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Od wydawcy 
Wst�p 
Zwyczaje Ludowe 
Scenariusz dawnego wesela wiejskiego 
Przy�piewki �piewane na ró�nych weselach 
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Oddajemy do r�k czytelników pierwszy numer zeszytu z serii "Varia 
Kolb u szewskie", Nale�y si� kilka słów wyja�nienia, dlaczego Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy w Kolbuszowej we współpracy 7. Towarzystwem 
Kultury im JM Goslara zdecydowała si� rozpocz�� wydawanie tej serii. 

W �rodowisku regionalistów skupionym wokół Biblioteki, 
Towarzystwa i Muzeum Kultury Ludowej od dawna dat si� zauwa�y� brak 
mo�liwo�ci publikacji dla osób zajmuj�cych si� przeszło�ci� i 
tera�niejszo�ci� naszego regionu. Szczególnie dla prac wi�kszych, 
jednotematycznych. Wydawany przez Towarzystwo "Rocznik Kolbuszowski" 
posiada inny charakter. 

Jak sama nazwa serii sugeruje, zamierzamy publikowa� prace 
ró�norodne, od d/ieł pisanych przez profesjonalistów, poprzez prace 
popularne i wspomnieniowe tworzone przez regionalistów a ko�cz�c na 
tomikach wierszy. Chcemy aby ukazywały si� prace warto�ciowe dotycz�ce 
nas/ego miasta i regionu oraz publikacje pisane przez osoby zwi�zane 
po�rednio lub bezpo�rednio z Kolbuszow�. 

 
Obecny zeszyt mógł si� ukaza� dzi�ki pomocy finansowej 

Samorz�du Gminy w Kolbuszowej. 
 
W najbli�szym czasie planujemy wyda� nast�puj�ce prace; 

1. Lew Stefan, �cie�kami Lasowiaków i Rzeszowiaków 
2. Paluch Adam, Libera Zbigniew. Zielnik lasowiacki 
3. Stankiewicz Janusz, Niezapominajki (tomik wierszy) 

 
W Okresie pó�niejszym ; 

4. Sudol Józef, Osiemdziesi�t lat w słu�bie młodzie�y i społecze�stwa. Zarys 
historii Liceum Ogólnokształc�cego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej (wyd II) 
5. Skowro�ski Maciej. Kolbuszowa i okolice (wyd II uzupełnone) 
6. Skowro�ski Maciej, Szkice z dziejów Kolbuszowej i regionu w latach 1772-
1918 
7. S?,afraniec Barbara. Gospodarczo-społeczne �ycie Kolbuszowej doby 
autonomicznej (1867-1918) 

Mamy nadzieje, �e dzi�ki �yczliwo�ci czytelników uda nam si� te plany 
zrealizowa�. 
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Obserwowana od pewnego czasu zmiana stylu �ycia wsi polskich, 

upodobniaj�ce je do miejskiego. Z upływem ka�dego roku czyni coraz 
wi�ksze spustoszenie w jej kulturze w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. 
Składa si� na to wiele czynników, m.in. powszechny dost�p do o�wiaty, 
post�p techniczny i rozwój komunikacji. 

Nowe modele �ycia lansowane s� przez mass-media, co powoduje 
odsuwanie si� od tradycji. Szczególnie du�e straty ponosi folklor, w tym 
obrz�dy i obyczaje ludowe. Zanikaj� dawniej kultywowane tradycje, a Je�li 
trwaj� do dzisiaj to jedynie w szcz�tkowej formie, cz�sto trac�c ich 
pierwotny charakter i znaczenie. 

l tak dla przykładu niegdy� podniosły i bodaj najwa�niejszy w 
obrz�dzie weselnym moment oczepin, je�li pojawia si� dzisiaj to bez swego 
pierwotnego znaczenia rytualnego. Uroczyste i symboliczne po�egnanie 
stanu panie�skiego jest obecnie wykorzystane jako okazja do 
zorganizowania dowcipnych konkursów, skeczów itp. Podobnie zanikaj� 
autentyczne ludowe kapele, dawni muzykanci odsuwani s� w cie� 
niepami�ci, a z tradycyjn� muzyk� i �piewem ludowym mo�na spotka� si� 
niemal wył�cznie na przegl�dach i festiwalach, organizowanych przez ró�ne 
instytucje kulturalne. 

Wła�ciwie jedynymi formami folkloru muzycznego, które oparły �le 
naporowi nowoczesno�ci s� przy�piewki, ci�gle �ywotne, ze wzgl�du na 
sw� prost� struktur� i uniwersalno��. Ich teksty s� stale uaktualniane, tak�e 
układa si� nowe, cz�sto na "�ywo" w atmosferze zabawy, je�eli w�ród Jej 
uczestników s� osoby obdarzone pewnym talentem poetyckim i dowcipem. 
Z tego te� wzgl�du maj� charakter ulotny. Je�eli Jednak tre�� Jakiej� z nich 
była wyj�tkowo dowcipna i  udana,  to wówczas zapami�tywano j� i 
powtarzano przy kolejnych zabawach. 

Najcz��ciej spotyka si� przy�piewki jednozwrotkowe, 
czterowersowe, wers sze�ciozgłoskowy rzadziej o�miozgłoskowy, spora-
dycznie wyst�puj� jedenastozgłoskowce. 

Istnieje kilkana�cie w�tków melodycznych, których u�ywa si� do 
�piewania przy�piewek. Charakterystyczne jest stosowanie wymienno�ci 
zestawie� i ich dowolno��, tzn. ten sam tekst mo�na �piewa� na ro�ne 
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melodie i odwrotnie. 
Ze wzgl�du na wymienion� wcze�niej �ywotno�� i popularno��, 

przy�piewki mo�na uzna� za najbardziej reprezentatywn� obecnie form� 
folkloru muzycznego. Potwierdzaj� to tak�e materiały zbierane podczas 
bada� terenowych, wi�ksz� cz��� repertuaru niemal ka�dego informatora 
stanowi� wła�nie przy�piewki. 

Niniejsza praca traktuje o przy�piewkach weselnych. Jej autor - Józef 
Sudoł - zebrał ich teksty z okolic Kolbuszowej, przy pomocy uczennic 
miejscowego Liceum Ogólnokształc�cego, ze szczególnym uwzgl�dnieniem 
nast�puj�cych miejscowo�ci: Kolbuszowa, Por�by Dymarskie, Zarebki, 
Trz�sówka. Cmolas, Werynia, Niwiska, Przedbórz, Rani�ów, Wilcza Wola, 
Por�by Kupie�skie. 

Praca ta zawiera du�y zbiór tekstów, które, co nale�y podkre�li�, 
powtarzały si� w ka�dej z wy�ej wymienionych miejscowo�ci. �wiadczy to 
o ich popularno�ci i rozpowszechnianiu. Nale�y jednak zwróci� uwag� nie 
tylko na ich ilo�� ale i na ró�norodno�� tre�ci oraz uczu� w nich zawartych. 
Przy�piewki najcz��ciej maj� charakter dowcipny, wesoły, nierzadko z 
wyd�wi�kiem satyrycznym, zwłaszcza gdy mówi� o uczestnikach wesela:  
50) 
Czemu� ty dru�buniu.  
takt zasmucony? 
Pewnie� sobie podarł 
 w ta�cu kalesony. 
61) 
A nasi swatkowie 
to nic nie wartaj� 
przynie�cie im słomy 
niech se polegaj�. 
102) 
Nasza starsza druhna, 
to nie usługuje, 
chodzi po komorze. 
marsołka całuje. 
114) 
Ty nasz marszałeczku, 
sprzedaj sobie kota, 
kup se u nas rózg�, 
ze samego zlata. 
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Najwi�cej przy�piewek weselnych przeznaczonych jest dla pa�stwa 

młodych. One tak�e w du�ej cz��ci s� wesołe i komiczne, ale niektóre s� 
utrzymane w tonie rzewnym (szczególnie te adresowane do panny młodej):  
 
 
46) 
Popatrz si� Marysiu  
na swoje okienko, 
 jak mirciki płacz�, 
 �e� ju� nie panienk� 
172) 
Czemu� si� Jasie�ku 
w ko�ciele rumienił? 
Pewnie ci �al było, 
�e� si� ju� o�enił 
210) 
Ty nasza Marysiu, 
ty kwiateczku ró�y. 
czemu� nie chodziła 
we wianeczku dłu�ej? 

Za po�rednictwem przy�piewek udzielano młodej parze dobrych rad 
odnosz�cych si� do ich wspólnego, przyszłego �ycia:  
189) 
Nie płacz�e Zosie�ko.  
nie masz co �ałowa�,  
dostała� Stasie�ka,  
to masz go szanowa�.  
174)  
1) Pami�taj Stasie�ku, 
 �eby� j� szanował,  
bo to nie jabłuszko  
�eby� j� kosztował 
2) Jabłuszko skosztujesz  
niedobre wyrzucisz, 
 ona twoja �ona.  
szanowa� j� musisz. 
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Niekiedy w przy�piewkach adresowanych do kogo�, uwidacznia si� rys 
zło�liwo�ci, czy zjadliwo�ci. co mogło powodowa� obraz�: 
56) 
Te nasze swatowie  
to bardzo bogaci, 
palce z butów wida�. 
do tego garbaci. 
108) 
Ta najstarsza druhna, 
to wielka parada, 
prawie j� postawi� 
w kapu�cie za dziada,  

...ale wszystko obracane Jest w �art. np.:  
77) 
Prosz� naszej swasi, 
prosz� si� nie gniewa�, 
bo tu. na weselu, 
mo�na ró�nie �piewa� 
 

Go�cie weselni cz�sto domagaj� si� pocałunku pa�stwa młodych, jako 
wyrazu zawarcia przez nich zwi�zku mał�e�skiego; 
4) 
Nie b�dziemy jedli, 
ani kosztowali,  
bo si� pa�stwo młodzi 
nie pocałowali  
162)  
Całowałe� Jasiu 
Kasi� pode drzwiami,  
teraz j� pocałuj, 
przed swymi go�ciami 

Rozweseleni go�cie wkraczaj� w intymne sfery �ycia, udzielaj�c młodej 
parze przy tym �artobliwych rad: 
167) 
Wylicz ty Kasie�ko.  
tle dziur na dachu, 
tyle b�dziesz miała 
w pierwsz� nock� strachu. 
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168)  
jak si� b�dziesz bała, 
to si� przykryj z głow�, 
niech si� co chce dzieje 
z t� drug� potow�. 
342) 
A ju� ci to po weselu. 
ju� te� i po �lubie, 
pu�� kogutka do kokoszki, 
niech se  podziubie. 

Na zako�czenie wesela �piewano:  
 42) 
Có� to za wesele,  
co go tylko dwa dni. 
 �eby było tydzie�,  
to by było ładni. 
 

Praca nie jest jednak wolna od pewnych bł�dów. Nie umieszczono w niej 
zbyt wielu zapisów melodii przy�piewek a i te maj� form� zapisu terenowego; 
brak jest oznacze� tempa, czasu itd. Nie uj�to danych dotycz�cych wykonawców 
oraz miejsca zanotowania poszczególnych przy�piewek. Brak tak�e 
uwzgl�dnienia cech gwarowych w zapisach tekstowych, a Je�eli wyst�puj� to 
tylko w momentach konieczno�ci zachowania rymu. 

Niemniej jednak wobec niezbyt licznych publikacji melodii i tekstów 
pie�ni i przy�piewek z okolic Kolbuszowej, praca ta jest uzupełnieniem tego 
do�� skromnego zbioru, a Jednocze�nie ciekawym przyczynkiem do poznania 
niektórych elementów kultury ludowej na tych terenach. 

Nale�y mie� nadzieje, ze trud podj�ty przez autora - Józefa Sudota oraz 
przez Jana Styg� - muzyka, który dokonał zapisów nutowych uzupełniaj�cych t� 
prac� - znajdzie w przyszło�ci swoich na�ladowców. Bo przecie� trzeba 
podejmowa� próby udokumentowania pewnych zjawisk wyst�puj�cych jeszcze 
w �yciu wsi, aby te nieliczne Ju� niestety przejawy tradycji ludowej nie podzie-
liły smutnego losu innych elementów folkloru, dzi� niemal zapomnianych. 
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Podczas długich wieczorów jesienno-zimowych. od polowy listopada do 
ostatnich dni zapustu we wsi odbywały si� wieczornice. Do wybranych, cz�sto 
najobszerniejszych izb we wsi schodzili si� oddzielnie m��czy�ni kobiety, 
młodzie� l tam razem sp�dzano wieczory. Kobiety zbierały si� na tzw. "prz�dki" 
lub zajmowały si� lataniem i cerowaniem odzie�y, szyciem koszul, spodni Itd. 
Przy pracy opowiadały o strachach, złych duchach, cudach. Dzieliły si� ze sob� 
wiadomo�ciami co nowego słycha� u s�siadów i u innych mieszka�ców wsi. 
Szczególnie interesowały si� sprawami matrymonialnymi, przy czym nie obeszło 
si� bez plotkowania, w którym usiłowały si� prze�cign��. W okresie adwentu 
�piewały nabo�ne pie�ni, niekiedy układały przy�piewki, �piewane pó�niej na 
weselach. 

Dziewcz�ta równie� nie sp�dzały bezczynnie czasu. Zdobiły materiały 
wst��kami lub wykonywały inne robótki r�czne: haftowały, szyły bielizn�, 
cerowały lip. 

Przychodzili tak�e chłopcy aby razem z dziewcz�tami porozmawia�, 
po�artowa� i sp�dzi� wesoło wieczór. Je�eli okres w roku ko�cielnym na to 
pozwalał, młodzi urozmaicali sobie wspólne spotkania nauk� ta�ca, ta�cem i 
�piewem ró�nych pie�ni. Z kolei m��czy�ni na takich spotkaniach rozmawiali o 
sprawach gospodarczych, wzajemnych stosunkach s�siedzkich we wsi. zwy-
czajach, obyczajach i snuli swoje wspomnienia z przeszło�ci. 

W dawnej wsi decyzje o kojarzeniu par mał�e�skich cz��ciej 
podejmowali rodzice, bardzo cz�sto bez wiedzy i zgody obojga młodych. Do 
rzadko�ci nale�ały pary. które "skojarzyły si�" same i zdołały uzyska� zgod� 
rodziców. Cz�sto kierowano si� zamo�no�ci� ewentualnego kandydata lub 
kandydatki do mał�e�stwa. 

Z tego wzgl�du niejednokrotnie przypominało to transakcj� materialn�. 
Wst�pne rozmowy cz�sto odbywały si� niejako okazjonalnie: w karczmie, na 
jarmarku, na weselu. 

Wła�ciwie zmówiny dokonywały si� 7. pomoc� i za po�rednictwem 
swatów w domu dziewczyny. Omawiano wówczas wszystkie kwestie dotycz�ce 
zwi�zku mał�e�skiego młodej pary. Istotne było to, ile rodzice zapisz� morgów 
ziemi synowi czy córce lub w Jakiej innej formie wyposa�� swoje dziecko (dom. 
pieni�dze). Nim doszło do ugody nierzadko do�� długo trwały targi. Bywało, �e 
młodzi spotykali si� ze sob� wła�nie dopiero podczas zmówin. 
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Dawne wesele wiejskie przypomina swoisty teatr. Tworz� go nie tylko 
jego uczestnicy na podobie�stwo aktorów ale tak�e i widzowie. Wesele składa 
si� z wielu podniosłych, wzruszaj�cych i wesołych momentów. Niezwykle 
wa�n� i podniosł� chwil� bytu błogosławie�stwo, którego udzielali rodzice 
swoim dzieciom udaj�cym si� do �lubu. Innym przykładem mog� by� 
przemówienia do pa�stwa młodych, wiersz od kolegów i kole�anek. 
Wzruszaj�ce było po�egnanie panny młodej z rodzin�, któremu towarzyszyły 
pie�ni i przy�piewki �piewane przez druhny. Nie brak było tak�e wesołych 
momentów np. sama zabawa, ta�ce i �piewy podczas uczty weselnej, czy te� 
wykupywanie panny młodej przez pana młodego. We wszystkich chwilach 
wesela, jego uczestnicy: pa�stwo młodzi starosta i staro�cina (marszałek, 
swaszka) druhny i dru�bowie wiedzieli co i kiedy maj� robi� i �piewa�, jak 
aktorzy w teatrze. 

Po tzw. "zapisach" ziemi lub innych maj�tno�ci u rejenta oraz po 
ustaleniu daty �lubu, pa�stwo młodzi udawali si� do ksi�dza proboszcza danej 
parafii na pacierze. Po sprawdzeniu ich znajomo�ci modlitwy i nauki 
katechizmu, ksi�dz przez trzy kolejne niedziele po nabo�e�stwie ogłaszał, �e 
młodzi przygotowuj� si� do zawarcia zwi�zku mał�e�skiego. 

Odt�d u rodziców młodej pary trwały przygotowania do wesela. Pa�stwo 
młodzi w porozumieniu ze swoimi rodzicami ustalali list� go�ci weselnych (dwa 
tygodnie przed �lubem). Spo�ród nich wybierali starost�, staro�cin�, dru�bów l 
druhny. Panna młoda w asy�cie starszej druhny odwiedzała przyszłych go�ci 
weselnych w ich domach, zapraszaj�c na �lub i przyj�cie weselne. 

Pieczono bułki, pierogi, ciastka, gromadzono napoje alkoholowe. 
Krewni, s�siedzi i przyjaciele pomagali gospodarzom w przygotowaniu uczty. 
Przynosili sery. Jaja, masło, m�k� l inne produkty, nie bior�c za to pieni�dzy, 

W przeddzie� �lubu zje�d�ali si� zaproszeni go�cie z dalszych odległo�ci. 
W tym tez dniu odbywały si� w domu panny młodej tzw. "rózgowiny". 
Schodziły si� druhny i ka�da z nich wiła rózg�, które bywały ró�ne, w zale�no�ci 
od tradycji wsi i pomysłowo�ci druhen. Cz�sto spotykano rózg? o podstawie z 
kwadratowej deski, w której wiercono cztery otwory i w nich umieszczano kije. 
Na ka�dym z nich zawieszano przewa�nie 12 jabłek przeplecionych barwinkiem. 
Rózg� zdobiono pi�knie kwiatami i wst��kami. Gotowe dawano w dniu wesela 
staro�cie lub dru�bom albo obdzielano nimi go�ci weselnych. Bywało te�, �e 
druhny wiły Jedn� �liczn� rózg� dla starosty weselnego. 
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Rano w dniu wesela do domu starosty przybywali muzykanci, zamówieni 
przez pana młodego. Nast�pnie udawano si� do staro�ciny, która wcze�niej 
piekła kołacze weselne, a ubierała je starsza druhna. Z kolei udawano si� po pana 
młodego l wszyscy razem wyruszali do rodziców panny młodej. któr� w 
mi�dzyczasie stroiły druhny. Miała rozpuszczone włosy, na głowic wianuszek z 
mirtu I nim przybrany strój. Panna młoda Ju� wystrojona witała w progu domu 
przyszłego mał�onka i orszak weselny zapraszaj�c do izby. 

Istniał te� inny zwyczaj. Gdy orszak stał przed domem rodziców panny 
młodej, ona chowała si� do komory. Druhny �piewały wówczas przy�piewki 
przed bram�: 
1) 

 
Przyjechali�cie wy go�cie 
 jak na jakie dziwy, 
 pani młoda jak jagoda, 
 a pan miody siwy.  
 
2! 
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Ty nasza Marysiu 
wyjd� do nas, wyjd� do nas, 
bo je�li nie wyjdziesz, 
odjedziemy zaraz. 
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Po czym panna młoda wychodziła z komory na powitanie, zapraszaj�c 
wszystkich go�ci do �rodka izby. 

Z kolei odbywało si� wybieranie młodej pary do �lubu ko�cielnego, 
Miało ono przebieg nast�puj�cy: 

Zwykle druhna wygłaszała wiersz dla pa�stwa młodych od kolegów l 
kole�anek pt. "Szcz��� Wam Bo�e." 
Szcz��� Wam Bo�e u nowego �ycia bram. 
niechaj gwiazdka zaja�nieje, 
niechaj marzenia i nadzieje 
w rzeczywisto�� si� zamieni�. 
Niech Was cnoty ozdabiaj� 
a mał�e�stwa losem dróg 
niech kieruje dobry Bóg. 
 
Rosła� Marysiu nasza miła, radosna i rozbawiona.  
Tak jak wiosna, �le to co dobre było, wszystko si� sko�czyło 
Wiec pami�taj, nasza Marysiu miła, 
�eby� dobr� �on� była 
i ze swym m��em w zgodzie �yła 
i przykładem dla nas była.  
 
Obok ciebie narzeczony stoi czego� zamy�lony,  
nie my�l Tadziu,  �le nie b�dzie.  
Id� przez �ycie swoje wsz�dzie.  
bo nie zawsze kwitn� ró�e.  
Po pogodzie przyjd� burze, 
lecz wspólne �ycie mał�e�skie  
Jest podobno bardzo ci��kie. 
Ja w tak wielki dla Was dzie�.  
pełen �ycia, pełen tchnie�  
od kolegów, kole�anek  
składam dla Was �ycze� wianek:  
�yjcie w zgodzie, miło�ci i szcz��liwo�ci.  
 

Smutny nastrój wprowadzało przemówienie, które wygłaszał 
mieszkaniec wioski-go�� weselny. Oto ni�ej jego tre��:  
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Do Was pa�stwo młodzi przemawiam swe glosy.  
by imi� Wasze brzmiało pod niebiosy.  
Rodzice swoj� córk� w obce r�ce daj� 
I jakby ze smutkiem na si� spogl�daj�.  
Rodzice kochani co stoicie z boku, 
błogosławcie swoje dzieci ze łzami w oku. 
Niech Wam padn� do nóg raz, drugi i trzeci,  
Wy kochani błogosławcie swoje dzieci.  
Tobie panie młody Bóg powierzył pann� za �on�, 
a on ci da za to niebo i koron�.  
I ty pani młoda pro� Boga naszego  
on ci dzisiaj daje młodzie�ca dobrego.  
Ko�cz�c to �yczenie �ycz� Wam wszystkiego dobrego,  
niech Was błogosławi Bóg z nieba wysokiego.  
 

Podajemy tekst innego przemówienia do pa�stwa młodych:  
 
Wst�puj� do domu weselnego. 
witam t� par� pa�stwa młodego 
Witam obecnych tu go�ci zebranych 
na ten akt �lubny po��danych, 
Przemawiam dzi� do Was pa�stwo młodzi, 
aby dzi� Wasze imiona brzmiały pod niebiosy. 
Gdzie si� dzi� wybierasz panienko młoda 
i gdzie zamierzasz skierowa� swe kroki . 
czy na zabaw� huczn�, czy na �wiat szeroki ? 
Pami�taj, �e gdy raz wyjdziesz z panie�stwa swego 
nigdy ju� nigdy nic ukrócisz do niego. 
Zmieni si� los twój i twoja młodo��. 
A ty panie młody nie bierz swej pani młodej po to, 
aby� był jej dr�czycielem, lecz prawdziwym m��em. 
�al wasze młode serca kraje, bo ile� to, 
bo ile� to panien i kawalerów zostaje, 
a Wy do mał�e�stwa wst�pujecie szczerze 
i nigdy ju� nigdy do młodych lal nie wrócicie.  
A teraz pro�cie swoich rodziców.  
pro�cie szczerze jako ich dzieci. 
aby Was błogosławili Ju� na całe nowe �ycie. 
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Błogosławcie rodzice córk� i syna, 
bo ju� ostatnia nadchodzi godzina. 
Jed�cie do ko�cioła bo ju� czas nadchodzi. 
toruj� Wam drog�, jed�cie pa�stwo młodzi. 
lecz kiedy kl�kniecie na �lubnym kobiercu. 
lo si� Wam wzbudzi �al wielki w sercu. 
Wtedy o błogosławie�stwo pro�cie Naj�wi�tsz� Panienk�. 
a za Wasze młode lata złó�cie serdeczn� podzi�k�, 
b�dzie Wam grano i �piewano u stóp ołtarza,  
ju� nikt Was nie rozł�czy jedynie progi cmentarza. 
Szcz��� Wam Bo�e! 
 

Wzruszaj�ce s� równie� słowa po�egnania panny młodej z rodzin�: 
 
Cho�by mi nawet muzyka grała i tr�beczki ładnie tr�bili, 
To by mi mego serca smutnego nie rozweselili 
 
Deszczyk pada. rosiczka siada nad biał� lilij� 
droga mamusiu, mamusiu moja ju� nie b�d� twoj�. 
 
Stoj� u proga rodzinko droga wokół przyjacieli. 
nie widz� braci, nie słysz� muzyki, gdzie� ml si� podzieli. 
 
Kochana mamusiu, mamusiu kochana Ja prosz� dywana,  
niech ta para młodych kl�knie na kolana. 
 
Dzi�kuj� ci mamo �e� mnie wychowała. 
w czy�ciutkie sukienki �e� mnie ubierała. 
Tuliła� mnie mamo do serduszka swego 
czy ci teraz nie �al wianuszka mojego? 
 
Dzi�kuje ci mamo całuj� ci r�ce, 
ju� ci robi� nie b�d� niech ci robi kto chce. 
Z kolei druhny wypowiadały słowa:  
Wchodzi słoneczko kotem,  
siadajcie rodzice za siołem.  
Obojga rodzice błogosławcie dzieci swoje,  
niech si� poł�cz� oboje.  
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Marysiu spojrzyj na wszystkie obrazy.  
pokło� si� rodzicom trzy razy.  
Marysiu spojrzyj na Jezusa. 
tu nie ma twojego tatusia 
 

Druhny �piewały:  
 
3) 

 

 
W tym czasie rodzice młodej pary wybieraj�cej si� do �lubu zasiadali na 

ławie lub krzesłach. Do nich zbli�ali si� młodzi a oni udzielali im 
błogosławie�stwa. Od rodziców otrzymywali chleb i sól, aby w �yciu ich nic 
brakowało przynajmniej tego. Ta scena miała ró�ny przebieg na dawnych 
weselach wiejskich, zgodnie z powiedzeniem: "gdzie Inna wie� tam ró�na 
pie��". Przed domem stały furmanki, przystrojone od�wi�tnie konie w 
wyczekiwaniu na młod� par� i go�ci weselnych. Do ko�cioła Jechano konnymi 
pojazdami, które były pi�knie wystrojone kolorowymi wst��kami ?, bibuł, Pani 
młoda jechała do �lubu wozem w towarzystwie dru�bów lub starszego swata, 
młody natomiast na wozie z druhnami albo starsz� druhn�! swaszk�. 
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Podczas przejazdu orszaku weselnego drog� do ko�cioła staro�cina 
rzucała dzieciom stoj�cym przy drodze pieczone z ciasta szyszki lub cukierki. 
Natomiast druhny i dru�bowie �piewali rozmaite przy�piewki. �lub młodej pary 
odbywał si� w ko�ciele według tradycyjnej ceremonii. Po �lubie towarzystwo 
weselne udawało si� wozami ze �piewem do domu rodziców pani młodej. Przed 
domem przy wej�ciu do �rodka izby stawali muzykanci i grali marsz weselny a 
obok nich przechodzili go�cie, daj�c muzykantom dobrowolne datki pieni��ne. 
Młodej parze składano �yczenia, dawano ró�ne podarunki. Po czym wszyscy 
zasiadali za stołami czy ławami do uczty weselnej. Nim przyst�pili dojadła i 
napoju to swój wzrok kierowali w stron� młodych i �piewali: 

 
 
 
2. On jest temu winien, on jest temu winien, 
 pocałowa� j� powinien 



 22

3. Oni temu. winni, oni temu winni, 
 pocałowa� si� powinni 
 

A gdy to uczynili młodzi, wi�c �piewano im sto lal i rozpoczynała si� 
uczta weselna. Po obiedzie trwała zabawa ogólna. Młodzie� bawiła si� wesoło. 

Podczas przerw w ta�cu druhny i dru�bowie �piewali ró�ne przy�piewki 
adresowane do osób pełni�cych funkcj� w weselu, które zamieszczamy 
oddzielnie na dalszych stronach. Repertuar ich jest zebrany / ró�nych wesel 
regionu kolbuszowskiego. 
Innym obrz�dem weselnym były oczepiny (zaczcpiny). Odbywały si� zwykle 
wieczór w pierwszy dzie� wesela. Bywało i Lak, �e wesele trwało 2 - 3 dni 
zale�nie od zamo�no�ci rodziców młodej pary. Oczepiny poprzedzały 
przy�piewki druhen, które zamieszczamy ni�ej. 

 
8) 

1. Jak ci� b�d� czepi�, spojrzy/ do komina, 
      �eby ci dał Pan Bóg najpierwszego syna, 
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2. Najpierwszego syna, a drug� córeczk�,  
b�d� piastowali, jako jaskółeczk� 

 
 

2.Zakwitły, zakwitły na polu gruszki., 
zaczepcie, zaczepcie kazały dró�ki 
3. Zakwitły, zakwitły w ogrodzie jabłka, 
zaczepcie, zaczepcie kazała matka.  
4. Zakwitło, zakwitło na polu �yto, 
a witaj�e, witaj nowa kobito.  
 

Welon �ci�gała pani młodej swaszka, zakładaj�c Jej na głow� czepek i 
chustk�. Po oczepinach chowano j� w komorze a pan miody musiał wykupi� 
sobie swoj� �on�. Była to scena zabawna. Targowano si� z nim do�� długo, aby 
wyłudzi� jak najwi�cej np. gorzałki. Potem pani młoda siadała na krze�le 
po�rodku izby l na kolanach trzymała nakryty talerz biał� chusteczk� na 
pieni�dze. Natomiast starsza druhna prosiła m��czyzn do lanca spo�ród go�ci 
weselnych i ta�czyła z wybrankiem wokół Izby i po dwóch lub trzech 
okr��eniach zatrzymywała si� przed muzykantami i �piewała przy�piewki, 
zwykle dwuwersowe a zaproszony do ta�ca m��czyzna składał na talerz 
dowolne datki pieni��ne. Podobnie Jak on czynił to starszy dru�ba, zapraszaj�c 
do ta�ca panny i kobiety. 
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Innym zwyczajem weselnym było cz�stowanie go�ci weselnych 

kołaczem po oczepinach.. Kołacz był to du�y placek dro�d�owy. Piekła go 
staro�cina na wieku dzie�y do pieczenia chleba, o czym była wzmianka 
wcze�niej, a stroiła ładnie druga druhna w jałowcowe gał�zki i ró�ne �wiecidełka 
ozdobne: ła�cuszki, kwiaty i Jabłka nabijane na kije. Czego to nie wymy�liły 
dziewcz�ta podczas schadzek w Jesienno - zimowe wieczory! Kołacz kroiła sta-
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ro�cina wesela i cz�stowała nim wszystkich go�ci weselnych. Je�li zabrakło dla 
niektórych weselników, to starsze kobiety wiejskie uwa�ały, ze młodej parze nie 
b�dzie układało si� �ycie szcz��liwie w mał�e�stwie. Cz�stowano nim te� dzieci 
tłocz�ce si� w drzwiach i sieni, aby nikt nie obwiniał gospodarzy wesela o 
sk�pstwo. 

Na innych weselach bywało tak. �e starszy swat tzw. "spod kołacza" 
ta�czył ze swoj� druhn� i �piewali rozmaite piosenki, za� starosta musiał sobie 
wykupi� kołacz i targowanie si� trwało długo. Aby skróci� t� zabawn� scen� 
starosta płacił swatowi "spod kołacza" gorzałk� i otrzymywał go, kład�c przed 
par� młodych. Pod kołaczem była chustka, któr� swat usiłował wyci�gn�� w 
czasie ta�ca b�d� takie próby czyniła ta�cz�ca z nim druhna. Je�eli swat 
wyci�gn�ł chustk� to druhna starała si� j� wykupi� od niego i na odwrót. 
Zabawiano si� wesoło, po czym cz�stowano go�ci weselnym kołaczem. I tak 
sp�dzano czas przyjemnie na rozmowach nieraz do białego dnia. A kiedy do 
okna zagl�dał �wit, weselni go�cie �piewali: 

 
�e córk� wydała na wieki, na amen, 
 wkrótce si� oka�e, jaki z zi�cia diabeł. 

11) 
1. Wesele, wesele, smutek dla mamusi 
 bo teraz synowej ust�powa� musi.  
2. Ust�powa� musi i pachol� ta�czy�.  
Jak muzyka zagra mo�e sobie ta�czy�. 
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W drugim dniu wesela odbywały si� tzw. poprawiny w domu rodziców 
pana młodego. Prócz zaproszonych go�ci pros/ono muzykantów, którzy grali 
ta�cz�cym walczyki. polki, oberki i umilali ucztuj�cym przyjemne sp�dzanie 
czasu. 

Ciekaw� scen� było wybieranie si� młodej mał�onki x domu swoich 
rodziców do domu m��a. Przyje�d�ali wówczas rodzice pana młodego, swaszka 
i Inni, zabierali równocze�nie z ni� rozmaito�ci: naczynia, odzie�, obuwie, 
cebrzyki -wiadra. Jednym słowem ró�no�ci. Mówiono pani młodej: "Siadaj na 
wóz, warkoczyk załó� i zabieraj ostatki od ojca i matki." 
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W domu pani młodej. 
Pan młody przybywa z go��mi weselnymi do domu rodziców pani młodej. 
Starsza dru�ka: 

Przyjechali�my i nie znaj� nas, 
wyjd��e Kasiu i przywitaj nas. 

 Panna młoda: 
A witajcie� drodzy ludzie, lecz z wesela nic nie b�dzie. 
A czy b�dzie czy nie b�dzie, witajcie� mi drodzy ludzie.  

Starszy dru�ba: 
Niechaj b�dzie pochwalony Jezus Chrystus nasz. 

Go�cie:  
A na wieki wieków amen. witajcie� do nas. 

 Dru�ba:  
Niech�e b�dzie pochwalony Jezus t Maryja, 
ta�cowali tu ju� drudzy �ycz� se i ja.  

Starsza dru�ka:  
Oj hasa, hasa pani mat/co nasa, 
A k�dy� ona była ta córecka wasa?  

Matka:  
A wy�cie jej nie widzieli w polu? 
Plewila pszeniczk� z k�kolu.  

Go�cie: 
A widzieli�my tureck� spódnic�,  
a mówili�my warta kamienic�.    
Oj. widzieli�my jej metany wianek 

       a my�leli�my, �e krakowski zamek. 
Oj dobra nocka pani matko tobie, 
chowała� Kasi� ale nie dla siebie. 
Chowała� ci j� w komórecce w sieni. 
Tak ct j� dla swojej wygody, 
by ci przyniosła w konewecce wody.  

Panna młoda: 
Gdym se siedziała na ławecce w gumnie 
to dziesi�ciu chłopców przyjechało ku mnie. 
Pirwsemu dałam jebr� i gor�ck�. 
drugiemu dałam obr�ck� na r�ck�. 
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Trzeciemu dałam jeleniowe rogi,. 
�eby trzy lala bolały go nogi. 
Czwartemu dałam �yta nagawic�. 
Pi�ty otrzymał kwaterk� pszenice. 
Szóstemu dałam srebrny pier�cionecek. 
A dziewi�temu dałam z k�kolu wianccek., 
A dziesi�temu jesce nic nie dałam, 
ale si� sama jemu obiecałam. 
Po ctery po ctery za Jasiem chodziły .      
a ja sama Jedna Jasie�ka uunedła.  

Starsza dru�ka:  
A ubie�cie si� nadobna Kasie�ko masz li bra�,  
wdziewaj na si� biał� kosuleck� i srebrny pas.  

Dru�ki: 
Błogostaw�e nas Jezusie od tej kochanej matusie, 
błogosław�e nas drugi raz Naj�wi�tsza panno. 
płynie po Wi�le ró�yczka. 
płacze Kasie�ki siostrzyczka. 
Kwitn� w ogródku balsamy, 
płacze Jej tatu� kochany. 
Kwitn� w ogródku nagietki, 
płacz� Kasiuni dru�eczki. 
Kwitnie w ogródka ró�y kwiat , 
płacze Kasiuni cały �wiat. 
Wychod��e matusiu z grobu 
błogosław córk� do �lubu.  

Matka: 
A s� tam ludzie na �wiecie i błogosławi� sierocie. 
 
 

Przy�piewki w drodze do ko�cioła. 
Wo�nica z dru�kami:  
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13) 
A wsiad�j�e wsiadaj, na moj� kolask�, 
odwi���e korale, schowaj je w zapask�. 
14)  
Słyszysz ty Kasie�ko te ko�cielne dzwony,                          
bo tam twój wianeczek b�dzie zawieszony.  
 
Ceremonia �lubu przebiegała według zachowania tradycyjnych form. 

 
Przy�piewki  weselne w  drodze  powrotnej  z  ko�cioła  do domu weselnego. 
 
Staro�cina:  

 
 
Pan miody:  

16) 
1. A grali mi ładnie w ko�ciele "Winikrat", 
powiadali ludzie, �em Kasie�k� wykradł. 
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2. A ja jej nie ukradł, sami mi j� dali, 
i jeszcze j� pi�knie w st��eczki ubrali. 

 Staro�cina: 
17)  
	wieci si� galanto na ko�ciele gałka, 
Jasiek ze sw� Kasi� bardzo pi�kna parka. 

 
Przy�piewki w domu weselnym. 
Dru�ki: 

 
 
Starsza dru�ka:  

19) 
1. Niech�e b�dzie pochwalony, idziemy w tany, 
zapła� no ty mój Jasic�ku Kasi za wianek. 
2.Niech�e b�dzie pochwalony na wieki amen, 
 zapia� no ty starszy dru�ba, póki jeste� panem, 
20)  
Ładn� dru�bowie rózg� mam, ładny mi trzeba, 
a kto se j� u mnie kupi, pójdzie do nieba. 
21)  
Ładn� dru�bowie rózg� mam. ładny r�czniczek, 
bo ta do niej dru�ba,  kiejby szlachcicek. 
22) 
W ogródeczku przy domeczku. jest kwiatów dosy�,  
umie, nie umie starszy dru�ba prosi�.  
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Starszy dru�ba: 

 
 
 

24) 
Zagraj nam skrzypeczku cho� na kociej łapce, 
b�d� matki płaci�, bo siedz� na ławce. 
25) 
A ty starszy dru�ba zapłacze za mnie. 
ja ci podzi�kuj� na jarmarku w �abnie 
26) 
Starszy dru�ba płaci, starszy dru�ba �piewa, 
a młodszy nie płaci, bo pieni�dzy nie ma. 
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A były z mlekiem klusecki, 
najwi�cej zjadły dziewecki. 
Podczas obrz�du oczepin druhny �piewały okoliczno�ciowe przy�piewki.  

 
Druhny i dru�bowie: 
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A wy wst��eczki precz pod ław�, 
a ty czepeczku. id� na głow�. 
31) 
Czepili tu pani� młod� czepili, 
cztery garce gorzałeczki wypili. 

 

 
 
Staro�cina: 

 
Najpierwszego syna a potem córeczk�,  
�eby ci przyniosła wody koneweczk�. 
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Dru�ki:  

 
 
 

A na�ci Kasie�ko czego�e� chciała,  
chusteczki, chusteczki   b�dziesz je miała. 

 

 
 
 
Młoda m��atka wyprowadzona z komory. 
Staro�cina:  

36) 
Na nalepie ogie�, pod nalep� �aba,  
przypatrzcie si� ludzie jaka z Kasi baba. 
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Ju�ci mojej jabłoneczce trzy lala , 
Ju� na mojej jabłoneczce s� jabłka. 
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40) 
A o�eniłem si� na. wieki amen (�piewa : Pan młody) 
utopiłem serce Jak we wodzie kamie�.  
A o�eniłem si� na bied�,  na bied�  
pono� ci� Kasie�ko odejd�, odejd�.           

 Panna młoda: 
41)  
Dzi�kuj� rodzice, �e�cie mnie chowali 
i �e�cie mi Jasia za m��a oddali.  
Dzi�kuje mam tak�e moi przyjaciele,  
co�cie mi słu�yli przez całe wesele.  

Ostatni go�cie: 
42) 
Có� to za wesele co go tylko dwa dni, 
�eby było tydzie� to byłoby ładni. 
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44) 
Siwe konie siwe, konopiaste tyce, 
nie o�eniłbym si� gdyby nie rodzice. 
45) 
Zaczepcie, zaczepcie, tylko nie o�lepcie, 
bo jak o�lepicie, to j� sami zjecie. 
46) 
Popatrz si� Marysiu na swoje okienko  
Jak mirciki pl�cz�, �e� Ju� nie panienk�. 
47) 
Usiadły goł�bie na d�bie, na d�bie, 
�le�cie zaczepili, na uchu na g�bie. 
48) 
Nie b�dziesz musie� ty Mary� wody nosi�, 
bo jej b�dziesz miała pod oczami dosy�, 
49) 
Czemu� ty dru�buniu taki sturbowany 
pewnie� se pokurzył z tej fajki drewniany 
50) 
Czemu� ty dru�buniu taki zasmucony, 
pewnie� sobie podarł w ta�cu kalesony. 

 
 
Przy�piewki swatom. 
 

 
Druhny zjadły mi�so i ładnie �piewały,  
a swaci kolana i nic nie umiały. 
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52) 
Te nasi swatowie to nie maj� ruchu, 
stan�li pod �cian� drapi� si� po brzuchu. 
53) 
A nasi swatowie to nic maj� nuty 
lepiej by zapiały na płocie koguty. 
54) 
A nasi swatowie nie maj� honoru 
jak im je�� podstawi�, pchaj� jak do wora. 
55) 
Te nasze swatowie gra� sobie kazali 
jak przyszło zapłaci� to w nosach dłubali. 
56) 
Te nasze swatowie to bardzo bogaci 
palce z butów wida� do tego garbaci. 
57) 
Te nasi swatowie, to nic nie �piewaj�,  
siedli se za stołem i chleb zajadaj�. 
58)  
Swatowie, swatowie, nie gadajcie tyle, 
bo si� was uwi��e w stajni przy drabinie. 
59) 
A nasi swatowie najedli si� zupy, 
poszli na wesele lakierowa� słupy. 
60) 
A nasi swatowie to s� bardzo pyszni, 
w po�yczonych portkach na wesele przyszli. 
61) 
A nasi swatkowie to nic nie wartaj�. 
przynie�cie im słomy niech se polegaj�. 
62)  
A nasi swatkowte Jedliby pierogi     
a do ta�cowania to nie maj� nogi.  
63) 
A nasi swatowie nie lada, nie lada. 
mo�na ich postawi�, w konopiach za dziada. 
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Przy�piewki adresowane do swaszki. 
 

64)  
To nasza swachnisia ma bielutkie r�czki,  
scałował j� dru�ba a� dostał gor�czki. 
65) 
U naszej swachnisi bielutkie firanki 
nie ma tu starosty, poszedł do kochanki. 
66) 
Ta nasza swachnisia to jest wielka pani. 
wypiekła kołaczek i to z kwiateczkami. 

 67) 
Ta nasza swachnisia to nic nie ta�cuje 
tylko si� z chlapami po k�tach całuje. 
68) 
1. Ta nasza swachnisia nie dała nam piwa 
nie daleko rzeka to j� utopiwa. 
2. Niedaleko rzeka zaraz pod oknami, 
utopiwa swaszk� do góry nogami.  
69) 
Ty nasza swachnisiu nie �ałuj tu g�by, 
 bo ci si� nale�y za�piewa� tu wsz�dy. 

 70) 
Ta nasza swachnisia dwa kołacze piekła, 
jeden si� nie udał, musiała by� w�ciekła.  
71) 
Ty nasza swachnisiu z bogatego rodu  
upiekła� kołacze ze samego miodu 

 72) 
A ta nasza swasia to si� krótko nosi, 
 krótk� ma sukienk�, jeszcze j� podnosi.  
73) 
 Nasza pani swasia pi�knie si� ubrała,  
bo a� do Krakowa po stroje jechała. 
74) 
A ta nasza swaszka niedaleko borku 
nie dała nam sera, bo jeszcze we worku. 
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75) 
A u naszej swasi to jest biała szyja 
ludzie si� pytaj� czyja� ona czyja�. 
76) 
Ty nasza swachitsiu ładnie� si� ubrała. 
�eby� si� któremu chłopcu spodobała. 
77) 
Prosz� naszej swasi, prosz� si� nie gniewa�, 
bo tu na weselu mo�na ró�nie �piewa�. 
78) 
Ta nasza swachnisia nie w lesie, nie w lesie 
niech�e nam pół litra gorzałki przyniesie. 
 
Przy�piewki adresowane do dru�bów:     
79) 
Dru�buniu, dru�buniu w tej brzydkiej koszuli  
niech ci� ta swachnisia do siebie przytuli. 
80) 
Ładnie� ty dru�buniu. ładnie� ty ubrany,  
w�sik podkr�cony a buty z dziurami. 
81) 
Dru�buniu, dru�buniu wolno ci ta�cowa� 
 tylko ci nie wolno dru�eczek całowa�. 
82) 
Zakwitły, zakwitły w ogródecku kwiaty, 
ładny ten mój dru�ba aleil bogaty. 
83) 
Drobny mirclk. drobny a mój najdrobniejszy, 
wszyscy swacia ładni a mój najładniejszy. 
84) 
W moim ogródeczku kwitnie ró�a biała 
ładnego mam dru�b�, bom takiego chciała 
85) 
Na moim fartuszku ró�a wyszywana. 
Ja bym z tym dru�buni� ta�czyła do rana. 
86) 
W moim ogródeczku ojciec ró�� sadzi, 
 z którym chłopcem ta�cz� ten mnie odprowadzi  
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87) 
W moim ogródeczku kwiatek na kwiateczku 
ładny jest mój dru�ba, siedzi se w �rodeczku 
88) 
Dzi�kuj� muzyce za tak pi�kne granie 
 niech si� ta muzyka do nieba dostanie.  

 
 
�piewki go�ci weselnych pana młodego przybyłych do domu rodziców 
panny młodej. 

 
90) 
Jedziemy, jedziemy od rana samego 
nie mo�emy trafi� do pana młodego. 
92} 
U pana młodego wrota malowane 
jak my przyjechali, otwarty si� same 
93) 
Dzie� dobry mamusiu, jak wy si� tu macie?   
Przyszli�my po syna, to go nam oddajcie. 
94) 
1. Przyszli�my tu do nas po pana młodego, 
a jak go nam nie dacie, to se go trzymajcie.  
2. A Jak go nie dacie humoru nie macie 
sami odjedziemy płaka� nie b�dziemy.  
95)  
Nie chowaj si� Jasiu tu teraz przed nami, 
bo my ci� widzimy oknami i drzwiami. 
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96) 
Petunie �e� si� Jasiu we worku wychował. 
by w dwudziestym wieku kto tob� handlował.  
97) 
Jakie głupie czasy tu teraz nastały,  
�eby baby na wsi chłopem handlowały.  
98)                                                                                     
Czas ju� tobie Jasiu ju� w drog� wyjecha�     
 musisz si� tu teraz z rodzin� po�egna�.   
99)               
Me smu� si� mamusiu, �e Jasia bierzemy,  
 jutro go w południe z �on� przywieziemy.  
100)  
Mamusiu, tatusiu prosi� nie b�dziemy 
i tak go ze sob� zaraz zabierzemy. 
Jak go nam nie dacie sami go we�niemy. 

 
Przy�piewki weselne starszej druhnie.  

 
101} 
Nasza starsza druhna to jest wielka pani 
za dwadzie�cia złotych sukieneczka na ntj. 
102) 
Nasza starsza druhna to nie usługuje, 
chodzi po komorze marsołka całuje. 
103) 
Nasza starsza druhna najadła si� ry�u, 
poszła za stodoł�, trzymała si� pyrzu. 
104) 
Nasza starsza druhna to si� strasznie pyszni, 
pewnie tego roku o�eni� si� my�li.  
105) 
Ta najstarsza druhna ładnie  si� ubrała, 
pewnie do Warszawy po stroje Jechała. 
106) 
Nasza starsza druhna to nic nie ma ruchu. 
kr�ci si� po �rodku, drapie si� po brzuchu. 
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107) 
Nasza starsza druhna to nic nie �piewała 
da� jej chłopca na noc to by si� kochała. 
108) 
Ta najstarsza druhna to wielka parada. 
prawie j� postawi� w kapu�cie na dziada. 

 
Przy�piewki adresowane do starosty wesela. 

109) 
Naszemu staro�cie stała si� przygoda 
przyszedł na wesele, wylazła mu broda. 
110) 
Co mamy to mamy starost� ładnego, 
na �adnym weselu nie było takiego. 
111) 
Ten nasz pan starosta z bogatego rodu, 
si�gnie do kieszeni pieni�dzy jak lodu. 
112) 
Ten nasz pan starosta gruby Jak cytryna 
gdy si�dzie na krze�le pod nim si� ugina. 
113) 
A ten nasz marszałek niedbały, niedbały, 
bo mu wszystkie dru�ki zaspały, zaspały. 
114) 
Ty nasz marszałku sprzedaj sobie kota, 
kup se u nas rózg� ze samego złota. 

Przy�piewki weselne. 
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116) 
�ycz� wam Kasie�ko niech wam szcz��cie sprzyja, 
 niech wam błogosławi Jezus i Maryja. 
117) 
Była� dla mnie dobra kole�anko moja,    
niech ci szcz��cie sprzyja zawsze dookoła. 
118) 
Chowali ci� Kasiu dobrze ojciec z matk�, 
b�dziesz dobr� �on� t dobr� s�siadk�. 

 
119) 
Wszystko co ja �piewam jest prawd� i kwita, a to najwa�niejsze �e� jest 

pracowita. 
120)  
Szukał Jasiu �ony a� wreszcie j� znalazł, 
w bardzo miłym domku przy ko�ciele zaraz. 
121) 
A�eby Jasie�/ca Pan Bóg nie odmienił. 
ty b�dziesz pracowa�, on si� b�dzie lenił. 
122) 
Mówili Jasie�ku, �e masz pi�kne włosy, 
tylko jedna. wad�. palisz papierosy. 
123) 
Dwadzie�cia na rano, trzydzie�ci w południe. 
pi��dziesi�t na wieczór a reszta buch w studni�. 
 
124) 
A co do pija�stwa to� miał wyliczone,  
bo� pieni�dze składał na kochan� �on�. 
125) 
Ty� Kasie�k� kochał na miesi�c do roku, 
by zawsze szcz��liwa stała ci u boku. 
126) 
A bo nieraz młodzi szcz��liwie si� schodz�, 
a po roku. po dwóch, to si� ju� rozchodz�. 
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127) 
1.Pami�taj Kasie�ko �eby� pami�tała,  
aby� Jaste�kowi dobrze gotowała. 
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2. Sobie gotuj kaw� a jemu polewk� 
a robi� nic nie chciej, niech ci chowa dziewk�. 
128) 
Nie b�dziesz si� nudzi� Kasie�ko godziny, 
bo Jasiu pochodzi nie ze złej rodziny. 
129) 
Trzymali ci� Kasiu jak pszeniczne ziarno. 
teraz ci� oddaj� Jasie�kowi darmo. 
130) 
Tatulu, matulu chciało si� wam zi�cia, 
to b�dziecie spali w stajni u. ciel�cia. 
131) 
Nie turbuj si� Jasiu co ludzie gadaj�, 
bo ludzie dwie cz��ci zawsze dokładaj�. 
132) 
Nie martw si� Jasie�ku. �em ci tak �piewała 
jakby� do mnie przyszedł, to bym ci� te� chciała. 
133) 
1.Jak et� b�dzie krzywdził zamknij go w piwnicy  
 i troszeczk� wody postaw mu w miednicy. 
2.A jak si� powtórzy, to uciekaj do mnie  
a ja wtedy drania z motyk� dogoni�. 
3.Pami�taj, Jasie�ku, aby tak nie było,  
 �eby ci si� �ycie szybko nie znudziło. 
134) 
Chodził młyn. chodził młyn i chodzi w kółeczko 
przyjmijcie Jasie�ka jak rodzone dziecko. 
135) 
Leci woda. leci przez długi bystry rów. 
podaj Jasiu r�k� i bywaj zawsze zdrów. 
136)  
Ko�cz� to �piewanie i ko�cz� ta�cowa�  
tylko si� musimy jeszcze pocałowa�. 
137) 
Dzi�kuj� muzyce za tak pi�kne granie 
a tobie Kasie�ko za wyta�cowanie. 
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138) 
Dzi�kuj� ci Kasiu, �e� mnie zaprosiła 
a ty mi podzi�kuj, �em cl usłu�yła. 
139) 
l. Dobrze jecha� wozem ale lepiej sann�,  
 dobrze by� kobiet� ale lepiej pann�. 
2. Dobrze by� kobiet�, bo ludzie gadaj�. 
 ale lepiej pann�, bo chłopcy kochaj�. 
140) 
Naucz si� Kasie�ko drobniute�ko chodzi�. 
bo drugiej mamusi nie mo�na dogodzi�. 
141) 
Chwaliła� si� Kasiu, �e Stasiu serduszko 
a on ci� wybije i kopnie pod łó�ko. 
142) 
Chwaliła� si� Kasiu, �e Stasiu lillja 
nie raz on ci nie raz oczka popodbija. 
143) 
Wydała� si� Kasiu (o niewielka szkoda. 
b�dziesz chłopców kocha� teraz taka moda. 
144) 
1.Ju�e� si� Kasie�ko ju�e� si� wydała,  
nie b�dziesz dru�czyła tylko kumowała. 
2.B�dziesz kumowała co roczek, co jesie�,  
b�dziesz przetrz�sała Jasle�kowi kiesze�. 
145) 
Wesele, wesele jutro poprawiny 
za roczek niecały pójdziemy na chrzciny.  
146) 
1. Kole�anko miła có�es narobiła 
 sama� si� wydała mnie �e� zostawiła. 
2. Sama� st� wydała, jeste� bez kłopotu. 
 a ja musze czeka� nast�pnego roku.  
147) 
Wydała� si� Kasiu, ja si� wydam potem  
a ty mi opowiesz jak dobrze �y� z chłopem.  
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148) 
Kiedy� ty Kasie�ko wianek oddawała  
to twoja mamusia w ko�ciele płakała. 
149)  
Kasie�ko, Kasie�ko wianeczka nie �ałuj,          
rzu� wianek pod ław� Stasie�ka pocałuj. 
150)  
 �eby� sto lat �yła i wianeczek wiła  
 ju� tak� nie b�dziesz jak�e� pann� była.                      

  151} 
1.Kasie�ko, Kasie�ko ju�e� si� wydała,  
  ju� nie b�dziesz ludziom nagłowi� siedziała. 
2.Bo czy to przy �niwach czy to przy kopaniu   

   ci�gle była mowa o twoim wydaniu. 
152) 
Miała� ty Kasie�ko chłopaków niemało, 
zechciała� Jasienka, nie wiem co si� stało. 
153) 
Leci ptaszek gór� i pisze litery,  
Ju� ci si� sko�czyły panie�skie spacery.  
154) 
Nie smu� si� Kasie�ko, ju� ci wszystko jedno,  
dostała� Jaste�ka jak  bukowe drewno. 
155)  
U naszego Jasia trawka si� zieleni,           
kto j� b�dzie kosił, Jasiu, bo si� �eni.                           
156)  
�enisz si� Jasie�ku, bo ci pachnie �ona  
nieraz ci zapachnie kawalerska strona. 
 
157) 
Sama ja se samajak na so�nie szyszka, 
bo mi si� wydała moja towarzyszka. 
158) 
Zapłaczesz Kasie�ko, zapłaczesz ty nieraz  
jak ci b�dzie robił kolebeczk� stolarz.             
 
 



 51

159)  
Zobaczysz Kasie�ko co znaczy kochanie, 
jak ci Jasiu powie: "niedobre �niadanie!" 
160) 
Wisi jabłko wisi ale upa�� musi  
a Jasiu Kasie�k� pocałowa� musi. 
161) 
Całowałe� Jasiu Kasie�k� po nocach,  
teraz j� pocałuj przy mamusi oczach.        
162) 
Całowałe� Jasiu Kasie�k� pod drzwiami, 
teraz j� pocałuj przed swymi go�ciami.  
163) 
Pi�knie ci Kasie�ko w tej białej sukience,  
ju� ci nikt nie powie: "Dzie� dobry panience".  
164)  
Wygl�dasz Kasie�ko jak w doniczce kwiaty,  
a Jasiu przy tobie jak piesek kudłaty. 
165) 
Ona ci wypierze, je�� ci ugotuje, 
jak mu czasu starczy, to ci� pocałuje.  
166) 
Spojrzyj ty Kasie�ko w gór� do powały, 
�eby twoje dzieci siwe oczka miały. 
167) 
Wylicz ty Kasie�ko ile dziur na dachu, 
tyle b�dziesz miała w pierwsz� nock� strachu. 
168) 
Jak si� b�dziesz bała, to si� przykryj z głow�,  
niech si� co chce dzieje z t� drug� połow�. 
 
 
169)  
Nie b�dziesz Kasie�ko po wieczorach lata�, 
 si�dziesz na stołeczku, b�dziesz spodnie łata�. 
170) 
Pi�knie� si� Kasie�ko, pieknie� si� ubrała, 
pewnie� za granic� po stroje jechała. 
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171) 
Leci ptaszek gór� niesie w dziubku wod�, 
nie patrz na maj�tek tylko na urod�. 
172) 
Czemu� si� Jasie�ku w ko�ciele rumienił? 
Pewnie ci �al było, �e� si� ju� o�enił. 
173} 
Wesele, wesele dzi� mojej siostrzyczki,        
b�d� pi�, ta�cowa� a� podr� trzewiczki. 
174) 
1.Pami�taj Stasie�ku. �eby� j� szanował  
 bo to nie jabłuszko, �eby� j� kosztował. 
2.Jabłuszko skosztujesz, niedobre wyrzucisz,  
  ona twoja �ona. szanowa� j� musisz. 
175) 
Pami�taj Zosie�ko, co ci mama rzekła, 
gdy b�dzie ci� bijał, by� do niej uciekła. 
176)  
Nie b�dziesz Zosie�ko czesała fryzury, 
głowa pójdzie na dół a brzuszek do góry.  
177) 
Jak b�dziesz ta�czyła, spojrzyj do piecyka. 
�eby� miała w �yciu pierwszego chłopczyka. 
178) 
Zosie�ko, Zosie�ko, �eby� dobr� była.  
�eby� Stasie�kowi krzywdy nie robiła. 
179) 
Niedobry ten oset co si� w polu rodzi, 
nie ka�da synowa te�ciowej dogodzi. 
180) 
Poszła� ty Zosie�ko, za starego osła, 
osioł b�dzie robił, ty se b�dziesz rosła. 
181) 
Pami�taj Stasie�ku, �eby� jej nie bijał, 
bo� jej nie kołysał ani nie powijał. 
182) 
1.Mówiła� Zosie�ko. �e Stasiu ubogi,  
on ci kupił suknie do samej podłogi. 
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2.Suknie do podłogi, welon za kolana, 
jeszcze ci obtecał syna Jak Cygana. 
183) 
Leci ptaszek gór�. smutno sobie nuci, 
ju� ci si� Zosie�ko panie�stwo nie wróci. 
184) 
1.Pami�taj Stasie�ku , �eby� J� szanował,  
 wieczór nogi umył, rano pocałował. 
2. Wieczór nogi umyl. �eby z tob� spaia rano pocałował, �eby ci je�� 
dała. 
185) 
	wieciło słoneczko z wysokiego nieba,          
nie �ałuj Stasie�ku swej Zosie�ce chleba. 
186) 
Mamusia si� cieszy, �e córk� wydaje, 
a tatu� si� smuci, �e maj�tek daje. 
187) 
Trzymała ci� mama jak pszeniczne ziarno 
a teraz ci� dała Stasiowi za darmo. 
188) 
Wstawaj ty synowa ju�e� si� wyspała. 
wyp�dzaj sw� krow�, co ci mama dała. 
189) 
Nie ptacz�e Zosie�ko. nie masz co �ałowa�. 
dostała� Stasie�ka to masz go szanowa�. 
190) 
1.W moim ogródeczku słowniczek zanucił,  
ju� ci si� Zosie�ko panie�stwo nie wróci. 
2.Nie wróci, nie wróci i wróci� nie mo�e,  
szcz��liwego �ycia daj wam wielki Bo�e. 
 
 
191) 
W moim ogródeczku powoik si� snuje. 
przypatrzcie si� ludzie czy im nie pasuje.   
192) 
Płynie woda płynie po kamieniach blisko,    
zamieniła� Zosiu dzi� swoje nazwisko. 
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193) 
Chwaliłe� si� Stasiu, �e� taki bogaty 
 masz te jedne spodnie i to na nich laty. 
194) 
Nie bój si� Józie�ku nie b�dziesz miał głodu,  
jest tam u Kasie�ki pół stodoły bobu. 
195) 
Musisz ty Józie�ku kl�cze� pół godziny, 
zanim ci� Kasie�ka pu�ci pod pierzyn�. 
196) 
A ty panie młody, czemu� zadumany. 
czy Kasia nieładna, czy maj�tek mały?  
197)  
Jak Kasia nieładna to nic nie zrobimy,  
jak maj�tek mały kota doło�ymy. 
198) 
	wieciło słoneczko z wysokiego nieba. 
nie �ałuj Józie�ku swej Marysi chleba. 
199) 
Nie �al mi urody nieurodna byłam, 
tylko mi �al �wiata, boga nie u�yłam.  
200) 
1.Ryczy wół. ryczy wół, �e si� nie wylenił,  
 płacze Jasiu, płacze, �e si� nie o�enił. 
2.Nie rycz wole. nie rycz, jeszcze si� wylenisz, 
 nie płacz Jasiu, nie płacz Jeszcze si� o�enisz.  
201) 
U mojej mamusi, u mojej, u mojej,  
ró�owy kwiateczek na okienku stoi. 
202) 
Stoi on ci stoi, bom go postawiła,  
�ebym do mamusi drogi nie zmyliła. 
203) 
Ro�nie trawka ro�nie do góry konarem, 
cho� nie mam maj�tku ciesz� si� honorem. 
204) 
Ani mi si� �niło, anim SE my�lała, 
�e ja dzisiaj z tob� b�d� ta�cowała. 
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205) 
Zapłaczesz ty Mary� nie raz lecz dwa razy, 
zapłaczesz Marysiu jeszcze tysi�c razy.     
206) 
Chodziła� Marysiu kr�tymi drogami 
dostała� Jasie�ka z krzywymi nogami. 
207) 
Do tej Jasiu do tej. co ma pier�cie� złoty. 
nic do tej smarkuli co nie ma kosuli. 
208) 
Pami�taj Jasie�ku. �eby� j� szanował, 
na ka�d� niedziel� buciki pastował, 
209) 
1.Całowałe� Jasiu w sieni przy drabinie  
 a teraz pocałuj przy całej rodzinie. 
2.Nie udawaj Stasiu, �e ci si� tak widzi,  
pocałuj j� ładnie, niech ci� si� nie wstydzi. 
210) 
Ty nasza Marysiu. ty  kwiateczku ró�y 
czemu� nie chodziła we wianeczku dłu�y. 
211) 
Ty nasza Marysiu, ty nasz milijonie 
jak ci dzisiaj ładnie w tym białym welonie. 
212) 
Pewnie� ty Marysiu miliony wartała. 
�e� si� Staste�kowi za �on� dostała. 
223) 
A te nasze dr��ki z du�ej pychy słyn� 
wybrały se chłopców zjedna koszulin�. 
214) 
Mamusia �egnała i rzewnie płakała.  
"Córu� moja córu�, co� si� doczekała"! 
215) 
Mamusia �egnała i rzewnie płakała: 
"Córu� moja córu�, jam ci� wychowała"       
217} 
	wieci sło�ce �wieci i gwiazdeczek siedem, 
wszyscy swada ładni, najładniejszy jeden. 
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218) 
Gdzie� go ty znalazła, przy jakiej ulicy. 
bo na twój wianuszek płac� urz�dnicy. 
219) 
Chodziła� Marysiu po rozstajnych drogach, 
znalazła� Jasie�ka na rapciatych nogach. 
220) 
	wieci, sło�ce �wieci, �e pełno jest blasku  
a Marysi domek stoi se na piasku. 
221) 
Leci ptaszek gór� i piszczy i piszczy, 
�e na moj� Kasi� spogl�daj� wszyscy. 
222) 
W Kolbuszowej ładnie, w Kolbuszowej �miało, 
tylko w tym miasteczku panienek za mało. 
223) 
Miała� ty Marysiu wianeczek niebieski  
 zło�yła� go dzisiaj u stóp Matki Boski. 
224) 
1.Za gór� za gór� kapust� r�bali  

 jak Kasia z Jasie�kiem do �lubu jechali. 
2.Do �lubu Jechali a rzewnie płakali 
 i oczka chusteczk� zgrzebn� wycierali. 
225)  
Jeszczem nie urosła mamusi po kostki, 

ju� mnie wywołuj� chłopaki na mostki. 
226)  
Biały goł�beczek w gór� si� unosi,  
nasza pani młoda na �lub nas poprosi. 
227) 
Pewnie ty Kasie�ko serce masz z kamienia,      
ojciec matk� płacz� a ty� bez sumienia. 
228) 
Dzie� dobry ci Kasiu, czy�e� si� wyspała, 
 ludzie nam mówili, �e� w nocy płakała. 
229)                                                             
1. Do izby wchodzimy. Boga pochwalimy.  
 chciała� Kasiu Jasia, to ci prowadzimy. , 
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2. To na wieki wieków Kasia mu odrzecze, 
a z du�ej rado�ci gorzka łezka ciecze.        
230)                                                                    
Obejrzyj si� Jasiu, obejrzyj za sob�, 
mama załamuje r�cz�ta za tob�.       
231) 
Mechowieckie pola to zalała woda, 
po�pieszaj Jasie�ku, oczekuje młoda.. 
232)  
1.Ty nasza Marysiu, wyjd� po nas, wyjd� po nas, 
bo je�li nie wyjdziesz, co po nas, co po nas. 
2.A je�li nie wyjdziesz, to ci� odjedziemy  
i twojego Jasia ze sob� we�niemy. 
233) 
Uciekaj  Kasie�ko koło stajeneczki,                          
�eby ci nie zdj�li �lubnej sukieneczki.  
234)                                                       
1.Biały goł�beczek w gór� si� unosi,  
nasza pani młoda na wianeczek prosi. 
2. Na wianeczek prosi, �eby uprosiła. 
�eby mój talerzyk złotem napełniła.  
235)                                                               
Wesele si� ko�czy smutek si� zaczyna. 
Kasie�ka si� smuci, �e ju� nie dziewczyna. 
236) 
Po�piesz si� Kasie�ko gdzie organy graj�, 
tam wszystkie panienki wianuszki składaj�. 
237) 
Przebierała� Kasiu ale� nie przebrała, 
wybrała� se Jasia, co �adna nic chciała. 
 
 
238) 
Ko�ciółek z deszczułek na góreczce twojej  
zawi�zał ksi�dz r�ce tej siostrzyczce mojej.     
239) 
Chwaliłe� si� Jasiu swemi dolarami,   
teraz na wianeczek płacisz grosikami. 
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240) 
A ten nasz pan młody to jest. cyganeczek,    
za czerwon� wódk� chciał kupi� wianeczek.   
241) 
Trzy ró�e na górze, czwarta p�kaj�ca    
ju� mi si� wydała siostra kochaj�ca. 
242) 
W kolbuszowskim polu rozkwitła lilija  
niech was błogosławi Jezus t Maryja. 
243) 
Leci ptaszek gór� i ma w dziubku o�ci. 
Niejedna ci panna Jasle�ka zazdro�ci. 
244) 
Po co� ty Jasie�ku tam do Zosi poszedł,  
bieda na podwórku ro�nie stary oset. 
245) 
Nie płaczu� Zosie�ko bo płacz nie pomo�e  
dwa serca zł�czone klucz rzucony w morze. 
246) 
1.Si�gnij ty Zosie�ko praw� r�k� do dna 
dostaniesz wianeczek je�li b�dziesz godna. 
2.Dostaniesz wianeczek, ale ju� niecały  
cztery ró�e kwiatu z niego obleciały. 
3. Cztery obleciały. pi�ty oblatuje, 
ju�e� nic panienka, bo si� wianek psuje.  
247) 
1.Czego� ty Zosie�ko przy �lubie płakała,  
 jak�e� Jasie�kowi r�czk� podawała? 
2.Podała� mu r�czk�, ksi�dz wło�ył obr�czk�  
 przed ksi�dza oczami zalała� si� łzami. 
3.Zalała� si� łzami, zacz�ła� si� smuci�, 
�eby twój wianeczek mógł Jeszcze powróci�. 
4.Nie pomo�e smutek ani �aden �wi�ty,  
  bo ju� twój wianuszek na wieki zamkni�ty. 
249) 
Mam ci ja chłopczyka jak we wózku lalka. 
nie we�mie go �adna moja kole�anka. 
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250) 
Pozna� ci to pozna� chłopca z Nowej Huty, 
robociarska bluzka i gumowe buty. 
251) 
Mam ci ja chłopczyka jak kwiateczek ró�y, 
ale go tu nie ma, bo we wojsku słu�y. 
252) 
Koło domu �cie�ka chowaj matko pieska, 
masz córeczk� ładn� chłopcy j� wykradn�. 
253) 
Tam gdzie prosta droga to kasztany sadz�, 
jeszcze nie urosła, ju� si� o ni� wadz�. 
254) 
Gdzie czyste �ródełko tam koniki pij�, 
gdzie ładna dziewczyna to si� chłopcy bij�. 
255)  
Wie bijcie si� chłopcy na Boga �wi�tego.     
za wszystkich nic pójd�, tylko za jnego.  
256)  
Szeroki i długi listek na kalinie, 
głupia ta dziewczyna, co za chłopcem ginie. 
257) 
Sprzedam kop� jajek, kupi� se ładnego, 
b�d� si� co nocy, przytula� do niego.  
258)  
Jak�em si� zalecał, kiełbasy wisiały,    
Jak�em si� o�enił, gdziesik si� podziały.  
259) 
Siwy konik siwy konopiasta grzywa, 
i ci� nie znałam to byłam szcz��liwa.  
260) 
1.Jak�em si� zalycał to� mi spodnie prała, 
 jak�em si� o�enił, koszuli� nie chciała. 
2.Koszuli� nie chciała, wyprała mi mama 
 ja pójd� od ciebie, ty zostaniesz sama. 
261 
1.Pami�taj se Józiu, �eby� jej nie bijał,    
 bo si� na jej głowie rozmaryn rozwijał. 
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2.Rozmaryn rozwijał, ró�a rozkwitała.  
by na ciebie Józiu wi�cej nie płakała. 
262) 
1.Powiadali ludzie, �e Józio ubogi,       
kupił Zosi welon do samej podłogi.  
2. Welon do podłogi i sukienk� biał� 
jeszcze jej obiecał do kołyski mał�.   
 263) 
1.My�lała� se Mary�, �e za chłopem dobrze,  
a tu trzeba robi� a� si� skóra podrze.        
2.A� si� skóra podrze a r�ce urobi�.  
bo �adnemu chłopu, baby nie dogodz�. 
3. Nie dogodz� w praniu ani w prasowaniu, 
tylko mu dogodz� jeszcze w Jednym spaniu.  
264) 
My�lała� se Zosiu, �e ci b�dzie lepiej, 
 nie raz ci si� nie raz postronek przylepi. 
265) 
Dzi�kuj� cl Mary� �em ci wydruszczyła, 
 �eby� mnie za roczek w kumy zaprosiła.  
266) 
Chwaliła� si� Zosiu, �e u ciebie złotko,  
Józia se tam weszła po kolana w błotko.          
267) 
Nosiło go we dnie, nosiło go w nocy, 
 pokaleczył sobie na gał�ziach oczy.  
268) 
1.Spojrzyj no se Zosiu po szerokim niebie  
jak si� zasmuciły gwiazdeczki na ciebie. 
2.Gwiazdeczki si� smuc�, kwiatki o ci� płacz�,  
straciła� wianeczek, sama nie wiesz za co. 
 
269) 
Nie chciała� Zoste�ko chleba z masłem jada�. 
wolała� z Józie�kiem przez okienko gada�.       . 
270)  
Ty moja Zosie�ko ty kwiateczku ró�y,  
czemu� nie chodziła we wianeczku dłu�y. 
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271) 
1.Pewnie� se ty Zosiu pomara�cze jadła, 
 �e� si� Józie�kowi, do serduszka wkradła. 
2.Pomara�cze jadła, piwkiem popijała,  
�e� si� Józie�kowt za �on� dostała. 
272) 
Nie �ałuj Zosie�ko �e� si� o�eniła, 
nie b�dzie ci� wi�cej ju� mamusia biła. 
273)   
Spojrzyj se Zoste�ko na gwiazdy na niebie,   
tyle Józio �cie�ek wydeptał do ciebie, 
274) 
Ju�e� ty Marysiu panieneczk� nie jest,  

ju� ci� stare baby zapisały w rejestr. 
275) 
1. Pada deszczyk pada a na drodze �lisko, 
ju� ci si� zmieniło Zosie�ko nazwisko.  
2. Ani ci si� �niło, ani� se my�lała, 
�e si� tak Zosie�ko b�dziesz nazywała. 
276) 
Zaszło sło�ce zaszło, nie b�dzie �wieciło  
ju� ci si� Zoste�ko panie�stwo sko�czyło. 
277) 
Ju�e� ty Zosiu, w tym rodzie, w tym rodzie.   
b�dzie ci� Józie�ko ganiał po ogrodzie.    
278}      
Marysine oczka to zalotne były, 
z dziesi�tego pola, Józie�ka zwabiły. 
279} 
Ładna� ty Marysiu, niemała, niedu�a, 
w tym białym welonie wygl�dasz jak ró�a. 
 
280) 
Nie turbuj si� Mary� co b�dziesz robiła, 
b�dzie co rok prorok, to b�dziesz bawiła. 
281) 
Ju� ci si� złamała ławka pod jaworem. 
na której siedziała� wci�� z Jasiem wieczorem. 
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282) 
1.Pami�taj Marysiu, �e� Ju� wyszła za m��,  
od ta�ca, zabawy oczka sobie zawi��.  
2.Od ta�ca zabawy, od ka�dej muzyki, 
 teraz b�dziesz zbija� dzieciom na buciki. 
283) 
Marysiu, Marysiu co ci po welonie, 
daj go Jasie�kowi niech nim sp�ta konie. 
284) 
1. Wygrała� Marysiu jak na loteryji, 
dostała� Jaste�ka z dobrej familiji. 
2.Z dobrej familiji i z dobrego rodu,  
si�gnie do kieszeni pieni�dzy jak lodu. 
285) 
Płyn� g�ski płyn�, ju� s� za dolin�, 
nie turbuj si� Mary�, b�dziesz gospodyni�. 
286) 
Nie bój si� Marysiu Jasie�kowej mamy, 
ona ci� przykryje dwoma pierzynami. 
287)  
Pewnie� ty Marysiu pomara�cze jadła, 
�e� si� Jasie�kowi do serduszka wkradła.  
2. Pomara�cz nie jadłam, pyszna nie chodziłam,    
tylko si� w ko�ciele pobo�nie modliłam.  
288) 
1.Ty nasza Marysiu, ty tyle tysi�cy, 
 ty� si� spodobała w ko�ciele kl�cz�cy. 
2.W ko�ciele kl�cz�cy jak�e� si� modliła  
Janek sobie my�lał �eby� jego była. 
289) 
Spojrzyj se Marysiu na ko�cielne dzwony. 
to tam twój wianeczek pozostał zielony. 
290) 
Ta nasza Zosie�ka jak mirtowy wianek,     
a ten nasz starosta jak rozbity dzbanek. 
291) 
1.Mamusiu, mamusiu nie �al to wam b�dzie,  
wszystkie córki w domu a waszej nie b�dzie, 
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2.Dali�cie j� dali za góry za lasy, 
 �eby nie chodziła do komory wasy. 
292) 
Na wysokiej wie�y tam korona le�y,  
nieszcz��liwa panna, która chłopcom wierzy. 
293) 
Nieszcz��liwa stuła co r�ce wi�zała, 
Marysia szcz��liwa co ci przyrzekała. 
294) 
Przysi�gałam Bogu i Stasie�ku tobie, 
�e ci� nie opuszcz� a� do �mierci w grobie. 
295) 
1.Pami�taj dziewczyno, �eby� dobr� była,  
aby� Jasie�kowi krzywdy nie robiła. 
2.Krzywdy nie robiła i nie okradała,  
przy ka�dym obiedzie buziaka mu dała. 
296) 
B�dzie ci� Ja� kochał, kochał z całej mocy       
tylko nie chod� nigdy za innymi w nocy. 
297) 
Kole�anko Mary� ju�e� si� wydała 
b�dziesz z m��em Jasiem dobre �ycie miała. 
298) 
Ładnie ci Stasie�ko w tym białym welonie 
ładnie b�dziesz je�dzi� z wózkiem po zagonie. 
299) 
Przebierała� Stasiu ale� nie przebrała, 
lepszego bym sobie z drzewa wyciosała. 
300) 
Nikogo mi nie �al tylko Zosiu ciebie, 
bo�my si� lubiały jak aniołki w niebie. 
 
301) 
1. To ju� nie wesele, tylko zaczepiny 
to ju� nie panienka tylko gospodyni.. 
2. Ju� to nie wesele tylko zaczepiny. 
za dziewi�� miesi�cy przyjdziemy na chrzciny. 
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302) 
1.Ładnie �e� Zosie�ko wianka nie straciła.  
do swojego czasu skromniutko nosiła. 
2.Ty� go przypinała drobnymi szpilkami  
a on ci uciekał za kawalerami. 
303) 
Przypatrz si� Zoste�ko, co si� w tobie �wieci, 
masz wianeczek z mirtu chusteczk� ze �mieci. 
304) 
Na wysokiej jodle ptaszkowie usiedli 
powiadaj� ludzie, �e si� nie najedli. 
305) 
1. A te ładne panny to s� wymy�lnice 
chciałyby si� wyda�, nie maj� spódnice.  
2. Jak si� jedna wyda to drugiej po�yczy, 
dziesi�� si� ich wyda w tej samej spódnicy. 
306) 
Dobrze� ty zrobiła, �e� si� ju� wydała, 
nie b�dziesz na ludzkich j�zykach siadała. 
307) 
Dali�cie Zosie�k� a� poza granic�, 
�eby nie chodziła do was po pszenic�. 
308) 
1.Na wójtowym polu tam jest kamie� gładki  
nie bój si� Zosie�ko Franusiowej matki. 
2.Franusiowa matka to dobra mateczka,  
ona ci nie rzecze marnego słóweczka. 
309) 
1.Siedziała na rowie, jechali swatowie, 
 poprawiła Zosia wianeczek na głowie. 
2. �eby� poprawiała z rana do wieczora. 
ju� nie b�dziesz tak� jak� była� wczoraj.  
310) 
Wczoraj była� tak� jak ró�a w ogrodzie,   
dzisiaj zasmucona jak lilija w wodzie. 
311) 
My�lała� Zosie�ko, �e b�dziesz do stroju, 
Jasie�ko ci kupił widełki do gnoju. 
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312} 
Oj nie �ałuj Jasiu talara jednego. 
ona nie �ałuje wianuszka swojego. 
313) 
Kup Zosi sukienk�, kup jej z paseczkami. 
�eby� j� rozpoznał mi�dzy panienkami. 
314) 
Kup Jasiu. Zosie�ce na fartuszek płótna, 
�eby nie chodziła po weselach smutna. 
315} 
Nie damy ci Zosiu naszego s�siada, 
we� sobie słowika co w gaiku siada. 
316) 
Moja kole�anka, moja towarzyszka, 
chodziły�my razem, bo� mi była bliska. 
317) 
Do ko�cioła obie i z ko�cioła obie,  
gadali tu ludzie o mnie i o tobie. 
318) 
Miała� ty Zosie�ko wianeczek ró�owy, 
ale zło�yła� go u stóp Jezusowych. 
319) 
Nie maj�tek ciebie Zosie�ko wydaje, 
uroda i sława, dobre obyczaje. 
320) 
Miała� ty Zosie�ko kawalerów dosy�, 
�aden z nich nie umiał o twój wianek prosi�. 
321) 
Szkoda ci� Zosie�ko �e� tyla urosła, 
�adna go nie chciała ty� za niego poszła. 
 
 
322) 
Rozpoczynam taniec, nie wiem jak zanuci�, 
�eby pani młodej go�ci nie zasmuci�. 
323) 
Drobny groch, drobny groch, bom sama sadziła, 
ładnego mam swata, bom Boga prosiła. 
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324) 
1.Ładnego mam swata, jak kropelka rosy,  
czerwony, rumiany kr�c� mu si� włosy. 
2.Kr�c� mu si� włosy, cho� ich nie faluje, 
 przypatrzcie si� go�cie czy nam nie pasuje. 
325) 
Drobny groch, drobny groch, a mój najdrobniejszy, 
wszystkie swacia ładni a mój najładniejszy. 
326) 
Na naszym kołaczu to czubek ze złota, 
bo to była nasza ze swatem robota. 
327) 
1.Leci ptaszek gór� i pisze litery,  
ju� ci si� sko�czyły spacery, spacery. 
2. Sko�czyły spacery i te wystawanki. 
teraz ci zagraj� w kolebce organki.  
328) 
Leci ptaszek gór�. ju� jest nad cmentarzem,  
nie turbuj si� Jasiu b�dziesz gospodarzem. 
329) 
Leci ptaszek gór�. ju� jest nad olszyn�. 
nie turbuj si� Mary� b�dziesz gospodyni�. 
330) 
1.Nie turbuj si� Jasiu nie b�dziesz miał głodu,  
bo tu u Marysi pełna góra bobu. 
2.Pełna góra bobu i to robacznego,  
 nie b�dziesz kupował omasty do niego. 
331) 
Zagr�j�e muzyka na całego smyka,     
a ja ci zapłac� jak sprzedam konika. 
 
 
332) 
Zagr�j�e muzyka na cienki, na cienki 
to se pota�cuj� bukowskie panienki. 
333) 
Zagraj�e muzyka, zagraj�e nam ładnie, 
bo jak nam nie zagrasz to ci czapka spadnie. 
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334) 
A u naszej swasi przed sieni� przed sieni� 
czerwieni� si� jabłka, czerwieni� czerwieni�. 
335) 
�adna go nie chciała, wszystkie nim gardziły, 
ty� za niego poszła wi�c b�dzie ci miły. 
336) 
1.Cieszy si� Zosie�ko twoja rodzineczka,  
�e� ty dotrzymała do czasu wianeczka. 
2. �e� go nie straciła w polu, na ulicy 
tylko go oddała� w ko�ciele przy �wiecy. 
337) 
Upro� se Zosie�ko Boga najwy�szego, 
�eby ci� lubiła rodzineczka Jego. 
338) 
Dostała� Zosie�ko chłopca przystojnego, 
b�dziesz na paluszkach lata� koło niego. 

 
2.Kto jej wyszywał? Ułani nasi  
wyszyli, wybili fartuszek Stasi 
 
340) 
Hej, w polu w polu na ziemniaczysku, 
nie umiał pracowa�, dostał po pysku. 
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342) 
A ju� ci to po weselu ju� te� i po �lubie, 
pu�� kogutka do kokoszki niech se podziubie. 
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