


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

Oj Maluśki, Maluśki…¹
O Maluśki, Maluśki, Maluśki
ako rękawicka,
Alboli tez akoby, akoby
kawałecek smycka.

Cy nie lepie Tobie by, Tobie by
sieǳieć było w niebie,
Wsak² Twó Tatuś kochany, kochany
nie wyganiał Ciebie.

Tam wciurnasa ³wygoda, wygoda,
a tu bieda wsęǳie; Bieda
Ta Ci teraz dokuca, dokuca,
ta i potem bęǳie.

Tam Ty miałeś pościółkę⁴, pościółkę
i miękkie piernatki⁵;
Tu na to Twe nie stanie⁶, nie stanie
ubożuchne Matki.

Tam kukiełki⁷ adałeś, adałeś
z czarnuszką⁸ i z miodem;

Głód

Tu się tylko zasilać⁹, zasilać
musis samym głodem.

Tam pĳałeś ceć akie, ceć akie
słodkie małmazy e¹⁰;
Tu się Two a gębusia, gębusia
łez gorzkich napĳe.

Tam Ci zawsze służyły, służyły
prześliczne anioły¹¹;
A tu lezys Sam eden, Sam eden,
ako palec goły.

¹Oj Maluśki, Maluśki… — kolęda napisana gwarą góralską. Obecnie śpiewana wers a zazwycza ma po
każde strofie reen „Śpiewa cie i gra cie mu/ Małemu, małemu”. [przypis edytorski]

²wsak (gw.) – wszak, przecież. [przypis edytorski]
³wciurnasa (gw.) — wielka (bliże właściwego odcienia znaczeniowego byłoby słowo „cholerna”). [przypis

edytorski]
⁴pościółka — zdrobnienie od „pościel”. [przypis edytorski]
⁵piernat — materac wypełniony pierzem. [przypis edytorski]
⁶nie stanie — nie bęǳie stać. [przypis edytorski]
⁷kukiełka — ciasto w kształcie luǳkie figurki. [przypis edytorski]
⁸czarnuszka — roślina adalna z roǳiny askrowatych, charakteryzu ąca się czarnymi nasionami, stosowana

ako przyprawa lub lekarstwo. [przypis edytorski]
⁹zasilać — tu: posilać, karmić. [przypis edytorski]

¹⁰małmazja — słodkie, ciemne wino greckie, przen. przysmak. [przypis edytorski]
¹¹janioł (gw.) — anioł. [przypis edytorski]
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He , co się więc takiego, takiego
Tobie, Panie, stało,
Żeć się na ten kiepski świat, kiepski świat
przychoǳić zechciało?

O ! gdybych¹² a ako Ty, ako Ty
tam królował sobie,
Nie chciałbym a przenigdy, przenigdy
w tym spoczywać żłobie.

Chociażby za pańszczyznę¹³, pańszczyznę
i chociażby pono¹⁴
Talar¹⁵ eden i drugi, i drugi
na rękę kłaǳiono.

Albo się więc mó Panie, mó Panie
wróć do Twe ǳieǳiny¹⁶,
Albo się zanieść pozwól, zanieść pozwól
do me chałupiny.

Bęǳiesz się tam miał z pyszna¹⁷, miał z pyszna,
ako miałeś w niebie.
Mam a mleka słodkiego, słodkiego
garnuszek dla Ciebie.

¹²gdybych (gw.) — gdybym. [przypis edytorski]
¹³pańszczyzna — praca, aką chłopi wykonywali na rzecz pana w zamian za ǳierżawę ziemi. [przypis edy-

torski]
¹⁴pono (gw.) — podobno, tu racze w znaczeniu „nawet”. [przypis edytorski]
¹⁵talar — dawna moneta srebrna o stosunkowo duże wartości. [przypis edytorski]
¹⁶ǳieǳina — ǳieǳictwo. [przypis edytorski]
¹⁷mieć się z pyszna — tu w pierwotnym, nieironicznym znaczeniu „mieć się dobrze”. [przypis edytorski]

Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
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Tekst opracowany na podstawie: Karol Miarka, Kantyczki. Koledy i pastorałki w czasie świąt Bożego Naroǳenia
po domach śpiewane z dodatkiem pieśni przygodnych w ciągu roku używanych, Mikołów-Warszawa 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Śląską z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BŚ.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Marta Nieǳiałkowska, Paweł Kozioł.
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Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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