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Do P. T. Śpiewaków!

Odczuwamy brak podręcznych śpiewników dla 
dorastającej młodzieży wiejskiej, rękodzielniczej, dla 
uzup. szkół przemysłowych, dla kółek amatorskich 
i innych środowisk kulturalno-oświatowych.

Ażeby brak ten usunąć i pieśni naszej utoro
wać drogę do najdalszych zakątków naszego kraju, 
zebrałem 84 pieśni, najczęściej śpiewanych i ulubio
nych do niniejszego ,,Wesołego Towarzysza" i tak 
w formacie dogodnym i przy cenie przystępnej pu
szczam je w świat z życzeniem, by ,,Wesoły Towa
rzysz" znalazł się w kieszeni i pamięci każdego mło
dziana i panny, by pieśni te znalazły się na ustach 
wszystkich naszych rodaków, by pieśń urozmaiciła 
i osłodziła ciężką naszą dolę na roli, w warsztacie, 
przy pracy i przy zabawie. Dla ułatwienia dyrygen
tom podaję obok każdej pieśni początkowy ton zna
nych naogół melodyj.

Na życzenie opracuję dla dyrygentów śpiew
nik niniejszy z nutami.



A) PIEŚNI NABOŻNE.

i. Kto się w opiekę. (a)

Kto się w opiekę podda Panu swemu,
A całem sercem szczerze ufa Jemu,
Szczerze ufa Jemu.

Śmiele rzec może: mam obrońcę Boga,
Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga, 
Żadna straszna trwoga.

Aniołom swoim każe cię pilnować, 
Gdziekolwiek stąpisz, będą cię piastować, 
Będą cię piastować.

Jan Kochanowski.

2. Nie rzucim ziemi. (d)

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród!
Nie damy pogrześć mowy!
My, polski naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy.
Nie damy, by nas zniemczył wróg! 
f:Tak nam dopomóż Bóg!:]
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Do krwi ostatniej kropli z żył 
Bronić będziemy ducha,
Aż się rozpadnie w proch i pył 
Krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg. 
f:Tak nam dopomóż Bóg!:]

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,
Ni dzieci nam germanił.
Wstanie potężny hufiec nasz,
Duch będzie nam hetmanił —
W ten dzień, gdy zagrzmi złoty róg! 
f:Tak na,m dopomóż Bóg!:]

M. Konopnicka.

3. Ojczyzna duszy. (c)

Gdzież duszy ojczyzna, jej pokój, jej raj? 
Gdzież życzeń, nadziei spełnionych jest kraj? 
Nie może przytułku pewnego dać świat, 
Boć pełno- tu grzechów i pokus i zdrad. 
Nie, nie, nie, nie! to żaden kłam!
Mej duszy ojczyzna tam u ;niebios bram!

Opuśćże tę ziemię, do nieba się wzbij,
Do cudnej ojczyzny już serce twe ślij!
Twej duszy ojczyzna ta|m, gdzie Boski tron, 
Jeruzalem wieczne u niebieskich stron!
Tam jest, tam jest, niebieski kraj, 
Spoczynkiem jest duszy, serca mego raj!

4. O, Ty, Przedwieczny. (a)

O, Ty, Przedwieczny, który lat tysiące 
Co dzień zapalasz, co dzień gasisz słońce!
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0 Tobie, Boże, jak ja myśleć lubię
1 zawsze myślę i w myślach się gubię.

Gdy rzucę okiem po tej nędznej ziemi, 
Gdzie pełza robak pod stopy mojemi,
Gzy w Twe błękitne niebo wzrok zanurzę: 
Wszędzie Cię szukam po całej naturze.

I któż Ty jesteś, Panie niezmierzony?
Musisz być mocnym, kiedy ciskasz gromy, 
Musisz być dobrym, kiedyś miłość stworzył 
I dla śmiertelnych niebiosa otworzył.

Dziś oczy moje, zakryte pomrokiem,
Czuję Cię w sercu, lecz nie widzę okiem. 
Obym Cię, Panie, ujrzał jakim cudem, 
Jakim Ty jesteś, śpiewałbym przed ludem.

5. Z Bogiem, z Bogiem. (f)

,,Z Bogiem, z Bogiem każda sprawa" — tak 
mawiali starzy;

Kiedy wezwie:sz tej pomocy, wszystko ci się 
darzy.

Idziesz w drogę, chociaż blisko, z Bogiem 
wychodź z progu!

A gdy wrócisz z niej szczęśliwie, to podzię
kuj Bogu.

Szukasz pracy, szukasz szczęścia, westchnij 
przy robocie!

Bóg przeżegna, że poczciwie dokończysz i 
w cnocie.



- 6 -

B) PIEŚNI NARODOWE.

6. Bartoszu, Bartoszu.

Bartoszu, Bartoszu,
Oj! nie traćwa nadziei, 
Bóg pobłogosławi, 
Ojczyznę nam zbawi!

Tam w górę, tam w górę, 
Oj! poglądaj do Boga; 
Większa miłość Jego, 
Niżli przemoc wroga.

Z maleńkiej iskierki 
Oj! wielki ogień bywa, 
Pękną, chociaż twarde, 
Kajdainów ogniwa!

Oj, ostre, oj, ostre,
Oj, ostre kosy nasze; 
Wystarczą na krótkie 
Moskiewskie pałasze.

Kiliński był szewcem,
Oj, poruszył Warszawę, 
Sprawił Moskaliskom 
Weselisko krwawe.

Kościuszko nauczył 
Oj, pod Racławicami,
Jak siekierą, kosą, 
Rozprawiać z wrogami!

(f)
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7. Bracia, rocznica. (d)

Bracia, rocznica, więc po zwyczaju,
Niech każdy toastem spłaci!
f:Ten pierwszy puhair święcim dla kraju,
Drugi za ległych współbraci:]

Wstanie mąż wielki z tych polskich kości, 
Wielki jak sny za młodu,
\:Z poczuciem krzywdy swego narodu,
A z mieczem całej ludzkości:]

A jako niegdyś potopem świata 
Ludzkość zalały łzy Boże, 
f:Tak i on mieczem świętego kata 
Na ziemię puści krwi morze:]

A nad tern morzem, nad tą posoką 
Korab nasz polski wypłynie, 
f: A białe ptaszę wzięci wysoko 
I poda różdżkę drużynie:]

Wincenty Pol.

8. Boże, coś Polskę. (a)

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki 
Otaczał blaskiem potęgi i chwały,
Coś ją zasłaniał tarczą swej opieki,
Od nieszczęść, które pognębić ją miały, 
f :Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, 
Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!:]

Ty, któryś potem, tknięty jej upadkiem, 
Wspierał walczących za najświętszą sprawę,
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I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem, 
Wśród samych nieszczęść pomnażał jej sławę. 
I :Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, 
Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!:]

Wróć naszej Polsce świetność starożytną, 
Użyźniaj pola, spustoszałe łany,
Niech szczęście, pokój na zawsze zakwitną, 
Przestań nas karać, Boże zagniewany.
I :Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, 
Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!:]

A. Feliński.

9. Co tam marzyć o kochaniu! (c)

Co tam marzyć o kochaniu,
O bogdance, o róż rwaniu.
Dla nas niema róż.

My — jak ptaki na wędrówce — 
Dziś tu, jutro na placówce 
Może staniem już.

Co śni serce, niech raz prześni, 
Twarde życie, twarde pieśni 
Niech wiodą jak w tan.

A miast ręce — rękojeści 
Szczery uścisk, gdy obwieści 
Z niebios chwilę Pan.

Szczęście, dola później może —
Ach! lecz tylko Ty wiesz, Boże,
Co tam czeka nas.
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Ty wiesz, komu uśmiech miły, 
Komu kwiatek na mogiły 
Niesie przyszły czas.

io. Jeszcze Polska. (f)

Jeszcze Polska nie zginęła,
Póki my żyjemy;
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
2 ziemi włoskiej do Polski;
Za twoim przewodem 
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 
Będziem z Polakami;
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, i t. d.

Jak Czar:niecki do Poznania,
Po szwedzkim zaborze,
Dla Ojczyzny ratowania,
Wrócim się przez morze.

Marsz, i t. d.

ii. Orły, sokoły. (a)

Orły, sokoły, dajcie nam skrzydła,
Bo tu mozoły — ziemia mi zbrzydła, 
Ja bym chciał w górze pohulać z wami, 
I tam na chmurze żyć z piorunami.
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Tu mija w trumnie świat niewesoły, 
Spuście się do mnie orły, sokoły,
Choć duszę weźcie na swoje loty 
I tam zanieście w marzeń kraj złoty.

Na niebios progu między gwiazdami 
Tambym się Bogu modlił wraz z wami, 
Bo tu żałobą pokryte doły,
Weźcie mię z sobą orły, sokoły.

12. Walecznych tysiąc. (a)

Walecznych tysiąc opuszcza Warszawę, 
Przysięga, klęcząc: Naszym świadkiem Bóg! 
2 bagnetem w ręku pójdziem w świętą 

sprawę,
Śmierć naszem hasłem, niechaj zadrży wróg. 
Już dobosz zagrzmiał, już sojusz zawarty,
2 panewką próżną idzie w bój pułk czwarty.

Wiadoma światu ta sławna Olszyna,
Gdzie nieprzyjaciel twardym murem stał! 
Paszcz tysiąc zieje, rzęź się krwawa wszczyna, 
Już mur zwalony, nie padł ani strzał: 
Okropny postrach poniósł tłum rozżarty, 
Spokojnie wrócił do Pragi pułk czwarty.

Pod Ostrołęką wróg się dumno zrywa, 
Otacza wolnych dzikiej hordy wał,
Śmierć albo życie, tu wyboru niema!
2 bagnetem w ręku, nie padł ani strzał —
I już dla naszych odwrót jest otwarty,
I któż to zdziałał? a był to pułk czwarty!
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On to po ciężkiej i krwawej rozprawie,
Jak ostry piorun, jako bitwy pan,
Ponuro wracał ku tęsknej Warszawie,
Krew obmył w Wiśle już z przyschniętych 

ran:
Czerwono płynie w morzu prąd niestarty, 
Krew to walecznych, przelał ją pułk czwarty.

Dziesięciu mężnych obłąkanym krokiem 
Przechodzi chwiejno pod graniczny słup; 
Ciekawym zewsząd patrzą na nich okiem,
Z nich każdy idzie jak bez życia trup;
Kto idzie? stójcie! — krzykną pruskie warty, 
— ,,My to dziesięciu — cały to pułk 

czwarty."
Mosen. (Ttóm. I. N. Kamiński.)

13. Witaj, majowa jutrzenko! (f)

Witaj, majowa jutrzenko!
Świeć naszej polskiej krainie!
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie: 
l:Witaj maj! Trzeci maj!
U Polaków błogi raj!:]

Nierząd braci naszych cisnął;
Gnuśność w ręku króla spała,
A wtem Trzeci Maj zabłysnął 
I cała Polska powstała, 
f:Wiwat maj! piękny maj,
Wiwat wielki Kołłątaj!:]
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,,Wolność wsparta na oświacie, 
I równość w obliczu prawa!" 
To nam rokowała, bracie, 
Trzeciego maja ustawa.
I:Wiwat imaj, piękny maj!
U Polaków błogi raj!:]

C) PIEŚNI DO POCHODU.

14. A gdy poznasz. (fis)

A gdy poznasz,, miły bracie, te krainy nasze, 
Te pomniki dawnej chwały i te gniazda lasze, 
To twe serce rozpromieni wielki żar miłości 
Dla twej drogiej ojcowizny i dla jej wielkości. 

f:Danaż moja dana!
Ojczyzno kochana!:]
Więc ją wszyscy ukochajmy,
Nasze serca jej oddajmy,
Niech ją Bóg w opiece swojej ma!
Ach, niechaj ma! Wiwat!

15. Bracia, do bitwy. (g)

Bracia, do bitwy nadszedł czas, 
Trąbka do boju wzywa nas:
Do boju! do boju!
Pośpieszmy wszyscy wraz!
Zdradny sąsiad myśl natężył,
Jakby zniszczyć polskie plemię,
Rwał na części naszą ziemię.
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w” mściwą dłoń chwyćmy bron, 
Zniknie moc tyrana!
Bij, śpiewaj o wolności,
A przy nas wygrana.

16. Bywaj, dziewczę, zdrowe. (a)

Bywaj, dziewczę, zdrowe! Ojczyzna mnie 
woła,

Idę za kraj walczyć wśród rodaków koła.
I choć przyjdzie ścigać jak najdalej wroga, 
Nigdy nie zapomnę, jak mi jesteś droga.

Pocóż ta łza w oku? pocóż serca bicie? 
Tobiem winien miłość, a ojczyźnie życie. 
Pamiętaj, żeś Polka, że to za kraj walka, 
Niepodległość Polski, to twoja rywalka.

Polka mnie zrodziła, z jej piersi wyssałem, 
Być ojczyźnie wiernym, a kochance stałym. 
I choć przyjdzie zginąć w ojczystej potrzebie, 
Nie rozpaczaj, dziewczę, zobaczym się 

w niebie.

17. Choć burza. (ć/)

Choć burza huczy wkoło nas,
Do góry wznieśmy skroń!
Nie straszny dla nas burzy czas,
Bo silną przecież mamy dłoń,
Weselmy bracia się, choć wicher żagle rwie!

Kto pracą każdy święci dzień,
Ten smutku nie zna, nie,
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Choć słońce skryje chmury cień,
On w lepszą przyszłość patrzy się.
Weselmy, bracia, się, choć wicher żagle rwie!

18. Czego tęsknisz za chatą. (d)

Czego tęsknisz za chatą, za chatą, za chatą? 
Gdy ci dobrze za kratą, za kratą jest.

Mamy wszelką wygodę, wygodę, wygodę, 
Chleb, kapustę i wodę i wodę — wciąż!

Mamy pokój książęcy, książęcy, książęcy; 
Łóżko, miotłę i więcej, więcej nic!

Nie boim się złodziei, złodziei, złodziei,
Bo pilnuje zkolei, zkolei, — moch.

Pojedziemy etapem, etapem, etapem,
Do Tobolska z kacapem, z kacapem, - wraz.

A z Tobolska w Kamczatku, w Kamczatku, 
w Kamczatku 

Pojedziemy w ostatku, w ostatku, — już.

19. Dalej, bracia, do bułata. (g)

Dalej, bracia, do bułata,
Wszak nam dzisiaj tylko żyć! 
l :Pokażemy, że Sarmata 
Umie jeszcze wolnym być.:]

Długo spała Polska święta,
Długo biały Orzeł spał; 
l :Lecz się ocknął i pamięta,
Że on kiedyś wolność miał.:]
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Śmiałem skrzydłem on poleci 
Przez szczęk szabel i kul grad,
(]:Za nim, za nim polskie dzieci 
Tylko w zgodzie za nim ślad!:]

Będziem rąbać, będziem siekać,
Jak nam miły Bóg i kraj!
(]:Dalej, bracia, a nie zwlekać,
Z naszej Polski zrobim raj!:]

Wiwat Gwardja Narodowa,
Wojsko polskie tobie cześć! 
l :Bądź gotowa, bądź gotowa 
Za Ojczyznę życie nieść!:]

20. Dalej, chłopcy, dalej żywo. (d)

Dalej, chłopcy, dalej żywo,
Otwiera się dla nas żniwo,
Rzućmy pługi, rzućmy radio,
Trza wojować, kiej tak padło.
Niechaj baba gospodarzy,
Niech pilnują roli starzy,
My parobki, zaigrodniki,
Rzućmy cepy, bierzmy piki.
Albośmy jacy,
Jeno chłopcy Krakowiacy,
Harda w nas dusza,
Nie boim się Rusa, Prusa.
Dość nas natyrpali,
Bijmy Niemców i Moskali,
Bierzmy za obuszki,
Pójdźmy wszyscy do Kościuszki.



- 16 -

Bierzmy kosy, bierzmy dzidy, 
Otrząśnijmy się z tej biedy,
Bijmy wszyscy wraz Moskali,
Bo nas się dość na tyrali!
Nauczmy szołdrę, nygusa,
Że i w nas jest polska dusza;
Jeszcze nasza polska kosa 
Potrafi im utrzeć nosa.

Albośmy jacy i t. d.
W. L, "Kaczyc.

21. Do bytomskich strzelców. (h)

Do bytomskich strzelców wojsko zaciągają, 
Niejednej dziewczynie, niejednej kochance 
Serce zasmucają, serce zasmucają.

Nie smuć się, dziewczyno, nie smuć sama 
siebie,

Bo za roczek za dwa, bo za roczek za dwa 
Powrócę do ciebie, powrócę do ciebie.

Weszła na góreczkę, gdzie powstańcy jadą, 
Po moim J,asinku, po moim kochanku, 
Koniczka prowadzą, koniczka prowadzą.

Prowadzą, prowadzą, żałobą okryty,
Pewnie mój Jasinek, pewnie mój kochanek 
Na wojnie zabity, na wojnie zabity.

Zabili, zabili pruscy wojownicy 
I pochowali go i pochowali go 
Na śląskiej granicy, na śląskiej granicy.
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Na śląskiej granicy murawa zielona,
A na tej murawie, a na tej zielonej 
Chorągiew czerwona, chorągiew czerwona.

A na tej chorągwi litery pisane 
Po moim Jasieńku, po moim kochanku 
Listy odsyłają, listy odsyłają.

22. Hej, strzelcy, wraz. (c)

Hej, strzelcy, wraz, nad nami Orzeł biały,
A przeciw nam śmiertelny stoi wróg.
Wnet z naszych strzelb piorunne zagrzmią 

strzały,
A lotem kul kieruje Zbawca Bóg!
Więc gotuj bron i kule bij głęboko,
O Ojców grób bagnetów poostrz stal.
Na odgłos trąb, twój sztuciec bierz na oko, 
Hej, baczność! Cel i w łeb lub w serce pal! 

Hej trąb, hej trąb,
Strzelecko trąbko wdał!
A kłuj, a rąb 
I w łeb lub w serce pal!

Wzrósł liściem bór, więc górą wiara strzelcy, 
Masz w ręku bron, a w piersiach święty żar. 
Hej, Moskwa tu, a nuże tu wisielcy,
Od naszych kul nie schroni kniaź, ni car. 
Raz przecie już zabrzmiały trąbek dźwięki, 
Lśni polska bron, jak złotych kłosów f,al. 
Dziś spłacim łzy sióstr, matek i wdów jęki. 
Hej, baczność! Cel i w łeb łub w serce pal! 

Hej trąb i t. d.
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23. Hej, z góry, z góry. (b)

Hej, z góry, z góry jadą Mazury,
Jedzie, jedzie Mazureczek,
Wiezie, wiezie mój wianeczek 
Cały zielony, cały zielony.

Przyjechał w nocy, koło północy.
Stuka, puka nai okienko,
Otwórz, otwórz ma panienko 
Koniom wody dać, koniom wody dać.

Jakoż ja mam wstać, koniom wody dać, 
Kiej mi matka zakazała,
Żebym z tobą nie gadała,
Matki trza słuchać, matki trza słuchać.

Nie słuchaj matki,
Oblekaj szatki.
Pojedziemy w obce kraje,
Gdzie są inne obyczaje,
Tam będziemy żyć, tam będziemy żyć.

Przez wieś jechali, ludzie pa,trzeli,
Co to, co to za dziewczyna,
Co to, co to za jedyna
Jedzie z chłopcami, jedzie z chłopcami.

24. Idzie Maciek. (d)

Idzie Maciek bez wieś, z bijakiem za pasem, 
Przyśpiewuje sobie ,,dana, dana" czasem;
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A kto mu w drodze stoi,
Tego pałką bez łeb złoi.
Oj, da dana, dana, dana, dana da.

Oj, biedaż nam, bieda, że nasz Maciek chory, 
Już w karczmisku nie był ze cztery wieczory. 
Oj, któż nam tu zaśpiewa,
Oj, któż nam kupi piwa.
Oj, da dana, dana, dana, dana da.

Umarł Maciek, umarł, już leży na desce, 
Gdyby mu zagrali, podskoczyłby jeszcze.
Bo w Mazurze taka dusza,
Gdy zagrają, to się rusza.
Oj, da dana, dana, dana, dana da.

Umarł Maciek, umarł, już więcej nie wstanie, 
Zmówmy zań pobożnie wieczne spoczywanie. 
Oj, był to chłopak grzeczny,
Oj, szkoda, że nie wieczny.
Oj, da dana, dana, dana, dana da.

25. Idzie żołnierz. (g)

Idzie żołnierz borem lasem,
Przymierając z głodu czasem, 
f:Too-bida, oj to, to, to, to bida niedola.:]

A za nami zawsze nędza,
Od wsi do wsi nas popędza,
f:Too-bida, oj to, to, to, to bida niedola.:]

Na co nam się zdadzą szaty,
Które spędzą lada wiatry,
f:Too-bida, oj to, to, to, to bida niedola.:]
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26. Jak to na wojence ładnie. (f)

Jak to na wojence ładnie,
Kiedy ułan z konia spadnie.

Koledzy go nie żałują,
Jeszcze końmi go tratują.

Tambor z listy go wymaże,
Kapitan pogrzebać każe.

A za jego młode lata,
Grają trąby tra, ta, ta, ta.

Śpij, kolego, w ciemnym grobie,
Niech się Polska przyśni Tobie.

27. Jak wspaniała... (f)

Jak wspaniała nasza postać,
Kiedy w słońcu błyszczy stal,
Koń rży, ziemi nie chce dostać,
Pójdziesz koniu, pójdziesz wdał. 
f :Taki los wypadł nam, dzisiaj tu, a jutro 

tam.:]

Nie płacz, matko, nie płacz wiele,
Tylko jedną łezkę roń;
Pójdźcie do mnie, przyjaciele,
Niech uściskam waszą dłoń. 
f:Taki los wypadł nam, dzisiaj tu, a jutro 

tam.:]

Czyż nie mamy żyć wesoło,
Wszak nie wiemy, gdzie nasz grób;
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Mała kula świśnie w czoło 
I o ziemię runie trup.
(/.Taki los wypadł nam, dzisiaj tu, a jutro 

tam.:] Józef Przerwa-Tetmajer.

28. Niemasz to wiary. (e)

Niemasz to wiary, jak w naszym znaku, 
Na bakier fezy, do góry wąsy.
Śmiech i manierek brzęk na biwaku,
W marszu się idzie, jak gdyby w pląsy. 
Lecz, gdy bój zawrze, to nie na żarty 
Miecz i karabin do ręki bierzem.
A Polak w boju, kiedy uparty,
Stanie odrazu starym żołnierzem.
Marsz, marsz Żuawy, na bój, na krwawy, 
Święty a prawy, marsz, Żuawy, marsz!

Słonce lśni jasno, albo z za chmury;
Żuaw ma zawsze uszy d,o góry,
Różne są losy nierównej wojny;
Z bronią u boku zawsze spokojny. 
Kiedyśmy m!ogli z dłońmi gołemi 
Oprzeć się dzikiej hordzie żołnierzy,
To z bronią wyprzem ich z polskiej ziemi, 
Nie zna Żuawów, kto w to nie wierzy.

Marsz, marsz i t. d. Wolski.

29. O, mój rozmarynie. (e)

O, mój rozmarynie, rozwijaj się,
Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, 
Zapytam się.
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A jak mi odpowie: Nie kocham cię.
Ułani werbują,, strzelcy maszerują,
Zaciągnę się.
Dadzą mi konika cisawegO’,
I ostrą szabelkę i ostrą szabelkę 
Do boku mego.
Dadzą mi kabacik z wyłogami 
I czarne buciki i czarne buciki 
Z ostrogami.
Dadzą mi uniform popielaty,
Abym ja nie tęsknił, abym ja nie tęsknił 
Do swej chaty.
Dadzą mi manierkę z gorzałczyną,
Abym ja nie tęsknił, abym ja nie tęskni!
Za dziewczyną.
A jak mnie przebiorą za wojaka,
Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej 
Po buziaka.

30. Ospały i gnuśny. (d)

Ospały i gnuśny, zgrzybiały ten świat,
Na nowe on życia koleje,
Z wygodnej pościeli nie dźwiga się rad 
I duch i ciało w nim mdleje, 
f :Hej, bracia, sokoły, dodajmy mu sił,
By ruchu zapragnął, by powstał i żył!:]
W niemocy, senności i ciało i duch 
Napróżno się dźwiga i łamie,
Tam tylko potężnym i twórczym jest duch, 
Gdzie wola silne ma ramię,
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f:Hej, bracia, kto ptakiem przelecieć chce 
świat,

Niech skrzydła sokole od młodych ma lat!:]

Więc razem, ochoczo, w daleki ten lot 
Sposobić nam skrzydła dla ducha,
Nie złamie nas burza, nie strwoży nas 

grzmot,
Gdy woli siła posłucha, 
f :Hej, bracia, kto ptakiem przelecieć chce 

świat,
Niech skrzydła sokole od młodych ma lat!:]

Jan Lem.

31. O szóstej pobudka. (e)

O szóstej pobudka, o siódmej po kawę,
Jak ci nie smakuje, wylej ją pod ławę.

O siódmej piętnaście szef na nas narzeka, 
Stawajcie do zbiórki: pan kapitan czeka.

0 siódmej trzydzieści: raport drużynami
1 tak dopołudnia przebieraj nogami.

0 dwunastej obiad, zupa fasolowa,
Na deklu kapusta, cholera surowa.

Od pierwszej do drugiej instruktor wykłada: 
Co to jest karabin i z czego się składa.

Od drugiej do trzeciej ćwiczą nas szermierki
1 tak potem dalej ćwiczą grenadjerki.

Rozkaz nam czytają całe trzy godziny,
Nie mamy już czasu iść do swej dziewczyny.
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Posłuchaj, rekrucie, mówię ja ci zgóry,
Jak nie będziesz słuchał, zawrzą cię do dziury.

Mamy kapitana, chłopa morowego,
Tylko nas do dziury zawrzeć chce każdego. ’

32. Pierwsza brygada. (c)

Legjony, to żołnierska nuta,
Legjony, to ofiarny stos,
Legjony, to żołnierska buta,
Legjony, to straceńców los.
My pierwsza brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos rzuciliśmy
Nasz życia los, na stos, na stos.

O, ile mąk, ile cierpienia,
O, ile krwi, wylanych łez!
Pomimo to niema zwątpienia,
Dodaje sił wędrówki kres.

My pierwsza i t. d.

Krzyczeli, żeśmy stumanieni,
Nie wierząc nam, że chcieć, to módz, 
Leliśmy krew osamotnieni,
A z nami był nasz drogi wódz.

My pierwsza i t. d.

Nie chcemy już od was uznania,
Ni waszych słów, ni waszych łez, 
Skończył się już czas kołatania.
Do waszych serc, połóżmy kres,

My pierwsza i t. d,
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33. Piękna nasza Polska. (g)

Piękna nasza Polska cała,
Piękna żyzna i niemała,
Wiele krain, wiele ludów,
Wiele stolic, wiele cudów,
Lecz najmilsze i najzdrowsze — 
Przecie człeku jest Mazowsze.

Bo gdzie takie cudne stroje 
I śpiewanki i dziewoje?
Kto w podkówki tak wykrzesze? 
Komu miłe tak pielesze,
Jak ojczyste Mazurowi?
Niechaj cała Polska powie!

Mówią, że tami na Podolu 
Rośnie żyto bez kąkolu,
Ale u nas dary Boże 
Płyną Wisłą aż za morze. 
Przyśpiewują se flisaki,
A grosz ma człek jaki taki.

Tęgi Mazur wej w pokoju,
Lecz się przyda i do boju!
Znane w Polsce kosyniery 
I do boju Mazur szczery:
Gdy do kosy się przyłoży,
Tnie Moskala, jak gniew Boży.

34. Pognała wołki. (g)

Pognała wołki na bukowinę,
Wzięła ze sobą skrzypki jedyne
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I grała, śpiewała,
Swoje siwe, siwe wołki pasała.

Pasła je, pasła, aż pogubiła.
Cóż ja nieszczęsna będą robiła?
I chodzi i płacze,
Kto mi moje siwe wołki odnajdzie?

Usłyszał Jasio płacz, narzekanie, 
Przyleciał do niej na to wołanie. 
Dziewczyno, cóż ci to?
Pewnie twoje siwe wołki zajęto.

Oj, gdybyś mi ty wołki odnalazł,
Oj, dałabym ci buziaka zaraz.
Oj zaraz, oj zaraz,
Siedemdziesiątsiedem razy raz po raz.

Poleciał Jasio na bukowinę,
Odnalazł wołki, oddał dziewczynie. 
Dziewczyno, wołki masz,
Obiecałaś dać buziaka, daj zaraz.

Oj, dałabym ci buziaka, dała,
Gdyby mamusia w progu nie stała. 
Dziewczyno, szachrajko,
Obiecałaś a nie dałaś, cyganko.

35. Przybyli ułani. (g)

Przybyli ułani pod okienko,
Stukali, pukali, puść, panienko.

Ach, Boże, ach cóż to za wojacy? 
jsjie bój się, otwieraj, Beliniacy.
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Ach, Boże, a dokąd Bóg prowadzi? 
Warszawę obejrzeć byśmy radzi.

Z Warszawy pojedziem do Krakowa 
Zobaczyć, czy Polska już gotowa.

36. Płynie Wisła, płynie. (g)

Płynie Wisła, płynie 
Po polskiej krainie,
Zobaczyła Kraków,
Pewnie go nie minie.

Zobaczyła Kraków,
Wnet go pokochała,
A w dowód miłości 
Wstęgą opasała.

Nad moją kolebką 
Matka się schylała 
I mówić pacierza 
Wcześnie naticzała.

,,Ojcze nasz" i ,,Zdrowaś"
I ,,Skład Apostolski",

Bym do samej śmierci 
Kochał naród polski.

Bo ten naród polski 
Ma ten urok w sobie,
Kto go raz pokochał,
Nie zapomni w grobie.

Płynie Wisła, płynie 
Po polskiej krainie,
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A dopóki płynie,
Polska nie zaginie!

37. Raduje się serce. (d)

Raduje się serce, raduje się dusza,
Gdy pierwsza Kadrowa na wojenkę rusza, 
Oj, da, oj, da dana, Kompan ja kochana, 
Niemasz to, jak pierwsza, nie!

Chociaż do Warszawy mamy długą drogę, 
Ale przecież dojdziem, byleby iść w nogę. 

Oj, da, oj, da i t. d.

A gdy się szczęśliwie zakończy powstanie, 
To pierwsza Kadrowa gwardją zostanie.

Oj, da, oj, da i t. d.

A więc piersi naprzód, podniesiona głowa, 
Bośmy przecie pierwsza kompan ja1 kadrowa. 

Oj, da, oj, da i t. d.

38. Tam na błoniu. (g)

Tam na błoniu błyszczy kwiecie,
Stoi ułan na wedecie,
A dziewczyna, jak malina,
Niesie koszyk róż.

Stój, poczekaj, moja duszko!
Skąd tak prędko stąpasz nóżką?
— Jam z tej chatki — rwałam kwiatki,
I powracam już!
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Próżne twoje są wymówki,
Pójdziesz ze mną do placówki!
Ach, ja biedna, sama jedna,
Matka czeka mnie!

Stąd są wrogi o pół mili,
Pewnie ciebie namówili.
Ach, dla Boga! nie znam wroga,
Nie widziałam, nie!

Może kryjesz wrogów tłuszczę,
Daj buziaka, to cię puszczę.
Jam nie taka, dam buziaka,
Tylko z konia zsiądź!

Z konia zsiądę, prawo złamię,
Za to kulką w łeb dostanę.
Gdyś tak prędki, do tej chętki,
Bez buziaka bądź!

Choć to życie ma kosztować,
Muszę ciebie pocałować.
Żal mi ciebie, jak Bóg w niebie,
Bo się zgubisz sam.

39. Ty ze mnie szydzisz. (g)

Ty ze mnie szydzisz, dziewucho,
Ty ze mnie szydzisz!
Ty mnie tylko wtedy kochasz,
Kiedy mnie widzisz.
I:Hop, hop! da i da,
Oj, da dana, moja dana, dana.:]
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Z ciebie nie szydzę, chłopaku,
Z ciebie nie szydzę;
Bo cię zawsze szczerze kocham, 
Choć cię nie widzę.

Hop, hop i t. d.

Ty będziesz moją, dzieucho,
Ty będziesz moją,
Jeno mi się przysieweczki,
W polu dostoją.

Hop, hop i t. d.

Przysieweczki z pola sprzątnę, 
Wezmę, wymłócęŚ —
I zaniosę na zapowiedź,
Do ciebie wrócę.

Hop, hop i t. d.

Jednę część dam organiście 
Co pójdzie na chór 
I zaśpiewa uroczyście:
Veni Creator.

Hop, hop i t. d.

Sprzedam cielę na jarmarku 
Za cztery bite,
I wyprawię weselisko 
Sute, obfite.

Hop, hop i t. d.

A to wszystko dla cię, luba,, 
Dla cię jedyna!
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Boś ty tylko jedna w świecie,
Moja dziewczyna!

Hop, hop i t. d.

40. Pieśń Filaretów. (d)

Użyjmy dziś żywota,
Wszak żyjem tylko; raz,
Niechaj ta czara złota 
Nie próżno wabi nas.
Hejże do niej wesoło!
Chwytaj i do dna chyl,
(/.Niechaj obiega wkoło 
Zwiastunka błogich chwil.:]

Poco tu obce mowy,
Wszak polski pijem miód,
Lepszy śpiew narodowy 
Od greckich, rzymskich ód,
W ksiąg greckich, rzymskich steki 
Nie wlazłeś, żebyś gnił, 
f:Lecz bawił się, jak Greki 
I jak Rzymianin bił.:]

41,. Wojenko, wojenko. (g)

Wojenko, wojenko,
Cóżeś ty za pani,

Że na ciebie idą,
Że na ciebie idą,
Chłopcy malowani.
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Chłopcy malowani,
Sami wybierani:

Wojenko, wojenko, 
Wojenko, wojenko,
Cóżeś ty za pani.

Wojenko, wojenko,
Jakaś ty szalona,

Kogo ty nie kochasz,
Kogo ty nie kochasz,
Jeśli nie legjona.

Jeśli nie żołnierza,
Jeśli nie piechura —

A za tobą idzie,
A za tobą idzie,
Naszych strzelców chmura.

Wojenko, wojenko,
Zmienże swych rycerzy,

Kto cię raz pokochał,
Kto cię raz pokochał,
Ten już w grobie leży.

W ciemnym grobie leży 
Zdała od rodziny,

A po nim pozostał,
A po nim pozostał,
Cichy płacz dziewczyny.

Wojenko, wojenko,
Tyś piękna, wspaniała,
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Bo za twą przyczyną,
Bo za twą przyczyną 
Polska zmartwychwstała.

42. Wśród opok i jarów. (d)

Wśród opok i jarów 
I plonów i głogów,
Przy dźwięku ogarów,
I rusznic i rogów.
Na koniu, co w c’wale 
Sokoli ma lot,
I z bronią, co w strzale 
Huczniejsza nad grzmot.
I z bronią, co w strzale 
Huczniejsza nad grzmot.
Dalejże, dalejże, dalejże, dalejże,
Z tropu w trop, z tropu w trop. 
Dalejże, dalejże, dalejże, dalejże.
Z tropu w trop, z tropu w trop. 
Dalejże, dalej, hop!

Wesoły, jak dziecko,
Jak zbójca krwi chciwy,
Odważnie, zdradziecko 
Bój zaczął myśliwy.
Czy palnie na smugi,
Czy wgórę do chmur,
Tam krwi płyną strugi,
Stąd leci grad piór.
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Tam krwi płyną strugi,
Stąd leci grad piór.

Dalejże, dalejże i t. d.
A. Mickiewicz.

43. Maliniak. (g)

Wstańmy, bracia, wraz, ilu jest tu nas! 
Zróbmy przyjacielskie koło,
I zanućmy pieśń wesoło,
Póki mamy czas, póki mamy czas!

To dobrze, że wraz, los popędza nas. 
Pójdziem chętilie do Wijatki,
Do Kaukazu, do Kamczatki,
Byle tylko wraz, byle tylko wraz!
Dobrze też i to, że koledzy są.
Lepiej razem żyć w niewoli,
Niż samemu w szczęsnej doli.
Śmiej się, bracie, śmiej, śmiej się, bracie, 

śmiej!

44. Wypłynął księżyc. (d)

Wypłynął księżyc z za chmury rozdartej, 
Na obóz świeci ukryty z za drzewa,
A młody żołnierz, na broni oparty,
W niebo spogląda i śpiewa.

Wietrzyku luby, wietrzyku jedyny,
Zanieś mą piosnkę do lubej dziewczyny,

(drogiej rodziny), 
Powiedz, że żyję, a ducha napawa 
Myśl o ojczyźnie i sława.
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Gdy przyjdzie jutro dowody dać męstwa, 
Nim słońce zejdzie, to bój się rozpocznie, 
Może to serce na drodze zwycięstwa 
Bić już przestanie i spocznie.

45. Zachowaj mnie, Boże. (g)

Zachowaj mnie, Boże, zachowaj mnie przecie, 
Bo mnie ciężki smutek na mem sercu gniecie. 
Raz, dwa, trzy, cztery — raz, dwa, trzy.

Zakochałem ci się aż po same uszy,
Radbym Kaśkę pojąć, radbym z całej duszy, 
Raz, dwa, trzy, cztery — raz, dwa, trzy.

Ale ta psiajucha, ta bestja Kaśka
Co raz spojrzy na mnie, dwa razy na Jaśka.
Raz, dwa, trzy, cztery — raz, dwa, trzy.

Jednak wiem, co zrobię: pójdę na wojoka, 
Będę se wywijoł szabelką od oka.
Raz, dwa, trzy, cztery — raz, dwa, trzy.

A jak mi się szczęście tam potocy kołem, 
To może zostanę panem generałem.
Raz, dwa, trzy, cztery — raz, dwa, trzy.

Jedzie pan generał na siwym koniku,
Za nim jedzie wojska bez liku, bez liku. 
Raz, dwa, trzy, cztery — raz, dwa, trzy.

Jak Kaśka zobacy pana generała,
Będzie też to za nim salała, salała.
Raz, dwa, trzy, cztery — raz, dwa, trzy.



- 36 -

Najpierw się rozzłosce, ale potem zmięknę
I z moją Kasiunią do ołtarza klęknę.
Raz, dwa, trzy, cztery — raz, dwa, trzy.

A bestję Jaśka wezmę za pastucha,
Niech się memu scęściu napatrzy, nasłucha.
Raz, dwa, trzy, cztery — raz, dwa, trzy.

A jak nas Pon Jezus obdarzy dziatkami,
Będą takie piękne, jako i my sami.
Raz, dwa, trzy, cztery — raz, dwa, trzy.

46. Znam ja jeden śliczny zamek, (a)

Znam ja jeden śliczny zamek, gdzie ma miła 
przebywa, przebywa.

Ona siedzi na białym stołeczku, ślubne szat
ki wyszywa.

Jest ci dobrze, moja miła, ślubne szatki wy
szywać, wyszywać.

My musimy, ubodzy powstańcy, w ciemnem 
polu w rzędzie stać.

W rzędzie stoim jako skała, w rzędzie stoim 
jako słup, jako słup.

Wtem przyleci kula rozpalona, wyrzuci mnie 
z rzędu precz.

Ze rzędu mnie wyrzuciła, do szpitala mnie 
wiozą, mnie wiozą,
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Piszę listek do mej najmilejszej, że ja jestem 
zraniony.

Lewa ręka ustrzelona, prawa noga ucięta, 
ucięta.

Spojrzyj, spojrzyj, moja najmilejsza, jak ta 
wojna zawzięta.

D) PIEŚNI LUDOWE I INNE.

47. Chłopek ci ja, chłopek. (d)

Chłopek ci ja, chłopek, w polu sobie orzę,
Wszystko mi się dobrze dzieje, chwała To

bie, Boże.

Mam parę koników, cztery wołki w pługu
I domeczek malusieńki bez wszelkiego długu.

Mam parę chłopaków i cztery dziewczęta,
A kto tylko na nie spojrzy, myśli, że panięta.

W karczmiem nic nie winien, choć w każdą 
niedzielę,

Kogoś piwkiem poczęstuje, sam sobie pod
chmielę.

A mając do tego przywiązaną żonę,
Nie dbam o majątek, ani o koronę.
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48. Chociaż na zaloty. (a)

Chociaż na zaloty 
Straciłem już złoty 
I tak mi ją nie chcą dać.

Dadzą ci ją, dadzą,
Sami przyprowadzą.
Nie trzeba się frasować.

Straciłem i talar,
Ledwom nie oszalał,
I tak mi jej nie chcą dać.

Dadzą ci ją, dadzą,
Sami przyprowadzą,
Nie trzeba się frasować.

A na święty Ja(cek,
W Warszawie jarmaczek,
Teraz mi ją chcą już dać.

Ale ja jej nie chcę,
Koło innej drepcę,
Trzeba było wtedy dać,
Kiedy ja sam chciał ją brać.

49. Czerwony pas. (d)
Czerwony pas, za pasem bron 
I topór, co błyska zdała.
Wesoła myśl, swobodna dłoń,
To strój, to życie górala.
Tam szum Prutu, Czeremoszu, Hucułom 

przygrywa,
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A ochocza kołomyjka do tańca porywa.
Dla Hucuła niema życia, jak na połoninie; 
Gdy go losy w doły rzucą, wnet z tęsknoty 

ginie.

Gdy świeży liść okryje buk 
I Czarnagóra zczernieje,
Niech dzwoni flet, niech ryczy róg, 
Odżyły nasze nadzieje!

Pękł rzeki grzbiet, popłynął lód, 
Czeremosz szumi po skale,
Nuż w dobry czas, kędziory trzód, 
Weseli kąpcie górale.

Połonin step na szczytach gór,
Tam trawa w pas się podnosi,
Tam ciasnych miedz się ciągnie sznur, 
Tam żaden pan ich nie kosi.

50. Gdyby rannem słonkiem. (g)

Gdyby rannem słonkiem,
Wzlecieć mi skowronkiem,
Gdyby jaskółeczką 
Bujać mi po niebie,
Gdyby rybką w rzece —
Płynąć tu do ciebie,
Jaśku mój do ciebie.

Ani ja w Wisełce 
Pływająca rybka,
Ani ja skowronek,
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Ni jaskółka chybka,
Jeden tylko wicher 
W górach mi zanuci:
Wróci Jasiek wróci.

Gdyby mnie gwiazdeczką,
W skałach ponad zdrojem,
Przejrzeć się w twej duszy,
Przejrzeć w sercu twojem,
Błędnym choć ognikiem,
Co tak blado1 pała,
Gdyby moja łezka 
Tobie zapałała.

Ni mi błyskać w zdroju,
Ni mknąć nad gaikiem,
Ani ja gwiazdeczką,
Ni błędnym ognikiem,
Płyną wciąż po rosie,
Jęki moje płyną,
Szkoda cię, dziewczyno!

51. Góralu, czy ci nie żal. (d)

Góralu, czy ci nie żal 
Odchodzić od stron ojczystych? 
Świerkowych lasów i hal 
I tych potoków przejrzystych? 
l:Góralu, czy ci nie żal?
Góralu, wróć się do hal!:]

Góral na góry spoziera 
I łzy rękawem ociera;
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I góry porzucić trzeba,
Dla chleba, panie, dla chleba!

Góralu, i t. d.

Góralu, wróć się do hal!
W chatach zostali ojcowie;
Gdy pójdziesz od nich hen wda!,
Cóż z nimi będzie? ach, kto wie?

Góralu, i t. d.

52. Hej, tam za górami... id)

Hej, tam za górami, wilczysko tańcuje, 
Widać, że on żony niema, nic go nie frasuje.

Wilczysko się ożeniło, uszy opuściło,
Wau, wau, panie wilku, dawniej lepiej było.

53. Hej, ty Wisło. (e)

Hej, ty Wisło, modra rzeko, pod lasem, pod 
lasem, pod lasem, pod lasem,

A mam ci ja pęk fujarek za pasem, za pa
sem, za pasem, za pasem.

A jak ci ja na fujarce zagraję, zagraję, za- 
graję, zagraję,

Usłyszy to moje dziewczę, ostaję, ostaję, 
ostaję, ostaję.

Hej, ty Wisło, modra rzeko, niby kwiat, 
niby kwiat, niby kwiat, niby kwiat 

Toczysz prędko swoje wody w obcy świat, 
w obcy świat.
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54. Hej, wyszeł stary. (a)

Hej, wyszeł stary z pod obory rano,
Hej, znaloz ci tam z koźlątka kolano. 
Kołata, z mału ciuciu, mazura, madziara, 
Hopsasa, wykrątasa, sztantiriti tana.

Oj, babko, babko, powiem ci nowinkę,
Że nom młodzi wilcy zjedli ostatnią kożlinkę. 

Kołata i t. d.

Pójdziemy żałować do wilka starszego,
Że nom młodzi wilcy zjedli koźlątka małego. 

Kołata i t. d.

Po czem ich poznomy, są wszycy jednacy, 
Kiery na cie szpatnie wyzdrze, wydropie 

ci oczy.
Kołata i t. d.

I przyszeł do’ domu, siednół se stołu,
Czopką udrzył o stół, kurzy się mu z czołu. 

Kołata i t. d.

55. Ho! Daleko Czarne morze. (d)

Ho! Daleko Czarne morze,
Gdzie się czajki kąpią w pianach!
Palmy, zamki na Bosforze,
Jako trzciny na limanach!
Piękny to pożar łąk, oczeretów,
Lecz jakże płonie wspaniale 
’Wielki las masztów, las minaretów!
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Szumcie czajki, szumcie fale!
Ho! Kozak panem błękitnej fali!
Urra ho! Dalej! Urra ho! Dalej!
Z naszym hetmanem! Urra ho! Dalej!

Jak wesoło czajki płyną!
Piękny widok przy pogodzie,
Gdy chorągwie się rozwiną,
Gdy obwieją nasze łodzie!
Mijamy cmentarz, nasze mogiły,
A tam nas żaden nie słyszy?
Sen ich szanujmly, sen słodki, miły,
Żagle, ciszej! Wiosła, ciszej!

Ho! Kozak i t. d.

5 6. Jadą wozy, za wozami. (fis)

Jadą wozy, za wozami, jadą wozy, za wo
zami.

Napotkały, tkały, panieneczkę, siadaj z nami.

Siadaj z nami, żołnierzami, siadaj z nami, 
żołnierzami.

Byłaś dotąd, dotąd panieneczką, będziesz 
pani.

57. Już się rozlega. (a)

Już się rozlega miły głos dzwoneczka z na
szej wieży,

Więc śpieszmy wraz, jak każe los, na szyb 
niech każdy bieży.

Całuska śpiesznie lubej daj
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I śpiesz w podziemny gnomów kraj,
Nas czeka praca tam, szczęść nam, szczęść 

nam, szczęść nam, szczęść Boże nam!

Z wesołą myślą śpieszmy wraz stromą na 
dół drabiną,

Do pracy naszej szczęść nam Bóg, już w pie
cach kroki giną.

Już się rozlega strzałów huk 
I stokroć milszy młotów stuk,
Już słychać tu i tam: szczęść nam i t. d.

A jeśli kiedyś przyjdzie czas żegnać podziem
ne góry,

I dzwonka głos ostatni raz odezwie się po
nury.

O, luba, wtedy nie płacz, nie,
Fartuszkiem sobie utrzyj łzę,
Wszak się zobaczę tam: szczęść nam i t. d.

58. Kujawiak. (a)

Kaj sie działy one lata,
W których to człek użył świata. 
Jadał, pijał, wyśpiewywał,
CA niedzielę w karty grywał.
Oj, jody, jody, oj, dana, dana,
Oj, jody, jody — oj da dana.

Tańczył, hulał z dziewczynkami, 
Machał pięścią nade łbami,
Ze słoniną jagły jadał 
I od serca z ludźmi gadał.

Oj, jody i t. d.
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59. Pieśń furmana. (d)

Każdego ciekawość budzi,
Kto jest najszczęśliwszy z ludzi?
A ja myślę, że nad pana,
Szczęśliwszy jest stan furmana.
Het, wio, heta, wio! Heta, szary, siwy, kary, 
Het, wio, heta, wio! Heta, heta, prrrr!

Gdy wiozę panienki młode,
Spoglądam na ich urodę,
Wtedy wierzę, że nad pana,
Szczęśliwszy jest stan furmana.

Het, wio’ i t. d.

60. Lulka. (h)

Na dolinie zawierucha,
Wiatr ze śniegiem dmie.
Na kominie ogień bucha,
Trzaska wkoło’ mnie.

Przy kominie z lulką stoję, 
Puszczam w kłębach dym.
A wspomnienia wszystkie moje,
Lecą razem z nim.

Niechaj lecą, jak leciały 
Chwile młodych lat,
Które z sobą wszystko wzięły 
I ten szczęścia kwiat.

On bez celu, ja bez celu,
Jak ten z lulki dymć
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Dwóch nas tylko, dwóch niewielu, 
Lećmy razem z nim.

61.: Na fojtowej roli. (d)

Na fojtowej roli studzieneczka stoi,
Kto jedzie koło niej, koniczki napoi.

Jakoż ich napoję, kie je woda kalno,
Co mi po dzieuszce, kiedy nima szwarno.

A czy się mie boisz, albo się mie wstydzisz,
Że ty tu do studnie na wodę nie chodzisz.

Cóżbym cie się bała albo się wstydziła, 
Dyćbym ja za tobą do wody skoczyła.

Do wody, do wody, co się kołem toczy 
Za tobą, syneczku, co mosz czarne oczy.

62. Nad wodą. (fis)

Nad wodą w wieczornej porze 
Za gąskami chodziła,
Dziewczyna śliczna jak zorze 
I tak sobie nuciła:

Chodźcie, chodźcie, gąski moje, 
Chodźcie ze mną do domu,
Opowiem wam troski moje,
Lecz nie mówcie nikomu.

Jam się w wolności rodziła,
Choć nie znałam mej matki,
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Temu sprzyjam, komum miła,
Nie zwiodą mnie dostatki.
Chodźcie, chodźcie i t. d.

I tak, chodząc za gąskami,
Rzewnie się rozpłakała,
Mając twarz zalaną łzami 
Na swe gąski wołała.
Chodźcie, chodźcie i t. d.

63. Toasty. (d)

Niech żyją nam, niech żyją nam!
Niech żyją nam, niech żyją nam!

Sto lat niech żyją nam!
Sto lat, niech żyją nam! Niech żyją nam! 
Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam, sto lat, 

sto lat, niech żyją, żyją nam.

Niechaj żyją, niechaj żyją, niechaj żyją nam, 
wiwat!

Niechaj żyją, niechaj żyją, niechaj żyją nam, 
wiwat!

Niechaj żyją, niechaj żyją, niechaj żyją nam, 
wiwat!

64. Niedaleko od Krakowa. (d)

,Niedaleko od Krakowa a...!
Stoi góra tam zamkowa, a...
Na niej kościół murowany, a...
A w nim okna, drzwi i ściany a....!
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Na suficie cztery belki,
A na ścianie obraz wielki.
Pewien dziad tamtędy chodził,
Cudne trele swe wywodził.

Wielkie się tam cuda działy,
Drzwi się na klucz zamykały,
Same dzwony tam dzwoniły,
Gdy dziad targał z całej siły.

Stał się cud pewnego razu:
Przemówił dziad do obrazu,
A obraz doń ani słowa,
Taka była ich rozmowa.

65. Niejeden myśliwy. (g-)

Niejeden myśliwy cały dzień poluje,
A gdy nic nie znajdzie, bardzo się frasuje. 
Oj, dana! Co za przyczyna,
Że w tym naszym lesie zwierzyny niema?

Rozpuścił ogary w cztery strony lasu, 
Natrafił dziewczynę, śpiącą wedle lasu.
Oj, dana! Co za przyczyna?
Ja myślał, że zająć, a to dziewczyna.

Mam ja złoty łańcuch, daruję go tobie, 
Gdybyś mnie, dziewczyno, przyjęła ku sobie, 

sobie.
Myśliwcze, sarna w dolinie,
Idź se do twych lasów, nie ku dziewczynie.
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Mam ja złoty pierścień, daruję go tobie, 
Gdybyś mnie, dziewczyno, przyjęła ku sobie, 

sobie.
Myśliwcze! Powiem każdemu,
Żeś ty jest przyczyną nieszczęściu memu.

Kiedyś jest myśliwym, par se swego lasu, 
Żebyś nadaremno nie utracił czasu. 
Myśliwcze, nie bądż bogatym,
Bo ja cię oskarżę przed całym światem.

66. O gwiazdeczko, coś błyszczała, (b)

O, gwiazdeczko, coś błyszczała,
Gdym ja ujrzał świat,
Czemuż to tak, gwiazdko mała,
Twój promy czek zbladł?

Czemuż mi już tak nie płoniesz,
Jak w dziecinnych dniach?
Gdym na matki igrał łonie,
W malowanych snach.

Prędkoś, prędkoś żaglowała,
Po niebieskiem tle,
O, gwiazdeczko moja mała,
Wiodłaś ty mnie źle.

Wartkoś biegła wśród niebiosów,
Jam też chyżo żył 
I z żywota złotych kłosów 
Wcześniem wieńce wił.
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Znikły róże, zwiędły wieńce,
Pożółkł życia Maj,
I zapały i rumieńce,
I tych złudzeń kraj.

Wszystko mi tu nad okołem 
Łza pomroku ćmi,
Ach, bo blada nad mem czołem,
Ma gwiazdeczka tkwi.

0 gwiazdeczko, dawne życie 
W twym promyczku wznieć,
1 jak dawniej na błękicie,
Nad mem oczkiem świeć.

Niech me serce jeszcze zazna 
Doli młodych lat,
Nim mnie ręka pchnie żelazna,
Na słoneczny świat.

67. Ojcowski dom. (e)

Ojcowski dom, to istny raj,
Dar Ojca niebieskiego.
Chociażbyś przeszedł cały świat,
Nie znajdziesz piękniejszego.

Tuś się, dziecino, pierwszy raz 
Do matki uśmiechała;
Tuś się uczyła Boga znać, 

i Tuś modlić się zaczęła.
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A gdy ci przyjdzie wynijśc stąd 
I odejść w świat daleki:
Ojcowski dom, dziecino miej 
W pamięci twej na wieki.

68. Ojcze, ja wzywam Cię.

Ojcze, ja wzywam Cię!
Wkoło iminie warczą piorunne dział 

grzmoty,
Rażą mnie błysków szalone przeloty, 
Bojów zarządu, ja wzywam Cię:

Ojcze, Ty prowadź mnie!

Ojcze, ty prowadź mnie!
Walczyć nie idę o skarby, o włości, 
Bronię praw naszych i naszej wolności, 
Bojów zarządu, ja błagam Cię:
Ojcze, błogosław mnie!

69. Płynie Dunajec pfosto ku Wiśle.

Płynie Dunajec prosto ku Wiśle,
Dyć ty wies, Maryś, jako ja myślę:
By mi kto sypał na miarki 
Cwancygiery i talarki,
Nie porzucę cię... boś ty jedyna.

Ślicniuśko dzwonią krosieńskie dzwony: 
Nie chcę ja, Maryś, innej mieć żony.
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By mi kto dał dwór wspaniały,
Wsyćkie poła, cyrkuł cały,
Nie porzucę — boś ty jedyna.

Nad wśyckie zboża słynie pszenicka, 
Chodżby tu przyszła sama księżnicka, 
By mi dawała pierścienie,
Biały chlebuś i piecenie,
Nie porzucę cię — boś ty jedyna.

70. Podkóweczki, dajcie ognia! (d)

Dziś, dziś, dziś, dziś, dziś, dziś, dziś, dziś, 
dziś, dziś, dziś!

Podkóweczki dajcie ognia, bo dziewczyna 
tego godna,

A czy godna, czy nie godna, podkóweczki, 
dajcie ognia.

Hejże ino, hejże dali, bo podkówki są ze stali,
Byśmy ognia skrzesali, hejże żywo, hejże dali!

71. Postój, piękna gołąbeczko... (g)

Postój, piękna gołąbeczko, pogruchamy 
z sobą.

Nie mam czasu, gołąbeczko, gruchać dzisiaj 
z tobą.

Rozpuścili sieci na me małe dzieci wczoraj
szego dnia,

Rozpuścili sieci na me małe dzieci wczoraj
szego dnia.
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72. Biedny Marek. (g)

Poszedł Marek 
Na jarmarek,
Kupił sobie oś. —
Postawił ją pod stodołę,
Ukradł mu ją ktoś.
Więc sąsiady 
Na narady,
Poradził mu ktoś:
Idźże, Marek,
Na jarmarek,
Kup se drugą oś.

Poszedł Marek 
Na jarmarek,

. Kupił drugą oś i t. d.

73. Przez wodę, koniczki... (d)

Przez wodę, koniczki, przez wodę,
Ku mej najmilejszej na zgodę.
A pozdrówcie mi ją, jak się ma?
Jeśli ona zdrowa, jako ja?

Mam cię ja, ma miła, mam cię rad, 
Kupię ci w Cieszynie Winograd.
Ja go będę orał, a ty — pleć 
I tak się będziemy dobrze mieć.
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74. Pi-zyjaźń, o bracia. (e)

Przyjaźń, o bracia, niech wiąże nas!
W śpiewach wesołych czcijmy ją wraz;
W śpiewach wesołych czcijmy ją wraz!

Niewinnych uciech niesie nam plon, 
l:Róże nam ściele ze wszystkich stron.:]

W jej kole mieszka wesela duch; 
f:Ona pierś krzepi, wzbudza sił ruch.:]

Kiedy nam życie zatruwa los, 
f:Ona łagodzi najsroższy cios.:]

P, Więcki.

75. Przylecieli Sokołowie. (f)

Przylecieli Sokołowie pod wiśniowy sad. 
Namawiali kukułeczkę lecieć z sobą w świat, 
Namawiali kukułeczkę lecieć z sobą w świat. 
,,Radabym polecieć z wami choć w najwięk

szą dal,
Lecz mi sadu zielonego i gniazdeczka żal, 
Lecz mi sadu zielonego i gniazdeczka żal/c

Przyjechały pany swaty pod nowiuchny 
dwór,

Namawiali jechać z sobą dorodniejszą z cór, 
Namawiali jechać z sobą dorodniejszą z cór. 
,,Radabym pojechać z wami choć w najwięk

szą dal,
Lecz mi matki, sióstr i braci i ojczyzny żal, 
Lecz mi matki, sióstr i braci i ojczyzny żal U
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76. Przy miasteczku, przy dworeczku. (d)

Przy miasteczku, przy dworeczku, malowa
ny dwór.

Szła dziewczyna szybkim krokiem,
Szła dziewczyna szybkim krokiem,
Na swej matki grób, na swej matki grób.

Ty tu leżysz, a nic nie wiesz: tata już nie 
sam!

Druga mama łaje, bije,
Z tatą sobie dobrze żyje,
Bóg najlepiej wie, Bóg najlepiej wie!

77. Śliczne gwoździki, piękne tulipany, (d)

Śliczne gwoździki, piękne tulipany,
Gdzieżeś, mój Stasiu, Stasiu mój kochany, 
Czyli cię wzięli żeglarze na morze,
Że cię me serce utulić nie może?

Astronomowie, co gwiazdy liczycie,
Czyli o moim Stasinku nie wiecie?
Może wpadł w niemoc, może biedę znosi, 
Może zapomniał o swej drogiej Zosi.

O, serce, serce, cóż mi za radę dasz?
Kogom kochała, nie masz go, już nie masz, 
Oj, niemasz niema i pewno nie będzie, 
Któż mnie sierotę rozweselać będzie,
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78. Świecie marny! (f)

Świecie, świecie, świecie marny, 
Odeszedł mnie synek szwarny, 
Odeszedł mnie do świateczka,
Wziął mi klucze od serdeczka.

I od mego i od swego,
Poszedł do świata cudzego;
Kazał mi się nie staraci,
Że on się kiedyś nawróci.

Ja się starała nie będę 
Innego se szukać będę:
Znajdę sobie takowego,
Co ma: klucze serca mego.

Co ma góry, co ma lasy,
Cztery konie, dwie kolasy 
I biczysko z paprociny;
Nie będzie ten, — będzie inny!

79. Szumią jodły na gór szczycie. C )

Szumią jodły na gór szczycie,
Szumią sobie wdał,
Mnie młodemu smutne życie,
Bo mam w sercu żal.

Z innych ludzi do nikogo,
Jeno do ciebie niebogo,
Oj Halino, oj jedyno,
Dziewczyno moja.
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Już w dziecinne lata nasze,
Jam do czarnych skal
Szedł w przepaści, bym ci ptaszę
Małe z gniazdka dal.

Zawszem tobie najwonniejszych 
Kwiatów przyniósł z gór,
Dał z odpustu najpiękniejszych 
Koralików sznur.

Nie mam żalu do nikogo,
Jeno do ciebie, niebogo,
Oj Halino, oj jedyno,
To wina twoja.

Rośnie krzaczek, w drzewko rośnie, 
Wzrosłaś jakby czar,
Ach, za tobą bym radośnie 
Wskoczył w ognia żar.

Lata jakby wichry biegną,
Jak potoki mkną,
Przyszedł panicz i dla niego 
Pogardziłaś mną.

Nie mam żalu do nikogo,
Jeno do ciebie, niebogo,
Oj Halino, oj jedyno,
Dziewczyno moja,
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80. Upływa szybko życie. (c)

Upływa szybko życie, jak potok płynie czas, 
Za rok, za dzień, za chwilę, razem nie bę

dzie nas!

I nasze młode lata upłyną prędko wdal,
A w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal.

Więc póki młode lata, póki młodzieńcze sny, 
Niechaj przynajmniej teraz nie płyną gorz

kie łzy.

81. W morzu przegląda się. (a)

W morzu przegląda się gwiazdka srebrzysta, 
Jak lustro gładka, toń przeźroczysta.
Płyn, barko moja, pogoda sprzyja,
Niech cię prowadzi święta Łucja,

Burza w noc cichą, gdy nie zagraża, 
Wolniej oddycha pierś marynarza;
Z wesołą piosnką skały Omija,
Bo go prowadzi święta Łucja.

O Neapolu, prześliczny kraju!
Kto cię nie widział, nie poznał raju.
Jaiko dziewica świeża, radosna,
Tak się uśmiecha wieczysta wiosna.

Czego się śpieszysz w noc cichą, jasną? 
Gwiazdy uk.ażą brzeg, zanim zagasną, 
Natura swoje wdzięki rozwija, 
żeglarzy wspiera, święta Łucja!
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82. Wołga, Wołga. (d)

Wołga, Wołga, ruska rzeka, tyś królowa 
ruskich rzek!

Twoja sława mknie daleko, sławny jest 
twój bystry bieg.

Ale szczęście trwa zbyt krótko, razem tylko 
z wichrem dmie,

Nad ubogą, starą chatą, burza rozszalała się.

Na wołżainskich wód przestrzeni płyną czół
na w szklistą dal,

Czarne czółna ostrodzióbe prują srebrnej 
wody fal.

83. Za Niemen, het, precz! (c)

Za Niemen, het, precz! het precz! 
Kon gotów i zbroja,
Dziewczyno ty moja,
Uściśnij, daj miecz!

Za Niemen, za Niemen?
I czemuż za Niemen?
Nie przylgniesz tu sercem,
Cóż wabi za Niemen?

Czy kraj tam piękniejszy, 
Kwiecistsza tam błon,
Kraśniejsze dziewoje,
Że tak śpieszysz doń?
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Nie śpieszę do dziew! do dziew! 
Ja lecę na gody,
Czerwone pić miody, 
Niewiernych lać krew!

Chcesz godów? — poczekaj, 
Kochanie ty moje,
Ja gody wyprawię,
Nasycę, napoję!

Ach, serce ci wierne,
Z mych piersi tu rwij,
Łez moich się napij:
Napij mojej krwi!

Dziewczyno, stój, stój! stój, stój 
Twe słowa jak brzytwy,
Ja z pola, jak z bitwy 
Powrócę, jam twój.

Nie wrócisz, nie wrócisz, 
Kochanie ty do’ mnie,
Twe serce odwyknie,
Twa pamięć zapomni.

Patrz, koń już opuszcza 
Stajenkę i żłób,
A w polu czerwonem 
Niechybny twój grób!

Jak wielki jest Bóg! jest Bóg! 
Ja w oręż mój wierzę, 
Gdziekolwiek nim zmierzę 
Tam padnie mi wróg!
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Jeśli już twa wola,
Idź walczyć na wroga;
Ach biednaż ja, biedna!
Jakaż we mnie trwoga.

Niechże Cię Bóg mocny 
Przed wrogiem ukrywa,
Ach, smutnaż ma dola!
Ach, ja nieszczęśliwa!

84. Zielone zasiałam. (ć/)

Zielone zasiałam, zielone mi zeszło,
Kędy się obrócę, wszędzie mi jest teschno.

Teschno mi jest, teschno, ale nie wiem po 
kim?

Po szwarnym syneczku, co jest za potokiem.

Co jest za potokiem, a między górami, 
Niktby nie zrozumiał, co jest między nami.

To jest między nami, że się radzi mamy,
I na całe życie wiernie się kochamy.

85. Żegnał góral. (d)

Żegnał góral swą góralkę, idąc w świat daleki, 
A ona mu przysiągała, że kocha na wieki.

Minął roczek, minął drugi, a nie widać Janka, 
Zapomniała, co przyrzekła na słowa ko

chanka.
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A na trzeci, góral wraca, nadzieję ma w sercu,
Że się ze swoją połączy, na ślubnym kobiercu.

Idzie góral do kościoła, pełno świateł 
wszędzie:

Serduszko mu szybko bije, czeka, co to 
będzie.

A od bramy do kościoła wchodzi panna 
młoda,

Ach to jego ulubiona, ach to jej uroda.
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