
OBYRTKI 
 
Mel 1 (Ej, pasłabyk jo pasła)  
 
1.Ej, pasła byk jo pasła, nie dali mi ma-asła 
Ej, chleba-a łokraicek, zjod mi go Jani-icek. 
 
2.Ej, siostry moje siostry, na dół wodom po-osły 
Ej, ino-o ta została, co krowy posa-ała. 
 
Mel 2 (A ło lele, ło lele)  
 

1. A ło lele ło lele, dobrze mi sie miele 
A ni mos mnie mamulko, ino do niedziele. 

 
2. A ino do niedziele, ino do soboty 

A mos mnie mamulinko,ino do roboty 
 
 
 
Mel 3 (Mikś nr 1005)  
 

1. Na, miły, mocny Boze, jakze tu piyeknie grajom 
Jaze sie Brysickowe ej, ściany łozlygajom 
 

2. A na wysokim dymbie, ej, gołombecek siedzioł 
Dałabyk ci gymbusi, ej, zebyś nie powiedzioł 
 

3. Na, bo jakbyś powiedzioł, ej, jo byk sie wstydziła, 
Ześ ty mnie pocałowoł, a jo sie nie broniła  
 

Mel 4 (Mikś nr 1018) 
 

1. Od zachodu do zachodu, do samego Czańca 
Corne botki do roboty, cyrwone do tańca 
 

2. Ej, nie klupkoj, nie klupkoj, bo tu grubo ściana 
Ej, klupnij na łokienecko, to cie puscem sama 
 

3. Takigo mi Jasia dali, co sie zawse scura boł, 
Nigdy sy mnom nie nocowoł, ino w siyni z mietłom stoł 
 
 



KOŁO 
 
Mel 1 
 

1. Rozleciały mi sie siwe gołymbisie, 
a po polu po polu /x2 
Bydom wybierały, bydom wybierały, 
na pszenicke z konkolu /x2 
 

2. Rozleciały mi sie siwe gołymbisie  
A po lesie, po lesie /x2 
Po cym ześ mie poznoł o mój Jasinecku 
A po głosie, po głosie /x2 

 
Mel 2  
 

1. Nawróć Kuba koze rogami do lasa, 
niekze sie łuciesy ta górolsko hasa /x2 

 
Mel 3 
 

1. Płynie woda skokiem koło moich okien  
Ni moge jij zastawić/x2 
Kochałak jednego, łozgniewałam se go  
Ni moge go naprawić/x2 
 

2. Porachuj dziewcyno gwiozdecki na niebie 
Na jak ik porachujes, ej powrócem do ciebie 
Abo sie powrócem, abo cie zasmucem 
Na abo sie dziewcyno, ej roz do ciebie wrócem 
 

Mel 4  
 

1. Wesołe, wesołe gronicki bywały, 
Pokiel moje nózki po nik chodzowały, hej, 
po nik chodzowały 

 
2. Zeby mi tak było, jak mi było łoni, 

To byk jo se śpiyewoł, jak zwonecek zwoni, hej, 
Jak zwonecek zwoni  

 
 
 



 
 
ZBÓJNICKIE  
 
Chycili Kroćpoka  
 

1. Chycili Kroćpoka na zielo-nych łukak 
Cymu sie nie bronił mioł toporek w rukak 
 

2. Chodziłeś Kroćpoku z sabelko-om u pasa 
A dzisioj w piwnice ginie twoja krasa 
 

3. Chodziłeś Kroćpoku w złocisty-k ciżemkak 
Teroz cie katowie wyniesom na rynkak 
 

4. Chodziłeś Kroćpoku we wielki-im kłobuku 
Teroz twoje zycie na nojwyzsym buku 
 
Kłobuk - kapelusz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WALCZYKI 
 
Świyć miysioncku  
 

1. Świyć miysioncku pomaluśku bez tyn ciymny las, 
Bo jo ide do mej lubej juz łostatni roz /x2 
 

2. Świyć miysioncku pomaluśku bez to łoranie, 
Bo jo ide do mej lubej na pożegnanie /x2 
 

3. A kie przysed pod łokiynko una mówiła 
Lepi byk sie kochanecku nie była znała /x2 
 

4. Zynić sie nom nie pozwolom nasi rodzice 
Abo śmierć, abo wesele taki nom zycie /x2 
 
 
 

Coś Ty dziewcyno robiła 
 

1. Coś tydziewcyno robiła, 
ześ całom nocke świyeciła. 
||:Drobno kapuste siekała, 
na Ciebie Jasiu cekała:|| 

 
      2.   Posłak jo se do gronicka, 

nazbiyerałak kuopytnicka, 
||:Kuopytnicka drobnej liści, 
coby chłopcy ku mnie przyśli:|| 

 
      3.   Gorała sosna gorała, 
            dziewcyna puod niom siedziała 
            ||:iskierki na niom padały, 
            Jaśkowe łocka płakały:|| 
 
      4.   Ej wy łocka co płacecie, 
            wy moimi nie bydziecie, 
            ||:ej nie bydziecie na wieki, 
            bo mój chuodnicek daleki:|| 
 
 
 
 



PASTERSKIE/POLNE 
 
Wy moje łowiecki 
 

1. Wy moje łowiecki wy moje baranki,  
Na, cymu tak becycie, na cymu tak becycie 
||:Na, cy wy na gorze, abo na dole,  
Na, wodzicki ni mocie:|| 
 

2. Hole moje hole, wy moje kochane,  
Ej, Coście  spustosały, na coście spustosały 
||:Po cym ze sie bydom moje baranki 
 i łowiecki posały:|| 

 
Łowiecki becały (Mikś, nr 198) 
 

1. Łowiecki becały kie sie miesać miały, 
Łowcorzycek płakoł, nózki go bolały 
 

2. Powoli, powoli, łowiecki do soli, 
Łowcorzycek stary, za wami nie zdoli 
 

3. Becom łowce becom, choinecki nie kcom, 
Ino bacosinka po nózyckak depcom 

 
4. Wy moje łowiecki, wy moje siwule, 

Staro sie bacosek, cym wos przezimuje 
 

 
Hej, na idom se idom 
 

1. Hej, na idom se idom, łowiecki granicom, 
||:Łowcorzycek za nimi, łowcorzycek za nimi,  
Hej, wywijo policom:|| 
 

2. Ej, łowcorzycku chłopce, dobrześ owce napos 
||:A ino mi ik nie zyń, a ino mi ik nie zyń 
Ej, do kosora zaroz:|| 
 

3. Ej, naposek łowiecki, piyeknie jako łanie 
||:Cy jo za to dostano, cy jo za to dostano 
Ej, to moje kochanie:|| 
 



Hej rano, raniuśko 

 
1. Hej rano, raniuśko, rano z rosom /x2 

Idzie z krowickami/ x2 
Maryś boso 
 

2. Wychodzi słonecko spoza grapy/ x2 
Pasie tam Jonicek /x2 
Kozy, capy 
 

3. Woło na Marysie – Pój tu ku mnie/x2 
Zjemy se juzyne/x2 
Jaze przy mnie 
 

4. Jaśku, Jasinecku zaśpiyewom se/x2 
Niek sie mój głosicek /x2 
W góry niesie 

 
Byłak se  na holi 
 

1. Byłak se na holi nie dali mi syra 
pocekoj bacosku, bydo ci bocyła 
 

2. Nie gniewoj sie Hanuś zek ci syra nie doł 
bo mi se tej nocy syr zbójnicek zabroł 
 

3. Na holi, na holi, na holi zielonej 
paso sie łowiecki, nale nie dojone 
 

4. Któz ik ta napasie, któz ik ta podoji 
kiedy łowcorzycka prawo rócka boli 
 
 
 
 
 
 
 



WESELNE 
 
Mel 3 (Dunat, Adamek) 
 

1. A jadomy, jadomy, ze samego dworca 
Na, ni mogomy trafić do tego podworca 
 

2. A jadomy, jadomy ze samiutkij góry 
A kcomy sie zapytaj cy un ni mo zony 
 

3. A dejciez nom, dejciez nom grubego kołoca, 
A bo wom tu wiodomy Bronoska bogoca 
 

4. Ej,a Ty młodo Pani zabiyroj sie z nami 
Na, zostow se wionecek w siyeni za dźwierzami  
 

5. Ej, nie po to my przyśli coby my tu jedli, 
Na, ino po Maryśke, coby my jom wiedli 

 
Mel 4 (“Czepinowa”) 
 

1. Cymuześ sie nie kiepiła,  
Ej, na jak cie namowiali, 
A teroz sie bydzies kiepić, 
Ej, na jak cie majom cepić 
 

2. Ej, myślałaś se Maryśko, 
Na, ze juz ci bydzie lepij, 
Ej, a nie bydzie ci lepij, 
Dali ci na głowe ceplik  
 

3. Ej, na dzisioj jes weseli,  
Ej, a jutro poprawiny, 
Ej, na za dziewiyńć miesiyncy  
Ej, a pódemy na krzciny 
 

4. Nady jo sie nie podała 
Ej, na łojca, ni na matke 
Nady jenok sie podała 
Ej, na te nieboscke babke 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 


