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Ach nieskończony 
litościwy Boże!
O opatrzności boskiej

Ach nieskończony litościwy Boże!
Któż mnie w nieszczęściu mojem zapomoże?
Opatrzność Boga mojego,
Tylko się udam do niego.

Ktokolwiek w ludziach nadzieję pokłada,
Lub kto w dostatkach szczęście swe zakłada,
Jak jedno, drugie zawiedzie,
Pozna w nieszczęściu lub biedzie.

Ale kto ufa Boskiej opatrzności,
Bóg wszystkiem władny dla swej łaskawości,
Prędko pocieszy w kłopocie,
I poda rękę sierocie.

Każdy i zawsze w Bogu ufność miewaj,
Litości jego na swą pomoc wzywaj:
Choćby w największym frasunku,
Doda ci swego ratunku.

Mam tę nadzieję w miłosierdziu Boga,
Że choć nastąpi na mnie jaka trwoga,
Opatrzność Boska to sprawi,
Że mnie z nieszczęścia wybawi.
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Tobie się tedy polecam o Boże,
Twoja mnie łaska zawsze wspomódz może:
Nie wypuszczaj mnie na wieki,
Z twojej najświętszej opieki.

Dusze rzewnie zapłakały 
Legenda o duszach narzekających

Dusze rzewnie zapłakały, Zdrowaś Maryja
I na groby zawołały, Zdrowaś Maryja:
 Groby, groby, przyjmijcie nas, 
 Bo Pan Jezus znać nas nie chce, 
 Zdrowaś Maryja.
  Witaj róża i lilija, 
  Niech się serce w nas rozwija, 
  Zdrowaś Maryja.

Groby im odpowiadają, Zdrowaś Maryja
Ach bieda wam, dzieci, biada, Zdrowaś Maryja
 Czemużeście nie słuchały, 
 w ciężkich grzechach umierały,
 Zdrowaś Maryja
  Witaj róża i lilija... 

Dusze rzewnie zapłakały, Zdrowaś Maryja
I na góry zawołały, Zdrowaś Maryja:
 Góry, góry, przyjmijcie nas, 
 bo Pan Jezus znać nas nie chce, 
 Zdrowaś Maryja

Góry im odpowiadają, Zdrowaś Maryja
Ach bieda wam, dzieci, biada, Zdrowaś Maryja
 Czemużeście nie słuchały, 
 w ciężkich grzechach umierały, 
 Zdrowaś Maryja

Dusze rzewnie zapłakały, Zdrowaś Maryja
I na chmury zawołały, Zdrowaś Maryja:
 Chmury, chmury, przyjmijcie nas,
 bo Pan Jezus znać nas nie chce,
 Zdrowaś Maryja

Chmury im odpowiadają, Zdrowaś Maryja
Ach bieda wam, dzieci, biada, Zdrowaś Maryja
 Czemużeście nie słuchały, 
 w ciężkich grzechach umierały,
 Zdrowaś Maryja

Dusze rzewnie zapłakały, Zdrowaś Maryja
I na lasy zawołały, Zdrowaś Maryja:
 Lasy, lasy, przyjmijcie nas, 
 bo Pan Jezus znać nas nie chce, 
 Zdrowaś Maryja

Lasy im odpowiadają, Zdrowaś Maryja
Ach bieda wam, dzieci, biada, Zdrowaś Maryja
 Czemużeście nie słuchały, 
 w ciężkich grzechach umierały, 
 Zdrowaś Maryja

Dusze rzewnie zapłakały, Zdrowaś Maryja
I na łąki zawołały, Zdrowaś Maryja:
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 Łąki, łąki, przyjmijcie nas, 
 bo Pan Jezus znać nas nie chce, 
 Zdrowaś Maryja

Łąki im odpowiadają, Zdrowaś Maryja
Ach bieda wam, dzieci, biada, Zdrowaś Maryja
 Czemużeście nie słuchały, 
 w ciężkich grzechach umierały, 
 Zdrowaś Maryja

Dusze rzewnie zapłakały, Zdrowaś Maryja
I na wody zawołały, Zdrowaś Maryja:
 Wody, wody, przyjmijcie nas, 
 bo Pan Jezus znać nas nie chce, 
 Zdrowaś Maryja

Wody im odpowiadają, Zdrowaś Maryja
Ach bieda wam, dzieci, biada, Zdrowaś Maryja
 Czemużeście nie słuchały, 
 w ciężkich grzechach umierały, 
 Zdrowaś Maryja

Dusze rzewnie zapłakały, Zdrowaś Maryja
I do nieba zawołały, Zdrowaś Maryja:
 Niebo, niebo, przyjmijże nas, 
 bo Pan Jezus znać nas nie chce, 
 Zdrowaś Maryja

A niebo im odpowiadają, Zdrowaś Maryja
Ach bieda wam, dzieci, biada, Zdrowaś Maryja
 Czemużeście nie słuchały, 
 w ciężkich grzechach umierały, 
 Zdrowaś Maryja

Dusze rzewnie zapłakały, Zdrowaś Maryja
I do piekła zawołały, Zdrowaś Maryja:
 Piekło, piekło, przyjmijże nas, 
 bo Pan Jezus znać nas nie chce, 
 Zdrowaś Maryja

A tam w piekle radzi byli, Zdrowaś Maryja
Bramy piekła otworzyli, Zdrowaś Maryja
 Dusze weszły, się przelękły, 
 potruchlały i uklękły, 
 Zdrowaś Maryja

Matka Boska usłyszała, Zdrowaś Maryja
I na Piotra zawołała, Zdrowaś Maryja
 Piotrze, Piotrze, weź te klucze, 
 wpuść do nieba wszystkie dusze, 
 Zdrowaś Maryja

Gdy do nieba wstępowały, Zdrowaś Maryja
Ach, jak wielką radość miały, Zdrowaś Maryja
 Że się nigdy nie rozstaną, 
 na wieki w niebie zostaną, 
 Zdrowaś Maryja

Jeszcze większą radość miały, Zdrowaś Maryja
Gdy do nieba wstępowały, Zdrowaś Maryja
 Gdy widziała Króla Nieba,
 już im więcej nic nie trzeba,
 Zdrowaś Maryja

Wszyscy razem hymny głoszą, Zdrowaś Maryja
I ze łzami Boga proszą, Zdrowaś Maryja
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 Byśmy w pobozności żyli
 i do nich się przybliżyli,
 Zdrowaś Maryja

My grzeszni ciebie prosimy, Zdrowaś Maryja
Serca nasze oddajemy, Zdrowaś Maryja
 Witaj róża i lilija,
 niech się serce w nas rozwija,
 Zdrowaś Maryja

Dziatki matki nie szanują 
Płacz sierot nad grobem matki

Dziatki matki nie szanują, Zdrowaś Maryja
Starą matką się brzydzą , Zdrowaś Maryja
 Wtedy dobrze o nią dbają
 Gdy majątek u niej mają, Zdrowaś Maryja
  Witaj róża i lilija 
  Wilbim cię Pana Maryja, Zdrowaś Maryja

Ojciec u syna wzgardzony, Zdrowaś Maryja
I z domu jest wypędzony, Zdrowaś Maryja
 Wtedy ojca też szanują
 Gdy majątek w domu czyją, Zdrowaś Maryja
  Witaj róża i lilija...

Gdy rodzice jeszcze żyją, Zdrowaś Maryja
Dziećmi się zaopiekują, Zdrowaś Maryja

 A gdy z tego świata zejdą
 Dzieci u nich już zapomną, Zdrowaś Maryja

Gdy matkę do grobu wkładali, Zdrowaś Maryja
Wtenczas dzieci tak płakały, Zdrowaś Maryja
 A gdy już je pochowali
 Dzieci o nich zapomnieli, Zdrowaś Maryja

Córki, synowie płakali, Zdrowaś Maryja
Gdy mnie do grobu wkładali, Zdrowaś Maryja
 W ten czas niby żałowali
 A teraz mnie zaniedbali, Zdrowaś Maryja

Miły Jezu, ach dlaczego, Zdrowaś Maryja
Nie masz przyjaciela mego, Zdrowaś Maryja
 Co by mnie teraz ratował
 I tak mękom pofolgował, Zdrowaś Maryja

Córki, syny mało dbają, Zdrowaś Maryja
Bracia, siostry zaniechają, Zdrowaś Maryja
 Przyjaciele też nie pomni
 Nikt o duszy mej nie wspomni, Zdrowaś Maryja

Czyż pismo święte nie głosi, Zdrowaś Maryja
Jakie dusza męki znosi, Zdrowaś Maryja
 Jakie wielkie tam płomienie
 I jak gorzkie cierpienie, Zdrowaś Maryja

Bóg dobroci dekret zmieni, Zdrowaś Maryja
Wyrwie duszę z tych płomieni, Zdrowaś Maryja
 Kara będzie darowana
 Tylko proście ze mną Pana, Zdrowaś Maryja
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Przez twą srogą mękę, Zdrowaś Maryja
Podaj duszom w czysek rękę
 Wyciągnij je zranionemi
 Stamtąd rękami twojemi, Zdrowaś Maryja

Wprowadzi z Twej świętej miłości, Zdrowaś Maryja
Do niebieskiej szczęśliwości, Zdrowaś Maryja
 Niech się cieszą z Tobą, Panem
 Aż na wieki wieków, amen, Zdrowaś Maryja

Posłuchajcie ja was proszę 
o wojnie tureckiej
Legenda o cudzie i zwycięstwie 
króla Sobieskiego pod Wiedniem

Posłuchajcie ja was proszę o wojnie tureckiej
Trzysta lat temu minęło jak z królem Sobieskim

A w niedzielę bardzo rano płynęły okręty
I na tym miejscu stanęły gdzie był obraz święty

A w niedzielę bardzo rano bramy otworzyli
Zaraz do miasta do Wiednia Turcy przystąpili

O Wiedniu o Wiedniu już cię teraz mamy
Już was tu nikt nie obroni tylko ten nad nami

I przyjechał pan turecki monstrancyje zdjęli
Siedemdziesiąt zakonników pod klasztorem ścięli

A i pannom zakonnicom żli piersi nożami
A Przenajświętszy Sakrament deptali nogami

Dzieci bili zabijali na bagnety brali
Nieszczęsne matki patrzały z żalu umierały

Krew płynęła strumieniami z okien na ulice
Turek ze wszystkich stron świata strzelał w kamie-
nice

I już wszyscy potrwożeni już we krwi stanęli
I o pomoc Matki Bożej gorliwie prosili

I przyjechał król Sobieski do kościoła bieży
Upadł przed Najświętszą Panną i tam krzyżem 
leży

Wtem zawołała z obrazu powstań na kolana
O powstań królu Sobieski na Turka pogana

I powstał król Sobieski który krzyżem leżał
By na Turka poganina czym prędzej pobieżał

O Przenajświętsza Panienko wiele tego razy
Porąbali posiekali Twe święte obrazy

O Przenajświętsza Panienko jakże mam wojować
Kiedy już słońce zachodzi późno się szykować

A mówiłam ja do ciebie że z mojej przyczyny
Że ci słońce będzie świecić dłużej trzy godziny
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A mówiłam ja do ciebie żem prosiła syna
Że ci słońce będzie świecić zbijesz poganina

O Przenajświętsza Panienko dopomóż mi sama
Bo ja już idę wojować na Turka pogana

A Przenajświętsza Panienka sama w wojnie była
I o pomoc swego syna o pomoc prosiła

A Przenajświętsza Panienka sama w wojnie była
I z pomocą swego syna Turków oślepiła

Zobaczywszy Bóg Najwyższy z nieba wysokiego
Spuścił na nich deszcz kamienny wybił do jednego

Ci którzy żywi zostali wzięli rejterować
Poprzysięgli że nie przyjdą do Polski wojować

Posłuchajcie, proszę, pilnie, 
jak nieba płaczą usilnie

Posłuchajcie, proszę, pilnie
Jak nieba płaczą usilnie
Słońce, miesiąc i z gwiazdami
Płacząc litując się nad nami

O wszechmogący nasz Panie
Co rok, to gorzej nastanie

Że nie słychać nic dobrego
Z wieku teraźniejszego

Święty Paweł opisuje
O złych latach prorokuje,
A przed sądnym dniem nastani
Chytry, podły lud powstanie

Pyszny, hardy, obłudliwy
Zazdrosny, cudzego chciwi
I do tego tak łakomy
Zepsują sie wszystkie stany

Już na boskie przykazanie
Nie dbają nic chrześcijanie
Syn ojca nie wytrzymuje
Córka matce nie folguje

Już brat brata, siostra siostrę
Nie ma teraz w uczciwości
Wiesz, że Pan Bóg przykazywał
Abyś bliźniego miłował

A bliźniego jak sam siebie
Chcieli mieć zapłatę w niebie
Na przykazanie nie dbamy
Jeden drugiego hańbimy

Oszukaństwem i lichwiarstwem 
Zrównaliśmy się z Żydami
Przeto Pan Bóg za te złości
Ujmie wszelkiej żywności
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Drzewa, ziemi i dobytku
Mniej każe dawać pożytku
Wkrótce też antychryst wyjdzie
Półczworka roka zwodzić będzie

Mając jako Chrystus rany
Zwiedzie wierne chrześcijany
W górach, skałach znajdzie wszędzie
Piec ognisty wozić będzie

Kto nie chce w niego uwierzyć 
To go każe w ten piec włożyć
Gdy już będzie w czwartym roku
Ześle Pan Bóg dwóch proroków

Żeby błędnych utwierdzili
Antychrysta pohańbili
Mówiąc – żyje Bóg na niebie
Który wkrótce skruszy ciebie

W tym antychryst się spostrzeże
Tych proroków ścinać każe
Z których pójdzie krew rzęsista
Popłynie przez świat rzęsista

Ta krew góry, lasy spali
Zamki, pałace obali
Każdego niesprawiedliwego
Wrzuci do piekła wiecznego

My się dokąd zaś udamy
Gdy takich lat doczekamy

Do pokuty się udamy
Pannę Najświętszą błagajmy

By nam syna ubłagała
I gniew jego pojednała
Lata dobre uprosiła
Za nami się przyczyniła

Najświętsza panno, prosimy
Niechaj nędznie nie giniemy
Uproś pokój panom zgodę
Duszom w czyśćcu daj ochłodę

Posłuchaj wierny ludu
Oczyść duszę z grzechu brudu 
Przepowiednia Królowej Sybili o wojnie i końcu 
świata

Posłuchaj wierny ludu
Oczyść duszę z grzechu brudu
Bo nastaną ciężkie lata
I nadejdzie koniec świata

Sybilia mówi nam święta
Żyć będziemy jak zwierzęta
O Bogu też zapomnimy
Swoje dusze potępimy
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Szatan duszę opanuje
I Królestwo nam zrujnuje
Będziem płakać lamentować
Bóg nie raczy nam darować

Weźmy sobie do pamięci
Czy nie wszystko nam się święci
Różne mody i wybryki
Maszyny różne techniki

Panny w stroju brzydkiej mody
Kosmetyki dla urody
Za grzech to nie przejmuje
Grzeszne ciało pokazuje

Gdy przychodzi do kościoła
Ogląda się dookoła
Nie słucha Słowa Bożego
Pyszna ze stroju swojego

Syn gdy ojca dziś zobaczy
To przewitać go nie raczy
Ojciec starzec obnażony
A syn jego wystrojony

Ile matek opłakuje
Że ich dziecko nie szanuje
Kawałka chleba upragnie
Będzie dziecko w piekle na dnie

I Ty matko, ojcze drogi
Wspomnij czy nie błądzisz z drogi

Za swe winy zaniedbujesz
Pacierza nie przypilnujesz

Posłuchajcie chrześcijanie
Co się z wami za to stanie
Bo nastaną ciężkie lata
Wtedy będzie koniec świata

Powstaną na świecie wojny
Naród będzie niespokojny
Syn do walki z ojcem stanie
Będzie straszne krwi rozlanie

Antychryst będzie panować
Ołtarze każe rujnować
Z kapłanów nikt nie zostanie
Smutek na Ziemi nastanie

Krwawe deszcze z piorunami
Będą naszymi świadkami
Nie będzie ducha żadnego
Na całym świecie żywego

Posłuchacie chrześcijanie
Nic wam później nie zostanie
Chaty będą popalone
I kościoły poniszczone

Dżuma ludzi powyniszcza
Pozostaną tylko zgliszcza
Nie ma ojca, nie ma brata
Wtedy będzie koniec świata
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Chmury niebo zakryją
Deszcze krwawe nas zaleją
Ludzie się w jaskiniach skryją
Prawie na świecie nie żyją

Przyjdzie na nas kara Boża
Będziem bez ziarna, bez zboża
Nędza głód i narzekanie
Co się z nami wówczas stanie

Rumowiska i mogiły
Caluteńki świat pokryły
Kościoły porujnowane
Ołtarze poprzewracane

Matka Boska ukochana
Ziemia trupami zalana
Tam bez ręki, tu bez nogi
Stękać będzie Boże drogi

Matka włosy powydziera
Że syn ranny jej umiera
To znów mąż we krwi zbroczony
Szukać będzie swojej żony

Nad swym mężem klęknie żona
Patrząc jak on ciężko kona
Płacze rzewnie łzy z oczu leje
Gdzie ja z dziećmi się podzieję

Brat się z bratem nie poznają
Jedni do drugich strzelają

Syn swego ojca zabije
Bagnetem pierś mu przeszyje

Ojciec padnie krwią zbroczony
Przez syna ciężko raniony
Syn pozna ojca swego
Z żalu pęknie serce jego

Dziecko matkę będzie szukać
By ją mogło ucałować
Ani ojca ani matki
Nie znajdziecie wówczas dziatki

Oj jak nas Pan Bóg karze
Gdzie się ruszym tam cmentarze
Ziemia zasłana trupami
I zaorana pociskami

Przyjdzie ta straszna godzina
Nie ma ojca ani syna
Mogiły mężów zabrały
Sieroty same zostały

Po tym, po tej strasznej wojnie
Naród będzie żyć spokojnie
Kościoły będą budować
Przykazania zachowywać

Brat za bratem gonić będzie
I po świecie szukać wszędzie
Wtenczas będą się szanować
I ślady stóp swych całować
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Co siedem mil ludzka noga
Pozostanie z woli Boga
Syn z ojcem gdy się zobaczą
Wtenczas nad sobą zapłaczą

Pozostanie jeden pasterz
I owczarnia tylko jedna
Słowa królowej Sybili
Są święte i przepowiednie

Uważaj ojcze uważają matko
Pieśń o sierotach

Uważaj ojcze uważaj matko
Jak wspólnie dzieci chować na głatko
A kiedy w nędzy ich nie widzimy
Na swoich sercach radość czyjemy

A kiedy ojciec lub droga matka
I pozostanie drobna ich dziatwa
Ludzie z litością na to patrzają
Jak się te dzieci poniewierają

Lecz pewna matka gdy umierała
Swoje dziateczki do się wołała
Zbliście się dziatki we łzach się zpławcie
Niech was przed śmiercią pobłogosławię

Dzieci z żałością się rozpłakały
Chorą poręcał pocałowały
Bóg nam zabiera naszą Matulkę
Któż nam upierze teraz koszulkę.

Kto ugotuje chleba upiecze
Comy poczniemy same na świecie
Gdy ciebie mamo mieć nie będziemy
Biada nas czeka tu na tej ziemi.

Mudlcie się dziatki Bóg patrzy z nieba
On dla was sierot udzieli chleba
On wam udzieli swojej pomocy
Że nie zbłądzicie we dnie i w nocy.

Wtem biedna matka oczy zamknęła
Dwoje dziateczek pozostawiła
Jóż rodzicielki swojej nie mają
Bożej opieki w pomoc wzywają

Ojciec się ożenił z pewną kobietą
Co przepełniona była swom pychą
Co Boga w sercu sama nie miała
Bo się na dzieciach ciągle znęcała

Jakie posłanie te dzieci miały
Chleba to po tydzień to nie widziały
Ni ich kto opraci aniuczesaci
Nim biedne dzieci w smutku pocieszać.

Bóg jednak czówa nad dziecimy temi
Które posłanie miały na ziemi



24 25

Macocha w łużku tuliła
Wciąż całowała dobrze karmiła

Ona pochlebstwem męża (nasza/ raza?) buntuje
By zgładzić dzieci tak zdradę kryje
Porznij lub pokrój swoje sieroty
Bo ja ich chowaci niemam ochoty

Ojciec się zgodził na jej żądanie
Dam im trucizny jutro w śniadanie
Aby się tylko nikt nie dowiedział
Bo w kryminale z tobą bym siedział

Biedne sieroty rzewnie płakały
Nagrobie matki tak ją błagały
Ach mamciu droga weź nas do siebie
Będziemy z tobą tam razem w niebie.

Widzisz macocho na nas znęcanie
Jak głód cierpimy zgniłe posłanie
W dodatku jeszcze sińce nosimy
Twojej pomocy mamusiu chcemy

Więc matka boska żal ich przeczuła
I matce rodnej iści pozwoliła
Aby macosze tak przykazała
By się na dzieciach tak nie znęcała.

Nazajutrz zbrodnie wypełnici mieli
Wtem w nocy staną ktoś przy pościeli
To rodna matka tych dzieci była
I tej macosze tak odgroziła

Ty się kobieto Boga niebojsz
Ty o sieroty swoje nie stoisz
Bóg na cię ześle karę surową
Że nie podniesiesz już złóżka głowy

Nieboszczka dzieci w nędzy widziała
Chwile pieściła i uczesała
Ale nie długo bo iść mósiała
Los swoich dzieci Bogu oddała

Mąż ze snu wzbudził się przerażony
Że przed oczami miał obie żony
Pierwsza się dziećmi pozajmowała
I na łozy martwa leżała

Bożom moc poznał ojciec bez serca
Co się nazajutrz miał stać morderca
Dwoje dziateczki odtąt miłował
Bogu polceał i dobrze chował.

Wszyscy ludzie posłuchajcie
Którzy na świecie mieszkacie 
O Ostatecznym Sądzie Pańskim

Wszyscy ludzie posłuchajcie
Którzy na świecie mieszkacie
Że dzień sądu, dzień straszliwy
Nadchodzi bardzo troskliwy
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Jak niegdyś Boży mężowie
„Herońm święci mężowie
Co się dziać będzie spisali
A nam na przestrogę dali

Że dzień sądny nadejdzie
Wprzód piętnaści dni przenijdzie
Które srogością człowieka
Zasmucą, stropią nędznika

Będą też znaki na słońcu
Na niebie gwiazdach miesiącu
A na ziemi uciśnienie
Płacz lament wielki strapienie

Wtem ucisk wielki nastanie
Morze ze swych granic powstanie
Będą schnąć na świecie ludzie
W najdalszych krainach wszędzie

Będą nieznośne szyderstwa
Aż nędznych krain wydzierstwa
Utrapienie, oszukanie
Podwodzenia, mordowanie

Heroin święty chętliwie
Nam to pisał prawdziwie
Abyśmy z grzechów powstali
Tych złych rzeczy nie doznali

Wielkie krwi przelanie będzie
Gdy tych dni piętnaście będzie

Kto grzeszy, niech wie prawdziwie
Że go kara ta nie minie

W pierwszy dzień morze wyleje
Mało cały świat zaleje
Tak huk z wód głosem straszliwie
Przestraszy ludzi straszliwie

Wszyscy z brzegów szeroko
Czterdzieści łokci wysoko
Nad wszystkie góry i skały
Tam bojaźń, tam strach nie mały

Z wylania lęgu morskiego
Poczują smrodu gorzkiego
A słuchając trząść się będą
Od strachu rozum pozbędą

Drugi dzień się morze skróci
I do swych brzegów powróci
Z wielkim pędem i nagłością
Z gromem, trzaskiem i ciężkością

W dzień trzeci potwory wyjdą
Z morza bardzo ryczeć będą
Aż do nieba głosy swemi
„Zgromia człowieka strasznemi

Bóg ich sam głosy rozumie
Bo ich człowiek nie rozumie
Dlaczego tak narzekają
Żałośnie k’niemu wołają
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Wszystko, co jest w morzu żywe
Rwie, płacze, kwili rzewliwie
Czekają na dzień straszliwy
I na dekret sprawiedliwy

W czwarty morze goreć będzie
W świecie żadnych wad
Tylko smród, gorzkość pragnienie
Dym, smutek, wielkie strapienie

Pośle Bóg na świat te znaki
Że człowiek każdy wszelaki
Zgrzeszył przed Bogiem brzydliwie
Toć świat karze sprawiedliwie

Dalej potem dnia piątego
Wszystko ptactwo co żywego
Zlecą się z całego świata
Struchleją wszystkie zwierzęta

Wszystkie zwierzęta na ziemi
Bydlęta i ptactwo z nimi
Żadnych pokarmów nie jedzą
Bo o tym dniu sądnym wiedzą

Szósty dzień straszliwy będzie
Wielkie utrapienie wszędzie
Gdy budynki się obalą
Zamki, miasta się powalą

Tam ludzie będą uciekać
Chcąc zdrowia swego ratować

Płacząc, krzycząc, narzekając
A gdzieżby się skryć nie wiedząc

W siódmy dzień kamienie, skały
Będą się strasznie pękały
Lud grzeszny strachu wielkiego
Pozbędzie namysłu swego

W ósmy dzień ziemi zadrżenie
Na całym świecie trzęsienie
Tam zgromi wszystko stworzenie
Że nie wie, gdzie jest zbawienie

Dziewiąty dzień smutny będzie
Nikt z nikim mówić nie będzie
Stojąc niby „marniony
I wylazłszy z jamy onej

W jedenasty zemrzą ludzie
W całym świecie, gdzie kto idzie
Nie będzie ducha żywego
Na całym świecie żadnego

W dwunasty dzień ogień z nieba
Spadnie na świat jako trzeba
Jakoby spośród obłoków
Już dość tych strasznych widoków

W trzynasty dzień goreć będzie 
Niebo ziemia wszystko wszędzie
Tak się oświeci jasnością
Jak kryształ swoja ślicznością
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W czternastym zmarłych spruchnieni
Wstaną z grobów jakby żyli
Znajdą się wszyscy w rychłości
Zgniłe członki, nagie kości

W dzień piętnasty także będzie
Słońce gdy skoro wynijdzie
Tam przy swoim wstanie wschodzie
A miesiąc zaś przy zachodzie

Tegoż dnie Archanioł Michał
Zatrąbi by lud zmartwychwstał
Na ten głos zmarli powstaną
Przed sędzią się swym postawią

Na to straszne rozkazanie
Na archanielskie trąbienie
Wszyscy święci z nieba wyjdą
Z piekła grzesznicy wynijdą

Wnet wszyscy zmartwychwstaniemy
Do Jeruzalem przyjdziemy
Staniemy wszyscy w dolinie
W „Józefatowym padole

W trzydziestym trzecim będziemy
Co się na ten świat rodzimy
Bo nam w tym wieku być trzeba
Jako Chrystus szedł do nieba

W tym się wszyscy oglądamy
Jeden drugiego poznamy

Ojciec syna, matka córkę
Brat brata, a siostra siostrę

Będzie prawdziwe zmienienie
Dusz świętych jasne świecenie
A zaś grzesznym brzydliwości
Będą wieczne żarliwości

Aniołom świętych podobni
Jako słońce będą jaśni
Diabły się zaś porównają
Wszyscy, co grzechy 

Wszyscy w gromadzie staniemy
Pana Chrystusa ujrzymy
Na obłoku siedzącego
Sprawiedliwie sądzącego

Będą się grzeszni wstydzili
Swych grzechów, które czynili
Biada nam żeśmy zrodzeni
Dla grzechów, które czynili

Święci zaś będą weseli
Którzy pokutę czynili
Pragną wszyscy rozkazania
Wnijdzie do mego mieszkania
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Wy, bracia, siostry, posłuchajcie

Wy, bracia, siostry, posłuchajcie
Jakie zbrodnie bywają na świecie
Mąż miał swoją żonę, a żył z kochanką
Proszę posłuchać o tym wypadku

Nie dbał o żonę, ani o dzieci
Jak to dziś dobrze bywa na świecie
W straszny on sposób ją zamordował
Bo miał kochankę, żony nie szanował

Pracował na szosy i tłukł kamienie
A żona mu obiad nosiła
Pewnego razu żona obiad niesie
A on duży młot na zonę szykuje

Żona go prosi – chodź mężu na obiad
A on z tym młotem do niej doskoczył
Uderzył w głowę z sercem zatrutem
Biedaczka padła na miejscu trupem

Gdy zabił żonę, myśli o rodzicach
Czy też ich zabić, , czy ich zostawić
Ale ich zabiję, bo by mnie wydali
Siedziałbym w więzieniu, a oni by żyli

I leci wten czas do swego domu
I puka do drzwi, matka wychodzi
A on tym młotem uderzył w głowę
Matka padła trupem, już leży

Gdy zabił matkę, leci do ojca
A ojciec pada przed nim na kolana
I z płaczem prosi – synu kochany
Cóżem ci winien, co chcesz mnie zabić

Z płaczem stał mąż przy grobie

Z płaczem stał mąż przy grobie i wyrzekał tak sobie
Zmarła mi żonka miła i zostało dziatek siła

Do tak kochanej matki tęskniły jego dziatki
Lecz ten ojciec troskliwy stał się niepamiętliwy

Zapomniał żonki w grobie, wnet pojął inną sobie
Myśląc – lepiej w małżeństwie, niż w takim bez-
żeństwie
Do dziatek zniechęcony, dał je w opiekę żony

A ona w srogiej złości biła je bez litości
Do najstarzej mówiła, by całą noc robiła

Do młodszych: w moim domie, dość wam sypiać 
na słomie
Potem dziewce mówiła: co dziś będzie czyniła?

Od dziś w wieczór i rano mleka już nie dostaną
By najprędzej „nie użyły, bo mi się naprzykrzyły
Robię na nie daremnie, dać się naśmiewać ze 
mnie

Potem sama wśród pierza, legła, śpi bez pacierza
A dziatki w swoim domie legły na twardej słomie
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Bez okrycia pierzynki skręcały się dziecinki
Od głody zimna drżały, dawno jeść nie dostały

Dziatki rzewnie kwiliły i do siebie mówiły
Gdyby nasza mać żyła, biada by nam nie była

Słyszy to Matka Boska, litościwie się troska
By z najświętszej twej woli przynieść ulgę w niedoli

Spać macocha już zacznie 
W miękkim łożu tak smacznie
Wtem ją coś przestraszyło
W śnie coś się zjawiło

Bo rzecz taka się stała
Matka w grobie słyszała
Jak jej dziatki wciąż płaczą
Nad swą dolą tułaczą
Sama płacząc unosi
Dłonie w górę i prosi

Obraz w dłoni ma prawej
Matki Boskiej łaskawej
Uproś Syna Twojego
By wyszła z grobu tego

Dziatki moje nawiedzić
Macochę złą uprzedzić
By im krzywd nie znądzała
Gdy się matką obrała

Nogami się oparła
Trumnę nimi otwarła

Podniosła się ku wstaniu
Idzie ku pomieszkaniu

Jak się już przybliżyła
Furta się otworzyła 
Domostwo ją witało
Jak do izby wstąpiła
Ciemność jej oświeciła

Dziatki jak ją ujrzały
Zaraz matkę poznały
Witaj matko kochana
Czemuś tak jest stroskana?

Patrz na nasze pościele
Pociech mamy niewiele

Matko moja nadobna
Róży byłaś podobna
Lica miałaś czerwone
Teraz masz je „zbledzone

Matko nasza kochana
Daj nam mleka ze dzbana
Chleba nigdy nie mamy
Masła wcale nie znamy

Moja miła matuchno
Jak się spało miluchno
Gdyś pierzynką mnie kryła
Dziś mi słoma nadgniła
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Moja miła mateczko
Kiedy było słoneczko
Nosiłaś mnie na ręcę
Patrz w jakiej teraz męce

I po izbie następuje czołganie
Pierwej tyś mnie nosiła
I do łona tuliła

Matuchno moja miła
Pierwej tyś mi świeciła
Gdy mnie głowa bolała
Ażem dobrze zaspała

Dziś bez światła legamy
Wielką ciemność wciąż mamy
W zimę srogą cierpimy
Bez pierzyny gdy śpimy

Serdeczna Matko 
opiekunko świata
Pieśń o Żołnierzu 

Serdeczna Matko, opiekunko świata, 
Dosyć nam długie upłynęły lata, 
Pod Twą obroną żyliśmy spokojnie, 
Nikt z nas nie wiedział o głodzie i wojnie. 

O Matko Boża! Czegom doczekali, 
Że każdy człowiek przed Tobą się żali, 
Wojna okrutna, wielkie krwi rozlanie, 
Wszystko się spełnia, to przepowiadanie.

Wejrzyj na lud Twój, Matko Boska z nieba, 
Niezmierna srogość, brak twym dzieciom chleba, 
Ratuj nas ratuj Matko ukochana, 
Za co Ty na nas jesteś zagniewana. 

Europejskie mocarstwa powstały, 
Na całym świecie słychać bitwy strzały, 
Straszna rzecz wojny krew się z wojska leje, 
Jezus Maryja, co się z nami dzieje. 

Morskie okręty, parowce stłuczone, 
Tysiące wojska w morzu zatopione, 
Na dnie morskim ze światem się rozstali, 
Ratuj nas, ratuj do Ciebie wołamy. 

Ogrody, sady, role poniszczone, 
Wioski, kościoły, fabryki spalone, 
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Miasta, fortece w gruzy rozsypane, 
Najświętsza Panno, co się z nami stanie. 

Wierni żołnierze spowiedzi żądają, 
Krew im odchodzi słabi się zostają, 
Pragną z Bogiem pojednać swą duszę, 
O Matko Boska! Ja umierać muszę. 

Jezus Maryja! Straszne widowisko, 
Tu syn zraniony, tu brat śmierci blisko, 
Ojciec od dzieci w strasznych bólach jęczy, 
Już dzieci ojca nie zobaczą więcej. 

Starsze sieroty ręce w górę wznoszą, 
Ciebie Maryjo o opiekę proszą, 
Wróć do nas ojcze, obyś nas przyodział, 
Chleba nam kupił, do ust naszych podał. 

Kilka miesięcy już chleba nie mamy, 
Na naszych barkach stargane łachmany, 
Wejrzyj na lud swój, Matko Boska z nieba, 
Niezmierna srogość, brak Twym dzieciom chleba.

Na godne święta i niedzielę wielką, 
Mieli rodzice boleść w sercu wielką, 
Zeszłego roku z nami się modlili, 
Z pieśnią na ustach Jezusa chwalili. 

Ojcze i matko, syn wasz teraz w polu, 
Chodź bracie, siostro, chodź na plac boju, 
Chodźcie rodzice z żoną i dziecinami, 
Ujrzycie wszystko, co się dzieje z nami. 

Tu brat bez ręki a ojciec bez nogi, 
W bólach już kona, krzyczy Boże drogi, 
Szablą zrąbany, granatem stargany, 
Już brata nie mam, Jezu mój kochany. 

Ziemia trupami gęsto jest zasłana, 
Ratuj nas, ratuj Matko ukochana, 
Ratuj nas, ratuj od głodu i moru, 
Królowo świata z niebieskiego dworu. 

Jakub Gomber, żołnierz dzielny
Pieśń o Jakubie żołnierzu

Jakub Gomber, żołnierz dzielny
Oglądał widok śmiertelny
Kiedy był w bitwie na wojnie
Poślubił się Bogu chojnie

By go Bóg bronił zabicia
Przyrzekł pielgrzymkę zabicia
Do Rzymu Ojca Świętego
By dopełnił ślubu swego

Sto lat przeżył był zgrzybiały
Chorował przez czas nie mały
Nie dopełnił tego celu 
A miał żonę i trzech synów

Przypomniał sobie tę podróż
Ale posłać nam tu kogoś



40 41

Przywołuje syna przecie
Chce go posłać na swe miejsce

Ale nie śpiąc stękając
Jedną rzecz przypominając
Żem przyrzekł podróż do Rzymu
Nie spełniłem tego czynu

Cóż się teraz ze mną stanie
Więc żebyś ty synu za mnie
Poszedłbyś mnie synu ulżyć
Bo się boję przez to umrzeć

A syn mu mówi na to
Któż mi będzie płacił za to
Ta podróż dla mnie nie miła
Pielgrzymka ci się zjawiała

Ojcze śpij i śpij juz sobie
Nie myśl o pielgrzymce sobie
Bo to dla mnie coś przykrego
Wszak mam robić co innego

I znów ranka następnego
Woła na syna drugiego
Synu, całą noc nie spałem
Zaciągniony ślub wspomniałem

Teraz juz życia wspomniawszy
Ślubu mego nie spełniwszy
Chciałbym żebyś za mnie poszedł
Syn mu zaraz na to odrzekł

Ojcze, wiosna następuje
Brat z dobytkiem powędruje
Ja będę uprawiał winnice
Nim mam włóczyć się po świecie

Najmłodszy brat jeszcze dzieciak
Oto ojcze nie będzie tak
I któż dopatrzy wszystkiego
Gdybym poszedł z domu tego

Ojcze, jedz, pij i śpij sobie
Niech nie będzie myśli w tobie
Z tą pielgrzymką daj nam spokój
Zostaw ojcze ten nasz pokój

I znów ranka następnego
Woła syna najmłodszego
O Edwardzie, dziecię moje
Opowiem ci nędze moje

Edwardzie, synu kochany
Mam ślub w sercu zatrzymany
Jak świat nie dopełnię tego
Widzisz mnie synu słabego

Ratowałbyś mnie w potrzebie
Lecz się boję posłać ciebie
Droga daleka do Rzymu
Byś się zabłąkał, mój synu

Edward, ja przyjdę odpowie
Matka krzyczy coś w jej głowie



42 43

Ten stary znów z Rzymem
Wolą i swoim pielgrzymem

Nie dosyć mi będzie słaba
Jeszcze cały dom chorobą
Nabawisz jego wysłaniem
Matka krzyczy nieustannie

Ja pójdę, nic nie pomoże
Ojciec żąda, to Bóg każe
Nie wolno ojcu odmówić
A ojca ślub też wypełnić

Nim się wybrał w podróż wielką
Wprzód się udał na mszę świętą
Wysłuchał ja z pobożnością
By mu Bóg był Opatrznością

Nim się święta msza odbyła
Bóg towarzysza wysyła
Gdy tylko wyszedł z kościoła
Miał towarzysza anioła

W postaci młodzieńca przyszedł
Za Edwarda tę podróż poszedł
Wszystkie kościoły zwiedzili
Nabożne pieśni śpiewali

A gdy do Rzymu przybyli
Tam się szczerze pomodlili
Wszystkie kościoły zwiedzili
Nabożnie Boga błagali

Relikwie tam uczynili
Świętych pańskich odwiedzili
W końcu do Ojca Świętego
Poszli, padli u stóp jego

Potem poszli na spoczynek
Anioł i Jakuba synek
Tam spokojnie zasypiają
Edward widzi w ojca kraju

I siebie w niebieskiej chwale
Chociaż jest na ziemi wcale
A matkę dzieci gorszących
Widzi  w piekle gorejących

Boże mój, Edward zawołał
Żebyś ich wybawić zdołał
Boże, królu nad królami
Nie pogardzaj westchnieniami

Nie odrzuć mego westchnienia
Wybaw matkę z potępienia
I braci moich rodzonych
W tym tu ogniu zanurzonych

Twoja prośba smutku godna
Lecz trzech braci nie podobna
Wybawić, bo w tym nałogu
Bo są nieposłuszni Bogu
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