
Alfabetyczny spis pieśni 

(liczby oznaczają numery pieśni) 

 

A biyda biyda ni ma mojygo ………………………………………….  62 

A czy ja to przeskoczka ………………………………………………….  17 

A czy jo to pies w puolu mum leżeć ………………………………..  38 

A czy śpicie czy nie śpicie ………………………………………………..  4 

A któż tam puka pod mojym okiynkiem …………………………  63 

A mo ci pon uojciec cztyry krowy ……………………………………  70 

A nad mojym uokiyneczkiym ………………………………………….  43 

A od pierszej zapowiedzi ………………………………………………..  9 

A świeci miesionc bez wysoki płot ………………………………….  87 

A w ogródeczku biała lilija ……………………………………………..  61 

A wiernie ja Panu Bogu służyła ……………………………………….  32 

A wy miyli guospodorze …………………………………………………  1 

Ach biada tymu co po wodzie pływa …………………….………..  65 

Ach Boże mój Boże ………………………………………………..………  2 

Ażeby jo była wiedziała ………………………………………………….  69 

Byłym w niebie na weselu ………………………………………………  42 

Chocioż ci jo malusinko drobno ……………………………………..  71 

Cztery kónie rysie …………………………………………………………..  22 

Cztyry lata tymu byndzie ……………………………………………….  47 

Dosyćżym sie naprzyglundoł ……………………………………………  13 

Dzisiaj mi sie śniło …………………………………………………………..  67 

Gdzie jest czysta woda ……………………………………………………  27 

Gęś pierze w jeziorze ………………………………………………………  15 

Ide sobie szosum ……………………………………………………………..  16 

Idom guody idom ……………………………………………………………  91 

Idzie chmura uod Kalisza ………………………………………………….  41 

Idzie drużba z młodym panem ………………………………………  30 

Idzie kuónik z miasta ………………………………………………………  59 

Jadum drużbowie drużbowie ………………………………………….  31 

Jakem jechał od dzieweczki ………………………………………….  78 

Jak ja żym szed przez te Kościelnum Wieś …………………..  79 

Jak to ciynżko sercu mymu …………………………………………..  3 

Jak żym jechał z pola …………………………………………………  60 

Jasiu Jasiu Jasiu Jasineczku drogi ………………………………  75 

Jest tam trawka w ogródeczku …………………………………..  88 

Jyno rano rano raniusiyńko ………………………………………..  80 

Koło mygo brata wrotek ……………………………………………..  74 

Mamo mamulinku szkuoda mi sie stała ……………………….  50 



Mój Boże mój Boże com ja uczyniła……………………………..  14 

Na uogródku pod uokienkiem ………………………………………  35 

Nadobno Kasińka uoknym wyglądała …………………………..  26 

Nie bende ja w puolu leżał ………………………………………….  39 

Nie bynde ja roli orał przy rowie ………………………………...  40 

Nie chciała nie chciała ………………………………………………….  19 

Nie uważaj na fortune …………………………………………………..  53 

Niesiymy tu gaik z kómory do izby …………………………………… 8 
uO a z niedzieli na świynto …………………………………………….  51 

O co mnie bijesz Jasiu ……………………………………………………  18 
uOj Boże Boże z nieba wysokiyguo ……………………………….  90 
uO jedzie jedzie Jasinek młody ……………………………………….  57 

Oj kowalu kowalu uukujże mi zameczek ……………………….  76 
uOj za co kónia trzymosz …………………………………………….  52 
uOj z tamtyj stróny wuody …………………………………………..  23 

Okociła mi sie koza …………………………………………………….  54 
uO powiedziały zagorzunki …………………………………………….  81 
uOrzałek lichy pan ………………………………………………………  37 

Pamientaj Stasinku na wyroki swoje …………………………   20 

Pije Jasiu pije nigdy nie pijany………………………………..…..  92 

Pojechał pan z chartami na pole ………………………………..  56 

Porównaj Boże góry z dołami ………………………………….…  64 

Potulnijże wianek lewandowy …………………………………….  55 

Prosili mnie na wesele …………………………………………………  5 

Przez tarchalski lasek przelyciał tam ptaszek………………..  6 

Przyjechał Józiu na siwym kóniku ………………………………  86 

Przyleciał sokół przed tutejszy dom ……………………………  82 

Przyleciała jaskólina z pola ………………………………………..  89 

Rośnie uoset kuole płota ……………………………………………  46 

Siwa gunska siwa po jeziorze pływa…………………………… 24 

Służyła dziewczyna w tym to nowym dworze …………….  84 

Som na boru szyszki ………………………………………………….  58 

Stoi tam wiyrzba koło topola ……………………………………..  36 

Stroiłam sie stroiła już teraz nie bynde ……………………..  49 

Szed słowiczek lasym ………………………………………………..  83 

Ty Stasinku com ci winna ………………………………………...  44 

U mojygo świger ojca malowany dom……………………………  11 

Ukarzcie matusiu syna swojego ………………………………..  45 

W lisoskiym stoweczku kuónik wode pije………………………  68 

Wianku mój wianku mój ……………………………………………  7 

Wysoki boreczek niziutko rumbany……………………………… 66 



Wysoki dómeczek jeszcze wyższa fara………………………………  29 

Wyszła óna ta jedyna wyszła óna drużkų ……………………….  48 

Z nabyszkiego stawu kónie wode pijų………………………………  28 

Z tamty strony zielonego dwora ……………………………………..  12 

Z tamtyj stróny wrota megó brata …………………………………  73 

Zagrejże mi mój kochany ………………………………………..………  21 

Zakukała kukułeczka na ganku ……………………………………….  34 

Zakukała kukułeczka za buorym ……………………………………..  33 

Zaszło słóńce zaszło czerwóno i jasno …………………………….  85 

Żebym ja wiedziała gdzie mój miły orze…………………………  77 

Żebyś ty sie przeglundała ………………………………………………..  25 

Żebyś ty mnie ty dziewulo chciała …………………………………..  72 

Żyniyło sie ptastwo ………………………………………………………  10 


