Dodatek muzyczny

Leć głośe po rośe
pieśń leśna

śpiew: dziewczyna z Łysych, 19 lat
transkrypcja: ks. Władysław Skierkowski, 1915 r.

1. Leć głośe po rośe do Jónka mojégo.
/:Ńech łón ńe przyjézdzá:/, bo já móm jënsé go.

4. Ludźe moje, ludźe, by to práwda béła.
/:Łazeby dźéwcyna:/, te słowa móźéła.

2. Ńech łón ńe przyjézdzá, kóńków ńe trudźi,
/:Jeśly mńe ne źerzá:/, ńech śë spytá ludźi.

5. Móźéła, móźéła, jesce śë bozéła,
/: Pódë za dworáka:/, ńe będë robźéła.

3. Ńech śë téch ńe pytá, co ło mńe ńe źedzó.
/:Ńech śë téch zapytá:/, co kele mńe śedzó.

6. Posła za dworáka ji robźéć muśała.
/:Łoj, bodáj já béła:/, dworáka ńe znała.

Lećały zóráźe
pieśń leśna

82

Wychowanie Muzyczne 3 2011

śpiew: Rozalia Kobus z Niedźwiedzia, 20 lat
transkrypcja: ks. Władysław Skierkowski, 1928 r.
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1. Lećały zóráźe, krzycały: mój Boze.
Kalyna z jeworëm rozstać śë ńe moze.

3. Kalyna z jeworëm rozstać śë ńe moze,
Ła já śë rozstała, łach mój mocny Boze.

2. Kalyna z jeworëm rozstać śë ńe chćała,
Ła já z Jaśuleckëm rozstać śë muśała.

Łuwáz mamo ráz
pieśń leśna

śpiew: Marianna Zapert z Czarni, 18 lat
transkrypcja: ks. Władysław Skierkowski, 1928 r.

1. Łuwáz mamo ráz, komu córkë dás.
Ńe dájze jéj za byle jekégo,
jéj łurody zál.

4. Ła chto kogo chce, na stróńe stoji,
Skárz go, Boze, łach mój mocny Boze,
Chto na mńe nástoji.

2. Bo jéj uroda jék bystrá woda,
Prawe lycko jéj śë zruńëńéło,
Jek pólná róza.

5. Matulu moja, jadó maláze,
Dájćez ńi śë, dájćez namalować,
Choc na papśérze.

3. Bo pólná róza, ráz do roku kśće.
Ćęzkoć tëmu sércoźu mojëmu,
Chto kogo ńe chce.

6. Malárz maluje, jek rózowy kśát.
Nájładńejsy tën mój Jaśulecek,
Na caluchny śwat.
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Depce kónik
piosenka dziecięca

1. Depce kónik, depce, do stajënky ńe chce.
/: Zeby do Maryśi, polećáłby jesce. :/

na podstawie zapisu Jadwigi Gorzechowskiej
(Od jesieni do lata, WSiP 1977)

3. Śiwy kónik, śiwy, łuzdecka jedwábná,
/: Cy duzá, cy małá, Kurpśónecka zgrabná :/

2. W pódwórecku nasëm studźënecka stoji,
/: Chto jadźe, cy jidźe, kóńika napoji. :/

Kle, kle, kle boćóńe
piosenka dziecięca
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na podstawie zapisu Jadwigi Gorzechowskiej
(Od jesieni do lata, WSiP 1977)
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1. Kle, kle, kle, kle boćóńe,
zgotuj ze nóm śńádańe!
/: Zgotuj ze nóm klósecky na śtéry garnusecky :/
Góń nas! Góń nas!
2. Kle, kle, kle, kle boćóńe,
Łoj, dómy ći śńádańe!
/: Postaźëm je pod progëm, zańęsómy łozogëm! :/
Góń nas! Góń nas!

Na łąkach, na polach
piosenka dziecięca

1. Na łąkach, na polach tráwëńka juz zywá,
to ło, la, la; to ło, la, la.
Cy duzá, cy małá Kurpśónecka spśéwá
to ło la, to lo la; to ło, la, la.
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na podstawie zapisu Jadwigi Gorzechowskiej
(Od jesieni do lata, WSiP 1977)

2. Łuśád së gołąbek na źelóny dąbek,
to ło, la, la; to ło, la, la.
Poźédz ńi, Kaśulu, cy w jizbźe porządek,
to ło la, to lo la; to ło, la, la.
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