
ZBIÓR PIEŚNI:
Głos Serca on-line – warsztaty śpiewu i pieśni tradycyjnych

Warsztaty odbywały się od czerwca do sierpnia 2020 roku w każdy poniedziałek w godzinach 
17:00-19:00 (polskiego czasu) na platformie Zoom. Podczas warsztatów nauczyliśmy się 10 pieśni 
z Lubelszczyzny, których teksty prezentuje poniżej:

1. Lulaj, lulaj moje dziecie
2. Na dunaj Nastuś rano po wodę
3. Oj, idzie bydło z pola
4. Oj, śpiwom ja se śpiwom
5. Będziemy się krężyli
6. Oj, przyleciała siwa zezuleńka
7. Hej nam, hej, Marysiu nadobna
8. Stworzona je koza
9. Kraś nam, Boże kraś
10. Zaszło słonko

1. Lulaj, lulaj moje dziecie

Lulaj, lulaj moje dziecie
Panu Bogu Cię polecę
I najświętszej Panianeczce
Żebyś spało w kolebec

Lulaj, lulaj do ziecora
Aż Ci matka przyjdzie z pola
Przyniesie Ci kaczkę i kocor

A z tej kacki drobne flacki
A z kocora duże koła
Lulaj, lulaj moje dziecię

Pojadziemy do kościoł

Lulaj, lulaj, stary hulaj
A hulajka psiekła jajka
Usiadła se na zapsiecku
Piekła jajka w tygielec



2. Na dunaj Nastuś rano po wodę

ref: Na dunaj Nastuś rano po wodę, na dunaj
I to ze dwoma wiaderejkoma, na dunaj
ref: Na dunaj Nastuś…
Zaczerpnęła, wionek puściła na dunaj
ref: Na dunaj Nastuś…
A sama poszła krajem, dunajem, na dunaj
ref: Na dunaj Nastuś…
Napokała se czyrych mołodych, na dunaj
ref: Na dunaj Nastuś…
Ach moi mili łówcie mój wionek, na dunaj
ref: Na dunaj Nastuś…
My Ci, Nastusiu, wydunajowali, na dunaj
ref: Na dunaj Nastuś…
Na te zapusty kawalira dali, na dunaj
ref: Na dunaj Nastuś…

3. Oj, idzie bydło z pola

Oj, idzie bydło z pola
Oj, i krasula moja
Oj, chocjam na na na na
Oj, tylo mego wiana

Oj, tylo mego wiana
Oj, co mi mama dali
Oj, sztery poduszeczek
Oj, pioto obiecali

Oj, jużeśmy kolepsi
Oj, nie będziemy śpiewać
Oj, bo jak kto usłyszy, 
Oj, bedzie sie naśmiwać

Oj, mamuniu, tatuniu
Oj, przedajcie krasule
Oj, kupcie mi trzewiki
Oj, bo ładnie tańcuje

Oj, krasul moja krasul
Oj, przedam ja Cie na sól
Oj, jak sie mi zostanie
Oj, kupie se ubranie

Oj dana moja dana
Oj i do do doj dana

4. Oj, śpiwom ja se śpiwom

Oj, śpiwom ja se śpiwom, ale nuty ni mom 
Oj, pójde do matejki, to se nawiwirom x2
Oj, pójde do matejki, pójde do rodzonej
Oj, to se nawiwirom czerwony zielony x2
Oj, piejo kury piejo, nie mają koguta
Oj, ładna, to jest ładna biłgorajska nuta x2

5. Będziemy się krężyli

Będziemy się krężyli 
Oj, będziemy się krężyli
Bośmy żyteńka dożęli

Bośmy żyteńka dożęli x2
Jaż nas ręce rozboleli

Kołem gospodarzu kołem x2
Jest wieczerza za stołem

6. Oj, przyleciała siwa zezuleńka

Oj, przyleciała siwa zezuleń
Na kalineńce padła
Przyszła Marysia z nowej komory   
I za stolikiem siadła                              x2

Oj, samaś Ty Marysiu
Oj, samaś tego chciała
Oj, żebyś Jasieńkowi
Oj, pod boczkiem siedziała

Oj, nasza starościna
Oj, kobita jedyna
Oj, siadła na korycie
Oj, śpiewa rozmaicie                           x2

Oj, starosta, starosta
Oj, broda Ci obrosła
Oj, jakbyś sie łogolił
Oj, to bym za Cie poszła           x2

7. Hej nam, hej, Marysiu nadobna

Hej, nam, hej, Marysiu nadobna
Bądźże dla nas dobra, hej, nam, hej
Hej, nam, jej, a my Tobie za to 
Bluzeczkę na lato, hej, nam, hej
Spódniczkę...
Korale...
Pierścionek…



8. Stworzona je koza

Stworzona je koza, zeby gruski trzasła
Koza nie chce gruszko trzonsać
Gruski nie chco spodać
Stworzony je pies, żeby kuze kunsoł
A pies nie chce kuzy kunsać
Koza nie chce grusko trzonsać
Gruski nie spodajum
A po to je kij, zeby piesa walił
A kij nie chce piesa walić
A pies nie chce kozy kunsać
Koza nie chce grusko trzonsać
Gruski nie spodajum
Stworzony je łogień, zeby kija spoliuł
Łogień nie chce kija polić
A kij nie chce piesa walić
A pies nie chce kozy kunsać
Koza nie chce grusko trzonsać
Gruski nie spodajum
Stworzona je woda, zeby łogień zaloć
Woda nie chce ognia zaloć
Łogień nie chce kija polić
A kij nie chce piesa walić
A pies nie chce kozy kunsać
Koza nie chce grusko trzonsać
Gruski nie spodajum
Stworzony je wół, zeby woda wypił
Wypić woda wół musioł
Woda musiała ogień zaloć
Ogień musiał kija polić
A kij musiał piesa walić
A pies musiał koza kunsać
Koza musi gruszkom trzunsać
Gruski pospodały
A ja zadra se fartusek i muse nazbierać grusek

9. Kraś nam, Boże kraś

Kraś nam, Boże kraś
Że jak się las rozwija        x2
A nasza kumeczka 
Sukoła powiła
Powiła sukoła
W sobuteńkę do dnia        x2
Będzie u kumońki
Gorzałeczka dobra
Powijże go powij
W cieniutkie pieluszki      x2
Połóżże go połóż 
W bielutkie poduszki

10. Zaszło słonko w rogu pieca

Zaszło słonko w rogu pieca
Siadaj Kasiuniu do czepca
Do czepca bielusieńkiego
Nie żałuj wianka swojego     x2

Zawołajcież mi mojej mamy
A niechże ona przy mnie stoi
Niechże jej się serce kraje
Że mnie młodo za mąż daje    x2


