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OD WYDAWCY
Oddajemy do rąk czytelnika kolejną publikację nierozcrwalnie związaną z Bukówcem
Córnym. Ta ptrlrrźona w gminie Włoszakowice, w powiecie leszczyńskim wieś,jak żadna
chyba inna została już opisana w aspektach: historycznym, socjologicz.nym, etnograficznyl,n,
a leraz lakże muzycznym.
Leżący w ptlłudniowo-zachodniej Wielkopolsce Bukówicc Górny w źródłach wyntieniany
jest jako skupisko osadnicze Bukówiec Wielki i Mały już w l2 I0 l., podobnie jak sąsiednic
Włoszakowice. U progu trzeciego tysiąclecia obie wsie cieszą się udokumentowaną,790lctnią, historią i niebawem obchodzić będą okrągły jubileusz 800-1ecia istnienia.
Długa i z pewnością niełatwa była dloga, która wiodła bukówczan od przynalcżności do
plemienia Obrzan, poprz,e7, księstwo kaliskie Władysława Odonicza, a potem posiadłość
Junoszów Gryżyńskich, Opalińskich, I-cszczyńskich, Sułkowskich, Schónaichów i Anhaltów,
aż do dnia dzisiejszego, w którym wicśstała się ośrodkierrr życia kulturalnego i społecznego,
Lrwale zaznaczającym swą obecność w regionalnych nrediach.
Specyfiką autol,ów publikacji o Bukówcu Córnynr jest ich rodowite pochodzenie i umiłowanie rodzinnej wsi owocujące pragnieniem utrwalenia tego, co w przcszłościbyło najistotniejsze, ale i tego, co przynosi dzień dzisiejszy, Powslałc pozycje, poddane krytycznemu

Redakcja; prof. dr hab. Bogusław Linette
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osądowi naukowców, uzyskały ich pochlebnc opinie, a jedna l, nich otlzymała ponadttr
Nagrodę im, Macieja Rataja o ogólnopolskim zasięgu. Z pewnością więc ma powody do
durny środowisko nriejscowych bądź wywodzących się z Bukówca Górnego autorów, l,ż.yczliwością wspierane w swych ptlczynaniach zarówno przez. miev.kańców wsi, jak i prz,et
sanrorząd macierzystej gnriny Włoszakowice.
Jednym z takich twórców jcst Marianna Dudck-Maćkowiakowa, któĘ biograf'ię możnit
z,naleźć w wydanej przczLeszczyńskic TowaIzyslwo Kultt:ralne w l997 r, publikacji Rukóu,iec
Córn"v * moja mała Ojcł,zna. Tytrr raz.clrr Aut<lrka spisała zebrane przez siebic i opatr7()ne
nutami Pie,{lri ludou,e z lJukóu.,ca Córnego, Uzyskała jc od nriejscowych inftrrnratorów
w ciągu prawie 20 lat, dbając. aby nie uległy t,tlzproszeniu i nie zginęły w mrokach nicpanlięci,
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Podtrzynlała tyn] samym tradycję istnicnia pieśni ludowej w tym mikroregionie, o której to
pięknic pisał w t820 r,, w picrwszyln Ioczniku.,Tygodnika Muzycznego" Karol Kurpiński.
autor al,tykułu O pieśniach v, s:cł.eg,óIttości.Wzruszająca to tladycja i za jej kultywt,lwanie
serdecznie Mariannie Dudek-Maćkowiakowej dziękuję.
Kolcjnc słowa podziękowania kieruję do prof. dra hab. Bogusława Linette'a, wnikliwego
i twórczego redaktora. dzięki którcgo wysiłkowi publikacja mogła ukazać się drukiem,
Dziękuję Iównież firrnie Rhytmos z Poznania. która dokonała przygotowania wydawniczego
i Zakładowi Poligralicznemu Moś & Łucl,ak z. Por,nania, który książkę wydrukował.
Dzipkuję rćrwnież wszystkim, którzy śIodkami finansowynri przyczynili się do wydania
ksiąki. Za ich przekazanie wyraż,am wdzięczntrść wsp(llwyclawcy niniejszcj publikacji -

i Sztuki w Lesznie Eugeniusztlwi Śliwińskiemu.
Słowa wdzięcznościnależą się również mat,szałkowi województwa wielkopolskiego
Stanisławowi Mikołajczakowi oraz starościepowiatu leszczyńskicgo Zbigniewowi Hauptowi
za sponsol,owanie wydawnictwa.
clyrekt<lrowi Centrum Kultury

III

l

zawsze, gdy Lcszczyńskie Towarzystwo kulturalne wydrrjc publikację dotyczącąBukówca Górnego, uzyskuje wszechstronną pomoc. w tym finansow;1, ocl Zarządu Gminy Włoszakowice i jcj wójta stanisława waligóry, Tak było i tym razent, i za to serdecznie <lziękuję.
Dziękuję też za zrozurnlenie potrzeb kultury i finansowe wsparcic kolejnemu sponsolowi

-

Bankowi Spółdziclczernu we Włoszakowicach,
Radzie Sołeckiej Bukówca Córnego i całej społecznościwsi wyrażam porlziękowanie
za wsparcie i iiczne uczestnictwo w pronrowaniu książki.

Alojzy Konior
Leszno, dnia
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PRZEDMOWA
Śpiewnik Marianny Dudek_Maćkowiakowej jest kolejną pozycją wydawniczą na temat wsi
Bukówiec Górny w powiecie leszczyńskim. Miejscowość ta legityrnuje się bowiem serią kilku
publikacji ksirykowych autor twa Kńowitych bukówczan, którzy na podstawie własnych wspomnień
i znajomości miejscowych realiów utrwalili w nich obraz życia wsi w pier-wszej połowie XX wieku,
mający walol dokumenlacji socjologicznej i etnograficznej.
Otlecnie seńę tę dopełnia druga - p wydanym wczcśniej pamiętniku Bukówiec Gólłt1,_ nnja
nwła ojanzna (I-eszno l97) - pblikacja Mzrriarrny Dudek-Mćkowiakclłej. tym ftżem o charakterze
wyłącznie materiałowym, zawierająca obszerny wyffir bukówieckiego repertuaru pieśniowego
zinwentaryzowanego przezAutorĘ. Przedstawionc w tym zbiorze pieŚni nie są transkrypcjami nąrań,
lecz zapisami ze sfuchu śpiewu kilkunastu mieszkańców wsi oraz właśnegorepertuaru Autorki,
dokumentuj;pcj marcriał nie z pozycji obserwatora-folklorysty, lecz użytkownika i nosiciela lokalnej
tradycji muz_ycz.nej. Przywią2anie do Ę tradycji olaz troska o zachovanie dla p,otomności zaniką|ąrych
l'orm śpiewuludowegu skłoniłyAutork do płdjęcia uudu z.ebrania i utrwalenia w r;ostaci zapisów
nutowych pieśni z. czasów swej młorlości.Pomogty Jej w tym glsiadane kwalifikacje muzyczne:
znajomość nut, umiejętnośćgry na skrzypcach. a zwlaszoza wfodzona nruzykalność, bez któĄ
wykonanie tak niełatwęgo zadania byłoby węcz niemożliwe.
Ponad dwadzieścia lat trw;rło kompletowanie z,bioru i spisywanie pieŚni, w czym Autorka dla

ułatwienia noucji gxługiwała się skrzypcami,
Zgronmdz,one ękopisy melodii i teksów zapełniły 6 zrszytów nutowych zawierajryych łWnie2Ż4

pieśni-w rym kilka samych tekstów bezmelodii. Zapisy te, choć iunatorsĘmetodąwykonanąuknrczają
się jednak formalną poprawnością. Pońwnanie ich :e standandami rcgionalnąo stylu wykonawczego
i z publikacjarni folkloru południowowielkopolskiego wykazuje, iż zanotowane przez Mariannę
Maćkowiakową lokalne warianty pieśniw wialygalny spońb o<ldają n]el(dyczncFrytmiczne cechy
tamtej zcgo rępeltuaru muzJcznego; txak inr jutynie oznaczenia tcmpa-

Wiarygodna wydaje się równicż języktrwa postać zapisów tekstów pieśni, w których Autorka
starała się, poz.omie niekonsekwentnie, oddać fonetyczne cechy gwarcwej wymowy wykonawców.
Skrylinąd wszakże wiadomo, że u współczesnych użytkowników języka fonetyka bywa często
chwiejnal w tym wzgl$zie wypada więc zaulać zapisom autonikim i nie uważć wysĘpująpych ńżnic w notacji z;l nied(Ęatrzenie, a jedynie za odzwierciedlenie ogólnych tendencji dialektycznych
przejawiających się w ż.ywej mowie mieszkariców wsi wsŃczesnej. Autorce nŚ na|eŻy się uznanie
za clostrzeźenie i póĘ cxlnotowańia otaczających Ją zjawisk językowych.
Praca Marianny Maćkorłiakclwej tym się ńżni cxl podobnych publikacji, obejmujących zwykle
mateńał z wigkszego obszaru (regionu, gdrcgionu), żB zawiera duży zbiór pieśniludowych z julnej
tylko wsi. Świaclczy to z jednej truny o bogactwie i żywotności folkloru muzycznego Bukówca
Gómego-pzyczym zbiórten nie uwzglęrlniatmdycjiludowej muzykiinstrumentalnej,konrynuowanej
clo clziśprzez kolejne pokolenia dudziarzy i skrz.ypków. Z drugiej zaśstruny, tak obszema dokumentacja
mogła pwstać dzięki temu, źt stworzyła ją <,lsoba należąca do miejscowej splłecznolŚci. doskonale
znająca realia kulturowe swej wsi, a przy tym gxrafiąga notowaĆ melodie. Grumadzenie materialu
w tych watunkach ctaje możliwośćzinwentaryzowania prawie całcgo (lub blisĘiego wyczelpania)
nricjscowego lepertuaru, co byłoby niemożliwe do wykonania w ramach dorywczej eksp|oracji
plowadzonej przez barJacty Z zśwnąlft,.

W tYch okolicz-noŚciach zanottlwanc przez Autot,kę pieśni ilustrują
miejscowy rclrnu;rr w sposób
rcprc,rcntatywllyclla lunkcjonujących w Buk<'lwcu ctimynl
typów melŃycznyctl-nacowskazywałaby
ich wicloŚĆ i zrjżnicowanic W nrnicj natomiast wyc?..erpującym
stopniu replr.n,.,*un" rą pieśnirrwe

PIEŚNI OBRZĘDOWE DOROCZNE
Nowe latko

wąlki tek towc, co jest zIozunriałe z.c względu na powtarzalność
melryiii, zwluz.czaw [ormach

Prz-YŚPiewkowYch. Nienrniej,

s;zakż.e w zebranej przrz.

Autorkę kolekcji przeoczone zostały niekrórc
gatunki pieśni, zwlau.cza,obrzędowe cltrtrrczne być
ntoże, wyszły one już z obiegu. o zasobic
gafunkuwYrn i PIoPorcjach rcpertuaru inlbrmuje nojdobitni.;
,u^iirrcniy na stronic l49 wykaz
pieśni,
w

Niechaj będr; pochwalony

Zs, z,bioru rękopisów Marianny MaĆkowiakowcj reclaktor
tomu wybrał do

publikacji l75 pieśnil
pominięte zostały b|iskie wańanty melutyczne oraz populame
piosenki śpiewnikoweo zasięgu
ogóInopolskin.
OPacowanie redakcYjne r:graniczyło się do niezĘ<lnych zabiegów

.

nie znlieniająPYch autolskicj notacji plzcbiegu

o chaakterze kosnretycznytn,

Nie-chaj bę-dzie po-chwa

rymiczno-mclulycinegtr oraz fomy słowncj tckskiu,
PieŚni, ObjęłY onc: skorygowanie ewiclentnych onryłek w ękopisie; ujalnolicenie tonacji
nleltxlir
(z4ulnie z rcgułanli
PlzYjętynli w etnomuz.yktllogii transpontlwano je, z nielicznymi wyjątkarni, <to
mo<lus C), jak ńwnicż sprowa<lzenie nlełjum tńjdzielnego

do glstaci 3l8 (z zachow,nienr nretrunr
3/4 w melcxliach w wolniejszynl przcdziale lcnlpa, zwłaszcza
o rytmice polonezowej); uzupelnicnic
bnkującYch znaków Iepetycji i oznaczenie volt; w o<lniesieniu
do iekstów _ rp,r,rądko*-i. zwll)tck
wenów. gfączone z wpIowaclz-enicnr znaków repetyeji analogicznic
do po*t,ir"k w nrcluliach.
I

no-welo-tko sto - i

-

lo -

ny, pa-ni, pa-ni

wsie-ni,

go -

spo - dy -

ni,

je-ślichcc-cie o - glą - do-wać,

Nie ingercwano z z,asady w graliczną postić o'yginalrlego zrpisu
limctycznego tekstów

o<i rąlaktora pochoclzi także interprctrcja i klasyfikacja
teksńw oru ukłoo pi.sni * pub|ikowanynl
zbiorl,e, Zgoclnic z. z,asadami plzyjętynli w wydawniciwach
lblklorystycznych cl układzie pieśni
ludowych w publikacji decy<tują kryte,ia lunkcji oraz tematyki
tckstóu wyją*owo - raczcj w specjalisYcznYch Pracach klytelia muzycznc. Z,astosowane w
tym tomie firmuł}, wymicnione hasklwtl
w tytułach i pcxltytułach roz,t]l.iałów, nawiąują rlo tzytomtlwego,

to

PoszczególnYch dzial<jw tcnratycznych, gcly scmantyka tekstów była orn;ętna dla ich
sekwencji.
W takich PrzYPa<ikach o ko|ejności pieśni w układiie zadecydowały
cecńy n-,etrycznGlytmiczne
nleltxlii (tiwunliar przcd tx5jniarcnl) orz analttgie ltlnrralne typn*
ń.l,*ly.zno-rjłmicznych.
ZamieszczonY na końcu tofitu wykaz wykonawców wymienia
nazwlska tych miesz.kańców
Bukówca CÓmego, od którYch Malianna Maćkowiakowa spisała
część,*.go rńo,l,. pcxiane przy
nazwiskach datY unr'dzenia inf'ormują prśreclnio o nlctIyce repellualu
wywcxizącego się z tradycji
dziewiętnast<lwiecznej. Dla numców pieśniniewynlieniónych
w tym wykazie sama Autorka ksiąki
bYła dla siebie Źródłenl. Pani Mańanna je t też autorką pieśni
zanlieszczonej na końcu zbioru
(nr l75), do której ułożyłalokalnopatliotyczny tekst i
skomponowała melodię. Choc picśń ta nic
naleŻY do tmdYcYjnego rcPetuaru luclowego, Autor*a uznała
zacclowe zanicścićlą,ł.*".;publikacji
jako wyraz. swych artystycznych aspimcji.
Praca MariannY Dudek-MaĆkowiakowej, kolejna publikacja
źr&lłowawycliula pzez lrszcz_yńskie
Towar-ystwo KuItu,alne, stanowi ważny <]okulncnt kultury
rnuzyczncj Bukówca Gómego, a tym
samym znaczącą wzycję w bibliogr alii lblkkn wielkoplskiego.
Bogusłav, Linelte

-

ro -

wać; zie -

Niechaj będzie pochwalony,
pani, pani gospodyni,

glmnikowego wydawnictwa

PAN Kasłill1,, z cyklu ,,Polska pieśń i muzyka ludowa'.
tWalszań lW8;.
Mul,Ycz,ne ccclrY melcxlii, jaktl klyteriuln cll,ugtlIzęctnc,
r,nala.zły zas(ostlwanie w obęhie

lnstytutu Sztuki

mu-si-cic cośda

caj,

lo-ny

5.

W t1,21 7u domtt są tu skrzynki,
mtl tu pani ładne synki;
zielony ga.j, koszyczek jaj,

6,

W lr*m tu domu jest tu wanna,
jest tu u was stara panna;
z.ielołty gaj, koszyczek jaj.

1
/'

W tym tu domu są tu konie,
co skokają przez jabłonie:
zielony gaj, koszyczek jaj.

8.

W [ł^m tu domu są tu krowy,
co skokają bez obory;
zielony gaj, koszyczek jaj.

9,

W tym tu dontu są tu kozy,
co skokają przez powrozy;

nowe lotko stoi w sieni,

jeśIichcecie oglądować,

to łnusicie cośdarować,
zielony 8ąj, koszyczek jaj.

)

.?-

W tyn, tu domu jest tu v,oda,
goipoclyni jak jagoda;
zielony gaj, koszyczek jaj.
W tym tu domu jest tu kamień,
co 7ospodarz siada na nim:
zielony gcj, koszyczek jaj,
W rl,m tu domu sątu

wiórki,

ma tu pani ładne córki:
zielony gaj, koszyczek jaj.

ko - szy-czek jaj.

zielony gaj,

kosz_,-czek

jaj.

10.

W rym ru domu na rogu

l

wisi mieszek twaro7u;

].

ąielony gaj, koszyczek jaj.

Urowia szczęścia winszujemy
za gościnędziękujemy;
zielony qaj, koszyczek jaj.

PIESNI OBRZĘDOWE WESELNE
Swaty

Hej, tam *3potui"rio.o

Hej,tamwpo-|u je - zio - ro,

za je-zio-rem cie-mny

las,

Dożynki
Ń

2
Wszystko zboże żeśmyposprzątali

zbo -

Wszy-stko

że

żeś-mypo

-

- dę ja, poj -

dę

l.

- cy

te-raz się kła - nia - my

- pie

l, wszystko zboże żeśmyposprzątąli,

a do pracy rąk nie ż.ałowąli,
l:teraz się kłaniamy snopie, snopie nasz.:l

2.

Zboże rosło, zboże dojrzewało,

s k rapiał, s ło n ko p rz):
8 rzewało,
l:teraz się kłaniamy snopie, snopie nasz.:l

d e s zc zy k

czy nie je-dzie ktoś do

'Hej, tam w polu jezioro,

za jeziorem ciemny las,
l:pójdę ja, pójdę na wysoką górę:

Jedzie, jedzie Jasieńko
da, na siwym koniku,

l:przypina sobie białej róży kwiecie
do lewego, do boku:l

rąk nie ża - ło

sno-pie, sno

rę:

czy ttie jedzie ktośdo nas.:l

sprzą

2,
pra

na wy-so-ką gó -

nasz.

n&.

Wyjazd do ślubu

5

Oi, siadaj nawóz
4
Siadaj Maryśnawóz
oj,

.

Sia-daj Ma-ryś na

wóz,

je -

no mi się nie

po

cie - bie

przy - ie

-

czo-

go

c7,y

li,

czy cie

gło -

ca.

czki

Czy cie

się

wa bo -

li,

po

lóż.

z^

glo-wa

bo

wo

czy ci

oj -

ca, ma -

tki

l, Oj, siadrlj na

wóz, wrlrkoczki zatóż,
a czeqo się oglądasz?
Czy cie głowa boli, czy t,i nie po woLi,
czy ci ojca, ,natki żul?

żal''!

2.

Siadaj Maryś na wóz,
jeno mi się nie smuć,
jam po ciebie przyjechał.
Czy ty nie masz woli,
czy cie glowa boli,
czy ci ojca, nwtki żąl?

ko-

wóz,

chał.

czy cl nle

Cz,y ty nie masz wo -

daj na

smuć,
a

jam

sia-

3,

I ojcu mi nie :ctl, i nrutki tti nie żal,
ani zadn.ej rodziny,
jeno mi przepadły nrcje nłode lata,
o, mój Boże jedyny.
I ojca ni nie żąl, i matki
ani żadnej rodziny,

ni

nie

żaL,

tobie ślubowałam,tobie rączkę dałam,
o, mój Jasiujedyny.

]

Oczepiny

6ko"r,anie

Siadaj, siuaa3,

moje
7

Pomaluśku rozbieĄcie
Sia- daj,

sia-daj, kach+nie

mo - je,

nic

nie

na- da

Po-ma-luś -

tak

są przy wo-zie już za-przę -

cie,

ku

roz-bie-raj -

już

po nie-wo - li,

war-ko-czka jej

gló - we -

czkają

żo

l. Pomaluśku rczbieĄcie,
l, Siadaj, siadaj, kochanie ntoje,
ttic nie nada płakanie two.je,
nic nie n.ądą, nie pomoże,
bo koniki są przy wozie

już zaprzężone.

2.

Ja bym rada z tobq siadcłłą,
alem się z matką łlie pożegn.ała.
bądźe zdrowa, ntoja matko,
coŚ nm.ie w):chowałą gładko,
teraz nie będ7,ies1,

jej ttie targaicie,
l:bo i tak.iu!. po niewoli,
główeczka ją dzisiaj boli.)

wąrkoczka

) Kasia dać wiąnek się wzbrania,
rączkatni swyni zasłan ia,
l:ale musi go dać, musi,
bo taki rozkaz mamusi,:l

dzi-siaj bo

-

li.

8

Oi, *y"toiZ, wychodź

Oj chmielu, chmielu

Oj

nie

chmie -

bę-dzie

lu,

chmie - lu,

bez

chmiglu nie - bo -

wy-

chodź, wy-

chodź

że,

chmic.lu nie

pan- no z

swój wia-

ża- dne we

oj nie-bo - że, niech ci

chmie- lu,

Oj,

ty buj-ne

Pan Bóg

-

do- po- mo

-

kó

nek

ry,

z gło

wy?

Wko - mo-rzemgo zo- ta-wi
że,

bo

Oj chnielu, chmielu, ty bujne ziete,
nie będzie bez ciebie żańte wesele,

oj chmielu, oj nieboże,
niech ci Pan Bóg dopomoże,
chmielu nieboże, chmielu nieboże.

Oj, wychodź wychodź, panno z kómory,
a gdzieś podziała swój wianek z głtllvy?
W komorzem 80 zostawiłą, ną kołeczku powie,riła
dla siostry młodszej, dla siostry młodszej.

10

Oj włosy, włosy złociste

oj

oj

zlo

}, zło-ci-ste,

wło- sy,

coś-

cie

coś-cie słu - ży

słu

Ni" .t

Nie

chcia - ła.

mu-sia-ła,

nie

mu_

chcia

la

"iułul,lnie

-

ła

chciała

we wia-ne

cze-

-

czku

cho- dzić,

pek so

l, Nie chciata, nie chciąłą we wianeczku chodzić,
musiała, musiąła czepek sobie robić.
1.

l:Oj włosy, włosy złociste,:l
l:cościesłużyb uiste.l

Zróbcie jej, zróbcie jej ze ztocistej nici,
niech jej się, niech jej się na główeczce świeci.

l:A teraz służyćnie chcecie,:l
l:pod biary\ czepek idziecie.l
l:Idźcie druhniczki łóżko słąć,l
l:bo młoda para pójdzie spać.:l

l0

Zróbcie jej, zróbcie jej ze sąmeqo złota,
bo ona, bo on.a po wianku sierota.
4,

Zróbcie jej, aróbcie jej wianeczek na urząd,
żeby jej, żeby jej wiąneczek nie uwiqdł.

Po oczepinach

14

12

Oj

groc,ze,

gĄcie

Sprzedom, sprzedom

Oj gro-cze,grej-cie
Sprze

a

-

ko -

-

ke

dom,

sprze- dom

ni - ka

to nie sprze-dom, bo na nie - go

l.
2.

ja - ło - wicz

na wszy-stkie stro-ny, bom się do-cze-kał

dziśrno-jej żo-ny,

mło - dom,

la
sio - ctom

la la

la

la

la la

la, bom się do-cze-kał dziśmo-iejżo-ny.

Oj gtocze, gĄcie na v,sz),stkie strony-,
botlt się doczekał dz.i,śmojej żony,
la Ia la la la la la la, bom się docz,ekał dziśnlojej ż.ony.

Sprzedonl, sprzedom jałowiczke tnłodom,
a konika to nie sprzedom, bo na niego siodom,
Sprzedom, sprzedom kobyłecukę gn.iadą,

15

a tej drugiej nie sprzedom, bo ma farbę ładną.

Za stodołą biały kamień

13

Jasiu do pszeniczki, Kasia do żyta

Za sto

do

ży - ta,

a

na

-

do - łą

nim sie-dzi,

a

bia

- ły

ka

- mień,

me ko

na ninr

l. l:Zl
by - łaś

stodołą biały kamień,)
a na nim siedzi, a na nim siedzi me kochanie.

2. l:Córuś, córuś, cośzrobiła,l
ieśojca, matkę, bruta i siostry porzuciła?
pa - nle

- ne

- czką,

dzi

-

slal

ko

- bie -

ta.

Jasiu do pszeniczki, Ka,sia do ż)ltą,
l:wczomj bltaśpanienecz,ką, wciomj byłaśpanieneczką,

dzisiaj kobieta.l

l2

3. l:Porz,uciłam, bo nułsiałant:l
przed łvielki ołtarz rączki mu podać

-

najmilszemu,

4. l:WczoĄ miałaśłvieniec z, nilrty,,,l
a dzisiaj juz mlsz, cl dzisiaj już masz z głowy zdjęts,,

17

5. l:Wczoruj miałąślilijowy,l

Kurka grosz

a dzisiaj już. m(lsz, a dzisiaj już m(lsz cz,ep tiulowy.

6. l:Wczomj pąnny ci śpiewał_v-,)
a dzisiaj już ci, a dzisiaj już ci poprzestąły.
7.

Kur -

l:WczoĄ ci kapela grała,!
a dzisictj już ci, a dzisiaj już ci poprzestała,

ka grosz,

ko - gu-cik

nh<l

grosz,

kur

ku-re- czką
ku-re-

a ko-gu

-

le ro

-

nra wiewie- le

l:Kurka g,rosz, kurka grosz,
a kogucik ztoty,l
l:bo kogucik nad kureczką
ma wiele ruboty.:l

16

Róża z ciebie

18

ża

a gdy

ró -

zcie-bie,

bę

ża bia

ró -

mę

ła,

1,

ża,

_

nie masz mę

Za mla

pa-dniezcie -

bie

ró -

l:Róża z ciebie, róża,

l:a gdy będziesz męża miała,
spadnie z. ciebie róża białrl.t

l4

Ej, Marynka

ża,

Ej,

spa-dnie z cie

póki nie masz męża,:l

2.

-

l:Kwiatek z ciebie, kw,iatek,
póki ltie masz dziatek,,,l
l:a gdv będliesa miała dziatki,
to opadną z. ciebie kwiatki.:l

ża bia

ła,

bo

tyś nie-wia-sta, weź ko-sz-y-czek,

Ma- ryn-ka,

ty mu-

sisz

Ej, Marynkcl,

się

na

-

u-czyc,

dro-go sprzc-dać,

ta - nio ku-pić.

ty nieboże,
zostawiłaŚ CoŚ w komorze;
zebym cośnie zostawiłą,
to bym jeszcze panną była.

weź koszyczek, idź do miasta,
bo ty nttłsisz się nauczyć,

drogo sprzedać, tanio kupić.

Idź. do

mla-sta,

2, Ej, Marynka,

tyś niewiclstcl,

3.

idź

lasu, zabij lisa,

bydzie z nieqo kupa miesa,
bl,trri, z nie?o, b_y-dzie juszka
tttt zgojenie tłveg,o brzuszka,

l5

a

19

20

Na piecu gornek

ą

Kiepskiegoś sobie, Marysiu, wybrała

klu

klu

- ski

- ski

w nim,

Kiep- skie -

goś so -

bie,

Ma - ry -

siu,

wy-bra-ła,

_
wnim,

ro-bo-tnik

oj,

by -

jo -

pski,

dziesz,

bski,

czek

pla - ka-ła.

by

l:Kiepskiegoś sobie, Marysiu, wybrała,:l
robotnik kiepski, pij oczek łebski,
oj, bydziesz, bydziesz na niego płakała.
l:Na piecu gornek, sq kluski w nim,:l
je wysmykoł i po jedne,i połykał,
oż wszystkie uiem.
bede jo

21
Po cóżeściesię zjechali

Po cóżeściesię 4jechali, moi mili goście,
l,.a jak wam sie nie podoba, to się stąd wynoście:l

l6

l7

BALLADY
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Jaśkoniki poił

C zama, o' u'i'

urrkam

i

e

ń
wo-

la,

Czar-na ro

bia-ły ka -

mień,

sia - da na nim,

Po- Ian - ka

czar-na ro

co Po-lan -

l:Siada, siada, larnentuje,:I
robne rączki załamuj e.)

l:i pro,si

c

ud zozi

ją o jei wieniec.:l

em ie

c :|

l0.

l:Siostro, siostto, daj mi wody,:l
l:dla mej dusz1l i ochłody,!

l.

l:Siostrą wody mu podaje,t
l:brata swe80 na śmierćdaje.)

l:Rada bym ci wieniec dała,:l
l:blult się bratą nie bojała.)

l

5.

l:Idź do lasu wiśn.iowego,:l
l:4 aj d zi e s z w ę ża j ad ow ego.

l2.

l:I

t

posiekaj drobniuteńkol

l:i ugotuj miękusieńko.)
7.

l8

l:

l:A gdy brat z kościołąidzie,l
l:pyta siostry, co gotuje,:l

za

za- pla- ka-

- śpie-wał, Ka

za- śpie-wal, Ka

- sia

ła,

zi

jak Jasiu zaśpiewał,Kasia zapłakata.t

) l:Nie płacz, Kąsiu, Jasia bo płakać nie

trzeba,:|

l,.kto na wojnie ginie, ten idzie do nieba.:l

gdy jedną do ust włożył,t
l:ząraz się na stół położyt,t

4.

ó.

Ja - siu

nlm.

9. l:A

l:d

l:Wt em p r4l c |,1o6r'

da na

siu

8, l:Złote rybki w tym garnuszku,:l
l:to dla ciebie, mój braciszku,:|

l:co Polanka siada na łlim.:l

3.

bia-ły ka-mień

bra- la,

l. l:Jąśkoniki poił, Kasia wodę brata,l

l. l:Cząrna rola, biały kamień,l
2.

ka

Ia,

dę

24

Chodziła Kasia po łące

l:Pisze liścikdo miłego,t
l:że otrułą bratrl swego,:l

I3. l:Miły na to odpisuje,:l

cho

-

dzi

ce,

po

otruła żeśbrata .twego,
otrułabyŚ mnie sanlego.

l9

L

2.

_l.

4.

5.

26

l:Chodziła Kasia po łące,! po łące,
nosita dziecię na ręce, ną ręce, nosiła dziecię na ręce,

A na tej łące

l:I tak je długo łlosita,:l nosiła,
ażje we wode rzuciła, rzuciła, aż je we wode rzuciła,

A

l:A dziecię płynie do młyna:l, do młyna,
do swego ojca Marcina, Mąrcina, do swego ojca Marcina,

na

tej łą - ce,

l:A Marcin stoi na moście:l, na moście,

na tej

łan

wyciqga dziecię radośnie, rądośnie, wyciąga dziecię radośnie,

bar

zie

- lo -

zra

nej,

- nio-

ny

II wariant

l:Wyrośnie z ciebie piękny kwiat,:l piękny kwiat,
świat,
bęńzie cie chwalić cały świat, cały świat,będzie cie chwalić cały

,
A pływałaburmistrzonka
lebur-mi-strzon-

gdy uj-rza

gdy uj-rza

tkę

-

- la

ka,

swo-ją nra -

tkę

A na tej łące, na tej zielonej,

sta- nę- ła,

sta- nę-

ła,

sta- nę,

A ptywała burntistrzonka, pływała, pływała,

2.

O, ty ftlanto, matulinko, łatuj ntnie, rutuj nuńe,
lbo ja dalej po tej wodzie nie płynę, nie płyn,ę,t

l:gdy ujrzała swoją matkę stanęła, stanęła,:l

płl,wajże, nrcja córko, aż do dna, aż do dna,
l]loś ty wcale tego śu,iata nie godna, nie godna,:l

20

bar - dzo

pły- wa- ła,

l.

3. A

ży

,l.

leży tam ułąn bardzo lraniorty.

7. A ty, siostĘyczko, idź precz ode mnie,
nie powiem ja ci, co boli we mnie.

l'rzyszła do niego matula jego,
płacze, narzeką na rany jego.

8. Prryszed do niego braciszek jego,
płacze, nąrzeka, na rany jego.

A ty, matulu, idź precz ode mnie,
nie powiem ja ci, co boli we mnie.

9, A ty, braciszku, idź precz ode mnie,
nie powiem ja ci, co boli we mnie.

I'rzyszed do niego ojczulekjego,
płacze, naąeka, na rany jego.

A

ry,

ojczulką idź precz ode mnie

nie powiem

ja ci, co boli

we mnie.

Przyszła do niego siostrzyczka jego,
płacze, nąrzeka, na rany jego.

l0. przyszła do niego kochankajego,
płacze, narzeka, na rany jego.
l

l. A ty, kochanko,

zostrłi tu przy mnie,

ja ci opowiem, co boli

we mnie.

12. Boli mnie głowa, bolą mnie ręce,
boLqtrutie nogi i wszystko we mnie,
21

Zalecał.i*

*ł"d;]"iec dziewczynie

Za-le-cal się mło-dzie-niecdziewczy-nie i

ro-dzi-ce nic

da-li,

1.

2.

chciał się

bra-cia od-ma-wia-li, ka-za -

li

Gdy jechałe lrr,,utę wieś

znią o-że-nić,

mu

wc światiść.

hlecał się mtodzieniec

dziewczynie
nią
oż,enić,l
się
l:i chciał
z
rodzice nie dali, bracia odmawiąli,
kazali mu we świat iść.

Gdy młodzieniec

z.e

świata powrócit,

l,.cllciał swą miłq odw,iedzić,l
poszed pod jej okno, ujrzał nmtkę smutną,
zaczęło m.u serce bić.

Gdy

je- cha

-

łem przez tg

szczęśćwamBo-że, pa -

wieś,

nien-ki,

gra - bi

-

ły trzy pan -

ny

o - wies,

niema tu mo-jej ko - chan-ki?

l. Gdy jechałem przez tę wieś,grabiły trzy panny owies,
szczęśćwant Boże, panienki, nie ma tu mojej kochąnki?

) Twej kochanki tu nie ma, ona już w grobie spoczywa,
wciąż na ciebie czekała i ciebie wciąż wyglądała.
3.

On im nie chciał uwierzyć, poszed na cmentarz zobaczyć,
siedem razy z konia spadł i ną kochanki grobie siadł.

,f Matko, matko,

łltcłtko, matuleńko,
l:gdzie twa córka Andzia jest?t
Dzisiaj Ędzień minął, jak ona ułnąrła,
jeszcze lałośćjest,

4.

Matko, matko, matko, matulełiko,
l:w którym grobie ona jest?:l

Trzeci grób od wieży, tąm twa luba leży,

gdzie wytosły trzy róże.
5.

Cdy młodzieniec na cnrcntarz praychodzi,
l:brama ttu się otwieru;l
róże się kłaniają, wiadonlośćmu dają,
że tu leży dziewczyna.

6.

22

Andziu, Andziu, An.dziu, Andziuleczko,
l:przemów do mnie clrcć słowo!:l
Mówić bym mótviła, chodz,ić bym clrcdziła,
mam zatrute seileńko.
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Razu pewne*Jlu no"n"' oo.""

Wędruje czeladnik
,

Wę- dru -

je

cz-e

-

la

dnik

sta do

z mia

go

szu - ka

lamgdziemaj-ster

cze-la -

sta

dni

ry, a
ka

maj-stro-

wsze- la

-

mło

go

I. Wędruje czeladnik z miasta do miastą
i szuka pracy u stareqo majstra,
ltam g,dzie majster Stary, ą n ajstrowa młoda,
tam dla czeladnika wszelaka wygoda.:l

opierze, mąj st rowa obszyj e,
z majstrową się wyŚpi, 1majstra się wyśmieje,
l:a jak stary kowol w kuźni młotem kuje,
to czeladnik w kuchni z majstmwq majstruje.:l

M aj strowa

I tak majstrowąli, razem się kochali,
a czeladnik prace u kowala chwali,
l:roczek minął, w kuźni już czeladnik kuje,
no, bo stary kowol dzieciątko piastuje,t

- ne - go w

prze-śliłznieby-ło tam

maJ

wa

ka wy -

Ra-zu pew

mia

no-cnej po - ue sze-dlem na spa-cer w cie-mny las,

na dwo-rze i księ-życświe-ciłna-ten-czas.

l. Razu pewnego w nocnej porze szedłem na spącer w ciemny las,
l:prześlicznie było tam ną dworze i księżyc świeciłnatencząs,:l
2.

Kiedy do celu już doszedłem, tąm z rewolwerem w ręku już
l:tam mego zbójcę ja spostrzegłem, jak nad dziewczynątrlymał nóĄ)
Dziewczyna gdy mnie zobaczyła i ten zbójecki piękny strój,
l:padła przede mną na kaLana: ach, ratuj mnie, rycerzu mój!:l

4. Nie jestem Ąadnym ja rycerzem, rylko zbójecki jest mój stan,
l:lecz ja ci życie podaruje, tylko przyrzeknij: będziesz mą.:l
5.

I to w kląsztorze przed ołtarzem, że mnie przed nikim nie zdradzisa
l:wszakże niewiele miałem czasu, jednak wywiodłem cię z lasu.:l

6.

Po roku gdy tam przejeżdżałem, patrzę, ile tam gościjest,
l:tam moja miła z dzbankiem w ręku i winem gości częstuje.:l
Wtedy dobyłem rewolweru, nabój do niego włożyłem,
l:przez okno do niej wystrrylitem, serce admjc7yni zgbiłem.:l
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W tysiąc O"'.nj'icr", czternasty
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Tam od Wisły, tam od Warty

Tamod Wi -

bi-

ją gło - sy

sly,

w

tam

od War -

ty,

świat o- twar-ty, bi-

ją

tam od

gło -

Wi -

sy

w

W ty-siąc dzie- więć - set czter-na

-

któ - ry

szy,

ty

ca-ły światza - la - ny,

sły, tam od War - ty

świato- twar -

chło-piec naj-ła-dniej -

na woj-nę

bra

-

ny,

ty,

l, l:Tam odWisły, tam odWarty,t
l:biją głosy w świat otwarty.:l

l:Biją

3.

4.

5.

głosy, ziemia jęczy,:l

I. W tysiąc dziewięćset czteftwsty cały świat zalany,
l:który chłopiec najładniejszy, na wojnę zabrany.:l

l:Prusąk polskie dzieci męczy,:l

2.

|:Hańba tobie, ty Herodzie,t
l:w polskim kmju i narodzie-:l

Który chłopiec najładniejszy, na wojenke idzie,
lłraci życie i kochankę, do domu nie przyjdzie.:l

3.

Matki płaczą nad syrwmi, siostry nad brątami,

l:h

l:bo ich dużo wyginęło pomiędzy Niemcami.:l

ten pacierz w polskiej mowie,:l

l:co go nam dali ojcowie.:l

4,

l:Co go nas uczyty matki,:l
l:Prusak męczy polskie dziatki.l

Widzieliśmy cztery orĘ, jak w górze latały,
l:ruski, pruski i francuski i nasz polski Biały.t

5.

Ten zwycięża, ten zwyciężn, a ten pruski kwiczy,

|:O, niech męczy, niech katuje,:l

l:nie potrzebny żeśtu, Niemcze, na polskiej stolicy.)

l:Bóg się nad Polską zlituje.t

ż6

ż7
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drzew

Mam konika siodłowanego
Wpo - śród drzew

Mam

ko -

sio-dlo-wa-ne -

ni - ka

kró -

la

pol -

skie-

go

da

-

ro

-

wa

- ne -

ko - chan -

czek

trzę-

sie sie,

źe mnie

na

ko - chan -

cerz,

kę

mo

lą-

- ce

ce

ści -

skał

co

w

krót -

kim

spot - ka

ma

-

ńu

dłoń

od króla polskiego darowanego;
mój koniczek trlęsie sie,
że mnie na śmierćponiesie,
teraz żegnam kochankę moją.

dnieśbroń.

l. Wpośród drzew

gęstej altąny
swej kachance ściskat dłoń,
l:rycer4 co w krótkim spotkaniu
wkrótce ma swą podnieś brcń.t

M am konika siodłowanego
,,

Wieczór w ogrodzie milczenie,
ślicznąwonią pachnie kwiat,
l:i słowika cudne trele
upiększa kochankom świat. :l

3.

28

ny

śmierćpo - nie- sie,
wkrót

że - gnam

-

go;

ry mój ko - ni-

al - ta

go

swej
od

gę - stej

Ach, nie dla nich śpiewsłowika,
ani znpach bzu ni róĄ
l:bo ich serca cośprlenika,
że się nie zobaczq już:l

ż9

1.

, *",ii,,,iuou
2.

lii ja - dę,

ZWest - fa -

daj

mi

chu - ste -

bar -

dzo się po -

czkę mo -

Koło tego Bukówca jest tam ciemny, gęsty las,
l:we dnie mam na myśli,a w nocy mi się śni,
że mój miĘ jedzie wrął:l

cę,

on jedzie i jedzie i rozgląda się wokół,
l:przypfua on sobie, przypina on sobie
szabel pr7y lewym boku.:|

3.

A

4.

A gdy sobie już pąypioł, na miłą się obejrzał:

ko-cha-ne-czko,

Ja

Przez tę bukówiecką wieśmalowana dróżka jest,
l:jam tę dróżkę uobił, jak żem do niej chodził,
do mej mitej na żarty.t

l:zostań z Bogiem miła moja kachąnecąko,

aż ja do

cie powróce.:l

5, Mątka oknem patrznła, ncl syneczkłl wołała:
l:oj, syłtu mój, synu, kto ci byt przyczyną,

I.

l:Z Westfalii jadę, bardzo się pocę,:l
l:podaj mi chusteczkę moja kochaneczko,
to sie nią otre.:l

kto cie ful wojska wydot?t
6,

A wydoł mnie, oj wydoł ten essenski jenerał,
l:w kajdany mnie okuł, w powlozy powiązat,
jeszcze na mnie wache doł.:l

ci nie podam, bom nie powinna,:l
l;niechże ci ją podat zWestfalii inna.:l

l,.Ja

7.

wacha mnie wachowała od wieczora do rana,

l:a gdy już po ranie, podat mi śniadanie,

do Berlina mnie wiedli.:l
8.

3ó

wie - cką wieś

tam powiedli, zą rekruta mnie dali,

l:dąIi mi szabelkę, mojq kochaneczkę,

kazali ją miłować.:l

Przez tę bukówiecką wieś

kó -

A gdy mnie

ma-lo-wa

-

na

dń-żka jest,

jam tę dró-żkg zro-bil, jak żemdo niejcho-dził do mej mi

30

31

37

PIEŚNI SPOŁECZNE

Dudki ładnie gĘą

Nurru3J*yniu
Du - dki

ła -

dnie gra - ją

du - dki

ła -

dnie brę - czą,

Na-sza Ma - ry - nia
nie-bo-ro -

czek

ztą

tor

l. Dudki ładnie gĄq,

dudki łańlie bręcą,
a jo nieboroczek
z Ą torbą cielęcq.

2,

Chtopcy się żenicie,
wojska się boicie,
a jo nieboraczek
musze być wojaczek.

bą cie-lę

-

wMa-chci-nie

slu-ży,

cą.

far

-

tu

- szek kń - tki,

ja - ko ptzed so

nie wi -

dzie

,

by,

śmy

brzu

ta

ta

-

-

szek za

du - ży,

- ko za

so -

kiej

so - by.

by,

Naszą Mąrł-nia w Machcinie służy,
fartuszek krótki, brzuszek zg duży,
l:jako pąed soby, tako za soby,
nie widzieliśmy takiej osoby,t

32

33

39

kulik w lesie

Ku

Iik

-

w

le -

sie

jaj

i

zie - lo

-

ne

jaj

la

la

Ia

la

la

la

O, wy

-

-

nie -

ko

ka

nie -

la

la

la

sie

sie,

la

O,

wy

*'"*"lO"'" nie wiecie

Niem-cy, nic nie

wie -

cie,

wa -

sza wia

-

ii

ra

le -

ży w ży-cie,

jak Po-Ia - cy ży -to ze-rzną, wa-sząwia-rę Szwe-dziwe-zną, Szwe-dzi

we-zną.

O, wy Niemcy, nic nie wiecie,
waszą wiara leży w życie,
l:jak Polacy żyto 7ę77,r,
wasą wiarę Szwedzi wezną. :l

la.

l. Kulik w lesie jajka niesie

i zielone jajka niesie, la la la la lą
Ia la la la la Ia la la Ia la la.

.,

Nie zielone jeno szare,
w tym Machcinie panny stare, Ia la,.,

?

A w Bukówcu młodziusieńkie,
nnją buzie słodziusieńkie, lą la..,

4,

Jak żem jednq pocałowoł,

trzy latam się oblizowot, la la..,

34

5.

Trzy lata i trzy niedziele,
aż się ludzie dowiedzieli, la la..,

6.

Gdy się ludzie dowiedzieli,
ojcu, matce powiedzieli, lą lą...
35

4l
Oi,ry a?re*czyno

Powiadają ludzie

wia-da

Po

a

36

-

w

Bu-ków-cu

w

Bu-ków-cu ro

- bić ka-żom aż

Bu-ków+u ro

-

w

Oj, ty

lu - dzią

ją

dzie

bo cie nie

do - brze,

się

bić

tyl - ko
skó-ry

- wczy - no,

we - źmie

cle
do

by-dziasz no - si
by-dziesz pła - ka

we
wo

ucz się ro - bo -

ty,

den bo - ga -

ty,

ża -

źmie sze-wczyk u
dy, skó-ry od
skó-ry
jej

swo -

do
u

L

Powiadajq ludzie, że w Bukówcu dobrze, |;że w Bukówcu dobrze,:l
l:a w Bukówcu robić każom aż się skóra podrze:l

Oj, ty dziewczyno, ucz się roboty,
bo cie nie wefunie żaden bogaty,

2,

Mówią o nas ludzie: Bukówiec bogaty, l:Bukówiec bogaty,:l
l:i dlatego drugie wioski przysyłają swaty;l

bydziesz nosiła skóry do wody,
skóry do wody, skóry od wody
bydziesz płakałaswojej urcdy.

bo wo-dy

gi,

wo
ro

Ęlko cie weźmie szewczyk ubogi,

37
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43

Nasz gospodarz rychło wstaje

Zalotne
4s
Rośniedąb nad wodą

Nasz gos-po-darz

Ro -

śniedąb

nad wo - dą

li - stka mu się

chwie -

ją

.

ła - je,

się śmie-

po-widz-że mi

dzie-wczy-no,

czy ty bę-dziesz mo -

ją,

dzie-wczy-no,

czy ty

ją.

l:Nasz gospodarz rychło wstaje,

nic nie robi, tylko łaje,)
l:a my się go nie bojemy,

po-wiedz-że

jak olt łaje, się śmiejemy,t
44

ty chło-pcze, krzy-wo o - rzesz,

krzy-wo bru -

zda na

zo-go - nce

l. Oj, ty chtopcze, krzywo orzesz,
oj, poprow się, jeślimożesz,
l:krzywo bruzda na zoqonce
nie podobo się Bukówczonce:l

oj,

po - prow

niepo-do-bo

2.

bę -

dziesz

mo

Rośniedąb nad wodą, listka mu się chwiejq
l:powiedde mi dziewczyno, cry ty będziesz moją.t

Oj, ty chłopcze, krzywo orzesz

Oj,

mi

się, je-ślimo - żąsz,

się

Bu-ków-czon-ce,

A jo orze

jużod ranka,

kiepsko idzie mi kasztanka,
l:jak jąbatem to mi ftgo,
inaczej się orać nie do,:l
39

si*y r.jJią *i*y

ZuS*i""i||niesiączek

Za-świe-ciłmie - sią-czek na m - gu

po-wiedz-że mi dzie-wcze, czy

1.

ty

bę - dziesz mo

ko - ścio- łą

-ja,

dziesz mo - ja.

|:hświeciłmiesiączek na roqu kościoła,:l

Si-wy ko - nik, si - wy,

spo-do-ba-ła mi

I-

l:powiedde mi dziewcze, czy ty będziesz moją.:l

5,

7,

40

Siwy konik, siwy, cąenłona uzdeczka,
l:spodobała mi się,:l w Bńówcu dzieweczka.:l

l:com

ten

jej wieniec,

ją wyprowadził:l na biały gościniec.)

Na biały gościniec, na zieloną łączkę,

l:Bo moje koniki talary kosztują,t
l:jak jodę do ciebie, podkówki się psują.l

3.

l:Bo moje podkówki są ze samej stali,t
l:rad bym się roz wyspoł w tej twojej pościeli.t

4. Rączkę mi podata,

l:A moja pościółkasznurami zszywarut,:l
l:a tw,oja koszull<n dwa lata n.ie prana:l

5.

l:Dwą lata nie prana, więc ona jest brudno,:l
|,1nom jo stąrą mqtkę, o wodę jej trudno.:l

iiEii

zde-czka,

spo-do-ba-ła mi się, w Bu-ków-cu dzie - we-czka.

Nie ząśta dzieweczka, ale

l:Jak mosz mi powiedzieć, powiedz mi na razie,:l
lniech moje koniki nie stoją na mrczie:l
-j.

sią

czer-wo-na u -

l:podajże mi dziewcze:l ostatni raz rączkę.:l

tĘy razy zemdlała,
l:lepiej lebym wcale:l kochania nie znąłą.:l

kto kochania nie zna, od Boga szczęśliwy,
l:ma nockę spokojną:l dzionek nietęskliwy.:l

Kochanie, kochąnie qorsze niż więzienie,
l;z więzienia wyjśćmożej z kochania broń Boże.:l

l:Nie tąk o tę wodę ale o to mydło,:l
l:mom ci ja dwie siostry leniwe jak bydło.)

4l

O1,

Oj, je-chol

Pc#tam

tamJaś na si-wymko-niu

49
raS

ku zie-lo-nej dą-bro - wie, da da-na,

i roz-pu-ściłmutrzy zło-te pió-ra ko-nicz-ko-wi

l.

Od granic nie ma nic

na gło -

wią

dada-na.

nle ma

dzieut-czy

-

nlc,

no,

do-Ie wy -

mo

wy-bi - ję

Oj, jechoł tam Jąśna siwym l<oniu
ku zielonej dąbrcwie, da dana,
i rozpuściłmu trzy złote pióra

koniczkowi na głowie, dą dana.
2.

Nieśmnie, koniu, nieś,przez caluśkąwieś,
do mej miłej dziewclyny, da dana,
a jak powie, że już nie kocha mnie,
pojedziemy do innej, da dana.

o-

kien-ko

tra

Od granic nie ma nic, na dole wymokło,
otwiemj dziewczyno, bo wybiję okno.
Jak mi je wybijesz, to mi je zapłacisz

i caĘ majątek ną okienko strącis;

42

43

50

51

7,anasząstodołą

Nasza izbaz dębowego drzewa

dla-cze-go

tak

mnie chło-pcy

na-sza

l

zba

je - no,

I.

h

rwsą stodołą gąski trawkę skubiq
nie wiem ja, dlaczego tąk mnie chłopcy lubiq
tubiti mnie chłopcy 1małego dliewczęcia,
spodziewa się mama tego roku zięcia-

) Do pierwszej ja idę, na drugą spogl@am,

zdę - bo - we

dnp,

je - no

ka-wa-le - rów

trze

Je - no

ka-wa_le -

trze - ba.

ińa

rów

l.

l:Naszg

2.

l:KawąIerów co pieniqżki mają:l
l:i co, i co na trzewiczki dają.j

-

ba,

z dębowe?o drzewa,:|

l:jeno, jeno kawalerów trzebą.:l

do trzeciej usiądę, czwartej jeszcze ż:ądam,
dziewczęta się chlubią, że je chłopcy lubią,
a oni się śmiejq że zwodzić umieją.

45

Jedzie

Je-dzie Ja

- siu

- ni

sa-ma pa

że żem się

u -

ną

bu-ry wą -

sik

mi mó-wi-ła, sa-ma pa - ni

da

-

na,

że żem

się u -

l. Jedzie Jasiu od Kościąna,bury wąsik

ma,

mi

3.

)

l:Nie bede jo piła śnapsa,
bo bym poszła 1tego na psa,:l
l:ąIe bede wino pita,
bym się bar4ł rumieniła.:l

mó-wi - ła,

doł.

54
ma,

Od Kościana fornol jedzie

l:sąmą pani mi mówiła, sama pani mi mówiła,
że żem. się udoł, da dnna, że żem się udoł,:l

2.

l:Gdzie jo jade, to jo jade,
wszędzie są mi panny rade,:l
l:jeśćmi dadą, pić mi dadą,
na muzy czke zap rowadą. t

r^',i3o Kościana

od Ko-ścia-

doł, da

1.

Skoczył z ltonia nieostrcżnie, wywinął nogę,
l:olaboga! co takiego, chodzić nie mogę.:l

Ko-ścia-na for-nol je -

dzie,

ma-lo-wa -

ne

Poślijcie mi po doktora młodego pana,
l:a

jak doktor nie przyjedzie,

to przyjedź sama.:l

53
Gdzie jo jade

l. Od Kościana fornol jedzie,

malowane dziewc ze wiezie,
l:jest tam Kaśka i Marynia,

t_vlko

wszę-dzie są mi pan-ny ra -

de,

jeśćmi da-dzą, pić mi da-dzą, na mu-zy-cŻke Ża-pro,wa-dą, za-pro-wa-dą.

46

mojej

hśkinie

mą.:l

Hej, Marynka, dziewcze ze wsi,
kupię dzwonek, uwiążę ci,
l:jak cie chtopcy bedom gonić,
to ci dzwonek bydzie dzwonić.:l

dziew-cze wie-zle,

55

Chłopcy zamną

Chlo

-

pcy za mną,

chło - pcy

O"i"*|l" -o;"

za mnŁ

Dziew-cze mo -

je,

mo-je zło -

to,

oj dom du-li

du-li

da - na,

^,
bo jak be-de jriż ko-bie-tom to sie z wa-mi

nie

pŁy-wi-tom, nie przy-wi-tom.

l:Chłopcy za rnnq chłopcy za
póki jeszcze jestern panną,:l
l:bo

jak

szed bym

dó cie

a-

le

bło -

to,

oj dom

du-

li

da -

na,

nxą
a - le Ńj-de

bede już kobietom

ko-ło pło - ta,

jest

tam ście-żka,niema bło -

ta,

to sie z wami nie przywitom.!
oJ

56

Nie ma chleba

du -

Ii

du _

li, oj du-li du-li, dom

du -

li

du -

li

da- na.

Dziewcze moje, moje złoto, oj dom duli duli daną,
szed bym dó cie ale błoto, oj dom duli dana.
l:ale pójde koło płota, jest tam ścieżka,nie ma błota,
oj duli duli, oj duli duli, dom duli duli dana.t

Nie ma chleba, nie ma mqki,
pokochałbym, ni mom żonki,
Jest pszen.iczka, bydzie mąka,
są dziewczęta, będzie żonka.
48

49

58

Oj, ty harno bukówczanko,

2.

Jakjo zaczoł do Bukówca chodzić

bydzieszjodłą z wora sionko,

ażeby to prowdom buło,
to jo suche a Ę zgttiułe,

60

Kotek się myje

Ko -

tek

jo zaczoł do Bukówca chodzić,
była woda, nie mogtem przechodzić;
była wclda, była, była pod kolanka,
nie chciała mnie żadna Bukówczanka.

i

Jak

la,

my _ Je, pie-sek

się

goś-

bę -

cia cze -

dzie

w

ka.

juź

szcze

- ka, dziew-czy-na

Su-kien-ka

niej pię - kna,

bę -

dzie mu

mi

59

Oj, ty ładno bukówczonko

ty ła-dno bu-ków-czo-nko, by-dzieszjo-dła zwo -za

A

czy to

jo

ja

ko

ko-za,

że-bym

sio-nko.

Kotek się mlje, piesek już szczeka,
dziewczyna szyje i gościaczeka.
l:Sukienką ładna którą uszyłą,
będzie w niej piękna, będzie mu miłą,:l

ja-dła sia - no zwo-za?

l. Oj, ty tadno bukówczonko,
bydziesz jodła z wozą sionko.
A czy to jo jako koza,
żebym jadła siąłto z wozą?
50
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62

Zol""jl.i.i"
Zs-le-col mi sie

to do mnie

a jak

ptzy

deszcz pa -

-

ze

loz,

dwo-ra świ-niorz, kie-dy nie - kie -

a jak po - go - da to świ-nie pa -

doł, to do mnie ha - sał,

hlecoł mi sie

Mój koń nieborok

to

ze dwora świniorz
kiedy niekiedy to do mnie przyloz,
l:a jak pogoda to świniepasał,
a jak deszcz padoł, to do mnie hasal)

do mnie ha

-

dy

sał,

sał,

na -

pa-sę

go, na-po-ję

l, Mój

go

mój

pól - to

-

rok,

pól - to-rok.

koń nieborck, trzy dni nic nie jod,

l:napasę go, napoję go za mój półtorok.!

Jak go nąpąse, wsiąde na niego,
l:i pojadę do dziewczęcia, do serca meTo.:l
Jąk tam przyjade, to sie rounówie,
l:a Ę dliewcae daj mi buzi, bo ci odjade.:l
Jąk mi odjedaies4 płakać nie bede,
l:przyjdzie inkszy, bydzie mils1y, ten moim będ7ie.t

52

53

Ożenek
Wy ,nu,U,lloru ,no"'"

Słuchej,,nl|" Or'"*"r"
Wy ma-tu Słu-chej,mo-je dzie-wcze, oo ci po-wiem: za-nie-sie-my

i

do-my

sie

o-ba

za-po-wia-dać, co nie be-dom lu-dzie o

có-rę

lu

mo

cle,

cze -

mu wy

ją

na za-po-wiedź
ml

nle

ją,

daj -

Daj-cie

do

mi

ją, daj-cie,

daj-cie

mi

nas go-dać,

cie,

bo

ja

się z nią

że -

nil be -

de

l. Słuchej, moje dziewcze, co ci povuiem:
7gniesiemy oba na zapowiedź
l:i domy sie zapolviadać,
co nie bedom ludzie o nas godać.:l
2.

Nie płacz moja Maryś,nie płacz dalij,
pojedziemy oba do Westfulii,
l:i na obcym, obcym chlebie
bydziemy żyć razent koło siebie.:l

Wy matulu córę mocie,
czemu wy jq mi nie docie?

Dajcie mi ją, dajcie, dajcie mi ją, dajcie,
bo ja się z nią żeniłbede.

Inn.ego mi chłopca ojciec rają,

a z tobą mi żenić się nie dają,
l;jo za tobą, Jaśku,stoje,
ale ojca, matki też się boje,)
3,

l,

2.

A

jak wy

mi

jej nie docie,

dajcie sobie odmalować,
stawcie

ją choć zą szkło, nie będzie wom tęskno

możecie się przyglądować,

3.

A jak się jej przyglądocie
to swej córki nie poznocie,

urodą sie zmieni, fartuszek sie skróci,
ją sami docie.

potem mi

54

55

66

Dopierom r'u 1'r'

Do-pie-rom

U

w

dowiedzioł

się dziśdo-wie-dziol, jak to dzie-wcze do -

stać:

ma -

tce do nóg, oj - cu do nóg, po

go - rzoł -

ke

po -

słać,

ma -

tce do nóg, oj - cu do nóg, po

go - rzoł -

ke

po -

słać,

dziśdowiedzioł, jak to dziewcze dostać:
l:matce do nóg, ojcu do nóg, po gorzołke posłać.:l

l. Dopierom
2.

się

Wsie-ni dól,

że - ni sie,

a

sta

swo

Dopierom się dziśdawiedziot, jak się dziewki ćwiczą:
l:do kościołaz paciorkami, a do kąrczmy kwicą.:|

-

- ry

jej

sieni dół

wsie-ni dół,

za

że - ni sie

So-bo-|e-wo

An - to - ni

mo

re -

czce

sto - do

pie -

wy - pro -

- łą

wio

we

l:W sieni dół, w sieni dół, za stodołą pineĘ
żeni sie, żeni sie Antoniego synek,:l
l:a stary Antoni ma pieniązków wiele,
więc swemu synowi wyprowio wesele.:l

ka,

cór-ka,

nią-żków wie -

l:W sieni dóI, w sieni dół, zc stodołą górka,
żeni sie, żeni sie sobolewa córka,:l
l:a stary Antoni mo pieniążl<ów wiele,
i swojej córeczce wyprowio wesele.:l

)

gór -

le,

le.

67

Co sie ,tułJiurr.l r*."

Bukowieckie zegary

Bu - ko- wiec-

bo mi od -

kie ze -

ma - wia-ją,

ga -

bo mi

ry

smu

- tno bi -

od - ma - wia-ją,

,n - ją mi -

l:Bukowieckie zegary smutno biją,:l
|:bo mi odmawiajq) ntoją tniłą.:l
2.

co sie

ją,

łą.

Oj darn

da -

5.

l:Bo moi rodzice już tacy są,)
l:bo oni bogatą) syłlową chcą.:l

cla <la-na cla rla-na,

ż,e o - na nam

oi dam

da -

na

ro -

bić

nie chce?

da da-na da-na.

nant robić nie chce?
Oj dam tlana dcł dana dą dana,
oj dam dana t]a dana dancl

|.Ożeń sie chłopoku wedle Boga,:l
l:weź sobie dziewczyttę, weź sobie jedlrnę, co ci równa.,,l
l:U mego sąsiada jest mi równa;l
|,.clle do mej rodzinyt za ubog,a.)

Ew-cc,

ż.e ona

l:Ońnawiają mi ją, nie smuce sie,l
l:prł,jdzie cza.r, g,odzina,:l ożenie sie,:|

4.

na

szej

l. Co sie stało nasze.j Ewce,

,)
_]_

na -

sta - ło

J.

Tero: nie wiem, co nnm cł,nić,
czy wędlov,ać, czy ,sie ż.enić? Oj dun dana..

Zenić mi się nie pozw'olą,

67l y,ędrówki ttogi bolt1. Oj dam datn.,.

l:Kiedy im za uboga, tie smucę się:l
l:płzyjdzie czas, 7odzina,:l ożen.ię się.:l
7.

58

l:U mego sąsiada ntuzyczka gra,,.l
l:ta moja najmilejsza:l wesele ma:l

59

69

siedzi sowa na stodole

A jak chces]l,,

A jak

chcesz

oj, nie bierz

a

on

nle

Je

dzie, da da - na.

a on nle

je

1.

l:wyględuje Kasia Jasia,:l a on nie jedzie,

da dana, a on nie jedzie,

jedzie i nie jedzie z tej Westfaliji,
l:napotkał ją przy rubocie:l, ona połłalen,
da daną, ona połłalen.

A

nić,

ko-jów-ki za

mal

do -

ra -

dzę

ja

to - bie;

żon-kę so-bie, żon-kg so-bie.

jak chcesz się ty ożenić, doradzę ja tobie:
l:oj, nie bierzty pokojówki za mtlłżołtkęsobie.:l

A

Musiołbyśty, musiołbyśty pąrę koni chować
l:i do miąstą cięgienl jeździć i kawe kupowadl

on

Szczęśćci Boże dziewcze moje, ty bydziesz moją,
l:luc]zie mi cie odmawiają:l, żeśty leniwa,
da dana, leśty leniwa.
4. A

po-

źe -

o-

ożenić

Pokojówka pałiska dziewka, by ci długo spała,
l:jeszcze ry byśw łóżku leżoł,już by kawe chciąła.:l

l. siedzi sowa łta stodole, kaczka na wodzie

2.

ty

się ty

*

4.

A weź sobie, ą weź sobie taką równą sobie,
lłtie będziesz ty jej wymowioł. ani ona tobie,:l

5.

A weź sobie, a

weź sobie o jednej koszuli,
l:uściskacię, ucaluje, do serca przytuli.l

ja patrze, jak ty łobisz niby mróweczka,

l:bydzie z ciebie:l dobro żoneczka.
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Oj, zielone okiennice

w buko,,vieckim bagnie rybka wody pragnie,
l:oj, ożeń się, ożeń, bo tak ci nietadnie,:l

) Oj, ożeń się, ożeń, bo ładna dziewucha,
l

o-kien-ni ,

Oj, zie- lo

:jak s ię nie ożenisz, dostaniesz flejtucha,

: l

ce,

73
oj, o-żeń się, dziew-cze, o-żeń, u-cho-dzą

ci

cza -

Na krakowskim rynku

y,

l. Oj, zielone okiennice, żelaarc zowiasy,
l:oj, ożeń się, dziewcze, ożeń, uchodąci czasy.!
2.

Oj, czasy ci uchodzq, urcda ci ginie,
l:oj, ożeń sie dziewcze, ożeń, pierzynka ci gnije.:I

3.

Oj, pier7ynka ci gnije, poduszki pleśnieją,
l:oj, ożeń sie, dziewcze, ożeń, oczką ci blednieją.t

4,

Oj, uroda, uroda, gdzieśmi sie podziała,
l:czyśmi z wodq popĘnęła, czym cie też nie miała?)

72

W bukowieckim bagnie

W bu-ko-wiec-kim

o.|, o-Zen slę,

o - zen,

Na kra-kow-skim ryn - ku

o-żń-że

o

-

żeń -

się

ż.e się

<lzie

-

wcze,

wcze,
dzie -, wcze,

ry -

bka wo -

bo ci

dy

pra

tak

bo ci tak nie -

l

Na krakowskitn rynku rybka wody pragnie,
|:ożeńże się dziewcze, bo ci tąk nieładnie.:l

-

gnie,

''*,
Si - wy

koń

po -

U"Jl"de

de mną,

trzy-maj się

o-

go -

trzy-maj się

o-

go -

na,

na,

mną

sia -

Chcesz OrU

daj dzie-wcz.ę ze

bę-dziesz mo-

bę-dziesz

ja

nro-ja

żo -

żo

l.

l:Siwy koń pode mną, siadaj dziewczę ze mną;l
trzymaj się ogona, będziesz moja żona.:l

2.

l:Siwy kołi, siwy kołi, malowane sanki,:l
l:pojadę, poja,dę dll mojej kochanki.:l

3.

l:Nie jedź tan, nie jedź tam, bo padajq deszcze,:l

mną,

na,

Chcesz być

mo-ją

Na-rze-czo-ną

;;u

narzeczoną

na-rze-czo-nĘ

zo-stać .o-gę,

po-wiedz,

ko-chasz

a - le ko-chać

mnie?

nie.

1,

chcesz być moją narzeczoną, powiedz, kochasz mnie?
Nąrzeczoną zostąć mogę, ale kochąć nie.

2

Bukiet róży podaruję, powied7, kochąsz mnie?
Bukiet róży przyjąć mogę, ale kochać nie.

3,

Bransoletę ci daruję, powied7, kochąsz mnie?
Bransoletę mogę prayjąć, ale kochąć nie.

4, Złoty pierścieńci daruję, powiedl, kochąsz mnie?

Złoty pierścień przyjąć mogę, ale kachać nie.

l:Pojadę, pojadę, bo tam ładne dziewczę.)
5.

Na 2apowiedĘ zaniesiemy, powied7, kochąsz mnie?
Ncl zapowiedź nieśćmożemy, ale kochąć nie,

6,

Do ołtarza ju! idaiemy, powiedl, kochąsz mnie?
Do ottąrza iśćmożemy, ale knchąć nie.
Ksiądz nam ręce już związuje, powied7, kachasą mnie?
Ksiądz nam ręce związać może, teraz kocham cię!

64

Liryka miłosna

76

Idzie stary przez wieś

77

W bukowieckim polu

ptzę/, wieś, pt.,e/. wieś,

l - dzie sta - ry

ku - ku

- łercz - ka

W

ku - ku - lecz -

ka.

sta -

ry dziod

l.

I d zi

ka

ku - ka,

sta -

rl_---

ry

bu

-ko - wie - ckim

dziod,

--__l rr_------___l

lu - dzic,

że ja ma-lo

tnlo - dcj

e,s t a

ry

l:

p rz.e

l:stary dziod,

z

star1,

zka ku k a, l
dziod niodej żonki szuka.:l

w i e.f , :l:k uk ttł e

c,

l.

W bukowiec,kim polu studnia rrulft)wanl,
l:powi.edzieli ni ludzie, ż,e.ja nnlowana.:l
Nie ja nrctlov:anta ani różolurlna
l'.tylko od ntego ojca 7o7rlę y,r-c,hoł,aną.,.l

2.

M ów

i l i tnu l:c hł o 1l c, y,,.l:m ów i l i ntu dw o rs c l,, :l
l:czemuś się nie żenił, p(lki byłeśmłodsz,v?)

2.

3.

A

-3. Od mego ojca i od mojej matki,
l:wyrosłant, w)]Iostlm jak v, oqrcdzie kwiatki.:l

terulz żeśl:wysechł:l,.jcłk barunie skórs,,:l
l:panłty nie clrcą gadrlć, kazda patrzy z. góry,.:l
Ogo

l i

ł lb l od :.i s ko,,.l:

p rzy pa s ał s z,all

l i

s

ko,,.l

4. Jak

w ogrodzie kwiatki, jak biała lelija,
l:wfidę na poleczko, wiatrek mnie podwie,łva.:l

l:he.jże, nncnv Boże, będę ntitlt babisko.:l
5.

A

idź:,e ty l:stary:l:za piec z. paciol,kalni,:l
l:Ojcz,e nasr., któryś je.st, ztnitui się ncld ttami.,.l

5.

Podw iewaj, podwiewaj, wiet rze południowy,

l:wyu,iewaj, w7,v,ievuaj, ntoje m),śliz głowy.!
ó.

Myślinulje, tnl,śli,skądże wyście przyszty,
l:czy,

z.

głębia gtębrłkiego, czy od Jasia mego?,.l

7.

Ncl polu pod miedzą skowroneczki siedą,
l:o nulittt koc,hattiu }1,,!,z_),. c_y ludzie wiedzą.)

8.

Niecltaj o nim wiedzą, niech sie nie.fitl,suią,
l,,bo

66

mi

po-wie-dzic-li

my

sc1

obaj niodzi, nam się kochać godz,i.,.l
61
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Starej babie dali grabie

Sta -

rej

tej

ba -

bie

mło dej

da -

cla

li

że -

gra - bie,

li chło-pca,

by

że - by

sia -

się z

ntr

nim

gra -

bi -

ba - wi

,

zeby się

z.

Od Po-zna-nia ku - rza - wa,

ła,

ła.

la'1

Oj,

jo

z

to-bą, ty zo mną pod zic-

zkim jo be-de dziśspa

ltl .

ną ja -

rz,ę

-

bą

l. od poznania kuriawa,
z kim jo bede dziśspała?
Oj, jo z tobą, ty ze lnną
pod lieloną jaąębą,

Starej babie dali grabie,
żeby siano grabiłct,

a tej niode.j dali

Od Pornu::u kurzawa

c,hłopccl,

nim baw,iła.

2.

A któz nas tam obudzi
takich młodych dwóch ludzi?
Obudz,i nas stars:łna,

79

gd 1-

Tam w Bukówcu dziewki śpią

Jas

łu1-b ij

e godz,ina.

kółeczka

ćw ie

rkoli,

staw,aj Jclsiu do roli,
Tam w

Bu-ków-cu dzie-wki

śpią

stawaj Jclsiu, nie żałuj
prawą łocz,kę ucałuj.

taln w IJu-ków-cu dzic-wki śpią,
4.

me-go gkl-su

68

sły -szą,

1.

l:Tam w Bukówcu dziewki śpicl,t
llnego gtosu nie ,słl,szą,)

2.

l:Tylko jedna nie spała,l
l:co tm Jasia c:.ekała,l

l:Pruwa rączka c?.erwoną
od cie, Jusiu, r,ranion.a.l

nic sły-szą

69

9
!l

Jak jo do dzie -

81

82

Jak jo do dziewczęcia

Szedł bednarczyk

wczę

- cia,

kie -

dy drzwi-czka kwi - czą?

wnijŚĆ,
Drzwi-czka na-sma-ro-wać, sma-lcu nie ża-ło-wać, dodzie-wczę-cia

l- l:Jak jo do dziewczęcia, kiedy drzwiczka kwiczą?t
l:Drzwiczka nąsmarcwać, snxalcu nie żałować,
do dziewczęcia wnijść.)
l:Jak

jo do dziewczęcia, kiedy piesek szczeko?:|

l:Psu kawałek chteba, wygnać nie potrueba,
do d ziew czę c ia wltij ść. t
3.

jo ful clziewczęcia, kiedy dzieci n,ie śpią?)
l:Dzieciom dać jabłuszka, wygnać je do łóżka,
l:Jak

do dziewczęcia wnijść.t
4,

l:Jak

to - po -

wstą-pil

dy,

rc-czek mioł za pa-sem lełz był je-szcze mło -

go-spo-darz go wdom

py _

la-sem,

tał ich się

o

przy-wi-toł, go-spo-dy - ni

8o - spo -

dę,

cór -

ka się już

wi - ta -

dy,

ła,

roz - śmia-la.

Szedł bednarczyk borem, lasem, wstqllił do gospody,
toporeczek mioł za pasem lecz byt jeszcze mtody,
gospodarz go w dom przywitoł, gospodyni witała,
pytał ich się o gospodę, córka się już rozśmiała.

jo do dziewczęcia, kiedy siostra nie śpi?t

l:siostrze dać tąląra, posłać 1lo cyqąra,

do dziewczęcia wnij
5.

Szedł bed-nar-czyk bo-rem,

l:Jak

ść.)

jo do dziewczęcia, kiedy ojciec nie śpi?)

l:ojcu dać gorxoły, wygnać do stodoły,

do dziewczęcia wnijść.t

l:Jak jo do dziewczęcia, kiedy matka nie
l:,Mcltce dać paciory, wygnać do komory,

śpi?t

do dziewczęcia wnijść,t

7l

.l"

83

.ł,

84

powiedzże mi, ma miła

Sznurowałaby sie
Al

Po-wiedz-że

ma mi -

mi,

coś-my so-bie

mó-wi - li

Jak cię dzie-wcze nie do-sta-ne,

l

tyl -

ła,

przyj-dzie ksiądz z wiel-ką księ- gą

ko dwa

slo

o - ba przed-wczo-ra?

zro-bie

i

so -

bie

śpie-waćby

-

w

se-rcu

ra - ne,
dzie na - de mną,

Sznu-ro

-

wa -

ła - by sie

sie-dem

po-wie<lz, po-rviedz, dzie-rvczę mo-je,

1.

za któ

oj -

ciec, ma

-

dzień
tkn

cho - wa

ny bę be -

pła - kać mnie

dę.
dą.

powiedzże mL ma miła, tylko dwa słowa,
cośmy sobie mówili oba przedwczora?
Jak cię dziewcze nie dostane,
zrobie sobie w sercu rąne,

ną czwarty dzień chowany będę.
I przyjdzie ksiądz z wielką księgą

i śpiewaćbydzie nąde mnq
ojciec, matka płakać mnie bedą.

-

siedem razy na krzyż,
powiedz" powiedz, dziewczę moje,

2.

3.

Czy za rym co stoi,
czy al tym co leży,
czy za tym tu kochaneczkiem
co ci sie należy?
Co za podarunek
ten kieliszek wódki?
PrzyjdĄ Jasiu, z wiec7ora,
zezuje ci butki,

zy

rym

Suurowałaby sie
za którym ry patzysz?

na czwa-rty

ra -

ty

na krzyż,

pa-trzysz.?

J-

1.

Nie bójże.'"rno|"'O"' ewcze zdrady

Nie bój - że sie mo-je dzie-wcze

mój

ko-ni-czek

- że

mo-je

dzie - wcze

2.

do nmie.

Nie bójże sie moje dziewcze zdrady,

uwiqzany mój koniczek gniady,
l:a jak mi sie mój koniczek urwie,
uciekejże moje dziewcze do nmie.;l

Ka-szta-nek pi-je, nóż-ka-mi

Kędy moje kare konie

re ko -

nie,

kę - dy mo-je

ko - cha-ne-czka, kę - dy
74

o';"

bi_je,

u

_

cie_kaj dzievłłze, bo cie za-bi-je.

u-cie-kom, jakje-no mo-ge, boje_stemku-la-wa naje-dną

Kąsztanek pije, nóżkami bije,
uciekaj dziewcze, bo cie zabĘe.
l:A jo uciekom, jak jeno moge
bo jestem kulawą na jedną nogę.:l

86

ka -

l<onie,

Gdzie są moje kare konie,
gdzie są moje lejce,
tam jest moja kochaneczka,
a z nią moje iycie,

"u.r,u*J"U

A jo

-je

Kędy moje kąre

mój ko-ni-czek

-crc-KeJ

mo

_

kędy moje lejce,
kędy moja kochaneczka,
kędy moje dziecie?
u - wlą_za-ny

gnia-dy,

,]I

mo-je dzie-cie?

no-gę.

88

89

A jo do stajni

A jo

pew-nie

do

staj-ni, a jo do

mi ta

mo

-

ja mi-ła za

l:A

taj-ni,

a

Jak pojedziesz orać

w sta-

jen-ce

ko -

nia

nie ma,

rr_-------l

wia-ne-czek ko-nia wzie-ła, ko-nia wzie-ła.

jo do stajni,

a

Jakpo-je-dzieszo-rać,tomnieprzyjdźza-wo-łać,be-dejo

be-de

jo

ci

jo do stajni,

a w stajence

l<onia nie ma,:l
l:pewnie mi ta moja miła

be-dzie-my

po-go-niać.

sie

na-mo-wiać, da

ci

po-go-niać,da da-na,

Jak zo-rze-myzo-gont po-je-dzie-my do dom,

da-na, be,dzie-my sie

na- mo-wiać.

za wianeczek konia wzieła.l

1,

Jąk pojedziesz orać, to mnie przyjdź zpwołać,
bede jo ci pogoniać, da dana,
bede

jo ci pogoniać.

l:Jak zorzemy zo?on, pojedziemy do dom,
bedziemy sie n,amowiąć, da daru,
b ed zie my si e nąmow iać. :l

2.

Jak sie namówiemy, to sie ożeniemy,
bydziemy sie sząnować, dą dąna,
bydziemy sie szanować.
|:I złowiemy rybkę, włożemyw cholybke,
bydziemy jq cholybać, da dana,

bydziemy

16

ją cholybać.t

77

E

Gdzie"'.;:

Erotyczne
leszczyny
91

Kędy mój Jasiu pojedziesz
Gdzie nie male-szczy - ny, tam nie ma o-rze-chów, że-by nie te chlo-py,

K9

niebyło-bygrze-chów,tra-|a-la la la la tra-la-la la la

la

tra-Ia-|a la

la

l. Gdzie nie ma leszczyny, tam nie ma orzechóW
żeby nie te chłopy, nie bytoby grzechów,
tralala la la la tralala la la la tralala la la la la.
2. Czame oczka miąła, czarnymi patrzał,a,

bo innych nie miała, więc czarne kochąła, tralala...
3.

4.

mojq kupiłbym ci welon,
ąle żeśnie moja, niech ci kupi Leon, tralala...
ZeUyS Uyta

ŻłUyS była moją, kupiłbym ci wózek,
ale żeśnie moja, niech ci kupi Józek, tralalą...

la

_

dy

mój Ja -

siu

po-je-dziesz, czy prlezol - szy
- ną czyprzszwieś?

la.

dń - żką po-ja_dę

l.

do mej naj

-

Kędy mój Jasiu pojedziesz
czy przez olslynę, czy przezwieś?
l: C ze rw oną d ró
z*,ą p oj ad ę
do mej najmilsuej na radę.1

2. A coż tam

będzie zą rądą,
kiedy najmilsza nie gada?
l:Oj, bydzie ona gadała,
żeby Jasieńka dostąła.!

na

ra - dę.

S""ał lu.i,iiu górę boso

U młynarec:lrr"młynie

U

mły-na

- re - czki we mły-nie,

we mły-nie, we

mly-nią

ze

u

, zlt, wa - ly

ka-mie-nie, ze-zu-wa - ły

sie

mły-na - rc

sie

ka

-

czki

ka - mie-nie,

SzedłJa-siu

sz,edł Ja

- siu

na

na gó-Ę

bo-so,

bo - so,

zKa-sień-ką wy-bie-rać pro-so,

z Ka-sień -

ką

wy - bie-rać pro-so.

l. l:Szedł Jasiu na górę boso,

z Kasieńką wybierać prcso.:l
l:A matce się cośwdało,
że na górze cośpukało.:l

1. U mĘnareczki we mĘnie,
u młynareczki we młynie, we mĘnie,
zezuwały sie kamienie, kamienie,
zezuwały sie kamienie.

l:Stary, stary, nie leL nie leŁ
bo u Kasi Jasinekjest.)

l:Nim sie stąry z łóżka dzwignął,

Jaśte kamienie napmwioł,
Jaśte kamienie naprowioł, naprcwioł

i młynareczke namowioł, łwmowioł,
i młynareczk namowioł.

gó-rę

już Jąsinek oknem mignął:l
5.

l;Jak uciekoł jak po lodzie,
roz po brzuchą roz po brodzie.:l

l:Diaski wzieły te uloty,
pogubiłem czopke, buty.t
l:Pogubiłem czopke, buty,
jeszczem został bez kobiety.:l

80

81

l. l:Nie wiedziala, co czyniła

94

od tych wielgich myśli,

Gdzie ty idziesz Kasionko

powie siła swój wianeczek

przy drcdze na wiśni:l
2.

l:.Wiś wianeczeku,

wiświaneczku

aż do wieczoreczką,

jak pojedzie Jasiu zpola,
weźmie do domeczka.:l

Nie za-my

za

- kaj

L

so - bą,

bo jo

l:Gdzie ry idziesz Kasionko?
Do stodoły po sionko,:l

Spuałil*iSni

l:Nie zamykaj za sobq,
bo jo ide za tobą.l

) l:Co by

luc]zie mówili,

żeby nas tam widzieli?l
l:Połamaliby żebra,
tobie jedno a mnie dwa.:l

z

Spa

i

roz-da

-

wl - snl.

li -

śmy

rła

far-tu-sze - czek,

95

Nie wiedziała, co czyniła

Nie

wie-dzia-ła, co

czy-ni -

la

od tych

wiel-gich

my - śli,

1.

l:Spadła z wiśni, widzieliśmyt
l: i rozdańa fa ft us ze c zek, uzyw aliśmy. :l

?

l:Szewc
l,.j ak

3.

po-wie-si -

}a

swój wia-ne-czek przy

dro-dzena

wi-śni,

zyk t rzymoł, krawczyk uzywoł, :l

przylec ioł smolidupa, po rozrywoł. :l

l:Nie rczrywej, nie rób szkody,t
l:a jak przyjdziesz pod okienkłl, dom ci wody.t
83

97

Pąsł żem konie na zagonie,
ładne dziewcze pĘy zło do mnie,
I:jo sie pytoł, co by chciało,
a ono mi gemby dało-t

Rośnieziele

śnie

Ro

zie-|ą ro - śnią

je-szcze chło-pak

pan-ny

nle

ma,

je-szcze chło-pak

pan-ny

nle

ma,

gro - dzie wdo-ni-cy,

wo

już jo so

-

o

bie

l. Rośnie ziele,

ruśnie, w ogrodzie w donicy,
jeszcze chłopak panny nie ma,
rom trala rala, rom trala rala,
jeszcze chłopak panny nie ma, jużjo sobie ćwiczy,

2.

Awypa

nie

Ćwiczy sobie, ćwiczy, żeby mu tobiła,
a

matko

ma - tko

-

dzi -

ła

sprze -

do

bo

dej -

ru po

cie te kro

ro_we,

ru

po

- we,

tro-we.

jak wyjdzie na polecz*o,

rom trala rala, rum trąla rala,
ajak wyjdzie na poleczko, żeby nie usnela.

Purł zJ,i toni"

Pasł żem ko-nie na za-go - nie,

jo sie py - toł, co by chcia-ło, a
84

be-de cho

*r;;

ła - dne dzie-wcze przy-szło do mnie,

o-

no mi gem-by

da

-

ło.

l.

l:A wy pani matko sprzedejcie te krowe,;l
l:nie bede chodziła do boru po truwe.:l

2.

l:Do boru po tlowe ani na wyręby,:l
l:jest tam jeden strzelec, chce ode mnie gęby.:l

3.

l:bby ieno ?ęby uszłoby na wszędy,:l
l:ale on obraca fartuszek na ręby.,!l

4.

l:Fartuszek na ręby i szuka obrombka,:l
l:byłażby to była po stĘelcu pamiątka.:l

5.

l:Więc wy, pani matko, sprzedejcie te krowe,:l
l:bo jak nie, to sąmi pójdziecie po trcwe.:l

85

o"o o1.1l

uwiedzenie

"*,
Ziao,llłą",ru

Pod bo-rem

o - rał, ży-to sioł, o-na

pła -

ka -

łą

on sie śmioł;

Zie-lo-na łą oj nie płacz, nie płacz ko-bie-to, dlo cie-bie sie - je

Pod borem orał, iyto siol,
ona płakata, on sie śmioł;
oj nie płacz, nie płacz kobieto,
dlo ciebie sieje to Ąyto.

czka, mo-dry kwiat, mo-dry kwiar, wę-drujdzie-wczy - no

to Ży_1o.

ze mną w świat,ze mną w świat, wę-<lruj dzie-wczy

l,

Zelona łaczka l:mdry

fuWl

wędruj dziucryrw |:ze rnną w świat:l

w@Ą dziavcryno

2.

zp

mnąw świał.

Jąkże mĄm ztobąl:wędtować,l
będą się lńzie l:dziwować,l

bęĄ się ludzie dziwować.

3. A

niech się ludzie l:dziwujqt

że dwoje młodych l:wędrujq!
że dwoje młodych wędrują.

4.

Zielony ?aik l:jąłowiec,l
lepszy młodzieniec l:jń wdowiec,!

lepszy młodzieniec jak wdowiec,
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5.

-

no ze

mną

w świat.

Bo wdowiec będzie l:wymawinł,!

że pierwsą żonę lJepsą miał,l
że pierwsą żonę lepsą miał.

A

dziec i będą l:płakaĘ, t
że złą macochę l:dostały,)
że złą rnacochę dostały,

A czeladź będzie l:mówiła,:l
pierws7g pani lepszn była,

pierwsu pani lepszn była.
Zelonc łłczł,a, fuary

kw ifr,

t

idzie dzjavcryna l:z cltłowem w świat :l
idzie dziavcryru z cłtłopcem w świat

l02

1,

Pod borem, pod lasem
2.

Pod bo-rem, pod la-sem, pod tą |i - li

idź ty do do - mu, nie

ją,

- li

dzie-wczy-na, o-bu-dzi

a

- ją

l:Pożyczyłbynt ci choć ną dwa,:l
l:żeby mi kucharką nie zbladła.:l

u - snę - ła

tydziew-czy -

no,

go ni - ko -

mu,

po-wiedz, nie po-wiedz te -

l:Dzień dobry kucharzu, dobry dzień,l
l:pożycz mi kucharki na Ędzień.t

O: ,y, J"Oil*".r,o

Oj ty,
Pod borem, pod lasem, pod tą liliją
usnęła działczyna, obudzili ją,
l:a ty d7iewclyno, idź ty do domu,
nie powiedz, nie powiedz tego nikomu.:l

dzie - wu -

cho, coś tak zbla-dla, oj ty,

dzie - wu - cho,

cośtak zbla-dła? Pe-wnośza ry-chlo, pe-wnoś za ry-chło śIi-wkija-dła.

l:Oj ty, dziewucho, cośtak zbladła?l
l:Pewnoś za rychło,:l śliwki jadła.)

103

Dzień dobry kucharzu

Dzień do -

ku - cha -

na
88

bry

ku - cha

-

rzu,

do

rzu do - bry dzień,

ty -

dzień,

po-

życz mi

- bry dzień,

po

ku - char -

-życz mi

ki

na

dzień do - bry

ku - char - ki

ty - dzień.

89

Kąpała.'" lli'" w morzu

Ką-pa-la

O"*'"Or.'':U,am moji

Ka - sia wmo,rzu, ką-pa-ła sie Ka - sia wmo-rzu,

sie

pa-sła ko-ni - ki

we zbo,żu, pa-sła ko-ni -

ki

l. l:Kryała sie Kasia w moąu,il
l:pasta koniki we zbożu:l

90

we

Po-wiedz-cie

zbo-żu.

sie u-stro -

tam

i,

do goś- ciń - ca,

L

Powiedzcie tam moji: niech mi sie ustroi,
a niech idzie do gościńca, niech za drzwiami stoi,

2,

l:Jąk Jasinek jechał z pola,:l
l:zająć koniki do dwora.:l

3.

l:Jak się Kasia dowiedziała,:l
l:po koniki pobieżlła.l

Jeden pije piwko, drugi gorzołeczke,
ą ten trzeci zadumiały, co zdradził dzieweczke.

4.

l:Wzięta 7 sobądwa talary,:l
l:jeden nowy, drugi stary.t

A jam

5,

l:Ja ci tych talarów nie chce,:l
llylko jednq nocke prześpie,:l

Do gościńca poszła, stanęła zg drzwiami,
a ten jeji najmilejszy brząkał kieliszkami.

jej nie zdradził, sama się zdrądziła ta nieszczęsną ciemna nocka, co po niej chodziła.

5.

Nie ta ciemna nockłl, jak ta qorzoleczka,
cośchodziła i pijała jak nie panieneczka,

91

K"l"łylr|; kdały

Ku-la

-

ły się,

a gdzież nri

slę

ku

- la - ly

po

ja-błka po

dzia -

li,

Z"k"k";l:kułeczka

u - li -

a

gdzież rni

cy,

7A -

się

ku - ka -

ku-ka-la

l:a gdzież mi się podziali:l moi zalotnicy?)

)

l:Jeden poszedł na ryby, drugi na zajqce,l

lia ten trzeci pasie konie:l na zielonej łące.:l
3.

4.

92

L

2.

ku -

ku-ku-łecz -

ku-lełz - ka

ka

pod bo-rem,

pod bo-rem,

ri----------l

na sie-dzi za sto-łem,

naj-mi-lej - sza

l. l:Kulały się, kulały jabłka po uLicy,)

ła

a tamo -

za

ja

sto-łem

l:7nkukała kukułeczka pod borem,:l
l:a ta moja najmilejsza ona siedzi zg, stołem.:l
l:A
l:to

jak jo cie za tym stołem dopadne,t
jo zaroz ten wiąneczek ukradne.:l

l:Oj, pasie on, pasie on, przy zielonym lesie,:l
l:a trl jego kochaneczka,,l dzieciątko mu niesie.:l

3.

l:A jak jo ci ten wianeczek ukrądne,:l
l:to i ząłoz na wojenke odjode.t

l:Oj, niesie mu, niesie mu w czerwonym obrusie,:l
l:a ty mój kochąneczku:l nad nim zmitujże się,:l

4.

I:A bende

jo na wojence wojować,t
l:a ty musis7 małe dziecię piastować.:l
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Jak

Nu

żemr.:H'

na wędry

wę-dry

domej mi -

Na
Jak

żem je-choł

na

łej

bu - ko-wskim po -

z.a-pu-kołcnl do niej w o-kie-ne-czko, po - pro-si -

l,

2.

lem o

Jakżemjechoł nawędry

do mej miłej w prąeględy:
l:i znpukołem do niej w okieneczk:o,
poprosiłem o nocleg,:l
Jąkże cie nocować mam,
kiedy ojca, matkę mam?
l:Oj, wprowadź, wprowadź konika do sieni,
ty się potóż ną ziemi.:l

3. Jąk ci

będzie zimniuśko,

4.

Cdy minęło pót nocy,

5.

A

6.

Kasia nic nie rulbiła,
jeno w sadzie chodzila,

stu

-

dnia mu -

ro-wa-na,

sto -

i,

a przy stu-dni

sto-i

Ka -

sia za -

pła-ka-na.

no-cleg,

],

l:Na bukowskim polu studn.ia murowana,:l
l:a

pny studni stoi:l Kasia zapłakana.

2,

l:Oj, stoi tam, stoi, rączki załomuje,:l
l:na tym prawym ręku:l sokoła piastuje.

3.

l:Nie byto wychodzić wieczorem do bora,:l
l:nie miałabyśdzisiajt na ręku sokoła,

4,

l:Płacze Kasia, płacze i g,orzkie łzy leje,)
l:a ten mały sokół:l do Kasi sie śmieje.

5.

l:Nie płacz Kasiu, nie płacz, widzi to Bóg w niebie,:l
l:sokół ci arośnie:l zarobi na ciebie.

to przyjdź do mnie na łóżko,

l:owiniemy nóżki w te białe poduszki,
a będzie nam ciepluśko.:l

lu

wprze-glę-dy;

a przy stu-dni

i

nuro|1im polu

chłopak z łóżką wyskoczy l:oj, dziękuję ci miła panieneczl<o,
czeką dróżka dalec zko.)

jak ry mi odjedziesz,
kiedy utowu przyj edziesz?
l:Oj, kiedy w sadzie suchajabłoneczka,
zielony liśćwypuści,)

l:i uważałą,kiedy jabłoneczka,
zielołty liśćwypuści.t
95

Niechęć, rozstanie
Nu toS"iln2"ł wieży

Ch"ć byśT;łatalary
Na
Choć byś mia - ła

ta -

a jo

la-ry,

koś-

ciel - nej

wie-

ży

bia -

ły śnie- żek le - ży,

bez mia-ry,

dłu

szczę-śli-we to dzie-wcząszczę-śli-we to dzie-wcze co chło-pcom nie wie-rzy.

jo cie-bie

nle

niechce

we-zme,

l. Na kościelnej wieży biały śnieiekleży,
l:szczęśliwe to dziewcze:l co chłopcom nie wierzy:l

nie by-dziesz,

l.

2,

ty już mo -

ją

nie

by - dziesz

Choć byśmiała talary,
a jo długu bez miary,
to jo ciebie nie chce i ciebie nie we1me,
l:ty już mojq nie bydziesz;l

) Co chłopcom nie wierly, ni żadnej mężczyznie,
l:bo on ma macząneil kąrmelki w truciźnie.:l

3.

Ma karmelki czarne, cukrem obsypane,
lto wiedz dziewcze mojel że są oszukane.:l

4.

A nim sie ożeni, karmelki kupuje,
l:a

jak sie ożeni,:l kija nie żałuje.t

Choć byśmiała tysiące,
to są ładne pieniądze,
to

jo ciebie nie chce i ciebie

l:Ę już moją nie bydziesz.l

96

,xie wezme,

97

1,

W b"kó*l'"'"3ki m

staw

ie

l:przede wrory kamień złoty, ślicznalilija,t
l:uwińże mi mój wianeczek, panna hfija, da dana!:l
l:Nie uwinę dworąkowi, bo go nie godzien,:l
l:jeno memu Jąsieńkowi, co jest swobodzien, da dana:l

W

bu-kó-wie-ckim

ko-nie wo

sta

- dę

pi - ją

3.

l:A
l:a

o

ła -

dną dziew-czy-nę chło-pa-cy

ię

ja ciebie, dziewczę, nie chcę, czpme nogi masz;:l
ja ciebie też nie wole - w karczmie karty grasl, da dana.:l

ja pójdę do jeziora, umyję nogi,:l
l:a ty przeTrąs7 sto talarów, będziesz ubogi, da daną.:I
l:A

bi - ją,

bi - ją,

l. W bukówieckim stawie konie wodę pĘą,
l:o ładnq dziewczynę chłopacy się biją.l
Nie bijcie się, chłopcy, na Boga świętego!
l:nie pójdę za wsqstkich, tylko zp jednego,!

115

3.

A widzisz

4.

Czyś ty, chłopcze, widzioł, żeby katnień pływot?
l:Kto cie o to prosił, żebyśu mnie bywoł?:l

ty, dziewcze, ten kamień za wodą?
l:Jak on tu przypłynie, ożenię się z tobą.)

Wołałem, pukałem

Wo - ła -

mu - sia-

11,4

łem,

łem

pu - ka - lem,

głó - we

-

czkę

chcia - ła o-two-rzyć,
rL -----_l rr_--------l

na ka-mień po - ło -

żyć,

lo - żyć

Przede wroty kamień złoty

l.
śIi-czna li

u-wiń-że mi mójwia-ne+zek,pan-na

98

Zo-fi - ja,

- li -

da da-na,

ia,

ja!

Wołałem,pukatem, nie chciałą otwor4lć,
l:musiałem główeczkę ną kamień położyć,)

Główecakę na kamień, nóżki kole proTa,
l;otwieĄ, dziewczytto, bój się Pana Boga!:l
3.

Boga się nie boję, ludzi się nie wstydzę,
l:ja ci nie otworzę, bo się ciebie brzydzę.!
99

|16
Zawisły wianek

wi -

sły

wia

mój

Jo z tego B"kó*Jlr]ywędrować

zna - le

mój

zna - le

na -

ny,

Jo zte-go Bu-kó

mo - ja

wca

ko - chan

muszę

wy - wę - dro -

wać

mu

sZą

łzy

A|l

prz.y

-

je - chał

do

mnie

mój

pr7,y

-

je-chal

do

mnie

mój

na -

ne - czo -

Ize

-

ny,

pla-cze, pła-cze,

la - men -

czo

tu -

się,

je,

pła-cze, pła-cze,

kie dy

po

la - men - tu - je,

-

wró

-

ca.

l. l:hwisĘl wiąnek

mój znaleziony,:l
l,.przyjechał do mnie mój n.arzeczony.:l

jak nr7,,jachał, z ojcem sie witał,l
l:matce się kłaniał,o mnie się pytał.l

2.

l:Ą

3,

l:Cdy usłyszałam,drzwi

otvvo rzyłam, :l

l:wynoś się, wynoś - tak mu mówiłam.:l
l:I tak odeszedł z tym poże8n.aniem,:l

l:napisał liścikz podziękowaniem.:l

5.

l:Napisał liścikna bibulinie,!
l:.że się zpkochał w innej dziewcrynie.:l

l, Jo z te?o Bukówca wywędrować muszę,
a moja lqłchanka łzy leje,
l:płac ze, płac ze, lamentuj e,:l
i pyta się, kiedy powrócę.)

A co

ry sie pytasz powrócenia mego,
kiedy ty kochasz ittnego?
l:Z innymś nocki pąebywała,:l
mnie się pytasz kiedy pou,rócę?!!

ja mu na to na papiereczku,:l
l:ożeń się, ożeń, mój kochaneczku.:l
l:A

7.

l) zawisły

l00

= więdnący,

l:Ożeń się, ożeń, niech ci Bóg szczęści,:l
l:ą mnie, sieroĘ, Bóg nie opuści.:l

zwiędły

l0l

PIBŚNI RODZINNB
A jak jo O"".''i"o"n młody

l18
Zonko moja
jak

A
Żnn -

ko

mo - ja,

ci

coś

że -

sma - ru - je

by

by

lóż - ko

lóż, -

nie

ko

lo-

jak

jo

l:żeby łóżko nie skrzypiało,
żeby dobrze nom sie spało,J

buł

chlo -

ni mia-lem wą - a,

ni mia-łem wą - a

mło - dy,

pok

mło -

dy,

ni mia-łem

ni mia-łem wą

a - ni

bro-dy,

lo,

wą

bro - dy.

spa

l.
Ż,onko ntoja, cości powiem:
nasmaruje łóżko łojem,

chło - pok

jem,

skrzy - pin -

brze

buł

po - wiem:

a
na -

jo

l:A jak

jo buł chłopok młody,t

l:ni miałem wąsa:l ani brody.t
,)

jo dostoł kobieciskol
l:urosła brodal i wąsisko,t
l:A jak

loz
103

120

ill"

Acóż cie boli

A

mo-

cóż

ja

cie

bo

Ma - ry

- li,

- siu,

Smażyła

mój Se-we - ry - siu? Głó-we-czka mnie bo-Ii,

głó-we-czka mnie

bo-Ii,

mo-ja Ma - ry

l. A cóż cie boli,

mój Sewerysiu?
l:Główeczka mnie boli, moja Marysiu.!

-

siu.

Sma-ży-ła ba - ba le - bio - de, sma-ży-ła ba - ba le-bio-dą le-bio-de,

po_sła-ła dzia-da po wo-de, powo-de, po-sła-la dzia-da po

l:posłała dziadą po wode, po wode,l

l N im s i
ę dziądzi s ko p rzl w l e kło, l p rz! w l e kło,
l:to sie lebioda prłpiekłą,przlpiekta,!
:

l:Pod wieczór w niedzielę, moja Marysiu,!

Gdzie cie pochować, mmój Sewerysiu?
l:W stodole na dole, moja Marysiu.!

3.

A co dać gościom,mój Sewerysiu?

4,

l:Po

jednym wygruchnąć, moja Marysiu.1

wo - de,

l. l:Smażyła bąba lebiode,l lebiode,

A kiedy umrzesz, mój Sewerysiu?

4.

'"O'"O.

l:Babą ną dziadą pyskoli,t pyskoli,

l:ą dziod ną bąbe wzioł loli. wzioł

loli.!

l:Czekąj ty stąry piorunie,:l piorunie,
l:jo ci te gnoty połumie. połumie,:l
l:Baba na góre ucieko,:l ucieko,

l:a dziod za qiyre

lM

jq chwyto. jq chwyto,t

l05

123
po cóżeśmnie broł

l"o^a#au, mom

Mom

dzia-da, mom,

za nie-go, za nie-go

dwa.

bo dzia-du - la

a-

le

go nie doml

ta-la-ra i

dwa:

da-wa-li

mnie

mi

slę

nie sprze-dom

ła - dna, dzia-du-la mo -

l. Mom dziąda, mom, ale go nie dom;

om zes

1.

nie sprzedom za dwa, bo dziadula ładna,

2.

dziadula moja.
3.

2,

Mom dziada, mom, ale nie spr7edom;
dawali mi l:zp niego:l talara i cztery:

go

znoł?

na

ma - ją-tek,

nle

l:Po cóżeśmnie broł, kiedyśnmie nie znoł?;l
l:łnszczyłeśsię na ruajątek,!
som żeśgo nie mioł da dana, som żeśgo nie mioł.
l:M iałąśmiderok nieobrębiony,:l

l:szurgoce ci kole kolonl

Mom dziada, mom, ale nie spr7edom;
dawali mi l:zn niego) talara i trzy:
nie sprzedom za trzy, bo dziod ładnie patrzy,

ma - ją-tek, ła-szczy-leśsię

ja.

dąwąli mi l:za niegot talara i dwa:
dziadula moja.

na

nie

niby organy, dą dana, niby
3.

organy*.

l:Miałeśporczyska same łaciska,l
l:a ja miałam mideroczek:l
niby .sołtyska, dą daną, niby sołtyska.

nie sprzedom za cztery, bo dziod ma ładne giery

dziadula moja.

l06

l0,7
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Jedzie chłopek zpola

lrry Olis*iSniu

Przy do -

la-men-tu - je

a

żo-ne -

czka

do - wej

z

mia

-

sta

i

po-dry -

wi

-

śnia,

to_do_le,

przy do -

le,

sto-do-Ie,

przy do -

dzie - we-

lc,

czka

przy są - sia

-

wi - śnie

gu

l. l:Jedzie chłopek z pola,:l lamentuje sobie,
l:a żoneczka z miasta

le

idziel i podryguje sobie.:l

2.

l:Powiedzże mi, chłopku,:l ile żeśty zaorał?
l:Tylko cztery za7oneczkl:l bo żem dtugo nie orał,:l

3.

l:Powiedźe mi, żonko,:l ile żeśty struciła?

l:Tylko cztery tąlareczki,:l bom długo nie bawiła,:l

l. Przy dole wiśnia,l:przy dole,l

rzy sąsiądowej l: stodol e,:l
l:dziewec zka w iśnie l:zrywała, !
Q rosa ru1 nią padała,!
p

Wdziął Fab ijon, l:widziat ją,!
wzioł jQ za rączłę, l:idzie z nią.l
l:idzie FabĘon l;do mamy:l

i do teściowej kochanej,!

l08

l09

l, Ojciec umarł, jo pozostoł,
jo po ojcu fajke dostoł,

Oi,.Ulu1|o;"'""

bede kużoł, bede polół,
bede ojca zawsze chwolół.

,)

Oj,

mó-wit oj - ciec do swe-go zię, cia: nie bę-dziesz

ko - chał

Ojciec umarł, jo pozostał,
jo po ojcu nic nie dostoł,
jeno stare kożuszyska,
to po ojcu buło wszystko.

mc -

go dzie - wczę - cia, nie by-dz,iesz ko - choł, nie

ko - choł, bo żem dla

cie - bie

cór -

by-dziesz

cho -

ki nie

128
woł.

Oj, mówił ojciec do swego zięcia:
nie będziesz kochął mego dziewczęcia,
nie bydziesz kochoł, nie bydziesz kochoł,
bo żem dlą ciebie córki nie chowoł.

A gdzie się podziały

A gdzie

Psy

je

się

po-dzia-ły

roz - szar -

pa

- ły,

twe-go

oj

gla - py

roz-dzió -

ba -

ły,

o;.lfl,"*ł
po-zo-sta - ły
Oj - ciec u-marł, jo

faj - ke

po

ll0

lół,

do - stol,

be

de

po

- zo-stoł, jo

po

oj - cu

be - de

ku , rzol, be -

oj - ca

za -

w

ze

że-bra,

po-zo-sta

- ły

że-bra.

l:A gdzie się podziały twego ojca dobra?l
l: P sy j e ro uzarpały, glapy ro zdzi óbały, l:pozostały żeb ra.

t

de

chwo- lól

lll

PrEŚNI ZARTOBLIWB
Satyryczne

A B"kó*i::luOno *i"S

t29
Nasza panna Maryjanna

pan-na Ma-ry-jan-na

klu-skignio-tła, chlebu-pie-kła

:ciz.y

A Bu-kó-wiec }a-dnowieś, la-dnowieś, niechcą pan-ny

ro-bo-ty ro-bi-ła:

i do bo-;

"|^o

mie-sa jeść,

tyl-koklu-ski kan-cia-tą że-byby-ły brzu-cha-te, że-by
by-ly bo-ga-te.

A Bukówiec lładno wieś,:l nie chcą panny miesa jeść,

Lr-^

tylko kluski kanciąte, żeby były brzuchąte,
tylko kluski kąnciate, żeby były bogate.

!1rll ro"ro Maryjan.na trzy rclboty robiła:
kluski gniotła, chleb upiekłi i
ao Uoru

"ioazło.

130

Żandot jedzie

Zan-dor je-dzie, żan - dor je

da

-

ła mu

sie

mle -

ka

-

łlzie, Ka - sia

na - pić,

.,o"'".j;lm
by -

kł

Ka - pe - lusz

oż mu brzu-szek
ca_

ły

de -

mom

kiel

no

po - trza - ska -

nowy

z ta -

ny,

za -

kim

wiel

tkom go

-

gim pie -

pa

l:kndor jedzie,J Kąsią byka doi,

dąła mu sie mleka napić, oż mu
brzuszek sbi.
112

Kapelusz ,?lom nowy z tąkim wielgim pierem,

caĘ dekiel potrząskany, zatkom go papierem.

pie -

rem,

rem.

135

ruriuł",13iunau.

Mia-lem mun-dur

no -

wy,

chcia-łem być

brzuchmiwyJoz,ple-ce pę-kły i go-łe ko

- la-na,

Powiadały kowolowe dzieci

za

i

pa -

na,

go-łe ko - la-na

l, Miatem

mun.dur nowy, chciałem być za pana,
l:brzuch mi wylgz, plece pękły i gołe kolana.:l

2.

Po-wia-da-ły ko-wo-1o,we dzie-ci, że kb-wol-ka ko-mi-nem wv-le-ci

ko - wol -

ki kó-min za

Powiadały kowolowe dzieci,

Miołem buty nowe, nie chciały sie łyskać,
l:a zn sobą takie dziury-, mógłbyśv,iechciem zatkąć.:l

że kowolką kominem wyleci.
l:A te dzieci tak się pobajały,
bo dla kowolki kómin za mały.:l

134

A kto wyrwoł kogutowi pióra
T

r

zy mał
a.' u' iU..'.

w ie

rzby

a kto wyr-woł
Trzy-ma-ła się Ka-sia wie-rzby,
ko- gu- to-

wi

pió- ra?

tak

się trzy-ma

ła, trzy-ma - ła,

som-sia-do-wo có-ra,
wie-rzba pę-kła, Ka-sia brzgkła oż sie roz-śmio-|a da da-na. oż sie roz-śmio- ła.

]. l:A kto wyrwoł kogutowi pióra?l
I:Jo nie, ty nie, somsiadowo córa.:l

) l:Tero widać koqutowi skóre,:l

l:a to jeno przez sqsiada córe.:l

114

Trzymała się kasia wierzby,
tak się trz),mała, trzymąła,
l:wierzba pękła, Kasia brzękła
oż sie rozśmiołada dana.:l

l15

l37
Lu

A ze łba laterna, latenla będzie nam potrzebna,
l:hod hod hod brr br4 będ7ie nąm potrzebna.:|

Iu, baba na ulu
5.

Z kołqda pierzyna, pierzyna dla starsze7o syna,
l:hod hod hod brr brt dlą starsze?o syna.:l

A zflaków wstążeczki, wstążeczki dla młodszej córeczki,
l:hod hocl hod brr

wdu-pepszczo-ła,o-na pła-cze dowie-czo-ra,

lu lu,

ba-ba

na u -

z kopyta ?rzebienie, grzebienie dlą starszej córuni,
l:hod hod hod brr brr dla starszej córuni.:l

lu.

Z ogona trzy smyczki, trzy smyczki, a z dupy skrzypiczki,
l:hod hod hod brr brĘ ą z dupy skrzypiczki.)

l:Lu lu, babą na ulu,:l
ugryzła ją w dupe pszczoła,
ona płacze do wieczora,
lu lu, baba ną ulu.

lar

zern 1e"1;:'

Jakżemje-choł od mły-na, od

".

Jechały rrJ;;" górę orać

młyna

mły-na,

zde-chla

mi

szka - pi - na,

ą

Je-cha-ly ba - by

Woj-cie-cha wo-iać.

l. Jak

żem jechoł od młyna, od mtyłla, zdechła mi szkapina,

l:hod hod hod brr
2.

brr zdechłą mi szkapina.:l

Kobietą żałujei płacze tej zdechniętej klaczy,
l:hod hod hod brr br6, tej ulechniętej klaczy.:l
Kobieto, nie lałuj i nie płaca przyda nli się ta klacz,
l:hod hod hod brr brr przyda mie się ta klacz.l

1l6

brr dla młodszej córeczki.:l

cle

cha, po - la -

na gó-rę

o-rać,

ko-za-ly

Zte-go Woj - cie - cha

poł

Jechały baby na górę orać,
kclzały sobie wojciechą wołać.
Z tego Wojciecha kiepsko pociecha,
połapołbaby, wetkoł do miechą.

we -

by,

2.

tkoł do

so -

bie

kiep-sko po

-

mie- cha.

A

te babiska tak sie torgały,
że sobie gierry^ powyry,łuały:
jedna w kolanie, druga w kopycie,
a zQŚ ta trzecia - to sami wiycie.
117

Jechały

Je-cha_ły

ba-by

na

gó-rę

';1górę
o-rać,

orać

Py,"ł"1.1"1Kasia

ko - za-ły so-bie Ja-ku-ba wo-łać.

Zts - Eo Ja-ku-ba wiel-ka o-blu-da, po-chwy-toł ba-by, za-prząg do

pfu_ga.

Ę-ta-la sieKa-sia, py-ta-la

się Ja-sia:

oj,

i - le

kńwmasz, da da-na?

Mam je-dno cie-le, co ję-zo-rem mie-le, co za do -

bry

Jechaty baby na górę orać,

kozab sobie Jakuba wołać.
Z tego Jakuba wielkn obłuda,

1,

pochwytoł baby, znpr7ąg do pługa.

Pytała sie Kasią, wtała się Jasia:
oj, ile krów masa, da daln?
Marn jedno ciele, co jęzorem miele.
co za dobry gospodorz!
Pytała się Kasia, pytała się Jasia:
ile l<oni m^ąsz da dana?
Mom ci jo lania, jeszcze bez ogona.
Co za dobry gospodorz!

3.

Pytała się Kasia, pyała się Jasia:
ile gęsi masz" da dana?
Mom ci jo gajora, idzie źryćdo dwora
Co u dobry gospodorz!

4. Pytała sĘ Kasia, pytała się Jasia:

oj, ile kur masz da dana?
Mom ci jo kokota, idzie pioć na wrota.
Co zn dobry gospodon!

ll8

gos-po-dorz.

Świat na opak

ro"u om#3ryty.nołu

*"n",'.li'o'*"
Ko -

Ko

za o-knem wy-hyc-no - ła

i

sie nie za - biu -

la,

kor

sto-do-ła się roz-i-gra-la, ,a - Ją- ca go - niu -

a ko-kosz-ka

mu po-ma-gowczer-wo-nym kap-tu

-

rze,

ła,

l. Kozn oknem wyhycnoła i sie nie zgbiuła,
l:stodołą się rozigrała, aająca goniuła.:l

].

l:Kokot rcbi piwo w trzejmilowej dziurze,;l

l:a kokoszką mu poma7o w czetwonym kapturze.!

2,

l:Kokot jako drużba co piwo roznosi,:l
dobrze czyłli, o co go kto prosi.t

I:i kożdemu

3.

lżo

2.

Jezioto sie rozpaluło, rybki pogorznły,

l:a sz,czupaki-nieboraki pouciekaty.!

3,

Szedł chłop borem, lasem i rybki pozbieroł,
l:kijokiem sie opasywoł, miechem sie podpiercł:l

l:A tą gęśgęgała, po wodzie pluskała,!
l:a kączką się podkasała, do tańca dedała.l

l21

E]

O zwierzętach

l45

t44

koza nom sie okoziła

ZŃożył sie sokół

Al||

Ko - za
Za - ło -

żyl sie

zko-niem na wy

nom

sie o-ko-zi - ła,

gl,

z

ko-niem

na

wy

bie -

gi,

sią

do dom przy-nie - sie?

ko-ni-ko-we
].

hłożyłsie sokół, sokół,

l:z koniem na wybiegi,t
l:sokołowe skrzydła,
konikowe nogi.t
2.

Leci sokół lasem, lasem,
l:kąyknie sob ie czasem, :l
l:nasz ko ni c ze k d rózką,

tąlla sobie nózką.t

-

a ktoż to nom to ko-źląłko,a ktoż to nom

ko-źlą-tko, dodom przy-nie-sią da da-na,

].

122

-

so-ko-ło
to

we skrzy-dła,

o-ko-zi - ła wSob-ko-wym le

-

sią da da_na,w Sob-ko-wym le
bie

!q

2.

Koza nom sie l:okoziła,:l
w Sobkowym lesie, da dana,
w Sobkowym lesie,
l:cł ktoż to noftl to kaźlątka,t
do dom przyniesie, da dana,
do dom prrl-niesie?
Weźmie Janek l:ul ogonek,:l

KŃka za nóż*i, da dana,
kaśkaza nóżki

l:i poniosą to koźlątka,l
prosto do dróżki, dą dana,
prosto do dróżki.

PIBSNI PUACKIE

**r'"r"11l

Ma - ty- josz,

co mi

mi dosz

na - mó -

dosz,

na pi-wo

W tym naszym Bukówcu Boże, dej nom alrowie,
bo nom ząszumiała Torzołeczka w głowie,
my temu nie winni, wirule sq kumoszki,
bo nos nauczyły pijać gorzoleczki.

wię ci

Kaś -

kę,

ii_____--_-_lr,]---l

i go-rzoł-ki fla -

szke,

oo*i"o1i4iłu 1o

.l"

fla - szke.
Do - wie - dzia -

ła

jo

w koś-cie-

le

u

ry,

l:Maryjosz, co mi dosz,
namówię ci Kaśkę.t
l:Dom ci grosz ną piwo
i qorzołki llaszke.!

I. Dowiedziała jo sie w kościele u fary,

W tym ,^r:T^Bukówcu

l:oj,

W tym na-szym Bu - kó - wcu

Bo-że, dej nom zdro-wie, bo

jak

te

panny młode składają ofiary.l

2.

przyszły do kościołą,usiadły się w ławce,
l:a jedna drugiej szepce, którego chłopca chce.:l

3.

Nie patrą na książki ąni na paciorki,

nom

l:oj, tylko sie zmowĘą do pałnej sz_vnkarki.:l

za-szu-mia-la

go-rzo -

le-czka

w

gło-wie, my

le -

mu

nie

win - ni,

4.

przyszła córuś do dom, główka jej się chwieje.
l:oj córuś, moja córuś, co się ztobądaieje?!

win-ne są ku -

124

mo-szki,

bonos na-u -

czy-ly

pi-jać go-rzo - łe-czki,

5.

Nie byłaśw kościele, tyśĘoruałkę piła,

l:oj matuś, moja matuś, nie będziesz mnie biła?:l

l25

PIBŚNI PRZY ZABAWIE

149
Jak jo ni mom pić

151

Czyśtyośleoszalał
Jak

jo ni mom

pić i

we-so-łym

być,

kie - dy jo mo-ge na to za-ro-bić?

Czyśty o -

In -

ne

śle

o - sza - lał,

czy ty nie masz

ro - zu-mu,

dziew-czy-ny ma - ją pie-rzy-ny, a ta mo-ja mi-ła mo gro-cho-wi-ny,
Jak jo ni mom pić i wesoĘnt być,
kiedy jo moge ną to zarobić?
Inne dziewczyny mają pierryny,
a ta moja miła mo gmchowiny.

łe-roz zn-czy - na -ją grać,

a ty i-dziesz do

do-mu?

Czyśty ośleoszplał,
czy Ę nie masz rozumu,
teroz zaczynają grać,
a ry idziesz do domu?

152
Dzisiaj hulki, jutro hulki

150

Oj, co mi to znaczy

Dzi-siaj hul -

ki,

ju-tro

hul-ki,

be

- de cho-dził bezko-szul-ki,

oj, co mi to zna_czy ten kieJi_szek je_den, kie_dy jo wy_pi_je dwa_dzieś_ciasiedem?

bez ko-szul-ki, bez por-te-czek

i

to wszy-stko dlo dzie-we-czek, dlo dzie-we-czek,

Dwadzieś-ciasie-dem, ós-mym po-pra-wię, wte-dy do-pie-ro la-dnie sie ba-wie,

Oj, co mi to znacry ten kieliszek jeden,
kiedy jo wypije dwadzieścią siedem?
l:Dwadzieścia s iedem, ósmym poprawię,
wtedy dopiero ładnie sie bawie.:l

Dzisiaj hulki, jutru hulki,
bede chodził bez kllszulki,
|:bez koszulki, bez porteczek
i to wszl,stko dlo dzieweczek.t

l27

l26

W tym *]U1'*." r..ru

W tym goś-ciń-cu gra-ją, do tań-ca

chodż dziew-cz.y-no do do-mu,

je-szcze

Ni" pójdrlij;y do dom

woła-ją chodźdzlewłzyłodo

ja

chwi-la do ra-na, da da-na,

do-mu,da da-ną

so-bie my-śle,że sie je-szcze wy-śpie,

je-szcze

chwi-ta

dora-na.

Nie pój-dzie-my do dom

aż nie by-dzie

ju -

aż ra -

aż

no,

tro świ- ta - ło,

^ż

ra -

no, aż

by -

dzie

ra - no,

dzień,

Nie pójdziemy do dom ąż rano, aż rąno, aż rano,
aż nie bydzie jutro świtało,aż bydzie dzień.

W tym gościńcu 8ąą, do tańca wołajq
chodź dziewczyno do domu, da dana,
chodź dziewczyno do domu.

I:A ja sobie łnyśle,że sie jeszcze wyśpie,
jeszcze chwilą do rana, da daną,
jeszcze chwila do runa.:l

155

Z

Zgo-ściń-

gościńca do dom

z go -

ca

wy-krę-ce wą-si-ka

i

ściń -

ca

do

dom,

tu-pne

l:Z gościłicado dom,t

l:wykręce wąsika i tupne nogą.:l
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lż9

PIEŚNI TANECZNE

t57
Gęśwodą

156
Hopsa, Jagula
Gęśwo - dą, gęśwo - dą, ka - czu-szka dro - gą,

psa,

Ja - gu - la,

czo - sIlek, ce - bu -

la,

ma-ńon-ka.

dzie-wczą-tka je-dna
czo

a zrc-go

snek,

za d- - gą, wpra-wo i

szewc,

bę-dzieszył bu - ty

na

wle - wo, tań-cuj-cie

chło

brze, aż wam
dzie

tań - cuj - cie

ta

-

nlec.

sie

poń-czo-szka

z

trze-wi-czkiem

po

Gęśwodą, gęśwodą, kaczuszka drogą,
tałicujcie dziewczątka jedna zą drugą,
w prąwo i w lewo, tańcujcie dobrze,
ażwąm sie pończoszka ztrzewiczkiem podrze.

Hopsa, Jagula, czosnek, cebulą,
marionką, czosnek, selera, piepr4

l:ą z te|o chłopca hedzie szewc,
będzie szył buty ną taniec.:l

158
Jo pójde

pój - de,

grej -

cie mi,

jo

grej -

pój -

de

cie mi

zgoś-cin-ną do

do sa-me - go

koń - ca!

Jo pójde, jo pójde z gościnną do tałica,
grejcie mi, gĘcie mi do samego końca!

l30

l3l

Zu

Za

go

l.

ra - mi,

gOru:i, ra lasami

la

sa -

mi

tań-co - wa -

run.o*ołTlta

ła Mał-go - rza-tka

h

górami, zą lasami
l:tańcowąłą M ałgo rzatka z ułanami...l

Tań-co-woł Ku

dom

ba

chło -

da

w

sie-ni,

pcy

w sieni

chlo-pcy

mu

czo - pke wzie-ni.

mu

) Poszedł ojciec, pąysłłamątka:
l:Chodź do domu, chodź do domu Matgorzątka!!
3.

l. Tańcowoł Kubą w sieni,
chłopcy mu czopke wzieni.
l:Oj duli duli dom dana,)
chłopcy mu czopke wzieni.

Jo nie pójde, idźcie sąmi,
l:a

jo bede tańcowałą z ułąnami.:l
2.

Oj, nie płacz, nie płacz, Kuba,
ryajdzie sie twoja zguba,
l:Oj duli duli dom dąna,)
znajdzie sie tnoja zguba.

3.

Przyjdq tu chłopcy młócić,
czopke ci musząwrócić,
l:Oj duli duli dom dąna,:l
czopke ci musąwrócić,

4.
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Oddejcie Kubie czopke,
bo mtł jest zimno w łebke.
l:Oj duli duli dom dana,:l
bo ntu jest zimno w łebke.

l33

rłŃcB

l63
Marynia

16l
Oj groczyki, grejcie
Wiwat

Ma- ry-nia, Ma-ry- nia, ksiądz je - dz.ic

czy-ki, grc.|-cie, chło - po

ki, śpic-we|-cie

tę

-

mi-lej-szą tlo wi-wa-

nic wc-

so -

kl, jak jo

ta

wo

-

łej -

cie.

Jak .io iom nie wo-łoł,tr -

ją wo-łom, to ją

wi

-dze

r--__l

mo -.lą

A ia - ki?
noj

I)o ko-go, do ko-go? Do cie - bie.

Wi-ka - ry. Nie

chce go, nie chce go,

rr,-l

bo sta-ry,

na

Marynia, Marynia, ksiądz jedzie,
Do kogo, do kog,o? Do ciebie.
l:A

jaki? Wikary.

Nie chce go, nie chce go, bo

we - so-Iom.

Oj groczyki, grejcie, chłopoki, śpieu,ejcie,
a tę ntoją tlojtnilejszą do łviwcttą wotejc,ie.

stary.,.l

l64

l:Jak.jo .jottt nie wołoł, on.a nie wesołtl,
.iak jo ją wołom, to ją widze wesołonul

A mój ojciec wielki

l62
Nasza kozabeczy

Na-sza

na -

sza

ko - za

ko

be

be-cza-ła,

bo .ią

bo - lą

bo po ple-cach

Nasza koza beczy,
bo ją bolą plec1,,
l: n a s za ko zu b e c, za ł ct,
bo po plecach dostałct.l
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A

mój

oj-ciec wiel -

u-miol

plc

rlo - sta - ła.

tra -

ki

ska

kol

do

la la la,

te , go,

la la la

la |a la,

tra -

la la

tra-la

la

la

A mój ojciec wielki skąkoł do belki,
cl jo, sl,tl jego, nie umir.lł tego,
trala la la lą la la..,
l35

165

Raz du,rł trz)- cztery pięć sześćsiedem,
moiłn wołkotn sieczki nie dom,
l:n,ie dom, nie dom, nie dom, nie dont ttic,
moje wołki nie śrn.iąźyć.t

Luter

na gó-rzc

a Lu-ter

sie

Io

-

to

hel

167

Szewc

l|I-uter tlie lunarł, jeno dechł,
skóry, ną qóry,, głlotłw lttiech,
skóru na górz,e .sie suszy,
ct

Ltfter lrlto bez

Oj.

ni nta, ni ma, tli

nra

jak

szew-com,

do kośłio-1a,do koś-cio-ła

dusł.)

cho

l66

dzić

nie chcą,

dre-wnia-nc-go, dre-wnia - ne-go

boż

siódenlka
ko- py-ta- mi, ko-py-ta- ml

Raz dwa

Irury

czte-ry pięć szcśćsie,dem,

mo - inl

mo

-.je

wol-kom sie-czki

woł-ki

7,e

gna - ją,

nie dom

nlc smlą zryc

Oj, ni nu, lti nu, ni nn.jak to , zev,cot11,
do kościoła,do kościołąchodzić nie chc,ą,
drewniane14o, d re,,nlianego bożka tnają,
kopytami, kollyttltlti s ię żegnają.
l:Wbijaj, łvbijctj ostre śpilki,
i wl,ciąg,aj dtugie nitki.l

l36

l31

168

170

Gołąbek

Idź sobie

Idź so - bic, idź so - bie, nie chcę cie - bie,

chodź do

l:Spod z pieca goląbek, stłuk sobie ż,otądek,t
l:żeby nie żołądek,zdrów byłb1, gołąbek.)

mnic,

mo

-

je

ser

iak

bę-dzie-my o-bo-je

chodź do mnic,

sic masz, rą rt---------l

rr,

tań - co -

czki

__l

wać,

Idź sobie, idź sobie, nie chcę ciebie,
chodź do mnie, chodź do mnie, moje serce,
l:jak sie mcłsz, rączki dasz,
będziemy oboje tańcować.)

169

Ceglorz

171,

Wkoło sie kręć
Jo

ty ce -

.jest

g|orz,

Wko

nie

prz,yj

pql

mosz,

- tJę do

do -

mu,

dę

do kar-czmy

le

Jo jest ce|lorz i tv ceglorz,
jo ubogi, ty nic nie mosz,

l:pójdę do karcznly i nupiję sie,
prz.yjdę do dornu, legnę się.t

138

ło

kręć,

bądź,

głu

i

gng

slę.

pójdź ka-wa-łek da-lij, pójdź ka-wa-łek tja-lij,

al

-

l:Wkoło sie kręć, głupi nie bądź,t

139

PIESNI ZAWODOWE

l:A ten Resi

l72

.jedno ziorko trzy niedziele,
jeszcze .jeden dzień,

Owczarek

nlal

kupil sobie rtłyn,:l

s1-n

jak sie mele, tak sie nlele,

l

O-wlcc na

oW-cza-re

174
Buł duda, buł

boci

wco wy-zdy-cha

o

- ją,

boci

o

wce wy-zdy-cha

- ją,

Bul
cie,bic wy

- go -

Nie

cic,bie wy

nią, da

vuygtłtticlj

-

du - da,

bul,

miol

du - dy,

mioł,

a-

le

te du-dy

go

nie bo-|y

owczareczku ovyiec na runiom,

l:bo ci owce w)|zdyc,hają,l
c,iebie wygonią, da dan.a,t,iabie ws,gonią.

du-dy, bo

ten du-da od in-ne-go

du-dy te

du - dy

mioł

Buł duda, buł, mioł dudy, tnioł,
ale te dudy nie boł.y dud1,,
bo ten duda od innego dudy
te dudy mioł.

l73
A ten Resi syn

AtenRc-si

tak

l40

sie

me- le,

ku-pił so-bie

nrłyn,

je - dno zior-ko trzy nic-dzie-le, je-szcze

jłk sie

je-den

mc- lc,

dzicń
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INDEKs WYKONAWCOW

PIEŚŃ UŁOZONA PRZEZ MARIANNĘ MACKOWIAK

(W nawiasie rok urodzęnia:.liczby oznaczają nullery pieśni )

l1ś
Zlemia IJukówiecka

Zie-mia Bu

wie -

- kó

Kar-misz nas jak n]a

-

cka
tka

na - szych
o_1 - cow
chle - bem dzie - ci
]

kto cie-bie po-ko so- wi

l

nad

-

cie

-

-

ńa

chlo-pski trud

ró-żnie los pi-sa -

ła,

Ma -

tka

Bo

-

naszych skańie,
kto ciebie pokocha ten szczęście przygrlrnie.
Kannisz nas .jak meilką chlebem dz.ieci swoje,
sovuicie nagruclzasz chłopski trud i znoje.
l:I chociąż historia róiltie los pisata,

l. Ziemia Bukóu,iecka

ie,

i

ska Snic

nad na - Itli czu-wa

mi

rbie,

---- --- ,r

n.

(en szczę ścieprzy-gar- nie

na- gra - clz,asz,

cho,ciaż hi-sto

na

cha

ska swo

ojc,(mv

zno-jc.
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Helena Białas (l9l2)

1, 14, 15,

Anna Dodot (l903)
Nikodem Dudęk (1879)
Maria Kasperska (l9l5)
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Agnieszka Kokornaczyk (l9l l)
Zofia Kruk (l939)
Ludwik Marcinek (l9l0)
Stanisław Marcinek (1906)
Brygida Nowak (l907)
Zofia Poloch (l9l7)
Piotr Ratajczak (l892)
Agnieszka Stróżak (l905)
Jan Ś|iwa (l903)
Julia Śliwa (19ż3)
Anna Świątek (l9l6)
Szymtln Urbańczak ( l884)

19, ż1, 46.

66,10,77, l08, l36, l44,

161, 173
25, 33, 9|, 94, 98, l05, l07
18, 2ż, 26(II wariant), 52, 54, 8ż, l18,1ż9, l37,

l55, l58

l6

21, 109

3l,

1

10

19

32,91
111

143
99

96

l0, l1, l"|,ż6,58, 60, 69,,13,14,15,80, 87,
104, l l l, l l6, l 19,126, l3l, l35, l38, l45, l48,
l50, l5l, l53, l 59. l14
117

35, 36, 40,64,76,106

Pieśni niewyszczególnione w powyższym wykazie pochodzą Z repertuaru autorki
zbioru - Marianny Dudek-Maćkowiakowej.

Matka Boska Śnieżna nad nałni czuwała:l
2.

Th zienia to nlsza regionu skarbnica,
tutaj się rtldzity śpiewki i nruz),ka,
Rosty pokolenia, z wiekiem przemijały,

zawsze Polsce wierne, w wierze ,swej prietnuały,
l,.Gdy burz,e szalały, to Lud pie,śniśpiewał,

Święty Mąrcin patrcn, płaszczem go okrywał.:l

l43
l4ż

INDEKS INCIPITÓW
A Bukćlwiec ładno wieś
A c<iz cie boli
A gdzie się podziały.
A jak chcesz się ty ozenić
A jak jo buł chłopak młody ..,......,

l03

A kto wyrwoł kogutowi pióra

l14

A mój ojciec wielki..........
A na tej łące
A pływała burrnistl.zonka

l3
l04
l

l1l
61

76

l35

2l

20

l40
85

Bukowieckie

58

Brrł duda, buł

l4l

Chcesz być moją narzeczoną
Chłopcy za nlną,........
Choć byśmiała talary
Chodziła Kasia po łące .............
Co się stało naszej Ewce
Czarna rola, biały kamień

Czyśty ośleoszalał

Dowiedziała jo się,..........
Dudki ładnie grają............
Dzień dobry kucharzu

.,........,.

Ej, Marynka.
Gdy jechałem przez tę wieś
Gdzie jo jade ..,......,...
Gdzie nie rna leszczyny
Gdzie ty idziesz Kasionko

l44

48
96

l9

Idzie stary przez
Idź sobie

l8

56
125
32
88

49

l21

l5
23

46
18
82

.........,,....,,.,....,
...,.,..

wieś

66

7O

........,.., 126

Jaśkoniki poił ....,,.,.....,
Jechały baby na górę orać
Jechały baby na górę orać

...... l08
..................... 46

,......,..

n()wy

Kasztanek plje ...,..........
Kąpała się Kasia w Inorzu
Kędy moje kare konie
Kędy mćlj Jasiu pojedziesz.,.........,...

Kiepskiegoś sobie, Marysiu, wybrała
Kokot robi piwo ....,.,..,,,
Kotek się myje.............
Koza nom sie okoziła
Koza oknem wyhycnoła

kulały
.............
grosz

Kulały się,

12
19

ceglorz

Kapelusz mont

_50

......,.,......,,... 11
94
.,......... l 16

,...........,....... I17
................,,,. l l 8

Jedzie chłopek z pola
Jedzie Jasiu od Kościana.
Jo pójde
Jo z tego Bukówca wywędrować muszę

3

l30

..... l39

Jak pojedziesz <>rać .......,.,
Jak żem jechoł na wędry ,....,....,
Jak żem jechoł od młyna ..........
Jasiu do pszeniczki, Kasia do żyta ,.....,..,,..

Jojest

l3l

....,.,..,.......,.....

Jak jo do dziewczęcia
Jak jo ni mom pić
Jak jo zaczoł do Bukówca chodzić

59

l27

Dopierom się dziśclowiedzioł

Dziewcze moje ..,.....,...
Dzisiaj hulki, jutro hulki

65

Gęśwodą
Hej, tam w polu jezioro
Hopsa, Jagula ..........

...............,.. I38
.,..., l3l
........ l0l
.....,. l 13

15

90
74
79

...,...,.....,.........
........,,...........,.

17

l20
51

...... 123
.....,.........,....... l2l

Kulik w lesie

92
34

Kurka

15

Lu lu, baba

na ulu

Luter.,.........

,.........

.,,,..,,.,.,..,..,.,.. l 16
...............,,.... 136

l45

Mam konika

Marynia

sicldłowanego

Matyjosz, co mi dosz
Miałern mundur

,..,,.....
Mój koń nieborok
Na bukowskim polu
Na kościelnejwieży ....,.,....
Na krakowskim rynku
Na piecu gornek
Nasz gospodarz rychło wstaje .........,
Nasza izba z dębowego drzewa
Nasza koza beczy ..,...,..,.
Nasza Marynia ..,.,...,.....,..
Nasza panna Maryjanna
Nie bójże sie rnoje dziewcze zdrarJy
Nie chciała, nie chciała
Nie ma chleba
Nie pójdzierny do dorrr
Nie wiedziała, co czyrriła
Nie wyganiaj owczareczku
Niechaj będzie pochwalony
Mom dziada, Inom

O, wy Niemcy nic nie wiecie
Od granic nie lna nic.........,..,,,,
Od Kościanaftlrnol jedzie

od poznania kurzawa
Oj chmie|u, chmielu

28
...,.. l35
.,.... I24
...,........... 114
...........,.....,... 106

53
95
9'7

63
16

38

........... 45
..,............,.....,

l34
33

............,.......,.. l12

14

ll

48

....l29
82
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l40
l

35

43
47
69
8

Oj, co mi to znaczy

126

Oj, jechoł tam Jaś

134
42

Oj grocze, gĘcie
Oj groczyki, grejcie
Oj, mówił ojciec
Oj,
Oj,
Oj,
Oj,

...,,,.....

ni ma, ni ma, ni ma jak to szewcom
siadaj na wóz
ty chłopcze, krzywo orzesz .,...,....

ty dziewczyno .,......,.
Oj ty, dziewucho ,......,,.,...
Oj, ty ładno Bukówczonko ....,......,......

146

l3

ll0
137
5

38
31
89

50

Oj włosy, włosy złociste .........,........
Oj, wychodź, wychodź
Oj, zielone okiennice
Ojciec umarł...........
Pasł żem konie,........,,.
Po cćlżeściesię zjechali
Po cóześ mnie broł
Pod borem orał..............
Pod borem, pod lasem

Pomaluśkurozbierajcie
Powiadają ludzie ..,.......
Powiadały kowolowe dzieci .,...,.....
Powiedzcie tam moji
Powiedzze mi, ma miła.....,........
Przede wroty kamień złoty ...,,.......
Przez Ię bukówiecką wieś......,......
Przy dole wiśnia
Pytała sie

Kasia.......,,..

Raz dwa trzy

cztery

Razu pewnego w nocnej p()rze .......,,,,
Rośnie dąb nad wodą..,,.......

....,.......
ciebie..........

Rośnieziele
R:óża z

Siadaj Maryśna wóz
Siadaj, siadaj, kochanie

Siedzi sowa

moje
na st()dole

Siwy koń pode

mną....

Słuchej, mclje dziewczę ................
Smażyła baba lebiode
Spadła z wiśni
Spod z pieca gołąbek
Sprzedom, sprzedom
StaĘ babie dali grabie
Szedł bednarczyk ,,..,.......
Szedł Jasiu na górę boso............,

l0
9

62
......... l

l0

84
17

,.,.,....,

l07

...,..............,.... 86
88
'7

36
,.,... l15
91

12

,..... 98
30
.............. 109

..., l 19
........, 136

......,...,........... 25
39
84
14

4
6

.... 60
.,....... 4l
..,., 64
54
..... l05
83
,.....

l38
|2
6l]

1l
t]l

l41

Sznurowałaby sie,..,...,..,..
Tam od Wisły, tarn od Warty
Tam w Bukówcu dziewki śpią..,..........,
Tańcowoł Kuba w sieni ,..,.........
Trzymała się Kasia wierzby

U mlynareczki we młynie

W buk<lwieckirn bagnie
W bukowieckim ptllu

w

bukćlwieckim stawie
W sieni dół ......,.,,....,
W tynl gościricu gfają ....,.......
W tym naszym Buktiwcu

W tysiąc <lziewięćset czternasty
Wędruje czeladnik
Wktlło sie kręć
Wołałem, pukałern
Wpośród drzew ...,...,..

Wszystko zboże żeśmyposprzątali
Wy matulu córę lnocie

Z gościńca do dorn

Z Westlalii jadę ...,....,,,.,
Za g(lrarni, za lasatni

Za naszą stodołą
Za stodołą biały kamień
zakukała kukułeczka
Zalęcał się rnłodzien iec dziew czyn ie ...............

68

l33

ll5

80
62
61
98
51
128
124
21

ż4
139
99
29
2

55

l29
30

l32
44

l3

93

22

Założyłsie sokt'lł
Zaświeciłnriesiączek

122

Zawisły wianek
Zielona łączka ..........
ziemia Buktiwiecka
Zo|eco| mi sie...........

l00

jedzie ......,....
Ztrnko moja ............

l12

Żan<]<>r

l4lJ

SPIS TREŚCI

l3

ż6

40
8,7

l4ż
52

l02

oD WYDAWCY ...,....,...,,
PRZEDMOWA .,,..,........

III

V

PIEŚNI OBRZĘDOWE DOROCZNE
Nowe latko
Niechaj będzie pochwalony

Dożynki
Wszystko zb<lże żeśmyposprząta|i

..,......

PIEŚNI OBRZĘDOWE WESELNE
Swaty

Hej, tam w pcrlu jezioro

3

Wy.iazd do ślubu
Siadaj Maryśna wóz
Oj, siadaj nawóz
Siadaj, siadaj, kochanie moje

4
5

Oczepiny

Pornaluśku rozbicrajcie
Oj chrnielu, chrnielu
Oj, wychodź, wychodź
Oj włosy, włosy złociste............,.,....
Nie chciała, nie chciała

1

,......,......,........

l0
ll

Po oczepinach

Sprzecltlm, sprzedotn
Jasiu do pszeniczki, Kasia do
Oj grocze, grejcie
Za stodołą biały kamień
Różtt z ciebie ..........

Kurka grosz
Ej, Marynka
Na piecu gornek
Kiepskiegoś sobie, Marysiu.
Po cóżeście się zjechali

żyta..,.,.........

8

9

......................

lż
lż
13
13
14
15
15

wybrała

16

l1
17

l49

BALLADY

Czarna rola, biały kamień

l8

Jaśkoniki poił.,,..,.,....,.
Chodziła Kasia po łące,........,....

19

A pływała burmistrzonka
A na te.i łące....,...,.....

..................

Zalecał się młodzien iec dziew czynie ....,..........

Gdy jechałem przez tę wteś
Wędruje cze|adnik
Razu pewneg. *
o".;" ...,,.........,.......,.,.,.,......,..

"".r":'

PIBŚNI HISTORYCZNE
Tam od Wisły, tam od Warty
W tysiąc dziewięćset cztefnasty

PIEŚNI Żoł,NIpRsxrn
Mam ktxika siodłowanego
Wpośród drzew .........,.
Z Westfalii jadę ........,...
Przez Ię bukówiecką wieś....,........
Dudki ładnie grają ,.,,....,.,.
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20
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24
25

26
27

28

29
30
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32

PIEŚNI SPOŁECZNE

Nasza Marynia ..,.....,...,..,..

Kulik w lesie.............

O, wy Niemcy nic nie wiecie.,.......,
Powiadają ludzie ........,..
Oj, ty dziewczyno....,....,...
Nasz gospodarz rychło wstaje ....,..,.,
Oj, ty chłopcze, krzywo orzesz,..,.,..,.

PIEŚNI MIŁOSNE
Zalotne
Rclśniedąb nad wodą............
Zaświeciłmiesiączek

Siwy konik, siwy .............
Oj, jechoł tam Jaś
Od granic nie ma nic ....,......,,..

Za naszą stodołą
l50

_rJ

34
3.5

36

3]
38
38

Nasza izba z dębowego drzewa
Jeclzie Jasiu ocl Kościana
Gdzie jo jade.............
Od Kościanafornol jedzie

Chłopcy zamną

Nie mir chlęba
Dzięwcze moje ............

Sznurtiwałaby sie ......,......

Nie bójże sie moje dziewcze zdrady

4t3

5()

5l
5]
5.]

54
.5_5

56
51
5t]
_59

6()

Siedzi sowa na

43
44

47

.5()

Bukowieckie zegary ..,.,,...,
Co się stało naszej Ewce...........

Liryka miłosna

46
46

Ą9

Słuchej, moje dziewcze .......,,....-...
Wy matulu córę mocie
Dopierom się dziśdowiedzioł
W sieni dół...,...,.,........

stodole
A jak chcesz się ty ożenić
Oj, zielone okiennice...,.
W bukowieckim bagnie
Na krakowskim rynku
Siwy koń pode mną
Chcesz być moją narzęczoną
Idzie stary przez wieś
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Oj, ty ładno Bukówczonko.........,..,..,..
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Mój koń nieborok
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Szedł bednarczyk....
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Jak jo zaczoł do Bukówca chodzić

W bukowieckim polu
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U młynareczki we młynie
Szedł Jasiu na górę boso ,...........
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Zielona lączka
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Kulały się, kulały....
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Jak jo ni mom pić
Oj, co mi to znaczy
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