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Koło mego prosa –
romans niedoszły

Koło mego prosa tryska złota rosa,
Hej, hej mocy Boże, tryska złota rosa

Oj, kiedy odejdę, Ciebie rosa okryje
Hej, hej mocny Boże, Ciebie rosa okryje

A kogo serce moje lubi, nikt się nie dowie
Hej, hej mocny Boże, nikt się nie dowie

A w naszym Hołownie, wszyscy chłopcy urodziwi
Kupowali wódeczkę, córce Bilczukowej

Ona z nimi piła, nic, nic nie mówiła
Oni sobie pomyśleli, że ich nie lubiła



Poszli na łąki i tak uradzili:
„Pojedziemy w sto par koni, będzie nas

lubiła”

Matka do nich wyszła: „co to za
zbiegowisko?”

Mówcie z czym przychodzicie - nie róbcie
chłopcy dziwowiska.

Nie bij nas matko, my nic nie zawinili,
Zapłać za wódeczkę, co córka wypiła.

Ja was o to nie prosiłam
i nie będę płaciła,
Trzeba było nie dawać,
córka by nie piła.



Ballada o żurawiach

Oj leciały żurawie,
Z sił opadły na roli.

Ziemia z rana lepiej rodzi,
Niż z wieczora

Bo z rana rośnie pszenica
Później tylko miotlica

Lepsza żonka pierwsza,
Niż druga, czy kolejna brana

Ja z tą pierwszą dzieci miałem,
z drugą prawie oszalałem



Idźcie dzieci, na służbę pracować,
W domu nie ma dla was roboty

Poszły dzieci w świat
Ja za nimi płaczę cały czas

Wstąpiłem do karczmy skoro
Napiłem się wódeczki sporo

Stary karczmarz się dziwi,
Że gospodarz tak pije

A ja tylko zapłakałem,
Swój zły los zapijałem.



Ballada weselna
Daj nam swacho sera
Pan Bóg da ci syna

Z rączkami, z nóżkami,
Z czarnymi oczkami

Oj, nie wasza to przyczyna
czy da mi Bóg syna,
To przyczyna tego,
Ukochanego mego.

Oj, Ty swaszko, nie wymawiaj się
Sera nam załatwić postaraj się
Oj, ta swaszka młoda taka,
Jeszcze w swaty nie chadzał
Sera zrobić nie umiała

Oj, ja wam sera zrobiłam
Na dachu suszyć położyłam
Ale ptaki przyleciały
I cały ser wydziobały



Na łączce zieloniutkiej
Rwała wdowa len drobniutki

A Wasylek siano kosił
Cienki głosik wiatr unosił

Rzucił kosę na murawie
A sam poszedł do domu
I siadł sobie na ławie

Z chałupy matka wyjrzała
I Wasyla dopytała
Oj, Wsylku, mój ty synku,
Nic nie jesz, nie bawisz się
w szynku

Ballada o Wasylku



Jak mam pić i się bawić
Jak nie pozwalaćmi z wdową być?

Nie pozwolę wdowy brać!
Wdowa umie czarować!
Czarowała męża swego
Zaczaruje syna mego!



CIECZE WODA CIECZE

Ciecze woda ciecze
Spod jawora ciecze

Pokochał raz młody chłopak
Z czarnym oczkiem dziewcze

I tak sobie dumał
Stojac nad potokiem

Kiedyż ja wreszczcie ujrzę cię
Dziewcze czarnookie

I ona stanęła
Z drugiej strony wody
Nie smuć się chłopcze jestem tu
Oj, śmieszny ty młody.



BALLADA O SIWYM
GOŁĄBECZKU

Siwy gołąbeczek pośród dębu siedział
Dałabym ci buzi gdybyś nie powiedział

Tra la la la la la
Bo jakbyś powiedział ja bym się

wstydziła
Żeś ty mnie całował, jam się nie broniła

Tra la la la la la
Jedzie wóz na przewóz malowane luśnie

Dałabym ci buzi jak matula uśnie
Tra la la la la la
Matula usnęli na kominku zgasło
Dziewcze busi dało aż w chałupie
trzasło!



BALLADA
JEDZIE, JASIO JEDZIE

Jedzie Jasio, jedzie, mija mój ganeczek
Czy ci się nie widzi u mnie porządeczek?
U mnie porządeczek, a ja w domu sama
Przyjedź Jasiu, przyjedź, dam koniowi

siana
Dam koniowi siana i obrok, i obrok
A tobie Jasieńku sześć poduszek pod

bok
I tak ci Jasieńku dogodzić nie mogę
Dogodzisz, dogodzisz, a jak będziesz
sama
Rozbierz mi łóżeczko i połóż się sama



Rozebrać rozbiorę lecz kłaść się nie
będę

Bo swego wianeczka wtedy się
pozbędę

Nie pozbędziesz sama, pozbędziem
oboje

Będziem się dorabiać chlebusia we
dwoje

Chlebusia we dwoje i flaszeczkę wina
Żeby dał Pan Jezus najpierwszego
syna
Najpierwszego syna
a drugą córeczkę
Będziem piastowali jak
tę jaskółeczkę



NADZIEJA
Nadzieja zawiodła i pękło mi serce

Oczy wypłakałem
Dziewczynę kochałem
Która mnie rzuciła
O ja nieszczęsny

Żebyś ty wiedziała jak ja ciebie kocham
To byśmnie nie porzuciła

Kochałabyś, lubiłabyś jak matka dziecinę
I oddałabyśmi swoje serce
A ja jak sierota opuszczona
Gorzkie łzy wylewam
Wróć do mnie dziewczyno
Pociesz mnie choć raz
Niech oczy zobaczę,
niech cię choć obejmę
Niech serce zabije jeszcze raz



BALLADA O JASIU

Zasnął Jasio na murawie,
Śniło mu się jak na jawie
przyleciała gołębica

i przyniosła blask księżyca

Wstaje Janek obudzony
Idzie do wróżki strapiony

Wróżko, wróżko co mi powiesz

Wróżka siada, karty stawia
Sen Jankowi opowiada
Jeśli masz pan narzeczonę
To nie weźmiesz jej za żone



Wpada Janek do komnaty
widzi swoją narzeczoną

Jak ją panny zdobią w kwiaty
Upinają biały welon



BALLADA
O NIESZCZĘŚLIWEJ

MIŁOŚCI
Od ślubu wracali w paradnej karecie.

Pan młody był piękny i miły
Blask szczęścia miał w oczach

i śmiał się jak dziecie
a jej się łzy w oczach świeciły.

Jechali oparci w głębokiej karecie
on pieścił jej rękę nieczułą
i czule jej szeptał te słowa:

O żono przed chwilą ksiądz związał nas
stułą



Ona obojętna jego pieszczotami
Z niechęcią jego słów słucha

Z paradnej karety na brzegi ulicy
Ze łzami w oczach spogląda

Kareta stanęła wysiedli oboje
Tłum ludu spoglądał ciekawie

Wszyscy młodą parę okrzykiem witali
Orkiestra im marsza zagrała

A młoda stanęła sama na uboczu
Z bukietem co ciążył jej w dłoni
Ukradkiem scierała natrętne łzy z oczu
Koniuszkiem ślubnego welonu



A kiedy już weszli na salę weselną
do stołu wszyscy zasiadali

a rodzice młodych z sercem rodzicielskim
po przyjśiu od ślubu witali

Dziękuję wam bardzo kochani rodzice
Za to żeście mnie wychowali

Ale jeszcze dziśmnie w trumnie złożycie
i nikt mnie życia nie ocali

Raz w życiu kochałam, jedno serce miałam
Dziś serce mi żywcem wyrwali
Niczem dla mnie skarby i wszystkie
majątki
On jeden był dla mnie kochany



A na zajutrz rano gdy zorza stanęła
Wrzech ogniem wśród blasków zieleni

Przechodnie znaleźli skostniałe dwa trupy
Otrute w objęciach leżały

A obok nich karta treści pożegnaia:
Przyjaciół, rodzinę żegnamy

Dzisiaj się przeniosły do wiecznej krainy
Dwa serca naprawdę kochane.


