
Miłość 

„Pieśni miłosne w ścisłym bywają z weselnemi związku. Włościanin 

nie ma na celu rozpusty i bardzo rzadko zawiera związki chwilowe, 

dorywcze, nie starając się o uświęcenie ich przy ołtarzu. Myliłby się ten, 

ktoby go chciał posądzać o sprośność, z mnóstwa pieśni rozpasanych jakie 

nuci; są to naiwne wybryki dobrego humoru, rzucane w karczmie bez 

zdrożnych następstw, nie mniej skutki żyłki satyrycznej, żadnemi nie 

hamowanej względami. Wszakże obok takich rysów, nie brak i prawdziwie  

rzewnych. Błąd dziewczyny zawsze w pieśni bywa chłostany, karany  

i wyszydzany. Związki małżeńskie, lubo częstokroć ze wielorakim 

dokonywają się wpływem osób trzecich (a dawniej za wpływem dworaków 

i zezwoleniem dworu), bywają przecież i dziełem umowy, wzajemnej, nie 

bez zobopólnej młodych ku sobie skłonności. Zalecanki poprzedzające 

wesele, miewają zwykle miejsce w karczmie, przy kieliszku i tańcu; 

częstunek parobka przyjęty przez dziewczynę, wraz z podarkiem mniejszej 

wartości, jak paciorki, szkaplerzyk, pierścionek i t. p. (…), są wróżbą 

wzajemności i dobrego przyjęcia wysłanych przezeń swatów do jej chałupy. 

Drużbowie i orszak młodzieży konnej, ma w swych postawach coś 

dziarskiego, jakoby rycerskiego lub żołnierskiego. Wojskiem też jest 

niekiedy przezwany, a wrzawa weselna wojną. (…)1 

                                                           
1
 O. Kolberg, „Sandomierskie …”, PWM, Wrocław, 1976, s. 133,  (zachowano pisownię oryginalną). 



Od Sandomierza (Obrazów) 

1. Stanę się, stanę, siwym kaczorem, 

popłynę sobie bystrym jeziorem; 

twoją miłą nie będę, 

wedle ciebie nie siędę. 

2. A mam ci ja też takie sidełka, 

Złapię ja kaczkę za jej skrzydełka; 

Moją miłą musisz być, 

Mnie tę wolę uczynić. 

3. Stanę się stanę, białym gołąbkiem, 

I usiądę nad zielonym dąbkiem; 

Twoją miłą nie będę, wedle ciebie 

nie siędę. 

4. A mam ci ja też takie topory 

Wytnę ja dęby, lasy i bory; 

Musisz moją miłą być; mnie tę wolę 

uczynić. 

5. Stanę się stanę, jasną gwiazdeczką, 

Pójdę do nieba prostą dróżeczką, 

Twoją miłą nie będę 

Wedle ciebie nie siędę. 

6. A mam ci ja tez swego anioła, 

On mi gwiazdeczkę spuści do sioła, 

Moją miłą musisz być, 

Mnie tę wolę uczynić. 

7. Już teraz widzę boskie urzędy (albo 

obrzędy) 

Gdzie się obrócę, znajdziesz mnie 

wszędy;  

twoją teraz muszę być, 

twoją wolę uczynić. 

 

 

 

Od Tarłowa. Opatowa. 

1. Świeci miesiąc, świeci 

około północy,  

ciebie przestać kochać 

nie jest w mojej mocy. 

2. Jednegom chłopczynę 

na świecie kochała, 

nie przyjdzie ten moment  

bym go zapomniała. 

3. Świeci miesiąc, świeci 

z północy do rana,  

nie przyjdzie zapomnieć 

mojego kochania. 

4. Leć głosie po rosie 

do kochania mego, 

powiedz mu odemnie 

że tęsknię bez niego. 

5. Tam się pochmurało 

gdzie zaświtać miało, 

to moje kochanie 

z wiatrem uleciało. 

6. Z wiatrem uleciało, 

Popłynęło z wodą –  

a moje z łez oczy 

obeschnąć nie mogą.” 

***  
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