeńka tie-ce nem hej pod 

-wi-Dfm pod x•tlo - ntó - kitm wi neń-kiem. kiem wl-ntń - kłem . 

l. Z dawna. dawnego- rzeceńka ciece 5. Jak mi ułowicie-to się podzielicie 
pod winem (wianem?) pod winem i t. d. 
hej pod winem, 6. Jednemu będzie-ruciany wianek 

pod zieloneńkiem winei1kiem. pod winem i t. d. 
2. Na tej rzt:ceńce- ruciany wianek 7. Drugiemu będzie-złoty pier~cio-

pod winem i t. d. pod winem i t. d. rnek 
3. Wiatrecek wionoł-wianecekl!fru- 8. Trzeciemu będzie-nadobna Kasia 

pod winem i t. d. [ nął pod winem, 
4. Moji rybackowie-łówcie mi wiś.- hej pod winem, 

pod winem i t. d. l necek pod zieloneńkiem winei1kiem. 

(obac• pldll ezeok'l • Królod•. roko,.) 

130. od llo•a (Kiodde zyn). 

ry - la na go - dy, ja-bluoka Da Ko-dy, 

&le-Jo - ne. na jablu-oe - c.er - wo n e, 

l. Trzęsła Marysia na gody jabłnska 2. Chustecka na nij-jako na pani. 
na gody ja.-ć to da.ł, 
zielone bom se jóm 

na jabłnaecka cerwone. wiernie sa.nował. 
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3. Tn:tlsła Marysia na gody jabłuska 7. 
na gody i t. d. 8. 

4. Fartusak na nij - jako na pani, 
jać to dał i t. d. 

Trz~sła Marysia i t. d. 
Trzewieki na nij-jako na pani, 

ja-ć to dał, 

5. Trz~sła Marysia i t. d. 
6. Spodnicka na nij- jako na pani, 

ja-~ to dał i t. d. 

IV. 

bom se jóm 
wiernie sanował. 

Stałość, Życzliwość, Wymówka. 

131. od War11awy (Caerolaków). 

1• te r·sl W d-s sfP H 17Nq2J Prśedst,go~ ię el-w• ~o-lę-hi -•• l u-pa-dnt w po-lu pod by-li-04, 

1 ł r· s c c t:L=c=F I r· s 5 c 1 c c <tt 1 
as ota-rego nie póJd~, Je-go mi l• ole bf-d~ 

l. Przedzierzgn~ si~ siwą gołębi~, 
upadnę w polu pod bylicą, 

za starego nie pójdę 
jego miłą nie będę. 

2. A mam-ci ja w polu takie sieCI, 
co gołąbka sama w sieci wleci, 

za starego musis iś~, 
jemu kwóli ncynić. 

3. Przedzierzgn~ się tym carnym kacorem, 
i popłyn~ tym bystrym jeziorem, 

za starego nie i t. d. 
4. A mają ci ludzie takie strzelca 

co utrafią kacorowi w st>rce, 
za starego musie i t. d. 

5. Przedzierzgn~ si~ tą białą rybacką, 
i popłyn~ tą głęboką rzecką, 

za starego nie i t. d. 
6. A mają ci Indzłe takie w~dy, 

co wyłowią gdzie je rybka kędy, 
za starego musis i t. d. 

7. Przedzierzgnę się tf1 jasną gwiazdecką, 
Pójd~ do nieba tą prostil drózecką, 

za starego nie i t. d. · 
8. Będ~ ja dawał ubogim chleba, 

niech mi uprosą gwazdeckę i nieba 
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(łu,:d~ mial lito~ć nad uho •iemi, 
niech mi gwiazdecka spadnie tło ziemi) 

za starego musis i t. d. 
9 .• loja matko, pieccie te kołace, 

niech ten pie ·trup wi~ce,i nie kołace, 
juz za niego mus.,; itić, 
jego miłll musę być. 

10. Moja matko, u yjcie te cepce, 
niech ten pies.trup wi~cej mi nie sepce. 

juz za niego i t. d. 
11. A mój ojce, trza nawarzyć piwa, 

niech ten pie. ·trup więctlj nie uzy\\a, 
jnz za niego mu ę i'ć, 
jego mił:1 mu. ę być. 

132. 

C'ho<bym ja jeź d•lł J•-dual. l) ruo - Jł 

c:hocb)m zal'i~-7ał J.;onio-wi o-cy, 

l. Choćbym ja jetdził we dnie i w nocy, 
choćbylll zawiązał koniowi oczy 

jednak ty moją musis być, 
i moją wolą ucynić. 

2. A 'ja się stanę drobną rybecką 
będę pływała bystrą wódecką, 

jednak ja twojt~ niP chcę być, 
ani twej woli ucynić. 

3. )fają rybaki takie niewody, 
co wyławiają rybecki z wody, 

jednak ty i t. d. 
4. A ja się stanę złotym sygnetem 

będę się tocyć łowickim Jakiem, 
jednuk ja twoją i t. d. 

(lub A ja się stanę śrybnym pierścieńc m, 
będę ię toczy l\ bitym go ·cieńcem, 

jednak ja twoją i t. d. 
5. A mam ja ocy i dobre ręce, 

ujrzę i chwycę takie pi er· cieitce, 
jednak ty i t. d. 



6. A ujm~ ja ai~ pod swoje boki, 
i puacę ja aię w górne obłoki, 

jednak ja i t. d. 
7. A mam ei ja tez pałasz przy botu, 

będę wycinał pannę z obłoku. 
jednał. ty muais moj'ł być, 
i wolą moją uczyni~. 

133. od U,lu4a (Luboeb•la). 

t •C&J . 

134. od Cnrwiaaka (Kro .. ów, Plukt) . 

2J 

~~~~1~~~~-~:~~~ 
et;~ .. ~ ,Jt, Po- kotha-la o-ua-la-la 

ll.ocbaa-ca 

- ~ 
to )i), ,:-r.r,- to Jf.j. 

l. Co jej, co jej, co jej - 3. Milej, milej, milej 
tej kochance mojej? ~dziem z aob'ł :tyli 

pokochała - oazalała jeśli wróeiaz - nie zaamueiaz 
to jej, to jej, to jej. ladanaazej chwili. 

lł. Nie trzeba aię smucić 4. - Gdzie przyjadę- tam stanę 
ani z :talem kłócić c~ loaem?) - tam konika doatanę. 

bo6 to wazyatko przeminie Wspomnij na tę, która clę 
w lada-naszt>j godzinie. 1) tak kochała, jak ja cię. 

u-bn-11 na 
a-ta-lic ••• 

136. od Wanuwy. 

\u - la - pa-ay, 
- bnea Ju ko - cha-ay P 

'l ladaaaaay =którykolwiek, apodziewaoy. 

__ .. 
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2. Serce moje, co mi za radę dasz, 
w kim się kocham, nie ma go tu 

[teraz.) 

136. 

Kogo płaczę , nie b{'dzie i potem, 
weź mili Bote, niech nie płacz~ 

[po nim.] 
r ... ,l er. Xll. n . 232. 

Kiedym Jo- r hal od a woje) koc ban~l"' 
l . Kiedym jechał od swojej kochanki, 3. :Sie wrócę ja, moje pociesenie, 

miesiąc świecił wyeoko. boć ty nie wie , dla cego? 
Ona za. mną oknem wygl&dała, Kiejja byłempod t wojem okienkiem, 

cy ja. jestem daleko. toś ty miała insego. 
::! . A ja id~ przez te ćtery pola, 4. Ocy widzą , serce molestuje, 

ona na mnie wołała : ze ci{' dostać nie mogę, 
A wróć-ze się, moje pociesenie. bierę karabin na r1.1kę, 

co . bym cię przegni~wała . masernję het w drogę. 
W . Wójrie~i P . INdN II a;r. 2H - Wad. • Oluka P. l. at . 427. 

J . Konopka : p . l . 11. ISO-Ul.- Lud Sor. X VI a . łS~. 

137. od Skiernlndr . 

o-kaem W)gl.-da-la rym u - jer hol do-le - ko. 

13 . od CJ"tr ka. 

a mo ·ja dziew t y -no. a mo-Ja )e- dy - oo roi o to· b lo &• - da-J• 

Ja na. konia siunde 
na wojne odjade 

2. Rzec niepodobna, 
dziewcyno nadobno, 

byś ty miała moją być. ty se mozes za mnnz iść. i t. d. 
K olłow1k:l : Lud 1łr4 8. 

l'ata r .•• d ••• 11 . (Sandom .) Itr . 19~ . 
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139. od Kutoa. 

~4-AUI § e 'IIIJ?; 1 ~ ~ c s-tE 
Ct!Airy la - ta wlornłem alułyl , wlemlem alutył goopo - da - no-wi, 

• H 1 1e e cclfl {Q l f: =l J 
ra-nom wotajal, alecko Itra-jol niech on .. m po-wie. 

l. Cztery lata wiernie'm słut.ył 
gospodarzowi, 

rano'm wstajał, sieczkę krajał, 

niech on sam powie. 
2. A to wszystko dla dziewczyny 

miło mi było, [dla jedynej 
bo się serce kieby smoła 

do niej lepiło . 

3. Ni ja jadać, ni ja pijać 
ni ja wyspania, 

tylko'm patrzał za dziewczyną 
gdzie wołki gania. 

4. Cztery wołki, cztery krówki 
na wiano miała, 

cztery sznurki koralików, 
mnie-by nie chciała. 

Wojeleki P. l . II . alr . 263. 
Lud Ser. XII n. 208-211. Str. XVI n. '36 . 

140. od lno'llodza (Lubocboia). 5 ·~'"'" l 

fłi4-iilft~f~t9~:oot1'1; M 
"'"'"' t:H~ ... "'"'"' 1. Cz.tery Jata wiemiem słut.ył gotpod&-no-wi ma-tulu, gospod'lno - wi, 

rano •stajał, słeck~ krajał oiechse 1am po - wie matu-lu, ole1·hzesam powte. 

2. Ni ja picia, ni ja jadła, 
ni ja wyspania, matulu, 

jeno'm patrzał za Anusią, 
gdzie wołki gania. 

3. Ona wołki a ja konie 
w ónej lescynie, 

ona gpiewa, ja przygrywam 
moji dziewcynie. 

4. I pognała swoje wołki 
dołem śpiewając, 

Pieaiń mazowiecka 

a ja za nią swe koniki, 
hoc wygrawając. 

5. A po co ześ konie przygnał, 
kiedyś nieładny, 

(razu) moje wołki z twemi końmi 
nie będą jadły. 

6. Przysed Wojtek, bodaj-ze-go! 
do mej dziewcyny, 

a ja został nieboracek 
z swoji przycyny. 

L>«l Ser. VI. ar. 297. 

141. 
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l. Cztćry lata wierniero łniył 
gospodarzowi, 

sieckie'm zezał, nie wiecezał, 
niech on sam powi. 

2. Ani ja jeść, ani ja pić, 
ani wyspania, 

tylko'm widział jak dziewcyna 
wołki wygania. 

l. Descyk pada, descyk roni 
po drobnej lescynie : 

kochaj-z~ mnie mój Jasieńkn 
scerze niezdradliwie. 

2. Ju:t-ci kochać jako kochać, 
jako nam się widzi -

najcięzej, się zakochawsy, 
nietrzeba się wstydzić. 

3. Pierwsyj nocy, o północy 
o pierwsyj godzinie; 

obróć-ze ię moja Maryś 
prawJln bockiem do mnie! 

3. A to wsystko dla •lziewcyny, 
milo mi było, 

bo mi serce jak do moły, 
do nij leJ,iło. 

4. I fartusek muślinowy 
i pier~cień złoty 

i kiesućka (spod11ica) drylichowa 
cudn~j roboty. 

Sowitiek l: Cltttnt pł>lOtlłłł , n 4, 

od Grodzi ka (.Jordauowlce). 

po dro-b•~J lu<) -ul••, kocbij-u mule 

- -- -2] 

4. Nie obrócę, nie obróct;, 
bo mnie bocek boli; 

utraciłam ja rumianość 
dla Jasieńka woli. 

5. Zeby ja to scerze wiedział 
ze dla mnie samego, 

kupiłby ja malowidła 
do licka twojego. 

6. Zeby ja się malowała 
zrana do wiecora, 

niebędę ja taką dzisiaj 
jaką byłam wcora. 

l.u•l Suya XVI. D. 441-Ht. 

142. b) od Warsuwy (Biuiew, B•opy). 

mój Ja 

2. Kiedy widzis mój Ja ieńku 
zem tobie zycliwa 

dopomozes mi Jasieńku 
bym była scęśliwa. 

3. Nie zdradzę ja, nie zdradz~ ja, 
nie zdradzę, ja ciebie, 

-=~ 
bodajze ja karcek złoma.ł 

jadący od ciebie. 
4. Jesce Jasio nie dojechał 

i połowy drogi, 
a jut Jasio karcek złomał 

jego konik nogi. 
WoJcl<kl P. l. l. 1. 161. 
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143. od Waruewy (Siekierki, Lu, zerun) . 

tęEf-1N;STiliL4CJJz:gtgrĘI~ 
Ro-!la pa - da Jłońca aiada na dro-ho~J le - sey - nie, 

~ J ~" ~ 

[ł ~ r rctcibtrt; P-=t&t4fmr=I!, 'E 
~oc.haj - ze mnie mój Ja - oleńku, kocbej nie •dra-dll - wie. 

Nuta ob. 11, 83 l Lurl Ser. XVI n. 420. 

Obau nr 6. 144. od Grodtiska (K•I•ienice). 

[~#1 ~@-gj}t_l]gl_q=ttey=t: ]-}--: ;J 
~ lo" <l 

D•j mi B·• - te upneol&e ko-go ja ko-cha - lam, po którym Ja 

~~~=t=~t~T=cS3-=tf~~tJiE· ~-.--~~~~gggg~ 
ka-wa łe-ne S('t- ro-- Id do - zna ta 

I. Daj mi Bote zaprzestać 
kogo ja kochałam, 

po którym ja kawalerze 
scyrości doznałam. 

2. A doznałam, doznałam 
i jesce doznaję, 

skarz go Boże na honorze, 
nif'ch ja go nie łaję. 

3. Przedttlm, przedtem w kawalurze 
scyroM niPpojęta, 

a jak zacąn z ]Ja.nną gadat\ 
byla mowa :<\lit;>t.ł . 

·L W taniec ithit, rąckę .:t·iska , 
!lo n t\ g rulem bijP. 

bierzP J!iwko ze ;klt·nirą. 
za zctro\1 i e jej Jdje. 

5. A jak zacąn dysknrowa~ 
gdyby anioł z nieba, 

a zajrzyj tam w jego serce, 
to witcyj nie trzeba. 

(ti. lolzw w mniPr, rąckę ściska 
i d,, Boga wzdycha.; 

zeby zajrzer 1V ,it' go Rt>rce, 
;,, 'l nadzieJa licha} 

7. Boć przedtem ja cię kocbała 
teraz ani kąska, 

lepse to moje kocbanie: 
n trzewieka watątka ! 

8. Kata-ś miała nie wstązeckę, 
tylko kawał łyka; 

na głowie jtlj nie nosiła, 

cózby n trzewika! 

:l. Urwałabym ja pokrzywkę. 
boj~ się nią sparzyć, 

tak tez i złym kawalirem 
hoję się zarazić. 

10 l rwałbym i ja pokrzywkę 
by mnie nie sparzyła, 

a wziąnbym cit>bie za zonę 
zebyś zło\ nie była. 

11. Wyjezdza.j, wyjezdzaj 
z ;1od wórecka meg-o, 

bo ja ~it: tu bpodzit:\\ a m 
kogo~ godniejst>go. 

12. Wyjechać, wyjadę, 
insy nie przyjedzie ; 

pamiętaj-zł:', grzecna damo, 
zal ci tego bedzit>. 
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13. Oj zal ci tego bedzie, 14. 
ja nie będe łyseć: 

Napisać, napisę, 
papieru nie stało ; 

chyba, chyba - wola twoja
będzies listy pisać. 

słońce za ło, świeca zgasła, 
pióro się złamało. 

145. otl łAwicz• Gomb1aa. 
l 

N•e rób -ie ty err-cu tru-dy, nie prr.yjd&UI z, pnyjdzłe drugi 

K" dotnil- ław. ~uta. L•·l tle r. XIII n. 143. 

l.. a kościele gałka, 5. Zygawecka kole plota, 
w tej gałce fijałka - boję ię nią sparzyć -

nie pójdę ja za zaduego tak tet. i złym kawalirem 
jeno za Iichałka. boję ię zarazić. 

2. U Michałka chleba krajka 6. Bo u złego kawalira 
i wódka z kro kosem, to złość niepojęta; 

Michałkowa nic nie robi, nata) kiedy przyjdzie z nim pogadać, 
nie przewróci włosem (pier- jego mowa. 'więta 

3. Tylko przJ':idzie wedle lustra, 7. Wiele ości, wiele o ci 
pięknie się ustro,ii, w tym jęczmiennym snopie, 

i wygląda na Michałka, tyle złości, nie cerości 
z kim . lichalek stoji. w k zdziu leilkim chłopie. 

4. Ramie jego wedle niego, się) 8. 'Wiele wełny, wiele wełny 
nigdy nie tykane, (nie ru za M białPj owiecce, 

zygawecka (pokrzywa) w ogró- tyle cnotki, poćciwości 
az przewija llcianę. [ decku w kazde.i panienecce. 

H. Wiele , ierści, wiele sierści 
na jałowej krowie, 

tyle złości, przewrotuości 

w męzatce i wdowie. 
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od Zychlloo, Gombino. 
• # 

=: PJ[t=a-C-H 
Ja llo- ryoi gono-le-cki J• ł.ta-ry ni .'·i-wa, a lla - ryola 

= ł ~ 
~iiffi tli m l ntl 

kata sjadła, ledwie na mni e iywa. 

Nula D, U7. A. 147. b) 

l. Dolina, dolina, 
przy dolinie trawa,

cemu ześ mnie, moja panno, 
kocbać nie łaskawa. 

2. Dolina, dolina, 
przy dolinie grzybki, -

a jak-ze ja cię mam kochać, 

kiedyś chłopak brzydki. 

Tul : Lud er. l V Ur. SO D . 160. 

3. Trzeba-by mnie pióra, 
trzeba lekkiej ręki, 

azeby ja móg wypisać 
piękność tej panienki. 

4. Nózeckę maluśką, -
dał jej Bóg z natury, 

na nią trzewicek maluśki 
z całej bycej skóry. 

5. Wdzięczny głos do tego 
kieby u słowika, 

ale tego co za górą 
kobyły połyka. 

Nuta nr. H1 . " · 

l.Pragną ocki pragną, 
za dziewcyną ładną,. 
Obiecała a nie dała 
chusteckę jedwabną. 

2. Dam ci Jasiu potem 
jak wysyję złotem, 
teby ojciec, matka 
niewiedzieli o t~m . 

3. Ojciec, matka nie wie, 
ale ludzie wiedzą, 

i ci przyjaciele 
co za stołem siedzą. 

4. Jeden pije piwko, 
drugi gorzałecke, 
a t"zeci powiada 
ze zdradził dzieweckę . 

l.48. 

Obae< nr . 6. 11 . 

od l:.u•łeza , Rawy. 

5. Nie ja.-ć to ją, zdradził, 
sama się zdradziła 

i ta ciemna nocka 
co po nij chodziła. 

6. Nie tak ciemna nockB. 
jak-li gorzałecka, 
co ją tak pijała 
jak nie panienecka. 

7. A wiela-z to było 
pijaństwa mojego ? 
Godzina z wiecora 
az do dnia. białego. 

8. Juz to ten nic nie wart 
co po nocy chodzi ; 
to łajdak i k ... a, 
i pijak i złodziej. 
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149. 

Ei:lt_t"_;=-
~-P.~ 

~" 
Ctery koale .Ja.~ lo miał Juio mial, 

srebrem złotern kowac dał, arebr~m zlotem kowa c dal. 

l. C tery konie Jasio miał, 
śrebrem, złotem kować dał. 

2. Konie na most nie chciały 
bo się zdrady bojały. 

3. O dziewecko, dziewecko, 
rozwesel me serdecko. 

4.- • ie ja'm ci go smuciła, 
zebym go weseliła! 

5. Smucił ci go ojciec, mać, -
nie chcieli mnie za cię dać. 

6. - Siła'· chustek nadała, 
co' powracać kazała? 

7. Jedną dałam z cętecką, 
byłam gr:r.ecną dziewecką. 

8. Drugą dałam jedwabną, 
kiedym była twą ładną. 

9. Trzecią dałam :r. kwiatami, 
kiej '' przyjechał z bratami. 

l O. U wartą dałam z rózgami, 
kiej 'ś pr:r.yjechał z druzbami. 

150. od Piaśerxna ( Kn~t&yn) 1841 . = ocetlitr 

• 

~ !+::t::t:;;;=·r.-.::;.rl~-:· ~ ~ ~ • ... .. ~ ~ .... ~ _ :;; ~-~E~ "; --~ ,; . -u;-
~· __ .., - __ ,; ___ , t 3-~ ~ __;,; - --

" C.ery konie Ja - oio miał . Ctery ko -ult< ,Ja io mial, rehrem tłotern 

EE-r~=n;:t·;~;~~=-t-~·RI-c~~~~r~~~· ~-=~r~===~-=-==~~o~~ ~~ - "' ;, .... . - --- :::=:::J 
ko-wać dał. ~·hrem zło - te~ ko \U ł cia ł 

l. Ctery konie Jasio miał, 
wsystkie złotem kować dał. 

2. A od kazdej podkowy 
talar bity gotowy. 

3. Kiedy na prom (v. most) stąpały, 
cerem złotem brząkały. 

4. Wyjezdzał na wojenkę 
i zapukał w okienko. 

5. 'Vyjd:t-ze, wyjd:t-ze kochanko , 
pocies moje serdeńko. 

6. Nie będe go ciesyła, 
bo'm ci go nie smuciła. 

7. Pociesy go ociec, mać, 
nie chcieli mię za cię dać. 

(v. nie chciałeś mię zaraz brać). 
8. A teraz mie wydaje, 

co mi pasik nie staje. 
9. Nadwiąz paska wstązecką 

będzies jesce dziewecką. 

10. Żebym'ć go (na)wiązała złotem 
już-ci mi to nic po tern. 

11. Juz cię Bogu polecam 
juz do inny odjezdzam. 

12. - A polecaj, polecaj, 
a chu tecki powracaj. 

13. Wiele mi ich nadawała? 
coś mi je wracać kazała. 

14. Dałam ci ich Jasiu seść 
wyrachnjze jeśli chces. 

15. Jedne'm dała z wysyciem, 
kiedym była dziewcęciem. 

16. Drugą, kiejś sed drózecką 
kiedym była dziewecką. 

l 7. Trzecią 'm dała bieluchną 
kiedym była miluchną. 

18. Czwartą dałam z kwiatami 
kiedyś jechał z bratami. 



l !1. Piąt;\ dałam jedwabną 
kiedy.' mię zwał nadobną. 

:lO. "ó tą dałam z leli ją, 
mó.i Jasińku, wróć mi ją. 

ll4 

21. Oj nie wrócę, nie wrócę, 
az ją w niwPc obrócę. 

22. Konikami stratuję, 
reśtę w bucik obuję. 

l.11 d :>or, XII. D !łO. - . er. XVI n . Hł - 446 - ;o/yta. or I tr 183 D 14 g. - 15 o 

151. 

Ctyry ko -nit Ja -ato miał, cty - r) "-• •.!t 
,; 

Ja110 mial,._ y tld~ ct~r 

K. Kodowaki Lw.d atr. 83. 

15H. od Strykowa 1 Pi~tli.u 

.Jedtito: Ja-a•o 

l. J e<lzit> Ja sio od Torunia, 
etery konie miał, 

2. I wsystkie je złotem kut dał, 
zlotem kuć dał. 

3. KI dy taki bogaty, 
zwróć mi chusty, ty, ty. 

·1.- Wi la' mi ich nadała 
co zwracać kazała? 

5.- ,lednę ' ru dała bielucho. 
kiedy'm była maluchną. 

.l t d&lt Julo od Toruola 

ct~ry konif' m,•t miał miał 

6. Drugą dałam z obrębem 
choć'eru była jak bębe .... 

i. Trzrcią dałam z kwiatami 
choć'em była nie pani. 

t!. Czwartą dałam ze złota, 
choć'em była sierota. 

9. l'iąt. dałam z leliją, 
mówię: łotrze, zwró 1 mi ją 

l O. Pod konicki po. cielę. 
z ciebie . .ię naśmiPję . 

miał. 
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15[). od l jazd 1 R ' ~"'' • l t) 

Fi=-~2:.. -:,-_ ,.. • ł • :_::t".-::}:r =;-~-rf ~ : :--.1 .--:..-= :t.?.~ 
~ -4--·~- ... =~ . ; __ I_"' ___ _, t - r:-+ __ 

.. Wy-ltŻ. · ~ l ł 1h: "'. ·- ko, po~1e mo J l o-\11 d ; ł'tt ( l - .. ) Clt 

"'"' - -.=•:: = --..- -=----~~ ·- ,_- =-=-- -- ~ . __,... . . ~ -- _.. ·- -- ~-- --
_ " -- -~ --·- - Ił~ ·- - ----=-: 

· • ~Jdec rna c n• r ch1 ie li mnie u • i t: tu 

gTU - dl:\ - ly \IlU go l~ b1 e, h•J 

l. \V dzikim boru na d.ęhie 
gruchały tam gołębie 

:2 . Tylko jł'til•n nie gruchał, 

co panienkę o~ukał. 
3 Całej nocki nie pala, 

dyziu, dyziu! wolała. 

4. Dyzin, dyzin, dyzieńku, 
gdzie z odjezdza~; kochanku ? 

5.- Ja odjezdzarn pod Kalis . 
-A komu· z mnie zosta wis? 

6. Zalecaj się, zalecaj, 
mnie chustecki powmcaj 

h j ~~~ - ł \" hu~ 

i .- WieJa' ~ mi ich ml•łałn, 

Z i' ~ .i t· 1.\H.I<:a i- kazała : 

H . .lt•du{m •lala z kwiatami 
nit · \lir ojciec 1. hraciami . 

H. ]lrll!!<! •1:11am Zl' zlott>m, 
ni l' \lie matula o tPm. 

10. - • ' ie \\TÓ l' ę ich, nit' wrÓC\' 
pod. konika i l' h \\ rznc~. 

11. ~h·ch j e konik podepce, 
kiedy panna jnz nie chce. 

12. ~it>ch je konik ·tratuje, 
kiedy panna nie cuje. 

K Ko1łu • ki : L wd .. tr li. 

15 7 • ot t Pu ~ 11 1 ' •~l•w) , ,ftzi ·nu.) -~- f-'- 1: •.• t ; ~-=-t~ -~- · -.~ 3 
~ " .; -- -·--- _ -3 

A 'tlloidzt Ja ddewcy· no ;r.c nm it n ił' lu- b i.. l'\ jJ j a k i 

_..,.._ - -'"'~ -~ 

I-+--. -I • - -· f :::l .. t· J • ---- ,.. - · • l -~ • • • ; oJ..-J • 4 -., - -~ -- " -- V' . ,; - --
~ ~ 

ka - 11 - ka uitu tu z.u pa - ui "-·• · dt t ~ w \tH mo j.t 

!. A widr.ę ja dz1ewcyno :L :\lam part,; zupanikow 
ze mnie nieluhis , i pa. krępowy, 

ani rocek ani d w a i · wiPzy gros w ki~ ·ieni 
na mnie nie spójrzys. za\\ se gotowy. 

Cy-to ja jaki kalika, ~· el :tzkami •lwa gro:a, 
cy nie mam zupanika, 1 chu~tt·ck•: tło no~a, 

d.ziewc) no moja. dzi~\\cyno moja! 
M.a.C01'11 '~ f . Ił ' ·' 
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3. I portacki cyrwone 4. A ja ciebie dziewcyno 
i z guzikami, nie spuscę z oka, 

i buciki smarowne ani rocek ani dwa, 
i z podkówkami. ani półroka. 

Świety wiecheć wesłałem, Tyś klęcała w kościele, -
by ci się spodobałem choć innych było wiele, 

dziewcyno moja. ciebiem uwazał. 
5. Jakeś wyjsła z kościola 

rzuciłem okiem, 
postąpiłem za tobą 

syrokim krokiem. 
Nie śmiałem cie przywitać, 

o zdrowie się pytać 

w jakiem obstajes. 
Lud Ser. XII n. U2-2U. 

158. od Nucwno11·a (Oou<bclw) 

~@1 i-llib:RWl~;4-=ą 
Po- o-bn·o ty Ma rysieD-ku ju1 nie lu - bit mnlr, Wsy••kie moje 

a to mo- je :u - le-ca- nie jt'lt po-da-re-mne. 

rę~-r-~~-~-~-~ _L~~-==11::=t=r:=:=t~~-===j 
u a1u-gi, którtm cy - nii cu dłu- gi, s• po - da - re- mne. 

od Inowładza tR••<>y<a). 

khniam ci się u- niunie toć po-darem -- nie. 

Ei=#- ~ • r:~~ ~-u ~l i1J-9i ~ ~- • 7 ~ - r~-~-~ :.._ __ ;;:----=__ -- == 
u-słu - ~i tom tak <'. yulł ru dłup;i •• poda - rtm - ne . 

l. Pono to ty dziewcyno 
nie lubi s ty mnie; 

kłaniam ci się onizenie, 
toć podaremnie. 

Wsystkie moje usługi, 
C(Jffi tak cynił cas długi 

S<l podaremne. 

2. Nie tydzień to, ani dwa, 
ani półroka, 

jak cię kocham serdecnie, 
źrenicę oka. 

Serdecuego kochania, 
codziennego wzdychania 

nic nie uwazas. 
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3. Choć clę widzę z daleka 4. Wychodzi& ty z kościoła 
labo w kościele, rzucam ja oklrm, 

miło mi tez na clę spójrzyć i zo. tobą pod,zam 
choć innych wiele. eyrokim krokiem. 

Chociaz trzepif,l pacierze, Zebym się z tobą przywital, 
ch~ć mnie do ciebie bierze, i o miłe zdrowie spytał, 

wzdycham ustawnie. w jaki~m ostajes. 
5. Ale ty stronie odemnie, 

dziwno mi temu, 
nie wieJa ze mną mówis, 

la-boga, cemu? 
Powiedz ze mi z przyjatni, 
serca mego nie drażnij 

umartwionego. 

160. 

t . Jo;j to-ba cy1 dzle• ucha, 

od Ło•tcu 

te ty ze m n• p81ajuC"ha ulf'rhC'elzyc w pa - ne. 

oie mlo,Jy, ty ja nimara u-ro-dv 

2. Mam u kosuli guziki, 
suknil,l ze nurami, 

mam buty z bycej skóry, 
z podkóweckami. 

Podu-1k1 putho•e, 

krtyukęo mai o-wa-n,, 

001;0 wlfcÓJ chcu dalewucbo, <eiO •itCi'J che« 

161. 

3. 'wiezych wiecbelów nasłałem 
zeby się spodobałem, 

cego więcy chces, dziewucho, 
cego więcy chces. 

I~u,l. ser, X 11. n. t.f2 

o•l Rawy (Zgllnna_. 

·'• 1u, •t-i-u mni . 

4-. J l'ź)i-ć mi Ja i u nie wierzy s, 
toć-ta sam do mnie dobiezys. 

l'rr..nrawię dzwonecek 
do mojich nózecek, 
gdzie ja tobiP ·tąpnę, 
to ja tobie brząkn~, 

cło" ierzys .l a. in, llowiPt'zy:. 
I,Hd, ):t r. :'(li n 2h -!li 



162. o d Skierni wi t 

we7.u mnie Juiu, 

i L. rlyokę cerwo- n• Ka ~ k ~ ko-chan~ 

l. Po rynecku chodziła, :~. 
za nim konika wodziła: 

A na-~ci 1 ), a naści, nadobny Ja
dla ciebie'm go kupiła. f sień ku 

2. Da konika rad wezmę, 4. 
bo na koniku rad jezdzę. 

A ja ciebif' nie chcę, nadobna Ka
nie spodobała ' mi się. [ sinko, 

od L<łwirza (Złalri. 1)w ko~r u~luy) 

za nam ko- ni - lri.' ~o - d z 1 - la . 

-l o. 

Po rynecku chodziła 
za nim uzd('('ke nosiła. 

A na-~ci, a naści,nadobny Ja 
dla ciebie'm ją kupiła. 

Ja uzdeckę rad wezm,., 

ieńku, 

bo ja z uzdecką rad jezdzę, 
A ja ciebie nie chct, nadobna Ka

nit> spodobałaś mi się. [ iitko, 

( \\' ten sposób daje mu ona : buciki, dmsterkę, kosulkę. On zaś 
ppwtarzając że przyjmie, bo rad w tern chodzi, wciąż odmawia jej 
ręki, iż mu się nie spodobała). 

l\ uu 1b nr 11 . l li 1. 

ka - .. - -.... -~ -~ą-~ - ... ... . . .....- ... - ... -
H1:+t--'-_-_..._ __ ._ , ';i . ..., • - · . L:.:.C::.. -===-----------·J .., 

p1t c o de mn tP 

u t ~ "" e m111c, "' m J n:~~j W1- l lfj- ~ ~ · 



l. A on konie pasie, 
przyniesła mu kas~ (kaszę): 
Nie jetdziej prec ode mnie 
rozkochaj-ze sie we mnie, 

o mój najmilejsy ! 

2. A on konie pęta, 
ona przed nim klęka : 

Nie jatdziej prec i t . d. 

:3. On konia kulbacy, 
ona mu tłumacy: 

Nie jetdzitlj prec i t. d. 

4. On na konia siada, 
ona krzyzero pada : 
~ie jetdzij prec i t. d. 
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5. On za Bozą-męką, 
ona kiwa ręką : 
~ie jetdzij prec i t. d. 

6. On za pustą grusą 
ona kiwa chustką : 

~ie jetdzij prec ode mnie, 
a rozkochaj się we mnie. 

o mój najmilejsy! 

7. Pojechał, pojechał, 
bodaj się nie wrócił, 
a bodaj-ze nogę złomał, 
głowę zranił, rękę "skręcił, 

a i d .. . pogniót ! 

V. 

Strata wianka. Żale. 

\Vutloa 

OJ da po "Ie -

l. Oj da powiedziałaś, mała, 
oj da zem ci wionek nkrad. 
Oj da tyd wodę brała, 
w studzienkę ci upad . 

2. Oj sięgaj-ze go, sięgaj 
oj prawił rącką do dna, 
oj jeśli go dostanies, 
będzies ci go godna. 

3. Dostałam go, dostałam, 
ale je ce nie był cały, 

oj i ćttlry poleteckl 
z niego wyleciały. 

165. 

wi ant k ukrad . 

4. Oj płakała ja wcoraj , 
da i place ja i dzi ', . 
oj nad mojtlm wianeckiem, 
nie mogę go uwić. 

5. Oj j uz-ci to po sprawie, 
juz to po sprawit> , 
utopiłam swój wianecek 
w Tretkowskim stawie . 

6. Żebyś była tak poćciwa, 
da jakeś urodziwa, 
nigdy-bym cię nie opuścił, 

jf'st to rzec prawdziwa. 

7. Ale w tobie tyle cnoty, 
co w tym stawie wody 1), 

pozal-ze si~, mocny Boze 
tej twojej urody. 

1) Staw wówczas był wysechł. 
/ , ud . or. III n . 7G . 
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od Czt roka (Cuplln), 

ty s 

Dodają: 

CPgo płaces, cego rycys, 
cy ci ~anka zal ? 

Cemuś wtedy nie płakała 
kiedym ci go brał? 

16 7. o~ War•zawy (Po .. aln). 

Ei=p-~1~--tr=" g' tT=f ·j~ cęz· .. :&~=--- ... =EJ.=.t:-_ . ---- ..V:=Ł ~~3 
Por;n• ła d7 ! ew-~.: yna bez bhr by de-h•c ko, a Ja-

p l 

-
---4~3 l:~~J .J-e; ~---~ -~=-- ·~ - -:;~ --~------

C- *-T " -:--- • .._ --. == 
"' "" l L-

sio zasta wiał ua mą sl - de łecko 

l. Pognała dziewcyna 
przez bór bydełecko, 
a Jasio zastawiał 
na nią sidołecko. 

2. Mój Jasiu kochany 
com ja tobie winna, 
zebyś ty zastawiał 
po gościńcu sidła . 

3. Sam niewiem, sam niewiem 
gdzie mi się podzlała 
cy w sidełka wpadła 
cyli przeleciała . 

4. Siodłaj mi chłopce 
konika mojego, 
oj pojade ja sukać 
kochania mojego. 

5. I dogonił ci ją 
na zielonej drodze ; 
oj będzie jej tam, będzie, 
dziewcynie niebodze! 

6. Stanęła na drodze 
rącki załomawsy : 

niezdradzaj ze ty mnie 
J asieńku najmilsy! 

7. Niezdradze, niezdradze, 
ale cie nie chybie, 
oj chociaz przy tanecku 
to ja ciebie zdybie. 

8. Nie sama, nie sama 
do tanecka ehodze, 
oj mam ja kompanecki 
co je z sobą wodze. 

9. Twoim kompaneckom 
piwa, gorzałecki, 
oj a z tobą dziewcyno 
spać do komórecki. 

10. Wysła z komórecki 
zapłakała ocki : 
bodaj się nie śniły 

mo,ie kompanecki. 



11. Sama ja se sama 
jako cybulecka, 
oj juzci mnie od ·tąpiła 
cała rodzinecka. 
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l 2. ama ją e a ma 
jako w polu syska, 
gdzie ja się podzieję 

uboga 'lfaryśka! 
t~ud, ber III. D ':'.-. 

ł\, Kozl u .. kJ. l~łll. att. 9.! 

l G8. ooł Tarczy out (l'ralmów, 

~ ~ ~ 
-a_?=,.,::l=I t --r.~:f ~ -~~~-0 J.-=.- : : ~ ••• 3 

- A- .... _- ,., --:=:f-~~ł ~-==== ... "' r ["'~~ -r4:3 
" ..... A k l~rl ja gnalam prze l bór IJ) -d• l J.., z•- taY.i•ł .h- ienko 

• _.!. - , - """i" - .. - -I F: - --~ 
_.,... ~:t _.,., f • --------- --- __ -_-__ ., ., 

ru mnie ał - de łe·· k· 

l. A kiedy ja gnałam 
przez bór bydełt>cko, 

zastawiał Ja iei1ko 
na mnie idełecku . 

:ł. Nie ułowis ty mnie 
zadnem sidełeckiem, 

je 'li mnie nie złagodzi s 
łagodoem słóweckiem. 

a. ,luk się Boga boj~, 
niewiem gdzie się działa, 

cy w sidełka wpadła 
cyli przclPciala. 

-!. l'odajze mnie chłopce 
konika wronego; 

pojadę, posukam 
kochania mojego. 

5. Jak go zul!acyła 
rl!cki załamuje : 

mój Ja i u najmil y 
nie zdradzaj ze ty mnie! 

6 .• ie zdradzę, ni 1.dradzę 

jak . ię Boga hoję -
widzis ->.e dziewcyno 

na koniku toję. 

7. Nie ułowię ja citt 
na konilt s i tlz:ICY, 

ułowię ja. ciebie 
z karcemki id !C.)'. 

8 . i'lie sama ja ,Jasiu 
do kurct' mki chodzę 

mam ja kumpaneck \· 
co ją z sOU<! \\odzę. 

9. Dla twej kompanecki 
ph1a, gorzałecki; 

a z to b•! dzie\1 cyno 
spać do kouHirecki. 

10. Twoją kompaneckę 
miodzikiem upuj\', 

a tobie dziewcyno 
Iigielka wy trok 

169. 
Czt to puy we rlu plewena 

l . Dobrą ja matkę miała, 
robić mi nie kazała; 

. iesce lep. ego ojca 
kazał mi i 'ć do toi1ca. 

2 . A idź ze córo', idź ze 
potailcuj ze i przyjdź ze. 
-1'ie przyjdę az we świtanie 
z chłopcami na śniadanie. 

ud Warou"7 ( Wilanów) 

3. 'óz na ~niadanie gotować, 
chleba z serem nie załować . 
Je t parę cieląt w kojcu, 
trza kazać zabić ojcu, 
i parę kut· na grzędzie, 
to i ' niatlanko b~dzie. 
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4. A idź ze córuś, idź ze, 
potai1cnjze i przyjdźze. 
-Nie przyjdę a~ we świtanie 
z chłopcami na śniadanie. 

5. Dołkiem dziewcyno, dołkiem, 
co to mas pod nadołkiem? 
- Kokoskę jarzębiatą, 
troseckę przycubatą. 

ob. Lud Ser. n n . 179. 

Nuta ob . ur 100. 170. 

l. i\foja matulu - moja kochana, 
daj mi e do d wora słuzyć, 

Nuta Ser. VI n. SlS. 

boć to we d worze - ró~ni panowie 
mogę roskosy uzyć. 

2. Boć to we dworze - boć to we dworze 
drogie mytecka dają, 

niewyjdzie rocek - niewyjdzie i dwa 
sukienecki sprawiają. 

3. ~iewysło rocek - nie wysło i dwa, 
niewysło i półtora, 

idzie dziewcyna - idzie jedyna 
idzie z placem ze dwora. 

4. :Moja matulu - moja kochana, 
oj moja ty rodzona, 

pierw dzieciątecko - pierw dzieciąteck() 
oj niz suknia zielona. 

5. Moja matulu - moja kochana 
przechowaj ze mi ogień, 

niech ja nie chodzę - niech ja nie łazę 
do sąsiadecki co dzień. 

6. Bo u sąsiada - co dzień wysiada 
tam parohecek gładki, 

straciłam wianek - siedmiu rumianek, 
nieradzący się matki. 

7. W kazdym kątecku - po dzieciątecku, 
tam na zapiecku troje,l 

Obejrzyj ze się - nadobny Jasiu, 
wsystkoć to ony twoje. 
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8. ~ie frasuj ze się - dziewcyno moja 
o moje dzlatecki, 

pójdę ja z kosą - trawkę siec z rosą 
one wezmą grabecki. 

ob. L•d (PI .. nl) Serya l . olr. 100 n. 11 e. 

Nuta nr ua 171. o<l Czer-ka, (;óry (Bru acu). 

do-11 do mnie 
lo/ 

maleń - k• opa 

1. Kiedym ja se była 
nadobną dziewecką, 
zaglądali do mnie 
maleńką śparecką. 

2. A teraz ci wchodzą 
juz całeroi dzwiami, 
co ja sobie wspomnę, 
zaleje się łzami. 

3. Mój Jasiu, mój Jasio, 
co ja tobie winna, 
a ty mi zastawlas 
pod łózecko sidła. 

4. Nie ołowis ty mnie 
swoj6m sidełeckiem, 
tylko mnie ułO\\ is 
łagodn6m słóweckiem. 

5. Posła do ko cioła 
dzieciątko lulając, 

Jaś jedzie od insyj, 
a wykrzykiwając. 

6. A jedzie on jedzie, 
pomija swój gło lk, 
a Marysia :r.a nim, 
rozcesaw y wło ik. 

7. Maryś, moja Maryś, 
zapleć ten warkocek, 
niechaj się nie plące 
koło moich rąct>k. 

n• d n - bn'l dtit - we<"-kt, 

ree - ką.. 

8. Nie będe go pletła 
ani go cesała, 
na ciebie Jasieńku 
będe narzekała. 

9. Nie narzekaj na mnie, 
narzekaj na siebie, 
z maluchnych dziatecek 
kochallilwa siebie. 

10. I wysypał·ci jl 
talary na stole : 
racboj .ze Marysiu, 
stanie·li za twoje? 

11. Nie stanie, nie stanie, 
trzeba jesce trząsnąć, 
drozsy mbj wionecek 
nizeli ten tysiąc. 

12. I zgarnęła ci je 
w bieluchny fartoaek, 
zalała si~ łzami 
patrzący na brzusek. 

13. Brzusin mój, brzusiu mój, 
coś mi tak wysocki? 
nie moze cie obstać 
fartu ek serocki. 

14. A gdzieś się podzlała, 
moja piersa cnoto ? 
chowałam ja clę 
jako w skrzyni złoto. 



15. Dałabym ci dała 
pierścionecek złoty, 
ze by ' ty mi oddał 
choć połowę cnoty. 

Nuu n. 178 

l. Z tamtej strony wody 
panienecka płynie ; 

zeby ja miał cółenecko, 
pojechałbym po ni~ . 

2. Ani cółenecka, 
ani wioselt>cka: 
utonęła, utonęła 
nadobna dziewecka . 

i4 

16. Zebyś mi :\farysiu 

172. 

d w a pier~cienie dala, 
juz sl•; twoja cnota. 
z moją pomięsała. 

od Muc1.on ,,... (O u chów) , 

7. Skryła mu ię panna 
w borze pod lescynt! ; 
znalaz ci ją między li~dem , 
ciesył się dziewcy1u1 

8. A Boze, mój Boze, 
cóz-em ucyniła, 
dałam gęby knchankowi 
za sklaneckę wina. 

3. Puść charty ze smyc11, 9. Za śklaneckę wina, 
niech tę pannę schwycą ; za !lera krajankę : 

ona toi zadumana w cem ja będę kołysała 
w polu za grani ci! . tę swoją kompankę? 

·1. Gdzie to panno idzies, 10. Z'l. 'klanPckę wina, 
gdzie panno wędruj es? za sera gomółkę; 
~a jagody do dąbrowy, w cem ja b~dę kołysała 
gdzie wasan polujes. tę swoją kukułkę? 

:> . Prosę je tu zbierać, 11. Kołys ze mi, kołys, 
ale się nie spiesyć, moja. matko, kołys; 
przyjadę tu w krótkiej chwili, a juz-ci mi nie powiedzą: 
zeby i~ uciesyć hej Kasin co robis? 

ti . Będziemy je zbierać, 12. Lulaj-ze mi, lulaj 
będziemy się spie yć; moja kukniecko; 
a jak ci je nazbieramy, a juzci mi nie powiedzą: 
b~·lziemy ię ciesyć. dzień dobry dziewecko! 

1:3. A tylko powiedzą; 
dobra nocka pani 1 

a ja sobie rozmyślący, 
zaleję się łzami. 

l. .\liędzy ogrody 
biezące wody, -
rwały panienki 
carne jagody. 

2. Przyjechał do nich 
kawaler młody. 
pro iemy pana 
na te jag dy. 

l i3. 
od Curoka, 06ry. 

3. Nie wiele my!Uąc 
z kon1ka skiknął, 
swoją najmilsą 

za rąckę ~cisnoł. 

4. Wy bujne wiatry 
\\iejcie nade mną, 
i wy tez wichry 
sumcie nade mną. 



5. l wr kamienie 
cię z ku wzdychajcie, 
mo.iemn sercu 
za l rozry\\ aj ci e. 

l. A jechało trzech kozaków, 
"'syscy pod piórami ; 

darowali na ej pani 
krzynie :r. talaramy. 

2. Jak ze by~o nie darować 
kiedy selma ładna, 

suknia na nij atła o'>'a, 
ch u tecka jedwabna. 

l. .l echa Iem z Krakowa, 
z Krakowa do Lwowa ; 
odpadła, odpadła 
koniowi podkowa. 

:.>.. Jak ze ićj tu uk, ć, 
ćtery mile drogi ; 
nkając, p.) taj• c 

t~j nowej podkowy. 
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175. 

6. Jak (ja) ię do tanę 
do twej po cieli , 
a moją du ę 

bierą anieli. 
f ,• d. · tr. . II n 284 

od G rod• i ka 1 K ·~ienlrt) . 

3. Cepiec zŁoty wrj roboty, 
fartusek złocisty: 

napit~ ze mi moja ~[aryś 

do War awy. listy . 
4. Radabym ci napisała, 

ale niemam na cem ; 
gą ka z piórkiem poleciała, 

świecka zga la z wiatrem. 
Lwd , 'lor. XII n, 2 2-4 

K Koztowek l. I.wt Itr. H - . 

od War uv.y ( WIIan 6w), 

:1. Przyjechało trzej królowie, 
w yscy pod płóra.mi : 
darowali na flj Ka. i 
skrzynię z talarami 

:ł. Jak nie mieli darować. 
na a Ka ia ładna, 
uknia na nij jak na pa ni, 

ch u tecka je d wabna. 
Lwd tr XII n. ~1<1 



l. Kazał sobie ~oni& iodłać 
i wyjechał w polr, . 

i zobacył trzy dziew cyny 
z górecki na dole. 

2. Jednej było panna Anna, 
drugi~j ?olaryjanna, 

ale trzeeiej niewysłowił 
boć to jego panna. 1) 

3. Tak pośpiesał, tak pośpiesał, 
jedna mu się skryła, 

drobniutka ją olsynecka 
w tym lasku zakryła. 

4. Zacął sukać i tu i tu, 
pomi~dzy olsyną, 

znałaz-ci ją, zsiad z konika,· 
ciesył się dziewcyną. 

5. Przyjechało trzech huzarów, 
wsyscy pod piórami, 

darowali AnuleńcP 
skrzynię z talarami. 

ti. Jak jej było nie darować, 
kiedy ona ładna, 

suknia na nij, jak na pani, 
i chustka jedwabna. 

7. I cepecek własnem syciem; 
fartuch okolisty: 

nir odjezdzaj mój Jasieńkn, 
b~dzies pisał listy. 

8. A jak-ze mió.ł listy pisać, 
kiedy nocka zasła, 

pióro mu si~ połamało, 
świca mu zagasła. 

9. Ctyre świce wypaltli, 
nim się namówili, 

piątej, sóstej do połowy 
nim się połozyli. 

10. Az to w nocy o północy, 
(v. od północy do północy) 

o piersyj godzinie: 
obróć ze si~ Anulecko 

prawym bockiem do mnie. 
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11. Jakze ja się mam obrócić, 
klej mię główka boli, 

utraciłam swój wianecek 
dla wacpana woli. 

12. Azeby ja scerze wiedział 
ze dla mnie samego, 

posłałby ja po rumieńca 
do War n.wy swego. 

13. Azeby ja scerze wiedział 
ze dla mnie jedynie, 

posłałby ja do Warsawy 
po wst~g~ (t. snurówk~) 

r dziewcynie. 
14. Zeby ja scerze wiedział 

ze dla mnie Kasieniu, 
nie załowałbym ja przecie 

tysiąca kochani u. 
15. Posed do nij, odrachował 

na cisowym stole: 
pójdź ze obac Anuleńkn 

cy stanie za twoje? 
16. Olłrachował, odrachował, 

odrachował tysiąc: 

obejrzyj si~ grzecna panno, 
cy trza jesce przysuć? 

17. Oj nie stanie, i nie stanie. 
trzeba jesce przysuć, 

a drozsy mi mój wianecek 
nizeli twój tysiąc. 

18. A choćbyś ty mi tu nasuł 
jak drobnego maku, 

a to ty mi nie wypłacis 
wianecka do znaku. 

19. I zgarn~:ła, i zgarnęła 
tysiące w fartusek; 

carne ocki zapłakała, 
spojrzawsy na bn:usek. 

20. Wstała rano, raniuteńko, 
słudzy przy goJadanin: 

a dzień dobry panno Anno, 
po dobrem wyspaniu! 

1) Wójcicki (P. l. II . 2113), przytAcza pieśń (zapewne ulAcheck~): 
l. Wyu:ła jedna, ładna hyła 3. Wyszła tne.cia, najpit;kniejsza, 

uraz mi sit; w serce wcisła. tli mi była łllljmilejeza. 
2. Wy zła drugA, kieby róta, •· Cbocidby na miejscu zost11~, 

jeeztze wi~keza w sercu burza. ja jej przecie muszo: do tać. 
L•d lfer1a J . D. 28l . 
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21. O cóz wy się mnie pytacit', 
a cy wy nie wiecie -

wyspałam si~ z jegomo~cią 
jak rybka na rzece. 

~==- ~ ~= • ·- ·- ~f :±:::c: --- --=- 3 ~~-,..~ _ -;--:; - ,.. 1~. -.==_ ____ 3 
grzel·U• J lł•nn~ t ·(_) s la na J ~ - g..:> - dy · 

l. Jedzie pan z dąbro\\.}', 1. On złazi z konika, 
na łowy, na łowy ; ona mu ię kryje, 

i napotkał grzecną pannę drobna ją Je cynt>cka 
co sła na jagody. listeckiem okryjt>. 

:ł. Gdzie waspanna idzie, 
a gdziez ci wędruje~ 

• • a jagody, mo~ ci panie, 
gdzie wa an poluje. 

3, 'i e trzeba to zbiera l-, 
nie trzeba ię spiesyć , 

oj zlt!z~ ja i z konika, 
zeby si~;: uciesyć 

171'. 

t$-_2~-:f.: # ~- !-f• # , • - -4 ,1 - o,; o,; -• r 
.. t!' "1 ,;ł lol III 

5. Posłał tam je1lneg;o. 
co ona tam robi? 

\Vije wianki z macierzanki 
na zielony grobli. 

li. \\rziął ci ją za r:1Ckt: 1 

wzi:l l ri .i<! za oh i e 
poprowalłził pruz ganect<k 

dn pokoju sobie. 
L u •l ~ ... XII n. 2 l 

l ...-. ~ - J ec hał pa n .a r ta z r !.ut ~t m na za 

!mo .!do 

~ .~ -- ~ - ----
--~ - --

trz~ p.a- nitul..i 

l 7~1. mi f lu" 11, l 'zrr"' ifl "- Ą h. rt11 n 11 w 1 

--~ 
•• l :,. # • ' ,. 
... l ... ... ... "' ... ... 

-:i --- t ~ t ~ 
_, __ 

; - · • -~~ H 
, ., l= ... ... ~ ... 
~ ... ... ,.. __ ,.. 

... ... "' A ,,, p uh l~, lh I•A - ui " ~ l.lł l J, 



l. A gdzie pani idzie, 
gdzie pani wędruje? 
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- Tam do boru na jagody, 
gdzie w asan poluje; 

2. A będziemy zbierać, 
będziemy się spiesyć ; 

nazbieramy, nazbierawsy 
będziemy się ciesyć. 

180. 

3. A jak nazbierali, 
ona. mu się skryła ; 

i zieloną rutecką 

listkiem się przykryła. 

4. Nie cęśliwam była 
pókim panną była, 
utraciłam z ruty wianek 
za śklaneckę wina. 

od ~ochar&ew•. 

Je chał p1n - na łowy pnł7 ga-jak d ę- - bo wy, na - potkał 

~ 
~~:,~ --i--l. ~__. 
~~-~ 

pirkn• pann ~; , tbłera -h ja - "o - d) 

. l. Jechał pan na łowy [wy) 
przez gaik dębowy (lub sosno
napotkał piękną pannę, 
zbierała jagody 

2. ł'an od nij odjechał, 

ona mu si~ skryła , 
zieloną choin ecką 

w kółko ię okryta. 
3. Pan do nij przyjrchał, 

zaraz rąck e znalaz : 
ni e daro wał, u całował 
i ciesył it< zaraz . 

l l. 

4 . Pu ć mnie panie rąckę, 
pójdę ja s e sama ; 
nie wartam ja komplimentów 
od takiego pana. 

!l . \Varta ' panno warta, 
ze by · tylko chciała, 

dalbym ci sto tysięców, 
zeby ' mnie kochała. 

6. Panna usłuchała , 
pana pokochała, 
ale onych to tysięców 
wcale nie do tała. 

orl Cztr ka (Onralew ' 1 d) 

\\' u.w1e w ta - .. e l iOl Dt"j WU 4ly, 

la m J l'• nłtn-ka J -~·n 
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2. Pędzi KMińka konie, 
niesie dzieciątko w łome. 
Zetnijze Jasiu lipkę 
dziecięciu na kolibkę. 

l. Pod borem carna chmara -
z kim ja. b\'dę noc spała? 
Oj z tobą Jasiu, z tobą, 
pod zieloną dąbrową. 

2. A któz naju obudzi, 
obojeśma młodych ludzi? 

iedzi pta ek na gaju, 
to 6n obudzi naju. 

3. Pod borem iwe konie, 
iM ze ty Jasiu po nie. 
ldt ze ty Kasiu sama, 
zaloz\' koniom iana 

od Pr7.yhytztwa i Warłi.i , 

4. Kasia idzie od koni, 
niesie dziecie na loniP. 
• 'aści Jasiu to dzieci~ . 

powiedziałe~: nie zdradzę ciP. 

5. • 'a-ści ze korzec zyta, 
a zmów ze na stangryta . 
• ra tangryta kazes ztna ~iar, 
nie dałeś mi z nim pogad:,ć . 

6 . • ·a'ci krowę z jagmęctetn, 
będzie miała z dziecitciun. 
Porwana tam \\iłkom krowa, 
ni ja. panna. ni ja wdowa. 

7. Na~ci troje kokosy, 
będzies mial a z rosko y. 
Porwane tam lisom kury, 
wpn.'ciłam cie do komory. 
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184. o•t Grodzi ka (K~uąr n&c~) 

Po1ł Ja da mo-v..lł miedt., je<h. o.am ~WOle J~·h ~· 

Nie pOJ•I~ fili III t ••ma 

l. Pod Jadamową miedzą 
jedzą tam konie, jedz1!. 
• 'ie pó dę po nie sama, 
bo się boję Jadama. 

,....,.. 
... 
~ 
bu 

:!. Nie bój ze mnie ie, nie bój, 
nikogo ja nie zdradził: 
i ciebie ja nie z!lradzę, 
na drózkę naprowadzę. 

3. Pędzi dziewcyna konie, 
nosi dzieciątko w łonie. 

. 'aści Jadamie dzieci e: 
mówiłeś: nie zdradzt ci e. 

4. Xaści wiązeckt,: siana, 
zmów ze lepiej na pana . 
Drzwicki'ś z bylicki miała, 

słomki! je podpierała. 
5 .. Jechali d wor cy drogą, 

wybili clrzwicki nogą: 
tam si~t jegomość tłobył 
i brewerjów narobił. 

6 Zetnij .Jadam i e lipkę 
dla dziecka na kolibkę . 
Xie będe lipki ścinał, 
kiedy się pan przycyniał. 

od M u tono"' (Osuchł.w) 

~ l .. "'' 

i-(- t; 1 .~:- ~~:ł-i ;-i .. "-J-.) _", · .::.~-~-<=~=-r:~:-=- f ~ ·1 
i.l 

Za IIO•ło-ł• 

wyslurhu-Je 

'ów-~a 51ada \\'l łurha ła ludu llwoje, 

co ktiJ gada. b) -lr tnłu- dzr u - bo je 

l. Za stodołą sówka siada, 
wysłuchuje co kto gada. 
\Vysłuchala ludzi d woje, 
a byli młodzi oboje. 

:!. Wy luchała co gadali, 
dzieciątko se oddawali: 
• 'a·ści Ja i u swoje dzieci e, 
powiedziale o: nie zdradzę cię! 

:t . 'i e zdradziłe o ci mole kata, 
a na moje młode lata. 

ie zdradziłe ci, nie zdradził, 
kiedy~ ty mnie poprowadził. 

1. A na. ci tu korzec maku, 
niepokazuj po se znaku. 
A ponmn tam katu i mak, 
wiedzą ludde jaki to znak. 

5. A naści ze korzec żyta, 
i zmów te to na stangryta. 
Porwane· katu i z tytem, 
niegadałam ze tangrytem. 

6. A naści ze korzec owsa 
zmów ze na pań kiego chłopca. 
Porwane' katu i z owsem, 
nie gadałam z pań kim chłopcem. 

7. A naści ze furę siana, 
zmów ze na samego pana. 
Porwane' tam katu z sianem, 
nie gadałem z samym panem. 

8. A naści owcę z jagnięciem, 
to będzies miała z dziecięciem. 
Porwana tam katu owca, 
kiej dziecittciu trzeba ojca. 
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!J. A naści krOWIJ z ciel~ciem, 
to b~dzies miała z dzieci~ciem. 
Porwana tam katu krowa, 
umartwiona moja głowa. 

10. A nallci świnię z prosi~ciem, 
to b~dzies miała z dziecięciem. 
Porwana tam katu tiwinia, 
boć to-to twoja przycyna. 

l. A w stodole sowa iada, 
wysłuchuje, co kto gada. 

2. Wysłuchała ludzi dwoje, 
a młodziusieńkich oboje. 

3. A do boru! sowo hukać, 
a nie po stodołach słuchać. 

4. Po boru t~ż sowa huka: 
Jasio juz kolebki suka. 

11. Naści świnię z prosi~tami, 
pochwalis Rię przed ojcami. 
Porwane tam katu świnie, 
zrobiłam ja wstyd rodzinie. 

12. Naści całe Etado świni, 
zapędź ze je do rodziny. 
Stado świni zapędziła, 
ojca, matkę zawstydziła. 

5. A ścinaj-ze Jasiu liiJk~, 
będzie llziecku na kolibkę. 

6. Nie lu:rlę ja lipki ścinał, 

bo ja i~ tam nie przycyniał. 
7. Przycyniali si~ tam drudzy 

pana Ballickiego słuolzy. 
8 Przycyniał się tam i ,am pan} 

dał ji cerwony zupan . 
.K . Kozłows~l; Lutl atr. lu:!. 

186. b) 
Nuta n 220. 

A w stodole sokół siada, 
wysłuchuje co kto gaiła. 

I wysłuchał dwoje ludzi, 
a oboje byli młodzi. 

A jak sobif' rozmawiali 
wianectk ~e otltlawali. 
Gorzy-ci mnie z tym wianeckiem, 
niźli tobie z dzieci1!teckicm. 

(oh ,..,,l rior. VI n, lkl9), 

l 7. 0) od luu~hHIU (Hrccryca) 
~ ~ ~ 

. .., --~-~-ri"'· J · -~ -:ł::f--.--1· -~~· -t;:~~: ~.~ :~ ·~ :{:.~ -~ ;.;.t=r~ -]~- .r:r -ł . ~ 

Uboga ~tdt"C)D& c:o J• u - eyniła ZactaliiOD) &loty 111 cnot dl..· w a 

lttnt.Ak l'lrÓj Yt'l&ll Cek 1P&III1C U-trACI}.\ vozłtyłam hJ Cll(lłf 

l. lJboga nziewcyna, co ja ucyniła, 
zem tak :swój wianect>k mamie utraciła. 

Za cyrwony 7.łoty 
pozbyłam swej cnoty 

niecnotnikowi. 
Teraz nie wiem jak radzil-, 
jak tt: spraw~: JIO\\io·clz i.,~ , 

JH"leol matk:! woj'!. 

Muo,..ue. 'l. 11. •· 
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2. Jabym ci dorajił, byś sobie zmyśliła, 
ze cię leśna pscółka w nózkę ukąsiła. 

Ujadła mnie w nogę, 
ujadła mnie w głowę, 

bardzom zasłabła. 

3. Pyta się matula, pyta się za chwile: 
cego sit; to cego, moja córuś chwieje? 

Ona do nóg matusi, 
przyznaje się, bo musi, 

~e źle zrobiła. 

4. Co ja córuś słysl), ze nimas wianecka, 
a taka to z ciebie poćciwa dziewecka. 

Ani ja ciebie mam znać, 
ani ja ciebie trzymać 

za córkę swoję. 

5. I posła alusia do swego Wicusia, 
zeby jej dał radę - za niescęsną zdrad~). 
Cego Saluś płaces, cego Saluś dumas, 
wsakze ja wiem dawno ze wianecka niemas. 

Porwanaś chorobie, 
myśl sama o sobie, 

boś tego chciała. 

6. Jeśli chces Salusku tej boskiej ujść kary, 
pójdziemy oboje do księdza do fary. 
Saluś na to jak na lato, mile przyzwoliła 
zeby temu Wicosiowi u fary słnzyła, 

l'iluetillwo Anul 

i jego była. 
I było wesele 
na święto w niedzielę, 

we rśode (środę) chrzciny. 
Lt.d. Ser. XVI n . 4~9. 

Zbi ór wlad . do A"tropol. (Krok. Iom VI 11r . (SI) n . 40). 

187. b) od Creraka 

cóuś u- cyn l - ła za c.erwbny ałoty olewd&l~cnikowt. 

po<byloi lit CUOIJ 

K. Irozlow1ki : Lt<d 11r. 8i. 
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188. Nl Waruav.y . 

o łłoie 

.._.~=--

c:h-.ała Bo - gu uJ tum b(dt.iem mieli po w i -jac~ o ta 
o ta 

l. Jak ja będę dziecko miała 3. A w Krakowie palurowie 
oj jej, jej! oj jej jej -

w czt>m go będę powijała? Zakłopocą dziecku w głowie, 
oj Bo te mój! oj Bot e mój! 

-Ty masz fartuch, ja nawijacz, - To pojadę do Lublina 
chwała-Bogu, rajtum, chwała Bogu rajtum, 

będziem mieli i powijacz, pal go diabli skurwysyna, 
o ta drytta tum . o ta drytta tum. 

2. Jak ja będę syna miała, 4. Ej odrzuć ~arty na stronę, 
oj jej, jej - oj jej, jej -

gdzie go będę nauczała? a weź-~e mnie tez za żon,_ 
oj Boże mój. oj Boże mój. 

- Pojadę z nim do Krakowa -A chybabym był szalony, 
chwała Bogu, rajtum, chwała Bogu rajtum, 

będzie z niego mądra głowa, żebym z k .... y chr)ał mieć ~onę 
o ta drytta. tum. o ta drytta tum. 

5. Jak się matka o tem dowie 
oj jPj jej-

co też ona na to powie ? 
oj Bote mój. 

Twojej matce nic do tego, 
chwała Bogu rajtum, 

niech katdy pilnuje swego 
O ta drytt;.o tum. t .ud ~;.,,, x VI n. • ->~. 

18!.1. 

•····- fu 
~~__,.;-,.; ~ 
N. cę Aliv.y ttoll ~t•ne 
u-tra · ci-łam av.ój wiaoe etk. 

•J O<'h och, 

-:=--!::---...~~6: ~ -i";.:3--.--r--=-.-="= ... :;:;:-::J:::t.:;:~· 
- +- t--· ~-... ql-.~ t-'- ·- ]-.- r," • .. -----f' . ·- ~ - e::- ~ łf--
Nle y-płac by- ł n w~a - uec kH ram tam lla ... 
~y - l;l- ł.IJŚ je - !IlU v. w1auedw 

o• 



l. Kiesceśliwy ten ganecek 
oj och och och! 

utraciłam swój wianecek 
oj Bo ze mój! 

Nie sypiać było w ganecku, 
bytabyś jesce w wionecku 

ram tam da ra. 
2. Kieseęśliwa i ta lawa 

oj och och och! 
co ja na nij nockę spała, 

oj Boze mój! 
Nie sypiać było na ła.wie, 
byłabyś jesce we sławie, 

ram tam da ra. 
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190. 

3. Niesc~śliwa ta kanapka 
oj och och och! 

jatlala ja słodkie jabłka 
oj Boze mój. 

Mówili ci ojciec, matka, 
nie jfldz córko tego jabka, 

ram tam da ra. 
4. Niescęśliwe te poduski 

oj och och och ! 
jadała ja słodkie gruski, 

oj Boze mój! 
Nie jeść było słodkich grusek 
nie byłby cię bolał brzusek, 

ram tam da ra. 

od Grodziska (Księienic<>) . 

::it _J-._~- - F] .. ~4t€r-~--=f~: ~~~ :::fi:,~_..,=v_t;d::tL,~--,~ ___ ,~_.,. . - ~ ~ 
.,; "' il 11 
Nie:ł('~-;liwy ten (!1-nt:-cek. oj Ho-ze 1uój, A na có~ g:o 

com straci-h s wój wiane-cek oj jf"j jej jł". ktbt 1.a nie-go 

- -+.; - ~--§ ----~ ~ • . - E~- : ' -..... :-~: -ł -;-:- 'f . =========--
-- ft- - --.1!1::.!._:__ -ł':L_·--=!._·~- --- --__ 

by- ł" tra - dć, dz.lewcyno mo - ja. 
bę- dtie pł3 - ci C, 

191. od Tarczyna (Reruhert6w). 
l•ton ~t' 

~ ~~-~ . .. ::+'::~.:.,t-==~-...... 1--:-~~-f:g -~---~-+------~-::--'= >---t , 7 . -~ .,..:::r_,__ ::r-. • Ił - -
---·------ .,._ .,.___ - - -------,-- -- - .,., .-l 

NieScf'-~llwy ten ga-ue-r-ek oj oj oj, Nie br-ło to 

oj nj. 

hop ho p by-łalJyŚ ty jesce w wi:tnk.u !tJ \-ry$iu mo - ju, 

19~. o<l llo8'czyua (Ko.,otu ly). 

~~
~ __ @._....., __ . - ~ ~ 

-- - . ~-- . ---- ::-- ~ ...... -- - ::::, -- . ---~:-,;-- _.,. ... ~ t!_.- ~ l+-~=~ "' - .1 t J l "L=-~-Ił . ~1 
--"' ~-.,1 .",-- ., _ .,. if-- • . lf--"----""--;,l--,1 ,1 - - ~ --r·i-

Niesceślł-we tt poko - .ie, nit hyło naR i · ,, dwoje t'J jt!j je. 

t~
...., __ ....,_ -- --- -~---+.; "' _.., ~ - ........ ..., __ -~ --+- .... ...... -· .... _......, ... - ... ,-);. _, ___ ...._ .... -.. ... .._# .. ,_L4 ,.. #_, __ -.--

-+-~~- . .. , • - __ _.._ _ _.._ "'-' . .. - ł- - · + ,. 
- · - l! - 1" - · ---- i' • . __ .,. --

1 li l 

Nie rlupu•-ro Lo n:t · Wh:ci~, ~d&il· je.,t (1\voje taru i tnede, <Jj dl! rtaua. 

K, Kodowski : L•nl otr. bB. n . 17. 



l łtOiił' iUI k , l \13. 

t~~ ~ ~ : ~ ~ : 
IHit III lt• ~·1-.1, JJ11 

· "'~''"'Q 

11 -;-;- ~-. ł' ..--d 1: 2 
>T .:..::i: -l=-r ; -- .ł 

tO IU:tJ\ \\ ·.!ff,\kl 

~~~ ~ ~ : ~- f ~ ~ ~ )1~--~ć--n ·l.-_ 
flll;.l 1 , ... l• tl-..da z 11k1 rk,, 

l. Zieleni ~i'.' górka, 
to na za ~~~·drówka. 

:ł • .T ak powętlruwmy, 
c u i. tam .i ~,; Lęd.lit·Juy ·; 

:t ~ramy sk0rkę chleba, 
C•> ll<llll Bóg" dał z nit·l,a 

L ,Jak pow1;drujrmy, 
cóż t :tlll pić l.H:1lziemy '? 

.:.,. J,·~t w J..uleji woda, 
t•> na:za ochłoda. 

ti •• Jak powędrujemy, 

11. emyjt'DJ :-i•: lt.ami, 
lwi ~oukit-1ul łt:nni 

ucie-z•·m -i·~ t. n l 1~1 
lltdr,jwki k•1d '" 

l:! .l tk J,nw~·~lrnjr.my. 

<' Z t III się l' h· tulmy ' 

l :l ...:,, v. bunt '' :P: z KI 
to na-zt• t :n: nil 1 

l n•1 

ctiż. pod g-łow': po<lłożeuJ.I: 
i. -::t tam w boru ~zyszki 

t1l naszt> JIU•Iu zki. 
H.Jak pow~dr~~my 

cz•·m s i': od. ziejemy: 

l L .l ak przy 11 •:•łl łlj• tuj . 
('t~Ż (,JJII j~~~ l••:•J/.Jt •Jit)' 

~.-, . l~un·n!l ka 1 i•wt.u:ll. 
guł~ltki Slll, Ż<JIIt', 

Y. Są na qawiP trzciny. 
to na. ze piPrzyny. 

10. Jak puwę•lrnjt>my 

c:t.t'•Jll si•: HIHJ'.i•·HI) ; 

111. Jak I'"'.Y" •,•lr't.it>rJJj. 
r•'•i. ta111 pi•' '•12•1zi"IJJ.} ' 

17. \\'in•·tzku tmnentki••, 
Joill i; u Lotlliaui;ow>hi•·, 
(IN l, J•il •·1~1kn J•Ol~h i~). 

,,tflt[•/ }!filit) 

l li. l'rzywt~cli'IJWał tłu uli''' '' tk,l , 
potkała gu ~zynkart•~,;zka . 

l !t. \\'zi•:ła ci go ]'ud 1'!1 zh·zki 1i1'1l p·1 /o:l) 
za~ru11 aJ z i 1ło st.alt•,·zki. 

:!11. Od szaft•czki uo •t.nt'Pczki, 
na!,: w a 11111 f!orzatenk i. 

2 l. i'ij{.t•, pijżl' 1 w•i.i kN·ha ny, 
tnwarzy. z n zmonlo~>nuy. 

:!:!. :\il'll it·t!Z.!Cj' 1 1łl CO IIIRIII ~zyni•• ~ 
~:zy l\ętll'IJI,· at\ •·t.y ię i.enić. 

:!,l, \\'•:tli 'IJWłl\\ zy - n• i.l i lwl., 
ui.• ni : ,j,~ - r.i .. rp li i•• li ,,t,!· 

l , ")tt i l "n•' r . , 



l. ~a \VarszawRki!·j ulicy 
taiJCII\\ali ~Ze\\CZJ<'.)'. 

·'· Potóż surdut i żupan, 
pozwól sobie gdyhy pan. 

(l uh: przerle tl ''o rem w 
hy\\ali tam szewt'zycy. 

ulicy), l'ołót czapkę na stole, 
poł<iżwa się obojt•. 

2. Tylko .irden przrb~·wał, 
co s i*: pannom sprzPch' i at. 
I zahaczył czapki ~wt;j 

u dziewczyny narlnbnej. 

3. Otwórz, otwórz, panno tam, 
bom zapomniał czapki tam. 
Nie czapki'ś ty zahaczył, 
byś si~ ze Illit:! zobaczył. 

1. "zuka.i klamki niziuchno, 
otwórz, otwórz cichuchno. 
I H1żeczko przy ~cianiP, 
polót że si<?. kochanie. 

tl, A któż nas tam oburlzi, 
d wojeczko młodych ludzi? 
Jaskółeczka ranny ptak 
obutłzi nas skoro brzask. 

7. Jaskółeczka świergoli: 

wstawaj Jasio, dzień hialy~ 
.leszczebym ja raniej wstał, 
ale mi cię Kasiu żal. 

H. Połoiył jrj złotych sześl· : 
kup se rąbku jeśli chcesz. 
Kasia rąbek targuje, 
.la~io z miasta w~druje. 

!1. Dogoniła go na mo,<'H', 
mówiła mu poprościt• : 
Teg·o Hóg nie salwuj1·, 
kto orl kochania wtdrujt•. 

1 a: •. 
2 ~ - # :=:-rf.! •--; - ~ 

-·ł , , _ ..- ,~_ ,__,_ -:::::=:;. -. . - - - ., ,; ~ .... -
l\s \\'anu"* \.1i-j u - li - t y 

r . ..,d . Ser. XII . n . a~~l~ 



lU l . 

u ·li C',Y 

ut\eo- wa-11 

VI. 

'Wa r 7ł'llr·~ 

-,.. C:: -•] . . , . 

Igraszka. Swawola. 

1!'18. oct Rowy 

:::::: - "' t - :-::==:--~ --- · - •• -; ~-":l. ' --ił _.___. Ił -Jł .. -f l T ~ ~ l j :, ! --4 ~ Ił 
- H-• - +---+--- -' -' -'--!---'---' -.-2 -• 

~--.;--"1- . ; --- "J - --

A ..., l r pod Je- cynł ..., ho-ut l'O'l kne-'llłt 1101 

·' . I . -t- - f j - ·"' I -- 4--:,..~ ~ -=,.: -. - = ~-=·--- - :):_ ., ~-
co-kaj pro~' a-Ly 

l. A w horu potl lescyną, 

w boru potl krzewiną, 
rla J!a.la pasterecka 

gdyby przt>piórecka. 
- Daj mi pokój, 
kie.i ci': pro ę. 
nit>chaj trzotlt: 
·obiP '(do. ę. 

lnodę: L (l0-14 pfOit 

(lub: 2. Pasla, pa la pastt·n·cJ..a 
w poln jagniątt:eka , 

oj i pa. tnrek ją goni. 
un. mu ·i~ clnot i 
- Cekaj, cekaj, 
Jak ci1: proM:, 
ab · trzo,! 
1 pol pło ę.) 

('fkaj. 



:i. A moja ty pl:;turPcko, 
}JOJUOA'ę d trzo,!y. 

alE>. alt·. mus•: ci wzi:!ś': 
tt•n winnec·pk wprz•i•ly. 
- Có:t ci \\in i en 
tPn moij \\ian~k , 

\\Y\\róci. mi 
z wodą •lzhanek. 

'lAIIIJ• J b TCU 10:1 fll'I-U\\t'e-

l. Tam 1 •Hl l..wrem na mnrnwc•·. 
tnm rasia dziewcyna owce. 

1 1\\·tanct>k do nij, 
ona mu Fię chroni, 
11 zclrowit· .iej pyta, 
za L!Ck~ .i• ~ rhwyta. 

l ~1'1. 

l d •rr. XIJ n. l~j 

J Blcr•l• (1' 1 • ow• -- - - - . ,- l -. ~ f ~ ·# , I __ .. _ · 
• ",; # • ...~. •• . 

.... -- -
........ -tł 1 n1j u 'l m " t rona 

2. I l aj mi pokcij. jnk cię prosę. 

bo!· j;t tutaj trzocl" pas~. 
- ~ie dam ci pokoju. 

za wr6c\' ci trzody, 
a mn is ty mi dać 

g~hnsi twE>.i wprzódy. 

:L l 'óz ci przydzi!' z IJlOji buzi, 
a tam kto i z boru wyjr-zi. 
- ~ie wyjr-zi, nie wyjr-zi, 

ja na buzi~ pragnt, 
jak ji zaraz nie <las, 
wianek ci nkradnę. 

200. 

"'' ' h b ,t y ~ tl):i fi~ .. , uu• ~n~jeidiaj 

l. Z tamtc·j trony jt'zioreck a. 2. 
1m ·la panna g•!· iorecka. 

(r. ~rołąbt'ckaJ, 
l wuł:lla.: dy \ dy \ dy '! 
uie p; ;.yjezdzaj .Ja sin tLdś. 

od WarU&\\)" (Wilau " . 

= 
-~L' i • " • f: "' _ _",_ "' .... ;;- ........ " ____ _. 

p ł:t r nu a ""-łął ~e - ka, 

Tylko przyjetli. w niedziel <;. 
to ci łózko po,;ciel~. 

pod usk ę połoz~ 
ama .-ic,: nłozę. 



' !l 

t)'IJ \l z.~l u ~a {0 uch ") 

W ·l y-t l< \ kru \\ l t '-U l o " '.; lllc t~- Ch' 

----=:-- --;;:-, .t :t ~~";;--:-;::- ---I--.. -~ .... 
• ~ """" _...__ - . - -r- ..... _j_ t ,. ""' t-. , ~ , - •' -' · ··-,-•. -.- ,,, -· - - -· .. •· 

l. \\' olsynit' . 
w krZł'winiP 

. tal o ~i ·: nit'szcz ~ : ci• 
jcdny ,Jzit'wcynif•. 

u (l tt lu t vJfl r:HI 

~. Zobacys 
zar·laril' , 

bn kl\rt,: <•trzyma . 
i honor ~tracis. 

- I>ziPwcyno k ochan a. 
c ego ·~ za plakann, 

- Pó,i .lzieruy 1!0 pana. 
knJ •il·my barana . 

ro .i a winien temu 
uir6 rt: ~cin two.i~>m u 

·-~- . T:f . " . -.!:t_ ... ... -, ... 
7. J.. J•- ~-

j, ,11 l~ 

ii. Uj to tu , 

hnrana zarzniPIIIy . 
\\'!~ ::. 1' 11 · J•!'a\'.it 111.)'. 

tq!O ja chdala . 
aze!Jym ja ciehie 

za m t; za mi a la. 

21)1. h) 'd W o~r•l .s. "' ' ( \\' IIA a w) 

;. t~ I:-... -~ !-- ... :1 -,---:--;- , _C:) 
o::[-;-_-;·-· --, -~ -+, , ="' , 3 

l ł:\ pr.n .: c' t:~. r n4 

ruutl. '" •ld.l 

o r Z.l .. "'" (C"n, li u - · ;-l'- ·~ "-:::1-- -l __ .., I.: ~ - · -- ..... --- -· ........ • , • , - . ł- • ·-·-= . 
... ... " 

liC\\ ) .ł 1- l , c l(' lu 

- 11'\ 

l • • : { -
_ ... _I • - :-:3 

--- -3 
·•-1118 
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203. od Coucsyna (Kózietuły) 

~ ,_,. -.-.-- T-•- -- •·-wl-· ~~ • .-- - • łm-~__.~= -~~·g~~,.~~~g. ~ 
- -'--'"--r-wl ---- ·-wl-- -..,1-.,1 _,._ -+----, -
-- -----.,1-- . - -- ------ --- -..,1-o--

Kłpil- ła się Kasia " monu, a pa-1ła ko-nie we zhoiu 

Tekli oh. D"<l Ser. V l n. 311. Od strofy 8mej: 

8. J enóm nockę jedną spała, 
tak'em prf,'dko owdowiała. 

9. Jest tam drózka. i gościeniec, 
a tyś Jasiu nie młodzieniec. 

10. Jest tam drózka. i drózecka, 
a tyś Kasiu nie dziewecka. 

12. Cbociaz-by wsiad na sto koni, 
moji cnoty nie dogoni. 

13. Chociaz-by wsiad i na dwieście, 
moja cnota w Nowym-mieście. 

14. Chociaz-by wsiad i na trzysta, 
moja cnota jnz nie wsystka. 

11. Moja. cnota marnie ginie, l~. Choeiaz-by w siad i na tysiąc, 
tak jak listek na drzewinie. mój Jasieńko mnie nie przysiąg. 

16. A jak sięgał, to przysięgał, 
a jak dostał, tak i przestał. 

Lt<tl Ser. XII n. 3'3-3.~7. 
Ser. X Y]. n. '59 

204. od Warou"y (Czemoakó", WoJanow l. 

~n n ---
-...--.... m<-..., , ~~...!c.*·---= =q=;~ L"""-~~-:~~=~ =-~~~ - ::: · ~~ ~-,_ 

..J;l....:.__."J__:"J-.,1. __...., -· ·-- ----- ,1- --
~ ~ ~ 

K•p• -la się Kaataw mnrsu, paała lu-ni - ki Ytl! r.boz.u, da ty rla 

L Kąpała si~t Kasia w morzu, 
pasła koniki we zbotu. 

2. Jechał pan starosta z pola 
Zajął koniki do dwora. 

3. Dawała mu dwa talary: 
oddaj konie, mój kochany! 

4. :Moja Kasiu, ja nic nie chcę, 

tylko z tobą nockę prześpię. 



!l l 

~fili. 

~~-... -~ ... . _.--:-; 

orl Za\1.,. JYhU (K vur1 

f=- • , ~ t =- ~-:r :- 1 
;,; .. ,-

k~ ta ~ monn, p h ko-ni -ki •e ~b 7Li ---...--.;:, =;--t. ~ 
-=t:J::.. L 

~- - -
.Jechał th t~ - 1łło 

'al~rał k•) - "' k1 do dlA on, 

20 . od Lo'«.ICU. 

o l) n•l)' t h o ty r - rly O-l~ll - rll1 J • P•-••o•ll' 

2. Od kogo ty dziewcyna ~ 
Od mtynarza ~farcina. 

\Veź mnie panie i \\Oły, 
w zy tko bydto z obory. 
\\'eź mnit> paniP i kury 
i to " zystko co z góry. 

A za\\ iątcie pana '' w1ir, 
i \liPźcie '' młynarza rł v..ir. 
Zanie cit> go do młyna. 
do młynarza ~farcinn. 

O dla Boga świętego! 
COŚ W tym WOI'Zt' Z)'WP!J;U. 

A daj ci t' mi l'owyrka, 1) 

o!lfasn.i~ ~) •lo worka. 
L•uł. :"\tr ::\ ll n. :ł72 



20\1. ll) 

ę. ·~a !_t·"-- I- -~~-· ~-~m ~ - - . __,..: ,.j.- =:J:- -4 ---.4- - - · - -r-t- - ·-·-(1 J l ' . --+-- ~ ....... ... .._ . . ·~ - ..__. _ - • -+ ~· _/L JL! -. ~- -----~- ::r~-~ --:;;........... :_1- ,J _(;i_ ",_",____.,.,--+---

"' K., .. ia u 11h:_;() u ni l! g·1, ,iest tam K ;~!Ji& 1 me,; .. ,. jf .. t tatn Ka8 ia u ni e - go. 

Tf'xl Se r Xll n J72. ZakłiiCLenie: 

21. Zcbyś ty był dob1y pan, 
nie chodziłbyś noq sam. 

22. A],, -ś ty nic godn~go. 

nit;ma;; słnzki zachego. 

I~ud Ser. X VI n, hiO. 

211). (III glonia (Pl uc ho t• m, Hol.:itno). 

l .u-l. :o;er. XJJ. n !l~7 .. 

211. od Wa~za,., y ( Wilanf'lw) 

i :::: c::: _._ ___ "f J 
--3-~;-.- •• 
-- .... -·--· . - H • - -• "" "' -·--· -' · ... ~ ... ; 

L ~ ; ..... 

A ł,-idzif'zes mi c• rtl~ hy-ł::t., r"' tntw-ki \1-ro-~1- l n 

~ - -·-I - ·--r::::;: -1------ - - =J 
~- ~ -' -=~ - r-• - ~-~ 2 Of-.::J =-- - -~ 

' --. . , ':, -· . - --. .. ~ --- -- -
ru1-t1 -•~n-h.\J. u ,_,1 wt1y- ł:l 



l. A gdzieześ mi córuś hył11, 
co' trzP.wiki uro ił a: 

lnu m była matulu. 
2. Byłam u lnu, u konopi, 

matult·ńk u w domu l e pij; 
w !lonut lt>pi,i. 

3. Przechodzilam -kole !lwora, 
w ·t~powalam clo JlOkoja; 

Ja. io chory, matulu. 
1. A pocoś tam w tępowała, 

zdrowia~- ci mu tam nie ci ta? 
A !lałam-ci, matulu. 

5. Ale on ci dał chorob~,:, 

chora' c1)ru · na wątrob~. 
Zdrowa b~d~,:, matulu. 

t i. Poślijci,• mi po dok tor a, 
on i\: ,]owie na com chora, 

7.drowa b~1le, matulu. 

7. Przyst•d doktór w kozu.ynie, 
lJomacał ją po b?:u ynie: 

Ka per będzie, matulu! 
8. A kaci to po Ka p rze, 

kiej jnz Kuba w polu orze. 
Będzie dwóch, matulu. 

9. Po~lijcie mi matulii1 ku, 
po k iędza '\"ojtka 

niechaj pr1:dzy przyjezdza 
chociaz hez dzwonka. 

l o. Zabijciez mi matułii1kn 
wołu karmnego. 

Babit• rogi - a mnie n11gi, 
ksi~dzu całego. 

L11.1. !-'a. l V n. 12Y ( t r. H • 

oh. /.1tt/ 'er. XJl n. ~,j. 'er. XVJ n . .jf)6. 

W Scryo • 11 od atroly odmlenoAJ1· 

\V zią~ć to było ro±enecka, 
przypiec karpiu w-ogon cka. 
- l;dziez go sukać, matulu? 
A był ogień na kóminie, 
było upiec na ro:'-yuie. 
-1\icdy wygas, matulu. 

Nuta ob J. ti Serya l str. !l:!t\ n. :l7. 

l. Kazała mi mać, 
dzieci1: koły ać. 

• 'ie będę ,ia koly ała 
alo z chłopcy taftcowała 
2. Kazała mi mać 

konopi targać, 
niP b~rlę ja ich targała 
ale kwiatki zbierała. 

212. 

:? l :3. 

od Zakr •<7Jma (!. .sla wul~a) . 

a. Kazała mi mać, 
biał · szaty prar; 

nie będę ja zaty prała 
ale z chłopcy tailcowała. 

<1. Kazała mi mać, 
woły w pol gna,·· 

a ja woł) tło oLory 
do dziewczyny do k()mvry 

po1l pierzyn~ p.~ć. 

w;.J, irl..i S . I T 11 ił 'l •7 

• ,::=,r .. l ~ l 
~ ..J , _ •. . . 
" " . ł• kt, 1 rll 1 
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2. Jeden zbierał, 
drugi trzymał. 

Trzeci przysed bałamuta 
porozpraszał. 

L .. !l. Ser. l V o. 201. 20l1. 

VII. 

Smutek. Niedola. 

215. od Piaseuoa (Lęg na UrzecLLl). l ó41 

Ei: ,.,... l ~ t:'\ 

tijl 1 EE~:;tg tr=w~=±t§. -~m 
Z tamtej Btrony je z1o - Td sto-ji J•w~·, r z1e - lo - ny 

~ttitt :1ft~}~ 
A na J~ - wone a ntt tym ·ue - lonym tnej pt&~kowu~ s p1e Y.tl J•· 

1. Z tamtej strony jeziora 
stoji ja wór zielony. 

-! . Jakze niemam smutna być 
za starego tl'?:eba iść ; 

A na jaworze, a na tym zielonym 
trzej ptaskowie siadają. 

2. Xie byli to ptaskowie, 
ino mlodzieniaskowie. 

I zmawiali się, na panienkę Kasię, 
który- by ją dostać móg. 

3. Kuba mówi: tyś moja, 
Hartek mówi: jak Bóg da! 

A Jasio mówi : ty Kasiei1ko moja 
cemu ześ mi tak smutna? 

a ~erce moje-całe w smutku tonie 
nie mogt: go pociesyć. 

5. U me.i matki w k"omorze, 
&toji cerwone łoze. 

Oj łoze moje-pięknie malowane, 
któz na tobie będzie spał? 

6. Jezeli młody, pi~kny urody 
bodaj mu Bóg zdrowie dał. 

Jezeli stary, brzydki poc(z)wary, 
bodaj go se diabeł W:lliął. 

Lud Serya XVI o. 467-470. 
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21G. 

l 
Sa t)m ja Wflrn, na lvuym tnej pta-'-kovo~ ipie"a - 11 

b. Kozłowaki: l~ffd atr. 60. 

ttd Gonnyu~. 

Z tamttJ ki&! lto - ra toji hp-ka 1itlo - na, a III 1.\ 

lipce •pie .. a -Ją. 

r-+-
Pod Zltlo- DTm Ja-wu -rem 8loji a na l.t:j 

~·~=t·?." ~~ ·-
lipce, • ua 

" l, Z umtłj 1trooy 

2. O.i jakze to moze być, 
za. starego kaz•! iść. 

l\a in uroda - je,ce cię tokoda, 
,la,·ieńka ci pocekać. 

Jliewa 

219. «•d lo ludu (łbeuyca). 

:3. Oj jakzP. to moze być, 
suche drzewo kwiat pugcić. 

Uj nieuroda - za starego dziada, 
niemog~ &ię utulić. 
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i=t=r.
t~~f~ .~ ~~- g~~a·~=======-~ 

hej, hej, hieży wo-cb Slru-mie - niami 

l. Między dwoma kamienioma, 8. Jesce cięzy matce nwji 
bieży woda strumienioma. ze mnie dala do niewoli. 

2. Na tt\j wodzie korab' płynie, 9. Do niewoli, do takij wsi, 
w tym korabiu dwóch braci je. gors e ludzie, nizeli psi. 
trzecia siostra tirybrem syje. 10. Bo psi sceknt! i przestaną, 

3 . ._ ryLrem syje. śrybrem tocy, a źli ludzie nie itstaną. 
zapłakała modre ocy. 

4. A patrzajze starsy bracie 
cemu nam to siostra place? 

5. Cy my to ją wstrzymujemy, 
ty my jtlj źle ,ieść dajemy? 

11. Trzy nas córki matka mi a~ a, 
a "systkim trzem posag dała. 
J ednyj dala konie wrony, 
drugij dala sto cerwonych. 

G. Ani >\,Y mnie wstrzymujecie, 12. 
i tlobrzL· mi je:ść dajecie. 

7. Ale cięzko sercu memu, 
zycy(: dobrze nieluhemu. 

13. A mnie trzecij igit>łecki, 

gorzkie- z moje zarobecki! 

221. 

Wf.Joirkl P . l T l otr. 2W 
[, ,.d Ser. X\'l n. 437. 

<•d C7.('r.;,ka, \\'ar\..1 (Konar)) J8(6 ---..._ 
:,1 " • 3 l':' - . \f -r .-; .• ~~---;: f ~ . -. -I::-• :t=-- - -- ...... -~ -::: ~ fj 

1T - ~ ,. f 11 _,., 'j ~ ~ · - · -. •:.J • -'-~ . . 
~ -......;;::: ó~----- -

kamie-niami, pły - nie wu - tlo strumie ·uiam 1, 

t ~ ~ł____ -------~ 
"' ~ . ....... . -+.,~ --- . - ----·--

# f_ ::: · - -· ·==--------- - -
1·1 :-tru1:1ieuia-rui. 

2. l' j.ziota wod~,; brata, 
carnt> ucki zaJJłakala, 

:i. I chłoJ,a ji lHlllHiwiono, 
nie l'Zt'knie ji nigcly: zono 

4. Tylko Hmntki i kłopoty: 

\\i>ta\\aJ sdmo clo roboty! 
5. Ona \1 !;tal a raniusieitko, 

u wija !;i t< pręclzitHdcitko. 

b. A on chodzi, zaw~e łaje, 

nig1ly mn J•.rsk nie ustajt!. 

i. Trzy nas córy matka miała , 
"S.) stkim dobry posag dała. 

8. J ednyj dala parę koni, 
drngij dala sto cerwonyrh. 

9. A runie trzecij igielnicek, 
na mój krwawy wyrobecek. 

10. Zlotem syje, śrybreru tocy, 
zapłakała carne ocy. 

11. A 11atrzajze starsy braci t>, 
jak to nasa siostra płace. 

12. Cy ji wiktu nie dodają, 
cy ji chustow nie sprawiają? 



13. My ji ~ iktu dodajemy, 
i chusty ji prawujemy. 

14. Płace ona swyj niedoli 
dała matka do niewoli. 

' -

15. llala matka do takij wsi, 
kaj gorsi ludzie niżli p i. 

16. l'. i scrka.ią i prze. tają. 
a źli ludzie nie ustają. 

2:?2. 

.9 i-:~~~ I-,-:-;-; l=t: •• ~-i :3 
# f ' "" "" ~ __ f"" "" ___ 3 
V ~ .,.. .l ,; .,.. .l "" 
.... .... .... "" 

li~dzy rlw1 11 13. •ł· m• !two ma t•ł) u i w . 1ł.t 

01 wt~j worlt.it:! l..oral plynle , \~tym knra-lu d>AI} chhr.lCI Jt 

l. Między dwoma domo. twoma 
płynie woda promienioma. 

2. A " tej wodzie korab płynie, 
w tym korabie dwóch braci je (jl'st) ;' 
trzecia siostra płacząc . zyje. 

J-d7ie .!lta- ry 1 - fł11 e 

ta-la-ra-ma I.Jn: -Ll. 

l. Idzie stary, idzie, 
talarami brzęka; 
matulu kochana , 
sercP ię go lęka. 

2. Jedzie młody, jedzie, 
kapociny nima; 
matulu kochana, 
serce się go ima. 

3. Chces-li mnie matulu, 
za starego wydać; 
kaz-ze mi matulu 

223. 

przy drodze grób wybrać. 
4. A na tym grobie 

kamień marmurowy, 
a na tym kamieniu 
wianek lewand o wy. 

Czasami dodają: 
\J. Umrzej stary. umw~j, 

pójdę za młodego, 
jak mnie będzie bijał, 
spomnę na starego. 

Maz:owue. T. U 

K. Kozłon~i : /.wl, Itr 2 

od ln 11WI du ( Rtf"C7.fU). 

5. Kto pojedzie drogą, 
clziwować się hędzie; 

zdradzili dziewcynę 
gwoli siwyj brodzie. 

f). Zdradzili dziewcynę, 
zdradzili urodtt; 
za tego psa dziada, 
o iw iałą brodę. 

i. Obróć ze się tary: 
zębami do ściany ; 

a ty mlodziusieitki 
nasct gębu. it-ilki. 

8. Lezy stary, lezy, 
tylko sit: przewraca; 
ni mnie ~ci~nie, pocałuje, 
a zycie mi ~kraca. 

l O. l'ójdt-ze stary, pójdź-ze, 
obac mojt• rany 
co mi je porobil 
młody opt;tany. 

7 



Nuta ob. ar 77. 

l. Tam JIOil Grodziskiem, 
trząsał brodziskiem; 

cóz będe cyniła 
z takim dziadziskiem. 

2. Ni z nim poigrać, 
ni pozartować; . 

fi 

224. 

przyjdzie mnie, przyjdzie mnie 
z młodym wędrować. 

3. Dla 'wiata tyję, 
świata użyję; 

za starem dziadziskiem 
Jata zmarnuje. 

od Warnawy (Oitarrew). 

1 takim d t. i a -d1b~kiem. 

i. Przez piec skocyła, 
kiPcke zgubiła. 

kiec po kiec, kiec po kiec, 
kiecusiu miła. 

5. ~i ją przepiła, 
ni przehulała, 

tylko ją owearkom 
na piwo dała. 

6. A zaraz z rana, 
pójdę do pana: 

cy pan nie widział 
mego kiecana? 

7. A pan się upił, 
ślipie wyłupił: 

ty marna selmico, 
dawnom'ć ją kupił? 

225. 

~~~~~~~~-g· ę_~~- -::):::::--l:.~--·:=r-;_-_ E "p---
OJ biado, 

aty-rałam 

bi•d•, po lam ~• daiada, :\f go po - k.oc:hać, 

1li go przy-tulii-:, 

ni KO po-aa
ni go po -C'a-tyeie etra-dłam lata. 

_-__ .,._ 
no .. ac, bo jak c:i go poulo-wa: , to mu &pytka ~ mierdtł, 

ło,.ac', chc•cy go do ole p n) tulić tu dziad Jak koń p .... 

l. Kole młyna 
sum i lescyna; 

kupiłam sobie męza. 
Takiego złego, 
zapalcywego, 

jak natura Wt:za. 

226. 

LNJ 8 r. XII D , 398. 

2. Przyleciał jak kruk, 
rozdął się jak mruk, 

siedzi jak sowa. 
~i z nim pogadać 
ni pozartować.; 

niescęsna moja głowa! 
Wójcicki P . l. T. II otr. 1.;6 
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2 ')~ 
M{, od llo"a.. Cttr"łń l..a (Kromu 'A). 

#=-2----~-1- • -===I ·=---;=-=I:-; ~F- ·-· ~ _-.,.-:• ~ ., . - -r:. f"'!; :; +- - ~- --:( --:;-:::; ~ 
-~,; ~ "' "' --·~ __ ",-;- T-r -- - . • -

Mi a lłł bat.u -- lt-nl..a -.oJ e t -r~ gro ze. Ba-bnltu- k..t 

# ' -;;-:: ...__~~ - --~--->=,~~-g-"t-: ł -~ --_-_-_:~===-= 
-- ." -- " . F•_ 1- l --------

• rlłlłA t•y-ła IJ'rawi-la .::. st--lł 
l. :\Iiała babulei1ka swoje ·tare f!rOtiZe. 

ja się babuleńce zalt:cał po tro ze. 
BabulPilka rada była, 

sprawiła we ele: 
a ja nie ży z ntrapiei1cem 

tylko d'' i e nie!lziele. 
:!. :~pójrz~;:. na. m·otlt; i twarz pomarszczoną, 

skóra jak na żabie, ręce jako grallie. 
Oczy małe jak n ~le<lzia. 

łeb jak u nit'dźwietlzia, 

a tfy! t!iable utrapiei1czP. 
z taką milą \\ietlźm:l! 

VIII. 

Małżeństwo. 

W liiecu orał w garku iał, zona ;•la-re on ie ·1n1Ał . "it pł ·łupla 

"... 

-~--;=--=I:-..-.::. · -.-t.-=~ ~; :~ 
"' ~ ,; "' " _.... j.. +- 1-
----- --- - "' ,; "' 1-

-~ --=-3 
• ko- Lit~ na-o-nł J r1a 1y- t 

l. \V piecu orał-w g-arnku iał; 
zona płace- on ·i e śmiał. 
Xie płac głupia- kobit.o! 
naorał jtl - na zyto. 

2. Zaorałeś - za it•j-ze, 
przedaj woły - przepij-zt•. 
Poorałem - grycyska, 
nie do tanę- dziewcy,ka. 

:ł. Xaoral j:l - nasiał j:!. 
nieb~tlę ~ię - lrasowoł. 
A ot! granic - do granic, 
obi·jrz~,: i~,: - ni i· ma nic! 

-l. A na !lole - wy1nit;'kło, 

bo iQ to źle - zawlekło. 
A na górze - wywiało, 
bo mi ię źle zasiało. 

Ual . ..':er .XVI n. 4 ~. 

-· l 
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229. od \\ar u wy t Pov. !Hlfk) 
...,... 

... ... - -.-g I- -- -~ i -I-.... -- .-~I-"' -·--.-- :i .... +• -;-~-....... , - -: ....... ! - .. ", _ - ==- -~-ł- -. - ~ - " " -- __ ,_ , ___ - - - - -
Mariu .. tu hk IUtL.. 1.1 ku -

"" . ~- . t2- ---;:~ --; ~ - . -,+- • ~ .... - • 11 
-t- 1 "1 4-- · - - ! + ;l • -ł "1 ." -- .. : ;l 

" " . - .-~"t "' " ~ . "' " ... .. - " " 
f ;~-:·3 
ł . .- :r::::=J 

ha w• no:.t:' Mariu~ tój ! \1•ciu' l•łj'nietl llt l j~j tl• m .. l-,. m~·,J, nit• OllltjaJ 

2 .. lak sir,- Kaśka pogniewała, 

oknem dzieci fik mik powyrzucała, 

łopat<), IOJ>atl!: 
a za tatq, za tatą, 

psie hękarty za tat•!· 

Ka l.m. za nim kiw ka~ no~<J 

tlo111e k móJ. 

l. 1\Iaciek idzie prosto urog,!, a. 1\Ia!\kowa się rozgniwała 
Kaśka za nim kik, kiw, nogą: dzieci oknem wyzucala 

Maćku stój! (:) łopatą, (:) 
a nie mijaj, a nie mijaj - A za tatą, (:)psie bękarty, 

dómek mój. l=) za tatą! (:) 
2. Maćko na to nie Z\\azając 4. 1\Iaćko powróciuł ze dwora, 

i do d wora po biegając, powywłucył dzieci z błota, 
do d\\Ora (:) lo-boga (dl Boga!), () 

niesie panu (:) w podarunek a trzeba-by (:) na tę Kaśkę 
gunsiora. (:) batoga. (:) 

5. Posla Ka'ka do sumsioJ.a, 
zacęna o 1\Ia~kn rada, 
zeby przestal bata nosić 

za pasem, (:) 
zeby skóry (:) nie wysusył 

przed casem. () 
K. Kozlow ki , Lwi tr 161. 
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231. od Grodalska (Ksl,tcnict). 

,l "' bl la 3. Poala o-aa do miasta. ka-u ła mu pa::.c kury, 

-t-

koko-ar uiecbu kaoła nie aploay. 

2. Biła jako biła 
siedzi\CY na grobli, 
a on ji się pięknie prosi: 
jnz ja będę dobry. 

3. Posła óna do miasta, 
kazała 1uu paść kury: 
paś-ze kury, kokosy, 
niech-ze kania nie spłosy. 

4. Przysła óna do domu, 
niemówi nic nikomu; 
jak go złapie za włosy: 
takeś to pas( t) kokosy! 

ch1op one 

l. lięś pierze 1 ) - na ;ez10rze 
na lipowym moście, 

chłop orze - na ugorze 1 

sama (tona) pije w mie cie. 
2. Ona jedzie z miasta 

pokrzykiwujący, 
a ón idzie z roli 
popłakiwający. 

3. Ona go ię pyta: 
duzo ześ tam zorał? 

Ctery składy, piąty mały, 
bom się ciebie bojał. 

232. 

5. Jak go złapie, a on zblad(ł), 
i az do sąsiada wpad: 
a mój miły sąsiedzie, 
słychaleś o tej biedzje? 

6. A mój miły kumie! 
adyć gorzy u mnie. 

Twoja zona jak cię bije, 
to ci daje płakać -

moja zona jak mnie bije, 
kaze ~ez kij skakać. 

Lud Str XII n. 456. 

od lyrhhna (SI<nyo). 

Je-a lo- ne na lipo- .rym moiCif', 

oa ugo-rze, •ma pi-Je w mit"c•e 

4. A ón jej się pyta: 
d uzo ześ przepiła? 

etery złote, piąty mały, 
bo'm się nie bawiła. 

5. I nagotowała mu 
kija do rosołu, 

i nalała i nalała 
trzy miski soporu; 

kazała mu chłeptać, 
i cubę 2) z sob'ł paść. 

6. A słuchaj-ze psie poganie, 
moje rozkazanie: 

cnba jaje zgubiła, 
miałbyś na liniadanie. 

1) piel'ze = trzepoce skrzydłami. 1) czub&, kura czllb&tłl. 
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233. od WH u" y (Babtce). 

~~~~~~~ 
~ ~ 

G ILa p1erze moście, Dy-lu dylu 

Wojl!'-. one po u-gont>, u-na w mit~c•e 

za za 1:1 rom tom lo.wat•-r•c-k• hrj dylu dylu rom tnm 

234. od Ra\\ y, Brzuu. •. 

~ 
Pul galgan bydlo, gal-gan-~a owce, chetal gał-gan 

~~~=~· ~ .... ~~~~~~ 
gał - ~an - k.•, 

l. Pasł gałgan bydłu, 
gałganka owce; 

chciał gałgan gałgan ki, 
gałganka nie chce. 

nie chce. 

3. Wziął ci on tonę 

nieprzepłacon~; 
cyganki, gałganki 
siostr~ rodzonę. 

2. Po zedł do Rzymu, 
i po więcił się: 

przyszedłszy do Polski, 

4. Wziął ci on po niej 
dość z.taczne wiano: 

e,i ote~ił 3ię. 
trzy wiązki drobnej sieczki 
i korzec siana. 

5. Zapisał ci jej 
znaczne dotywocie: 

trzy kołki dębowe 
w . olszowym płocie. 

235. Blonl• 

0-ie-nl-ltru llł tam na Po-do -lu Wli.łem U ZOOf 

1 dobrt-go do - mu. a dobrt -&o do - mu 

2. Oj tona, żona, 
pańskiego rodu, 
nie chciała robić, 
zdechła od głodu. 
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23ti. nd Joo,.lodu (R&ee&yca). 

0 - z,. nJ- f 01 ~ it nierl o .. la too - ja je1ce zona 

~~r~ .. - #-~ ·-t- ~ _",- r, : {" ~ :.- . ił .• .: ~-=.t= - ________ _ 
"~_",__"~_- "1 - lf - · -- --- - --- -"1 ....___ 
na mnie fu~ ., t" t•ietla mo - J:t 

L O zeniłem l-i •:. - nicdola moja , 3. A c warty mówi : trzeba do s koły! 
i o1l roboty r..:ce mnie bolą. jn7. :;e nabrały dzieci swywoli. 
Jesce zona na mnie fuka, Piąiy mówi: kupcie konia, 
i po kątach kija suka, bo nic będe !Siedział doma, 

to bieda moja! pojadę słuzyć. 

2. Ciągle mi woła : a daj nam chleba, 4. A ~u ~ ty iedzi- toć zasmucony, 
a juz i dzieciom chleba potrzeba. bo<1 potrzebuje dla siebie zony. 
Je dno w~ła : tata, tata! ~ió<lmy mów i: cek aj bracie, 
drugie woła : papa, pap" ' je ce do yć casu macie 

trzecie : daj chleba! na ozenienie . 

. ). I te C<lrecki trz dorastaj<!, 
i po. au-n się dopominają. 

Xir n : tiad ( ł)sy cłowiek chleba, 
o po,ag ~-.i~ starać trzeba, 

t t• bieda mo_ia ~ 

l. Ożenił się ,acher-machct·, 
pojąn sobie: łup- cup ; 

na na! ji st~p~ maku. 
kazał ci ji utłuc . 

2. A óna mu odpowiad:t : 
ze mały tęporck . 

Nie utłuces w ponie<lziałr-1.:, 
uduces we wtorek. 

3. Przysed ci <lo ni.i "e ,: r ,_, l•:, 
ona chusty mocy; 

jak złapała garnek '' 01ły , 
zalała mu oc.r. 

237. 

li ut& : Lud Ser . XVI o . 4 9. 

kaul d ji 

od boc hacnwa ( Dr"chO w) 

11 ~1'~ 

utłu e 

4. Pnysed do nij we cwat·tek, 
óoa je potaca; 

jak ~o huknie w łeb kijank41 

a ón się przewraca. 
;), Przysl'd do nij i w JlLl tek, 

a óna je pierze; 
jak go huknie w 1.:1> kijank41 

ón się do nij bierze. 
6. Przysed do nij w sobotę 

azeby go zmyla; 
jak złapała za cupryoę, 

za drzwi go wypchnęła. 
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7. Przysed do nij w niedziel~ 8. Przysed do nij w poniedziałek, 
zeby go oblekła; ona krowy doi; 

jak złapała za cupryn~, jak go huknie w łeb skopcyskiem, 
izb~ nim zamietła. a on jesce stoi (81Jokojny). 

9. Moja zono dvbre-ć i to, 
dohre, dobre i to, 

coś-ci mnie tef wyćwicyła 
na swoje kopyto. 

L"'l. Ser . XII. D. 447. 

od Warszawy (Babice). 

u-su-ty-ła korzec maku, kau-ła mu utJuc. 

2. A on się wymAwia, 
fe krótki stęporek. 
~ie1\tłuces w poniedziałek, 
uduces we wtorek. 

239. aJ od Piaseczna (Łęg na Urzecn). 18U. 

ElA ~~Jfr=-=śfr~--t:~--~;-t( r &gt:dE! lJICJ@ f:ę=---tł"'--;1- ~...:........"1- - ~ 
Choć 1ipkA z.ielooa brugiem sięro&wija, Zadoaz to sy-nowa matce nie do - god&t. 

tam6J na juion.e mftna woda chorlzl. 

l. Choć lipka zielona - brzegiem się rozwija, 
tamój na jeziorze - mętna woda chodzi. 
Zad na z to synowa - matce nie dogodzi! 

2. Zebyś ty synowi\ - złote kwiaty syła, 
to ci matka powie - ześ nic nie robiła. 

3. Zebyś ty synowa - złotem haftowała, 
to ci matka powie - ześ ty jfno spała. 

4. Układas si~ synowa - na biały pierzynie, 
niechze ci~ synowa - pierwsy sen ominie: 

5. ~ Wstai1-ze ty synowa - juześ się wyspała, 
wydój ze te krowy - coś je tu nagnała". 

6. Wiedziałaś ty matko - ze ja krów nie miała, 
pocoześ ty do mnie syna przysyłała. 

7. W ledziałaś ty matko - ze twój syn bogaty, 
było sobie sukać - i synowy takij. 

8 . Było sobie zaprządz - etery konie wrone, 
było sobie jechać - po bogatą zonę. 

O. Cisej bądź synowa nie stulis mi g~by, 
,iak 1łapię drapaki - wybij~ ci zęby. 

Lwd S•r. XVI n. 428. 
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239. b) od Cur':' ka 

wyduJ-•• 

~~~~g-?~~-~-~·~ 
11 wydu) t~ posa in• krow~. K. Kodowokl : Lu·l Itr. 78. 

240. Zlotów borowy. 

OJ matko moja matko oj 

l. Oj matko, moja matko, 
oj za kogoś mnie dała, 

oj za tego niecnot~ 

2. Oj daliście mnie, dali, 
da za kogo-ście chcieli, 
oj a wy teraz sami 

oj co ja go nie chciała. da będziecie z nim siedzieli. 

241. od Warnowy (C .. rnlaków). 

hi ha, nitmiał ij kto u- to-cyć. LNtł Sar. VI n. 321 . 

IX. 

D u m y. 

Nuta nb nr 1:,1 242. od Cztnka. 

E~:=E:_~ ~-e§~~~~~ Eę-G: - -~ 
Sta-ła nam al~ uo - ~1 - oa, lta-ła Dam tlł DO - wio a, paol pana 

ubi-ła. pani pona u-bl - la , 
Lwd. (Plohl) Ser. l lir. IS-26. Ser. XY l ar. 4 O. 



lOfl 

243. a) od Pi.,eeona (Po ... lo) 

tę-ttrjjgffB c-; ~=u s l f t7J PM 
Wyjechał pan z charta-mi na po-le i zo-sta - wfl 

~i§tjJZim=f !S $ C r llLJ) 
~ !l l ... ~ 

ma-lerikie pacUo-le ze-by dworu pilno-wal, ze-by dworu tJilno-wa.ł, 

Lwcl (Piebl) Ser. l D. 86. 

243. b) od Grójca 

r J ;q?=·~==pę--=---:4---J:=:J c;p7 :r" \ł~~;=! ~ 
l 

U mo -jej mat!.. i prud same-mi ..,·rotk.i, ro&kWitły, kwitły 

_.., -"r-;::::t=f===t==---
• .---:~D J f~ ;-; r!._~~ g 

.... 
dwa r6-i:o-we kwiatki a. o-ha sie cerwie- ni' 

Lud Ser. l atr. 100-115. ~er. X V I D. 484 

244. 

~ ~ ...,_~-::....r-~~-~n\ • • ef3 -a____,.-,-r=t- · ~~-!...2....- _e-.:::3:: ... :..__, 
- _, -,J- - ,J -,J-- -:::.:---'-- ~,;-,J 

.... -,J- - -- -:::::-- ,J--,J- ,J 

A był tu ligar 1•-g:s.r Li-ga- ro- v.rc, .:t. nie ua-u -

~~1;~~-:ifhli ==== ~ 
c:al 1\lf' nic do!Jre-go N-hre 

2-!.'). 

K. K ozlow1ki Ltt·l atr. 54. 

od C1.erska (R,•so~~oJka) , 

• # · - • .l ~ 
,; .. ,; ·-·,J--.,1- ,; 

.... "' t\a. Po - du- Ju hl Iły kam ieri, ua. Po - dołu &e w t'- 1 ck tur 

:.:::::::- zr- -·-~--.-ł----.~ ! . ...... • .:::. ·~== :----- ---
- - - -,; - - ,; - - --- . 

de ktur 

l. Ka Podolu lJiały kamiefi 
na Podolu -

hla-ly 

sewerektur dektur przeclierektur 
biały kamień. 

!Laruteli 

2. Podolanka siedzi na niem, 
podolanka -

sewerektur dektur przeclierektur 
siedzi na niem itd. 

Tekst K. Kozłowaki: Lwd 1tr. 5S . 
L•" !. Sor. I str. 11~ . ber. XVI n . 475. 



Nuta olł Ltul, Ser. XII, nr 3 8. 

~-
Na Po-d,, - ha 

l. Na Podolu, 
w scyrnem polu, 

stoji kuinia, stoji kutnia 
na kamieniu. 

2. A w ty kutni 
kowal kuje, 

nigdy ognia, nigdy ognia 
nie brakuje. 

3. }fój kowalu, 
kowalcyk n, 

okuj ze mi, okujze-mi 
dwóch koników. 

4. Okuj-ze mi 
bardzo rano, 

na wojenkę, na wojenkę 
zawołano. 

5. Zawołano, 

zab~bniono, 
na wojeuk~, na wojenkę 

rozkazano. 

6. Naści matko 
córke swoj~, 

ślubowaną, ślubowaną 
zunkę moję. 
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246. od Czor ka (Cuch6uq. 

... •· 
7. Trzymaj sobie 

rocek i seść, 
a za iódmem, a za siódmem 

dzij kędy chce 
8. Siódmy rocek 

juz nadchodzi, 
Kasii1ce ię, Kasińce się 

za munz godzi. 
9. Kury pieją, 

psy ceka.h!, 
wyjrzyj chłopce, wyjrzyj chłOJ!Ce, 

co tam mają? 
10. Jedzie, jedzie 

z cudzy trony, 
kunik pod nim, kunik pod nim 

nieznajomy. 
11. A jak się mas 

matko moja, 
a gdzie to jest, a gdzie to jest 

córka twoja? 
12. Wydalam jq 

za jennego, 
za pi arka, za pisarka 

nadwornego i t. d. 
Lud . Srr. l atr. 125. 
K. K o•lowakL Ltt<i at r. 3J. 

T" przytoczo110 kilka waryant6w, a miedzy 11iemi i ostat1łią zwrotkc; 
Juzem jo si~ namy'liła 
zem Jasiowi wionek dała. 
Tam w kościele ołtarz duzy, 
tam zostały na e gluby. 
Ty s i~ staraj jen y zony, 
puko (póki) ma lud zaprosony. 

247. od Groijca (Goucryna). 

Dobrte to alatyć pny dwurre go -l.bka cho ... ać 

lo-łtb-ka chować w nowtj ko - auoru. L•tl Str. l Itr. 145 D. 111 d. 



l. Słuzył Jasio u pana 
za staraego dworzana. 

(2. Słuzył Jasio w Krakowie 
a Kasińka we Lwowie). 

3. I nie móg(ł) ón nocki spa6, 
do Kasińki list pisa6. 

4. I ni miał go kim posłać, 
az ci musiał sam jechać! 

5. I zajechał w podwórko, 
i zapukał w okienko. 

6. Wyjd:t do mnie kochanko 
pocies moje serdeńko. 

7. Wysła, wysła młodsa świeść 
prosę swagra z konia zleść. 

8. Twoja Kasia nie zyje, 
na smętarzn jeji dwór. 

9. Przyklęknął koń na grobie 
naprzeciw jej wątrobie: 

10. Przemów do mnie Kasieńko, 
pories moje serdeńko. 

lO~ 

248. od Waru ... y (Pow11n) 

ll. Gdzieś ty Jasiu rozum miał, 
by umarły mówić miał? 

12. Ledwie mi Bóg słówko dał, 
co do ciebie mówić mam. 

13. A cy-6 ja to lelija? 
są ładniejse ni:tli ja. 

14. A cy-ć ja to rózy kwiat? 
jest ci tego pełen świat. 

15. Cłioeby było i tysiąc 
to ja zadnej nieprzysiąg. 

16. Gdzie są Kasiu te saty, 
com ci sprawił przed laty. 

17. Wisą perły na gcianie, 
starsa siostra dostanie. 

18. A pierścienie na stole, 
bierz Jasieńku co twoje. 

19. I sukienka gazowa 
na nij złota korona. 

20. Gaza będzie na obraz, 
a korona na ołtarz. 

21. Oddaj dziecie na mamki 
a sam sukaj kochanki. 

Lvd. Ser. I. 1tr. 171-187. er XVI n. 419. 

249. 

Wójcicki P l. l 11r 66 . 

orl W1r u•y (Po .. tln). 

hoj btj, 

L...« Str. l 1tr. l ~ n. U a. o. 
ltodow1kl: Lwtł 11r. 10~. 



l. l\il'j hrat na wo,int odjezdzol, 
:;woją siostrt: upominol. 
Siostra brata nit• słuchała, 

na orzechy chodziwała. 
2. A brach; k z wojny jedzie. 

l przyjechał przede wroty, 
opad go pas zloty. 

10!1 

~50. od C z r11"a ( •1arhclu • 

4. -. 'ie doj.ze mu io. tro płakać, 
ho ,i o widz ~t, ze · jego ma{·. 
- l'o crm ześ me bracie poznol, 
coś me jego matką nazwo!? 

5.- Tobie licko pobielało, 

mnie ziolko z \\hinka upadło. 

3. ,'iostro, siostro, siostrzenico, 6. Porumbcie-z me w drobny macek, 
cyje płace dzieciuntecko? zasijcie-z me w ogródecek. 
- l\umornickie'm se chowała, A · ijcie m \H' Ś\dtanie, 
dzieciątt>cka odjechała. jak najroitsy pta. ek w;;tanit>. 

--

7. Wyrośnie ze mnie troje ziela, 
rutka, lelijo i sołwijo; 
hendo tamoj panny pytać, 
o grzecny Kasi bendo śpiwać. 

ł\ Allllv.,.•l.:i. !.1tl tr, 41 . 
Ttt.c\ .i l w pie,nł : C.te~o '-•lino w dc>ł a.toJI 1 7 

Lud ~er l ~ot r. 2o., ""er X V I n. ł';h. 

251. ') --~-- --· .. • • -;j-
~- -- ... ! ~ • : ł ~ ~ ~ --=j 
..... ·-· ~ ~ ~ ~- ~ ~-:: . 

~- ~ ~ -~ " 
ot! ('r.1ł.. (»- \V:\ " C'tler~- łllł l. o IIII p o 

Ei: 9_!7 J ._ ~-- 1--:i _ : I ~ ~ . =-~-E:;=; • • J =-- -
~ ~ ~~I~~-too~ __ f"'~"~ • f ~", ---

ro - J•'• lHt Ka- uu·kr .. <i• lmiu lo~-ta h l du- L.• 

l. zttry mile od Krako,,a, 4. Córka I'>~Oja, zona lllO.Ja 
ozcnił się 11an Dąbrowa. teraz tu z o taje \\do'' a. 

2. Jesce nocki pan nie dospał. 5. A trzymajże .i•! rockó'>~ . e~ć, 
na wo,ine go król zawoła!. siódmego ją podzij gdzit chces. 

3. R!dź-ze zdrowa matko moja, 6. 1:\iótlmy rocek iuz nadchudzi 
a hędzie tu córka t\\oja. iuz sit;> 1\asi za m:!Z got!zi. 

1) Zdarzenie to odno>i l. J. Kr.i,zew,ki f w l.e.rrn lath hPrłoll>\\C'hl d1o 
osohy P1otra z lhrlzikowa (ohncz: l'rzyp>>l/1. 
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7. Kasia idzie za insego 15. Siądę sobie na kóminie, 
z~ starostę krakowskiego . zagram Kasi po łacinie. 

8. Jasio jedzie z wojenceki 16. Siądę sobie i na łózku, 
wiezie Kasi sukienecki. zagram Kasi po francusku. 

9. Niechze ona idzie zdrowa 17. Kasia Jasia zobacyła, 
zaboli ją zaraz głowa. wsystkie stoły przeskocyła. 
(11. zaraz ona będzie wdowa). 18. Witara Jasiu, witam pierwsy 

l O. Stoji u mnie koń gotowy ty starosto idź do insy. 
pojadę ja do tej wdowy. 19. A gdzieześ ten ślub podziała, 

11. ~ie jedź zięciu, bo tam zdrada, coś w kościele !ilubowała? 
bo Kasia innemu rada. 20. W kościele'm go zostawiła, 

12. ~ie na zdradę, matko jadę Bogu ojcu policy/a. 
na wesele; na biesiadę. 21. Właz na lipkę i zapłakał, 

13. Podaj skrzypce, matko moja cego ja tez tu docekał; 
zagram Kasi na wesele. 22. Lipko, lipko, rozwij mi się, 

14. Siądę sobie na zapiecku, Kasiu, Kasiu, namyślij się ... 
zagram Kasi po niemiecku. 23. J uzem ja się namyśliła 

Dąbrowskiemu wieniec zwiła. 
Lu1l (Pleónl ) Ser. I atr, 2f9 n. 22. g. Ber. :IJI n. 221. 

Kozłowaki : Lud atr. 37. 

Xuta ob . Ser. I . n . 35 • · 252. a) od Piaocczna (Siomczyn). 

l. A gd:lies jedzies 4. Jedne śklanke pije, 
Jasiulecku panie? da drugą nalewa, 

Na bankiecik do Warsiawy, ą. ten zdrajca pacholicek 
":\Iarysiu kochanie. sabelki dobywa. 

2. Xie jedź, nie jedź Jasiu, 5. A wy tez dworacy 
bo cię tam zabiją. borami, lasami, 

A pojadę ":\[arysieńku, napisali ~tery listy 
mtłm tam okazyjt!. do )[arysi pani. 

3. Siad sobie Jasieilko ti . Marysieiłka pani 
za nowym stolikiem, listy przecytała, 

oj i pije sobie piwko oj i co spojźry na podpis, 
z grzecnym pacholikiem. padła i zemglała. 

7. "Ma białych chust skrzynię, 
by ich nie sclH>dziła, 

pieniędzy śkatułę, 
by ich nie wyzyla. 

252. 

L11d Ser. 1 atr. 266. 

~±l=; 
E~ • 

Gdlłeieei ale gdzieuś sie Ja - siu za - ba - w1ł, 

~---=~ ~~::T---
~~~ pVC .t-1 l C C ;~~-.-p-~-J 

ty za panem drózk1, cy ta J'anem drótkl w prfdcc nie od - pra-wił . 

Lu•l , Ser. I Itr: 169. 
K. Koziowilki: Lml at r. 68. 
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łe ten pan ( yLu1ski 

2. I tak pan Cybulski 
swoją żonę sprzedał, 
jak od iPj pojt,:cia, 
tak z nią życia nie miał. 

'·""· ... Xll D, 432 

X. 

Zabawa. Pijatyka. 

u t.tery ,.,1 - ro-ry. 

l. rmar(ł) :uaciek, umar(ł), 
chory ~[aciek chory, 

ukały go karcmarki, 
za ćtery wiecory. 

2. Mowi szynkarz (~yrl) mówi: 
.,cy t~ )faclt!' chory? 

co go tu ubyło 
bez śtery wieczery~. 

3. Dobrze z :\Iaćkiem było, 
kiej sit,: wódkę piło, 

źle bez nieA"O btdzie, 
jaJ- si\l !!O pozb~·lzie. 

1. Idzir )!aciek bez "i e~, 
fujarka za pasem, 

tak . obie pi w a: hoc, hoc 
rac!., rudn, ca<P.m. 

5. Biedny ~Iaciuś, biedny, 
dla kazdego zwinny; 

wywija e pała e m ( v. pałką), 
kiedy idzie lasem. 

6. Kto mn . ię nawinie 
od pałecki zginie; 

oj ostroznie chłopaki, 
a niP liżcie mu w drogę. 

7. l'mar ~!acin', nmar, 
niema go na 'wiecie, 

nie h!_'dzie- ·. on pijał, 

gorzalecki przecie. 
t-l. l l.i da i synkorze 

bardzo sil' turbuj:!; 
jnźci oni wsy cy 

za karcmy dzi~kujl!. 



9. Uruar 1\Iaciek, umar, 
oj lezy na desce; 

oj zeby mu zagrali, 
"yskocyłby jesce. 

l O. Posadzili Maćka 
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11. rmar Maciek, uwar, 
dziewki go załuj<!; 

kupiły kwartę smoły, 
usta mu smarują. 

12. Pochowali Maćka 
na wysokij górze; 

kazali mu pisać 
w rogu }lO d dzwonnicą; 

wyszykowali go 
na "oł0\1 y j skórze. do boru kłonicą. 

!.u·1 5cr. X\' f n. 4:13 

l• .i4 pi-Je i pu-łlo-le, 

l. Ja w domu nie codzień, 4. Niemam ja żupanu 
ja nie jestem godzieit (zgodzony). ni żadnego (s)tanu. 
Gorzalina na stole, Jednę nockę mi śpiewaja, 

ja ją piję i pó-bolę (a bowle) a drugą rui nockę grają, 
hej to ja pan! hej to ja pan. 

2. Wyszedłem z piwnicy, 
grali mnie muzycy. 
J? w rynsztoku smaczno spałem, 
jaK obdarty nie słyszałem, 

hej to ja pan. 

3. Kiemam ja kontusza, 
sam se głowy nie suszę. 

"•iem że ludzki wiek niedługi, 
przepil jeden, będzie drugi, 

hej to ja pan. 

5. Nie wiecie, nie wiecie 
za co łotr pije. 
Przedał "palkę na gorzałkę, 
jeszcze ma d w a kije, 

hej to i pan. 

6. Moi mili koledzy, 
do dna wypijajcie. 
Jak ja umr~, pochowajcie, 
i nad grobem zaśpiewajcie: 

pomerł pijanica. 

7. Oj da-na! kto pije, 
to mu nalewajcie; 
a kto ta i nie pije, 
to mu nie dawajcie. 
A ja będę pici, pici, 
jak malutkie dziecię, dziecię, 

siedzący w kątku. 



Nuta D. 16~. 

l. Kuma w oknie stała, 
na. kuma wołała: 
pójd:t kumulu kochany, 
napijwa się gorzały. 

2. Posła do synkarki 
podniesła kwaterki: 
pij kumulu kochany, 
napijwa się gorzały. 

3. Gorzałę wypili 
a nie zapłacili: 

na.pijwa się oboje 
za rozmówiny moje. 
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256. 
od PlueczD& (PowoiD) 

4. Zona w progi wchodzi, 
mą z się na. nią grozi: 
a gdzieś to bywała. 
coś ocka zapłakała? 

5. Byłam u sąsiadki 
słuchałam co plotki. 
Tego·m sie zalem zdjęła, 
i ocka zapłakała. 

6. Id:t.ze do ko 'cioła, 
spowiadaj się ztego. 
Niech-ze ci to ustanie, 
Z kumem rozmawianie. 

7. O łaskę nie stoję, 
męza się nieboję. 

Bodaj bym się urwała (z utl"i~zi) 
będę z kumem gadała. 

257. 

1, Kiedym ja~ kar1·mie b~ł, nie tn.eba mi 

z kuruec- ka-mi jA pil 

2. Poję ja się poję, 
obalić się nieboję, 

od Ino" lodu (Rzeczyca). 

lam glo"·f pot~-iot 

l mam g~-b~ m~iot 

choć ledwo na nogach stoję. 

Nie będę się prosił, 
hy mie kto podnosił , 

o jego łaskę niestoję. 

258. od Warnawy (1\'olan•i")• 

A Ja u - bo-gi ulowlelt DA i - mi~ mł Grula, oie p1j1w. 

-,-.. -:-'-=tB ~=gt ;------;-):---- 1 
~ · .,._ -- looo;i--t;:-- -- . ---- - 3 
e:orza-1· c-li ch. je - u o ro uit>dtleh. 

1di7.0Wlll.f' , 1. 11. 
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2. Oj wstanę we świtanie, 
da choćby i bez pasa, 
ciągnie mnie na gorzałę, 
da jak wilka do lasa. 

Podobna u J. K(onopkl) P. l. Kr. sir. 1~1. 

259. a) od Grójca • 

• 'r=5~ .;::, ~ FFF3. fl 
=,~=i~~ ~~~~~ j-i-=f_~,-;~--.r~----H 

"' ~ ' -""-==-*=-~-3-----~--~ ,, '~ 
& .... 

A m6j ku - mi e Upuj u mnif'. choc nie ra - no to w poludoie . 

259. b) od Plaseczna (Powain) . 

-~f-~--·----rE ~ ~~f~- m~ _:~Pt=$3=5=:a:~~;;" ·=-h·~-' J ~ .. ~~ 
~ .... c:: .... iol ~ .... 
A mój kumie, bywaj u mnie, (;hoc nie n-no to "' polu- dole. Dobra u mnie 

l. A mój kumie, bywaj u mnie, 
choć nie rano, to w południe. 
Dobra u mnie gorzałecka, 
po trzy grose kwaterecka. 

2. Pijają ją gospodarze, 
a jednak ich Bóg nieskarze. 
Pijają ją gospodynie, 
chociaż ci ich dług nie minie. 

3. Pijają ją i parobcy, 
pijają ją małe chłopcy. 

Pijają ją i dziewecki. 
po dwie, po trzy kwaterecki. 

4. Pijają ją małe dzieci, 
które za matką poleci. 
Pijają ją i pijają, 
za kołnierz nie wylewają. 

260. od C'r:er'ika 



XI. 

Wojsko. Łowy. 

261. od C~tr ka, Góry, (K ... ~<t}D) . l 41. -. 

cy nie jedzie kto do nat, ey nie jedzioe kto du oas. 

l. Z tąmtej strony Łukowa 
stoi tam ciemny las. 
Oj pójdę ja, wyjrzę ja, 
cy nie jedzie kto do na (:) 

2. O.i jedzie, oj jedzie 
Jasio mój na koniu; 
oj przypina sobie 
sabelkę do boku, 
oj do boku lewego. 

3. Juź-ci z iad(ł), nie odpiął, 
kochance na yję pad{!). 
Serdecnie się witali, 
oboje się spłakali; 
oj matce bym do nóg pad. 

4. Oj moja stara maci, 
a cy mnie nie znacie? 
co przed swoim domem 
na koniku wronym 
tak mi długo stać dacie? 

5. :\Iatuleńka wyjrzała 
na ulicę wybiegła: 
A witam cię synu, 
ktbz ci był przycyną, 
kto cię do wojska oddał? 

6. Oj oddał mnie jeden pan, 
pan tu tejsy, srogi pan 
(lub pan Zaleski z Podolan). 
Do wojska mnie brali, 
powrozem wiązali, 
jesce <lo muit> warte dali. 

7. A ta warta stojała, 

od wiecara do rana. 

WyjnJJ, 

Jak ci pan Bóg ranek dał, 
do woj ka mnie oddali. 

Cza op . Prz,l/)lt r. INłht, Leaano t '' nr . .f•J str. 3!1J. 
Lułł . er XVI o . .f97. 

2G2. od Wanll"f (C•orniak&w) 

moja najroi - hj - 11, cynl je-dlłe kto do nu, 

'l* 
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263. od Bł onia (Płochocw, Ro ~itoo) . 

1 ~ ~ 1 t-l ; ~ ·1 r ttF=t1~ ;·g-144$1 
Z tamttj strony Łuko - wa, cern l sie tam deruuy la). 

fł!f H l r fll ;· t !@ r 9 ~ ~ S.-4dJJTI 
Wyńdrl ma-tu-lu mo-j• naJml - lej-u cy nie jedzie kto do n>S. 

l. Z tamtej strony Łukowa 8. Skoro pan Bóg dał rano, 
cerni sit;j tam ciemny las. rano nam zaświtało, 

Wyńdzi matulu moja najmilejsa, a wtedy mnie \\tedy, przeprowa-
cy nie jedzie kto do nas? do broni mnie oddano; r dzono 

2. Oj i jedzie Jasińko 9. A jedna mi siostrzycka, 
na wronym koniku; konika osiodłała, 

przypina sobie sablę, sabeleckę a druga mi siostrzycka 
do lewego boceńku. głoweckę zawiązała; 

3. Jesce sobie nie przypiął, matula najukochai1sa 
zajechał przed nowy dwór. i ta nademną mglala : 

Serdecnie westchnął, rzewnie za- kochanecka moja, moja najmilejsa 
az pod nim zadrzał koń. [płakał cuda nademną dokazywała. 

4. Ach moja matuleńku, 10. Ach moja matuleńku, 
cy li wy mnie nie z naci e; tylko wy mnie nie płaczcie, 

co na tym koniku, co na tym wro- i moji dziew cynie, moji najmilejsej 
tak długo lni stać dacie. [nym, zalu nie dodawajcie. 

5. Matula usłysała, 
i do niego wybiegała: 11. Bo przez moje dziewcynt;j, 

witam cię mój synu, kto ci był rózany kwiat przekwita: 
[przycyną a ta niescęśliwa, i z wielkiego 

ze cię do wojska oddał? nie moze listu pisać. [zalu 
6. Oj oddał-ci mnie nas pan, 12. A juz-ci pominęły 

ej oddał mnie do wojska. oj wsystkie wesołości, 
Do wojska zabrali, jesce mnie ko- kiedy ja sable wzioł, kiedy ja odje-

jesce do mnie wartę dał. [wali, od swoji najmilejsyj. [chał 
7. A ta. warta stojała 13. A u mojej matuli 

od wiecora do rana, róza juz nie zakwita, 
a skorotylko pan Bóg dziei1 ten dał, a mnie tu biednemu, tak niescę~li-

wtedy mnie do wojska brał. nikt listu nie przecyta. [w emu 

26<t. od Sochaczewa 
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Larg• 
265. (•d Grodzi ka (Jordano.,ir~) 

~ 

l u-bn-ja-ly li- ... 

lol j"ł 
l aa-pla-ka-ly mlo-de re-tra-ty w poeho -d&lt. 

l. Hej! zabujały siwe łabędzie 

po wodzie, 
i zapłakali młode rekruty 

w pochodzie. 
2. \Vy braciskowie, v;-y towarzysowie, 

wy moje-
piscie listf'cki do mej matecki 

w pokoje. 
3. Niechze matecka te bure świnie 

~;przedaje, 

a mnie młodzieńca z cfęzkiej niewoli 
Ił ostaje. 

4. A skoda, skoda, tych burych świi1 
sprzedawa~, 

ciebie młodzieńca z (lięzki~j niewoli 
dostawać. 

5. I zabujały siwe łabęd?.łe i t. d. 
6. Piscie listecki do mego ojoa i t. d. 
7. A nieehze ojciec te kare kónie 

sprzedaje i t. d. 

po wo-dzie. 

8. A skoda skoda tych karych kóni i t. rl. 
9. I zabujały siwe i t. d. 

10. Piscie listecki do mego brata i t. rl. 
11. "'iechze bracisek te siwe woły 

sprzedaje i t. d. 
12. A skoda, skoda tych siwych wołów i t. d. 
13. I zabujały siwe i t. d. 
14. Pi cie listecki do mej sio trzycki i t. d. 
15. Niechze sio trzycka te białe krówki 

sprzedaje i t. d. 
16. A skoda, skoda tych białych kr6wek f t. d. 
l 7. I zabujały iw e i t. d. 
18. Piscie listecki do mej kochanki i t. d. 
19. Niechze kochanka śrybne sygnety (p 'trścieuiB) 

sprzedaje i t. d. 
a mnie młodzieńca z cięzkil\j niewoli 

dostaje. 
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20. I kochanecka śrybne sygnety 
sprzedała, 

a mnie młodzieńca z cięzkiej niewoli 
dostała. 

X.. Blarkowskl: Zbl6r u lad. do .A n trop. IV D . 49 . 

Ld. Bor. XVI D. 499. 

266. od Socbacz.ewa, Błooia. 

~" r tur- r 1 r c ~; ; Li t J 1 1 f+tiA 
l Hej u-bu-Ja-ły bia-łe ła-b~daie na wodzie, l upła-ka-ły 

mlo-de re-kruty w pochodzie. 

2. Wy bracia wy towarzyszowie 
wy moi: 

Piscie listeczki do pana ojca 
do domu. 

2 G 7 • od Czeuka (Curnylas). 

t:ę@a=t=t] Ji-r-te=ttn C C F l l j1 ~ C rifJ 
l 

Roz-bu-Ja-ły sl~ te si-we łab~dlio po wodale, l upla-ka-ly 

l~ fJ e]9 ;fr±t c m 
te bidne rekruty w pochodzie. 

Ob . K ozłowakl: Lud at r. 136. 

268. od Mszczonowa. 

~~ j J ~ #łttlr G S rłr .LltttJ'~ 
~ ~ v V v 

l . Żołmin ci ja iolmin amutne moje zy-cie, gdzie ja się o-

~4J q,~:-kb2D ~ 
br6 - cę płakac mi ao - "1-cie 

2. Płakała dziewcyna, 
jak ni Iniała płakać, 
uciek ij kunicek, 
ni mogła go złapać. 

3. Płakała dziewcyna 
trzy godziny w sieni, 
ze ij kawalira 
do zołmirzy wzieni. 

K. Kozlowald: Lud atr. 138 n. S. 



269. 

I-dzie iołoieu borem la-1em, borem lNem, pnymle-n-J•• 

głodu t'usem, glo-du cza. em 

Lw·l Ber. XVI o. 49ł 

270. od •luuunowa, Biały (Grzymkowl.,.,). 

Zieleni• 1ł~ lasy, góry, pcl11, kochajJ.ezolnierza 

la-bym 

l. Zielenią się 
lasy, góry, pola -
Kocbaj-ze zołnierza, 
kocbanecko moja. 

2. Wolałabym 
pola, góry kopać, 
nizeli się w tobie 
mój zołnierzu, kocha •. 

3. Rozgniewał się, 
na wojnę pojechał: 
tamci go zabili, 
więcy nie przyjechał. 

4. Pisą li ty 
ze Jasio na wojnie, 
jak mi go zabiją, 
a cóz będzie po mnie? 

271. 

tl mego na woJn~ 

5. Wysła sobie 
przid wojsko płaczący; 
officer ją ci esy, 
winem cęstujący. 

6. Niepłac Kasiu, 
Jasia zabitego, 
wybierz se z tysiąca 
,l asieńka zywego. 
Wybierała 

w seregach i w rz~dzie: 
Nie będzie na ~wiecie! 
takiego nie będzie. 

8. 'Vybierała 
i nad wybierała; 
nie będzie takiego, 
jakiego ja miała. 

r ... d Ser. VI o, 8(2. Ser. xn D. ,. 8. 

od Mogieloicy (!So .. ·ego·mi&łta). 

•lelo-nym ga- J• - lu 

Lu.l Ser. VI o, ~'· 

] 
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272. dR T 

~~~p !1L, l·;~'iii:i#w 
l . Dzięku - Jt ci matko tu mole wycho - wa-la, 

Czaaop. Po·~yjacicl ludu, Leszno ISU nr. S7 alr. 296. 

Xa t~ także 12t1t~ :śpiewa;ą i powyżatą pieś1t pod nrem 271 : 

W zielonym gajikn 
ptaszęta śpiewają i t. d. 

273. od Warua ... y (Wilanów, Powsio). 

f$ł~y=gg-L;w9f;=z c c I s· e ~ c 1 
A kto ehce roa-ko-asy u-;,yć, niech Idzie do ·woj-ska ału-ł.yó.. 

~s· ~ s±Ia c c&· e , ~ l i l1· 1' : r t4 
~ i.i "" /T... , • 

Tam to rosko - szy ~-iy-Je, krwi Jak wo-dy się na-pl-je. 

l. A kto chce roskosy uzyć, 5. Kiej pojedziem na kraj świata, 
niech idzie do wojska słnzyć. nie zobacym siostry, brata; 
Tam to roskosy nzyje; ni zaduego przyjaciela, 
krwie jak wody sie napije. tylko Boga Zbawiciela. 

2. Jak mu mundur przymierzajlł, 6. Kiedy zołmirz z kunia spadnie,. 
kijem plecy oklada.jl}; albo kuń pod nim upadnie, 
a jak go na mnśtr~ pr(Jsą, jnz go drudzy nie ratuj!\, 
trzysta pałek za nim nosą. chyba jesce roztratują. 

3. A jak mają masierować, 7. Cechmistrz z kóntroli wymaze, 
kunie sobie kazą kować, doktór trumnę robM kaze, 
zelaznemi podkowami. a za jego trud i prace, 
ze złotymi ufnalami. grają nad grobem trębace. 

4. Kónik idzie, trawka krzęści 8. A za jego trudy, poty, 
nie jednemu Bóg poscęgci. bęben wytnie: tam ty to ty. 
Koń pode mn,, Bóg nademną, A za jego trudy, lata, 
moje dziewce, siadaj ze mną. zastukają: trom ta ra ta. 

9. Księza nad grobem śpiewają, 
wojskowego tak chowają. 

Lvd. Ser. X V l n. 496. 
Kozłowoki: Lłld alr. 138 n. 6. 
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274. 1 i od Wannwy. 

~1-t-m:l .: ą .- tQ:ii1 r a s ; J 
1. Jak oa do woJ - all.a werbu-J•, złote gó-ry o-bie-cu-J .. 

tł• ; J ,, §-=ą~~~g§§§~~~ 
Jak nam u-la - u dawa-J•, je-set zdrowie odblt-r•-Jł· 

2. Jat nu ne'ł masirować, 
jeece leplj niz tańcować, 

3. Jak nam dadzlł rotyj'ł w roee, 
bywałem ja w takij moee. 

jak nam dadz'ł mundur nowy 
i do tego kij dębowy. 

Jak ja pójdę w koniec gwfata, 
nie ujrzę ja siostry, brata. 

275. od Wanuwy (Wilao6w). 

-~ {J ; i±ElJ In s-;-ę ą 1 ; 1JJ 
l. Od aa-meJ War- n-wy Ja-n~-blo~ a - d•• po-Do ci 

Ja - tła-ku ka-ra-binek dad••· 

Ił. Dadztt mi go dadz'ł 3. Siądę na konika, 
i& sio go nfe boję który letko niesie 
m.aę D& kollika - dogonię dziewczyny 
pojado na wojno. w kalinowym lesie. 

4. W kalinowym lasko -
narobiła wrzasku, 
krzyczała, płakała -
daj mi pok6j Jasku. 

Ka. 81arkowaltl: Zbiór wlad. do Afttr. IV D, 47. 

276. od Wanuwy (Wiłaoów) . 

A oa po-lu by-llczeń-ka wiatrek Jt ko- ly-ue, a Juł Jaalo 

g 
do ll:aala-11:1 drolouo II-aty pl-ue 

l. A D& polo byliezeflka, 
wiatrek j'ł kołysze -
a łut Jasio do Kuieńki, 
drobne listy pisze. 

2. Oj czy piszesz czy nie piszesz 
oie będę czy tata, 
bo ja ciebie mój Jasieńku 
nieszczerze kochała. 
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3. Oj czy kochasz, czy nie kochasz, 6. 
ale ja cię kocham, 

O moja ty ziziulellku 
mów, co w Polsce słych:-ć, 
co u naszych matuleńków twoje słówka łagodliwe 

w mojbm sercu chowam. 

4. I zagnali rekrucików 
na Czerwone morze, 
ni zajechać ni dopłynąć 
do nich nikt nie mote. 

5. Una leci, una leci -
siwa ziziuleńka (kukułka) 
ta nam niesie, ta nam niesie 
od Polski słoweńka. 

w sadeczku kołacis (kowa, kuje). 

7. Oj kołaci sie kołaci 
wszystko nad wodami 
płacze ojciec, płacze matka 
rzewneroi ślozami. 

8. O moja ty ziziuleńku, 
mów im niech nie płaczą; 
na J ózafata dolinie -
z nami się zobaczą. 

'277, od Warsuwy (Babico). 

[.t t c $J~.-t~~l~; c rlllflJ tl 
Sama ja nie wiem co za natu-ra, Kucharo ł.olniena jak go zo-baczf, 

nie kocbam chł~)pa choćb~· ~h.l~l-rs. 

l. Sama ja nie wiem, co za natura, 
nie kocham chłopa, choć.by ~!nura. 
Kocham zołmirza, jak g•) z oh:\ ·, 
to się raduję, serce mi sk:lc ~. 

2. Oj bo zołmirze nie jedny matki, 
stoją w paradzie jak w polu kwiatki. 
Oj stoją, stoją jak w polu róte, 
nikt im się nadziwować nie mote. 

3. Jak masierują, to się dziwują (widzowie); 
gdzie ludzie mają (mahtnj), tam nie wstępują, 
a gdzie nie mają tam aię wdzierają, 
nie jednej pannie wianek sterają. 

4. Zołmirz za pannę nic niema grzechu, 
a ona z siebie narobi śmiechu. 
Smiechu narobi, poćchvość straci, 
jesce jej za to nikt nie zapłaci. 

5. Oj bo zołmirze wielcy figlarze, 
i nikt ich za to , nikt nie ukarze. 
Ani do pana, ni do sędziego, 
nigdzie nie najdzies prawa na niego. 

Lt<d . Ser. II. n. 504 
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27 

~;i~· 
od 11 aruuy (Koeaydlo, Jemielio) 

l':\ 

~';!-. "'::;-.... 
l-d• wo-zy za woza-mi, na-potka-li Jll\-me-neezkę ela-daJ z n1m1, 

l. Idą wozy 
za wozami, 

napotkali panieneczkę: 
siadaj z nami. 

2. Siadaj z nami 
żołnierzami, 

wczoraj byłaś panieneczką 
a dziś pani. 

3. A my tobie 
dopomotem, 

"'~ta wiemy karczemeczkę 
J,rzed obozem. 

7. Ki dworakom 
ni tołnierzom, 

4. I my tamoj 
będziem bywa~, 

miód i wino, gorzałeczkę 

bfidziem pija~. 

5. Jak się z wojny 
powróciemy, 

miód i wino, gorzałeckę 
zaplaciemy. 

6. Gospodarzu 
tego domu, 

wychowate· swoją cu1 h': 
nie wiesz komu. 

wychowałeś swoją, córkę 
szołowierzom (szalbierzom). 

l •.d er. XI! o. 494. 

\VarCIZ&WI 

"" Od Waraza,.y do Krako-wa, choć chłodno i ~l ~doo, jyjem aobte ,._-obodno 

._.. zędy droga nam go-to-wa, 

l. Od Warszawy do Krakowa, 4. Baba wraca od rotmistrza, 

2. 

wszędy droga nam gotowa. 
Cho~ chłodno i głodno, 
tyjero sobie swobodno. 

a gęś idzie do tornistrza(tonli:> 't·u 1 
Choć i t. d. 

toji tołni rz na kwaterze, 5. Indyk ze wsi wyskakuj , 
ostatnią gęś babie bierze. gdy totnierza we wsi czuje. 
Cho~ chłodno i t. d. Cho~ i t. d. 

3. Baba idzie do rotmistrza, 6. Zołnierz koszuli nie pirrz,, 
a gęś z garka łeb wytrzyszcza. bo gotową z plota bierzt:. 
Cho~ i t. d. Cho~ i t. d. 

7. I kur takte nie opttszcza, 
gdy mu głód bardzo dokucza. 
Choć chłodno i głodno, 
tyjero sobie swobodno. 
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280. a) od loo ... lodaa (Rawy). 

l b~~~~~ti~~_,-:_g: -~{j~~~t §J J§' ~~j3~ 
Tna ae by - lo rozmiarko-wał, n6i-ki ray - dłem numa - ro-wać 

o to to 

2. A iak ci ia powędruj~ 
ślicznie pięknie podziękuj~ 

to biua i t . d. 
3. I wyszedłem ia z Krakowa: 

karczmareczko bywaj zdrowa 
to bida i t. d. 

4. I wyszedłem ia. z Kalisza: 
karczmareczko idź do bisa, 

to bida i t . d. 
5. I przyszedłem do \Varszawy: 

karczmareczko daj mi kawy. 
to bida i t. d. 

6. I chodziłem po jarmaku: 
karczmareczko daj araku, 

to bida. i t. d. 
7. I przyszedłem do :.'\I od lina : 

karczmareczko daj mi wina 
to bida i t. d. 

8. I chodziłem koło budki: 
karczmareczko daj mi wódki 

to bida i t . d. 

9. \V ędrowałem borem lasem 
przymierałem głodu czasem, 

to Lidn. i t. d. 

to bi - da t o Li · da niewo-la 

l O. I pod dębem spoczywałem 
chleba z solą u!ywalem, 

to bida i t. d. 
11. Trza żołnierza poratować 

chleba soli nieżałować, 
to bida i t. d. 

12. Stoi żołnierz na kwaterze, 
g~ś ostatnią babie bierze; 

to bida i t. d. 
13. Baba idzie do burmistrza, 

gęś już z garka łeb wytrzyszcza 
to bida i t. d. 

14. Kaczor mówi: tak mospanie, 
to i mnie się w łeb dosta.nie 

to bida. i t . d. 
15. Kaczka mówi że: mnie zarzn'ł, 

bo :i.ołnierze na mnie pragnl}. 
to bida i t. d. 

16. Kogut woła: cip cip knry, 
żeby niewziął żołnierz której, 

to bida i t. d. 
17. Swinia kwiczy, baran beczy, 

bo to żołnierz straszne rzeczy! 
to bida to bida 

o to to to 
to bida niewola. 

/ .vel , Ser. IV L, 2<8. 

280. uJ Łowi u 
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2 l. 

1-dtlo ..-o-da ko- ło 1uhoa w o-ko-Jo 

l. Idzie woda kolo młyna 
w około szumiała, 

kompanija kanonierów 
ordynans dostała. 

2. Sam porucznik na koniku 
armaty sztyftuje. 

a która nieprzezpieczna 
wartą zastawuje. 

3. ~Iaszerują kanoniery, 
szczęśliw a im droga; 

każdziusiei1ki głową kiwnie: 
bądź dziewczyno zdrowa! 

282. 

--- ~ -------------- --

·1. Maszerują kanoniery 
górami, dołami, 

obejrz11 się na moczydło 
zaleją się łzami. 

5. Czemu~eś mię matulei1ku 
rano nie zbudziła; 

kiedy ta kompa.nija 
ze wsi wychodziła. 

6. A kup~e mi matulińku 
konika wroniego, 

odrzek~ się ojca, matki 
pogonię ja jego. 

J.u.l. tr. XII n. •97. 

od Zokroczym• (Knun). 

bu-za - ry piękne ko-nie macie, Ja 

do ••- Ju Je - due - go mi 

.... 
l. Oj huzary, huzary 

piękne konie macie 
przystanę ja do waju (u·as) 
jednego mi dacie. 

2. Cy siwego, cy bronnego 
byle co dobrego: 
a jak mi go data, 
wsiądę ja na niego. 

da-cle. 

3. Siwy konik siwy 
malowane sanki, 
dobre by to by!y 
do mojej kochanki. 

·1. Oj huzary huzary, 
malowane dzieci, 
niejedna dziewcyna 
za wami poleci. 

K ot łow k1. ! .. ud atr. t!ł 1 1. n 1 
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.Mitj,ka. 283. Socbau tw, 

~~#t~ ~ r ~=rl~-~ r r t; ~ ~~t) t1 -~ l '.J......:...._;"--iooi =t= .i- ----- _.,~- . c=--
Ja- k i , to ltst poci • g Ji'abli cu u - kry-ty " brz~ku s~abll , 

~=R- : ~_18::3:-~ 
~ E F-F.±ł-5-~~~I==;; 
~ -- --·-· -r--~-,.1 "-

skoro go s ły -s:ty dziewrzy na, wnet s ir ca-la za - po- mi na 

l. Jaki to iest pociąg di!l.bli 
co ukryty w brzęku szabli, 
skoro go słyszy dziewczyna 
wnet się cała zapomina. 

2. Ułan gdy wąsa podkręci 
tysiąc kochanek przynęci, 

3. liionrlur ma swoje powaby 
łudzi nawet stare baLy -
nasza sąsiadka na. balu 
pokochała. się w kapralu. 

gdy kaszkiet na bakier wdzieje 
sto panien za nim szaleje. 

4. Dalej naprzód państwo młodzi 
dopinajcie wasze cele -
gdzie ułan, szaser dowodzi, 
mieszkają nieprzyjaciele. 

284. od War<o~; za wy. 

~ 
~-~ ·~ -~~~-n --~-~- - ·- • ------=· -4 ·~ s • ~- "~=:;;---c: -=.- ;_.~ =:,..,._ . ;r--.._f._ .,-53 

• ,_,_~ . <1- <1--<1 -v--;,.1 .1->- -V--V - .~.:.i 
~ "' -.1 .., "' 

Kiedy m min ia la t pittnlł-Scie toru się w iołni e - n.ach kocha-h , 

a serce mi mocno d rża ło kiedym mundu -rek nj-rzl\- la 

l. Kiedym miała lat piętnaście 

tom si ę w żołnierzach kochała , 
a serce mi mocno drzało 
kiedym mundurek ujrzała. 

Inni odm ieniają: 

l. Led wo'm miała lat szesnaście 
bardzo 'm ułanów kochała, 
i po razy kilkanaście 
do obozu uciekała.. 

2. llfatkę miałam kieby jędzę 
wiązała mnie na powrozie, 
da ja oknem uciekałam 

i chodzilam po obozie. 

2. )!a. tka gdyby j ędza z piekła , 

na powrozie mnie trzymała, 
alem jej zawsze uciekła, 
i do obozu zbiegała. 
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285. od \V ar_ &a wy . 

po tointer ~u 

2. Po tołniersku na lawecie, 
naści i tobie kornecie, 
hej kamracie, na lawecie, hej 

[kamracie 

l. Jedzie Drewicz jedzie, 
trzysta koni wiedzie, 

poczkaj, poczkaj panie Dre,dcz 
nie twoje to będzie. 

2. Drewicza ujęto 
w kajdany okuto, 

wszystkie strzały i buławy 
Drewiczowi wzięto. 

3. Jedzie Drewicz jedzie 
krakowskt! ulicą, 

siostra za nim z miodem z winem 
kwartową szklenicą. 

-1. Podajesz mi tf'raz 
kiedy mi nie trzeba, 

a kiedym siedział w więzieniu, 
miałem wody, chleba. 

5. Podaj chłopC7e krzypce, 
podaj mi oboje, 

niech ja zagram enatorom 
l'atrząc na ~mierć woję. 

3. Po t(lłniersku na armacie, 
na armacie naści i tobie kamracie. 
hej kamracie, na armacie, hej 

[kamracie. 

G. Podaj chlopcze szablę, 

podaj mi i olstrę, 
niechte ja się z nią nacieszę 

jak z rodzon:t siostrą. 
7. Poda.i chłopcze konia, 

podaj mi wronego, 
pojadę ja na przepro b'> 

pana Putaw kiego. 

8. Drewiczowe gardło(:) 
już nie będzie wypijało 

miodu, wina darmo. 
!1. Drewiczowe zt:bY (:) 
już nie będt! wyjadały 

kurcząteczek wszr:dy. 
10. Drewiczowa głowa(:) 

jui nie będzie legiwała 
w poduszeczkach zdrowa. 

11. Drewiczuwe ciało (:) 
już nie b~dzie i w atłasach 

zllrowe chodziwalo. 



12. Drewiczowe uszy (:) 
ju~ nie będą podsłuchiwać 

zkąd Puławski ruszy. 
13. Drewiczowe oczy (:) 

jut nie będą wypatrywać 
zkąd Puławski toczy. 

Nuta o b nr 271. 

Jedzie Dn.- wict jedzie 
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14:. Drewiczowe ręce (:) 
jut nit: będą wywijały 

szablą na wojence. 
15. Drewiczowe nogi (:) 

jut nie będą umykały 
Puławskiemu z drogi. 

287. 

Ltd. q_., Xll o. 510. 

od Jeiow&, Glowua. 
~ 

- ; . 
siostra za nim \Varuawsk'ł u - li -r•, 

1 

~~~~~~~ 
l. Jedzie Drewicz jedzie, 

Warszawską ulicą, 
siostra za nim z winem, z miodem 
kwartową szklenicą. 

2. Teraz mi go dajesz 
jak mi nie potrzeba, 

jak'em siedział na więzieli 
niedałaś mi chlrba. 

3. Podaj chłopcze podaj 
konia bułanego, 

5. Podaj chłopcze podaj, 
podaj skrzypce moje, 

niech ja zagram senatorom 
niech widzą 'mierć moją. 

6. Podaj chłopcze podaj 
podaj szablę ostrą, 

a niecMe ja się ucieszę 
jak z rodzoną siostrą. 

niech wyjadę, niP.ch przeproszę 7. Drewiczowa gęba (:) 
pana Zarembego. jut nie będzie wyczekiwać 

4. Nie podam, nie podam zkąd idzie Zaremba. 
ni obu bułanych, 8. Drewiczowe nogi (:) 

nie przejedziesz, nie przeprosisz ju~ nie będą zastępywać 
bardzo zagniewanych. i Zarembie drogi. 

~> 

9. IJrewiczowe ciało (:) 
ju~ się nie będzie w piernatach 

więcej przewalało. 

2 ~. od Pia •rzna (Kaw~czya). 18H , 

IL&u~oo ''<' lr .. s;J-wał, nic nie za lJil 



l. J eucn my~li wy 
cały dzień polował, 

i nic nie zabił, 

mocno si~ frasował. 
2. I mówił: o Bote! 

dyć to być nie mote, 
aby bez zwierzyny 
było tu w tym borze. 

3 •• ·a T• ·y mó\\ i: gońcie, 
myśliwym : ~ukajcie, 
a jak co znajdziecie, 
na miano glos dajcie. 

4. Chodzili, Rnkali, 
gonili, ta \1 a li, 
i po nadrzewiu 
nasłuchiwali. 

5. I sed(ł) myśliwy 
na przesmyk stroną, 
napad(ł) dziewcynę 
na łące uśpioną . 

129 

li. ('hcioł-ze ją zbudzić, 
i mile całuje, 
a nim sen przerwie 
to obserwuje. 

7. Dziewcyna si~ budzi, 
my 'liwego widzi : 
Ty zbójco niecyit 
się mojim katem, 
nierób mi (w)stydu 
przed całym światem. 

8. Xa-ści trzy grose, 
o co ja cię prosę. 

Trzy grose, co to? 
za mój wionek złoto. 

9. Na- 'ci dukata, 
chowaj ze 4"o obie, 

a nie powiadaj 
o swoji ozdobie. 

10. Chce ·li mi wierzyć, 
powiem kóz«lemu, 
ze· był przycyną 

smutkowi mojemu. 
Lud Str. X V[ n ~H 

Jt . Kozło••'-1 Lt,·l łlt·. 1•2. 

2 9. 

2. Idzie ano panna, pannn, 
towarzysu mój. 

Puśćmy nózki na \\ olą, 
niechaj pnunę dogoni<! 

towarzy u mvj, towany u m6j. 

tł)":t.-U}iiU 

Lud er. XII n, ~lt. 

m'J. 

2UO.. ud "-·· .. u wy (" óll( a 1 ł\ ah:at\ . 

~ 42-~,~ :J:!:-....-F:r-•I •- · - 1 . J.::cr:l::. -_, , l 
- •- ,Ił=:;-~ .--I:_.~ ... I~-;1 ;i 1 •~--J= .. -~ " "J 

" " ł'o -Jt-tl&t tO) na ł U>A ua ł/,w to- ar&~ mAJ. ~:. ł~'·" 

t~ ..:--=-;;;- .., ..... --; • E--.., ---::F 4~r7 r;-~- . . J • 
• • ~____..;-· ] • •• 3 3 1 - r --.-. ---- "' . -.-. "' "' "' "' ,; ...... " "' 

n:a ł~.t") · tloJ de- ·ny J~hro-v.\ t· ,. ~ tw"a r7) u IHł 

K ł\u1łowald. /.11·ł • .,rr lU 

MazO"WIIt . T. 11 
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XII. 

Rody. Stany. 

od Sochaczewa, Łowicza . 

kO-l Ił - lecka 

~Wfrr~;a~ b 1 T·· ~ ~~-~ lol • ~ 
dry-liz-kowa, dratwa-mi sy -- ta je-dy-na. dnt:wami 11 - ta. 

l. Owo ja M:azur sumno bogaty, 
świecą się na mnie prześlicne saty. 

Kosniecka drylezkowa, 
właśnie by też muślinowa 

dratwami syta - jedyna! 
2. Jedna w robocie u miłej swacki, 

drugą słuzbiata dała do pracki, 
trzecia stara w ługu moknie, 
czwarta nowa wisi w oknie, 

piąta w schowaniu -jedyna. 
3. Cerwone portasy od karmazynu 

po nieboscykn najstarsym synu, 
co pojechał na wojack!J 
na tę strasną z~bijackę, 

w łeb postrzelony, jedyna. 
4. I pasik takze i ten od święta 

co w nim pradziadek pasał cielęta. 

Z materyi samolitej, 
jezowem futrem podsyty, 

cała podsewka - jedyna. 
5. I kontus ts.kze, pstro nakrapiany, 

snurek na nim kostownie dany. 
Ze śklanemi gnzicami, 
i długiemi łapicami 

wisą rękawy, jedyna. 
6. I pasik takze kstałtu piękn'lgo, 

z jęcmionnej słomy kutas n nieg<'. 
J nz minęły takie casy, 
jak bywały takie pasy 

w nasym lfazowsu, jedyna. 



l ::l l 

7. I capka takze, wej to od llliasta, 
[i ta k ncmiasta. 

kstałtu pi~knego, cworogrania. ta, 
i chodaki z ostro1.kami (ostrogi) 
jakich niema między nami 

w tem tu ?Uazowsn, jedyna. 
8. I abla takze i ta o trzona 

w kilku potyc·kach juz doświadcona . 

O jakze ja nią wywijał, 
kiedy ja się z chłopy bijał 

w Cersku na ph\. ku, .it:dyna. 
f!. Jechałem przez wieś blisko mia~tecka, 

tam mnie spotkała ślicna dzie\\ e ck a. 
Prosita mnie do pokoju, 
widzący mnie w pysnym stroju, 

gościa zacnego - ,it>dyna. 
l O. Dobylem rożku z dobr:1 tabackt!, 

pocęst(lwałem dziewcynę grack:1 . 
• \ ona tez jak kichnęła, 
i do mnie się u~miechnęła, 

mere (niby) źrebica - jedyna. 
11. Mówię ja do nij · będzies mnie chciała? 

ona mi zaraz rąckę podała. 
Ojciec z matk<l wybieżeli, 
jak się t_ylko dowiedzieli, 

jużci \\e ele - jeclyna. 
12. O jak ze wiele mnie kos tO\\ a lo 

z mojej kie eni co ię wydało! 
Utraciłem groszy etery 
aby dudy, basy rznt,:ły 

dla mojej KacliDy - jedyn\j. 

Prz~tjacltl ludu, Ltt.zno rok 2·gi l SG ;\. 4!0. , 

Wujciekł P. l. B. 1'. II tr. 237. 807. 

Lud Str. Yl n. 371. 3i2. 

2\12. a) od Tarc&)na ( Wichrów, HtulLtrtó.r) 

-•·-I- _.- =-,. --]~.: .. - d - ,.•· ~ 
- I " .- -, I · · 1 .e ~-
- -"' ----- :;;· -- ~ ~ ;l ;; 
dł Mazur L ·a ty, k· ~11 li os 

dryli-cho"A& a jako-by mu lino~ a, dratwa•ni 117-tl\ m/lj Rou. tiratwaroi sy - ta 

!t• 



l. Byłem i będę :\lazur bogaty, 3. Miało •m i sablę ostro toconą, 
świecą się na umie prześlicne sa ty. która juz była i doświadconą ; 

Kosuli na urylrchowa, Dom ja przy nij w karcmie pijał, 
a jakoby muślinowa nieraz się z chłopami bijał 

dratwami syta- mój Boze! w Cersku na piwsku-mój Boze. 
2. Miałem i kaftan pstro pokrapiany, 4. Przyjechałem-ci wedle miastecka 

s n n rek u niego sam konopiany. i wysła do mnie gr1.ecga dzi wecka. 
I podsewka samolita, \Vidzący mnie w takim stroju, 
.iezowem futrem podsyta, prosiła mnie do poko.iu 

no\\ a podse'' ka -- mój B oz e! gościa sumnego- w chodakach. 

l. llyl ci ja Mazur bardzo bogaty 
świecą się na mnie kośtowne saty. 

I kosulka drylichowa, 
niby to tak muślinowa, 

dratwami syta - bestyja. 
2. J\Iialem ja kontus taki od ~więta 

nieboscyk dziadek pas(!) w nim cielęta. 
I capeck~ dzierdziowatą, 
i ładniuchną i bogatą, 

dosy(; parady - bestyja. 
:.1. :\liałeru ja buty z juchtowyj skóry, 

te pyscyska stoją do góry. 
Ta obcasach na wysokich, 

na podkówkach na serokich, 
dosyć parady - bestyja! 

t . Miałem ja pasik sobie robiony, 
kutas u niego z jecmienny słomy. 

O i tak się to świeciało, 
da gdyby złoto kapało, 
dosyć parady - bestyja. 
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Odtąd na nut~ drugiej cz~ci: 

5. Teraz mi nic nic brakuje, 
tylko we bWiat powędruję. 

I przy edem do Krakowa, 
karcmarecko bywaj zdrowa. 
Kazała my (mi) tl'ie'ć w rogu, 
kazała mi dać tworogu. 
Zaro(z) sie do mnie ozśmiała, 
gdyby źrel!iątko - mój Boze, 

jużci wesele - be ·ty ja. 

pocz&n m6rci: ty muzykańcie graj! synkarecko, wódki daj! 
a wy chłopcy dali-j -do tańca. 

Krako•iak kram&na. 293. 

l. Jestem Mazur z drelichami, 
czołgam się po s\\'Jecie. 

Cały mój sklep z towarami 
dźwigam na mym grzbiecie. 

2. Drelich gładki, drelich w pa y, 
glansowy i cienki. 

·~ ~-· +- -"' __ , 

3. Wzdłuż i w poprzek Polskę całą 
z mym sklepem obchodzę; 

trudów dosyć, zy ku mało 
ma człek na tej drodze. 

·1. Lecz gdy do mnie dziewcze hoże 
przemówi z n~miechem; 

'trójcie ię w ni :n jak w atłasy, 
nadobne panienki. 

Za ten uśmiech w iruit• Boże 
dam mój sklep z drelichem. 

So"'1ńeki. Cbanta poJ. o. tł. 

Ob. /.tvt er, V) D, !ł9:) 1 DUI& n, 6j,, 

oa -j4u 'DlJit ua pntdmif'lr ll41r!fdui tan (! \ jA ho h1 • b In.\ dui tiUl') - J<t 

1,,.1 ~.,. xu n. ~u. 
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Dworo;l..a 295. od Rawy (Ciel,dz) . 

~ .. _-E- .. §?9 f ~~r----:::::::::::=:~ 
--=:1~:-·i-Lf-=_! - ~~ • _· _,-.=:::± =:J " , 

dobrze dz•ej.- ch wala t tl ·- hre ~o..:e 
L11rl Ser. \"1. n. 492 . Ser. XIII n. 99. 100 

Nuta oh. '" · 2PO n r /,. 2U6. od Rawy, Bialy . 

Eę#~~ -;._--{(-~t:--_ .._ ,.~- ~ i' Ef:E7=t:::E1 E 4- --.--r ~ · -----.~ · - -4 -==+ 3 • - ;--..:~ • ::1 
- ,l -- _ , . t-->'-- _ ==r-::J:. 

,l ." "' ." !,.. ~ 
A \'f \\'ar .. 7.&\\ie 113. u - li - t:y je - dli pl-li nemieślni-e) 

~~==-~33---r~~---~= ffTI J ł 1 ::::::=3 ~.:::, f--I=I~-:;-=::._i:l~ -- ·~ __ :---==::--3 
." 

o to to o to to nie -do-la, o to to nie-do- l& 

l. A w Warszawie na ulicy 
jedli pili rzemieślnicy. 

2. Je d li pili d wie niedzieli 
o robocie nie wiedzieli. 

3. Przyszedł do nich starszy majster 
całego miasta cechmistrz-majster. 

4. A coż wy bracia robicie 
o robocie nie myślicie. 

5. Bracia, bracia, pójdźcie robić, 
ja wam będę dobrze płacić. 

6. Jeden go też kuflem wita, 
a drugi go za łeb chwyta. 

7. Starzy majster idź do domu, 
nie rozkazuj robić komu. 

8. Źleśmy bracia uczynili , 
żeśmy cechmistrza pobili. 

\l. Cóż my teraz mamy czynić, 
czy "ędrować czy się żenić. 

10. Powędrować - nóżki bolą 

ożenisz się - cierp niewolą. 
11. Trza było se pomiarkować 

nóżki mydłem wysmarować. 
12. I pięknie w świat powędrować 

ślicznie wszystkim podziękować. 
Text obR« nr 193 l Lwd Ser. IV n. 248. Ser. XII n. 523 . 
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2!li. lnowlodz 

l ~~ ~ ... -~- ... -- ~ -~~~ 17 t!!~~-, • -4 - -~ • ;: +-_~ ~ ~ -,-:: -: : 
~ •'-+-:t; "';7-f;__';i_!.._j : . -· -~ .,1 ł- .i:=. --

.... 
Wuysey nemie.ilnicy znaJ• a woje d&ieło, l ja t.et ruruto ta ,._awcem, katde - go, 

bu J• tem pierw zym oprawcem 

l. Wszyscy rzemieślnicy znają swoje dzieło 
zkąd-:te wszystkich robót, po co tak się wzięło? 

I ja te:t rzemiosła znawcem, 
bo jestem pierwszym opra wcem 

każdego . 
2. Gdybym był krawcem, dbałbym o wykroju I), 

starego sukna nie rzucał do gnoju. 
Bo krawiec zna te int1·ygi, 
jak baba co zbiera grzyby 

po lesie. 
3. Takte i te szewcy bywają wuczeni ; -

jak i ten kucharz zna się na pieczeni. 
On w kuchni u:tywa smaku, 
a u stołu niema braku 

dla panów. 
4. Także i ten kowal zna się na żelazie, 

wło:ty na ogień, rozpali od razu. 
Co zachce to se okuje, 
jak nale:ty zahartuje, 

jak trzeba. 
5. Z wielkim podziwieniem dwie nogi u kury

tak:te i ten rymarz wyprawia te skóry. 
Safijanem być się zdaje 
i tak ślicznie glance daje 

po skórze. 
6. Takie i ten garncarz niepotrzebny wielce, 

bo jego robota to nie będzie wiecznie. 
Bo kto nosi dzbanem wod~ 
otrzymuje czę to zkodę 

dla siebie. 

2!-1 . 

') wykrawki sukienne. 
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l. A kiedy ja w swoją podrót idę, 

nie uwatam choć w największą, biMę. 
I za wszem wesoły(:), 
nic nie zwatam choć goły. 

2. Gdy się tegnam z sweroi czeladziami, 
spojrzę w górę - zaleję się łzami. 

A potem wesoły (:) 
nic nie zwatam choć goły. 

3. Choć kochanka płacze, lamentuje, 
ja się o to wcale nie frasuję. 

I zawszem i t. d. 

4. Choć z kieszeni wyjdą, wszystkie grosze, 
jednak ja się nikogo nie proszę. 

I zawszem i t. d. 

5. Choć w kieszeni tylko same płótno, 
jednak w sercu nie jest nigdy smutno 

I zawszem i t. a. 
6. A gdy do tej karczminy wstępuję, 

spojrzę w komin, nic się nie gotuje. 
l zawszem i t. d. 

7. To uciekam do bliskiego miasta, 
prosić o robotę n dobrego majstra. 

I zawsztm i t. d. 

8. Choć u majstra roboty 'm nie dostał, 
od majstrowej złotówkę ja zyskał. 

I zawszem i t. d. 

l. Hziś kowalczyk pije, 
jutro powędruje, 

oj nie jedna go panna 
mocno potałuje. 

2. Jedna g-o tałuje, 
druga go całuje, 

oj da a trzecia mÓ\\ i : 
niech z Bogiem węuruje. 

3. Wędrujte kowalu 
od miasta do miasta, 

szukaj polepszenia 
i dobrego majstra. 

4. A gdzie majster stary 
a majstrowa młoda, 

tam dla kowalczyka 
"szelaka wygoda. 



Pvli- a 300. od \\•ar " "') 

TaL.i o111e 1 ł)narJ. tł olo ry ja k i -.. o- je - " C' -d&. 

l. Taki sobie młynarz dobry 
jak i wojewoda , 

wojewodzie robił! ludzie 
młynarzowi ''oda. 

2. Oj młynarza, hej młynarzu 
co ci się to dzieje 

koło ci ię nie obraca 
pytel ci nie sieje. 

c. 

:3 . Koło ci się nie obraca 
marna twoja praca, 

ten pytel ci nie IeJe 
wszy tko ci zmarnieje. 

... g 1\ uja - 1l iln - ki, k• ma - s.f:~. t ma 

~~ ,_. ~~ł 
ey~ " " , __ -:: ........ 1 " . -· " "' " - - " , _ , 

T t b gatv.a Ku-j&lłtiaok ~. c ~:ten· 

L Cały po ag Rujawianki 2. Chłopiec Kujawiaczek 
wielki nieboraczek , 
stracił na zaloty 

łyżka ma la i ma 'lanki. 
To;i, bogactwo Kujawianki, 
cztery eJ·y' dzban maślanki. j·az czerwony złoty . 

3. Jak się bieda ożeniło, 
u zy na uół opn~cilo. 
Tak to, tak to Kuja\\ianki, 
nie podnie ie uszów w gór~ 
wa l dzbanek rnaJanki. 

lan-ki 

V. ój<&c ld P l T l u r. lo ~. 

l 
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XIII. 

Pasterstwo. 

:302. od Mnuooo"•, B1ały • 

• 

;t~ 
~ 
A .. yjme ja 

a waw '-'' ja fu-;il · re-ck-; u. puem wyjd• wyj - d• 

-- l 

t.-.., ----..:~~=~----.-----~ 
. V Ił ' .:J:_ --11 -~ -4---:· --------

- ...... • ........__._ -r---~~ -

·~ • -- c:::;::,----;1 V-
h•-J•-re-rJ..~ t za - V" ~~ . 

tUL J•' "0ł-l..t t tl 11-t_il. 

2. A ja wezmę na fujarce 
wygrywać, 

będą mi si~ moje \\ ołki 
odzy\\'aĆ. 

ł+ ~ · --~~ ł!-.1 ..... _ . 
. l' - f. 
-=~--- .__., _"___, =,, "'"' 

tu Jl-r~ tu pil-U 

wo-j~ wuly zta la-so. 

303. 

30-l. 

LwJ Str. Xll n. 534. 

oJ Grod11•~• (Jordanowico) 

3. A w lesie są moje wołki, 
w lesie są, 

niepójdzie tam kochanecka, 
musę .sam. 

Lw<i Ser. XU. n. 633. 
Ko1low1k1: Lwd otr. lł90 n. lł9 . 

od Prz) byuewa 
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306. od Wan.uwy (\\'olict. Natollo) . 

A za atrug• mnje 11y1 ki za 

11-no-wa-łem 'YtCOraJ jedn• dziŚ dru-g, 

3. A na bobrze, moje bycki, 
na bobrze (bób)i 

...... 
l. A za strugą moje bycki, 

za strugą; 
sanowalem wcoraj jedną, 

dziś drugą. 

Kto se pojmie Kabacank~ ·(z Kabat) 
bij dobrze! 

2. A na gaci, moje bycki, 
na gaci; 

4. A pojmij-ze Kabacauk"ę. 
pojmij-ze, 

Kto se pojmie Wolicankę, 
nie straci. 

ona ci ię jak jało ka 
ulize (prz!Jmili). 

A 

a 

5. Ona ci się do tauecka 
ustroji, 

.. 

za selązek do roboty 
nie stoji. 

307. 

l .. em woł - ki moje 

mam <l Ja r.ck~ 

fu - Ja - reck~ ... a, 

mo - Je •ołlci ... 1•-•• . 

od ~lltrmcWJC. 

za A wyj-m~ .. pastw. a przyJ-d• 

Ja 
CI 

~ 

30 . o<l Lo\\itu (Ziakuw ~oscielny) . 

:za la tm ,_,ołkl mo-je :za la.nm . A wyJmr J• 

. ===~========~ 
-------- -----------·------------------- ----



l. A za lasem, wołki moje, 
za la em, 

a mam-ci ja fujareckę 
za pasem. 

2. A wyjm~ ja fnjareckę 
z za pasa. 

a wyjdą-ci moje wołki, 

z za Ja a. 

140 

3. 

i. 

309. 

wołli 

•)-f"a-ła mule t~ł rna-tu-h 

A wyjmę ja fujareckę, 
b~de gra~, 

a będą się moje wołki 
do dom brać. 

A schowam ja fujareckę, 
ustan~ -

a stani\ i moje wołki, 
a staną. 

od Wor .... , (Ctmliaków). 

7 ~ e;· 
z pv-do - Ja, Tnebaby t~ 

0&7Ad lit 

:===-===-=======--=-==-~==~=_:=-=:;ą---ł 

:ł. A nit>chcialam matnlei1ku - pracować 
wolalam ·1ę do ranecka - zachować. 

A prze talatu matuleńku, przestała 
kit1ly ja si~ w Ja ia r~ce do tata. 

:; 111. n(j ln•J\\łudz.a (łUtcZ)ta). 
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Na paa.t" 1 ku pi t w .a p:\ tnk \ 
o 

311. a) 
.llnd''"'" 

~ - "'=" ~~- a:=r<J·=rb=::.r-· ~t_~- ~;-I:~l--._;=f J J 
~- --- --- - ; - -- ---:;;. -- - . 

B1e - ,l;'lłj l1lf ,. '-lo - Siu, b1l• - •oj h1e - ~uJ 

hutłulu, ły•u In, 

~ n11" y krUw) 

Pa trr L.a 

tu ~~~·~!~ ło. lr.ro~ 

-~- --~ -;;-~ ~:l 
- -- 'L ::1 

l.•cł . t·r. XII n. ~39. 

~~ t;_J:tłiiJ-1-€[(-=f~-lC:: _: 

~~-i~#łł-; -
~ ~ ~~ -- ---- - - -- - --
=!:.·-j~:_h t: ---J~EF-.. t~ l~:::R=3?~=-~~ . ~ ~ --- .. -ti1 - ·.;-~•1-ł •.• • -

Ił -~-!- -t::l _I____ -- -1 
~-- --~::.. ....l:'::~.....,-- en-t-----==--== -:;- -=-;- -;:• .. ,~--- ;-~ -- = ----==- -- ..,. 

31!?. 

t:a m) Otlt.,.,rv-no ruo - j1 
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3 l 3. od Warnawy (Wllan6w) , 

1 r ~~n ~ ~ 

~-m=n~;~FH ~s-~ :,1---C- t;: ~ V 
A juktm ja kozy pasał, 2. Jak li( ko-zy pobry-ka-ły, 

na bakter ja capkę nl8:tł na mole ki-ty wywa-la-ły, 
(ogony) 

3. A ja batem i ty i ty (i tlj i U;): 
nie wywalaj na mnie kity! 

314. od Gouczyna 

; 
~~~ ~+__,.; r~ - ~~ ~ EijEĘ~~ ..__., "'~-t:=t=V=g b±ti3 

Tam pod borem, tam pod borem sto-ji o-ba - rek, zad e o mi alt; 
,...., 

- tr 
~~-s-c· ~@i-1:-błlJ 23 

nie spodo-bał i-no ow-ca-rek. 
IMa. Ser. XVI n, ~08. 

315. od Warszawy (Wawnysuw). 

>- >->- ~ 

> 9 k c&ltt~--4®--t t !91--rf$1 v V v V -. 
1. Oj wyjnyj-z.e córko mo-ja oknem na pt' - Je, hi ha, 

~ ~ 

ł-~-PVBI!J~ t:; 1$--=tEEłff;-ł~ ... ... 
cy nie pę-d,~ sta-da owiec o w - ca- recko - wie hi ha. 

2. Pędzą, pędzą matuleńku, 
wszyscy w zieleni, hi ha! 
a schowaj się, córuleńku 
by cię nie wzieni, hi ha! 

CI po- Dl O -

Lud. Ser. XVI o. ~06. 
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317. 

"' 010 u s) ła cÓ7 ci po o lo - - ~ ~ooi..,•r 

l. ~iewyganiaj owcarecku 
owiec na rosę; 

2. Owcarecek nie usłuchał, 
i owce wygnał; 

chu tecki·m ci nie u yła, 
cóz ci poniosę. 

a ja za nim ze 'niadaniem, 
nie wiem gdzie się dział. 

3. Odezwij się owcarecku, 
odezwij mi się: 

o~czartk, 

moje serce nie kamienne, 
rozpęknie mi się. 

318. od Wioklltk tGuzow) 

L•l tr • .IVIa.:.o.>. 

od Biały ~ Bialosórne). 
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:122. od \\ar uwy (Oitarzew}. 
~ .,.., 

:-a - ·~=; .ł'~ : - ~lr=:J_ t:~-~.!ł- ..... =-1 --~-~1 - ·- ----~ · . _,_._ ,_, "" ...... ·• ·-.. 
,__.._. - .,ł - --- - --- ---- _,.._ --

"' "" 1 '1 111 1116 O - IH~j niU - U 'A l t ~ 1'' - ll dt,f'• - c y-na U W rf'. 

Pn) tt> ·1 c1o u l~j W o - ło- yn, o• 1e ... - ~i j ~o:J r 1. - pł·>-l ył. 

l. Tam na onej murawce 
pasła dziewcyn<t owre. 
Przy ed do nij Wolo yn, 
owiecki ji rozpłosył . 

2. l'ock.a.i ty Wolu ynie. 
Jak mi owie~ka zginit'. 
Uj nit! zginie ci za•lna, 
tyłku ta mała carna . 

3. l' os ta do jeg-omogci 
sukać sprawiedliwo~ ci . 
:'am się jegomil 'ć pyta 
gdzie ta dziewcyna . ipia . 

·L \\" komorzl! pod okil!nki"m, 
Z:lJ•iPI'!\ ~j'.' cii'I 'Wienkielll . 
l l! 'Z\1 i c ki z bylic ki mi:lła. 

słomką je podtJientł<l. 
' ·'"l ... ,., X Ił n 141.- , , (1 
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!>irk1e<ly przy t• lu (J·o ot<e,•llll h). ;!2:1_ o l W•r & W) (Po<>< n. 

Fi= a- .. • ~ f •71 ; -# ) :_.-rf •""-;- ... :f ~-:=-l 
~.Ji -4 . "' :-...::.. ł ... -:::.J -- _", ~ • = -~", :.. :l . "' 1am u m ł mu- u• e To tluó •h ti, t(J u o , l • llt lu. 

1•- ł\ dz.l~"" (\--na • ~ e 

~r ~ -;-[•-·-t . . --- . . . - "' "'"' - "' 
-l ---- - -~ ------ ----·--- ----- -- - - -- ---- ------------

\\ ()-11\ 

~=-a - I· . -l -- -I--=-J· --===---===== :-=1 -•. "' "' " - - ·- ~ • .,_ --== - -:...__: ___ . -- ---- --~ -- --- ------ ---· 
u. 0.1 t o-h 

l. ~lo.ia :\larrnia. robotna. była, 

\\Zi•:ln k!!til.iolkt;. po " i chodzi la. 
'l' o J•rz~,:•lzie, to mota, 
".i tu ~Iaryni robota. 

:ł. \Vzi•;nn b•:henek i . krzypowisku, 
pog-nała :rą ki na trz•~,'<l\\isku. 

Tam g-rała. b~hniła, 

. wo.i•·~o .l n sin "abila. 
3. n..,htnł'k stłukła, g'<!~l.:i zgubiła' 

ach nit>. t''..'~li 11 n! com ucynila! 
To place, to 11 ola, 
ach nit•sc~t~lilla. 111:1. ololn . 

4. Hio•g ,Jasio z pola i :;ło n~ły~:d 

i l•i•'Z co pn:•lzy, az i z:l.d}~al. 
)far~ ni n (lub L'yt •lzi •wko) nieplar-zo•, 
znajol\: tw:! zgnbt. zapl:1.~-zc. 

5. l'o ... Ptl ,la ieisko tej zguby ... uka,~, 
zaqn l) na g-1! ki: hu!, hu!, h ni, hukać. 
w~ nalaz \\ dolinie. 
J•fZ.)"J•\:tlzil !!l!ski ~laryni. 

G. xa.;d 'larynin t~: \Ą •.i:! Z;.!'IIL~. 
uiechze nirplac;! te oeki lube. 

Zapłat 111i a zaruz 
Zl'lll ci tli!' z;.;ub · ll)'naloz. 

l. A 1111i.i .l n. iPuiu. a 111u.i•· złoto, 

Co tyłku z:!•la~. płat•. z odwL!· 
Za tl\oij trn•l i J•l ac~: 
~illll:.L si\' l-lliJą zavlat·~· 

Lui;-,er Xlln .~ .t,~ .Se r .. XIłln .. , 
\\.id . l Ul te L. : l' l. 1. tł. tr J li 

lU 
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r. ó l a tu d ... l) \Vi! nów 

L rodJ&rtU druzla, tr.t-ba 101 i': luz.La 'leu t n a-li:t. 

_3 
=====:==::.=......:= :l 

l. lrospodarzn drużba - trafia mi . h: służ ha, 
tt·n tl'H ana - n dol1ngo Jtana (:). 

:2. Ten tln inie - l11;d•: pa~ał ;,dnie, 
t n trn a a. - J•Op<;dz~ d u !a. a. 

:;. Ten tPn f·itki m - 11-iadem J•u<l ]1iei1ki m, 
ten tt•n ilcy - prz,Yl<•cieli \\ ilcy. 

l. T~ n ten nse - por\\ali u.i ku. \'• 
tl'n u·n ndnie - pędz<; na. pohulnie . 

• 1. Tl'n ten njt• - pa11 (\dnit• rachnjt': 
ten trn tL - g-1lzie~ mi )JOdzial kn~.,;: 

11. 'lt•l ten ilcy- J•Or\\ali 111i \dlcy, 
t tli t n IJt - 1 an mni kij m l1ije. 

7. T t n t t· n a remy - ncid,.'t'lll do k:n,·m~, 

ten ten ah - a talu \\ k:nnui•· !;l'Uj<!, 
.... 'l' 11 ten aiJca - thdalt 1!1 ~ć IIII tań cl, 

tt n trn i\\ld - nie dtci.dy mni <lzi\,ki. 
"'1\n ttn ad.i- •lały mi drnJacki {miutłę), 

tul tt 11 uje - z tlra]·:t~kfl taucn}:. 

L tJ. Ser ~ 11 n. !Ji·1 O 
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XIV. 

R ó ż n e. 

1. Sluzyłt·m pani na pierw ·e lato, 
wysłuzyłem soLie koko 't zato. 

)loja kura 

8. Służyłem n p:wi na ó me lato, 

złoto pióra 
)'O . adkn chodziła 
k nrc~ta wodzi la. 

2. :'łnzyłem Jiani na drugie lato, 
'' y~łnzy Iem sobie jendora za to. 

:\I tij jendor 
snrdu burd n : 
moja kura 
złote pióra, 

po ~adkn chodziła, 

knrctta wodziła. 

'.V ten spo ób w ~trotach :l. ·l. ;,, 
li . 7. do•łaj ;! \Hi<!Ż do wymienionych 
r.wierz:!t, je nze · knr::k;:, słoll'ika, 
kozę, buruuu, ciele, Jlrzez co po-

wstnje na końcu : 

:12 o 

wysłużyłem obit· irehiątko za to. 
)f oj t> źrebi~ 

nózką. J!rzt·bie ; 
moje ciele 
nózką miele ; 
mój baran 
grul1y taran: 
moja koza 
S)lad!a Z \\'OZU.: 

mój słowict k 
dziobie mak ; 
moja kackn 
mówi kwak; 
mój ,itndor 
sm·un burtłu : 

moja kura 
zlotO-]Iiin·a 

po ~adkn chorlziła 

knrc·~ta wodziła. 

L 11 rl Ser XII n. :, !"!. 

. """"' ~ ł l 
:.2=-; •• - r=e::.:t=~~:r-L· - ~ • ł ~-=-· l • .:.t= ...=:1 
- 4- - :., " "-=:.:::..= =-- ~ f+-:;.~ ---+- ' -r-_:_ " "=3 . 

Sł U -l) - l ,.m u J•·l-llll ua JIIN t- !,, fłtj k.ark.t 

wy - łu - zy - łl'm ae ku- k,,- t; l ot f łl. 

fi:=; ~~-~=;.: F~- ,. • ~ -ł : ;=-::=ł=_; •-• ~ f · -- t _L. --- J 
~------- 1 " " __ t---- ___ " ,., r 3 

1.ł c w - ru l• rka l' IL , - •lzl, L.ur-l" -t• v..· •-d li 
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- l l> ., ..... _1__ " .,- I '-·--~- .-- I -- ... ...... -~ " ~ __ _ , --< - -- _ ,. 

- - -- ·- ~ - ... -.-•. - ~~-: ~ : ... - ... • ... ::11 4-•- -vl __.__ ____ -.,~ _,. ,!..J:::.. _. .L_ ,._ ·-"'---!-- -
--- ·~-- ----------- -1-- - -"--- -------vJ - .1 

• Po-je-dti .. ruy se :z syneduem'"' t.:sr:.;- ur;.;o-\\.1c A "-•• - b.o- ... l.t.a 

ł.uph!l - my -,3 z :!iY- nnckten..t ko-ku - A .: ! - c:. -cka 

,;ę-gu f.': -gu, pa.-s•-nózka num cht""\1 

I.".f 8.r X li n . ~,i , 
Tekolit K. Kozłuwokl : !.re-i &tr. 1,9. 

:J30, od li 7.C,11UIIW:1 1 ~1:1ł} 

±Ą.-~~_,3 ~-!~ : f~ ~ _,_: r:; i=: 1 _____ ", __ }:=__"_"_~--~ _,! _.__,~ 1____........ __ .---:l 
"" lliała h;t-tu łM-hul .. ll ka kuzwł-ka. wo - Jt' - gt•. 

·---- -~ )------------ -------- -·-----------

Lud Sor. XVI n. ~10. 

od Wl'rSt.awy Wtlfln6w) 

-;r.-• ' ·t- ~ .. , 4: ~ .., -~ ·;,; "---..;1 -- __ ,.., :~1: ~ ~-·~-1- ~ 
53-ll('IWI\ ła kn~o chdałJ, or -

l. :3anuwał:\, kogo chc1ała, 2. A ona go - przywitała, 

Klecha organistę. sietlzic mu ka;.ala 
Organi~ca- rozgnif'wał si';", .A jak ~i•, mas: klf'chu tyku, 
wzioł wór na ~i~ -:-~ad. na pro:,ie, hasałyku - obźttZJdr;HPI 

po,i~chał t1o 111(vna. łupiskrzynka - katarynka, 
kieby głupia swinia. nat.l~;:ta kobiałka: 

:1. .\ on n Jl ]Judzi•:lwwał, 
wziol postronka, 

bez tylec ją - przełykowal: 

b;plż zdrowa młynarka, 
nadęta kobialka 1 
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od M zuon<fwa. 

==Fk~- }-· --~-'= - - -===- ~ - ---r:-- ;..,=-~=-::-. ~ :...-....:= - -------- --+-- -- ",_ --t-- ·-------------
kleo-k~ z wu-lo-wt o ry - ~u . 

l. Krawcyku, krawcyku, 
piękny rztmieślniku, 

zróbze mi ukienkę 

z wołowego ryku. 

2. Ja nkienk~ zrobię 
i z ryku krowiego, 
jedwabiu mi uprządź 
z descyku drobnego. 

:1. Je d wabiu uprz~dę 
z de.cykn drobnego, 
ko ni~ mi usyj 
z kwiatu makowego. 

·1. Kosulę u yj~ 
z kwiatu makowego, 
ty mi łoze u 'ciel 
wśród morza carnego. 

5. Ja. łoze u· cielę 
w~ród morza carnego, 
ty mi Jasia przeproś, 
nie gadaj do niego. 

Lud . Ser. VI D. 29G. 

333. od Piasec&na (l.fg na Unt<znJ 1841 

Juit l lm 

l. Jak dawno na ~wiecie 
było pta twa wiele, 
już-ci im pan Orzeł 
wyprawił wesele. 

pan Orl l 

~. Pojoq obie tł~ś za zonę 
a za gęsill Kack~, 
a za. kacką Cyraneckę 
obrał se za ·wackę. 

:L J esce mu za zonę 
Przepióreckę dali, 
cero pręclzy po księzy 
do boru po łali. 

4. I jedzie ksiądz Ciećwiez, 
a Dudek z kropidłt>m ; 

a Gołąbek jak kozacek 
za niemi z kadzidłem. 

wypra-wtł we - e - Je . 

5. Sowa-ci latała 
po świtlcach po stole, 
Pająk jej przygrywał 
na belce w todole. 

6. Mucha grała na ltlwa.rz 
a . pak na pi całce, 
a wtencas im przyni la 
Capia ryb w kobiałce. 

7 • . winia marcuew krobała 

po kuchni chodzący, 
a Wilk mię. o zarębywał, 
safarzem będący. 

8. Gąsior piwa narobił 
w kręzałowej dziurze, 
• cygieł go ynkował 
w cerwonym kapturze. 
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9. Capia placków upiekła 11. I usiadła na zapiecku, 
przyleciawsy z piekła, skłoniła się po niemiecku. 
Sroka im pomagała Pojąn ci ją Wróbel w taniec, 
i plecy sobie zwalała. nadeptał jej wielki palec. 

10. Wsystkich ptaków zaprosili 12. A ty wróblu, ty niedbalce, 
a DerJatki zabacyli. r 1łomies mi w:;ystkie palce. 
Darlatka się dowiedziała A ty wróblu, dobrze dótnij, 
i na wąsach przyleciała. a nie śmiać się z mojej sukni. 

13. Ona mn się wymawiała 
ze jej suknia. wypłowiała. 
Moja. suknia bardzo droga., 
bo'm sierota, bo'm uboga.. 

m6wiąc: 

14. Co to za Głuscyna? 
imie jej Halina. 
Panu ojcu Pietrek, 
matce Katarzyna. 

l 'i. Świni ~fałgorzata, 
a wilkowi Bonek; 
kobyle Dorota. 
a lisowi Tomek. 

Ob. LN<l Bel', V alr. u~. 364. Ser. XII n. b!IO. 

l. Narodził się Zbawiciel, 
wszyscy go witają, 

i ptaszęta i zwierzęta 
jemu cześć oddają. 

2. Żeniło się z dawnych lat 
ptastwa bardzo wiele, 

a król Orzeł jako pan 
sprawowat wesele. 

3. Pojąt sobie panią Gę~, 
Sokół panią Kaczkę, 

a maleńka Cyraneczka. 
była im za szwaczkę. 

4. Jastrząb bardzo zuchwały 
nie chciał pojąć ptaka, 

Zająca chciał za maHonkę 
pojąć nieboraka. 

K. Kozłowski: Lud alr lSZ. 

5. A przeto mu Kuropatwę 
za maHonkę dano, 

a. Krogulca do lasa 
po księdza posłano. 

6. Więc mu Grzywacz ślub dawał 
a Gawron z kropidłem, 

a Gołąbek jako taczek 
niósł ogień z kadzidłem. 

7. Kukułeczka i Dudek 
listy rozpisował, 

Kulika postanowiono 
by go~ci częstował. 

8. Czytyk z Szczygłem i z Ziębą 
do stołu słutyli, 

Wilga, Dzięcioł i Żołn~\ 
po tra wy nosili. 
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9. Kokosz piwo toczyła, 
a Kogut roznosił, 

i katdego częstował, 
kto go tylko prosił. 

10. Żuraw tam był kuchmistrzem, 
a Dropie warzyli, 

a ubodzy Wróbliczkowie 
kuchcikami byli. 

11. Świnia marchew skrobała, 
po kuchni chodzący, 

a \Vilk sztuki zarębował, 
szafarzem będący. 

12. Sroka za i e placki piekła, 
Kawka pomagała, 

przeto sobie w czelu~ciach 
plecy powalała. 

13. Sikoreczka skakała 
po słomianym stole, 

Pająk zasie jej przygrywał 
na bońcie w stodole. 

11. Wrona zbote młóciła, 
Trznadle pomagali, 

co zmłóciły to zjadły, 
a nigdy nie wiali. 

15. Bąk tam basem przygrywał, 
a Labędt tenorem, 

a co mieli WS<;yscy z:jeść, 
Wilk im porwał z worem. 

16. Reszta Innych w paradzie 
tym assystowali, 

aby tylko tam byli, -
nic nie skosztowali. 

l i. Po tak zacnem weselu, 
wywiedli sic w koło (taniec) 1 

Sęp skakając · z Bocianem 
stłukł mu skrzydłem czoło. 

18. Sępa Bocian swym dzióbem 
począł jak chłop. młócić, 

nieborl\ka jut myślił 
nietywo porzucić. 

19. A pan Orzeł z panią Gęsią 
chcąc to uspokoić, 

krwie rozlewu tak wielkiego 
nie chcieli dozwolić. 

20. A tak bitwa zakończyła 
te wesołe gody, 

jaki-taki poszedł spać 
napiwszy się wody. 

Ka. ll.loduuewakl : DoJat tl· .!o P.utornltl• i Kol cd. Lipalt l M elr. 26'!. 

Nuta / ,tt •l Ser. VI D . U7 . 335. 

l. Z tamtej strony z .. War zawką 3. , iadła sobie na przypiecku, 
otenił się wróbel z kawką. Kazała grać po niemiecku. 

2. Jak się sowa dowiedziała, 4. Jak ją schwycił wróbel w taniec, 
sześćma końmi zaj~chała. j·at ji urwał mały palec. 

5. A ty wróblu opei1tańcze, 
porwałe' mi wszystkie palce. 

Wójalclo:l P . l . T. U Itr, 272. 
Ze r . Pauli P. l. p. T. U . Itr. 178. 

Cte-ry mi-le u Warsa-"ł 

l. Cztery mile za \Yar 'awą 2. 
otenił się wróbel z kawą (kau·ką ). 
Wsystkich gości zaprosili 
a o sówce zabacyli . 

LM·I. er. II lir. U9 D, 182. 

go - ict 

Jak się sówka dowiedziała 
ćterma końmi przyjechała. 
I usiadła na przypiecku 
i kaze grać po miemieckn. 
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3. Wziął ją wróbel w pierwsy taniec 4. A ty wróblu utrapieńce, 
udepnął ją w mały palec, bo mi wyrwies wsystkie palce. 
A ty wróblu źle tańcujes, Bo mi wyrwies wsystkie kości, 
po paloskach podeptujes. porozplasas wsystkich gości. 

5. Zebym ci miał wi~cy złll!ici 
połamałbym w tobie kości. 

Choć ty jesteś taka pani 
jabym cie zjad i z pierzami. 

337. Błon i e. 

~~-~-T"'".~; J __ #_~~ 
- ~-;.=,_=~=-- ··+--Z-~. ~= - . 

,;1- ',;l- o.,; --~- --+---- - ~ł--:-4---·- ~ _ __ "_ ~-r - ,1- '-'- ,;-.:-- -

Dziwne Cf'-PJ' z. ~ i dh.mi młó ri-ły i;ru th ~gaju, 

l. Dziwne cepy z widłami 2. Stodoła się rozigrała, 
młóciły groch w gaju, zająca goniła, 

Zając kobył~ zdusił stępa widząc źe nie żarty, 
siedzący na jaju. oknem wyskocyła. 
(v. siedząc na dunaju). 

3. S;winia rzep~ krajała 
na. piecu siedzący. 

Wilk piecenią obracał, 
kuchmistrzem b~dący. 

338. od Grod•io~a (Koi,iealce). 

prupa-sał lit o-seł-k.t, podpie-rał aię v,orem. 

l. A gdzie to ten kusy Jan 
co chodził z toporem ? 
przepasał si~ osełką, 
podpierał się worem. 

2. Miał studzienkę za piecem, 
nosił wod~ przetakiem, 
łowił ryby widłami, 
strzelał wróble gajdami. 

3. DziwnA ct>py z grabiami 
młóciły groch w gaju, 
zając leciał na kobyle 
do wody Dunaju. 

4. Kobyła si~ rozbrykała 
oknem wyskocyła, 
mucha z bąka trzysta funtów 
sadła wytopiła. 

5. Stodoła się rozigrała 

zająca goniła, 
a stępa to na te dziwy 
oknem popatrzyła. 

6. Posła z grabiami do boru, 
ułowiła śledzia, 

sydło w miechu tańcowało~ 
przebiło niedźwiedzia. 

7. Sikora się oprosiła, 
za chałupą w chruście, 
porodziła trzysta Turków, 
żydów jedenaście. 

8. Obrał si~ jeden rabin 
na lipowym moście, 
słuchać wilka apowiedzi: 
zjad(ł) sto kobył w poście. 
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fi. Zadał ci mu pokutf,l 
wbił mu obręcz na d ... 
a wilcy ko jak skocył, 
a z przewrócił cha lupę. 

11. ~iedzi komar na dachu 
i spu'ciw y n!iy, 
oj komorze! nieboże, 

pozbędzies swej dusy! 
10. Siedzi wiJcek za war tatem 

bu ty łatający; 
12 .... pad komar z dachu, 

z okrutnego strachu. 
Trzy. ta Turków jechało, 
w jego się krwi zalało. 

świnia ryje w ogrodzie 
rzep~ przedający. 

ach ml-dtr 

łlu-mJ-dtr, 

Lwi Ser • ·VI n, 511. 

340. Warlt.a • 

.,; 
A ~d11~ to ten kasy Ja-atk 

prupa- y-.. al się kt-Jao-k~, 

co C'bodaił 1 to - 1 ortm, 

p dp1e-rał !lf ~o,em. 

od Pia .croa (ŁęK na Uneeru). 

Po ed ra-uo 

ra-oo do la - ta. 

l. Posed Ja i o rano do la a -
bawer czoło, ach mider, 
świdry kudry, kumider, 

rano do lasa. 
2. Zatknął sobie topór do pasa 

bawer czoło i t. d. 

caoło 

••ldry kudry 
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3. I narąhał chrustu drobnego 
bawer i t. d. 

4. I zagrodził ogródek z niego -
bawer i t. d. 

5. Nasiał on w nim ziółka ró:tnego 
bawer i t. d. 

IJ. I uwiła wianecek z niego -
bawer i t. d. 

i. I załozyła sobie na coło -
bawer i t. d. 

8. I posła z nim taiLeować w koło 
bawer i t. d. 

9. Będą z nią chłopcy taiLeować -
bawer i t. d. 

10. A ona się będzie z wiankiem wzdragać
bawer i t. d. 

342. Oouczyn . 

a przypa-sr 

Elip ~ s::BfT~-~~J.-2-ih2Bf~_!_ 
.. "" '*' V 

11 
iwidry kudry i kum~oder a puypa-lt ci ja t4por do pa - Ja. 

Lud. Ser. XII D, 603. 

343. od Czenka (CupliD). 

~ 
li • -

.... "' 
1. Po a mutba po wo -dr do zimne-go tdroju, kor" ar 11 nit 

-4 
ko-ju. 

2. Komorze, komorze, co'm ci na przeskodzie 
za tępujes, musę, drogę - w zdroju zimny Wodzie. 

3. 'ie widziałeś mnie komarze, jak'iem była panną, 
a teraz cie ocka bolą poglądając za mną. 

Lud Ser. XII D. 593. 
K. Kodowo ki: Lw l, o l r. 153. 
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344. od Błonia (Gr.dy, Leiao) , 

~n -tt-~~-=::r=~~ 
O tam ko - mar z d t-bu a pa~, 1 Jtluk oo-ble w ty-le naL 

345. od Tarurna {Wiehró ·). 

' ~-- ----=- ~~ •=t:Err ,~ r u-.t::ą-'' L-, ~~~~=r=:_~ ~--
Włlk na ta-gonie, wilk na :r:a- o-nie a ko-zirboa w darnu. 

Łkf---e=Ę[BJT~= =:;:t'- -fE~====~ 
' ~ oja llo-r:i-no, ruo-Ja je-dr-no, a chodu.e ty do mnie~ 

l. Wilk na zagonie (:) 5. Idzie chłop idzie (:) 
n kozich na w domu: do stodoły rano, 
toja kozino, moja jedyna znalaz(ł) ci tylko (:) 
a chod7. ze ty do mnie.- z kozicboy kolano. 

2. A mój ty wilcku, mój jedyny, 6. :lfoja- ty zono, moja jedyna 
kiedy duzy piasek. - powiem ci nowinę 
oja kozino, moja jedyna zjedli nam wilcy l:) 
nie daleko la ek. - o tatnit kozinę. 

3. A mój ty wilcku, mój ty jedyny, 7. A mój ty męzu, mój jedyny, 
kiedy duze góry. - nie daruj ty tego; 
[oja kozino, moja jedyna, biegaj na skargę (:) 
hęde dar(ł) ze kóry. - do wilka starsego. 

4. A mój ty wilcku, a mój jedyny 8. Idzie chłop idzie (:) 
kiedy bardzo boli. - idzie wilków kopa, 

Moja kozino, moja jedyna, mówili obie (:) 
będe darł powoli. zjedzmy tego chłopa. 

9. A chłop od strachu (:) 
po kocył na brzozą, 

zjedli go wilcy (:) 
posedL ł) ci za kozą. 

Zbiór W lAd, do ,htrop. ( Krak . 188! .) \'lttr. (9~) n. 107. 

346. 

l. zedł chłop do stodoły rano 
znalazł kozie kolano. 

Przyszedł do domu, iadł na rogu stola 
cisnął czapką o ziemie, kurzy mu się z czoła. 

2. Zono moja, powiem ci nowinę, 
zjedli nam wilki ostatnią kozinę. 

Ach! mój mętu drogi! niedaruj im tego, 
idź do najstarszego, uskarz te się tego. 
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3. Kaci-t ich tam poznają, gdy wszyscy jednacy, 
który na cię nie patrzy, niech ten koszta płaci. 
Chłop idzie do boru, at tu wilków kopa; 
mówi jeden do drugiego: 1.jedzmy tego chłopa.. 

Chłop pieniędzy nie czekał, 
i do domu uciekał. 

W6Jołcki P. l. T Ił lir. 27S. 

34.7. ed Tart&yoa (Pnimiaw, ł.lirowice; . 

~1 n J t-rr:•w~ 
j,ol V l ol V V 

J. l"ecbal chłop do mlyoo, adtcbla mu ko - by - la. 

A &o- aa tu pla-ce u t~ p t~ - ko• kla - rf . 

2. Cicho tono, nie płac, 3. A ze łba latarnie, 
wróci nam aię ta klac. z całej klacy safarnię. 

Z kałduna kareta, A z ogona sitka, 
ze skóry płacbeta. jut kobyła wsytka. 

Lud. Ser. XII o . G06. 

od lnowlndaa (Rucqca) 
mówiąc: 

.-:'\ 

-~ - .. 6 .. ~ : 
ł Ąt;_~f5~l54 a~ik@r ~ =si 

V V . -~ v """ V 
J;.bo ci C dobra my1l nawiedd a - bo ci dobrt myśl pnywitd&ie a boć m t powi,:u: Do boru. 

l. śpiew: Oj gdzie tam jedzies Maćku, 
Maciululeńku, pociecho moja? 

mówiąc: Nie powiem. 
śp. Abo cię dobra myśl nawiedzi, 

abo ci dobrą myśl przy'ńiedzie, 
abo~ mi powies: 

m. Do boru. 
2. śp. Pocóz ty tam jedzies Maćku, 

Maciululeńku pociecho moja? 
m. Nie powiem. 
sp. Abo cię dobra mylił nawiedzi, 

abo ci dobrll my~l przywiedzie, 
a boć mi powies : 

m. Po jabka. 
1) Znaczeaia tej pi dni ludzie już nie pomni}. Starzec jeden utrzymywał 

jakoby to była rnmowa między taką Smitrcią a .Maciejem. 7..ona zai jego uwa
Lała jl} za urywek • klechdy o tabie esy ropusze b~df!cej zaklęt.l} ksi~tniczk4. 
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:1. .p. \Veżze i m ni•' z . uh,! )f:u:ku, 
:.\fadulult>itku, pociecho moja. 

1/1, , 'it• \\I'Zlll':• 

sp. A bu ci t: doln·a my~l nawiP!lzi, 
a bo ci dol11·ą my~! J!l'Z.}'\1 iedzie, 
aboć mię wezmit• 

fil. \\ ~iadajzt• tam za poirednie kola, 
c.·,JziP . iP k1·•·ci :mola. 

L sp. H~tl\· zbier:u: (jał;l~·n) ~ tobą lfaćku, 
~facinluleitku, pociPcho moja. 

III, .:\i t l'Z(•lJa. 
sp. A ho cię clohra my~! n.miedzi. 

a bo ci duhrą my;] przy\\ iedzie, 
ahoć mi ka)p,: 

m. Zbiera.ize ale w dziurawy worek .. 
f>. 8p. A zj .. m ci ja jedno \fatku, 

..'f:winluleitkn. pocil'<'ho moja. 
III. :\ił' tl'ZI'ha. 
sp. AIJO ci~ dobra my~! na11iedzi, 

abo ci duhr:! my.q ]trzywiedzie, 
a hut w i puwit·s: 

111. Zjt•tlz ale rohacywe. 
h. ~p. Kup mi kukidt•ck~· ~faćkn, 

~[acinluleńl..u pociecho moja? 
111. ie kupi•:. 
,ąp, A bo cię dohra my,;! na 11 ietl7.i. 

a ho ci dohr:~ my 'l JH'ZY'' iedzie, 
ahut: mi kliJli ·: 

fil. I\nJoię ale spaloną. 
7 sp. Kup mi pi11t:cka '1at:ku, 

Maciululeitkn pudecho moj,\. 
111. :\i•· kupi•:. 
~p. A bu d•: tłul11·a my~! nR\\ iedzi, 

ah•> ci tlohr11 my;! J•rzywiedzie, 
ahtłl1 111i kupi. : 

m. KnJ>i•: ale kwa~lll·gu. 
H. p. Kup mi g-nrzałl·cki \lat'·kn, 

~fadnluldtkn p • rho moja. 
m. .'ie k. P•.· 
sp . .\bo <:i•: dol. m lll,Y.'l nawiPdzi, 

a ho ci tluhrtt III,Ytil J·l'Z.)'II it•dzie, 
alJo mi kupis 

m. Kupię ale Jlrzy•lymiOnt!, 
i 11 ~zynkarki z 1\0tl.! urobion~. 

!1. sp. Gdzież ja. d po;tf.,lt: )laćkn, 
\fadnlul~itkll poci ·cho moja':' 

tli. Xie )JOWit:In. 



sp. 

m. 

10. ~p. 

III. 

sp . 

m. 

l fiS 

Aho cię dobra my~! nawiPdzi, 
aho ci dohrą myśl przywiedzie. 
abu0 mi Jwwies: 

Pu;cielze mi tam pod ratuSPHl, 
gdzie chłop orał \\Oiem i koniem kusym. 

Brd~ spala z tobą ~Jarku, 
Jl ariulu lt·ilk n pocit•cho moja. 

Xie trzdm. 
Al1o cię dobra my;J nawiedzi, 
. -\ho ci dobrą my~! przywiedzie, 
Aboć mi knżes: 

Uklatlż-ze się tam w nogach, 
ale me nierusaj. 

Lu•l Ser. XII n . 595. 

l. Gdzieześ tam uywat, mój :4ewerysin? 
\Ve młynie, we młynie, złota ~Iary~in. 

2. Cóteś tam robił, mój Sewerysin '? 
)lląt lll<!Cki na pącki, złota ?lfarysin. 

3. Cóże~ tam jallał, mój :-;e,very~in? 

Piecoue suchary, złota 'farysi n. 
·L Cóześ tam pijał, Illl'• j :-'e\\erysiu? 

Miód, wina. co było, złota ~[arysin. 

;,, A cy cic: lJili, hi! i, mój ~e W H) sin? 
Oj uili, oj uili, złota )fmy~in. 

li. A cem ci~ bili, mój Se\\rry>in :> 

KaiJcnskiem trancmkim, złota )fary~in? 
7. ~Ioze~ mi chory, chory, mój ~ewerpin? 

Oj chory, oj chory, zfota )farysin? 
8. )[oze ci•: główka holi, m1ij ~ewery~in? 

Oj buli, oj boli, złota )Jary~in. 

!l. )[oże ty mi nmrze~z, mój :-;t'wt'rysin? 
U.i umn:, oj lliilr~, złota "arysiu. 

1 O. A kto ri~ b~dzir chować mój Sewerysin? 
\Vsystkił' panny \\"ar~awianny, i ty 'farysin. 

11. :\ gdzie ci..: b>,:d<l chować, m•'•j Sewerysiu? 
Za ~cian•t cmentarza. złota )larysiu. 
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12. A w cem eię hędą chowa~. mój śewer.r iu? 
Po chlor•sku w nkmanie, złota ·'lary. iu 

l :1. A kto ci~,; htdzie p laka·· m •.i Sewery~iu? 
\\'~.r tkie panny \Vnr a\\iann} i ty :\[nryJu. 

l l. A jak cię J,.:J:! płakać, llltÓJ 'ewcry. in? 
Bu bu hu, kin kin kin - złot:l :\Tary. in. 

l;,, A ktrjz ci hę,Jzie kaka~. m<'.i :"-t'\H'rpin? 
Hy•ll'lek, mutycka i ty tei. '[aQ·~in. 

11), A jak ci l•~:•lą ,lzwontć, mój :-=e" ery"lll! 
11om hom, bom. zyn, zyn, zyn, złota 'lfary~iu. 

L• l er. 11 tr, 11•. ,, XII n ~ 

.·ut t, Dr 11. JG4. J.jl l, 

---- -l 
---:l -- -

l. (;,Jzieżc, tu b) li al, czarny barani••: '"e ml_ynie, "'' młynie, mo;ci\1y I•anie. 
Cużc~ tam roLi!, l'Z:trny L.tranh·: •l 

:\IJ:1J lll!!Czkę, IU]fll lli<Jl'Zkę, lllO'Ci\\)' J•llDie . 
. 1. l'óżt·ś tam jadał, < zarny baranie? 

]\]u rczki Z IIJ<!CZCCzki, IIIO~ciwy J•llnir. 
l. CotC); tam r•ijal czarny lt.ll'llnie? 

!lliód. mleczko, wi,id, mlel'zko. tllu;ciwy J•llllie . 
.•. <1dzie:h · tnm .ypial, czamy Lm·anit·l 

Z mlynarh;! J•u<l udark.!, nto~rh1y J•anic. 
"· .Jakż ci~· bili, eznrny J.aranie? 

Lup, cup, cnp. mu-ci\1.)' panie. 
' .• l ak i e· ncit kał, eznrny haranit ? 

Hor·-n~a olu },, a, mu;ci''Y J•RJloie. 

l ... 

J.l _ -- ---"- -
~ 2- "' .., _ • f.'"• -- ..... . .--· . " ,...----- " __ --=-~·I ~ ... -.'T-~ E ~ ... t:: : j 

-1 -~ 3:.!_ ·- · :r.- ••• E~ 
A " uiu.lll lt ra •u, \l)-\\ lam •au .. 1111. li~.; l ł l h. u un 

tofłlbil .. h.- d. \ 11 

:!. A ou pl?tli o-1aLiL 
1 an J zn• go zrdJil. 
"·rzucił 1 w JI•Jkt·zy\1)'1 

ju2. •lndfk nie ży11 y. 
l , ' ~;r. XIJ u '"~ •. 
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XV. 

Pieśni dziadowskie. 

352. od Riały !Grz)ruko wic c) 

~~_..~ i"J ~ ~~I~-;::::e .~-:1 ~ • r.::t - ·_:1~ ~- t:~ 
4 • +- - ~ ·~ -- . · -- ., -1 -~-- -- 7-•-

~ ~--.1---.' ------- - --- .._ ~ 
\\ I I I I' lz 1~l-: po - sł.t )'&lin :l 111 t l t! Ie l JH7:Y - j f'c ll:tl 

~.-·=I~-·1 --_ ~-.. -~-- -· --==-=-~ . ·- ......... - -• --t---'- -·-- -- --
tJII , ---t -+--· --.;1 ... . -- -- ----

• - - - --- -+--- -1;1 -.t-- -- --------- --

ll!l ni .i 1· .n, 1 ~ 1 i d..ł\ lu-dt'l ll ~.uu o;a-tan . 

\\" nit•dziele, w nietlziele 
poszła panna na ziele. 
l przy.it·clta l t lo nij pan, 
z pi•·kła rotlt' lll >-am tizatan . 

:ł Kłaniani, kłaniam, mospanie, 
z piek la rutlPm ~zatanie. 

Po czt·~ m żeś mnie pozna la, 
źeś nmi•• takim naz11 a la'! 

;1 l'o koniku po wronym , 
i po ~iutllt • tiJllolont··nL 
l' o uzt!Pccc z-łocisty, 

1 o caper:ct> o:.:nioty. 

7. l 'o ta panna robiła. 

że się tu nam dostała? 
Dwoje tlzieci straciła, 

a o trzecim myślała.. ' 
8. J e1lno w piecu spaliła, 

drugie w ~noju zdusiła, 

trzeeie lei.y pod miedzą, 
lnuzie o ni,;m nie wiedz<[. 

9. ,\. boru sosna sto,iała, 

smoła z sosny kapała. 
.Jak ta smoła kapała, 
tak ta pauna płakała . 

·L ,lak-d .i ·! IIZL!ł. tak tlie~i", 
po huru i pu !Psil'. 

10. Ispojrzałazpo11ieka(':podoka) 
i ujrzała człowieka. 

Bory lasy szu1nialy, 
g-ałęzit• ~itt łamały. 

;-, Xie ni••;; . żt> mnit· po bunt, 
be mnir. tt:skno lwz tl II'OI'U. 

A nie,; - że mniP dulin<t, 
t•~ skuo.~l'i mnie OJHiJq. 

!L l przy!Pdał przru pit• kło, 

i zapukał 1v Sile okno: 
lltWÓl'Z lll'aCiP LIOII ,I dwór, 
witlz•: ( 11iutl~·) pann~.: ~amowtór. 

Idź czło11 iek u do tlomu 
nie po11·iada,i nikomu. 

l l. Tylko ojcu samemu, 
tylko bratu starsemu . 
~la.i~ w domLl jeszcze dwie, 
niech je karzą lepit;.i (o<le)mnie. 

l :2. X i ech t lo karczmy nie chodzą, 
nit•eh dworaków nie Z\\"u•lzą. 

Ho mnie karczma H\liO!lła, 
ja n,t wieki przepadła. 

'' {Jjl'i r~i P l I Itr ltllt 
J_,, .f ~er. X 11 n. 611. 

~~·-· ~j:_,--ł_::_ł_. -f- -- . ~ 
-~-· ·-·· - .... .:_t .:,:_. _ _!!._ • • . :_-_ __--: ----
~ " · ~ -- .... _._ - . ... - "i- - ., __,~_ - -- -- - - -

• ·---.... -- __ ., __ ~- ---r- - - - - -- - .... - ---

Ił ' q Ul l', rvzto - t: Y- la wiauel.. "H!. 
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:ł. Przysed do ni.i młodzieniec, 
z piekła rodem sataniec. 

:ł . Obroł-r.i ~i~ obroł 
sam Pan Jezus z nieha, 
i ognoi irotke 
kawołeckiP.m chleba. i t . d. 

1\. l[ zlowokt I.u•l Itr. 2:.9 . 
Lu~ er. X\"11. n. 14 

u tra-(1 łaa In - hie Ztł' 

l~~~-. :§~~- =t:Tł l-1_4_-=--:ł~~~~g:j~ 
uk.a- za-no, uy lf wy -- ple - ni - ła ! 

l. Polska korono, co słychać o tobie, 
drogie klejnoty utraciłaś sobie. 
Ziemia nie rodzi, jak przedt~m rodziła ; 
czy j~j zakazano, czy si~ wypleniła? 

2. Ni jej zakazano, ni Bi\J wypleniła, 
jak j~j Bóg przykazał, ziemia uczyniła . 
Oj przedt~m tary lud brzydził się czartami, 
a teraz młody lud liczy tysiącami. 

lluowuo. T. 11 11 
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3. Oj liczy, liczy, chodząc po ulicy, 
ojciec matka słyszy, rózgą nie wyćwiczy. 
Rózgą nie wyćwiczy, czarta nie wystraszy, 
a czart go kr~puje, ten lud młody naszy. 

4. Oj matko, matko! :tebyś ty wiedziała, 
,iu:t twoja dusza w piekle pogorzała. 
Żebyś ty matko, rózgą dziatki siekła, 
wybawiłabyś ty swoją duszę z piekła. 

5. Oj siostra siostry domu nie odwiedzi, 
bo się bogata za ubogą wstydzi. 
Matka u córki miejsca nie zagrzeje, 
bo się w jej domu złe przekleństwo dzieje. 

6. Oj córko,. córko! tyś tego nawykła, 
bodaj-eś była przed zrodzeniem znikła. 

Wykarmiłam cię własnemi piersiami, 
Co na· cię spojrzę, zaleje się łzami. 

7. Ojciec u syna prosi o wspomo:tenie, 
syn na ojca spojrzał, złe na nim odzienie. 
Oj syn-ci siada jak pan do obiada, 
woła na sługę: ~Wypędź tego dziada!" 

8. Oj synu, synu, masz wszystkiego dosyć, 
nie odrzekaj się tego:! 'chleba pt·osić. 
Ojciec-ci wyszedł za ostatnie wrota, 
jęła się syna nędza i ślepota. 

9. A jak-ci przyszły te anielskie gody, 
prosił syn ojca o kropelkę wody. 
Oj synu, synu - choćby całe morze, 
już tobie synu, w piekle nie pomo:te. 

Prcy}acł.Z Z..du, Leozoo 184& D, 20. 
Lud. Ser. VI. a, 441. Ser. XVII D. 19, 

357. od Wiokitek (Mlednlewioo). 

f~ i r r· ~ 1~11 r·tt~= • n r· s 1 
Polaka ko- ro - no co słycha c o to - bit, dro-gie klej-

~ lmo 2do 

ręz9? @t@bl. 84fFJJ l 
DO - ty u tra - ('l - lal ! O - bie , so - ~tł. 

l. Był król na łowach 
jetdził po borach. 
W trąby grają, 
psy szczekają 

po borach. 

358. 

2. A w tern jeleń z ohoczy 
z złotym rogiem wyskoczy. 
Król naeilłguie ci~ciwy, 
pada jeleń nie:tywy 

na borach. 



3. Król wesoło zakrzyczy, 
rwl\ ei~ kundle ze smyczy. 
Biegną strzelcy na łowach, 
po borach, po borach 

na łowach. 
-ł. W końcu rogu złotego 

obraz syna Bo:tego. 
W koło wielka jasność, 
taka była zacno~ć · 

obrazu ~wi~tego. 
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359. 

Była iw1ę-ta Do - ro - ta~ 

v 

fi. Wszyscy si~ zbiegali, 
razem poklękali. 
I na górze na on~j, 
na górze zielonej 

klasztor budo wali. 
6. Tam w organy grają, 

ludzie si~ schadzajll· 
nabo:tnie 'piewają. 

W6joleki P . l , 11 Sir 31~ . 
(1 r~koploa r. 1609). 

ud Czerska . 

by - •• i·i~ - u Do- ro-u 

= --·gj 
sta pr111 łuó - lulde WTo-ta. 

IMd er. I otr. 282 n . 31 . Ser. xvn D. 13. 
K Korlowaki. Lt.d otr. 2M. 

360. 

kał-de-go pnypad-ku 
K . Rotlowokl L"d otr. 267. 

Ko . llloduuewakl. pic.",.i-1: ko4cl•l"Y (Krak. 1!132) otr, 2:11. 
Ko. Ielle~ : .lbw• pul'łl naboi'ł)lcĄ (Polplin 1871 ) sir 706. 

A. llłedyi iwaat oa 

nie wld11al - u ta 

... ---.-
ja 10, pne - pal~ moie 

P. B6g: Na ciało puszczę, 
ale na dusz~ nie. 

361. 

Wit- duł 

Jo - ba 

00 fłklUDiłWiC, 

"" o uata-o•t, Wida11ł 

lw•~to- co r 

--
oa nieco, pnepu;e moje oa nle1o. 

Szatan: Kazałeś-ci Panie, 
niechaj-te się stanie. 

L .. d . Bor. Dl a. 816. 

u• 
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:J62. od lnowiodra (B~tuyca) 

•• do l'i~J 

l. Wazyatka'ć to moja nadził'ja - w tej torbie skórzanej 
com ją dostał po ojcu - z dziada powołany. 

Jak ja se do niej zasit:dę 
i głosu swego dobt:dę 

wnet ją napełnię. 
lł. A jak przyjdę przed kościół, siądę na cmentarzu, 

toć ja sobie pie.śń zaśpiewam o świt:tym Lazarzu. 
Kobieciny sir zhli:tają, 
chleba stira, dodawają, 

at torba pęka. 
3. A jak-ci jut po odpuście, dziad kościół zamyka, 

Kalęta ae wino spijają, chłop gorzałkil łyka; 

i jać te:t muszt: czflmprędzej 
zanieść z pół torby pienit:dzy 

do swojtlj Kasi. 
4. A witaj:te mój Jt:dras?.ku, erduszko cię wita! 

jedną ręką go za szyję, drug•! torbę chwyta. 
Będziesz-ci pił gorzałeczkę, 
albo tet piwa szklaneczkę, 

a mój J ędraszku! 
5. Uraczyłaś mnie Kasieńku, pó.idt: spać pod szopę, 

wet ty pszennej mąki kwartę i wbij jajek kop'<. 
Białka na stronę odrzucaj, 
:tółtka z pszenną miłką skłócaj, 

włó:t w garczek masła . 

6. A jak-ci ich wygnieciesz, obracaj na ro:tnie, 
ateby cer nie zleciało, obracaj ostrotnie 

J ednt ręką obracaj'łc, 
drug4 ręką polewając 

aż się upiecze. 
7. A jak-ci ja BiQ wysapi~, będziemy po:tywać, 

z winkiem, z piwkiem, z gorzałeozką, bym mógł dobrze lipiewaó: 
W szystkoć to Opatrzność boska, 
niech :t.yje pieczeń dziadowska 

i torba moja! 
U.d Ser. VI a. 419. 

-·-



, 
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, 

T ANCE 
i t ak c i e). 

363. od Warnawy (C~trolak6w) . 

Ya1ur 

Obaez. Lt.4 ( Pieóol) S.rya I o. 46t, 

Kowal. 364. 

~~ V 
A mo-jłl mi Ja-1usia " Ja l& al, 

po-kutu-Je n karcmi-Da dudni 



1fl8 

365. Curoiaków. 

-+-.e-I~~~e r @-;E~=k-~?~ 
- / -:=E ;;~ t-- -- --- - -- - --
Drobny pro-sek. da dro-bny, drobne ~tr•-C'ki na nim, dohre 

·1 ~1 t~--_a:j~_ . - =t-~ -,.- ł 
~~~-~---~-
~ ., ,l 

sli,•ka .Ja111, dobru i mnit za niru. 
Tul Lwi. Ser I o. 227. 2fi. 

Ob•c• or 439 od Waruawy ( ~łuiewiec), 

Z1mna ro &a 

Ch}b• by J• 

" ty1 lto- :otL kup trnl\i-ki za d "·a ft"Oia. 

o- ea· Ja-ł.t... 11 tru-.i-ka trza ta-la-ra. 

2J 

:Hi7. od W&muy (R&.>Iyo). 

~ i_ ~ .. ;:::,), R9 ~ 
f$Tl~~~=;Jt;; ~4 H-~· tti1 

., --~---- .,., 
1 Je-dna dró&ka od W.uęa-wy druJ.ta od Ra - wy, (1d Ra-wy, 

01~ u-.,a-uj roo-ja ł\a-~·du choc Jtt ku-la - wy , ku-Ja-wy. 

2. Jedna drózka od Pnłtnska, 
druga od Warki, od Warki 
boli garło - śpiewać. darmo, 
trzeba gorzałki, gorzałki. 

NuL~ lwi ~er I slr. 3~7 n, 156. 

Teu Lud Ser. XVIU a. 'l-11. 80(1. 



l ilU 

daj, tu rol daj. tr1 m1 daj w,• · nec.ka. 

:nu. Faltoty 

d• bo-Ja - la llf wll - ka, da J•rłJDIÓ jt ~l ar c in -lu 

~. Oj bodaj ci hultaju, :1. Oj bodaj ci, hultaju, 
da. słońce ni świeciło, 
oj nie miałeś się zenić, 

da. zwodzić mnie nie było . 

~i l. 

da nie świeciły gwiazlły, 
oj zwodzileli dziewcęta, 
da obiecywa.łeil kazdej. 

od W1H li\l'ł)' (Woh(a1. 

i~ =~-
-.-+--1"=f-t_L;-=--.:- f'"'·: l ----l"- ~ ,___ --~ 1 _.,._ -t-:-" .... "'-~,-
~"' ',;"' ~ - "' "' .... d bo m1 &Jf ;uc-Jt -n1, 

d" z;a ,to- .,.,11 rho-jJ -na 

2. Oj za głową chojina, 
rla za gor>-ytem róza, 
zacl>kaj mój Ja. ieńku 
da j-az urosnę duza. 

:mJ. -- ~ ~~ 
.-~-tEŁ --,-_t:::-J-ł _." ."_a,..._."_,_ 

"' "' :: Z ponltddał - ku oa 'to-r k. Jlrl)' td •t 

l"' Y td-cl ;ak do •o ny 1·• 'h l k 
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2. A cóz·eś ty za jeden, 
da co ci wianek mam dać, 
oj trzeba by mnie wprzódy, 
da na dniu ciebie poznać. 

3 7 4. od Warnawy (Siułew, Szopy) 
j 

~ . 
l; iil 

OJ ko-ale r-sa-ły, nicnie miały , bodaJ-•• ci~ mój Jui -Iw, 
do 1o-le ko-ry -to, kory-to, da marole za-bi - to, sa-bl-to. 

N Y ta ob ar 634. 3 7 5. od Warna wy, :Nad&r&yD&. 

l ł BfDieet~~ 
~ "" "' ..... 

1. Oj bodaj elt hulta-Ju da wrony koó u - uoaił , 

oj wzl.oei mi wiane-cek, da aft wie - Jai 

2. Oj bodaj cię hultaju 
da koniki zabiły, -
oj po co ześ mi stanął 
da w moich ocach miły. 

ait prosil . 

Nnta : LN<l S.r. XIX a. 407. 

376. ed Waru&1ry (Opae&). 

I ł B ~~pt~~ c srr-9~~ 
l. Oj u mnie je tycio lplówek da pól kor-co-wy worek, 

nie wyłplwam w ponla-dalalek da wyópie -wam wo wtorek . 

2. Oj umię ci ja śpiwki, 
da i małe i duze, 
oj co-by ich nie spisał 
da na wołowej akórze. 

Oryl . 3 7 7 • od Piuecna (Opaca). 

J9 ~- . 
~g ciYJ~ww~ 

Oj ruch ob.lop-cy na w o -d t, bo wo-da ma - Ie - )o, 

oj ret.m.ao wody nu-k•, wa-ło oie na- Ie , - Je 
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378. od Warnawy. 

fł+neG l.q~~W#la 'irtfi • G ~~.., 
"' Choć ja go-ły i tyó gola, J .. le-ro- ta, ty ele-rou, 

aa ay-wota 

!luta ob. nr ~49. 379. 8ollpey, Bałtów 

,,q f#B18 1

fiiEI&YfHI@ &=l 
bo - la Juiu ho-la.. w karcmle to - bie nie niewola 

Zebys ty tak ci o al ko - ••· jak clt wtaó - eu diabli DOl• 

Nuta : LNd. er. XII n. 111. Ber. DII n . lł8. 

Owcurelr.. Wollea, Kabat 

Oryl . 381. Caernialr.ów 
.• 2 

tł • R m l mm 5 r c l f !J-i_,vs i Ci 
. Ił ~~. ~ :... "' 

Oj holuJ Jul<u ho - luj, maa ci konia. 111&1 do-brego, oj doet&-

• 
) ) ,•, ~)' 

1~ p e e s Sli i]1 fi c s ;E? 
ałe. dsiewcyoy da od ra - lU jedoe-&o 

llnur. 382. Plueezno. 

fłY B W l G- erl p &!!11 bUntTifFI 
l 

A4:4 
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38H. 

384. Słui.ew 

~~~~!=i~~ę&J~~·-~_&ł!-~~fti-F1 
... ~t::::"' .., .., i.- t::~.., 
Ol V 

Kto tarleuje a nie UIDit', to ~o Pau n~··g wyn -lumie. 

Kto tańcuje a nie mc.-U.. to mu Pao Róg dopo-moł.e . 

Lt•a. Ber. XVIII n. 854. 

:ł85. R.uzyn 

~ą~r_~ v c (; t:: t::=s-t:i ? v~r-
Wcoraj switto dziŚ ołtdziel•. choda do domu psie-gardzie-la. 

Chodi ~o domu psio·ła)daku, poskrobiu 11e 

386. 

JlO <&)da-ku, 
(kluzeó). 

IMa. Bor. I n. 7 {otr. Sil). 

łtanyo. Okęcie. 

387. 

~ ~ ! 9 ~ ~ Rmyn 

~ttm~A"l~ ::: ... ~ ... ~ ...... .., 
"' v Nlop6JdoJ• inblc lian~ bo al~ bo-)f l'erayja-oa, 

bo Peroyjan olodzi w li pi o 1 wyatn01cyl na molo Ślipie 1} 
(na drzewie) 

Obaca: IMa {PidDI ludu) S.rJ& l 11r SIO 11 '· 

1 ) Odnosi się do wojsk zak&ukazkich (r: Georgii), konsystuj.,eych w oko
licy Waran wy około r. 1840-1860, które zwano pnlklll)li perskiemi. 



Muur 3~ '. R•nya . Foleoty. 

~ 
- 1 1::::::1 l 

- - l ~ - -t·•-- ;""-:::';J 1 -.J~-~ ~· -~ ·-~t - .,~ __ ",_ t::~ - . ~~ .... -•• ~ • - • +-- _,... " - J - · - J 

'"" . " " "'~ - - -· . -"' t;i'::i-- __ " , .,~ ___ --~-- :~_ .. 1 _,_~ -.~ 
"' "' "' :...w Ju •- ~ o p•Je 1 •ny ba - Je~ da i D 1 dJi•cł ... -płaC"h f'ie 

ł}~i~-:::-·-t -~I- - g:J =t:5t_~ ~ r - • 7· - - -
~ --::::: •l..J• Jl• :::::- ~ . l - ~---

~u.ta Lw1ł f r. Xlll D. !06. 

:l 'J. Falrut 

1"'3:1' ' ri 
:i -~-i -E-;"'·-:J::a-ł~ ' • .1 
*-._--;-E~f- ,_• ·f .• :.;-- t~-: ,-~1 

l t:: "'l ~::: .... 11 
Ka rC"-•• - ret ko moja, bo car dt aM1 •u m• 
łll ~ p1 5 Ul D Ił 11& ~( IID 1t 1 pi - l - Dl t lO !łł&O i ł 

::! . Karcmarecko moja, 
pól-garcówka sucb. , 
przylej tego ługu, 
będzie w i..:cuj długu . 

111 e u - ło- w•ł b1-ca 

:2. Daj mi waspan pokój, 
co mi waspan robis ? 
ja v.aspana nie chcę, 

waspan za mną cbodziR. 

ll 

:J. Karcruarecko moja, 
nie zagasaj ognia, 
bo ja tu przyjad~ 
do dziev. c,yny do dnia. 

C' & - lu - t.ka s pó- du1 -ca 

3 . Oj miała j a , miała , 
kochania zadosyć, -
Pan Bóg dał, kaduk wzi14ł, 
niemam · ię cem ciesy ć. 

~ ~Jot a . l~.,d ... r. Xll . ur. ft: . 
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Nnta ob . nr 368 , 391. l"olipay . 

... p~~;~ r'""'' ~ 
~~s ; ttą~~ tt-tii F-l' r :' 

"" "" "" l M.a-ry na mi ebłopey, Wa-ry-na mi mówcie, 

Wa-ry ny mi tn.eba, Ma-ry-nt mi zróbcie. 

2. Maryna mi chłopcy, 
Maryna parobcy. 
Maryna mi we dnie, 
Maryna i w nocy. 

392. Ok~cit, Raków, 

tłtl &iji;~rt~~ 
1. Oj sunuj-u mniesunuj, oj boć to nie jabłuszko, 

da kitdy masz sunować, da urwaC. i skosztować . 

2. Oj bo jabłuszko urwę, 
da wolno mi je cisnąć, 
oj a tobie, Jasiuniu, 
trza mi do śmierci przysiądz. 

393. 

2. Oj wolała-bym, panie, 
da gorzki piołun jadać, 
oj nizeli tam do pana, 
da za kolasą siadać. 

Rutyn . F&ltnty 

g 



OJ Wlfllko m! lf od• 

da &e taó - cu-Jt &Jd&i~ 

-
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394. 

oJ a- no 

da a - rto 

3!15. 

Słuie~ite 

darka ile-pa, 

dan ote wi-dz.i , 

łuitw 

OJ cicho AD \,l nif'płar, li a nit bie - rz.t cłf smarkar l:htnt c:it u -

"'"' 10- da, ~•lo Jak Ja-ao-da. 

2. Oj matulu, matulu, 
na cypek mi kupcie tulu. 
Mało wam ub!jdzie, 
a mnie ładnie będzie. 

OJ o a wy - '''kłem dueYie, oJ 
da wiewi6 - re-cka Kfttble, da 

-~ 
..,...__....._ 

Kopt - ka Dit tpr&ed•m, 

.., "' 
m• rO&IJ'&ł bit, ko-ko-tce 

3!J7. 

koptek mo 

"' JaJ - łro da. 

JOlO f 

a-le 

~ ~ 

Die dla ciebie 

Wilanów. 

im1ecie 
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Owcur~k :HJti. Wtlan·I'A, Zawady. 

1 ~ ..- ---

' - """" - liUU 2do -~~-~-~-'-1- ...... -·. t-----_>! ___ ~~----== --._.-, 1-::: ,· ~ --~·.." --~~·~·· ? . ~~ -+- _,__. ·L~---- -~~ ::t:.-::::::!=• 
~ ..... ------ -r-" .. _- - -~ -

l : 

_____.!__:-~t-~ - ::--ł~-- -1:_..: -~ -t:---.. --~ 
=~~~ ~:4-:• :~· ::r-~_::: ~ ~--r:-: - .: • . .. --c.J - -*- ---G * • -;-{' ---.~-- ----------

- =-Lu·l Ser I n. ~7~ (• "· ,~J,, - Ser. XIII n 13,. 

-!()l. 

nie pnylez1e. 

~-~ - t -.....-.---. r-·~~--i ... ...; ___ ) --- -~---~ .......... ~- .. -~! _ .. _, - . - _---
_,.. _,.....~-· . tl · - .......---- - -T" - · - · . -' -----o= - -- _ "..".._ --...,..., - --- - - -

L•<d Ser. X \ ' III n. 772. 

40:!. 

oj leptj run ie poc;>luJ da tu t.o 



l\uta ob 

' 
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2. Oj nie bij mnie hultaju, 
cła hol· mnie nil\ r..ahije , 
ja ci sit; nle poprawi~:, 
da zdrowia mi odejmies. 

/,ł(•J. 'er. VI D, it 4. 

~IJtil: I~ucł Srr_ XIII n. J:!\- G. -
~tr. XII n. 2h7: 

lO·L 

f-. ~ ---. j 
f "-- -~j " ~ " . 

t~ pa rob~k J• dzit ') 1.1 

ty 1•-ruLtlt.. do rołJ~J~f) 

nr. 435. , 40(.i. Po"''"· 

--:..·.-- -,-t ~~ #·§i i/:l- --~ -.-f~l:::~~~~~ 
_-::-.::.. "ti ~---=-=- ~ ~ f .,1 - " ~ -;. -
OJ ui• b6J-zo lf nie b(>j, ua •••go koala nie b<IJ, 

oj ~o t tu m UJ L. O -ot et l, li& ul t za - ltll o i- L,;. o - gój 

~ ~ · --~ n ~ · ---

- - • ~-J~f # ..... "': -~-- -. - - :1 ~ ~(, -I -'L';:-~· • ~ t- , - -.-:7..-:l === ===1 
- r;;iol · -- --+- - +- .. t:+- - _ ..._ -- - -. ~ = 

Kuo•ue. T. 11. 

2. Oj nie bój-ze . i•: nie bój, 
da me~o konia zdrady, 
bo k1 · tko 1111 iązany 

tła mó,i konicek gniady. 

l:! 
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407. ro ... la. -~~~~~~~~-~-~---

23 

408. od Pia t<&"a (Cioci u"}· 

ftE egnłn%ł5#1i&~H ~ """"~ ~ """" 

l . 

Ojse 1o-no moJ• aono, konlkl nam pokrad&lono. 

Ja do ko-ni, koni ot ma, karcmarkil za dłuaek wz1tna, 

Oju da-na 

Do dote-~o , 

oj-ze je et, 

ol-ma je-go, 

-~ ·u c:hole- "ł 

moja Jó - tiu 

2. Ojze ino, mt>ja zono, 
koniki nam pokradziono. 
Ja do koni, nima koni, 
a óna się skrobie po ni. 

od Piuec&na (Siomtayn). 

zloty juce. 

w1ieoaś mi go. 

K. Kozio• ki : Lwd alr. !19 a. 88. 
Nuta L~d Ser. XID a. SIO. 
Ser XV III a . 899. 

.Nuta ob nr 387. 410 . od 

A có .. ' ty u paro- boi, tojom, goly lłobek 

A eOn ty t.a dt!ł'wt:rka, dwie ko ul , jedna kitt'lu. 

K. Kodowału: Lud atr . !G7 n. 11 . 

Cter ka . GUry. 



Z kar lU) 1 - d~ 

•ara chło(•-q, 

179 

·113. 

p1jany jo, 

~aoah-ja 

oj da Pan Hl•l; wa pu-kar:r:t-, 

41;). 

ml lltoa ayolure('ll;a 

Kotlowoki. L•d '''· 266. n. ł. 

... 
Wara <błupc:y 

ł1ym '*&m kory uie "'Jłup1ł 

K. Kozlowoki: L•d otr. 219 n. b~. 

111 lr!ił ków z.ma\\ol&de. 

o•l Cztr ~a (Cu~·lln) 

2. Jakem była z wianem panną, 
miałam chłopców z każdą sanną: 
byli ze '' i, byli z miasta, 
było tego półtora- t~. 

K . Kodo k.: l.•d otr 279 n. 89. 91 • 

%\ula ub. nr \itl . J l G. 

;_i1 ~ ~: 
" ,l ",_ .; 

• ,l 

l 01 o -n. 



2, Ojze, ojze, ojze .iesce, 
sum kuniki w Nowt'm-mieście. 
Sum kuniki, sum ka~tanki, 
uwiunzane u kochanki. 

7r - by nie- lu pi- lu. 
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3. Powozu nie sprzedam 
ka~tanków pozb~dę, 
kochałem dzio,,cyne. 
jesce lepij bt:dę. 

K . KutłO,•:tl-i. 1.14·1 str. 261 1 2.81 n 13 i 101. 

W t' ·tłode c ho dzi - Ja. 

K. ł\otłł.)w:lki; !.ud str. 271 n. 37 

Nuta. 1h. nr 389 ~99. 41 ~- <,d T.ncz)Ua 
1
Pra7mów). 

ił - -~-/:::;;;m·-- ·.,-;1-r~---t ... -~ ~ -.-ił-~~ . -J~T: . • • ;;,c;: .Ił{~ ..,-!!.----:::;;:= . -t!~=~-= ::-.ft-1-;..o' "__ . .......,..._ ·~ . .. :,..< "" ,;---.- . •-r- ... , -+- --- --- - ~-= '..... .,;. ·--·- . . 
l.łh"m jo t.yl karnuulu ~yu, Ut" -J~ałhym nock~ i d.zitń, 

1 ®" s-~~;:r::ga:;-7 ł=~ .. -~-.-r1=:5~:;:-::: ..... tE~~~~~ 
-Lil-• -,.3- ., . ·~~ (;--; ·~·- ~-~ tl 

3 H J& d,.._•rs~l f1.1rnal, k.tOt.h} za mn&ł!' l.o.óuie po~nal 

Nuta oU ur ~Rl 

OJ nie korhoj 

da bo ci to 

. j 20. 

tJy,o- aka, 

nie ... tuzy, 

l\.odowslll : Lud atr ~Tl " 7• 
!'<iuta /.,ul Ser. l n, :nt. J7:! . 

otł Wark& (Oatrnl~i..a) . 
l 

dd kuchoj u - ~roUniclu, 

d :t do ci k.1da- t tJ.. rozy 



1 'l 

2. Oj 1!0 ci k \\iotek rózy, 
da do ci na trze\\ i cek, 
da bede pro il'• Boga. 
oj to mi da na oba. 

h:. Kozlow kt Lud Itr. 271 n. a . 

.Suta f,\1 nr 4ll"t l '21. od l•zrr ka 

-~" -- .. -~-~-~~ ~-- "" I- re ~ 
E 

r-a- .... ...,_ -, ·- · -'-7 .-........ -t--- . · ---. -H-.-.... ,- -, ,.. . o :.. . .... , - • .; .... - . 

- _ , __ • .; .; .; · -- · -- .; .; ,J.. -. "'., "', 
A eyje to ku11i -1oo:1. oJ 1 an:l h.. ł<~w k 

d• po po In bl s•-h 

~tltn oh. nr !t~~. 

2. l'rzysed jeden do dru~iego: 
da i pozyc mi nogawic. -
A bój-ze ::.ię l'ana Boga, 
da i dałem je napra wit'·. 

d li f •ruĄ - Ja ul.: "J 

od Cz~r ka.. 

:~. l'ozyc mi Ja.:.ku nogawic, 
da i na. Boga ci'.' prost, 
jak jutro ~lub z Kaśk:1 wezm~, 
na kiju ci j odnios .... 

~utn J.u..l ~er. XJJI n. 1-'JH. 

od Cttr lu 

K. Kozłowd:t 1-N/J tr. 214 n.~;. 

Pasttr ka. 42-L 

A p~di woły ).lny leń ku . 

Da n1e rbdała 

l'f'1i WOł), 
-.c.Mw gnać, wolała SI f w lu-s~reC'ku praygluodad. 

K. 1\ozlowoki: Lwi olr, 270 n. 30. 



1~2 

Nuta oh. nr 371. 46R ·125. 

2. Kiedyś sobie ogrodnicek 
da pilnuj swoich grusek, 
nie chodź do dziewcyny, 
da nie psuj jej podusek . 

426. 

da bo mój 

Ko 1łowok1 : 1-t<d ot r. 272 a . 42. 
!'i ut a Lud Re r. l n. 2:;0 . 

Se r. V l "· 145. o . 

od Czeral..a . 

OJ ot e ma ci t tl Dit mas . 

do Jak lu - syc prsy dworze, d• nie sie - je, ni e orte. 

K o.towlkl . T. ud Itr . 271 n. 40. 

ruu-drce: ocy mo -J~ 

2. A Kr~zelskie pole - ws~dzit, r6wniusieńkie 
co na niego spor·zi'.: , - to mi milusieńkie . 

K. Ko.th>"'•ki : J,~,r atr. -::~ l r., ~~ . 
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-i29. od Curaka 

,_ 

l . Jak l~ ku -ma 1 kum• .J.-dna wo-ło, druga wo- lo, 

~ 
k••• - te-re,ka otojl go - lo 

2. Ogień w piecu, chlib na. desce, 
napijwa si~ kumo jesce. 

] 

K. Kozlowokl; /.t•d ot r. 175 n. 63. 
Nut ob. n. 401. li78. ~SS. 

Ob. nr •n. 6H od Czer lto . -
'-' 

.Woja matu.i bardzo dz:i .\u a, a Ja ·bi 

poba•iĆ ię- ~otd!lekol•iec k pny kuncik.u . 

Ko<lowold: Lw<.l otr 275 n. 60 . 
Nuta t!er. l n. 512. 316. 

0Vt-curek. od Cz<nka (Czaplin). 

Ojwluie 

A Cl;l lt) to ·u lH.;tyja. co cie-ltt - L.a rozi.J~ja. 

-132 • .. 

na spólz pła..:em, Wtyatkie dziewcyny na aj pluyny, 

ni mu Ul polozy C głó- wedd na cem a jo ze nrujou1 ua łil;rocho-.iny 

Kozlo"l~l! Lu.! str. 275 n. 6!. 
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Mazur ·133. od \\'arki . 

Oh. nr 4 ~6. , od ( ztr lu, Pia!\euaa . 

~~-.fi~---~ -ł'~--ł- •" --... -t~~ - .=::::::- ~=~-- .....,_ ..;:=__-• :;;.::::- - "- :...:--:=_ -~--- " _" _ --r--::= ~- .,1- +- ~ .. ~ . - :::-- - -- ::::-- - ~-~------- ~-'-'-' 
l . Bra<1~ moje hrarl , •to - J• klłby ka-cl4, i ma - J• me u-biĆ., 

l ' - ..... .._ ~ - -t~--~-<~-J-.~~- .. L:-14--- -~- -:f::!=~--~~ . ~~ ·~-~ -- ~· --=-}· ~ - -~-;~- ·- · ·--· -t::'= -........:- . - ___ .; - - - ~-~-~--- --::::- :::::- - - -- ----
sama ni e wiem u ro. 

2. Bracio, moje bracio 
przyjaciele moji, 
wyście na swiebodzie, 
ja w cięzkij niewoli. 

3. Wy-ście na swiebodzie, 
to się węsielicie, 
ja w cięzkij niewoli, 
wy o ttlm nie wicie. 

K. Koz.łowak i: l-ud Itr. 2~3 n. 109 . 

(Jd ('ur J..;a , I'IMt una , 

r i==l 

~=1::::71:d:,:, _ .-4~ ~ ~~;..:_~ •-.--1==----=====·---=-~-===-====a~ ~~-~-- - ',1- ~- ~- ", __ ,... ;.; ==-
dale d&łtwnyaa w wiaaee - ku c ho - d' ił• 

2. Dopiro mi tera 
do my~li 11rzychodzi, 
chodzita-bym w wianku, 
jak mi si~ nie godzi. 

K. Kolłowokl · / .t•d otr 28S D, 10. 



\d, War ZAW) (z lrlł~C'l.l, VIU& .Lit:mi 

tw('Je Zlł'CI 1~- ki Lfdt , 
1 • --- ~ ---=!~ ~-r- 1- • -'""-----'--• ~ . ~ ~ -~ ~~ • .._ • -...._ • • r ~. l 

- . l !_# . :-· ,· -~ ~t.l....t.:.': : ': 
--ł ----+- • ....... - r 

"' -w~- dy 

~- Oj karcmarze, da kanmarzł', 
!la i krzywc-ć ta wy p)·ski 

Pan Bóg wa }lllkar·zt', 
da i za ludzkif> p·zypi ki. 

11!'1 w. I.J~ 

K zło• ko: L11d otr. !65 n 2. 

od Wuszawr (l t· na l"nec~u). 

no Mar)no. pod ka. kuj- u 1-oo. 

=----lz=!:...~ r •-=.t' a=·.- -1=-! · ~ .-:E'- ·----,-ł -- -=- ""- • I .-:r-- •-:r---- "" ' I~ -- _r~- _...,. -;;z::f- __:=--#_ ~- _...__... 

:!. Uj wara, chłopcy, wara! 
ama·m obie grać kazała. 

'-'ama'm grat- kazała, 

będ•: taircowała. 
Tt'st l.wtł rr. ), llr. 330 Dr~ ~. 
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Matur. 438. 

-. ~- • ~~~~=---=z=rłE-l~-: ~=-==~ Jtt • l - : ~-;.J--t:-.;1- :;; :.t;::::::):- . ---j~=-1 ~~_"_...., -- - _____ ] 
l 0-oa p11la by-cki, a ón tru~ał ty - c ki : Chod1 i-uo 

. -~--2 ~~. - ł------~ .__, . .----4 -r ~=:.-~·~-================== -B=l== ~~- =;::::::I-. ---=====-==---:=====-
,; ... ,; 

d:tiewcyoo, daiL ca na tne - wi - c\..i. WaryAut. 

2. Ona gnała bycki, 5. Pasał Jasiek kónie, 
a. on ciesał tycki : a :\faryna wołki : 

chodź ino, - dziewcyno ! Maryno , - kocbana! 
kupię ci trzewicki. dam ci na fawot·ki 1). 

3. Ona gnała wołki, 6. Pasał Jasiek konie, 
a on ciesał kołki : a Maryna bycki : 

chodź ino, - dziewcyno! Maryno, - kochana ! 
kupię ci paciorki. dam ci na trzewicki. 

4. Ona gnała w pole, 7. U ary no kochana, 
ón młócił w stodole : jesceś nietykana ; 

chodź ino, - dziewcyno! tu mnie mas, gęby das, 
pójdzi~'IDY w zapole. nim nas związe ślubny pas. 

:\uta oł>.: ! ... rt Serya IV str. 19ł n . S58. 

439. od War,za\\y 1 Piuecz.na. 

' ~, :::: ~ -!r1 ~· 
-3 . J-r--· - --+.--+. - 4 1 -. --<:y;=;?J -<--t-<"-~-..... -~ -- A- -=-• ",. - i-- : : i 1_t...- =[~ ~- ~:] 

' ~-~ _",_ -~-11. • - " _ ", .. ~ -~ J,; j;ł-
,; ~~ ... ,; 

\Vio kuua-J..:u na mo~ t na 1uost, oj rnoja ta .l.. och<l- uec.lt:.a 

Wio łt;uni-!..u z m .. ~tu l. mostu, uie duze-go dla m nit wt.rll:itu. 

Ob. nr 364. 31;6 4:)0 

fę~:j~. _",_ 
--~....,...__ 

1. Oj pojodti<'. 

oj poja -d~. 

Ko.dowskł: /.ud t'ł tr 269 n , 27. 
s~r. 1 n. 

440. od Błonia (lir~ 111~w) 

:-Tj~~ ~ 
~-~~--4 -;~4---r-~-.=-:. -:~=-=-~-r:::.. -.... - - l • • . • _._.~--= 

1::::- ,; ... ...~...;;~ .... . -;- _:_ ·~::::::=+-
,; v ,; ~:::v\,; 

po-jrdz.ieb, da we.ue i mnie :t soh4, 

po -ja-d~, da poj ad~ i ja ttob • . 

ii[J ~..., ~~ ~--J + . l - • -+1 J ....... 

~§-4 ...., ~---- ·i~---+-----~ 
- . -- ~-- ----4 J-l--;- -- - -

-t- . ±::t-i.:t.T- :~ ·- • ..... - -- . -----
_ ,_ "{;,;j . ~- - t; s ~ . ----

l) Faworek 



i 

l. t)j wziął-hyru cię dzie,,cyno. 
da \\ zh1łhym ci~ i z o b:! , 
niedobra to poniewierka 
u ludzi z toh:1 tla z tobą . 

:ł. Kry~tałowe okienecka, 
da bom ja je . umywała, 
da i malowane ściany, 
da bom ja je malowała. 

K. Kozłowski: /.u l tr, 2'11 n. a9. 

DA ł -o ntt""'-0, 

lb ·p •r zioł i u a ni bo, 

oj por-:t.1uł na dzieWCJDł, 

da cht1Jra ~~~-dtie J t~:·>. 

2. Oj zabij-ze m tlyscu, 
da zabij-ze me grad;de, 
oj niech-ze ja nie stoję, 
da dziewcynie na zdradzie. 

Kod uw ki. 14u l atr 26'J n. 2• . 

443. od Rłt_IQI&. 

1 ~ r l 
- :t~~~f; ~- :f:.- ;-: -J ł ~ ~~=:j 
H-.!,_ __ _, t-; • '# • ~-. ~-!- r-, '1 

" - ,l .,; • " "'"" 
;l " ::l " "' 

Oj ryra - ł) taJcały oj ka· ty ja je w~ JI(IDi:t.ł 

d.\ sat.lr '""lli mojt, da t. o bo ry n:t. pol .. 

2. Oj rycy ady wołek. 
da ze ię nie wylenił, 
o.i i chłopasio płace, 
tla ze ię nie ozenił. 



l t'8 . 

-1 1.) . od BI<>Dia (Rvkitno) . 

.JAG. od Socha«ewa (Trojanów) . 

i ńJ!l ~ F r . w ~-
Ei=~~ll~=*-~~~j}·~~;t;E=~~- .: j 
~=c::: .. .;. " , -,-~ ;---'- "i.i • -

" ~ "' Oj plyuit> "-r)p~a Jlłyolt d.~ i ga-la - rf'k t a rną, 

idhe Kl'l:, - ka ta Ja - Ska, da hędz.it.s sot.i~ pani,. 

---~ ------------ ----



-:: . . . .. ~ 
. .,;o-.,; .". 
~.,; 

IJqhrwu łt 

1 n 

:ł. Hn..iauanecko ugotuje. 

~ --~ . • r-r • 1 • . • "' . __ ,... 
:::::-- "' 

da łN 

je ce wy. tuuzi , wy tnuli. 

c w•• ta (1 yma, 

Nuta 

l.'i:ł. 

~j_-~ 
,.....__l .. ,.- . 

!! -

j;\ DÓI.- ki 

ud f \t.JC'U . 

c.·t) r) •ł ·o,e. 

~u pOd) lllt'l. 

Lud Srr. IV o. 3"~ Ser XVIII o 67.i. 

od SiJthau. "a 

( tł ł .o~tua (.Jamno) 

tła by .. J.e uń: ki 'AIP-kl:l 
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Ob. n. 367. 440. 
454 

p1jaC łat, a-le za płD.-

!.ud. H. l D , I~G. H6 

45. l l.o icu. 

~ ~i 9 ~ r"'',Fr~ 
.~----1-~-~--t-! • L , ~ ... l 1 , 

-+=+- ~f§ ~· -r ~ - E::ET_ ~~~1 

Wuur. 

-· ---.-; - _,~___,.__.:.=:;---,~-• -~- . 
~_,.1-- .. ~ ..... - ......... - -~ .... -

!\a Ku-ja - •1 p. te ku -la-w n rłn ·~•~~la - ('•c, wymłacac, 

~ił chcial ci ~~ tWÓJ bi-ja-t't Yt ·órre "' krt - u , ... ykrtcac. 

2. ::\a Kujawy - iE kulawy, 
snopy wymłócić ·ynłócić, 
cepy ci się o be al·, 
musiale ·. się do m wrócić. 

45 

l Zła go- dt1oa t..)-1-' k.irm ae ro - m n at 

2. Po odpustach chodzę, 
kościoły nawiedzam ; 
pójdę do gospody, 
chłopcy mnie nit· widz'! · 

:l Czyli ja ni(1 ładna, 
czyli ja nie gładka, 
kto i~ na moi pojrzy, 
czaJiką oczy zatka. 



Oh. or ~· 

UH 

~ 

:; 
( "' 1j Bc,ze. rałlj d) u , ~ tł'j thitdz.i 

w. J•r ·••dx m 1 tt·J 11 y • 

~ 
l 

59. 

\GO. 

161. 

Jllt' 1 " tym dY~o- n.t, 

\..at a l.ł4•l ery a l n . 43 

t:-; ·~J 
~--ry1i tA-kit 11k "'"Jt 

titdzitruy !tif kC~rł1ali , 

Bh,nia (Kampin ), 

-



lfl2 

Ob. nr 610 ·162. 

dopG.IIlli-U, 

Lud. Ser. J • 

.Ja 7iele - ni L t" pułku. a w lt\Jdo-le n l L.ł ~..: ~ . 

Ei::~ ~~:--~-~___.~ 
~ " 

OołJntt lutł11 t u 

u mott z bab' o-Jeoi-li, spnedam bab~, 

2. Klac mi zdechnie, - skórę złupię, 
sprzedam skórę - pannę kupię. 

·165. Ofl ~orhartt\\~ ( Kromnów). 

wyem&r\.lj Af' ł6tkil łt>jtru atby d ~1ę tłobru lplłł l 

4 '~6 Kron>n 6w 
Oh nr 3;o 63~ v ' T 

- ... 9l ... ~-~ ~ g~-~~~~~ a-- ·-· -· -·- . ·=~- --l-~- 11'"-_ =-tt " -,.--? - --ł -~.! ~ -:..' ·:J. +--"' ..,_ n ~ 
- .,J "' :::--,1-ll· " . --..,1- c"i--- - ~~-# "' 

Ctol·•p•·yna drobn• ka ce, Wro - raj bił Ile pc "y•o- h, 

" coraj Luł tLt c1t._,aJ pil- ·e, d1hlaj place boso t. h. 
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467. 

ni do Uo - sa, 

!Sui.& ob. ar 42~. 468. 

wsyotkld·ta mo - Je da mo-Je, 

l. OJ o-la 

mÓJ konleek 

469. 

k ·Ie P' - la, 
u kowa- la. 

od Soet.acuwa (Brocbów). 

eo Ja u - aut 

8ocLaczewa, Blonia 

Jednt wnaę, 

to Ja o re- Śtf oie at·,-)~ 

od Soehacae• a (l rujao6w). 

kiedy &tary uchoro - wał 

2. tary lezy - młody kuje, 
mój konicek wyryzuje. 

Ob . nr ~;~,-t\ 479 . 470. od Błonia 

~~~-= v 
l)j za nic mi lo za nit, 

oj bo Ja 10 - ~Ie pojmf 

Ob. nr ~4S 4i1. 

da Bit:oiewlau - ki u nic, 

da od War a w- kich gram C' 

!Suta: L~·l 8er. Xlll o. 191. 282. 

od ochacltwa ( Hroehów). 

= ~i -4 ~ Eł:~~-::-
~~-i;l ·-· ifHL-.".-+=·~ !:i= ... 

~ v lol v 
Oju mat-ko 

o) od iwi,tka, 

)(azowuo T. 11 

da chowajcieT w~ mnle&łłdk 

da jak to r.er-wont jahkn. 

13 



Na ka-pu!cie 

osku - baej,, 

l!ł4 

od Sochuzewa (Trojaoów). 

u"'~ ::: .. 
duze h-łcie, na ni• 1ii-cie, 

upa-kowac, w końcu drobno oscad - kować. 

od Sochaczewa (Kromoów). 

2. Jadały tam we dnie, w nocy, 
pasały je carne ocy. 

3. Carne ocy pozłacane, 
tobie Józiu darowane. 

Lwol Ber. Xlll n. 384. 

Muur. 
474. 

od Skierniewic. 

~--~2[@ 
fłt~~~~~ 

Ob. nr 370. ~70. 4 7 5. od Sochaczewa (Troja nów). 

~ffi--=~-~-t~~ 
~Ę~:~w=e=f?~ 

l, Oj jedzie wó:~na przewóz, da ma)o-waoe lusn1e, 

chodido karc-my, hryaio, da jak ma-munia uśnie. 

Ob. ur ~09 . 

2. Oj mamunia usnęła, 
da na kominku zgasło, 

w gospodzie zadudniało, 
da jaz karcmisko trzasło. 

-176. od Wlaklt.k. 

~~~n I4_r-t;;- -r ..... --t-EL~ :a.:-: :;~fJ--,_ :i=-~. r =rr~ 
: -~-"- _" "' - - ·- - !._:,...J __ "-. ..,:p="_ 

"" ~ "" "" (.., ,l "" "' .., \.1 
Oj dziewcyno, mój ko-ra-lu, a mam et ((O i sam dosiC, 

nie dodawaj - ze mi za-Ju, u nie mogę - ci go zno i~. 
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Ob. n 430. 642. od Wukl~k (Gu%6"')· 

Ol Ja-dla - bymjal>lu-ako, 

da ja-dła .. bym eerwoo', da do To 

2. Oj jadła-bym jaLłu ka 
da z wysokiego adu, 
oj nie od ciebi , trupie, 
da nie od ciebie, dziadu. 

ruoia po nlf' 

Ob or 473. 479. od Wi kil k (Guz6w) 

a-1• ludale 

póJdalewa oa nłe da Da a1•; 

2. Oj 1•acbnie mi fiołecek, 
da i rót.ycka mi pachoi , 
lepiej je ce gorzałecka, 
co przypijam wojej Kachnie 

(Katarzyna 

nimaro 
e mi po-•yea -J 

dale•~yno ua 11 - Je - nit 

3. Oj dobre to: napijwa i\:, 
j ce lep e. całuj·'" a ·i~:, 
a najl~p e: przysiątli-wa itt 
hlizilltPitko Ja przy Ka i e. 

4. Ojze nie ku , Kasiu .la ia, 
cło karcemki napijać si~J, 
za dzi it•j :l ciemną nockę, 
jutro gorzko napłakać się. 

/.ud, Ber, .·VIII. nr, !10. 

13* 
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Owt:aarek. ·181. lłuda Gu1ow~ka 

~•~ID~-~~§tvr• 
l, Oj .. yclón konik wyeión, oj paml~ - taj driewc) no, 

da nózk.t w cembrowinf, ńa ze Ja cię- nie minf. 

2. Oj mijał ja ci~ mijał, 
da górami lasami, 

3. Oj jak ja ciebie min~, 
da to ci~ kazdy minie, 
oj będzies se pasała, 
da wołki po d~binie. 

oj nie móg ja ci~ minąć 
da :tadnemi razami. 

r dur lu h r moll , 482. od 1\'iskitei<. 

n~ ~~ -. -~~--<--E-m-~ -~:r~~- ~~-t .,_;_1(--S::ct:s ---d~~ v--- c:; h-j,o/- ~__..,---t:: 
l. Bę:dziu płaka - ła rltłewcyno, jĆuo spojrzy a na to miejsc~ 

b~dZies ptaka - la, płaka-ła, gdud g~by da - la, da da-ła 

2. Będzies załował chłopaku, 
b~dzies załował, załował, 

Ob nr 563. 

jeno spojrzys na to miejsce 
gdzieś me całował, całował. 

-184. 

Lud. Ser. XIII. o. 206. 

U uda Guza" ska 

~=n !'l ~~ • ... • tb s =t~~~~ ~:~~~@J 
l. A eó&eś ty za chiewe-cJ..a, u i eię: (\dr.łlć., ant poslaC, 

1-oojedna podu-1e-cka i tak.aś d&i"Aka, t-no oplwac 

2. A cóz-eś ty za bogaty, 
mas portcyska same łaty ; 
lepiej byś się nie ozywał, 

Nuta: Luci. Ser. li n, 907. 
~er. XIII n . 206. 

a wlaz za piec, portki zsywał . 

choclaj ci Ja piegowa- t•, t•. ~ ci mnie l piegi zgl-nt. 

Text Lud. Str. I. n. 408. Nuta Lud Ser. XIII n. S29, 
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·18G. ll~da Gu.o-.. oka 

i'f1 F. f'ffl ą' .1~ Eę=r ~~ ~ ~===- == :-;::;:]:......_ - ~~ł==~~-. -~-= ·.::: ... _"~ "1 - t----·]:!.::= •"' ·---t-c-t --"1--.1-- ----- "~ __ .., .. .r -',ool 

"' l. .Ja. ulab)m Ja-blu - sko jedi-u mi korba -nie, 

ja-dłabym rtr .. wo - n , 

Ob. nr 550. 

2. Ani ja drózki wiem, 
ani siQ śmiem pytać; 
wolał· bym, kochanie, 
o tobie nie słychać. 

4 7. 

da mo-Je - go 

Ob. nr 40 . 4R8. 

t. Za~raj-z.e mi Kujawia-ka 

2. Piła piwko ILlprzeciwko, 

uu Wiskitek (Kodowlce) . 

na wyrcysku. 

/.ud . Ser. l a. 289. 

i iołmie-rza i d .... ·ora-k•. 

i gorzaleckę da i miód, 
piła, piła, jak nie dziwkti, 
j-az ci ją ch~opalek n wiód. 

Ob. Dr 443. 6~18. 4 9. 

l ~ 
~~--~~· :E - ....,~ ",_ 

"' 11 • ::tr:'"'- .. "' • ~-j,.ł-- -------

1. JedsleoJulu. jed&iu,jodalu, 

da l JeddH nie J•d•-•J; 

l 

'l::! 

a mnhje-no 

da t na c.i~ 

Nuta: /.vd Serya l n. 431. 

od flłoni111, Kuki 

ocka bo 

palruJ•-ey 
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2. J edzies Ja, i u, jedzies, jedzies, 
da i to mnie z sobą weźnies. 
Da i weźnies-ci mnie z sobą, 

da i pojad..: ja z tobą. 

Oh . nr 376. od Błoma (Zahor6w). 

Pa.nerska. 

Ol>. nr 6~r.. 400 
!91. 

1~ ~~-- ~ f. t F.- :1:_-, f_p:;, .~ ..... ;J -~ ,...., i J ~ l l t: • ~ - -· - 71""' 
H-t~ ,~-'-' . ~ >. 1- "' - .., :1'!-~ l ~~ ~--
--~· - ""__ .",."' .-.----'- -~ t -Y 

l. Nie brdzie.~ 7.e.mn:} chłnpie ze wsi S Wier-~o- 111 l), a ho hys mi 

F-E:rr<;-~-- ""=t t- - - ~ -... . I-ł --'· . ~· -~ •+ • . - ---------
--- . . " __ , -"w.. . .. - r. _ ", .... -------- -------

"' "' ko u-li - 11': po - smo-li ł 

2. A bo u mnie kosnlioa 
rąhkowa , 

a u ciebie, chłopie ze wsi, 
łykowa. 

lekko tańczyć, szastać się. 

Nuta Lud Ser. xvrr D . 40. 
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493. 

l mo 

011 wiatr& - Li. a, ma lo ut - L.• kiP"by pta-ka, 

j dzie .Juln lrt.olo ludni 

i - no pod mm 11tmia du-d1d 

h. Lur. 

2. Jedzie Jasio opłotkami, 
ma capeckę z galonami, 
i wywija, bom poznała, 

t~ chusteck~ com mu dała. 

do ł.ov.1 a1 h~•łf tru kał hęd~ ci - nał, 11~-dr t na kał, 

kup c f! o- ba e to'-. 1te bł ; bę•bte rn1 liC' 

Ob nr 371 421 

~- · 

2. Pojadę ja, pojadę ja, 
do ł.:.owic.l po bic, po bic, 
naucę ja Kozło\\ianki, 
da i robot cki robić. 

Tut Lud, er xru D. 110. 

4H!J. od W11~it lo. (Gu•6w). 

~ ~· t ~ 
~ j3:?;,-~---;=:t " ~-I$=f"l=-;-1 
""""~t.~~· ~ ~ t e ~L~łr ~l 

Oj złmpa-ł mnie z.łapał~ ej akane ci~ Pao Juut, 

d• jak ry-bec:kr w ie l; da co nad nami s..-1eci 
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Ob . nr 485 . 496. o~ Bolimowa 
l l 'l l rtJ . ...._ . 

~~: ~~~J~~-~=T~~~j t~ ~ ~~ 1-P-~~~ v'f~j3 ___ l~"'c::-j 
Zatknij pług, utotj wolki. ZatkniJ plug l wio dalij, 

nie zwazaj, c hoc •• doł~l. bodaj ci~ Ma - ryó pochwali, 

Tul LNd Ser. Xlll. o. 182. 

497. 

Od wiei-n mnie tk,dd mnie wz1on, 

C11- ry mi - Ie za Po-totó 

. ~ . 
Odwiu-&e mnie w ta-kltJ mie-rze, 

Ja-kei m n te wzion od ma - cle- ru. 

Ob. ur 404 ~20 . 4 98. od Boli mowa. 

i ........_ ~ ~ ........_ 

il' i-+-=p~--. -:-~ ~ -~~-i·f-d - • . -· '-41·::tJ · - ~ - ~] 
-- -- v ~- V . 

Oj w kall - nowym luku, chcla-łtm 1 ni• pozar-towac:, 

da na ku- pecce piasku da naro - bl-ła wnuku . 

499. od Bollmo .. o (Kit~n i nrl<t). 

~~~@g ........... ~v@.~~~ 
Btje ojdec, bljo mać, n lo da d•• olt umllsac. A ja oo-ble 

~;"€-l ~~:=-.ą ;rfifil~· ~~~=a~ 
w ktcl- ku nacher macher po ci C' hu 

500. od Bolimowa 

V 

"' 1. OJ blene moie tt-alr.olu, ea•aa ale wtem lrad7, 
oj chelala-bym •o-bacyc da te Waconow - akłt ead7 . 

2. Oj chciałabym zobacyć 
da aby wierzcholecek, 
bo jest-ci tam, jest-ci tam, 
da Jasio kochanecek. 



OJ u-by 
cyje to ko 

Ob. nr SIO ~4r., 
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501. od Wiok ite k 

503. od Wiokluk (Huda). 

~m~J 
nu~la bym ja 1m , 

ni- dd, zie-lonej p e 

2. Oj zeby ja wiedziała, 
ze Jasieńka mego, 
da naz~Jłn-bym ja im 
owsa zielonego. 

ot - dd 

Texl LmJ Ser XVIII •· 83~. 

504. od Wltkluk , 
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2. Oj leć-ze mi, leć głosit•, 
da po n1ajowej rosi f', 

oj do mojej kochanki, 
da co koniki pasie. 

507. o~ W i kttek (Soku lo) 

~ ~ 11 r---. ? 
• -!>o< Ą-~ l_..,.n_ -- ~-~ __ ---J\ -="' 
-3 ...... -·' - ' - w~·--'-r ---- I- -. -· R --!--~ :'..:!- . j. ~-:..~ !- ~-~::l.:r .• • • ~ • - __ ", - ___ ", _ _ ", _ ", _· t:: - -~-~ .., 'l 

l . {)j c61 mi to ta ucie-cha~ chi o pa ata-re - gt ~:are- ro, 

u-kla -de ait kol e nie -go jak kole dr(' - \\ O& &gulle go. 

2. Oj cóz rui to za uciecha, 
kobiety młodrj da młodej, 
oberwie ,mi si~ po głowie, 
da i dzbanusiem od wody. 

2. Stado bydła, stado owiec, 
matulei1ko chce mnie wdowiec. 
Jaki baran, taka owca, 
moja matko, nie chcę wdowca. 

3. A ty Jasiu bałamucie, 
pasies owce w mojej rucie: 
Moja ruta nie ku temu, 
kazdy wieniec po złotemu . 

Ob. ur 476. 50~1. O<l n.,l .. uowa 

lł 1 ~; -":~ _ l~-
Eł:!::a~=- =,:f~~-;- -•· J -: ; :::--- ) ey- -;- •::!-:::..:1 "'~-.- ~I .• _., .... ..._r-.:._1 

"' ~ "' "' ~"' i;l 
1. Uj t 1. tlał et J• npn,g, to Ja twe l ~o-Jadc. 

ł•o u nrhie thh·,.<')Do ••oJe &yele '-''•dt 

2. Oj chociaz-ci ja zaprz<lg, 3. Oj roztwórz-ze mi roztwórz, 
to ja nie lecował, okienccko śklane, 

bo u ciebie dziewcyno, bo jak mi nie roztworzys, 
będ~ dziś nocował. wysadzę ci ~cia.nę. 

Lwd tier .. X.\' 111 n. iil. 
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~l o. 

~ 

ij~ ~ r ! " L~ • 

~ ~ -~ I "-t:: ~ 
t Oj dana a eJ a n'· 

cła ~;l m1 Z\ Jlrl}ll"'ll&, tul.ljl htll.ll jalc Smletllna 

2. Moje ocki j, k ciarrcki, 3. Kupi~, kupię, abyś piła, 
kup mi Ja i u gorzałecki . abyś dla mnie dobra była. 

1. Za gro mało, za seść sila, 
za dukata bt:de piła. 

Ob. ur lo~. f'1 J l. od 11 wa IKrom•G'I' 
........ . ~ l 

f ~~" ,;·-:-r-_. --~I _ __.._--;-~ .J 
I~~ · ·J· ~ • • • ! · • · ·1 ~ ~ ---- ~-

~ ~ -1 
słt•rlrf' za.~o. oj "' n chł .. pcuw 111~ tak. 

eJ., n :t th.it\\ - q uy ja no, •1• 1je - lili rtla1Jłów przehlc 

2. Oj zasło sloi1cr, zaslo, 
da za "Y okie dęby, -
o_j Kromno11. kie chłopaki, 
da wysct>kały zęby. 

Ob nr ~04. 

Oj ta nic ru1 to 

d-l h.ro-mn' - ._ nkl 

:3. Oj \\ y cekaly zęby, 
<la jeno piei1ki maj•!, 

.')l:?. 

oj jak pójdą do karc my, 
re."tę im po11ybijają . 

o~ W 1 kittk (Sokule). 
l • 



2. Oj za nic mi tysiące, 
da za nic miliony, 
kiedy ja dostanę 
z grymasami zony. 
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3. Oj ani ją odprzedać, 
da ani ją zamienić, 
uwazajcie chłopcy, 
jak się macie zenić ! 

Nuta: Lud Str I n. 19 1. 2~2. ~9. 

514. od Rolim owa (Umin). 

r , ~ ·- ~~~-* --~--..... -1---~~ --1<.~ ..... ~-t...I:--· .--~~ - ............ .. . 
--'L-~>- - I~-H ==..:. :;::-~::=±~•-= - ~.;= . 
~-.- ----• ~ - •.--. T- . - •-t"'- 1----.: 

llęc o zie-rulę jedno ~-: llęc o ziemi~ wsystkte:)-~ 
niechaJ kro-wa. mleka da - je-. niechaj daje po dwM gar-ca . 

Nuta ob. nr 492. 515. od Rolimowa. 

~' 1&1 B l!P~~-~F:E ~ ~ ~~ :____ m~e:i3~~~~d~~~-r-::~ 
" " " " . ~ "' --r;-~~ 

Ctyry dydki t) baba da-ła, ćtyr y dyd-ki hl bie wrb-cę, 

na g6n; 'l) moie uwo- ła-łl' ; na łe.b z:ru-ce;. 

Ob. nr 492 S l G. orl Boli mowa. 
1 ~ • , 

Ei::ł-ft"1?-:~~;:~~;lq_3_::t:{J:ę~~~~ E§! .,-~-t;3~=f3-r3-~_",=:a:§-.- _..,~-l~ 
1. Oj u mo - jtj dziewcy - ny, oj 1 krysta-lo-we o - kua, 

da i u mo - joj koch i-H<j, 

2 . Oj nie padaj-ze descu, 
da i nie padaj-ze gradzie, 
oj i niechze ja nie stoj~, 
da i z dziewcyną na zrlradzie. 

da i mało- wa-ne scil'\-uy 

3. Oj nie daj Boze descu, 
da i daj Boze pogodę, 
oj i na mego J asieńka, 
da co pojedzie w d1·ogę. 

517. od Holimowa 

ti=-· ~ §~~~-P---7~-~ :;:::::::~ 
~±~~ -~=a~~;~ęł: ~r=~ 

Oj dy-na 11.10 - ja dy - na, dl\ je-sce jl\ dzie-we - cka, 

oj uie go-dzien ' - es ty Jasiu da mo-je-so wia-ne - cka, 

1) Dydek v. czeski (i groszy polskich. 2) Strych domu, podrlasze. 
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Oh n• 638. od H0111UOwa. 

-~ ===== ::::::: ~-
... _..,fl • ł •. • , r::;.:: . , . t ' . 
t1 =i-- " " A • " ..... "" [., 

l. "-o u rlflY, 

da dzitwc~ U) U - W7lflł•j. 

2. Oj dziewcyna za wzi~ta, 
da nie będzie robiła, 
oj pójdzie do matuli, 
da btrllzie się skarzyb. 

Oh nr 4n2 ti42 .')l u. 

()1. ur h~\ 

NH W\)-l.t fDIIIt o J't-11 l• 

hr J.a mi hf - d71(' d h Ctte 

Ob nr '•li. .521. 

ldtit woda od ogro-da, 

łdaie od koń-ca do kol•u 

Nut•: L1cd . er. ł n. ! 1. '\!1 
. tr. XIII n ~~ 

TN:t: Su. XYIII n 12,, 

J•~ ię •yt- ko 

thl•ba ni• bo: 

kthra ta-ra 

która mloda, 

<Hl Bu h IDU\\ a. 

od UCJI!mowa 

uie " u rodta. 

idi do tvńr.a 

Nuta •r. l , otr. al~. n. 21. 
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522. _ _!=%-__: ;=:5~ -~- fod l~wpa : _ł 
t-·-~ -~] -r---4 r -- --=--; -) ---. 1 • 

il_:: 'L. { _;-- -,; f-§~: -:_l:-i!-~f: l8 ~ ~:::: 
Na koby - Je woziłdy-lt, kto nie wtrrzy SW'OJl zonie, 

na koniu !:tłu - py Oa słu-py. oiechu Jlil-nu - je chalu-py 

l.ktl ~er. I. 

523. od Iłowa (Kroroo6w). 

Ei:~:!ą_;-_H-}?i~_,_§g:=n:: ~E. -,l 
l:!ijZ ~.. "',.,_,_~l--+-~_r-;-~-::Tk7 :-=.. :J 

... .. ~ V. L...C:::l .. .. .. ..,.., 
l. Oj co to tu za wieś, za wieś oj nie mo zna sl~ z.tni~ 

oj co to tu za- klina, da i kiej pie - ni,U.ów n ima. 

2. Oj i wsystko w sobie chowam, 
da. i wsystko w sobie dusę, 
oj ze ja z tego Kromnowa, 
da i powędrować musę. 

Ob. nr 464. 52! • od Bolimowa. 

;ł -f B~,-...._ -- ff ..._._ i -~ +t ;o--!J ·- - ------1' - --4 + ~~ -ł<o< -"'l y --- ... ~-.. ~-, .. i-~ --~, - 4 : :-- ~- ......... - ~+;-:•-: 
~~ ... _-:, __ _ . ! -f". 1-. " ! /=i.. ·....:~ - -11---:-;::: 

""....,. :::"'"'LI ." 
'f•Óruj Bud n H~. boś ty ltt -ki, nie wypi-jes KO- uałt! .. t)u, 

nie je~z. thlt"b& 1 ttiJ berl-Ki. pocęstuj-ze c hoc dzleweeL.1 

Teltt Lud. Stt. XIII n. 171. 

Ob. or ~13. 
l f l 

~=~~_:1-r. ...... :; ..... J"f' .... ~ ...... f.~ :l-· 1. -::-~=r=_x_1 ; _ .. ;] 1~)_;:) 
EIF~~- :;~J- t::~ o··~ Ell I~-~·-f1 

Da-łabym ci l rhę - ci. lt! matka przykftra ła 

co mam ua p:t rot~ CI; ja -ze ks1ąt1z. po-świę-- r • 

Obacz /.ud St•r l. nr. ł30. 
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527. 

1. W pooi•d&ial·k aewcy p1-ll, 

a we wto-rek w kolie by H; 

we óro-dt 

wc6w "kosie 

2. Oj i sewcycy, krawcycy, 
da jesceście tu nie wsyscy, 
oj jesce tu niema tego, 
da co to ja mam być jego. 

521'1. 

5~9. 

od Iłowa. 

pełnlu•ierillo. 

Lud. Ser. VI Dr. aas. 

od Holimowa 

od Bolimowa, 

dajz mi Pa - ote Boz , 

C'hłot~• do - bre - go. dobre-co. 

a - .. bym ••t wyolpia-la 

do dnlll białe - go, białego. 

2. A dajze mi, Panie Boze, 
kobiet~.) dobrfł, da dobrą, 
azeby mnio wyganiała, 
z karcmiska do dom, da do dom. 

Ob. or 479. 
530. 

Miedniew kie 

l. A nie bt.~•lzifl mi zal, 
choć na wojnie zginę, 
bo'm se wypr•ibował 
niejedną dziewcyn~. 

od Rolimowa (MI4dolowlce • 
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531. 
od Hol mowa. 

lł - ---,.-~----~~-~--·· ~ ~~_,_~ -~ - ~ "_ . -·---·-f- ,. --t- ~ ---,.- -;--

~- ił -~· .. - - -~--+--.. ·- .....,=+=: · --------=---~ ~-
__,. - · >-- - ~ . .., -<· · - - - ; - : ----. -+---< .. ~i_,_, . 

-- - - "'----'-:-- .. • -""----;...- . . --
ty dziew - ry-no la- doo1, oj b('dziewo si~ kra-sic, 

da kochaj mn1e bnyc1L:iego, da jedno o dru - gie-KO 

532· od Bollmow•. 

EEE~--::-~F=~_ ~f=!§~~. ~~l 
ey-...t:~~~~~-t:-N~=t-,·-.-=r. s=. -m='-~=1 

.,; .,; loł~ ~.,;-t/'::::i _, iooool "' 
"' "' .., -1 OJ ze-by to Pan Bó~ dal, zeuy góry porówoial, 

łluur . 

oj-ze przyjdź z• ch łopce do mn1e, da a-uy sl~ pote - gnaj. 

2. Oj cóz ci z tego przyjdzie, 
da z mego pozegnania, 
oj i więcej tego smutku! 
da i więcej załowauia . 

533. od Bolimowa 

-=ąrl Wl~I@~~~ 

~~~~~ 
~ :Uffit$61=1 5j 

Nu\& ob. nr !71 . 534. od BolllnOwa. 

~j 
1. Oj prawd~ ptuek mów• da eo sla - da na śliwce, 

oj Uedy 11~ nie mao aenlć, da ule gadaj glupaL w da lewce. 

2. Oj prawdę ptasek mówi, 
da co w gajiku siada -
oj i juz to nie kawaler, 
da co ze dwiema gada. 
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od Muc1onowa (Kamice) . 

o te che~ gadać. bo ta har-do odpo-wleda. 

Text : S.. r. l str . SU D. 11. 212. 

536. od Mucaooowa. 

da da uby nie 

53 7' od Mncaonowa. 

~n~~ ~·A t''1 ~ 
~U!I!EW~~ J?D =4 ~ ~u - ~ b r -;,.~-p 

l. Ku.ali ma ku - ry pa.C:, pod &ieloDJID a-.Jem, 
kaull m1 po - mocać która będale a jajem. 

2. A ja tego nie słuchała, 
na wesele'm posła, 

kury jaja pogubiły, 

3. A dziewcyno kochanie, 
cóz to za słuchanie ! 

kury jaja pogubiły, 
było·Ć by śniadanie. kiej ja zadem trzęsła (w tańcu). 

538. od Mnrzonow• • 

.....-'11 ~ 2 

-~--It~-~:-- 1 _;::::::;:ie-.J, ·-· -~--~- ~-..--+ -~-re-' 
"' - - ----p--"-"'_;"; ..,_ 

l ~iwy konik ol-wy, da pud~ó"kf agu-blł, 

a i Ja ma - J•tek otracil com panlenki lu - bil. 

Muowna. T, II. 

2. dwy konik siwy, 
uzda drutowana, 
da i która panna ładna, 
to moja kochana. 
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540. od lduuono•u (Karoi ce,. 

ii"' ~ ~ ~ 

Ei=~Ę=~ij}de_tga1tJ :~ E!§l-----"--V--~- _". _." "' - ~ 
1 Cyje to koni-ki ~ar u-ły, zur-zały? 

P11na .Ma - r)lskie~o, wyjezdza z '\Varsawy . 

2. Cyje to koniki 
ryzają po zbozu? 
pana Marylskiego, 
wyjezdza z obozu. 

Ob nr 367.440 490 63~ 542. od Msze<onowa 

fłk="t;7 d? FfaJ~;t l ~@ffi 
l Oj i wzilłneś mi wianectk, da weź-ze teraz i .:Oie, 

1 ~ ~=~~ą:$j~] ~~s t 1$1 r?a :J l 
"'"' "'"' {,1 '~ oj i bo bez wia-ne-cka matula mnie nie pnyj-m1e. 

2. Oj i wziąneś mi wianecek, 
da wei-ze i mnie sarnę, 
oj i bo po wianecku, 
da sierotką zostanę. 

Ob. nr ~00. 543. od Id ue zooowa (Ka. nice). 

tPiiu~Efihi =~ 
1 Da tyJ a ki•dyl jeslg'l)o-wy, a \l:J 'l"bie la-au, 

da ty~ a nie chodź do dzleweyny, da tyda kiedy ni mas ea-ou. 

2. Da ty da kiedyś sobie stangret 3. Da tyda kiedyś jest karbowy, 
da pilnuj sobie konia, da pilnuj sobie pola, 

da ty da nie chodi . do dziewcyny, da ty da nie chodi do dziewcyny, 
ila tyda kiedy nie mas pola. da tyda bo nie będzie twoja. 

.. 
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4. Da tyda kiedyś se ekonom, 5. Da tyda kiedyś sobie pisarz, 
da pilnuj sobie ludzi, da patrzaj sobie pióra, 

da ty da nie chodź do dziewcyny , da ty da by ci nie zapleśniała, 
da tyda niech się sama budzi. da tyda w kałamarzu dziura. 

6. Da tyda kiedyś jest m~zulo, 
da pilnuj swojej zony, 
da tyda nie chodź do dziewcyny, 
da tyda bo ci kaci po nij. 

da i chłopcy mnie kochaj, da i rhoć ni - mam urody 

Ob :• 4~2 . 
1 2 

-a-54~. l 
2 

od M~uczonow; (Lutk ówka). 

t J H Ł""EłlE=Fłm~tH:r~ ~ :] ------------1-c--... - __ :c::, -1- - -

... ... ... .,1 \.; ... "'~ c 
Oj ka- Ji - no. mali-no. da ce-go opla- kujes , 

da ró- i o farbowa- na. da Ma-ryś uk oc ha - na. 

Lwd Ser. VI n. 6łT. - Kozłowaki : Lud lir. 280 o. 92 . 

546. od Mszezooowa (Lutkówh). 

~q"'~~-~~ E!§l: __ fL:,.._~-- -~= ... _,.._ ~ . _..,._!::.-~=--- ~ 
:.,. V~ (.; 

Nie pu - de ja na jab- ka, ale pu-de do dalewoy::-DY 

nie pu - de ja na gru - eki ; da na te bia - łe pod u - ski , 

~~~ ~ tgę--trh=±~=ffi@~-~ 
K . Kozłowska: l.ud otr. 287 n. ISO. 

Ob. nr ~22 . 54 7 • Lutk ówko, Oouc h~w . 

-~lltlh~=% _! J~ ~ ~~~._i ~ • f .ti-!. =~~~r:rv-~ 
l . Ście - ni ten dumbe-cek, wd e - ni mi kochan-ka, 

co no - Je - piJ ro-dził, eo 

2. Ścieni dumbek, ścieni, 
juz sie nie zieleni, 
dał mi chłopiec słowo, 

juz go nie odmieni. 

do runie pr~ychoddł. 



Ob. nr 379. 527. 

bo ja ~sięzou 

rhoćbyi konał otbY nie dom. 

Oh nr ~71. ~34 . 

Moja ZODI 

diabli d J• 

~ .. 
rolo-do t, 
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Ja ilechelon- ka, ilachdonka 
Kozlowakl: L~d atr. 291 n. 1:,5, 

gdybym konał, toby; dala. 

551. 

552. 

,l 
Potb"ycl li 

na lWI gllry tło uro - Śll , 

Text Lmi. Ser. I o. ~!4 

') 

cle Mlodo'ć moja, 

nit dałA mi do - r6ś ć., a matce na 11 - łoic. 

Ko.do•ak:•: L.,., atr 281 n. !'6. 
Lud . Str. X\'IJI o. 63G. G97. 



Dobry g.unt, 

dobry mój 
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553. od Riolej (Bialo&órot) 

a d ł·rt tf~ strunek i na nim, 

JasieO-ko a dot"ne tea i mnie za nim . 

Lud. 8er. I a, bO. - Kortowaki : l.wd otr 285 n. 121. 

t. OJ myila-lu ddewcy-no, J• p la - kał o kon• ka 

•• J• o elf .. - lał : co mi o - ku - la - 11J'iał . 

l , 

2. Oj myślałaś dziewryno, 
ze ja o cię stoję, 

da ja stoje o "konika, 
bo to zycie moje. 

Lt.d Ber. l n. 80. - er. ,. l n. 7u:'i. 

;)55. 
R~alogórne. 

--· _ .] --~-~_:-l 
ru\8Jf zdar, da podenw - h cala. 

a nie u - młz gaj mo lt. da boja je - •<• mula 

A 

lłtj- tle roz - ma-ryJt u. 

2. Nie było tam staji, 
ty lo kawałecki, 

cl1w w•m ta 

w t•o-nJ po~J cho-Ji - 1•-ł 

nie będzie tam rozmaryjon, 
tylo fijolecki. 

Kodowako : LPid otr. ~~3. o . IU7. 
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co ko-ruudo tego że my się kochamy. 

Suta Lwd. Ser. l str. 309. n. t. 2 ; olr. 320 n. 37. 164. 262. 

{; mn/liub G dur . 558. BlałiKóra, Białawieś 

~mr!'~i!~<E 
• ~ OC:: "" "" '.,;- . 

Hej pio-ru-nie trzosk.aj wemu1e, bo n t - kowu nic juz ze tuuie . 

abo dlauli 11iec1J mnie bior~. kaj rui łoiary się odblo - r • . 

K. Kozłowski: Lud. otr. 285 n . 123. 
Nuta Lrtd Ser. XIII11 . 173. 

Ob. ur 47Sr--, ~t J ~m -m-B Grójca , :iai•J. 

~~s ~tn ?illfrzg00=7-~ 
- ~ ~---t;~ ....:.._y~ 

l 8y - ro -· ko, wyao-k.o li stek na jawo - ne, 

pa - mię - ~ Juieóku &e cię Pau Bóg skarze 

2. Syroko, wysoko, 
listecek seleści, 
nie kozdy cle kocha, 
choć się z tobum pieści. 

Kozlowakl: {,wd otr. 28G n . 128. 

Ob nr 4~8 . ~~~ . 561. od Biołej. 

JJ! -.--P-3 Fi ~ Jj i 
~~....---tiJ---o-+.ltPJt=t±g~ 

l Z tamttj atrooy wo-dy , t.e - IJy rn1 sit dostał 

Je- dtie chłopiec młody ; po- Ści - lalJym iro-dy. 
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2. Pościłabym środy , 
pościłabym piuntki, 
zeby mi sie dostał, 
na Zielone świuntki. 

Kozioweki : L ud. Itr . 287 n . 112, 

Ob. nr 454. 563. od Białej (Regoów) . 

~~eą±1 
l. A ty córko i ty matko, 

uładziłyście mnie gładko, 
2. Zrobiłyście na mnie baśnie, 

a niech-ze was piorun trzaśnie. 

3. A ten głupi, kto wam wierzy, 
tak córeczce, jak macierzy. 

Ob ar 60 1. 564. oi. Białej. Grójca. 

m l! r'11! ~ ~~ 
-~~ ~R" -r--~~- ~~ m~ ~::;;;;;? E?~=7~t/-i7 .5~ 

b t::v t:;: "' 
81e-d&i plosek na tumpo - 11 , A bołi ć me pod płertllmi 

agadoU Kulu , co me bo - H! P1j gorul-k~ • soi:dalka-ml. 

Tu:l /, ud Ser. I . sir. 371. 

bo te o .Juto koale pule, oaro-bl to- b Ie pooltcby . 

Koaloweki : L..d et! . 286 a . 1!6. 
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Kowaltt) k. 566. od BialtJ 1Regn6w). 

~~_:4.~ 
Ob. nr 4~3. ~ł2 . 567. od Białej tbrzy mkowict) 

~\ r-l,... 
fł·ft]~ ~~~=B_~~ ~-- ~ ~ ~E--p:-r -::r-+ ~~~ 

"' "'=== ~ l-"' l. HeJ dwora-cy, bej dwaraty da tutej - Be go pa11&, HeJ dworacy, 

kazcic so-bie sknYJ>kom ugnC. da do jutra do rana a nie dajcie 

~ ~ _...,...._ ~-m~~~ JCj~~~~==~ 
:_...!:::E~~--

"" i.o' "' l": l "' 
hej dwora-cy, da kazcie so - b~ ~a-grać, 
wy tez e o-bie da cupry- n e ck.i tar-gać . 

568. od Bialej (Gnymkowlce). 

l$j ~:o:e~~t~~~~=~~~ 
L..b-;..<.--,1- -v-F--• -r.-~-. . ~ 

1 A jaswojf:j kochaoec-ce niez.he-dni-cy strnl~włeb, ole b~dde ei 

2. A ja swoją kochaneckę niezbednicę 
zastrzelę, 

zawiozę ją do Warsawy 
za ciele. 

569. od Bialej (Sudko,.ice). 

b- ffh~H~--;::1~-tit f§m~, --=-~-----'-1-o-,., ... _,.".__J. : -t-"j- ---- -r.:--" : 
:ft3_~-V~ -i.'~...:. .!..=='T-~=!::. ... r-. 

" i.' ~ ~ , "' "' ~ 
A dała mu s•uleta-D)', a na&d mój kochan-ku. 

da pełniu-teń-ki talerz: da podo-bno się na-jK. 

W tllicu. Nuta ob nr ~89. 5 70. od Billej (:;zadkowice). 

fł• ~?i'~--G' ~-s=~ ę, -9:-!!::iL .... ~,.,- +-r-. -----r-. f~~ 
... -+--#- -t±_~ -t""#~-:c_----· 

::;;;r-"' l- "' "' ... f ~~ 
wl :::= "' A hopsasa hop ~a sa, która bnydka~ to sewcow, 

która ładna , to nasa; cy chcą sewcy cy nie c.hcą 
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Nuta ob. nr 481. ~83. 571. Białej, Hawy. 

~~~f~rr~~;~~1 
~ ... -~---- _.,.,_ --ol--1--] . . "" J. Swiec1 mieai.c, Ś'\\'iec4gwiaztly. tylko moj - i Kasi - niecce 

f..witCfł a - Ie nie kazde-rou: co sit za-t,ie - ra do do-mn. 

2. Jesce nie do dom, Kasieńku, 
jesce nie do dom, nie do dom, 
jesce wt\dka nie skwaśniała, 
i karceroka stoi cała . 

.Suto: Luci Str. l. o. 72. - Ser. II n. 900. 
Ser. XIII n. 141. 

)lazur. fi 72. od Białej (Grzym~owict) . 
'l l l 1 1 

Fi:--~--=49:-·:f:R--~- -·"'~=·fTfl , rif• c 'B ~;/~~~ł-=11>4 -~n=_:_ --= : 

~lazur. 
573. od Białf'j, łdszczooowa. 

Za świniami. Kłeruoz 574. 
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57 J . od S kierni ew ac . 

~ru&~--:rt~~J 
Ta.ócujae ze mu,, nagota -- ję sałamach y (lemi eSZkA, pra-

rnam mąk~ pououą , l>ę dzle5 Ją jad ze mo.. iucb ;~), 

Nuta ob nr 378. ~2~. 57 7 • od !l owego· miasta . 

~ t l 

tę±tf@~~~J-~~:-~ 
l. Parobe-cku wotal - byś do dnia ? Goopo - darzu , wstałby a l t)', 

umłócil-byś suopek., se dwa ! ule chce c i s l ~ 

2. Gospodarzu, siła-by to, 
duze snopki, twarde zyto. 

od kobi-ty. 

LNd, Ser. I D . 158 - Ber . II . (3andom.) D. !65, 

Ob. Dr 416 . U3. ~92 . 
578. 

dcako el mi Eal alero- ci e, da i Da po - ehyłym płocie. 

} 579. od Jnowłodza 
Ob. ar (03. 419. 586. 644. rA , t 

~Die~#f;tfu~fn 
!l• kapu - Ócie drobno ~icle. lepsa na wal daiwka dilopa, 

poma-łu - tłu• do olej liicle ; niili dwonlr.lcb cah lllo-pl. 

r&!= fi m ęfjrf\J ~ ~-. ~ 
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. 5 RO. od Inowiodra (Grot'"' Iee). 

i ~ ~ ! 

Ejj=a ~~:X: --4-y$~-~@~ ~-1 C -ft:=: !!=L:·-_.,.~ ~ _...,_j.":::LJ=,J 
~ - ., ., - -~-- -t:::j~- -'-lo'---

Oj ki•) wyj-dę na po-le, J<Stscr w• - selić ce-mu, 

t jak wró-c~ do do-mu, jelt ci za - płakiG komu. 

Lud Ser. II. nr. 279. 

Nuta ob nr 516. 582. od Rawy. 

3 .. ~ ~"""-!.~ .\~ 
-. - ~ ~ ... ~ J...., .. J • l -- - "'' --
E~~~lr $ ;g-~=rą~ Ł:!fJZ ~ t:: ~ ., ., 

1. 'Q: wyganiaj 1110-ły o-spa-h, oocoiemał&, noc oie duu, 

da bo te - raz noc nie ma-ła, wyga.niaj -a· o - ły 1 podwórza. 

2. Wyganiaj je granicami, 
zeby woły nie rycały. 

Ob . ur Hl 583. 

~= l •-Et r ~t?94±1YI1ętt1 
. ., ;:: .., ., 

1 OJ wio ko- nlu do do-mu, oj bo tu l!egnowlankl 

da uie płj Witawie wo-dy, da umy - wały no-gi. 

2. Oj umywały nogi, 
da umywały ręce, 
oj wio! koniu do domu, 
da napije& się w rzece. 

Ob nr 389. 6'1~. 584. od Kny (Ciel•d•) 

~B S B tbQ t:ffru ID !i f1 
Nie hyło do-brte w na,CJ w11, popsuły 1i~ trzy d zlewu - chJ 

nie będzie do-bne, da do - br&e i 

--rm;mnJ:~~~~~~ 
d" 1 ;c.a stt1 doł• w boł.lnt. 
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2. Aleć jedna to Pawłowa, 
a ta druga to Piotrowa, 
a tej trzeciej nie wysłowi~, 
bo u licha Antosowa. 

.Nuta Lud. Ser. VI n. S2J. 
Ber. XU n. 19~. 

Ob. nr 607. S85. od Rawy. Jete,.&. 

$EW~~~tt_d7'=ll 
~ ... c:::~ ... -_; 
Po-jad~ Ja na \\ łoclnrek , jest tam d>iewc••l J•k truskawek 

Mo- te która mo-l• btdzle, pomienc•ł l'ł w nlewlost ntd•ie. 

Ob. nr łt9 . 586. od Jetewa. 

~~ ~ ~-tt-- _f;,~~ 1 e e ~-c--7- ktu-Flffi~_=:~ 
l. A mój LejbuŚ m~ kochony, po•yc mi na u łochma:r. -

2. A ja ojciec nie jest taki, 
kupię dzieciom funt. tabaki. 

3. Jak się dzieci nakichają, 
pójdą za piec, pozdychają. 

588. 

Toxt Lud Bery a l ·n . 389. 
8erya ll u . 185. 

od Rawy (G łuchów). 
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·~~~~_fl {~l~~~·) 
~ ~ ~ ~ ~ ~ v v ~ 

OJ wolal - by ja wo-la!, nlle - li do Jagu- ny 

da do Ja - sa po IJu-ka, da po ta - k.iet;o mruka 

2. Oj wolał-by ja wolał, 
da do lasa po soskę (sosenkę). 
nizeli do Jaguny (nazwisko) 
da pO taką pieSCOSkę. Luci. Ser. 1 n. 21 8. 

~~d~~o.] ;/~ 
E§Z:=ft::b-- -lt:~: ~~;"_______.. v ~ v ~V ~ 

Le - zy stary na pi er7y- nie, n m6j atar) nie tnłŚ bro-d~t, 

brodą trząsa ku dzio,. cynie. • nie btdt Ja s iedziec z ti) -1.Hl · 

Popiel>r<t) k 5 91. od !lawy, BialóJ. 

Eio~-=4E~R-~fgj l ey "' ~ l::::j ,; ~:,; 
Oj utO Ulfł po)Jie-brcz) k, u-ton,ł, A u-tO-Dilł 

tyl- ~o Je-go li.ape - lu-sil.: wyplynłł. tyl~o Je- go 

ka - pe-lu-sik mewo-ze. Lud Ser. I n. S60. 16• . 

Ob. nr ~97-600 592 · od Brzezin 

i ~ ~~~~ 
~1:g=-~=Ef=t=_,__~::;;~;b=ft=t~-" --r-_f4 r -=1 !§2~4~-- :"1-~ C:,~- --:"1- - - V-il v v 

~Hecka ni e o - wtes, dziewcyno. po::.ciebe m t pod u - se-ck~ , 

aiecłr;.a nie o - w·ies, oie o\\ies, bo ja nie wdo- •iec,oie wdo-.iec. 

593. od Hrzezin , 

-""!l ł S: -~- #---~ _,_, - -~~- l -~R -· ~- ---~ =+ --i.i-V- v.- _:::- :::-C:,~-:.. -v-.~~~ffi_:itt"' 
•-~-i:",--- ------ --:,; "" ~- v +- - ft= 

Kiedy pójdzie~ do o - gro-du, we:i&e za - ~ i mule, 

=~tt=--.==l----- -- -:::=-.::=, - ~=====-~ .w~ 
- ,..,_- ... -~-\;1 _...,_~ -: -=====--~-3f~~fM-~-"'-~~ ·--~ 

wscep1e1ny ta1u takie drzf'wk.o co sił n-raz pnyjmi e. 
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594. od Br1n1n 

595. orl Bnezin, 

~~.-~~H~~~~. - -~ t:3 ~ ~ -~ - -4 - =t-J r. • . =:!Lv~..... ioi+-1- - ---- ~ . ----~ '-' = ~ ~ 
1. O mój Juiu, mój je-dyny, Jaka •• mnie go- •pody-oi, 

1. O mój Jasiu, mój jedyny, 2. Było z tego dwa. postawie, 
jaka. ze mnie gospodyni. było z tego dwie rękawie. 
Cterym lata. krosna. tkała, · Od niedzieli do niedzieli, 
nitka mi się nie zerwała.. rękawy się rozlecieli. 

Ob. nr 608. 596. od loowłodu (Raeczyca). 

~sffl.ąP~rm~ 
~-=flkg l Qdil f@tglfl ·~ 

Ob. nr 592. 59 7 • od Jnowlodr.a 

1::::9 ~= - ~ ri ~ ~ ,_ 

~ct:EI---+-:j~~~. ; t :ffff~LftJwm ~ :::: ""--'--j,ol v V~ + .- V 

"" " "" :.. L,. 1. U - boga ja aie-ro---ka tÓIDIO Ja Sif prayo-daiej~, 

nie mampieny - ny, pie-nyny, Bo&e je - Uy- ny, je-dy-ny. 

2. Ubogom ja ma.tke miała, 
posagu mi nie dawała, 
ani śrybla, ani złota., 
bo ja uboga sierota. 

598. od lnowłodu. 

~=rtr@t~~IE~~ 
L. OJ nie :n .• ta - ki tunaJ da .;/,J konr - cek ply ... ~t, 

~-=llF--H-lUL ~~----====::::=-====l 
l.- • =o---da nie tak -d i jA te& 

u tych Rze-cy - ca - nek by•l'll. 



Oh , nr 41~ 622 , 

2 Oj by~a jedna ślepa, 
da a druga garbata, 
a. trzecia połamana, 
a cwarta piegowata. 

GOO. od Jnowłoclta. 

E~· :p:--~-~--· . ~~ 
E~~4=1:B:i~~77J:$-~~~J:~l 

;l , ;l ;l V 
l Zeby ja I.Oiał taką zu- nę, je:-.ćbym ja JeJ nie goto-wa], 

co by ja-dła S;iano, słomę eiecką bym J4 wyzymo-wał 

2. Jesce bym jej woJę nosił, 
Fana Boga za ni<! prosił. 

601 Ob. nr ~64. • od lnowłodzn. 

il::l ~ == ~# ~ ~ -- .... . ---4----- -- "i ~- ~mi2=-~.J-~--f'rl'o<-~rg;~ -
it::;;::::' ..,_ -~T---'- ~=~»-- ~--1'-ł+I=--==p --- -t-- ..,___ -·· ·- - - . -i-. 
ł~=~---- -~-tJ~- ---11-- ~lt-~-e---::3-

1 ~ •i e-ro - ta ja by-r.; "a bo - daj się pod sie- rot• 

clfZb& ka - mie-n1a, kamie-ni.1, 

2. Oj ziemia rozstąpiła, 
cła i niebo roztworzyło, 
a bodaj to sieroctwo 
da na świecie nie było. 

da i zie-mia rozst.4-pi-ła. 

:3. Oj cięzko kamieniowi 
da pod wodę płynący, , 
oj i mnie sierotecce 
!la po świecie błądzący. 

Lu·l Ser. l 

602. od Joowlodu. 

~frr=rm=~ n l 1~ 
"' "' .., 

Oj orac, thlopie o raC, nie karcmy pil-nować. 

da rola ci eie spiece, karem~ nie u - cle-ce. 
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boć to wayetk.o po- dare-moi e, 

604· od Ioowlodu 

~~~Jttt:!~ 
Komu gnJ•? N Iedo - l~d .. , !'i l odo l~ - ga ma pitlni,dz•, 

tupnie ci. on no-n, ma pieni•-d•e pod podlon 

Texl Lud. Ser. XVID n. S37. 

l. Jak wskazali, tak to prawda, 2. Z chłopcami ja tańcowała, 
ze ja jestem dziewka sławna. gorza.łkę po kwarcie brała, 
I do kuchoi i do pola, sera kopę, faskę masła, 
i do chłopców, hotta drola! bo ja siebie z niemi pasła. 

3. Dalej chłopcy poskakajcie, 
g·orzałeckę popijajcie. 
Jedzcie chłopcy sera, masła, 
bo ja sobie dziewka krasna. 

606. od Inowlodu (Rzeczyca). 

a dziewcyna popłaku-je, bo go paść mu- e l d& mu-si . 

2. Za Pilicą krowy rycą, 
gęsi gęgają, gęgają, 
a bez bycka, gąsiórecka, 
co go nie mają, nie mają. 
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(jil". od Ujudu. 

- ! - . - --... _fE5~~-' • • - ~· l 
~-·-· ~--F-12-'-·--4' J-~- ~ ! • -4-1 ł --. ---. . ot l= - , - - - .. - . 

- ~· - 1-+- -- .. - ~ · ·~ --.- .. ---4-r--- - - -~- - -:r:' =-· - ....-...·~- .... _,_ ,.. • l . :::::::-~- ...... -~ - ~~- -:::::: E:.-

- a =-.::~ 
::+i~--- -~ 
--~~;; 

l to. ry- • 

<; Jl 

wołkl ry-c,, 

olt uba-"11 

:.!. llj nie ryccie wolęta 1 
pokarmi~ was jesce, 
da ino ·e pobujam, 

re ie na~ na - J:~dły, 

u dr: ewcy11y ład:n~j 

po t€•m Nowt:m-midcie. 

Ob. nr 461. 
G lO. od lnowiortu (C: rot' ~vo) 

- -=--~ 
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-~, _,__ 
---,1 ,1. 

.. ,l 
J.;., hane-rk.h 
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:ł. Mary·, Mary!l, 
z tysiącaś wybrana, 
całą nockę z nami pijes 
jesce-ś, fary', nie pijana. 

:\ulł J.ud •• ,. XIII n 141. 
• r. I ur. SU. n, 13. Ił. 

612. 

Wc:C'>r&j zje-doG kochane-ck!} w tane-ck q, 

wcoraj z je d n• 

dzi iaj z. dn11o;ił 

kochane-ck• " łó-ze-cku, 

613. 

i przytupuj pi~tą, 

bo to dzh.iaj świ~to. 

od ... uyko"a 

------ --~ ------------------------------ -

Te t Lu.l. er l a. !o. 
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nie J1Ój-d~, w dr(tK~ nie po - ja-dę. 

:2. Zołnierzem nie bęrle 

bo nie mam śkapy, 
kupi~ sobie dubeltówkę 

b\:tlę bił g-lapy (wrony). 
Kuta: L11·I Sery n J n. 27~1, 2b,), 2fJ2. 

w polu na gło - su na ttło -·gu, le-zywpv-ło - gu, WJ•O--ło-su 

2. Zakukała knkawecka 3 Zakukała knkawccka 
w polu na olsy, nn. olsy, i jesce kuka, da kuka, 
jnz to moja kochanecka a mój selma nie kawaler 
rlzieci:!tko nosi, da nosi. Logatej suka, da suka. 

-1. A bog·ata świdrowata, 
do tego pysna, da pysna, 
a uboga taka droga 
jako na sadecku wiśnia. 

liuta Lu,t Ser. Xlll. o. 1~3. 
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l. :Uatka córce kurę dała 
zehy w przodku taitcowała. 
Kurę dała, kurę wzieni, 
jeji córka stoji w Rieui. 

!\u ta Lud ~er. X V 11 n. ~7 

Ob. nr 441 (}20, od C;a•rlu. 

jj l' ~ fi"'. ::::: ~~~ ··:r:f'-,---..... ~--r-4-... --.-~ ..... - -- -.--fi - --a--......._.., ..•. , . . -"'<:-c.:.- - · -J •-c:::.~ . 
---d~~~ ~·- -".~::o:.-=1"=-· ._,_,--re:..:"- -t -;;_...!".-+:-

~ --~---:.- ~-.."-.."--;, . _.,_..,-t::_ " _,_., :-· 
l. A bo-dajeś na~ ymyślał, 2 Dała -h~ m r1 klu stk 1. kw:tsf•H, 

ttbyś do mnie rhttuie przyjść zeby:i do mnie JJr7yScd rH~tm. 

3. \VRy]młabym jesce pieprzu, 
zeby~ leciał na powietrzu. 

4. DalalJym ci sera, chleba, 
ty tego chr.es co nie trzeba. 
Sera, chleba nie najem się, 
a z dzie11 cyną naigram się. 

Maz.ur. 

[chciał. 
otl Głowna. 

5. Nie chcę cltleba, nie c1 1cę sera, 
wolałabym ka walira. 

li21. 

Sera, chleba, nie najem się, 
z kawalerem naigram się. 

Nuta: !.ud flt>ryn I ~tr. ::\24 n. -1~ . 
Ser. Xlll n. 2~7. 

l ' l c:: - l ' ~ 
,:;. ~~--.-•_.-~ )_J ] --~ ~-~..:::- , ·--'-1 T:-3 " . " .• _" ____ _ "_" , · --. •-J--~- -< •. - _ ,. ;. ~- .. ,_ · - .. ·t.- -~ ...... ... ~ 
--H·~-'- .......----- ........... - · - - " - __, ..;.. ,. · -· 
-~----- ~ ------ -" ·-- --.. ~ -- :::::::=-

Oh ur ~99 3~3 
l\22. 

~ 
--~3 
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-· .-\ ja tego nit! ncynię, 
ho Lym do tał J•O cnprynio 
jak· to było raz, mój Uoz , 
jak to było raz. 

Text ob. n. Ci. 

()2::1, od lju•lu 

- ~ =:::::: .... 
:1 ---;:-__-""~[=~~ ~§"'-.""::._. ~J=r tt .] 
H -.---f-"' • • .- -~• -- ·--- "' *- ·.r-=ł ___ ,_ -:::·"' ... .~- - __ ,.. __ ::::-_ - ::::: -

l tlj Ie - ~itrtcl..a to-nal' topo- uy - 1ko t-ły ••, 

ro•ledz Ka•iu-łeń-ku. "tl) u Cle - b1e ) - a. 

_ .-.:::_f~-: :E:~~~~~. - ,-• !-.-=,...- - :-r=: -~ ~ -- -... 
2. By w H.ią tam ksittza, 

h~'\\&jtl studenci, 
ho ICh to dziewcyna 
jak n~ci. tak IH~ci. 

l. K{'clyż idziesz opalony? -
llo Krakowa, zukać źony. 

2. Je t tn Ka 'ka na wyciani u, 
cztery lll) zy da.) z! t.a nią . 
( ztt>ry myszy. czkry kuty 
i cztery p y dv roboty . 

• ·i c.> z kol .1 ką i nie z wozPm, 
tylko '1. palk~ i z rowrozem. 

Lud, er. VI n. 8i! - ~er XYJJI n. 5,ti 
t. PtHih t• l l'· ur l"h. 



nte - dtitl a ~~t t:6-rr 

l)' - dJ lłn rhu ty 
l .. -:::: ..:. 

$..:-;-..::.J ::-:l::::::;ł-.=-. .. -:- ~-- --=--:-========--~ 
=.!:.=:.. --.•· 4. _: .:t....~· --- - - -- ~ ----- - _ ... _ ---- - . --
:ł. J ellna llawidowej, :1. Piqtn kruwy cloji, 

a drug-a Welwinej sósta wod\· nosi, 
n trzt<cia :'.l<•ndlo\\ej. a sic'Hlma oryli 
cwarta At'l'eliuej. na g orzalk\• Jlrosi. 

od Jun" lndr:a. 

t -~- , ~- · 4 M-+ • __ ... 4 . --



oj bo tu 
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029. ot UJazdu. 

Z~ll niane - ck i d.1 u- tu) - w:1ły uo - jli. 

2. Oj umywały nog-i, 
da umywały ręce, 

oj wio koniu do domu, 
da napijes się w rzece. 

632. od Skiemie\tfic 

$ - --I .~ Et'±f}-;~ ~~~-~ ....-- ~~ -'- . ~ .... =--- ;,i_, ---4 ~--· . 
.,;...,;_,; _,__ . - · - · - ~·---=-+--4 
'-' '-' ~;~~: 

Ta ua ont· s.:;t.r - re, u,.1łar - e~ i kuchar-ce 

strugał CAl k. o dw6r-ft', l nm,~J pa - nowej córce. 

!Suta S•r. l. D. ~6~. 331. 43D. 

• 



(lh. ur 37~1. 6-ł3. ~~~t !-lkiun.t~ h- (lt<linna) 

' 

~ęli -,-- ~ - .--~-1 -=. --t-~~-t ~ !::-~--3--~~j':: -•-=-t•_;. -:-.--• •--.: --4- /: 
-- -R--.:.• ---= :~~, ~-~- -~~::; --- ~ •. ~ 

,#,l ,1 ·,1 '<lwi 

J Oj d(•brze 1t-tl u rl •IJrze ero .·fyf\ WO · ly ma. 

l·j juce w-mu ~-pij ru<t\ry u-nyma. 

2. Oj jedna mn pp;cielt> . 
urnga go oclzil'je, 
da trzecia mu g-ęby da, 
cwarta mn się przyda. 

G35. od Skitrnir'' i<- 'Zeluna}. 

po- de-'e" - k:a u la ja jł'tCt' 

2. Oj była tam jedna ślepa. 
pyla i druga garbata, 
była trz\!cia przełamana, 
była cwarta zyzowata. 

m:\ - h.. 

Lu. d Ser. l . 
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Oh. ur 111 "'2•) 4fi6 

\\) Ki lot • m li p 

J:~lla-ły taru l..onte mo Jt 

fi lll. 

Z.J.IC-11 l.. 

kto Jt r ZJ.;II - A, h z ·ł a? 

fili. -~: 

~ęt:i ~:: , , • ł ~ - · +, .:L--;;_:; _. • -- _."' 
. ) . .. 

1. lale- 'i! ko m~ rut 1r!ł "-', 

lojc r .u.:l:l-

' ..... . , 
oJ '~ lt"rn 1 ""1c l. o. e- lr 

l 
l 

- ~- :;:::::::::: -... .. ~ . . l 
r . -- • ~ • l ; _,__ _.; , _. _. _. 

1'1 lu 9it~n t' lf' ) a, 

• wołki 1 ' ·' P·' 

~. Oj wołki, moje wołki, :t "a·l~ wołek wyrykuje, 
ci, i poorały dołki, l•o ruldi mn. i, •la u1u. i. 
•Jj JlOorz.! i górki i ,Jzie\\CYna JIOJ•Iaknje, 
cła i panu n, og-órki. bo ~:o J!a~ć mu-i, da 11111 1. 

L U,i ryc.! "'ul ki rytą, 
•la te ,.j" nit• najatlly, 
oj bo ja ie zaba\dł 
da u dziewcyny łacin j. 

fil:?. l k 



2. Oj hij mnie matula 
da kulakami w plecy, 
oj zebym nie gadała 
da z tym .Ta. init'lll więcy. 

3. < lj zehy~ ty mnie matko. 
da iekula, rąbała, 
oj toć równo ja będe 
z tym ,Ta. i niem gatlałn. 

(j.j !3, o~ sk, rni•wk 'Z~l'"'"'. 

:_;J -=-.~~c.: f,·-=t~7"'":- ~·.::F--:; ~..:- =-.:; ) 
- H ~-...._,.3- • .. ' • --•~,:f •- ~ 

. ~ -· -· - - ~~.;;;. - 7. ~ , ------ -•.-• -
~ -- ; l l Oj llkła - l.. o wf' but). rla a ol - lo"Ae k I'C'lt 

oj llit -de luzy-l , da l t~ r~lińs~l J larbcl 

2. Oj ho ta zgłiitska ślachta 
cła za plugami ch?clzi. 
zpod popiołu placki jada 
da i maślanką :się chłodzi. 

'uto I.ud or. XIII o !TO. 



[ 

\1 k 

:l •••• , 
H, . .- -._..... -

\\lit' 

:i , .• , • 
..... ..: ......: -

() 5 

--. ... 
... . . . . 

od ł \\u:z . 

. ·l , .--. - . 
~ 

-- ł ··--ł-~ 

\\'a1r 

-• • • • ,_ , - . 
:::-r-~,!. ---= 

lo1 ~~- od ł w.: u 

Oh ur: • (3• 650. od kl•rulc•l 

:ł 
H 

-ł :i , • !~ l -;: 4 • • 

H "" "' "'-= - ~ •..!--!.
"" ~"" "' :'t"•tulll toni l'n) ł -b, 

rna ir •ul d1t M1c.:h:t la 

' l 1 1 "... l .1-:- ..... :1....-•• -- :l 
· · ··-r .. --· • 1 - , -;;7 ~-,.,11 'V 

" "" la e~ mi o uru dQ.c1 

L) z la~ba-łer.1 PO[e:tda . 

2. Wy matulu nie dbacie, 
l•o z tatnlen1 gadncie. 
l ja hym tet. nic dhnła 
gtlyl.ym miała .:\richał11. 

1)51. od Bn zln 
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3. \Vędrowawsy nóżki boi;!, 
ożenis sit;, cierp niewolą. 

jak si'; zu-wit'~? Odrzychłn~'l'dd, jeł!tem :>Jachcie 

Ob. nr 4H2. ~13 . 655. 

Lud Ser. J. 

uro - dzony. 

od Iłowa. 
2 .1 l l l ~ 

L_--e;:_.---~f=-~~~1 .~ ~,..... -~=r-:3 ~·· -l t;_ ~-H ---•-"'-•--+- 4.-;.~- .• __,...~~· - - 4--J- -~ - ~ .. • ~r-"'-·- - "'-• - .. -J ·-4-~+-'-J - ---~-- ~ . ..-----~ -~- .... - -···-- -; . . . . ·-·- . . . ---· .., ;; ~ ·--~- ... ~--:,.,-,~ ~ ...., - ,., -• ~ r---,----
" V ~ c::; ~v v (... 
J!lz.!e wo -dtt z Wyso-gro-da, stare b~ - by do ro Oo - tJ. 

idtit! rtu kori - ca. do koń-t·.a... 111łode dLit!wcy - ny t! o tor\- ca. 



1. A co rohią ""ar a\liauki, 
co rohi<l? 

Odr:J łyka, \\Odzą byka, 
za . obą. 

2. A co rcrhia Rrzozowianki, 
· co robią? 

23i 

\Yi,lł! wianki - z macierzanki 
za wodą. 

:i. )fusiał-hyś-ci, 

zebyś ty miał 

a 
H 

6:i7. 

k dut:e. 

~n vj et l i1d kudlat). 

2. I JlO\\itiz ich do Krako,,a, 
tai1. a tlZi\\ ka niźli krowa. 
l po'' itiz ich do \\"ar:awy, 
da ino mu po)'ar ały. 

t)b nr 4 Q 

d:. mo 

G5 . 

:1. A zajadę tę tlnizerk~. 

znia•l\', 
tylko wsi:jdft na koniki, 

na ~rniatl • 
1. A za illdę t !l drózeck . 

g-o~cieJliec, 

jak po,iad\' t lo dziew cyn 
po ''i ni 

mój .Ja inni n 
rauu w. tać, 
t~;~ drózeck~ 
za,iechać. 

/.,,a ~rrya I n. 110 1 •• lf,7 21 . 
. or. \'1 n 4P, • \'111 n Q~. 

od Ił w a Kr n .w 

• w Kr mn. \~;Je d1łtw l ua-re 

nabnł tt-go ~~,z u-ba ty 

:\. J'I'Z.)'WIUZ ich rlo 'l tol'llllia 
i poHncał do piornnn. 
I pozrucal ich do \Yi.l · 
wypłukał \IÓZ. hotlaiz•! 

s r. I\" tr ~t'": 

~d)'& .: Jll ~.1. .!l. 

od lł· v. :t. 

);ul l •• d ~ r 11. n. 191. ~~2. 821 



l'ływa po wo 
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Ozie pn wod1.ie, gro - dzil', w ogrorltic. 

2. Oj studzienka cembrowana, 
wiaderecko nad nią -
a daj-ze mi Panie Boze 
tą dzienchę la<ln:1. 

Lud Ser. XVIII n. 395. 

Owczarek GG l. od Iłowa 

~"$~ . ~ r;::, ~ -~ i: ~_._>-t .---.-I- - ft ":"" .~ ~:;-::r.._ __ -4 · -- ~ . -.- y - ...._ -- ~ 
R -4J : • • -~•-'- ' ~-!;':.. "• • _. . - :_ ' ~~- :i-t::- . ~-~ ,..,- :;; . ,l ;;;;..;...- ~-~ --• . 

Uwr~re - rek na po-le-rku. owc1lr<>-<'ka w Oftriotlc - cku, 

owcnre - (~k. lil łl\\'l':l- mi. owrłlre • k:1. kit"b)' p:t ni 

X u ta; LI< d Ser. l V n. 31 t. 3 1~. 

ri!!ID!l3 no-c-k:\ mnitz1lnuhi b. ("11 ja ~·' Hh;j wriop: c-h d. ił.t 

Nuta. l~ud. Ser. Xłll . u. l@t'. - :-ter. Xll n. ~71 .. 
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J. Oj ua Ja. in, o muj Ja in. 
oj ty łotrze, oj be tyja, 
jak ci mó'' i•l w~y cy lu<lzic, 
tak ci mówi~, tak ci i ja. 

tl6i. a) (!•t Zyrb no~. Zar ob 

l. Da pa Iem konie na wygonie, 2. 
rla dziewcyna przy la do mnie. 
Da ja i~ spytał: cego chciała? 
da ona mnie rąck~ uała. 

Oj i<lełka za ta\\ iała, 
ułowić mnie chłopca chciała. 
D:~. i<lelka uie pomogą , 
bo ja ide pro tą drogą. 

f)f)4. b) O•l Z~·chlio& (Z&r~hów) . 

l. Da w 'wiecie ja był, da i był, :ł. Da zalecał ja ię zalecał, 
da na hfym konin, <la koniu. da L~cycanecce, mój Boże, 
Da zalecał ja ię, zalecał da przepitem-ci ćtery wołki, 
cla aro nie "iem, cla kom n. da na gorzałce, mój Boze! 

l. na łotrzyk-ci ja, łotrzyk 

nad cal<! gromad~. 
i konika ja nie dam 
d i sam nic poja<l~. 

2. Da łotrzyk-ci ja, łotrzyk, 

<la Jotrow two mi łuzy 

daj-ze pani Boze, 
ua z hy jak najdłuzej. 

liG6. 

Przy}odtl lwiw, z roku l -47 atr. 16. 

:~. Da świeci mie iąc, 'wieci, 
ua na now j ,todoJe, 
nie 'wieci on łotrom, 

da co idą przez pole. 
.J. Ila :\wiecił-by ja, ~wiecit, 

!la chmury mi nie <ladz , 
tla łotry heze mnie 
rl na tlomy nachodz•!· 
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2. Miała matka brzydką córkę, 
obszyła. ją w mysią skórkę. 
Chłopcy za nią J10drygaj11, 
za skórk~ j:! pociągają. 

Oh. nr 13. 491 tiG7. od 7.ychlina (frctk•) -:::: ,._-aj:~-~+-r-~fł- "'::_~__,_j"'J-.r;-·=q=t~. ~~.;-,; ,; . _""_,_ ·=a=--- -.:'_l --,1-,1- ,;- --,;--vi- _ .,~_""_- _,.. "1--
,; ; 

1 Da t}~ mi milu-rhna, maluchna, tyśmimi-lu- chna mi-luchna, 

ch. tT7:ewtcek sie p(lłysku-je .s&maś bif'lu - cho" bio-luchn;'l. 

2 . .Z tamtej strony ,ieziorecka 3. Da i moja matuleńka 
Jedzie Jasio mój da i mó,i, bardzo na takiego wazy, 
Sybowana kolasecka co ma ćtery ładne konie, 
z podkówkami koil da i koń. co 111a sybowane wozy. 

Ob. nr ~fA 

4. Da i moja matuleńka 
bardzo na. takiego pragnie. 
da co umie i zai:\piewać 
da i potafJcowal\ ładnie. 

od Lowi4."Z&. 

, 1 1 ~~~r E ~j~~--~· - ~~-~ . - . -·- - - ~--
• ... . ---- J - -- - · · ---..-··-~ - ~- ' ~ "-'· .:.o-.,~ •-· ~--~ .. ",_"_...=c, ... 

.,~_ . ""_" '-' CI -•-~-- . """" ....._;;; 
l. Oj dud11i woda dudo l Oj uko -cha c się la tYr 

cła w cembro-wanPJ ~tu dni da n lto prU.iUĆtn.doij 

2. Oj kto kocbania nie zna 
da od Boga scę~li wy, 
oj ma nockę spokojną, 
da dzionek nie tęskliwy. 

W6jclckl P l. ll otr !OS.). 

Gt!9. od r.umblna (Włoncun<lw). 

# ---I· ~ --~---11., . - -· ... ~ -"""" """" ~ ~!_.,~...!. . - -;.- ------:;;- - ""-~- · - ~:...... t-~ - ·-~-'- _ ""_"" .,J-~ -r_",~ ,; -.l ,;_.p=f-•·- ,; 
--· :"" · ,l -~ · :-""~ __ "" __ " --~- "1 

t O dla u .. ~a co pora-rtzf, to poja-de . to uwa-dtf, czy o ·~czek, 

~- . ~=:~-:~J~~ ~-:l __ ======:::::--:~ Eę=--.......... " ,._,.,. -- .. ·f"-1--" -· . -""" """'',; ,;,;; ,;,;~ ;,; 
C'lJ o ści:tnf, ciebie Maryi nie dosta-nę 

2. Na Kujawach powiadają 
ze tam dobry posag dają. 

Miska klusków, dzhan maślanki, 
oto posag Kujawianki. 

Nuta: Lu~l Scrya XIII n J'l:J.- !;t~r I n 371. 2o·'! ber. \'l n. G:;2 



Ob. ar 421. 
1 
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670. od Gomblna (Wiuacuoów) . 

l 

-~-~~~~4 ~ 
)o(ojo koale, moJa brych, moja ao - aa da, 

moja zo-na ehlmery-t:k&, duao pl - je, du&o gada, 

Nuta : Lt.d, Ber. JV a. 396. 

Ob. nr ~18. 6 71. od Kutna. 

~-as;tiftU1 i~, ~~ 
OJ obie - ula ayr doć., da u-by l• wyamyrgac. 1) 

Obloca - la ayr duay, u-by J• amyrgac dhny . 

Nuta Lt.d Sor. XJU n. 114. 
Berya l Itr. S!IS. a . !78. 

Ob. nr ~00 672· od Skierniewic, Główna. 

~a #UIR{JiftfBih;@ 
t A.. bCIĆ mł to tNdoa sona, m~m e1 leh t.lm o1iem do-ma. 

t A dalewi•ta krowy do) l, a doleoi•-ta nad al• lto-Ji. 

3. Jedenasta izbiJ miecie, 6. Siedemnasta marchew skrobie, 
a dwunasta warkoc plecie. osiemnasta siedzi sobje. 

•· A trzynasta jeść gotuje, 7. Dziewietnasta łótko ściele, 
a cternasta wyskakuje. jesce jedna Bil) z niej ~mieje. 

5. A pietnasta kądziel prz~dzie, 8. J esce· by się jedna zesła, 
a sesnasta motać będzie. zeby-ć za mną fajkę niesła. 

9. Jesce-by Bil) druga zdała, 
zeby-ć spodnie połatała. 

673. 

l . Mlałe.m dr.iewettl o-aiew-natcle, pneblera-łe:m. 

od Goatynina, Kutna . 

lltby w c:hwałcie. 

~~~n~~-~~~~~~~~ 
2. Jewka, Halnsia 

Hanka, Maryna 
Baśka, 
Kaśka. 

3. A czworo ich na kiermasie, 
jedenasta bydło pasie. 

') Smyrgać = podrz:ucać w tańcu. 

16 
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4. A dwunasta krowy doji, 6. A pietnasta garki myje, 
a trzynasta przy niej stoji. co zostanie, to wypije. 

5. A czternasta jeść gotuje 7. A szesnasta łótko ściele, 
co najlepse, to skostuje. siedemnasta przy oddziele. 

8. Osiemnasta kochanecka, 
pójdzie ze mną do łóteczka. 

Texl I:Md. Ser. I alr. SS!. n. 71. 

674 
Kowal. • od Kutna (BóJ~I} 

fłW lfflj~ec~,I(L~IBsfflJ 
.OJ ~owa-lu, ko- walu da lnymoJ sto kowa-dła, 

da aebyś n lo wy-lo<lał da kom l uem do diabb. 

~rJi 1 bfjrr 1 ~Ifr@gpP =1 gq 

6 7 5. od Łowlc&a. Gomblna. 

~E r l c J lte=r-ttW=ft=~lfut@;m 
o. 11 Ił 

l. Za eo • klechy l} re-weren-do •dJoto? 10-by 6n nie ehodzlul 

~fe±=~+t±IZ- _gg 
do pa-ole-nek w lwieto 

2. Zrucić z niego 
rywerandę zrucić, 
zaprowadzić go 
do stodoły młócić. 

3. Wyrzuć-ze mu 
choć ze ćtery kopy, 
wybierz-ze mu 
co najwiękse snopy. 

Texl Lud Ser. II. n. 129. 

:Wuar 676. od Kuma. 

~a' r 1 r r tftttl#l'mmFBfibj 
~~ Olll&QA ~ 

1) Klecha= organista. 



W ak. 

243 

677. url r.o tynina 

t:inl. ort Zakrocz)'ulA C~ł11 k) 

"" l Oj .-hy W1td11a- ła cy jf ko 

rl nur łabym ja lm zie-Jo-nej pre- 01-dU 

2. Oj zeby ja wiedziała, 
ze Jasieńka mt'go, 
oj nazęla-hym ja im 
ow ·a zielone"'o. 

li80. 

D&iewcyuo kochanie, kto CI •'"' doatao•~ 

Xa trż mtt~ : 
Kozu k barani, 
copecka z piórami. 
Przyskocyłem do jejmo ci, 
nie zastałem jegomo 'ci, 

huc, huc, huc, ja do nij. 
(Oher1: Nnrotu 1t l atr 47). 

16• 
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681. od Zakroc&yma (Kuun, Glualt). 

tłft--g c t 1 c r 1 e 8 c~ąd#ig] 1 e s fł 1 
~lo' lo" 

Za~raJ mi Ma - &ura t.ywego, &)' - wego, zeby ja ee potańcowal 

1& tiflsn4fls·a 1 P{f~ 
do dnia do bia - łtKO· 

"--L --E3 ~ ~ ~ l1 ~ l&lf~Hdk3 

·~ill-~ct'CfiĄ '- lo" lo' lo" • l 
Szla, szła, s&ła, nocka J• zaszła, chłopcy Jt wiedli, terek J~J zjed 1, 

mia-ła chusteckę, i te ji!j wzi~li. 

Poltki. 683. od Iłowa (Miodmayn) 

~-&@ ffi+-.D/fi%,44t; C' 2J J'l ~ 
A tła ko - lo mole, i la- jala mnie, J~•yk J~ olo ruoal, 

po-ła-ja-ła mnie, wyknycała mnie, 

~~~1J)t=tE@U ~:::$--=f= ~ :;;...... • lo" -

Ja Jł bie musiał, J~•yk JeJ alo rusal, Ja J• bic musiał 

Polaki 684. od Bolimowa (Niebor~w ). 

tł-~~'tcssOO 
\:1 l,.ilo" 

Siano grabi - la, pta-,.k wiłta-ła, OJ t .. y Ie - ay 

po U.j robo - cle ty-daleó leta - la, 

~~~=rer~ ~ fitt;ABJ~-t-= 
bolł )ł ko-ści nie od robo - ty, tylko od do - Ści, 

aby • o•ed>~e-1•, ja~ p6iniejole wotanle, kaócu«iem-ie lł· 

2. Oj siano, siano, będzie się siekło, 
Będzie pogoda, b~dzie i ciepło. 
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Polskl , 6 Ol. 

... .. "" 
..... "' 

Slaoo "-abl - l OJ lny, Ie - zy. bo-l•Jtl<oiel. 

Tańce w 2/ 4 t akcie. 

6 6. od War uwy (W1Iao6w). 

l. Cxaroa kura gdactt, ko-wa-Jieka tka-t'u. 

' • 
Kowa-ll-ki 

Lud S•r • 11 o. 51. 53. 

6 7. od Warauwy (Bob•et). -
\V piecu orał, w garku tlał, ona plan, óo •i t im lał. 

Nie piat: głupia kobito , naoraemy na &!to, 

6 od War U"'1 (C• rolak6w) , 
•l 
1 

"" "" "" l , Da J~druolu mło-dy trzeba d wy - go - dy, 

cztrry podu-noraki l dalowcayny mlo- dł). 

2. Da Jendrasiu młody, 
damy ci wygody, 
cztery baty w kór~ 
i szklaneczk~ wody. 
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Krakowiak. 690. od Warnawy. 

r&iTI t--1-J' l c r·1Uł---ąJ:rr::J~ 
t. Świeci mieai,c l wleci, na iro~ek ra- tu-sa, 

nie kochaj chło - pa-ka, bo to po-dla du-u. 

2. Boć to podła dusa 
i rakarskie plemie, 
ja do niego gadam, 
a on patrzy w ziemię. 

3. Ja do niego gadam, 
on patrzy w obłoki, 
z durnia'm się naśmiała, 
a~ mnie bolą boki. 

Krakowiak. 691. od Waruawy . 

!'.•~ 1 1 ~ ... l l d:-J"'' ~~ ~,~~Tt@? ~c r ci Jt. l 
~~~ ~~~ ~r 

Żle onea, t.le orna., nie bfdzłe ta-t&rec-ka ni owiea. o l owlea. 

l. Źle orzes, parobku 
źle orzes, źle orzes, 

nie będzie (tu) ta.tarecka 
ni owies, ni owies. 

2. Groch będzie, gospodarzu 
groch będzie, groch będzie, 

ze strunckl\1 pełna. runcka., 
dość b~dzie, dość będzie. 
K. Kozlowoki : Lud otr. 285 n. 121. 

Krako,.dok 692. od WaraliW). 

!"'-., ~ ~ 

"=n-rr~ r Eftk=:~~ 
Pn.e-cisne, pruciaue. chustecke ber. Wisie. swoje kocha-

" F-JQ*-t~ Lł ·~~~1 
nee - ke do siebie pnyea -sne. 

K. Kozłowaki : Lud otr. 285 n. 120. 
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Krakowiak. 693. 

·-~ 
Warta - wy jartł-bi - ne aa-d&ł, 

E:iif~~~§~~~~~~ _}' J 1 '=M' ~ r. m-r121=== 
u-r ' -sła ju& aie o moie pro•• 

2. Kocham wojskowego 
ale nie kazdego, 
tylko adjutanta 

od księcia wielkiego. 

-
"" ole 

K. Koziowaki : Lud at r. !iij, o b3. 102. 

694. od War aawy (Powsan) 

"' em~~~r;-·=1. 
~ ~ 

Kra-ku,.la - ey J• - dł, wiuko-J•, ·J•, 
ko-ra-li - ki WIUt4 , )la-ry-ai wo-la-Jł. 

KrtLkowiak. 
695. 

2 2 
od Warnawy (Cterniaków). 

l 
l l ' ' r-i 

;:}:?~~~-:--~ g~~ 
~ ~-------ti 

Chłopy mo- jo chi py w eo W)" tu du- f•- c••, 
1. Chłopcy moje, chłopcy, 2. Przy kazdym surducie 

w co wy to dufacie, guzów (guzików) jedenaście, 
cy to w te surduty, a c hu tka na syji 
co po jednym macie. za gro y dwanaście. 

3. PoznaĆ· ci to poznać 
chłopca fanfarona, 
choć pu to " ' kieseni, 
głov:l\ najezona. 
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Fujarka. 697. od War· u~ y (Kabaty). 

~r Efl@J~rerl 

8sot. 

Krakowiak 

l. Kto mt - tatki 

oa-pl -Je. jtU<U mu 

2. M~tatki, m~:ta,tki, 
cót wy mi raicie, 
czy ja się mam :tenić, 
czy mnie używicie? 

699. 

700. 

kocha, 

aa-pla-d. 

4 

Wilanów. 

od Waruewy {Siuiew) . 

Dl - )6 tlę, 

3. Jeśli będziesz dobry, 
to cię utywiemy, 
jak b~dziesz ladaco, 
to cię o:teniemy. 
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701. 

K(\uk 702. 

Krakowiak. 703. 

po-Ja - de a pa-oami, 

l. Jak ci ja . pojade 

od Wanzawy, -

--- %d -----------

Ofl Piueuna. 

1 pa-oamt 

z panami, z panami, 
bedzie wyglundała 

dziewcyno za nami. 

2. Jak ci ja pojade, 
widać me nie bedzie, 
a moja dziewcyno, 
z kiem ci ładni bedzie? 

3. Jak ci ja pojada, 
nie bedzie me dwa dni, 
zobl\c.ys dziewcyno 
z kiem ci bedzie ładni? 

K. Kozłowski : Lv<ł lir. 284 o. 114. 

od C••r ka (Cupho) 

t~o;•r t! l*tł@J tAtffi ,Q'1 

70-1. 
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Ob nr 701 705. od eserska 

·1ti-C4fffł c &fb~=;$~-btyj 
l. Wedle Lub li na, LubH-ntl, su-cha leszcr.y- no. leszcz) oa. Jest tam dsłewczy· 

~. Nie tak lu-bi - la, lu-bi-la oj J•-ko mule su-uo-wa-la. U-wi-ła wia-

~~~c 
na dsiev. C" l"• 

nek ._-ianeuek. 

co mule lu-bi - l a, lu-bi-ła. 

oj i muie go po·c.la-ro- wa-łll 

Krakowiak 707 · od Wiski tek, l48lczouowa. 

t;-~~ I~Jt~.~~ 
Krakowia - cz.ck. młody, ule pił nigdy wody, 

a nc. sta - rośc musi, bo go ka.szel du-al 

choć pieui•i - ków nif' mam gorza-liuę pi-Ję. 

:? , Nie mAm nie t)'l-kn bicz, woda mi za-bra-ła, 

tyl-ko mi kn-ch•nka na ltdzie EO-sta-ła 

Krako,.iak 709. od Skierniewic. Bolimowa 

rę-2·; .. -AAr-r%mm=r~f~$ 
1. Da-ły mi s i~ w znali Sklerniew· jarmarki, Jaika mi r.ablli, na koszul - ce znaki, 

(!l.ie 
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2. Zabili, zabili 3. Pójd~ ja do niego, 
wyzdrowit: ja jego ; na drodze ta le~ał -

ty moja dziewczyno, 
jak:Łe ci go nie ~al. 

w je d 11 abną chnsteczkt: 
zwiąt.ę mn główeczkę. 

l(uta: /,ut! 'er VI nr. a. 7. ~3. 727. 

W tancu . 710. 
od , kierniev. i c. 

hO)& tiwa, hola d'4a, hnlil dwD, Ja l.;leeu-chnę 

kle - cuch na m l opad la, opadła, opa-dła 

·-· 
i za wami po - d• - lę' 

~uta oh. er. Y. 1tr. 19!1. ar. VI. n. 408 . 

711. od Rawy. 

Na Zale 1kim pulu stojltyc,ka chmiłlu , Na tej tyca-ce chtuielu "'lanecr.ek &lti..a-ltju 

2. A na tym wianeczku 
czarnin icńka plama. 
Powiadają ludzie, 

3. Nie ama, nie sama, 
chodzi za nią chłopiec, 
powiadają ludzie: 

~e panna nie sama. pan ochocki ojciec. 

S1ot. 

3. Jeśli będzie chłopiec, 
pan ochocki ojciec, 
.irteli dziewczyna, 
r t zego (JJana) przyczyna. 

712. 

ja chC\C komu ~~- by daon 

713. 

od Rawy 

c• - •• mam 

od Główna 

llutkoż mo ja rut-kO nie dawnom Clt tia - ła 

Wydalai mnie mat-ka &a kogom nie chelala 



2. Wydałaż mnie matka 
za chłopa od roli, 
teraz że ja w smutku 
i serce mnie boli. 
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3. Żeby ja wiedziała 
kto mnie rano budzi, 
ziela bym mu dała, 

ażby nie znał ludzi. 

'1. Dałabym mu ziela, 
a ziela takiego, 
żeby nie doczekał 

do dnia jutrzejszego. 

Oryl. 715 · od Ha..y. 

W-·t~@fl 
E$=~= LF-:liT~~WW_L_=§:_~ 

717. od Billy (BIIłog6rne). 

lmo 2do 

~37.~=±~t[jZS~Uff=Ftt r ;l 
!łtCStl~~ 

l. Prawde ptasek mówił, 
co siedział na śliwce: 
kiej sie nie ozenis, 
nie podchlibioj dziwce. 

2. Prawde ptasek mówił, 
co siedział na grabie, 
kiej sie nie o~enis, 

nie podchlibioj babie. 

K. Kodowaki: Lt<d lir. 289 n. 141. 
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ba o L 719. 

721. 

Naj-wi~ cy jukól-kl 

l. ajwięcy jaskółki 
nad wodą latają, 
najwięcy męzcyzni 

bronetki kochają. 

v 

722. 

__ _L_ 

nad wod• la-ta-J• 

2. Ja jestem blondynka, 
o to sie nie tro c 
i wsystkim bronetkom 
scę~cia nie zazdrosce. 

Kozlowokl: LNd lir. 289 n. 14a 

od Wartuwy. 

Pospnt-dala krowy, Icho-wa la plnlunzkl ł\0 - doły 

l. Fosprzedała krowy, 
poeprzedała woły, 
schowała piniunzki 
do moji stodoły. 

2. Fosprzedała gę i, 
poeprzedała kacki, 
schowała piniunzki 
za stodołom w krzack.i. 
Kodowokl: LMd olr. t89 n. 1~. 
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Krako•iałr: . 723. od \Varuawy, , 
l l 

fl~;; -· --t-- .. -I- - ~ł~~ -~.:.:.~~ - _ ..... _ - · - - · - -r---' - - 4 - - • - • :- - : . --4--,.~ -;:T_.., __ - ;'-<;;--+ - -- ~=~ - - -
Krak o-wia - n "- ti Ja w Krakow lem !tlę" ro-daiuł, 

l == 
l. Krakowiacek ci ja 

w Krakowiem si~ rodzin!, 
śtyry lata miołem, 
do dziewcynym chodziut. 

:f------=---=- --l 
:ł. Śtyry lata miołrm 

na jed wobnym pasie, 
a którą ja kocham, 
to drugiemu zasie. 

K. Kod u w ki !~ud ' ' '· ~O n. H Ił . 

l ,. ::::rJ l 

~-· ..-..= J~]===~ 
,.., - · ----·-_ :;;.,.-: _____ . . --
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Pulka 727. od \Vauuwy. 

od Warnawy . 

Rtot 730. od Munonowa , 

731. 
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DWORY I MIASTA. 

7:-33. W~r u"';, (anaaa t w Po1oaoiu) 

Itr ·a w~ trhnit:uie, TolJie po w1~eam 

l. J u :t głuchej nocy zniknęły cienie, 
i ranne błysnęły zorze, -

ja pierwsze mego serca westchnienie, 
Tobie po~więcam o Bote! 

2. Twoim to darem, Panie, ż • je zcze 
w :tyjących liczbie się mieszczę. 

Jeszcześ mi wątka :tycia przedłu:tył, 
bym Ci ię lepiej za łutył. 

3. Przyrzekłeś Panie, :te gdy do Ciebie 
w porannej udam się dobie, 

Ty na wysłuchasz w ka:tdej potrzebie, 
będziemy wsparcie mi ć w Tobie. 

4. Pozwól więc, abym w tej rannej chwili, 
Twą przypomniał obietnicę, 

praw, by 'my w zdrowiu ten dzień przetyli, 
ja, krewni, drodzy rodzice. 

5. Prowadź mnie drogą Twojego prawa, 
udzielaj Twojej opieki, 

niech z cnotą w zelka zgadza się sprawa, 
niech będę grzechów daleki. 

Nozowuo T. lL 17 
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l. okolwiek si~; ze mnJł dzieje, 4. Jedn~m kochał trzy godziny, 
ja tego nie mam na pieczy. ale jej się uroiło, 
• "i przeszłych ni przy złych rzeczy, droży~ się, choć z czem nie było, 
i ze wszystkiego się timiej~. śmieję się więc i z dziewczyny. 

Ha, ha, ha, ha ! Ha, ha, ha, ha! 
2. Ten mnie ma za nic dobrego , 5. WifOC dzisiaj się z inną pieszcz~, 

mniema,. że sam do. konały, a ta czy zmienna czy płocha, 
prawi mi dziwne morały ; jutro innego pokocha, 
ja. si~ .-miej~> takie z niego. 'mieję .ię więc i z tej jeszcze. 

Ha, ha, ha, ha! Ha, ha, ha, ha! 
3. Śmieję się z głupich i dumnych, 6. Dzi ' mam trochę gotowizny, 

z tego co nazbyt czuły ; i tli i~ tegom tak we oły . 
i z bogatych i z rozumnych, Jutro znowu będę goły : 
i z przyjaciół mej szkatuły. dmiać ię btdę z mej golizny. 

Ha, ha, ha, ha! Ha, ha, ha, ha! 
7. Będą<' więc w śmiania potrzebie 

znajdę przedmiotów zapasem, 
lecz - by ich nie brakło czasem, 
~mieję si~ z samego iebie. 

lla, ha., ha, ha ! 

73.5. ') \\'ar uwa . . ---- r:- --- ~---+.-+.-~ . - · -· - .... ....,__ --- -+ -...::ił: • ..,• r - - --•- . . .. ~~.- -- • • • ,- _._ . ~ . • 
-4-- łll ,; .. -+- -- · • ......... . - . ..... ,. - +--- . -t"':' .____._ __ ". __ ". __ __ "._". __ ,._". 

.,; 
l , Ktopituuttkl ma. fJI"DY cu kuth•J• 1 rC~ m ty dry da da, rom ty dry dy dyna 

l. Kto pieniążki ma, 
panny go kochają, 
a kto ich nie ma, 
buzi mu nie dajq. 
Horn ty dry da da, 
ram ty dry dy dana. 

2. Kto pieniłtiki ma, 
ten w bucikach chodzi, 
a kto ich nie ma, 
bo. o jak pies chodzi. 
H.om ty i t. d. 

') N aila.Jowanie niemieckićj pivoneczki: 
S'iijt mir nlleij eins {:) 
oh ich G~:ld h&h' odt'r keins. 
Wtr da Geld h&t i t. d. 



.ł. Kto J•it>niąfki m , 
ten pij z kielicha, 
a kto ich nie 11111, 

ten link•. połyka. 
Hom ty i t. 1\. 

25 

7 ... 

nlł J•- d)-Dł a mo - Jt rlalew - czy 

737. 

po-lu 

dr1ou k. pn) prac:y 

D"t i go du-11a .. 
n• ma-tu lu, 1 naoJ'ł ci} 11 

73fl. 

l. J\to pienią~ki ma, 
nn koncertnr.h bywa, 

kto ich niP ma, 
am . obie 7.8 piewa. 

Hum ty drytla da, 
roJu ty flrydy tł. nn. 

lu •Ie ka 

Sowińt~l Cloanu rolo..., ... 

Nowt m a to narl PiliC't· 

"leci 

·~ - d. 

•nnle 'hwl e 
7 mo~ lła ry-

lwd er. \11 nr 1. 2. 

\\'anu •· 

a pfe moi i a pan-ao hye ta~• 

t ;• 
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l. Z wysokich Parnasów, 2. Nawet i cyprysy 
niezbyt dawnych czasów mają swe kaprysy, 

porupatyczne n~~sze intenta;- te się przed zefirem nie ugną. 
którym serce plonie Lecz przyjd~ te chwile, 
ku twojej personie, te sit: ugnił mile 

najszczęśliwsze dla mnie momenta. i nawzajem na siebie mrugną. 
Wasindźkaś okrutna Wasii1dźkaś okrutna, 
srodze bałamutna, srodze bałamutna: 
prędzejby się skały z wierzch u kondemnaty 
ubłagać mi daty, w sercu alternaty, 

a pfe mościa panno być taką! a pfe mościa panno być taką. 
3. Po wierzchu marmury, 

a w sercu tortury, 
a w sercu tur-tur-tur-tur-tur-tury. 

Daj mi pani rączkę, 
daj proszę obrączkę, 

niech tych tur-tur-tur nie znoszę. 

Wasindźkaś okrutna 
srodze bałamutna, 
nawet i turkawki 
mają swe zabawki, 

a pfe mościa panno być taką! 
Lud Ser. IV D. 553. Ser. VI n . 532. 

Se1. XVU n. 12. 

7 40. od Warsuwy. 

l " 

rb-t=a3~~~~ ~-~~fB=;~ 
ducz~e g~ożdt.i-ki, pi~kne tu - 11-pa-ny. gdzie się o-bra-ca 

- - • ~- t-. t-' • -1..---o:~--+--l;&~ ::::tl ·t--+ _.,_ ,..-, f""-f""'----1.1: - • :=Ett->-'--4-
---'.1--- - --- _+---+_..;-+-=+~= ~-::::::::t-----

woj Ja>io kocha-ny, Kdtie al~ o-bra-ca Jasło mo) kocha-ny. 

l. Śliczne gwoździki, piękne tulipeny -
gdzie się obraca mój Ja sio kocbany? 

2. \Vzięli-ć go, wzięli, teglarze na morze, 
a serce się moje utulić nie może. 

3. Oj powróć, powróć mój Jasiu kochany, 
jak nie powrócisz, to mi zadasz rany. 

4. Jak nie powrócisz, ja umierać muszę, 
a jak ja umrę, wszystko na twą duszę. 

5. Synogarlica gdy pary pozbędzie, 
na zielonćm drzewie nigdy nie usiędzie. 

ti. Tylko się tuli po lada drzewinie -
kto kogo kocha, nigdy go nie minie. 

7. Ach to nieprawda, sama'm tego doszła, 
kochałam Jasia., za innego m poszła. 
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8. Ach serc!', serce, wyr\\ ij si~t z niPwoli, 
by uUyć obie, po\\ i f' d z co d~ holi? 

H. Boli mnie zawód, - odzinn nie miła, 
gdzie ta przy.-ięga, co dla .Ja i a była! 

l O. Tflzie ta przy ięga, gdzie to lo\\ o •lane? 
- ja w młodym wieku jużem zrn.irwwa11a. 

Lud t>r \ l n, ~ !l. 

i41. 

"> tr -1-1:. 

l. Dobry \lit>czór, lube dziewcze, 
jak i..: ma z Halino? 
có:teś mi i..: "y, troi la 
tak późną godZIIL! 

2. Dobry \\ ieczór, Ilulory \dPczór 
dzi' mój ~lulJ w ku'ril'le. 
\Yitlzi:z \danek na 111 ·j g·łowie, 
dzi lllUjf' \\t' t• l e. 

3. Ach 1lla Hog<l, cói. ja zrobi~, 
ja cię kocha l ·. zezerze · 
a ty· mi nic nie mówiła 
:te ci~ inny bierze. 

4. Albo-· mi ty łówko mówił? 

albo mi i~ śni lo (o t obu). 
A \\tedy inny za\\itał, 

có:t odmó\lić b.> lo? 

5. :·m i a lo on •lo mnie zajechał, 
prę lzej nii. ty za.i•lzic. z. 
Jak·ci on mnie tutaj znalazł, 

t:1k ty •łrll"'<! znajdziPsz. 

fi. .'i' gadaj mi moja 1łroga. 
bym ja znalazł ilrug.!. 
• 'ii'Ch on Ufi:•łzic twoim panem, 
a ja ~·huciaż ·tugą. 

7. On d ht,;dzie czytał, pi al, 
b..:dzie rezonował, 
a. ja ciebiP pie 'ci t, 'ci kał, 
i mile caiO\\ał. 

8. Więcej buziak ,ied n słodki 
ocl lubeg-o znaczy, 
niźli ty i•!Ce magnata, 
pa!ace bogaczy. 

l,.,,l er. \"1 nr 511. 

742. 

l. . ·a doljnie pr1y ol zynie, 
bujną łączkę ro i 

3. hłopC'y za nia jak za pani:! 
icl na ofiary, 

trnmyk czy ty, przdroczy ty, 
zwierciadło dla Zo i. 

"dzi~tki Z o i, la w a g lo i, 
zdobią liczne •lary. 

2. ~wieł.a hoża, gd_yby rót.a. 
glly ·ię w nim przt>~l,!da, 

nic nad iebi , w ameru nieui 
mil zego ni ł.ąila. 

·l. T go okiem, tego . kokiem 
owych śmiPclu·m łudzi, 

nic ni • czllj , choć panuje 
na•l ercami liułzi. 



5. Oleś czeka, ni~ ucieka, 
al e nit~ naciera. 

Pieśni ~kłada, do ._ kał gada 
ciche łzy ociera . 

6. ~·a cóż tobie (mówi sobie) 
Zo. i u \\ dzięków tyle? 

Próżność twoja, zguba moja 
truje szczę~cia ch wiła. 

26~ 

H. Zosia słucha, zhlii.~ ucha, 
co to Oleś marzy? 

10. 

Że wzgardzona, urażona, 
róte traci z twarzy . 

Bł1!tl poznaje, trumyk łaje, 

że " niej pról.ność zrod~ił, 
Oleś zoczył, "net przyskoczył, 

tro~ki .it'.i o~todził. 
7. Choć panujt · ~z , gdy nie czujesz, 11 . 

te zabawy twoje 
Zosia widzi, te nit• szydzi, 

serce z ~rrC<' lll zgadza, 
wzdychać tkliwie, litościwie, 

miłolić ,iej dl!radza. 
są jałowe - mibze owe 

nie\\ inne łzy moje. 
8. :Młodość mini(•, świeto~ć zginie 12. 

a serce zostanie, 
i wspomnienie, na westchnienie 

słodycz•! się stani<'. 

Pieszczotliwa bo szczęW w a 
Olesia nie zrn~a -

, trumy k czysty, przezroczysty 
rozko ze po'' tarza. 

PHm a-;t nik' trn Nltl w kJ l~l'i r. Tom 12 "r. 2~ .:J. '-iłowa Fel ixa Ouc.ce••klero . 
:\ul• nr. 7·Cl, lub jak w Seryi VI l .. tcdu o . 519. 

7·13. War u wa 

g ,-.--: ....... 
. _ .. - -- --""1\ - - - · - ~~--: ~-. --.--..~- - - ]- . -.---- , ·~-·- -

- - ~ - t,!-- - · ___..,._ . - • ..,1 --ł- _____..,.. _ -.,J---4 -r- .... .... -+- -r.-"' - · - · -!-:" _ ,... - __ ,... .,. _ _ - - .; - ---.J - _", __ .,. _ __ .., ________ ",_ 

\\' Vt'ar u" i e tui pny duoa - ju, rui t zka-ła flt ńdyiJ~ w ra-Ju 

--~T-t---ł ~ ~ · - f ~=E!=-r.= ~------------- --
__", _..,_-- ",_..,_ ------ ---------

~ .... 
dzlewurhnl\ na ku.talt dziewl-ty . 

l. \V Warszawie tu~ przy Dunaju 1) 3 . 
wizawi (vis-a-vis) Pmnej ulicy, 
mieszkała se gdyby w raju, 
dziew uch na nakształt dziewicy. 

2. Gdy w tem jakiś urwis młody 4. 
zoczy l różane jagody, 
i jak to robią junaki, 
zaczął palić koperczaki. 

Stau p1 Dtnka. . 

l. Iiała baba laka, 
czystego junaka 
z zawie istym wąsem. 
Baba była z trzosem. 

1) Nazwa ulicy. 

714. 

~) partytura v. partycya muzyczna. 

W pół roku po zła za niego; 
"krótce żałowała tego: 
bo się urwis tęgo z11ijał, 
oba oczy popodbijał. 
A jak wrócił z Kampiuosa 
ponakręcał ,i ej te~ nosa; 
nim zaś stanął w O trołęce, 
wyłamał jej obie r~ce i t. d. 

Z kompakturą i dyliturą 
na parte. ach~) 'piewał, 

więc go bab ko miłowało, 

rosko~z w domu miewał. 



2. llokaznjP Toma 
bnhill ~\\ojej w doma 
]"iki groszy staj•·, 
niPrh na wino daje. 

Zja·ll~zy, zpiwszy. lluminnszku, 
ll•:•łro11:1Ć ci przyjdzie, 

nil'chaj ualJa ŻPurzP rhlt·ha, 
do ~zr·itala idziP. 

(htH"Y'~ H"ar•z11włl·i l G.i. nr. ~~ ). 
(:\uta J•k nr 7f.O). 

j.l,;, orl Warna" Y (\\ ilanov.: l'o"AIIo). 

[ ~ ~ . ~-t ; ; ~ ~ t 
(;l 't l' • ly l' 

h teJ J., z "·ł \Ltlł:u ką u .. ,Y - "alswuł»t)ll\. Ht~c.le ~o-hle Z&\••• .. ·r6zył 

1 l .-, - . c:; ..... 

Fi=:~ . l"ł~- · -;:1 ~- -:~::;~f-~-.:-;.-: l : ~- ._-
~-- -': :..::::..::: " " - · "!: :.;---: .:::::::=-;.-- -1 --..; ~ . -~ 

Małgo· s..r :u ront 

l. Gdzie mnif> ~i'> podzialy pożądane gotly 
Kiedy ja z Sll'l! )!ałgośk:! nży11al ~wobudy. 

no. potlarzom \1 iernie sinżył. 
Scęściem sobit> za\\. e wrózył, 

ze mam do, tal- onę 

..'l!ałgo kę za 7on•:· 
2. Pirsy raz ci•: sly. ę a ty Hartt·k plotka, 

nie dla ciebie ro~nie moja ..'l!ałgorzutka. 
\ \'yper ·w:Hinj subie bracie, 
ze to m !ode tłziecie na Ci t,', 

nit·ch/r mnie się chowa 
i tak bo:olzie zdrowa. 

:l. A wy mój tatulu, gdzie 'dl' wtencas byli, 
jak e 'cie \1' karcmi. ku ze m n:! na nią pili~ 

Ho•laj was zywo przebito, 
za niek t•ire moje myto, 

COl~ ja f!O JH'zepinłt>m 
jak w karcmi. ku hyłf'm. 

L Prawda te pijałem. lec nie z twego myta 
nitl!larowałt'ś mi .i'>cmiPnia i tyta. 

Kazale:i se z gón1 sypal-, 
ty he, tyjo chc .. s z nią sypiać, 

cemuaś niecnoto 
nie pro ił mnie o to? 
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5. A ''Y moJ tntuln co wy se my~licie, 
hr;dzie z 11 a mi gorzej, jak sprawę pokpicie. 

:\ie powiem ja to nikomu 
co sir;- dzieje w wasym domu, 

za J!arę miesięcy 
to n:~s hędzie więcej. 

fi. A ty miły Bartek by cię tlyabeł spiskał: 
za moją ~Jnłgoslię, coś mi ją, wyściskał. 

Ja sir;- nad tern wiele trudził, 

by~ jej bestyo nie spaskudził; 
za twą psią rouotk~, 
weź Robie }falgoskę. 

Wad .. w z Ole .. ka P. l. nr. 31. 

74G. 

Ił· p IH1p hop J. , p }bzu r.•, 

]'u-dAj - d~ lll l c..\..tie rt .. t", 

J•o-,tn) - de mi 

niecł a rn \1:uu 

łHł Wusuwy. 

rę - r: e któ-ra 

- ra wy-krę-er 



lluur 

11 p \t z 1 n, h p la-zu-ra 1 o-daJ • 

11 

71!!. 

hop \lu.u ra 

o-hit r•: - n, 

. . ::· ~ l - .... 
:• ..... 

• ;: l • 

7 fili. 

1 l 
H1nljd 111111 1 d u d" 

• 
" 

-

!Dl rr-(' któ r01, 

od l "tna. 

mi 

r~-ce '-'t, ra, 

U4 "")IHf-Ct 

:t lllt!fhtt ma ~··• d\ rr' '•h ••ttt ht ra. 

ł ~ ~ 
~tlra rę-fe. nit• hu a 1r t 11 

\ut t l u t '' r li 



l. Hura chłopcy hura 
tęgiego mazura . 

Hura chłopcy, hejż• · śmieli' 

2fl{j 

bo to w karczmie nie '' kościel e . 
2. Hura chłopcy hura 

tęgiego mazura 
Hura, chłopcy, hura żywo 
będzie wódka, będzie piwo. 

:3. Hura chłopcy hura 
tęgiego mazura. 

Chłopcy hutami , butami, 
jak :-;i~ pot!!';! - l'!tolt'\mmi. 

l. Chałnp!'czka niska -
o,iciec matk~t ~dska . 

I my, Kaśko tak będziemy, 
jak si~t Kaśko pobierzemy. 

752. ocl Warszaw\ . 
l s o 

Ei=#=lf =~~~=r:· . •..;, -:J::--+<~~~ , -f ~ ~-:: ~~- :T~_:.:-r-~ 
~--::::-.... ~- ::::· r ~-· "' "' "' l ~_,..._", _ _ .3 • .__,...-.... ~-- ::::~ 

Ił ej ~hzur) hej i t- ha pó-k1 ~ erce ~~w o hi-j r. htj7e '' hopk i 

pi\ ki d1wilA iy-csa trwa , J·Óty ułek azc1.:ę- ijclau 'i.y je ; 

i -+<...._-::r. •-=E ... -=• ;.=r-:~l~----1- .... ....._ -- - I -::; " -:- T---===;;;] p ..... :;;-±:;.... .... 7.,_ - -..-I-•·I ~~-;=:;-!. •-L :J. l:-· -~~~...L:.::J . .... . _ ",_"__ .... . - -- . . ·-·- . . :::: :::: ~ .. -

"' "' hej paro łJk.i gdy mu - 1.y -- ~a Jrr• - Jui. nam ,zumny zagnmlal ha s:, nu i .-. brach 

""'"'S 
i:::::::~----r;~-...... i" l ~ .,t; H~=E-+<-~~- =~ J---=--_:~ 

l - ::::::! . 1---fo.-łc- . -- • · - - · •-+-• -· . . -----
- __. ~- . -4 O . - -S dnl/;;gtw. -

dalłj wrat, al boi my nie w chłopa chłop , ty brac1e w pod-k/,wJd hop 

l. Hej Mazury, hejte ha, 2. To mi ziemia to mi kraj, 
póki tycia chwila trwa. w to mi Maćku, w to mi graj -

Póki serce ty w o bije, są tam chłopcy, sól i kasza, 
póty człek szczęścia utyje. dobra nasza,, dobra nasza. 
Hejte w hopki, hej parobki, A wi~c chwacko, :t.wawo gracko 

gdy muzyka gra. stal o stalkę dzwoń. 
Jut nam szumny zagrzmiał bas, Miło mi w tym kraju tyć 

nute bracia, dalej w1·az! miło o podkówkę bić. 
Albot my nie w chłopa chłop- Ktoby przerwał nam ten pląs 

ty bracie w podkówki hop! gól mu brodę- wara wąs. 
Hejte, hejte, dalej, dalej, Hejte, hejte, dalej, dalej, 

patrzcie jak się Maznr wali, patrzcie jak sie .Mazur wali, 
bo Mazury krzyczą z góry: bo Mazury krzycz:~ z góry: 

nasza ziemia raj. nasza ziemia raj. 



2fl7 

3. Oj, co ja bym U\ to dal 
by ten mazur wiecznie trwał, 

bym mógł mówić mojej Ba i: 
gór<! na i, gór:! na i -

a batogi, - kto nam wrogi, 
kto nam taniec ~kwa~ir 'mi a l. 

hdy nam tańczyć przypacH lo , 
pr ezzcsmutkiem! wjeden glo~ : 

nic>ch . ię ru zy ciurów . tan. 
dalej chłopcy w . koczny ta n! 

Hejl-e h Ve, dalej clalej, 
patrzcie jak ię Mazur wali. 

bo Ma z n ry krzyczą z góry: 
na za ziemia raj. 

! .ud 'tr. XIII nr. 12.i . 

lej-ie ha, hej-lo hej-ie heJ )h xu ra. 

l. Raźno chłopcy, hej parobcy, 
hej dziewczęta, Z\\ijajta ię: 
Kuba z Ka ią, Bartek z Basią, 
katdy z swoją, pobierzwa ię. 

2. Gospodyni, dobądź z skrzyni 
półkwartowe na . tół zklanki. 
Ja mej Franki, ty wej Hanki, 
katdy zdrowie wej kochanki. 

3. Półkwartowe pić nie warto, 
dawaj garca, dawaj dzbana. 
Oj da dana, oj da dana, 
wolę pić z pełnego dzbana. 

Lud . ery • · r11 o r. 127. 
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Ei=v-:3-_ -· •="i~~:f 
t!i}Z:-A_ ;:: ~-- :::- ;i !,} l -llu - l•J y - nu 

bo lik ruó-" l4r 

l. Hulaj .ynu na zej ziemi 3. Jak mi mazur zagrzmi w u zy, 
bo ty tylko znas:t: mazura; a ja z lnbą mo.h w kole, 
bo tak mówiąc mi~dzy nami, nowe tycie w mojej duszy, 
)i'iemiec w nim karykatura. maznr zagłusza złą dolę. 

2. ~iech on swego walca toczy, 4. bdy luba .lepkami swerui 
niech S\\ ą tialopadę lata; spojrzy na runie słodko, mile, 
Nie dam lubej spojrzei: w oczy toć to życie na tej ziemi, 
i mazura za pół świata. toć to Sl! swobodne chwile. 

5. \V niebie ro . kosz zapewniają, 

Jakiej nlt·llla '' ża•łnym kraju. 
l~cz mazura tam ni~ znają-

gard7.f,' nh• l~t·m, nie chcę raju. 

w t- o- łe-J:O -bu -u-u., i W)kr. ę ... 
da !A d:\ 

tł.=~ .':!.-::-:t-T'J~!-·:;:.:t;=:::~~~~~-~ E§l-~~--- . 'B-~ - _l -- ·= 
da da d~ h••d• golf1'1e, 

756. od Wl('la, Kutua 
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2. Ztąu trzy mile do Wrocławka, 
je t tam Jlanna jak truskawka. 

Iote moja luba będzie, 
umieszczę ją w ładnych rzędzie. 

Nuta ub. Loul. er. l D. 275 (aor. 395). - Ser. IV a. lilii S9J. - or. XUI D 1~. 

757. 
l'orbwala we olo,el In. ł'roac. 

Bohomolca. 

l. Ten mem zdaniem dobrze tyje 
ten na długie lata godzi, 
kto pod miarę winko pije 

pio okami tro ki chłodzi. 
Po szklaneczep do pio neczki, 
po pio neczce do szklaneczki i t. d. 

Irn . 1\rulekl tak na to odpowiada: 

l. To mi mędrzec zawołany 2. Fra zka taka mądrość dzika 
co z szklaneczką mądrość godzi, co pozorem smutnym straszy, 
trunek pieśnią przeplatany, pi e ń powabna my l przenika, 
ten zapala, a ta chłodzi. erca we ołość od fla zy. 

Po szklaneczc i t. d. Po szklaneczce i t. u. 

Kurd~z 

(dal(j obacz lMd er. Yl n . .,., ) 

Datt'n"i4· Wi'oł ~'· 1 11. T. 5 str. 5 

75 . 

mÓJ Gr:~tKO - nu mi - ly. N•••b l 

tu za-lifdt e ~ na - 1ua Kurde z, Kurdt z nad Kurdt - na-ml 

l. Każ przynie ć wina, mój Grzegorzu miły! 
bodaj ię tro ki nigdy nam nie śniły, 
'iech i Anulka tu za iądzie z nami: 

Kurd z: kurdesz nad kurde zami! 

1 ) B o h o m o l e c (t 17 4, m&jljC lat 64), iył w przyjdni 1: Gr~:egorzem 
Łyazkiewiczem kupcem i kapitalistą w War zawie, ojcem pó:tniej zego ban
kiera Macieja Łyszkiewicza. Grzegorz Ciljgni}C znac~:ne procenta od poqczo
nych pieniędzy, miał przytern wyborni! piwnicę win węgierskich. Tam to ks. Frano. 
Bohomolec napisał sławną pieśń Kurdeuowlj, głośną po całej Polsce 
i znaną we wszystkich d worach zlacheckich. 
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2. Skoro się przytknie ręka do butelki, 
Znika natychmiast smutek serca wszelki; 
Wołajmyż tedy dzwoniąc kieliszkami: 
Kurdesz i t. d. 

3. Niezłe to wino, do ciebie mój Grzelu! 
cieszmy się, póki mo7.em, przyjacielu, 
Niech ztąrl ustąpi nudna myśl z troskami 
Kurdesz i t. d. 

4. Patrzcie! jak dzielny skutek tego wina, 
Jut się me serce weselić poczyna, 
Pod stól kieliszki, pijmy szklannicami 
Kurdesz i t. d. 

5. I ty Anulko, połowico Grzela, 
Bądź uczestniczką naszego wesela: 
Nie folguj sobie, chciej te wy pi~ z :~a mi
Kurdesz i t. d. 

6. Jut po butelce! niech tu stanie flasza, 
Virat ta cała kompania nasza! 
Vivat z ~Iaciusiem i przyjaciołami! 
Kurdesz i t. d. 

7. J.faciuś jest partacz, pi~ nie lubi wina, 
Myśli, że jemu złotem jest dziewczyna, 
Dajmyt mu pokój, pijmy sohie sami -
Kurdesz i t. rl. 

8. Odnówmy przodków ślady wiekopomne, 
Precz ztąd szklenice, naczynia ułomne, 
Po staroświecku pijmy pucharami -
Kurdesz i t. d. 

9. Już tet bo Grzela przewytsza nas wiekiem, 
A wiesz, że wino dla starych jest mlekiem, 
Łyknij! a będziesz śpiewał z młodzianami 
Kurdesz, kurdesz nad kurdeszami! 

obac& LHd Serya VI •· ~71. 

759. Waruawa. 

~-. --=,+g1 =lł-ł li fJ p p~ t f 13 1 J.; F.~- -= - · _Er--- -.-:. -D$ 
Bracie gdy Jui pic pru-ata-o~ a bm1erćuatrr.e t:e w• uch stron, "t\ tedy ujuyn we 

mnie 
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Hracit•, gdy jnż pić Jlrze tanę, 
a 'mił'rć natr7.t' ze wszech strun, 
wtenc1.as ujrzy 7. we mnie zmian': -
co oznac7.a bliski zgon. 

2. Testament mam w gutowu~ci, 
umrzeć mogę w katdy cza ·, 
pochować mnie bez litości -
o to tylko proszll wal:. 

3. W phmicy cheę być chowany, 
bo tam je t najlepszy grunt; 
nogami obróć do .'ciany, 
a zaś głową gdzie jest szpónt. 

4. Zamia t napisu na grobie 
co przyciska zimny głaz, 
chcę mieć kochankę przy sobie, 
bo i tam z nią chcll żyć wraz. 

5. A gdy będl,l w dół wpuszczony, 
raz ostatni 'ciśnij dłoi1, 
niech innym biją we dzwony, 
mnie ZI\Ś bracie w kielich dzwoń. 

Obar4. nr. ~~. 

760. 

adr ... y ,a,by lew, całek ad rowy sdyby lo w. 

l. Od granic gdzifl tył Lech, 
od Krymu aż do Czech, 
od Węgier at pod Rzym , 
ma winko wszędzie prym. 

Kto rozum ma, chce długo tyć, 
powinien winien winko pić -
bo winko mile grzeje krew, 

człek zdrowy gdyby lew. 

2. Gd.) z armat huls.nl\ ryk, 
i wtenczas winka łyk, 
i broń do rl,lki bierz, 
na pole Marsa spil'~Z. 

Choć przy kochance - winko dój 
i tysii\C jej amorów strój, 
bo zucha gdy polubi raz, 

jej serce zawsle masz. 
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3. Gdy serce ''es tchnie Ach! 
pal wina dziesięć flach 
gdy serce zamknie ból, 
i wtencr.as winko gól. 

Gdy staro '6 zechce zmienić włos, 
od winka. wetmie szczutka w nos, 
bo w kogo z winka wstąpi duch, 

ten i na staroś6 tęgi zuch. 

761. 

Ei= -F-t- . :)::::ti "' FF~J::t · ~--~~:,1-\.1- • .=:l ~- ,.._=:L,... ".:,J-:,1-------3 
lhym ma winko •inko •Inko •·n~dz:ie pry to Lito rozum ma clt~_·e łłtu;.to ł)( 1 JJ•-

-•=Ó=~--+-=t-,:- ~FLC=r:::rt-~r -~. ~~- . ~ 
"' "' _. ~=f::-·-- "-E-~ '-'..=::;=:::: _ _... --

>~ 
winitD do.,ru winko l'ic, 1Jo •inko •inlr. ifJ mi-le Kf'··Je krtv.,nłtk. 

z:Ur>łv. y ~dro•) ltłrov. \ ;.t d) l.ly lew. 

l. Na. za \\iara birbanto\\a, 
hop, hop, tralla lara -

do kochania jest gotowa, 
hop, hop, tralla lara. 

A kobciołem na z ej "i ary -
kafehauzy i billary. 

7t.i2. 
W~tnr.awa 

3. 'wójwiektracićnaogra zce,(gr(lllill) 
przy dr.iewczęcin i przy flas1.ce, 
kochać panny i kobiety -
są to birbu kie zalety. 

2. Do szklanicy pięć pacierzy, ·1. A gdy idę przez ulicę, 
przed dziewczęciem krzyżem leży, zajrzę w każdą kamienicę: 
a jak nima nic przy duszy do której by si~ tu zgłosić 
birbus i tydzień susr.y. i na obiad się zaprosi6. 



5. A kir.dj i<lę <lo wdowy -
tam intPrP je t gotO\\y. 
.\ gcly pn tki s. w szkatule, 
rlj mi ) onn.i•: habulę. 

7. A gcly id': do m żatki -
tam int l't'S harcłzo gładki. 
brly mnir. m.!ż przy niej zastanie, 
to .. ja list przynio. łt•rn, panie". 
, 'im on go weźmiP, przeczyta 
to ja za drz\\ i, i już kwita. 

6. A goly irl•: <lo rozwódki - . A gdy idę do panienki -
tam intr.re. ha rdzo krótki; ta wnet zastawi sukienki, 
grl.} . zkatułę przebierzemy; woal przr.da. a funduje 
to . ię g-rzeczni rozwodziemy. tak j<! złud:~~ę i zep. uję. 

!1 .• ·a, za wia.ra hirbantowa, 
kit·lich w ręku, jak mur głowa . 
• 'am żyć z ludźmi, birbusami, 
tylko gardzić filistrami. 

:iuta oh. r~ujł er. l (Pie ni ludu) ttr. 2"4 n. 88, 1l. ·t r. Yl n. 171, h. 

·a k J1 niM tv• h· mo " na . askl J 
t..fple 

\\ zbrala 
(:) 

. a. ka l\impa pliw la 
l<•m-ti-ri-ti-ra-ti da. 

2 W:i tkJ•' , '•·mcy z«>j strarlH•m 
lonHi-ri-ti-m ( ) 
nri knli pod clachrm 
l m-ti·Ii-ti-ra d 

• " •• T 11 

76·1. 

ra d.e, 

3. Ja, wól, krÓ\\ka i zwinka 
lonHi-ri-ti-ra (:) 
i ta panna Kry pinka 
lom-ti-ri-ti-ra·ti cla, 

l. 7.a .r,irrćk; przt·cl sienią 

lom-ti·ri-ti-ra (:) 
'"żY 'pmpc ze . zwinią 
l••u-ti-ri-ti-ra-ti da. 



.-,. t "aln,it! j:! w lewy url (szynkt) 
lolll-ti-ri·ti·r·a (:) 
sz.11i11in Uto)wi: da~ ist gut! 
loru-ti-ri-ti-ra-ti da . 

l. :\[arsz, mar,;z, .\gronomia, 
mar ... z •! zielni 1 hł•l)'at ·y, 

zach~;:ca,irir rutszych zinmkohr 
do zno,ia. tło pracy. 

2. Zdzit011 it't:ki tłobry chemik 
tlzi~ nam gospotlarzy, 

ale mu z t:~ go")'Otiark:l 
wcale nit! do t11arzy. 

3 . A na::-z Forma 1) czy na kursach, 
czy tei. przy obiedzie, 

o cokolwiek zapytany, 
tło O~tl·ndy .iellzie. 

L \Vetcrynarz dobry ~iemiec~), 
dvbrzt: nam wykłada, 

leszczorkami jąllra kręci, 

zawłoki zakłada. 

. 'i. A nasz prawnik, człrk dowcipny 
i galluiski czasf'm, 

więc nie zgrzeszył :l. e warszawskilll 
został mecenasem l). 

6. J astrzębowski przeżył młodość 
przeżyt i wiek jary, 

on nas kocha jak swe rlzieci, 
niech żyje nasz stary! 

7. A leśnicy 1) co nas nczą 
jak oclmłodniat1 r~:by, 

niechaj żyją równie dingo 
jak olbrzymie d~by. 

8. Zieliński też nasz kochany 
profesor mierniczy, 

ilu uczniów w ~farymoncie 

tylni. druhów liczy. 
:Xuta pru•rohionll z ukraili1kiej dumki: 

!Je chody Jlryeiu na wtczernycu. 

1) Jn,peh tor Smar7.Pwsl<i. ~) Eichler. ~) Thim~. 4 ) Janrzewski PuJ .. ns • 

. ...... -



PRZYPISY. 





l. 

Do stronnicy 109, nr. 251. 

Gazeta lVarsza1,.ska z r. 1!:!5! n. 332 - 336 mieści li ty J. l. 
Kraszewskiego, o Poezyi szlacheckiej i Legendach herbowych. Czy· 
tamy tu: 

Herb Ogończyk, jak go o pi. u ją Nie iecki, Paprocki, Okolski 
i Biel ki 1 było to pół trzały bialoj, żelazem do góry pro to wy
rychtowanej, na pól piorticieuiu w polu czerwoueru' w hełm w d w i u 
ręce pnuieńskie do góry wyciągnione. Według zdania tych pisarzy, 
początek herbowi temu nadała w .Morawii rodzina Odrowążów, z wy
padku nnstępujt\ccgo. W r. l:ł52 Kurii albo Kuruani (zwnni 
także u Naru zewicza Połowcami) najechawszy Czechy i )lor01wi~;, 
kraje to zrabowali i znaczną liczbę niewolników z nich zabrali. Po
wracając z bogatym plonem (łupem) jeden z dowódców tej hordy, 
uprowadził takie córkę jedynacz-kę szlachetnego domu Odrowążów. 
Niejaki Piotr z Radzikowa, widzqc jej łkania i rozpa<·z nad swą 
niedolą i zachęcony wezwaniom jej pomocy, natarł o obiścio na do
wódcę hordy, zabił go a pann~: w adziwszy na nieprzyj1\ciel kiego 
konia, szczę 'Iiwie dowiózł do jej rodziny. Przez ' dzięcwobĆ za wy
bawienie od romoty i niewoli 1 dziewica, zdjąw~zy p i er ti c i oń 
z palca, r o z l a m a l n g o n a d w i e c z ę · c i, i jeduę z nich ofiaro
wala Piotrowi z Radzikowa na 7.Dak przysięgi 1 iż z nim tylko wej
dzie w związki małżeńskie. Piotr odebrał z wdzięczno· ci:~ łowo 

i pół pierścienia, i odjechał dla znłaiwienia swych zatrudn1eń wojen
nych i rodzinnych, skutkiem czego przez długi przeciąg cza u nie dał 
się widzieć swojej narzeczonej. Ta za· nie majtle żadnej o nim wia
domo'ci, gdy się o jej rękę zaczął dobijać jeden z zamożnych 
i znakomitych ryc,erzy, pomimo całej święto· ci ewoich przyrzeczeń, 
skłoniona naleganiami swoich rodziców, w końcu zdawała ię jut 
nakłaniać i objawiać za losowanie się do ich woli. DLicń ' łubu ozna
czono i wszy tko do zawarcia związków małżeńskich pr.~:ygotowano. 
W tern przyjechał Piotr z Hadzikowa, a okazaw q polowę pior~cie
nia sobie od dziewicy danego, żądal dotrzymania słowa. )l'ieJłu~o 
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wahała ai~ córka OdrOWilŻÓW a wyrzekłny pamiotne słowa: "godzien 
tego ten, żebym mu calem życiem przyjaM świadczyła, który mi 
życie przywrócił"- oddała mu awOjf\ r~k~. Odrowążowie przekonani 
o szlachetnym czynie Piotra z Radzikowa i o słuszności dotrzymania 
słowa, żadnego oporu nie czyniile, najehotniej na ten związek ze
zwolili. Na pamiątkę tego zdarzenia ułożono herb Ogończyk w spo· 
sób wyżej opisany. Nazwisko tego herbu pochodzi od imienia pierw· 
szego syna O g o n a (Egona) z tego małżeństwa zrodzonego. Że 
zaś mieli i drugiego syna imieniem P o wał a, ztl\d herb ten nazy
wają także niektórzy pisarze P o w a l a. W Niesieckim znajdujemy 
nazwiska l 04 rodzin używających tego herbu. 

Zdarzenie podobne podaje i powieść z Epiru. Obacz: Griechi8che 
und AlbaneBi8clle Marcllen von J. G. v. Habn (Leipzig 1864) tom li 
str. 159 i 319 nr. 113. 

K. W. Wojcieki (P1eśni l. B., tom I str. 119) przytacza pieśń 
podobnej treści, zaczynając!\ sio od słów: Bywaj zdrowa i szczę
śl~wa i t. d. Wszakże pieśń ta złożoną jest widocznie z fragmentów 
kilku innych pieśni, nie wiele majl\cych z sobą związku. Są to jakoby 
ułamki dum z Seryi I Ludu (Pieśni ludu, 1857) nr. 14 (str. 174), 
nr. 20 (str. 220)1 nr. 22 (str. 225), Ser. XII n. 510. 

2. 

Do str. 117. 

Treść pieśni z pod Czerska 1) podanej przez Wojciekiego (P. 
l. I. 165 ), podobna z pcczątku do nru 265 niniejszego Zbioru, zmienia 
się następole w sposób, vrzypominający niektóre pieśni czeskie 
łużyckie (obacz zbiory Erbena, Haupta i Smolera). 

O Czersku wspomina także i nr. 291. 
Siedział ,T a sio roc1.ek 
Sicdzid i dwa lata. 
XieLobunył ~wiata 
Bo mury WJtiOkie 
I wody głębokie 

Prosi ojca swego 
Ojca rodzonego. 
Przedaj owce, woły 
Pszenicę z atodoły 
A ayna wykupisz. 

1 ) Ull iver co/-J,txicon Z.edlera z r. 1739-47 (Lipsk i Halle), powiada: 
~CzPrsko, Czyrsko oder Csyrcko (lat. Czerscbia), eine Stadt in Polen 
an tłt•r Weixel, 6 Meilen Uber Wllracbau, woselbst der Adel des Landes 
zur ~;rhaltung seiner Freibeit zueammen zu kommen pfieget. Von ibr 
wird .MasoTien, worinnen Wanchau lieget, auob die Czercenaiacbe 
Wo~·wodscbafft genennet. Bey der Stadt Czorsko liegt ein gemauertes 
Srhloss auf einem bohen Felaen, so sehr atarok gebauet iet. Dlugossua 
Hiat. Polon. I p. 14". 



I owce i woły 
I p zenicę J,; u pi z 
A H) na nie kupisz . 
• iedzi Jasio roczek 
Siedzi i pół lata 
Nie uwidzi 'wiata; 
Kaai swojej pro,i 
Łzami oczy rosi. 
Kaaia nie mieszkała 
I przymoeła ~z nur), 
Pod murem atojab: 
Przeskocz Ja iu mury, 
Jak za brak nie liny 
Jasiu mój jedyny 

2ifl 

.·a-ci jeszcze ko ę (" ark0('7 
('o pod wiankiem n!\8Z'.'· 
Pod murem stojnł 
I rzewme płakAła -
Podała mu koaL 
.Tas111 z mur•'•" · koczv. 
I z murów ze kuczvł • 
•'/\ plecy dziewcz)1iy, 
A z pleców na kun i a: 
' 1adaJ KA iu mnj.• 

J \\Oln,· Ja, J eńk o 

TJ~ mufa K lt>nko. 

Do str. 121 nr. 274 

~!owacy w okolicy Trenc:r.yna i Bystrzycy śpiewają pie.'ń podobnq, 
która brzmi: 

Czerne oczy, pod't'e spat. 
bo mueit'e rano w tat. 
A to rano raniczko, 
ked' wvduiza slni~>czko. 

z slnieczko wychodj, 
ma mila se prechodj . 
Prechodj se po rynku, 
dońe~'e mim nowinku. 
NowinHzku takowu , 
że na wojnu werbuju. 

Ked' werbuj u, bud u brat, 
. z koda chlaprów 1111 tok rat' ! 
Daju konia i zaty 
i klnhurz ik rohatv. 
Za klobuczik p •n.tlirzku, 
a ku hnku · z:~bliczku . 
A do ruki karabin, 
ul. tia mila zo tu,.im. 
Zo. tn1ł mila komu chcesz, 
ut. ty mu.ia ńe hude z. 

M u z y k a. 

\V, A. Maciejowaki w artykule: łbw ko o d!!żności i duchu 
poezyi polskiej XVI wieku (Tygodlltk literacki, Pozna1i l 40 
u. 30) mówi: 

,. Toż same cechy co poozya, no~iła na sohi~ muzyka i taniec, 
nieodst~pne tamtej towarzyszki, które wszakże prędzej od mej wydo
skonaliły się (?); bo łatwiej jest człowiekowi upiękBlyć i wydo~:~ko· 
n alić powierzchowność ciała 1 niżeli serce swe i rozum ukształcić. 
Dla tego też tantec i muzyka polska prędzej niż poezya. stała. i,. 
Europej ką; w nich naród nasz iyć będz•o wiecznie, one przeciągną 
jego życie po za prze . zło ' ć, ono za w le urny łowość polską pit;knie 
charakteryzować l.Jęd~ . Ziemie ruskie, lałopolskie i Mazowsze, kła-
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dały głównie te krainy obszernego uaszego królestwa, które no.jwyua
tniejsze miały cechy poezyi narodowej, tuuzież tarica i muzyki. Trzy 
nadobne te sztuki łączyły się w jednej ojczyźnie polskiej, ogniwem 
swojem nie tylko kraje prted- J agiello1iskiej, ale i ziemie po-J agiolloli
skiej Polski spajając ściśle. Sielskie pienia, tudzież kozak i dumka, 
satyra, tudzież krakowiak i mazurek 1 charakteryzowAły poezyją, 
taniec i muzykę ziem ruskich, Małopolski i Mazowsza; a religijne 
pienia z ta1icem polskim i właściwą muzyką, z pierwotnego swego 
siedliska, z \Vielkopolski, po calem ro;dawszy się królestwie 1 łączyły 
w jedno całą przestrzeri obszernej Lechii porl względem sztuk nado
bnych. Tkliwości i wdzięków nadobne te dzieci, ~luz i Gracyj ów 
córy (jak starożytni mawiali Grecy) pielęgnował Polak od kolebki 
aż do grobu, mianowicie też w XVI wieku, dopók1 w XVIl wieku 
fanatyzm nie zakłócił naród i na chwilę nie przerwał tych przyje
mnych zabaw'' 1). 

5. 

Kaltndarz illustrowany J. Ungra na rok 1863 (War~zawa) 
podaje artykuł Maurycego Karasowskiego po tyt: .lfuzyka ludowa, 
w słowach: 

~Słuchając smutnych dum ukraińskich, dzielnych krakowiaków, 
uziarskich mazurów i kujawiaków, wy:ipiewywany'ch lub wygrywanych 
przez lud nasz wiejski, obok szczerej rozkoszy napełniającej serce 
z powodu dziwnie miłego wrażenia jakie ta piękna lubo nie uczona 
i bez protensyi melodya zawsze na mnie wywiera, zadawałem sobie 
nie raz pytanie: Kto ją tworzy? Kto' tych tysiącznych pieśni tak 
nadolmie kształtnych w melodyjnej i rytmicznej formie jest autorem? 
Zapytajcie oto grajka wiejskiego wycinającego od ucha na skrzypcach 
oberki, mazury lub krakowiaki; zapytajcie śpiewających tęskne dumy 
i inne rozmaitej treści piosnki, dziewoje albo parobczaków, a każde 
z nich jedną zawsze da wam odpowiedź: - "Nie wiemy. Tak wszyscy 
starsi śpiewają, tak nas wyuczyli i my też tak samo śpiewamy." 
Lud przyjmując piosnkę i przyswajając ją sobie, nietroszczy eię 
wcale o jej autora; owa arystokratycznego świata formuła: "Kto go 
rodzi?" jak wiole innych bez których ten świst obejś~ eię nie może, 
dla ludu, tak w tym jako i w katdym innym względzie, jest zupeł
nie obojętną. Co do duszy jego przemówi, co za serce uchwyci, 
staje mu się drogiem, staje mu się potrzebnem; a jak krople d~dtu 
lub rosy, odświeżają pośród skwarnych promieni słońca wyschłlł od 
gorąca rolę, tak muzyka odświeża i skrapia poetyczności wyrazem, 

t) Pour1nj1!re takte o muzyce ludowej uwagi znajdujemy w czuopl&mie 
Ruch 1111tzyczny wyrlawanem w latach 1867 - 63 w Warszawie przez 
Józefa Sikorskiego, jak równie! w Bibliotece lVarsz. i w Encyklope
rfyach powszechnych. 
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uznojonego wśród ciężkiej pracy ducha jego. Jednakże, dla nas muzy
ków z powołania, trudniqcych się szeroko mniej więcej upraw:! tej 
ztuki, dziwnE'm się wydaje, zkąd ta piękno'ć formy, zkąd ta logi
czność my 'li bierze się w tych tysiącznych muzykalnych produkcyacb 
ludu naszego. Jakie zmy l estetyczny musi być wielki w naruclzie, 
~dy ucz hdnych pr..t:ygoto\1 awczych tudyów, bez żadnej wstępnej 
nauki, wieliniacy nasi nioznający wcale u ut, ani nic posiadający 
najmniejszego elcruoutarnegu nawet pojęcia o muzyce, tworzą ncrzy 
zdumiewające muzyków z powołania wdziękiem me lody i, wy śpiew lłjl! 
jo albo wygrywają z nieporównaną dokladull'cią rytmiczną i Zl\dziwia
jącą czystością iutonacyi i muzykalnego wyrazu. Satura, ta w pólnn. 
matka wszllchstworzenia, ujmując może ludo"i na zemu klimatyc.mych 
dobrodziejstw, zmuszając go do twardej pracy około ziemi na której 
żyć mu przeznaczyła, w zamian ciężkich warunków społecznego i poli
tycznego istnienia, obdarzyła go hojnie zmysłem lirycznego nastroju, 
ażeby poezJil i muzyką, jak balsamom gojllcym bolejące rany, pocie-
mi się, a pocieszając się zapominał rboć na l!hwiłę o trudnom 
położeniu swojem, ażeby w poezyi i muzyce, w tych dwóch niebiali
akich siostrzycach, znalazł opiekunów w niedoli, przewodniczki zalicie
lające kwiatami szlachetnych uczuć, szeroki i stromy gośeiniec żywota. 

Piękuoilć i pro. to ta sitJI kich pi e 'ni, :tachwyca nas wszylitkich 
uk ztałceń t.ych iutellektualnie ludzi; wielu z uczonych naszych muzy
ków od etasów najdawńiejszych, usiłowało naśladujtl«' takowe 1 two
rzyć pie.iui dla tego ludu któren w rzeczach sztuki muzycznej 
z naukowego stanowiska uważając, jest wpełnie ci~mnym. A jednak 
pomimo tej cieumo.' ci, je t on najprtednic>jst.ym i najlepszym zna w··~ 
w tym względzie. Z po 'ród nie1.łiczonego 111nóstwa produkcyj natwo
rzonych przez artystów z powołania, pomiędzy którymi byli nawet 
ludzit: znakomitego talentu, zaledwie małą tylko cząsteczkę Ich pło
dów lud obie przyswoił, ale to tak małą, ie o tern nawet niewarto 
wspominać; resztę za· jako niezgadzającą się z jego uczuciem, jako 
nienacechowaną prawdziwem duchem lirycznego wiejakiego natchnie
nia, jako zbyt sztuczną albo zbyt blado i nieudolnie naśładownicz,t, 
odr.~:ucil prędzej łub później, mniej łub więcej dor11ioie. 

Przy łuchajmy ię tej muzyco wygrywanej albo wy'piewywanuj 
przez lud na całym o b zarze ziemi naszej; przypatrzmy sil) uważnie 
zbiorom muzyki gminnej, nagromRdzoDym już przez niektórych gorli 
wy ch zbieraczy, a przekonarny ię, że wpływ na nią największych 

nawet narodowych kompozytorów, jest bardzo mały; zaledwie kilka 
pioenek Jana Steraniego, El nera, Kurpi1iRll:iego i innyc·h, dojr:t(:Ć 
tam można, i to czę'ciej w mia tach, mia teczkach, anitcli wo ,.,. iacb 
zebranych, więc raczej przez lud miejski aniżeli wiejaki wyśpiewy 
wanych. Jakimże one sposobem przeniknęły tamże? Oto przez teatr, 
dwory i dworki szlacheckie. Dlaczego lud ich nieodrzucił i nieode
pchnął jak to się zwykle dzieje z tysiączneroi z tego samego co one, 
to jest uczonego źródła wypływającerui? Bo w nich jest tok i natura 
melodyi ludowej, wiernie zachowywana, bo pomimo na'ladownictwa, 



jest w ńich prawda duchowa szrzęśliwie w rzadkich chwilach na
tchnienie przez kompozytora żywcem pochwycona. Szlachta zjeżdża
jąca dawniej tłumnie dla spraw publicznych albo i prywatnyrh do 
miasta, szr;wgólniej pod koniec istnienia patistwa, biAgła ochoczo 
do teatru, bo rnm nie jedną alluzyę do ówczesnego polityczn('go 
położenia, do glów11iejszych w kraju stronnictw albo pojedynczych 
ludzi uslysze(~ mngla. Piosnki krótkie a donośne znaczeniem jak 
naprzykład w f{rakowiakarlt i Góralach i tym podobnych operach, 
alho tei. układane ulotnie z powodu różnych okoliczno~ci, przypadały 
do serra wst.y tkich1 wi~c każdy rad był je sobie przyswoić, nucono 
je i tak pr·zywoi.ono do domu. \\'net żony, córki, drobna dziatwa 
uczył<~ się i śpiewnla. Z pokojów, piosnki przechodziły do garderoby, 
prokarni i ~tajni: tam czeladź i służba złożona zwykle z ludu wiej
. kiego uczyła ~i..- ich także; z tamtąd szły już prostą drogą do chat 
wiuj~kich i oto t:tkim sposobem najczęściej, pietini w miastach ukła

done, przechndliły do gminu zlewając się i wsiąkając do og-ólnego 
skarbu muzyki narodowej. Sąsiedztwa wit:kszych miast, wywierały 
i wywierają 1a wsze na muzykę ludową wpływ przeważny: ztądtn 
pomit;dzy pie~niami przez włościan wyśpiewywanemi 

1 
nicmalfl jest 

takich, które nrtjwyrażniej przez wesołych mieszczan układane były; 
w nich to forrna melodyr wyróżnia się już znacznic od czysto siel
skiej, a słowa noRzą na !-Ol ie cech'< swobodniejszego wyrażania myśli, 
posuwającej srę nawet l ' zę. to do nieskromno~ci. 

W muzyt~e tanecznej, lud więcej nierównie pokazuje się być 
Ramodzi!~łnylll; pochod11 to zt~(l t.apewne, iż sam sobie wygrywa, 
że ~więta, l'l1rzciny1 wr~ rąny1 wosela, obchodzi zwykle własną S\\ oją 

muzyką złożoną w Knkowskicm i na Mazowszu ze skrzypków, 
w okolicach pod-Karpackich ze skrzypków i kobzy, na Rusi ZR~, 
ze skr.typków, ha~sów i cymbałów. Chciwość niektórych dziedzil'Ów 
starających si•: przedcwszystkiem o podni• sienie intrat propinacyjnych, 
posprowadzała owe ochydno pozytywki czyli katarynki, posażąc niemi 
wiej kic kurczmy, użeby w każdej chwili przeraźliwą mulyką podnio · 
cal- w wre~ninkach ochotę do tańców i pijatyki. zkaradne te narzt,"
dzia nowożytnej karczemnej spekulacyi, JUŻ w wielu miejscach wyru
gowały zcl:t w na graJkÓw wiejskich; szczególniej w okolicach War
szrnvy 

1 
coraz rt.adszym oni są i prawdopodobnie wkrótce znikną 

zupełnrP. W zamiłln wi~c Złl owe odwieczne skrzypki, zr.pomocą 
ktbnch lud nas1. tyłu dzi rskici:J krakowiaków, mazurów i kujawiaków 
wy~piewywał z duszy, wto'•rując im pieśnią improwizowaną z serde
cwe •u narebnienia, łystomy tylko chrypliwe i przedęte odgłosy 
katarynek 1) . Odybyż to je zcze katarynki te, robione były przez 
ludzi zamiłowauych do muzyki ludowej, rozumiejących jej obecne 
i przyszle znaczenie, albo zresztr! przez fabrykantów wykształconych 
mut.ykulr11e. Ale gdzie tum. Każdy z nich stara się przedewszystkiem 
o to, ażeby jak najwit;kezł\ rozmaito'ć ta1iców nabić na jeden wałek; 

l ) t • skartał aię na tu jut. Ktdm. Brodziński. 



więc walce 1 utaj ery, szoty, polki i t. p. mięszają się wzajemni!·, 
a jeteli któren z nich użyje jakiego ludowego oberka, mazura albo 
krakowiaka, to tak nielitościwic spowije go powijakami barbarzyń
skiej i fałszywej harmonii, tak poprzekręra, że aż się dusza wzdryga 
słuchając na jakie to dysharmonijne tortury biorą ci pseudo-orgiin
mistrze muzykę ludowq. Gdyby Rada miejska w Warszawie nie miała 
tysiąca ważniejszych i naglejszyrh spraw do załatwienia, obchotlzą
rych w wybzym stopniu stolicę, a nawet resztę kraju, to ośmieliłbym 
ię zaproponować, ażeby wyznacz) la komitet złożony z ludzi biegłych, 

dla czuwania nad v.·yrobami organków, przeznaczonych do figurowa
nia jako najważniejsza ozdoba karczem wiejskich i przynęta na 
skory do podchmielenia sohie ludek. Niechby każtly trudni<!CY się 
ich robieniem, złożył wprzód egzamen z muzykalnego swego uzrłol
nienia, a mianowicie 1 z umiejętnego i rzystego podkładu pod melo
dyę harmonii. Możeby tym spoRohem udało się choć wczęści popra
wić ~o złe, jakie z upowszechniania siQ tych szkaradnych instrumen
tów maszyno\\ ych wynika. Katarynk:i rugując z miejsca gdzie się 
usadowią, wiejskich samorodnyrh grajków, zabijają w ludzie naszym 
ów cudowny zmysł muzykalno~ci, jakim go natura hojnie obdarzyła, 
zaszczepiając w nim z krzywdą narodowej muzyki walce, polki, sztu
jery, więc melodye tRńców przeciwnych jego naturze i moraluemu 
usposobieniu. Bałamucą mu głowę i słuch rytmem obcym i żatlnegu 
duchowego z niru związku mieć niemogącym; a co jeszcze ~01·sza, 

fałszywą swoją harmonią, zarażają wrodzone w nim poczucie natural
nego tonowego dźwięku i zamieniają go mimowolnie w muzykaln~· 
idyotyzm i to wszystko dziQki barbarzy1iskiomu obchodzeniu 5i~ ze 
sztuką fabrykantów katarynek, cbciwo'ci propinatorów i tolerancyi 
jaką mają w miastach dla tego rodzaju w)·robów. 

Istotnie, słuchając nieraz prtechodzt!cej po ulicach '\'\ar za wy 
katarynki, i wrzeszczącej ochrypłym, niby nałogowego z pod Karasia l) 
pijaka głosem, myillę sobie, jakie też o mur.ykalności naszej może 
mieć wyobratenie cudzoziemiec, przysłuchując) się takiej muzyce oJ 
rana do nocy rozlegającej ~i~ po bruku stolicy~ J>awniej, katarynia
rze pilnowalt się przynajmniej szynków i tam tyłku traktowali lu
cbaczy swym tnlentom; lecz od cza~u jak l.aCt.ttłi do nas przychodzić 
\nosi z ulepszoneroi organkami paryzkiego wyrobu i dawtH: nn dzie
dzińcach domów all!o pod otwarte mi ukrulmi swojo koncerta, nasze 
łobuzy dalejże ich w tom na 'l1\dow ać; i włóczą się teraz najbezczel
niej od domu do domu, godzinami wy gry" n_ią ua pollwórka(·h, pned 
r<'~tauracyarui i t. p. kalecząc ludL:iom u zy, zmuszając swoj;! obydm\ 
muzyką psów do wycia, z czego si~ nieraz tworty taki wrza. k nic
zno~ny, że najtęższe nerwy wytrzymać go nie- są w litanie~. 

1) W pałacu niegdy' Karasia (n~t Krak. pr1~dm. naprzeci" pomnika Koper
nik~t) była głośna piwiarnia i sz~·nkownin. 
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6. 

Do str. 167. 

TANIEC. 

Karol Czerniawski przy opisie Tańców narodowych. (Charakte
ry tyka tar-.ców, obacz: Biblioteka łVarszatcska z r. 1847, tom II. 
i w oddzielnem wydaniu w War zawie r. 1860) zaznacza, iż od nie
pamiętnych czasów tańce były w wielkiero u na użyciu, o czeru 
w pomiuają Bielski, 'tryjkow ki, .·aru zewicz, ~ iemcewicz, Gol~bio
w ki i t. d .• Rodzinnemi naszeroi tańcami ą: Polonez dawniej 
wielkim, pieszym lub polskim zwauy, krakowiak, mazur, kujawiak, 
obertas, szumka, kozak, okrą"'ly, i wiele innych prowincyoualnych, 
z użycia wy złych i poPhloniętych ogólneroi tańcami. Ujrzysz je pod 
8trzechą ludu i po dworach szlachty~. 

"Gromadno 'ć w tańcu (nieograniczona liczba par), to gromada 
~łow ian. Przodkowaniu je«lnego (prqwiloje pierw z ej pary) to głowa 
w gromadzie 1 ). Razem, to p zczoly i matka mistycznej hi tory i: 
tó lud i wojewoda dawnych Slowian; to Rzeczpo~polita z królem; 
kolo rycer~kie z Hetmanem; to wie~ i dwór; to państwo-mlocL!Ii 
z weselem•. 

"Cywilizacya rolniczych Słowian, tak przeważna uczuciem i ser
dcczru~ wiarą, karty swej hi toryi zapisała szlachetnorni uniesieniami 
nicoględnego serca i głr:bokiej wi11ry; i S) roboliczną jej figurą jest 
kol o od serca, wiarą rozpromieniono. Wielkie koło znajdziesz tylb1 
w g-romadnych tar-.cach łowiau, i na~zych tańców za adnicz11 figurą 
je t oś i koł o (w przedkującym i gromudzie l". 

,. Kiedy posłannictwem nas."ego narodu n,tleżało być przedmu
rzem Europie od napadów Tatarów i w obronie Chrystusowej wiary 
ciągło boje zwierać; wówcza pien~ia,tek wojenny i w tańcach gó
rował, czę to bowiem sami mężczyźni tańczylt i jeden drugiemu słu
żąc, jak na wojnie zeregowy rycerzowi ~). ~iewin ty jednak nie 
Lyły cnłkiern wylączono z tańców; dzieliły one w pólne zabawy, 
jak d1icliły nieraz wojenne trudy i niebezpieczeń twa swych braci 
mężówll. 

1 ) Przodkowaniejodnogo w tańcu 7.1\WSzo u n~smiałomiej~ce.Rey 
z !'f agłow i c posiada tak t. e: "Patrzajto na pi oszczoszki paniey fortuny, 
a on1 siQ ubiegaj·' kto ma pierwszy w tanku poskoczyć". To.t samo 
w l'aml'iJŁnikach Pa ka (przy opisie t ń<:a w Krakowski m). 

') Widzimy to ze 11 8pomuień niektórych pi arlvW na zych. I tak Rey po
"'uula: .Przyszli raz p1mi~ta w maszkarach przed króla, tak.te czyni:!C 

w<•j taniec parami: obaczy kto~ grednią par•:, w której był pan W ol
ki mltH'znik, z dru~1m nie pomnę kim, bardzo małym i rzecze: By 

wle<lzie,:, pmwi, co to la para tak bardzo nierymowna; a drugi stoj:!C 
p•••lle nie,;o rzekł; Zgadnę ja ktvrz • SI!; a gdy ten za ię j:!ł prosi l\ 
.1by ruu powiedział, atoli prawi: l'o je t roch. a to piesek". (Wicin 
1 p1e zek w szarhnch • 



•) . 

Tamce pol ki. 

L. Goł•,hiowski w dziele: ("ry t /.abr111y. (WRr za"·a 1831 tr. 
:105) mówi: ,.. 'ic znRm tRJirn (powiada pani G u o b r i a n t), któryhy 
do tego stopnia uprzejmo~ć, powagę i przyjemność ł1!czył, jak pol-
ki. Poważny to i r~·crr ki taniec, jedyny podobno, który najdoRtoj
niej~zym o-obom i monarchom i rycer kiemu przy Łoi ubiorowi. 
Charakter tego taJi<•n mn ~woją poozyę i naronOWil wła.'ciwo ć, kt )· 
rej znam ieuiem uroczysta powaga: nie wyraża namiętno· ci, lecz zdaje 
ię hy: tr~·umfalnym pochodem. Zobaczmy jak ~o ta1icowano )'rzed-

tem? j 1 kim odrninnom później ten taniec ulegał: 

W t~·m po parze panienki w~1edł zy ię ukłoni1! 
T waodą rey, wzi .w 7Y jedna <l rug-ą Jłonilj. 
H "Y"ahi. weAołe z za tuła młodzieńce, 
.\ ri z nit'mi tań ują chędogo o waeńce. 

r.dzywa ~ię K a~' per }l i a s k o w. ki w zbiorze swych Rytmńrr r. 
1622 wydanym. Z tego kreślenia wi1hę, że kiedy w dzieli zabawie 
poświęcony 1 mężczyżni zebrani ob~icdli ławy i stoły w około, płeć 
piękna koJ!cz~·ła swój ubiór, panienki zwła. zeza. ~latki nie potrze· 
hujące tak długiego na to czasu, mogły już znajdować 11ię w połe
czeń~twie i oiywiać je rozmową. W tern otwierają ię podwoje, 
wchodzą ~kramne dziewice parami, "ieńcem ozdobione ich kronie, 
wieniec trzymają w ręku, zabrzmi lodko muzyka narodowam pie
niem, one połeczeństwo całe okrążają: rodzicom, krewnym, ętlzi
wym i poważnym czyniąc ukłony głęb. ze, i '\ zyRtkich zgrom dzo
nych powitaniem racząc. Pnypatrywano się im z upodohaniPm, po 
niojakiEij dopiero chwili uywała . ię młodzież lużyć tm i par m1 r6-
wno krok w krok za niemi po tępowała. 'l'o może pierwszym było 
powodem lękliwem i niAwinnem 1. a wraca n i a kol a, jak gdyby 
odosobnić się chciały, lecz naprbino unikaty mężczyzn: raz po 'wię
riw~zy im usługi swoje, nie od tępowali ir.h młodzio1icy aż się skoń
czył taniec. \Vdzięczne za to dziewice . nać im za matek swych ze
zwoleniem, ofiarowały wieńce prz zna<'zając ich tom samem i na 
dalszy czas za taneczników swoich. \Vieńcem otrzymanym py11zniła 
ię młodzież, krasiła n1m we rzoła, biorąc to za szezęailiwe godło 

zasłużenia k1edy kolwiek na rycersk1e lub rozmarynowe wieńce. 

Pann · wieńr , pier cienie p nicom dawają. 
DBJf!C sobi dobranoc, m ale ię tegnają: 

powiada Rej w Wizertmkt' ty u ota człowieka poczciwego. Miejsce 
zabawom poświęcone zdobiły kwiaty jak mówi tenże: Wszędy kwili· 
ciem strzęsiono, w11zędy wiszą wianki. 

Po tańcu panien i kawaler~kim następowal zapewno poważniej· 
p,zy t a n i e c m a tron, którym sędziw~i łni.yli mężowie: czyli same 
parami tańczyły równic, rzyli wiekiem nabytą już sławą up wnione, 
przyjmowały podaną obie rękę prosz ,cogo o ni uawzajom ło-



~t.tJt • go lllt: i•·t.ytny. Zno11 11 na-l'?Jl.>w:tł rl::11'1r ir;;y l< tlli,·c', ezy to k11.i.d•' j 
J•lll')' Z 0'11łollll j !lllliOy jej <'t.yJj uw/)ch l niei-.:iPd)" wi ę cej męicz;-zu, 
/l ni<'llli pn"ł•:puj:H•ydl /. ~ndnO,CI<!: 1' /.j kir d~ Wi•:ks/.0 IJyłn Społo· 
<'~l·tbtwn 1 W7.lll:tgalol SI~ ochota, przt'l'lat-tne pu,r dziewic i kawa
l<.'r<.IW w fH~"nyc·h odlcgłn~eJadl za •whl[ t:tlicllJ<!CYch. Taniec ~ię koti
t·t.y, a jak si•: zaczpHd od uJdqn•'•w, tak 1 knJi<·z:!'' ukłonić sit; trzeb:t 
<lla okaz,tnia, ie się reni kawnlrr~ktt po•lu,;•.: <'i TJawmjem kłnninh 
~1ę, clziękuj.11~ za daut1 im ~po~ounn•Ć ~tużenHt. '). 

\Y uro<·tystych obrzt;,l:trh, i'rt.~ ,Juh<u•h, talieowal malionPk 
z obluuie111Cą w p1erwszej p•n1e, z:\ niem1 sdy dwa rzędy l'arzyst•.1 
słuiby dam~kil'j i kawaler•kirj; tr1k ua west-lu tiiTI<'Ował :\fitdlał król 
1. pr,łowl"l\ swoją, za ntrn srn·1t••ro11ie paruni, a tli. kr,'.tową damy, 
jedna z dru~'! · Orl tak powa:i.ne;to i skr>Jrnllc~o t>llit'>t. nic· .,-PdLił,, 
~i'.' w ymaw>;ll~ 111 kom u. ani duciJowu) rn ll<lwet. Z<\ Ja na IJ I. "'' w•· 
~!' l l! ktc'lrPj; ;,: panien th1or~kich w ŻMkwi1 rf'~t.tf~ nC•I'Y bo'l'·ion(l ki\' 
wń~1tmi. I jo, powiada <łnktor Routh, kapelan przy poślt~ ang-H•I•kim 
t:nicownr nlu<illło!m l .\1 'l d o n n ą, J..:tór;} mi d>~! " r•~k·: 7..>tłu, ki hi
Rkup płol'ki. :'~dz1wi ~o·n:ltor,)wit' i P'"'· ażnol pilnii.! buico\\alv t •Ue, 
lN•z wv•ołn;,: 117ra•t;t

1 
pocz 1tek tAJirów pnwniny. krntiee id1 we~oly 

bywał ai .lo pu~roty . Pll>llWRj:~ sit: zrazu l"'"''dni<!, (t e n i: 'l S o Ul h 
111 ów i), ko•iczy SI•.' na skokach, nst•tje w 111Bporzątlku. "\',',z•tkżH tu 
~i';' myl1, 1.1\ ,,owt(,rzeniem albowiem picrw~z.,j <'t~Hci muzyk: l'llio'a, 
kr11irzy ~i•: on wedle prawideł. T a k l .i·~~~~ w dal,.t.ym po&t~pie c,.
ra;; ~nać ~i..: przy~piP,t:tł, n u:• ·nni,,c· pr1P- i ' t•tcz11ł zapewne w pozr> 
~tałf' jui. u ludu wiej~k~t•go rylkn o h ort a s y. ~l<ronwn.~,; nl.n~tl-a 

~t11rorytnC'~O tmica polsku ·I?0 1 n;o o drt.lll'ólj ąPa w~Zitl;i.e po,;lngt pt••t 
drugtcj, ~;otnwPj zaw'Zl' do nkazani11, Ile pnyszlo żyrio Sl\cj t• :wa
rzy~zkt, 1lo w~pM<•bywntelki cen11 a •.1. eh•~ć \\Z:tjt!ntnej ucz) nno-ct 
ro1łą w kałdom zdarzeniu JC•t nat·ndowo~ci zal• u~. l w teJ pn~tn~i, 
jaką póź11iej ~nać polski tantec prz} brat, kieJy jui. n te kohi..tn. z kn
btl't:~, i rnężctywa z mt:żczyt.ną tu!'tcujf', lrcz ob1o płci połąelon•• 

'J ]), LHI'o"r'ur ''Pi•uhcy podrt,ż pani dr liu•'-briant (r. tl'45), l'iekav.y 
Kkr, .. ilo~ obr.>l. do,mtkuw, przepychu ! hol;aetw nttpełniaJI!ryrh palile 
Kazanowbki••go w \\'arRzawie, (nb. Pa~~tittniki o tiaronej l'o/.,ce l. l·. 
~i~mt•ewirzn, tom (\ l· O tat\l'adt powia1la on: 

.l'o 'kończoni'J k"].~,·yi, zRI!licn>ł;t si..: mut.ykR w tańc·e. ~!arsznłko"a 
Knz:trt>~w~kn rań<-nwałR z bratem ~woim !-iłu~zk·~ podskRrhim Lit. . 
. \lur:.;mhta z Onnzu:.;<'•" \lyszkow~ki z 'wO,JI! żon1!; Rłowem, cała karn-
1'•"11". pr•'"'7. .\Lar~zalkR 1 pani do Ou,:bnant. :-li<' znam tańca, który!" 
tak "l'l'll'jllln\,·, vown:.:•: t prz)"jemno.:,: wru1. ł<!czył. Tańcowali w okr<!;.:'• 
-'"~·ki•• ''""' knhtoty b~ły rllzllm, pnt>'m <łw•),•h lllf,llrzyzn i tak Cli!· 
-:iem Pit'l'"'P/Il ,., .. ,,: pult•~Jiłll w pokłonach, potout w krnkllch •l •) 
IHi;u·\· i III Ul~ ki , , r t.~ ... tO""•lWRn~·dt, f•t.n~,tmi dwie tlfuu~V' bt}tł•!t~e n B czeic 
>. tlll!ll;ll'kll 'r"·llut'lll ,j,: 'l'io~z<ur. r zwracały, 111by ciW•!C unikn~•' ka
wnler···"· i•l.!<' ~ ·· h .' \ ll!CIIIi. l z•;•H•• ,j.., tnulazłom III\ po•lobuych hnlarh 
u l""rw•n••l; plln(•w <l"·nr,ki,·h i zn\1 qr.o muie ht\wily: nic w nich n11• 
'lp:nrywałru. t.tldtJ~n . CZ t'llllil>y przymllwi<' mot nR. t~ lko tem zaw~7P 
wi•l7tał pru" jp Jt'ill'n rodwj l>n'll'll: lel'z p,',fniej przekonałem się w Ha
dzi<·jnwtl:>t l' h, że w~,, y,tkie >·! w l'ol"ce znanemi". 
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lod~zem i wzuj1 mnc•n z, ufaniu płynq l'arami. ~b•jo w v.ieri u powa-
i:n t 111 i ('C 11 :tro d o wy. Katuing to hal n, " t.wijn w t•aloj ~wioio'd 

'· •t,; tuuerznic, rozmn1to ' ć nh•ilrÓ'I, 1 ten 1, 1 iclJio ma zaszczyt, 1•• 
o ' ' zy tkirh krajach rlnjśwJCtuiojgw bnll' otwiera 1) . 

1 zyli g o 1. fnncn~kiu1 mn111eirm , z nil•mit•r.k im c'llemantlttll po
ró \1111<1 t.twhcPmy 'l, wiunczn•! ma Illt<l niemi wyż zoAć i powagę; 
t •m r .. 'ń ~ · wintnl' i wymuszone, ni o ~~\ Uumarznmi uc~zuć, dulckst. O•l 
n i h ,o. c ol o'ć, m ił t\ nniwno'ć i wdzic:ki pro~tej natury; naRt tnuiPC 
,-,ę c j ma daleko ~wohouy. ('O wolny l ocz mtly, 11 1e je o; t Jll :c powyi-
~tt•, tontralnym. Polvnez, co do kroklnv wych nawet. 1 p!'!IV!I ! 

1. 1 kf\ pełną !lzllłchetnej prostoty hyt tnri••ownny: tn pi,YIIIII') jedrm 
i tlrugn noga po ' uwala ąię naprzt'•u, t ~ znowu sknpionf! w•tri,YIIl -
1·nły się na chwilę, wzucosiło s1ę dwi o pl ~ ty i w;,l ll nnlo l kk •• '' '' 

l•alt:nch. Kto wiuział pit:knio tnń!'ujacych g o .!al\llJ"h l'ohtkv ,. 
i Stani,law,, Augu~ta, r1.ylii. mu wdli\: k {o\\ 1110 przyzutt'i' Z . tlt r ht tn .! 
J<Otlnością tat\cowano ~o przedtem, odzp'a IQ d<• •·ipua l'olka (.1 a 
raczewska z domu Krn~itiskn) w r•)man~io, który •z)tałnm w rt." 
kopiśmie, cudzoziemc~y 1 młod1ik1 nieumiejlj<' ~·o powa/.u,~ !llli!'owut.' 
nazwuli polski tauiec ronuow:1 chodzącą; lub•• i tu, ;Lż . tliż małą 
jest z u Ie tą polnrn·za, żo t l•> o kra y je~o ~lui.y w y m o w a, 1 l tr 1 
miary ObJCtajom nn~tym wła~ciwy, <)hywatPI kiom11 i.~ ciu wolnego 
narodu odpowiedni. Gr;~;c<•znuść trzcha hylo wynurt.yć !.Bpras.-:aj;!l' 
do taricft, i w dalszym r; ,,gu slui) ł Jo ~laJkic:;o w~ slowian i a s i~. 
jakiem uczuril•, !uh sam.• tylkt• uprLt•j m o ,; ć , jedm~ płoć ku drugiej 
natchnąć jest ' ~ranie. Oh ok 111111:yki \' ) wkaln o ~ć ubioru, 1 wdzięk 

J'l!wny we oło,ci towor'Y"I.<!cy, •łajo . pn~olmo'ć podoilania si~. Od · 
glos muz) k 1 za••hęcn do I'J<:hazrgo mówienut, do cichszej joRzczo 
odpowiedzi, w tł1..m • o dozwala u unąć ię od 'wiadków niejako, co~ 
tkliwego powiedw~ r i U!<ły~lOĆ, lekkit1m r~ki r1:nieniom czuło za tn 
złożyć dzięki, a w prt.opclnicniu ucwć i niem1l nawet p rnwndząc 
"<'e n~. w zakręcie tylko pi~,:kuo spotykając oczy, zrowmicć poru· 

1) Pne-~co<lttil.: nllukoll'y i lil•rM. (Lw[,w 1~77 liptec ~tr 615J w artykuł• Pr. 
Kętrzyńskie~n: l'etursllllrg w roku 17:!11, m."•w i: t przy opi~ie rnołteństwl\ 
.i~•lnego z <losrojmk<>w\: .Po ollil.lclzio po~z łt w~1.yscy w pal11~u CRr kim 
•lo insz ej sttli na t ·•ńrn l przy wcs~luJenerai· RcljutantR) j nnpnód pien• 
szy marezułP.k, 1\ m r załków było 12, kt t•rych pan-mło<ly powiniPH 
konttnltuwnr. Tańro,.nli wył.!rznie pruwi iJ pniaku, hu francuzkie •o 
łllńcn jRkn~ rznclko ui)wRjt!· ZRc7.ęłll tańce ( ' RrOWB .Jejrno~,~ z carsktm 
kawalereu< . potem tańc· z~ł l 'ar z Carową ; m•lrRzl\łtlk 71\.; przykaułl, 
aby więcej par razem 111e tańc7.yło jak tyllco po trzy, a to pot! Mztrn
fem "ielkie; szklenicy: ja kot cłotrzymoli teu:o. :lad wienorero 7. •jo 
chuły kcrruty i rólne powozy majt!CCJ pllńMt" O·młoclych odprowad1.i•' do 
rezycłenryi pllna-młotlego i t~m m•oli dopija•'· lmc' pan pnseł 7a; po
łegnnwRzy ('arl\ B i ci, odjechili z nami do swojej rezy.lenc~ i". 

1) Kurpiński w Tygo<lt~ilw mu.zyc.,tym li!:! l r. rzuca nawet za p) lanill, czy 
muzyka poloneza nie powstału z hiszpań~kiegu Fandaugo C). - Z ró
wnc~ s ł uszno~cil! moinauy twierdz••' i na odwrót, gdyby próc1. pewnego" 
podobieństwa rytmu i tempie nie było rótmc znsl\dniczych w churakt•· 
rze, ·juch:~ ch i akc<·Htuacyi . 



~zcnif' Q •rrn. Ileż to zhliżonych o (,!, rnlorlych, ile związków ułatwio
nych hyłn ~lntlyrz pol kicrrn tnri<•a. 

Przy krokuch posuwr ty<•h, acz hPz ~koku taricująry urowrai
' "' . wą po tiul. .'10 <iawuł wprnv.dt.IO polonez m~żczyźlllo sposobno 
'ci tło pokai.IIIIJ i~ z p••wn ickko cit. lecz powa!rę i uprzojmoiić 

rot.wijnł, jnkn zdobić pnv. in n n rycerz . 'l'ar\cowany z hronią, okazuje 
uit' młodziericz., ale mt;1.ką zalotno.:<\ mar•ową powagę jednej. 
n skromno~,: płci drug<ej . .\[ęiczyzna prowadząc damę podług 'IVnli 
wcj, kroruje niq. j.lk mąż w cią'"u pożycia małżonką, kiedy opu

~<r.cznjq d lori tr1~ mnnq zacho<izi przed nią okazale, ażeby d rug. 
uj pv 1.y ręk~, zawrócił kołem, obrac . ię wspMtan~;~cznica, kawaler 
jeJ trt.ymając "ej towarzpzkr prawicę, 1. tyłu za 1111\ postępuje, n t 
. kmiezenie tej 1'7~·cl ~prawia ohrł•t n1ewie~ci, a m~żczyzna lekko 
uchodzą11 un bok, zajmuje rlawne Rwo miPjsce, damie praw:! d11jt!C 
~tronę. A·aRtępne po nim w inną Rtronę zatorzenie koła, jui hez 
tl'go rozrywania ~ię na tępuje. 

\V humory~tyczny-m swym opi. ie, 1. dowcipem, znajduje 13ro
tlziti ki, że taniec polski ma cechę u~taw i zwyczajów narodo ych, 
przypomina w układzie swym arystokratyczną rt.ei'Zpo.politą. Owe 
poru•zenia zaLii, wąsów i czapki, są oznaką męża, ohywatolu, ry
CPrz:l. Pr1.y zaczęciu klndąr. cznpkt; pod pachę, lub przylirawszy nią 
dlori woję, podając ją damie, a położoną uralowawszy i objąw. zy 1), 
pokręcił w,l a i drurrą rękc opierając na szahli 1 okazywał tar'icujący 
Polak m1:1.k. zalotno'ć, dumną niejAko wy tawność. i prowadził 
dnmę z uszanowaniem. l'ierw~za o. oba rozpoczynająca taniec we
dług- upo.Jnhania, podług pewnych jednak pr.lepisów, kicrujo za en h:! 
l'nlym 11zereg-icm, ztad w Pol zeze tańczyć na czele nazywało się 
mar ·1.ałkownć, rej wodził, Rtósownie do przywilejów marszał

ków Rejmowych, i w tym względzie uważane kolo tarkujących p o
spolite ruszonie oznacza, albo sejm narodowy. Śmielszy 
w zakże odhić mu pien zeristwo może, oddalony bierze miej ce 
1lru.,ie:,ro, 1irugi trzeciego i tak dalej, a wszyRtko idzie swym tr ~-
h e m. Ostatni bez mitiJSCa zostając, ma równe prawo dobijać się na
l zclnictwa. To odbijanie może odpowiadać •ławnemu n i e p o z w a
l m, 'd r niu się wzajemnemu stronnictw, i wtenczas nowy do
\'Ódr.a prowadzi cRłe koło za sobą, a ten, który przewodniczył mało 

1'0 pierwej i inni, jemu być musz'! uległorni ~). Xn toj zmianie ostatni 

1 ) Hękawiczek •lo pol kiPgo atroju nie utywano przedtem, chyba w cza
siP. woJ•nn m i do 1broi, R przez uszanowanie i Akromno,ci gwolJ. 
me 'ruli'J .c dotykać ię gołą ręką dziewiczej dłoni, swoją pokrywano 
I'ZRpkll, 
Karol l'zernia" ki przy op1 ·,. tańca polekiego powiada: "Brodziński 
mylnie utrzymu; , te nrlb1janie pierwszej pary zjawiło się póini j 
1 było w obrat.PniPm .Teto•, g•lyt łowo nie pozwalam, zrywał(l 
IIJru r. up łlll": lldbu:ie znś pierw z ej p nr~ nie kończyło tańra, i hył(l 

t~ lko 'pł:y-.. !'ID te o przekonRni e7.lachty, te tak !lo bry pan Kozło· 
la ak 1 p n 11 rano ki•. 
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tylko; jak u nas cz~ato bywało, cierpi; pokąd nieśmie katdemu 
z szlachty dozwolonego utyć przywileju, ażeby się znowu postawił 
u eteru. Lecz mniej stosowna, albo zbyt częsta zmiana mota być 
powodem do a n ar c h i i, wtenczas albo naczelnik rozwiązuje zgro
madzenie, albo tyczenie swe objawiwszy sprawia, że wszyscy u'!t.,
pują mętczyźni, damy tylko same po niejakim namyśle, i przechadzce 
czyni'\ wybór nowy, co ma niejako postać sejmu konfederacyj
ue g o. l> a my C z) uaąc podlug upodobania swego wybór, zdają su~ 
malkontentów albo i burzliwych zostawiać na stronie.~ 

"Cały te u obraz, jaki się podobało skreślić Brodzińskiemu, za· 
chowawszy1 powiedzmy wszakże: it trudno jest oznaczyć, kiedy ta
niec polski zaczął być mienionym. Wprawdzie ten wyraz jut da
wniej wspomniany jest, i była figura w tańcu polskim, że pierwsza 
para z sobą się rozdzielała, dama szła koło płci swojej, kawaler 
koło m~żczyzny, za drugim razem przeciwnie, spotykali się całe tań· 
cnjl\cych obszedłszy grono i znowu s1ę biorąc, prowadzili eię dalej; 
jak gdy przygody rozłączq, dwie z aobl\ żyjl\ce osoby i po długiem 
niewidzeniu dopiero zbiegają się i dawny"cb związków !>amiętne, 
jednoczą te m ściślej; a następne pary w te m, jak we ~ 1szystkiem 
ich naśladują, pomne jakoby tego, że je spotkać może równa przy
goda. Czasem, zwykłe sprzykrzywszy sobie koło, długim łańcuchem 
sprowadzał przedtanecznik swą parę, i cały szereg po innych poko
jach, jak gdyby chcąc się pochlubić tak szczęśliwym wyborem, tak 
świetnym orszakiem; to przyklękał przed nią, obwiódł w koło sie
bie, albo zdrowie jej wypijał duszkiem, kielich w zdjęty z jej nóżki 
stawiając trzewik, a wszyscy podobni·eż czynić musieli, ani można 
się było wyprosić lub wymówić, pomimo skromność całą, od tego 
wylania affektu: nigdy bowiem nie przechodziło to pewnej miary, 
acz wśród zapału i uniesienia, to umyślnie postawiono lekką jaką 
zawadę albo i stołek, przeskakiwano je w pochodzie, to rótne przy 
pomnożonych zwłaszcza kielichach i skażeniu pierwotnej tego tańca 
prostoty czyniono szały, to zawoławszy: aolo damy, zostawiono je 
dla nowego następnie kawalerów przez nie wyboru. albo mężczyźni 
solo potańcowawszy chwilę, sami towanystki wybierali mno. X i e· 
ak ończonym zwał się taniec polski mieniony, w którym damy lub 
mt:żczyźni zostawszy z kolei na środku, pary sobie dobierali. Pod
szopni~tem to było zwykle, ażeby wz•ąść w taniec osoby, o których 
nieszczęściem długo zapomniano, lub które za mało tańcowały przez 
nieśmiałość; tak dalece starano się, ażeby nikt nie był upośledzo
nym, ażeby się każdemu i katdej z będących w społeczeństwie osób 
tańcować dostało, i ta względność stanowiła główniejszą cech~ sta
rożytnych balów polskich. U przejmość więc gospodyni lub córki 
domu większą rozmaitość nadajf\C polskiemu ta1icowi, umiała bal 
oLywić, uchybienie jnkie, owyłkę lub zapomnienie wynagrodzić, za
pruzając z wdziękiem tego, który był zasmucony, lub najznako
mitszego z m~żczyzn do tej zwracając, której czc;.s pomienianą od
dać chciano. O d bij a n i e p ary wszczęło się później, jakoż przed -

Kuowaze T. II. 
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tern nie śmiano- by tak dalece uchybia6 pierwszeństwo w tańcu ma
jącemu. Kiedy ten zwyczaj nastał, grzeczno prośby towarzyszyły od
biciu w poufalszych towarzystwach, a wtenczas damy swej odat~
powano ch~tnie; inaczej bowiem wzięto by to za urazę, przychodzi
łoby do kłótni, przemówienia ai~, rąbaniny lub pojedynku. Kiedy 
starodawna grzecznoś6 polaka zaczęła gasnąć i ustępować miejsca 
płocho naśladowanej dzikiej nieobyczajności, dość było zajść z przodu 
pierwszej parze, klasnąć w rękę, ażeby mężczyźnie z widocznem dla 
niego zmartwieniem odją6 ulubioną osobę, albo przerwać rozmowę, 
gdy tańcował z kim powa!niejszym nawet. Powstawały ztąd niesna
ski, których i za naszych czasów smutne wid:~;ieliśmy przykłady. 
Bywały równie spory albo i pojedynki o pierwszą parę, o rodzaj 
tańca". 

K. C:~;erniawski powiada: "Polonez je t bardzo dawnym taii
com: muaiał kiedyś wyjść z ludu, tak jak sama szlachta nasza, wy
szedłazy z korzenia słowiańskiego ludu, w potężne konary się roz
rasta. Polonez zwano dawniej tańcem wielkim, pieszym, później 
p ols ki m, wreszcie p o l on e z e m (z francuzkiego: polonoise ). Znaj
dziesz w nim układ słowiańskiej społeczno,;ci, wspólny wszystkim 
naszym tańcom, to jest: gromadę i przodkującego. Dawniej pier
wiastek wojenny w nim pn:eważał: tańczyli go często sami mężczy
źni: był to pochód tryumfalny styranych w boju i ędziwych w ra
dzie mężów, z wspaniałością processyi wiedziony. Później kobiety do 
niego wchodziły, ale tańczyły osobnemi parami; w końcu dopiero, 
gdy taniec się rozwinął i wsiąknął inne w siebie pierwiastki, męż
czyźni tańczy h w parach z kobietami". 

"Kto zna nasz!! historyę, ten pojmie znaczenie dawnego polo
neza; tego wyobraźni, niech pomoże śliczny wiersz Jana Kochano
wskiego (z okazyi hołdu Olbrychta księciu pruskiego napisany), 
jak i wspaniały opis poloneza Mickiewicza w "Panu Tadeuszu •. 

"Dziś prawdziwego poloneza już niema; zwietrzał on, skosmo
polityzował się; - jest tańcem wszystkich zagranicznych dworów, 
rozpoczynajl\cym wielkie zgromadzenia". 

"Z tańcem poloneza, zaginęła i muzyka jego; znajdziesz ją 
jeszcze rozsianą w. pieśniach ludu naszego i po dworkach szlache
ckich, jako złote okruchy dawnych bogactw 1);-proch wrócił do tej 
ziemi, z której ciało powstało. Polonezy Ogińskiego pełne głę bo-

1) Nam 11ę zdaje, te bogactwa te w dawnych czasach nie mogły być zbyt 
obfite, gdy z wyjątkiem kapelli królewskiej posługiwano się głównie 
lutnią, dudami, piszczałką i narzędzi .. mi perkusyjnemi, a mucyka in
strumentalna wła~ciwie do~iero ku końcowi 17 wieku, szerzej roz
wijać i kształcić się poczęła. Natomiast w ~piewie ludowym, obok na
pływu wielu nowszych aryj i kantylen, mogły się w istocie zachowaó 
i dawne motywa melodyjne. 
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kiego smutku, i Kurpińakiego na marsze(!) wojenne zakrawajl\ce (jak 
i późniejsze etaroezlacheckie polonezy oniuszki}, mogl\ nam da~ 
wyobrażenie dawnej (?) muzyki polakiego tańca. Polonezy Szopena, 
to apoteoza polekiej pieśni na francuzkiej ziemi~. (Scharakteryzował 
je najprzód Liszt w dziełku: F. Chopin). 

M a z u r. 

K. Brodzińeki w piśmie Melit1le wydswanem przez Odyńca (ob. 
takżo Kuryer war1z. z r. 1825 n. 60), mówi: 

"Mazur w pierwotnym ekładzie swoim jak go lud proety niegdyś 
tańcował, podobny jest do krakowiaków (l) lecz jako tańcowany przez 
lud w równinach żyjący, niema tych skoków i żywo· ci. które tańce 
mieszkańców gór odznaczają. Szybcy Górale i Krakowiacy tam tylko 
różni!\ go od swego tańca, że go dr o b n y m nazywają 1)." 

Na pograniczu Mazowsza z K.rakowskiem w następujl}cych 
zwrotkach zalecajfl_ taniec mazura Qak je przytacza Gołębioweki 
w dziele: Gry i zabawy, Warsz. 1831 str. 322). 

7GG. 

"" Htjie dalłj 

podajc1ri mi 

do )ia-•u-ra podajcld mi 

o-ble rt-u, nlf"th i t z wami 

rt-re kt6ra, 

rn wykrt-ot· 

lit wt-oo-lo, kiedylwa olt 

l. Hejte dalćj do muura, 
podajciet mi ręce która; 
podajcież mi obie ręce, 
niech te wkoło raz wykręcę. 

2. Hoc, hoc, hoc, na około, 
i obróćwa się wesoło. 
Kiedy~w11. ię rozhula h, 
hopa, hopa, da14!j, dalij. 

1) tosuje się to do oherta a. 

-
na-o-ko- lo, ~ · l obr6e-wa 

V ~ ~ 
roo- ba-la-11, be pa ho pa, dalłj da-J~) 

3. Kej chłopek tupnie nótkami, 
i zakrze ze podkówkami, 
Kej ma dziewcze Jak anioła: 
otót mu chwila wesoła. 

4.. Kiedy obiema rękami 
trzymam takie dwie fi~ury; 
to mi taniec nad tańcami 
to mi mazur nad mazury. 
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5. Podajoiet mi obie ręce, 
niech się jeszcze uz wykręcę; 
wiwat mazur, krakowiaki, 
wiwat panny i chłopaki. (obacz nr. 747 - 760) . 

• Od czasu pobytu wojsk niemieckich (jak mówi Brodziński) 
taniec ten pomiędzy ludem stracił swój charakter i zmienił si~ij 
w pewien rodzaj niezgrabnego w a l c a 1). U pospólstwa stolicy poRtra
dał swlł cechę równie; ani używane już są przy nim śpiewki. Lecz 
taniec M a z u rek między gminem upadły, przyawoiła sobie kłaasa 
wyższa, i przy zachowan1u narodowości, tyle dodała mu sztuki, że 
śm1ało do najprzyjemniejszych tańców europejskich liczyć się mo2e. 
Ma on wiele podobieństwa z Kadry li e m francuzkim (?), daleko 
więcej jedności atoli i szlachetnej prostoty, jest powabnym wesołości 
młodzieńczej tłómaczem i wdzięki jego z radości samej wypływać 
się zdają. Taniec w Polszcze jest niemi\ serca rozmową. Liczne 
towarzystwo w mgnieniu oka jedni\ staje sili! rodzin!\. Przymua, 
etykieta zimna, wpływ niemiłych rozterków 1 podejrzliwość, niewiara, 
smutne wspomnienia, wszystko to niknie przy pierwszym mazurze. 
Połska jest oj.czyznlł Mazura. Piękność zdaje się być branki\ rycerza 
obchoJzlłcego zwycięztwo a razem hołdującego wdziękom zwycięt.onej. 
Mazurek jedynym jest zapewne tańcem, w którym i młodzieniec 

naj po w a b niej okazać sili! może, osobliwie młodzieniec polski, którego 
junactwo przyjemne 1 jest duszlł i ozdobił w tym tańcu. Lekki, do 
pasterskiego zbliżony ubiór kobiet i narodowy ubiór wojskowy dla 
mężczyzn, pięknej budowie ciała tyle sprzyjający, dodaje temu tań· 
cowi uroku w oczach malarzy. W nim ciało odmienia szybko rozmaite 
postaci, on dozwala ramionom niewymuszonych ruchów, i niejakiego 
zaniedbania się w postawie, które przy wesołości i tupaniu o ziemię, 
jest gr a c y Ił· Entuzyazm i życie ożywione daje coś uroczego skinie
niom głowy, która wnet do góry wzniesiona, wnet ku piersiom opa
dajl\c, lub łagodnie się ku ramieniu skłania.jl\c, maluje aż do zazdro
ści, pełność życia i uciechy, cieniowaną przez prostotę 1 lekkość 
i delikatność. Pa.trząc na par11, w której tanecznica unoszona prawie 
ręką mężczyzny, na jego wsparta ramieniu, jego si'ij wodzy oddaje, 
zdaje się że widzimy dwoje szczęśliwych istot, ulatujących ku szczę
ścia krainom. Tanecznica lekko ubrana, drobn, i okrągłą nóżką 

oczy mamil\ca, która w powietrzu się unosząc, ziemię tylko dotknię
ciem drażnić si~ij zdaje, wnet się z rąk swojego tanecznika wyrywa, 
do innych odlatuje, okiem niedosięgniona, kolejno przez tych i owych 
unoszona w powietrzu 1 z szybkością błyskawicy na ramie swego 
tanecznika się rzuca; jest ona w oczach widza istot~\ zajmujlłcą 
równie swojem uszczęśliwieniem, jak wdziokami i zrlijcznością. I pa
trząr.y towarzyszy ogólnej radości; wzrok jego i serce dąży za tań
cujl\cemi." 

') .A.utor ma i tu na my~li nie mazura lecz obertasa, który jednakte, jak 
to wykatamy nitej, wielce się od walca r6!ni. 



"Jest je zcze pol ki taniec okrągły; w nim krokiem 
poważnego t:trica narodowpgo Larzynając przechadzkę, w drugiej 
cze~ci już odrniennćj muzyk;!, . tawnno jak do mazura i g"lówniej ze 
tego tańca wyrabiano figury, korict.ono je krakowiak1em i znowu 
polskim; ażeby we w zystk1[.m ojrzystą mial cechr:. • 

K. Czerniawski powiada: ~Mazur jako tani c szlHr·hty nasz~>j, 

zdaje się, nie sięga tiulszych czasów, jak panowania Zygmunta Ill, 
to jest epoki, w której stolica Rzcczypo politej z Krakowa do War
szawy prten iesioną z o tal a, wÓ\\ ctn bowiem )lazury, jak nie~dyt! 
Krakowiacy, górę w narodzie trzymać zaczęli. Od ludu wyszedł ten 
taniec 1), ale między .zlachtą wyrobiony i dojrzały, szlacheckiego 
źycia, history i i zwyezajbw stal s1ę odbiciem." 

"Tarl.czono go juz zn Jana Kaźmll.'rzn, jak można wnosić ze 
słów Paska w tegoż Pamiętniknch !); wówcza~ jednak Krakowiak 
pierwszeństwo w ta!'1cu trzymnl. Dawniej i w mazurze śpiewki zastę
powały miej~co dzisiaj zych ligur które jako po my l franruzki, co 
sam wyraz figura pokuzuje, zd11jo ię1 1i dopwro za królewien fran
cuzkich !liary1 Ludw1ki tle GuiRo, żony Władysława IV a póiowj 
Jana Kaźmina, i ~lnry1 Kawn iry d' Arquio, żony ,Juna III, do 
tańca wpłynęły. Gallicyzm w zedl więc i do na zych tmirów, tak jak 
wszedł do ~wyczajów i wyohrażeJi 3); tu i tam zwichnąw zy samodziel
no'ć naszą, p('hnął j('Joak !Hl drogi,! postępu i ohs1crni~>jszego myśli 

rot w oj u 4 )". 

'} I clzi, po w. i ach ~fazo" zu !mówi ('zerniawski) mntna napotkuc: taniN~ 
do )Jaz urn podobny; lud ;;o 1.0witJ dr" b n y m, w Płoc·kil-m międt.y 
Kurpiami wyrwa e m: w o~ól1• jednaJ< rzadko on bywa głównym luolu 
tatkcm, rozporzytlll t~ lko oh~rta~u. 

"l "To to:t. jnk owo ~lazuru" 1 .:piewajl!: c·ztc:ry ciliio\\eCZkl, za konec 
sieczk>." Może to h~l wyr"1"1y, któr) z opi u l'uska, po,Jobny je~t 
do mazun•; kre~ll!t' bo"it•m jl'dlli! bit"~ 7.1', ""'dnmi, tak si..: odzywR: 
.n że im ll!l~i fałdów 11111<'110 przyri~ka.i•!, i c•o rnz z la~n wymknie i~ 
rhc~•w1ew, włll~nie ,ink ki~d) owo wyr" a n e:;o tańczą, pocz .. tn sl8r-
87)'znn urit>kać, a wojsko tt'ż pn. 7łn w rot.•~ pko•," 

:) Gallicyzm tt>n pilnował i po inn~··h olwora1·h J••Rzrzc" wit>ku 1~. ZediM(l: 
Umrtr~al-Lt.riC011 (LipRk 1 linii!' , 1'i4l tom 411 pod urnk ułem: 1'ant:m, 
po ohs1. nnm, hi tOr]CZU)m 1111 IKńCP w og<•le po~h!dzi , powiaola: 
.J.s "ind ober solche Tiinr•<• unol 1hrc Artl•n 1111t1•r rhu•tilirh, ais nehmlid1 
crieu ''" oder ern thnlftc·, lu.t1g odt>r g.tillnr1łe,, kiinstliche unrl 

tht•ntrnli dlt', grott>Rque", b11.1Lrrcs, biiuri chP, harmon1~~he, Ieicht
łcni .. c und lasterh~fte Tiintzt>." Autor nu\w1, tl. sa rótne narodowu 
taf>rt•, ł..tt'•rn jcdnaktc po d"oru(•h 7.nac7ni~>jszy~h nade•~ rzndko i~ t&Ót'7'h 
ho "Yjl!lkowo t lko i to dla ltrotot·hwill jt'tl)nil'. l'anując~mi r.a~ 1 Z\\)

kłt•mi (Hl 1łworarh SI! tnńce frnncu1.ku•: :.1 n u er, (f 1n otr n, P a e p i e cl 
i t. p. " ni .. kietl) i tańre nn iel kte lub &1klll'k1e (Anglo1 e, Ecossaisej. 
Pod ko111C atoli panowania Augu~t:t III wco;zły do te.J liczby jeszcze: 
l:inkone, Oiga, il!'rgama kR, Harnbande, .\.llemandc, wre•zcie 
i tnnu~c pol ki pod franru1.k1! nn7."'''! l' o l o n o 1 s e. 

') llo rozwo.Ju ti~u1· w )I&ZUI'7.0, przycnnił sit: niew•!Ł!Jiiwie bal~t Teatru 
"arsz:cwHki ego od r. 1780 jak i tane• tna ochota leg1joni tów polskich 
po po w rol'ie do kraj u w r. 1815. 
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"Mazur poebłonąwszy Poloneza, Krakowiaka, trochę gallicy
zmu, dziś na nowo wsiąka w siebie z obertasa pierwiastek ludowy; 
w1dać to nietylko w samym ta1icu i figurach jego, ale nawet w mu
zyce, której czę.ić druga (wła'ciwie trzecia) a raczej trio, było nie
dawno tęskno, żałosne (jakoby kontra t z pierwsq, zamaszystą 
częścią stanowiące), dziś ma dużo w oh i e obertasa. Żywioł więc 
ludowy znacznie go teraz podsyca, a karmiąc go na nowo rodzin
neroi (wie 'niaczemi) sokami, rozdmuchuje w nim ogień, który topi 
wszystkie pierwiaski i wydaje taniec jednolity. Mazur dziś nawet 
słusznie już może się nazwać Wielkim tańcem; tańczy go bowiem 
. zlachta wszystkich prowincyj, i ta1iczy go lud po wsiach, (ten osta
tni wszakże bez figur). 

"Do mazura wchodzą wszystkie ta1lca pierwiastki. Du.i;o w nim 
jest pierwiastku wojennego; sam krok jego przedstawia nam dobitnie 
jeźdźca hasającego na koniu: tupanie nogą, t<l bicie niecierpliwego 
rumaka; hołubce (w kółko piętami), to spinanie ostro g:); a żywy, 
więcej skoc;:ny niż posuwisty krok taJiCującego; rat cwał, drugi raz 
kłusa, to znowu stępo 1 oznacza; poruszoru a głowy, to jest toczenie 
rumakiem. Jeźdliec raz :.~r~cznie zawraca, to znowu ro:.~bieżony na 
miejscu osadza, z:ltrzymując się nagle, podkówką w takt palnąwszy. K 

"~Iłodzioniec trzymajtle dtiewicę prawą ręką za jej lewą, lekko 
ją za sobą unosi, jakby nil koniu uprowadzał; ona zaś trochę się 

ociąga, tocząc walkę miło ci z pr.o~yrod.:ouą niewis t naszych wsty
dliwoijcią; nareszcie po niedługiej podróży, rycerz w pól ją chwyta 
i zakoJic;:a kółkiem wirowym (.z wycinaniem hołubców); znak połą
czenia, dokonanych J!lubów, - to kółko rodzinne! Jest więc w nim 
i pierwiastek milości w trzech przechodach: jako oblubieńców, narze
czonych, 1 połączonych, - z wyraŹII!! wszakże przewagą poetycznej 
Slowian miłośc1 narzeczonych." 

"Gromadne zaczęcie rn11zura, - w i elki e koł o tancerzy 
i tancerek (poru ·zające się parami trzyruującemi się zu. ręce), to 
pierwiastek towarzyHki, zasada ~połeclo1istw łowiańskich. To są także 
owe Kor o w o d y, i tak zwane B o ż tl s t a d o religijne dawnych 
Slowian po gań kich U ak sądzi Chodakowski). • 

w F1gury mazura maj l\ nieraz symboliczne znaczenie i S!~ wize
runkiem: bądź zdar .. wnego w narodzie wypadku, zyku bojowego, 
stoczonej walki; bądZ pochłoniętą cząstkll dawnego lub obcego ta1ica, 
przypomirk1tJm wygasłych jui. obrzędów lu h ;:wyczajów (?); wzajemnem 
przekomarzaniem Rię młodzioiy płci obojg.t, cza e m trudnym hiero
glifem do przeczytania, albo tet tylko pięknym rysunkiem tańca.~ 

n \V mazuoo, jak poruszenia młodzieńca płyną z nat~hnienia 
i ą odbiciom indywidualnego charakteru, tllk również figury, nio są 
jak w francuzkim kadrylu, naprzód ułoi.one i konwencyon11łnie prze
strzegane, ale są zostawiono woli i dowcipowi przodkującego; tu 
i tam puczya i twórczość. Może on dowolnie dawne figury wskrzesić 
albo nowe odtworzyć, zm1enić co albo dodać; swoboda najzupełniejsza; 
inne pary mu. zą święcie przestrzerrać przetańczontJj przez wodza 



figury, gdyż inaczej ubliżyłyby prawu obowi1p:korn dobrych town-
rzyszy." 

,. Ten jedyny przymus, je~eli go tylko tak nazwać Aię goclzi, 
łagodzony jest te m zazwyl!zaj, że rej w taricu wiodący 1 bywa naprzód 
za zgodą powszechni\ obrany z po'ród młodzieży pełnej ducha i naj
lepiej tańczącej. Albo kiedy kto poczuwając się na tłach, 'miałością 
i szybkością, sam dobije ię tego przywileju, co się r1.auko dawniej 
zdarzało; to wówrzas biorą na siebie odpowil'dzialuo'ć dobrego popro
wadzenia mazura, dogadza jednak wszptkim, w obrny h•niu ochoczyrh 
i do maku figur. Taki zazwyczaj, tlla •dogodzenia szemrań, zamawia 
sohie n.tprzód do tat\ca bąd.l gospodynią domu, bądź mężatkę jak 
teraz, albo też najpiękntej ze dziewczę. Od przodkującego dużo 
zależy, on nadaje życie t barwę tar\cowt." 

n•Iuzyka urznęła muwra. Tu wszypry odrazu zbiegają ię 
parami ( mę~t·zyzna z kohietą) do koła. Wielkie k o ł o wszystkich 
obejmuje. W kole niema Rzczl'bli, niema początku ni końca. Wszyscy 
trzymają ię za ręce jedną pie'n;ą o1.ywieni, wszy cy tu są równi,
to koło rycerskie (z damurni).~ 

,. Koło arę t d, w tę i " ową stronę 1 aż - gdy pary się 
rozdzielą- rozpryśnte Ptę 1111 !lto kółek osobuych; kazdn para wiruje; 
rzekłby.' słońco na ty iąr planrt Aię rozhiło, a każda plan!'ta krąży 
w przestr1.en1; al ho też pszczoły, t•o świeżo z ula !li',; wyroiły i n n 
matkę wą czekają! Odzte łor\ce? gdzio mutka:-- , ło1\co i m tka, 
to pierwsza para. To betnul.n; gdtie u n, tam i cala drużyna; co on 
zrobi, wszyscy zrobić winni.~ 

Dalej, opisuje Czerniawski różne figury i jak wetile komendy 
pieTwszej pary, puszczttją i~ ZA. nią w tany dwie, trzy lub wif,'cej 
par i formują na <rodku . a lonu krzyż htorąc tę za ręce kawote
rowie lub damy i jak na tępnłe w krakowskiej figurze damy pu!lzcza
jt}C SWyt'h kawalerilw hior po dwóch innych, a opu zczeni kawale
rowie biorą po dwte innfl damy i innym je od tępują lub wybierać 
ka:fą, jak później formują ó o rn k ~. JRk dama w lirudku kola wiru
jących kawalerbw podrzurą swą chusteczkę w górę i idzie w tany 
z t:m który ją schwyt•i, i t. d. 

W ko1icu mów1 Czernia\1 ki: "Mazur taki to t niec młodzieży 
(szlacheckiej lub rntejskiej); tu nni mówić można, ani nawet śpiewać; 
cz11Bem tylko daje 'C ly zeć okrzyk: hop, hop! hu, h ! -jakby 
nawoływanie się. 

~V.' polonezie rozmowa była wizHunkiem obrad; lud zaś w IRri
cach tipiowa, bo zajęty wyłącznie rolą w polu i życtem rodzinne m, 
zawodząc pio enk~ przy plu~u, zawodzi ją i w tańru, lec..: z mazura 
pieśń usunięto: tu juł nie dźwięk słowa je t ciułern my'h, ale figury 
i ~ywo~ć w tańcu, więc czyn, dt.iaranic. - Piet\ń wszllk~e z nutą 
mazura, choć s tę od turira oddzieliła 1 przecież nie zgmęła; owszem 
stała się ulubioną formą naazych ~piewów i uczuć skarbcem. W nucie 
mazura wylewa się mtlo~ć oi.Jlubieńców i nadzieja połączenia; żale 
i tro. ki; z niej tllkże płynie bal am pociechy i powiewa w i rodzin-
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nej miłe powietrze. ~!azurki t-lzopena choć bez Błów, nie są jednak 
do tatica. Jest to ~piew bez wyrazów, lerz nie be .G myśli i uczucia. 
To apoteoza wiejskich naszych pie:ini, którE' zopen bawiąc po wsiach, 
albo podsłuchując na polach 1 dal t m d u i. o miej c a w swej duszy 
i pamięri, jak to widać z jego genillloyeh utworów, które stały Bill 
tak popularnem i t)." 

O b e r t a s. 

K. Czerniawski mówi: "Pomyhl sie Brodzitiskt utrzymując (ob. 
Mt>little pismo cza owe przez Odytica wydawnnc ), żo lud na~z Ober
tasa czyli oberka przej11ł od Ntemców, i że ten W)rOdlił się w rodzaj 
nie~:grabnego walca. Brodzir1ski, ktbry piórw~zy dopatrywał głl;b~zćj 

myślr w taticarh, a jako piewca ludowy. przeczuwal w nich piętna 
history i, cywilizacyi i społecznego układu, 9natl:.i nie zadał sobie 
naleiytej pracy by rt.ecz t1,1 nalcżyde zbadać ~). Lud nasz nie bardz~ 
sympatyzuje z Niemcami, i to od bardzo dRwna. ~iemrem cudw. 
ziemca sq~iedniego przezwał, to jest ni~mym, t. kto'•rym nawet rozmó
wić się nie można 1 a nawet kusego przebrał we frak niemiecki 
i arcap. ~lialżoby więr lud z ochotą i to w krótkim czasie przojąr, 

jak powiada Brodziński, walec do woich tarirów :t), które tak ~ą 
róino od iebie muzykił i spo11obem taticzenia." 

~Obertas z walcem niemieckim mają chyba to tylko wspólnego, 
że jako odosobnione kółko, jest obrazem rod.t1nnego tylko kołu, 

gdyż i on duchowe swe życie skupił w ciasnych ~ranicach rodzinnego 
uczucia i pracy około roli; ale się" zakżo ogromnie różni od walca 
samoistną muzyką, rharnkterem tańca, a nawet je~o układe111 4 ); 

w Obertasie bowiem je t ta ll&rna co i w innych nastych tutirach, 
zasada słowiatiskiej społeczności, to j('st: gromada i przedkujący, 
tylko nio tak wyb1tna i wyraźna. W oberku ni•rtly je•lna para nie 
puści się osobno w taniec. Zawsze jakiś Bartek ~tajo na czele i 1·zck:\ 
na gromadkę, l uL gromarla na Bartk.a 1 który w pili uj~ty ze swoj•l 
dziewoją, zarzuciws7y poły sukmRny na lową rękę 1 prowadli •ały 
taniec jakby mazurem, którego lud drobnym nazywa." 

'1 Z mMurÓw tanecznych wit"ICI' hyły ulubione mnzury tefani(>9o (ojra 
i ynal Kurpińskiego i Karola hr. Sołtyka lzrnnrł r. l 30). Procz nirh 
w"łl\wili b i<:: J>amKt-, KraJ, RPmbiellński, :'\idN•ki, . wieszewski, 1\otu
liń~ki, Zboro"ski, Krn~ul~ki, Nowukow,ki, ł.odwq,row ki, Kaplit\~ki, 
Kurzt!lkow•ki, Oanerki, bracia Studziń~cy, .'znpo"irz,Zawatlzki, HllJ<'Zak, 
Lew1wdow~ki, Chojnarki, TymoiAki, Wrritiski i t. ci. 

2) 'ądnmy it. na przP zkotlzio. stał tu głównitl nie hr11k chęci i pracy, 
ale br.Lk. odpowiednich zbiuri1w ludowych, jakote~ niecłostateczne wy
ksżtałc<•nio 111 uzyczne. 

l) Ow&zE'm, lud - nie zaniedbuj1!C właRnych - chętnie przy wnja •obie 
i obre tat\ce; dowodem tl'go sam walc, którego często sztajerem nazy"a 
i' po niemie,·k•J tańrzyć ustłuj(>. 

4) R(•lni ~ię na1lto jeazcze t akcentem, który w oberku przedst"wi1L 811• 

zwykle tnk: ~ ~ ~ w walcu 7.8~ • • • " lub • •" 



"Obszedł. zy w polonezowej procPs!.yi całą izbę, lub obiegłazy 
ją skoczniejRzym krokil'm mazura, nachyla głowę z zadumą jakby 
sobie coś przypominał t), i mijajliC togo co wyrzyna na skrzypkach, 
wykrzykuje dopićro: h<•! ha! - i p u. zeza się młynkiem w oberku 
na lewo, a cała druiyna za nim; potem nagle przed muzyką stawa, 
dawazy około "ći cit.lewy ogromnogo susa, i cali\ gromadę zatrzy
muje. Czasem (jnk u Krakowiaka) co · za ' piewa np. "Hej zawracaj 
ocl komina! • i t. d. i znowu dal ej młynkiem w tany. Często znowu, 
nagle z lewej w prawą tron~ ię za,Haca, a cała gromada tym 
nagłym zwrotom meraz potężnie uderzona, cza jaki~ się miesza, 
przystaje i dalej za Bartkiem na prawo; ale nigdy żadua para nie 
opuśt>i gromady w środku tańca, rhoćby się na śmierć miała zatań
czyć (?)." 

"Obertas nietylko tem się różni od walca; różni on się samym 
wirem. W walcu bowiem mężc.r. yzna z kobietą razem wkoło się obra
caj tle posuwaj!\ się po linii pro tej, owalnej, lub kuli toj, i mężczyznu. 
zawsze i wszędzie prowadzi kobi<;tę, zaw ze jest o ią i słońcem u. ona 
planetą. W obertasie zaś odhywnjącym najczęściej drogi kóliste, raz 
kobieta obraca się koło mężczyzny, drugi raz mężczyzna kolo kobiety, 
i raz on je t osią, a drugi raz ona." 

"Dosknnulc poj c_: <'ic wzajemnych praw i obowiązków! Tu władza 
między mał'lnnkami podL iolona: on jest panem w robotach gospodar
czych, ona zaś pan i ą w /.arządzie domowym. • 

n \V oberta io błąkaj •"! się wszy tkie nasze tańce, boć to źródło, 
z którego one W) płyn ły ; pr;:eważa za' rodzinne tylko kółko dla 
w1ndomych jui. prLy<·.r.yu. Mu1.yka oloertn ów jest jędrna, ognista 
i pełna skupionego życia; je t ona obszerniejszą od mazura, bo po 
nucie obertasa dosk ')lla(e ta1iczą tamtego, po nucie zaś mazura, nie 
zataticzysz oberka, chyba gdy w nićj przeważa jego pierwiastek 
i charakter." 

\V k01icu powioda K. zerniaw ki: ~Oprócz opi 1mych wyzeJ 
taticów pol kich, ą jesz<·ze inne w uży<'iu, tak po dworach jako 
też u ludu; między innerui tanirc Ok q g ł y, w którym s i~ zbiegają • 
wszystkie nasze tańce. Zaczyna si~ on Polonezem, dalej idzie Kra
kowiak, Mazur i Obertas, w k01icu znowu Polski. Lecz taniec okrą
gły jeszcze m ło g<llio pojęty, i w i. }l' i O "prowadzony, choć z pię
knym z rodktom my·ti, jako Jot.!d niu v.- robiony, nie może być 
przedmiotem nn. z ego roztJioru ; iy c;.o:yć tylko możemy, żeby w przy
szłości Rię rozwtn:lł." ( oł,acz /,ud :'ery a XIII str. IV ~). 

~Dr a b a n t znczyn :t ~i \' poważnym polonezem '), jakby dla 
dosadniejszego wydania wybryków we oło ' et, które si~ w nnst~pstwie 

1 ) ' po ób ten grania w kazllłi~my w :-ieryi I dzieła Lud (Pie~ui) na str. IX . 
2 ) Taniec len nie je t bynajmnieJ tf\k nowym, jak to Ilulor mniema . 
.3) ... ·ie polonezem, )pcz mnr zem. Zduje ię, te taniec ten pow t ł za czn 

sów snskich (Trabant ). 



okazuj!\; idzie potćm Obertas ze wszelkiemi popisami zuchowatej 
i w czubku majl\cej młodzieży, pod koniec zabawy zwykle go z winem 
tańczl\cej. Prócz samej nazwy, ma on w sobie coś wojennego i hula
Bzczego, jakby ów taniec, o którym mówi dialog (O stacyi. Dialog 
żołnierza z teologiem w r. 1624, o b. Hiat. Liter. Wiszniewskiego, 
VIL 161 - 2). 

Ej to t by rad poekoczył, by nie ludzkie oczy;. 
Hojte, bre, bre, tałała, - dryu, drysz, brezylija, 
Głowa w czapce, noga w bucie, na eukni <lclija. 

7 

Ruch muzyczny Wnrsz. 1860 nr. 40 - donosi co następuje: 
Z G o s ty ń ski e g o korrespondent Gaaety codziennej mówi 

między innemi : .Zwyczajnemi tańcami Gostyniuków Bl\: oberek 
czyli mazurek tańczony na skoczne h• m po, kuj a w i ak wolnirj. zy 
i poważniejszy; oraz polka czyli szot, jak tu nazywają, przejęta 
z miasta i tańczona najwięcej przez dziewczęta, gdyż chłop do nićj 
za niezgrabny. Mają także taniec zwany Dyn a, tańczony przez 
cztery pary na krzyż nakaztałt kontredansa, lecz na tempo oherkll, 
alboteż przez jednego m~żczyznę z dwiema dziewczętami nakształt 
młynka, jak w drabancie. • 

H. 

K. Kozłowski, przy opisie Wesela (obacz tegoż Lud w Czerekicm, 
67 str. 219) mówi: 

.zaszedł jednakże przedtćm (nim zasiedli w kar~zmie) spór 
co do muzyki. Maćko Buczek stanął przed grajkiem i wy 'piewuj11c: 
"Oj! dana, data, dana!" - wołał, teLy mu grali takiego jak 
zanucił: znowu J 6ziek Bębnarczyk (syn bednarza) wielki nicpoń 
i zawadyaka, któremu wódka dobrze już we łbie zaszumiała, przy· 
tupując i pokrzykując, olał żeby mu gral1 co innego, a Antek 
Karaluch, młody g-ospod11rz z Cendrowic, który zawsze był pierw
szym w tańcu i rej wodził, zaśpiewał znów po wojemu. Ale grajek, 
który nie na jednćm weselu już zęby zjadł, nie dat nad sobl\ prze
wodzić, a jako człowiek bywały i polityk, nie dopuszczaj11c do zwady 1 

zagrał takiego, który wszystkim jakoś od razu przypadł do ucha. 
Posypały się zaraz na ulubioną nutę 'piewki i puszczono się 

w taniec po izbie, - najpierw powoli na prawo, w kierunku nie
mieckiego walca, potem Antek Karaluch, który szedł w pierwez 
pnrę, odwróc1ł ię nagle i krzyknął: "Na chyzl\ stronę!"
n przytupując i pokrzykując: .H u, ba !• - wykręcił sil,) na lewo 
i rozpoczął żwawego oberka. Za nim poezły pary nutępojące; po
nieważ jednBk w niewielkiej izbie tańczyło par ze dwadzieścia, 



zanim przeto ostatnia para, która jeszcze taticzyła na prawo, zdołała 
zmienić swój kierunek, pierwsza para, która już kręciła aię odwro
tnie czyli na c by ż 1\ atronę 1 wpadła na ostatni!\, za nill druga, trze
cia, dziesiąta, tak dalece, że cały tłum tańczących, powalony na 
ziemię, utworzył jedną wielką kup~:, z której wychodziły krzyki 
i śmiechy oznaczające szczyt weaołości i uciechy. Nikt aię też, jak
kolwiek poturbowany i zdeptany, nie obraził; bo i owazem, taniec 
inaczej odbyć się nie może, Jest to właściwy M a z u r; innego na 
Mazowszu, a mianowicie w Czerakiem lud nie zna. i nie tańczy. 

Po tym tańcu, który bez odpoczynku trwał godzinę, zawołano 
na grajka, aieby zagrał S z o t a (czasami nazywanogo Oryl e m), 
którego zaczętodreptać także wkoło, lecz na dwa tempa. 

Wszakże taniec azot niebardzo jest lubiony, - a innych 
w Czerakiem lud wcale nie zna. 

9. 
Klo'Y Waru. 1871. Nr. 336, 337 , 338. 
W artykule: Wio•mna u·yciuzka u· Cunkie p. Edwarda Chło

piekiego (str. 402) czytamy oprócz opisu Piaseczny, Góry, Czenka, 
'V arki i okolic ich, wzmiankę o ludzte tamtejazym i weaelu: 

"Z aro ·n· >te gęsterui laskami błota, czyli c b rapy, niegdyś na
turalna ze strony tej dla warowni (c zer. ki ej) ochrona, zalegaj~\ u dołu 
góry tlzeroki pas ziemi; za niemi, aż do krańców horyzontu , ziele
nieją nieobjęte okiem obszary łąk i najrozkoszniejsze śród nich gaje 
nadwiślań kie. W plebanii uprzejmy ksiądz usilnie namawiał mnie, 
abym u niego przenocował, ale dowiedziawszy się trafem, że w S pro
e h u, porządnej na szo ie austeryi 1 jest dziś wielce przezemnie po
szukiwane zb•egowiako, wracając~j ze lubowin weselnej wieśniaczej 
gromady, postanowiłem tam na noc dojechać, i dla tego zaraz po 
'potyciu lekkiej wieczornej zakąski, pożegnałem Czersk 1 oraz jego 
poczciwego proboszcza". 

"z miastec1.ka, do wzmiankowanej au~teryi, nie więcej jak pół 
wiorsty drogi; kiedy niosi\CO mnie szybko kłusaki, zatrzymały się 
u jej podja;,;du, usłyszałom zdałokil brzęk wiej kiej muzyki i tentent 
d;,;iarakich hołupców. P1erwaza Ld>a k rczomna, zamieniona dziś na 
taneczną ealę, nabita była tłumnie z •romadzonym ludem. tarsi z nich, 
tak mężczyźni jak kobiety, podzieleni ni\ grupy aiodzllce lub atojące 
u szynkwa u, stukali z eob~t kioli. zkami 1 gwnrzyli gło 'no. Młodzi, 
dziarakie chłopaki i n11dobne dziewoje, ' piowając piosenki, przy brzęku 
rhropawt-rn skrzypiec, tańczyli na zabój~ . 

• Lud tu tej zy, tak jak i wszędzie, gdzie urodzajność gruntów 
nie jest jednakową, mo in a pod1ielić nad d wio lub więcej oddzielnych 
kategoryj Od Warszawy do Czerska, po lewej stronie azoey, wszędzie 
zltlmia jest urodzajną, więc i lud tam baruziej zamożny, powierzcho· 
wno'ci przyzwoitszt;j i pokaźniojszt~j, natury bardziej do zabaw i to
warzyakich schadzek skłonnej; przeciwnie, po prawój .tronie gościńca, 
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na pasie ośmio- lub dziewięcio-wiorstowym, gdzie ziemia jest bardzićj 
piaszczystl\ i jałową, wi~c i uhożsi wieśniacy, mniój tam 1·:onduitn1, 
częściej dla braku chleba u siebie, w dalsze okolice wymykający sit, 
i dla tego tracący pomału swój charakter miejscowy, swoje stare 
obyczaje, a nawet wła~c1wą prowincyonalnego j~zyka cechę •-

"Ja tóż wśród zebranego w Hprochowskiej karczmie ludu, obie 
jego kate'l"orye, od pierwszego rzutu oka z łatwo~cią moglem roL:
poznać. Nadwiślanie, ubrani w ła1lnych, z cicnkie~o granatowego 
sukna, z karmuzynowemi potrlObami (klapkami) sukmanach, n kobiety 
ich w porządnych szorsQwych spódnirnch, gorsetach z kolorowej, ku
pnój tkaniny i suto orgarnir<Jwanych tiUlem luh mu~IInem czepcach 
zasiadali gromaduie i powałn i e za ~tół, rot.rnawiali z sobą pólgłosem 
i pili umiarko\\anie. Przeci1\ltie mie~t.kni'I!·~ wsi, usuniętych dalój od 
Wisły, ubrani większą częśriq w Slarych sukmannch, n ich połowice 
z przykryŁem i brudnym t'urtudiem głowami, nie litczyli się wc<de 
w więks1.e przyJacielskie kMka, mniej byl1 rot:mowni; ale za to pili 
więcej, i po uraczeniu się gorzałką glośuiej~ze zapr<Jwndzali z sobą 
zwarly. ::\[iędzy ta!J!• ując ' ! n1wl't mło,Jziei.f!, wielka daw rdn ~i~· wirlziP~ 

różnica. NarlwiślHiiskie junaki, t';'giój i pnkainćj lnHIOI\ y chłopcy, 
ująwszy w pól ładne i strojne dziewoje, nęcwie, wAsnlo i przyzwoicie 
tańczyli starego oberka, l11b świeżo(?) wprowadzonego s t: o ta. :\lin
dzież z drugiego krańca okolicy, t:uiczyla niedużo, mniej ochotnic 
i zręcznie, a zawslC prawie rubaswie. \Yidocwem jest, że jeieli 
w klasach wyż~zych społeeLei'Jstwa, cz~sto bartłzo cłostatki <:llbijają. 

ducha i wyższą inteligcncyv, to w niżRzych dt.ieje si~ odwrotnie, 
i biedniejszy nieo~wict•uny rzłowiek, upada łutwiej pod naciskie1o 
losu, od :t;amożniojstcgo" . 

• Ale 1.wrbćmy tera1. bPzpośrcdnio uwagę nas;.:ą ua przeplatane 
dość zajmująccmi ~picwkami taJ'1cc w Sprorhowskiej austeryi. Toncerek 
było kilkanalicie i tyleż lub w1ęd·j tancerzy, - zabawa szla rnźnie 
i wesoło. Na czele tancc.wyeh za~t~pów, ukazy" al i s i\' coraz nowi 
!Spicwacy i no\lp 'Jii'~" n czki, rozpocz~nnją<·~· zwykł<• ~woją koł•;j 

jakimś wesołym rl.tcrowierstem, a po przetaJict.eniu,- nic rozdzie
lając się jeBI.c.tc z soh1~. lct'l. tylko usuwaj ;Jr nieco na bok 1 by nic 
przeszkadzać iunyrn, kr~·c:1cym ~~ę dal1\j w grodku it.by, do,piewywnli 
przy tupaniu nogami i klasknn1u w dl , nio ro1.pocz~,:tyrh spie" ok. ~a 
ten raz rej "odz1ł w pop••ow ym .wst•.'pie, n Jejakt ~luci ck h.rlc Siwko, 
dworski z pnyleglej "~i purob~1.ak. Kiedym wyszcJI t: 1.aj•: tego 
przeze mnie na norJ. g pokoiku Jo bankietowrj izby, on \\hhnie 
zsunR,wszy na prawe ucho sw6j ubrany w kwiaty i wstążki kapelusz, 
wziqł za rękę p»nn..:-mloJą, świeżuchną jak róię dt:iewoh', i pu,;cit 
się 7. nil! w tany, pod:lpiew ujqc w tnkt ~krzypeczek i własnych ho
łupt· ów, unstf,'pll<~ dworAkiego zakroju piosneczk~,:: 

l. Minął hnchno l' t.a" pie~uzoty 
matul i kor hnnćj; 

min~ł tli!\ ri•:, \licwa Knrhno, 
1lziewczl!l wiek r\li.:m~. 

2. Jut ri przyszła sama pora 
z os ta!: mężateczką; 

siedzie<: w domu na ławet•zce, 
patrzać w okieneczko. 
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Po skończeniu, dziai'Bki Krzesiwko odpro• adził pann~-młod1l 
na miejsce i pogładziwszy czarnego wąsika, szukać si~ zdawał innej 
tancerki , - kiedy nagle jedna z druchn weselnych podbiegła doń 
i pociągnęła do tańca, śpiewając : 

U mojej matuaieńki przed sienią, 
rumienią się jabłuszka, rumienią. 
Runilenią się jabłuszka, gruszeczki, 
i jagody czerwone Kasieczki! 

Alluzyjna dziewczyny strofka przycichła 
1 

Maciek zaś tak jl\ 
podchwycił : 

Bodaj się święcił kawAlerski etan, 
Kędy sobie pójdę, wszędziem sobie pan. 
Bodaj się ~więciła kawalerakli strona, 
Kaj się ja obrócę, wszędzie dla mnie .tona! 

Dziewcz~ ośmielone tą licencyjną chłopca przymówką, tak mu 
zaśpiewała znowu: 

Matula mi przykHzała, 
żebym rhłopców nie kochała. 
A ja chłopra łap za szyję: 
Będę kochar, póki żyję! 

Hucznym oklaskiem zakończył si~ ten anakreontyczny dya
log. - Północek si~ zbliżał, kiedy zabawa pocz~ła przycichać i to
warzystwo weselne rozpierzchać ię powoli. 

10. 

Kuryer c'odzientty Warszawa, 1869 d. 17 lutego powiada: 
Jedno z pism oieszy swych czytelników, że już widziano w na

szaro mieście fujarki, zwane inaczej ligawkami. - Otóż dotl\d nikt 
nie brał jedno za drugie, gdyż fujarka robi się tylko na wioan~ przez 
okr~cenie , czyli oddzielenie kory od gałązki wierzbowej, po rozpo
częciu krążenia soków, i tylko do czasu puszczenia pączków; ligawka 
zaś czyli długa pasterska trąba, robi się z deszczułek świerkowych lub 
sosnowych, okręconych witkami. Poważny głos ligawki, rozlega si~ 
po polach i l ach w czasie pasanin hydła, i w czasie adwentu, na 
przypomnienie czuwania Betleemsk1ch pasterzy; w żadnym zaś razie 
za zwiaatunk~ zbhżającój się w1o ny nie może być ona poczytywaną. 
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