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KAZIMIERZ PRZERWA TETMAJER

Pieśń o Jaśku zbójniku
(      )
Z orawskiego¹ zamku² chłopcy poziera ą³
Czy się popod Tatry⁴ buczki rozwĳa ą?
Iǳie bystra woda hań⁵ ku Kościelisku,
Chłopcy marnie giną w orawskiem zamczysku.
Czy że to hań chłopiec stoi u futryny?
Dy⁶ to Jasiek z Polan, Józkowe Maryny.
Wartko⁷ siwa woda w Kościelisko płynie,
Ale on nie wróci ku swo e ǳieǳinie⁸.
Mówiła mu matka: «Nie goń ty po drogach,
By ci nie zberczały⁹ łańcuszki na nogach.
Nie chodź po za buki na luǳkie barany,
Byś w ciemni¹⁰ na zamku nie gnił okowany¹¹.
Jedynaka ciebie Pan Bóg mi zostawił,
Patrz, byś matczynego serca nie zakrwawił».
Mówiła mu Hanka, zalała się łzami:
«Jasiu na mile szy, nie chodź z zbó nikami.
Jak się za astrzębiem cień po ziemi włóczy,
Tak za tobą wszędy¹² lecą mo e oczy.
Kie ¹³ mię ty ode ǳiesz, cóż mi haw¹⁴ zostanie ?
Będę, ak ta limba¹⁵ samiutka w polanie.

¹o a ki — Orawa to region górski na pograniczu polsko-słowackim, leżący w dorzeczu rzeki o te same
nazwie. [przypis edytorski]
²za ek — tu występu e w roli więzienia. [przypis edytorski]
³ ozie a (gw.) — patrzyć. [przypis edytorski]
⁴ o o a — pod Tatrami. [przypis edytorski]
⁵ ań (gw.) — tam, daleko. [przypis edytorski]
(gw.) — przecież. [przypis edytorski]
⁶ a.
⁷ a ko — szybko. [przypis edytorski]
⁸ ie ina — tu: ziemia, którą ma oǳieǳiczyć. [przypis edytorski]
⁹zbe ze a. zb ze (gw.) — ǳwonić. [przypis edytorski]
¹⁰ ie nia — ciemnica, ciemna cela. [przypis edytorski]
¹¹oko an — w ka danach. [przypis edytorski]
¹² z (daw.) — wszęǳie. [przypis edytorski]
¹³kiej (gw.) — kiedy, gdy. [przypis edytorski]
¹⁴ a (gw.) — tu, tuta . [przypis edytorski]
¹⁵ i ba — drzewo podobne do sosny, występu ące w górach. [przypis edytorski]

Warkocz mi rozplecie ino¹⁶ wiatr, co du e¹⁷,
Ino woda z źródła lico pocału e.
Zostań Jasiu doma¹⁸, zostań poniewoli,
Bo mię od żałości młode serce boli».
Stoi Jaś przed niemi, wsparty na siekiérce¹⁹,
Odpowiada matce i swo e eirce²⁰:
«Na coś mi matusiu dobrze eść dawała?
Równo²¹ mi się wiǳi²² dolina czy skała.
Kie²³ siekierą zatnę w sękate awory,
Jak ta piana z wody, tak się kurzą wióry.
Wiǳiałaś mię, matko, akom wóz przeskoczył,
Co go Bartków²⁴ Kuba na boisko²⁵ toczył.
Kiedym se wywinął ciupagą na Kirze,
To się luǳiom z okien porobiły dźwirze²⁶.
Psa, choćby ak leciał, za ogon dopadnę,
Ani mię przełazy²⁷ nie ogłupią żadne.
Czyś mię to chowała na ǳiada²⁸ w kościele?
Jak się postarze ę, legnę se w popiele.
Jako ten Janosik²⁹ pó dę po ǳieǳinie,
A choćbym zaginął — imię nie zaginie.
Nie płacz Hanuś darmo, bo się serce żali;
Przyniosę ci zza gór pereł a³⁰ korali.
Wrócę a się do cię za czas, za niedługi,
A akbym nie wrócił, ukocha cię drugi».
Poszedł Jasiek na zbó w górę dolinami:
Horni³¹ za nim chłopcy idą z ciupagami.
Stąpa Jasiek szumnie, wysoko się niesie,
że się mało zna ǳie wyższe drzewo w lesie.
Iǳie przez Orawę, aże ziemia ęczy:
Piórko mu się miga, zbro a na nim brzęczy.
¹⁶ino (gw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹⁷ u — dąć, dmuchać. [przypis edytorski]
¹⁸ o a (gw.) — w domu. [przypis edytorski]
¹⁹ iekie ka — tu: ciupaga. [przypis edytorski]
²⁰ ei ka gw. — (a erka) ǳiewczyna. [przypis edytorski]
²¹ ó no — tu: tak samo. [przypis edytorski]
²² i ie i (gw.) — wydawać się. [przypis edytorski]
²³kie (gw.) — kiedy. [przypis edytorski]
²⁴ a kó — Bartkowy, to est syn Bartka. [przypis edytorski]
²⁵boi ko — mie sce, gǳie młóci się zboże. [przypis edytorski]
²⁶ i ze (gw.) — drzwi. [przypis edytorski]
²⁷ ze az — trudne, zwł. wąskie prze ście. [przypis edytorski]
²⁸ ia — tu: żebrak. [przypis edytorski]
²⁹Jano ik — rozbó nik słowacki o imieniu Jura (–), często występu ący w legendach. [przypis edytorski]
³⁰a — i. [przypis edytorski]
³¹ o n a. o n (gw.) — piękny, silny, hardy. [przypis edytorski]

  



 -  

Pieśń o Jaśku zbójniku



Świeci mu się blacha z mosiężnym łańcuszkiem,
Kółeczkami zberczy ciupaga z obuszkiem³².
Flintę³³ ma przez plecy, pistolet za pasem,
Nóż w mosiąǳ oprawny, i tak iǳie lasem.
Zaśpiewałeś bratom Janiczku sokole,
Jakby buk zaszumiał pomięǳy topole:
«Śmiało chłopcy, śmiało, est hań³⁴ żyd bogaty,
Bęǳiemy mierzyli kotlikiem³⁵ dukaty.
Choćby ta Orawców było sto tysięcy,
Ja się ich tak bo ę, ako wilk za ęcy.
Choćbyście z echali husary³⁶ z szablami,
To a se wywinę ciupagą nad wami!»
Huknęli mu na to towarzysze chórem —
Szeroko, daleko leci echo borem:
«Od buczka do buczka, aże do awora
Hań nasze pieniążki, hań nasza komora.
Zbó ecki hetmanie³⁷ ku dolinom z góry,
Jako się gradowe uniża ą chmury»
Spadł Jaś z zbó nikami w orawską zagrodę,
Jak ten orzeł z wiatru na koźlątko młode.
Podpalił se miasto na wsze cztery rogi:
Nie chciał po ćmie³⁸ macać mięǳy pola drogi.
Zobaczyli ogień husary czerwony,
Wiatr im konie niesie przez łąki, zagony.
Przy echali duchem³⁹, w brzęczącym rynsztunku,
Dopadli zbó ników eszcze na rabunku.
Broni się Jaś ostro, ciupagą się broni:
Dwunastu husarów zwalił na ziem z koni.
Trzynasty go husar szablą dźgnął pod ziobro⁴⁰ —
Nie pó ǳiesz ty więce uż na luǳkie dobro…
Bronią się zbó nicy, skaczą ponad dachy,
Miga ą im w ogniu, ako gwiazdy, blachy.
Husary ich skuli w żelazne okowy,
Wiedli ich przy koniach w ǳieǳiniec zamkowy.
³²obu zek a. obu — siekiera osaǳona na długim drzewcu, wykorzystywana ako broń. [przypis edytorski]
³³ in a — strzelba myśliwska. [przypis edytorski]
³⁴ ań (gw.) — tam. [przypis edytorski]
³⁵ko ik (gw.) — kociołek. [przypis edytorski]
³⁶ u a , właśc. uza — żołnierz lekkie azdy węgierskie . [przypis edytorski]
³⁷ e an — tu: dowódca. [przypis edytorski]
³⁸ o ie (gw.) — po ciemku. [przypis edytorski]
³⁹ u e — szybko, co tchu. [przypis edytorski]
⁴⁰ziob o (gw.) — żebro. [przypis edytorski]
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Tam ich rychtar zamknął w zamczysku Wysokiem,
Stamtąd poziera ą zapłakanym okiem.
Ku Tatrom się potok przez łąki przelewa,
A Jaś patrzy za nim, zasmucony śpiewa:
«Po coś mię roǳiła, matko mo a miła?
Kie mię wieszać pó dą, bęǳiesz się hańbiła.
Pierwe ten Duna ec zwyrtnie się do góry,
Niźli mię wypuszczą za te białe mury.
żału Panie Boże, com a we asunku:
ślubowałem na mszę dukata z rabunku.
E ! Kieby to Bóg dał, cobym a się wrócił,
Rychtarem bym orał, husarami młócił.
Bratowie, bratowie, kochami bratowie,
Będą nam rąbali głowiczld katowie.
żegna myż się teraz mili towarzysze,
Jutro nami wiater zimny zakołysze».
«He ! góry, polany i zielone lasy,
żegnamy was ǳisia na wieczyste czasy…»
Tak oni śpiewa ą na zamku w okowach,
A Hanusia w lesie zawoǳi przy krowach:
«Strzegłaś matko Jasia, ako swe źrenicy:
ǲiś-ci go powiodą, o , ku szubienicy.
Chowałaś go matko, ak tego sokoła,
A ǳiś ci go rzucą do ciemnego doła.
We dnie miesiąc, gwiazdy będą się świeciły,
Kiedy ku mnie przy ǳie mó kochanek miły.
Pręǳe gniazdko zlepi askółka na hali,
Niż się mo e serce Janiczka odżali.
Kwitnie biała lilia, kwitnie ma eranek,
Ale darmo więdnie mó zielony wianek.
Srebrzy się mi siano na stodole świeże,
łzamim e srebrzyła, sama na niem leżę.
Nie będę a w ślubne choǳiła sukience,
Nie pierścionka mi trza, ale krzyżyk w ręce.
Nie ściel mi matusiu łóżeczka na dwo e:
Drewniana trumienka bęǳie łóżko mo e.
Panienko na świętsza, czyś zaniewiǳiała,
Coś mi mego Jasia śmierci zabrać dała?…»
W sta ni matka siwa koniom eść zakłada
Siano za drabinę, i tak do nich gada:
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«Sama wam eść da ę koniki cisawe,
Bo mi Jasia wzięli na zamek w Orawę.
Ani a się moim synem nie ucieszę,
Ani on wam zgrzebłem grzywy nie rozczesze.
Koniki cisawe, czekać go daremnie,
Czeka cie, aż serce rozpęknie się we mnie.
Pole mi zarośnie, zmarnie e chudoba,
Dyć se Pan Bóg robi, co mu się spodoba».
Starodawny gra ek poprzed karczmą sieǳi;
Wybił-że on, wybił niemało niedźwieǳi.
Głowa mu zsiwiała, ako wierch od śniegu,.
śmierć go wnet zabierze, ak drwal odłę z brzegu.
Brzęczy na gęślikach nutę staroświecką,
Wyskładał i śpiewa na nutę zbó ecką:
s anosik, Janosik w czarne ziemi leży,
Byłże to chłop głośny, ako ǳwon na wieży.
Szeroko, daleko ǳwon na świat wybĳa :
Co Janosik kroczył, niosła się glory a.
Urwałeś się ǳwonie, nic-że uż po tobie:
Skończył się Janosik, leży w czarnym grobie.
Dobrzy chłopcy byli, kanyż się poǳieli?
He ! Jeden po drugim marnie wyginęli.
He ! Jęczały Tatry, ęczały wąwozy,
Kie im zakładali na gardła powrozy.
Pogniły awory i limbowe lasy,
Ka się nam poǳiały nasze dobre czasy?…»
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