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WIERSZE SERCU BLISKIE

„To niezwykła kobieta” - mówiono o Niej. „Renesanso
wa Dama”, „Kolberg w spódnicy”, „Ostatnia Lasowiaczka”, 
„Matka Folkloru”... - takie „tytuły” nadawali Jej dziennika
rze w swoich artykułach. Dla znajomych i bliskich była po 
prostu „Marysią”, która wszystko potrafiła, która nadawała 
się „do tańca i do różańca”. Bo potrafiła wiele, bardzo wie
le. Pan Bóg nie żałował Jej talentów, bo wiedział, że je wy
korzystać potrafi na Jego chwałę i pożytek ludziom.

„Marysia” - Maria z Wiącków7 - Kozłowa... Wszystko, co 
robiła jest dla mnie czymś wyjątkowym. Wcale nie dlatego, 
że była moją Mamą. Przede wszystkim cenię tę twórczość 
za szczerość, za autentyczność. Bo nie było w niej nic sztucz
nego, wyuczonego, bo wszystko to płynęło z serca, z wrażli- 
wej duszy.

Zdąję sobie sprawę z wielkości Jej zasług, wiem, że zro
biła bardzo wiele, by uratować to, co najpiękniejsze w ludo
wej tradycji, sztuce. Cieszę się, że z Jej twórczego dorobku 
korzystają dziś inni, zwłaszcza młodzi ludzie, że zostawiła 
po sobie tal< wielki i cenny dla przyszłych pokoleń spadek.

Nie chcę oceniać wierszy zebranych w tym tomiku. To 
tylko garść pereł z ogromnej skrzyni, jaką pozostawiła mi 
„na wiano”. Garść, która pozwoli dostrzec wielkość Jej ta
lentu, wrażliwość na piękno, które przez całe życie „zachwy
cało Ją do pracy”. W owej „wiannej skrzyni” leżą sobie wier
sze i wierszyki na imieniny, urodźmy, wesela, dożynki, pry
micje, na ostatnie pożegnania. Nie brakuje też scenariuszy 
pisanych dla zespołów’ obrzędowych, gawęd, bajek, piose- 
ntH$-i’«fMeśni, a nawet i pełnych humoru monologów, które 
wykorzystywały prowadzone przez nią amatorskie zespoły’ 
teatralne i kabarety.



Wiersze, piosenki, gawędy... Rodziły się w Jej sercu 
z wrażliwości, z tęsknoty, z zam-oczenia pięknem, z ukocha
nia tego skrawka ziemi, który określa się mianem Małej Oj
czyzny.

Kochała wiosenną zieleń i zapach fiołków w lesie. Cze
kała na kwitnące jabłoniowe sady i fioletową burzę bzów pod 
oknem domu, na koncert żab w stawach i śpiew słowika 
w majową noc. Kochała kobierce łąk utkane z ziela i wonne
go kwiecia. Kochała wiatr pędzący chmury po niebie i roz
platający brzozom zielone warkocze. Letnie słońce zapala
jące gromnice malw pod ścianą domu i złoto dojrzewających 
zbóż. I kalinę pochyloną nad wiślaną wodą jak nad lustrem. 
Złoto jesieni i srebrną biel zimy... Kochała i podziwiała tę 
ziemię, z której wyrosła i z której w świat poszła. Z tego uko
chania, z tego zauroczenia nie mogły nie urodzić się wier
sze. Bo taką miłość tylko na wiersz da się przetłumaczyć, 
przełożyć. Bo z taką miłością inaczej żyć się nie da.

Tą ukochaną ziemią był dla Niej Machów, wioska, której 
dzisiaj próżno szukać na mapie. Nie ma jej, bo musiała ustą
pić miejsca kopalni siarki i wielkiemu przemysłowi, który 
wkroczył na tę ziemię w latach pięćdziesiątych minionego stu
lecia. Dla Niej jednali ta wieś nigdy nie umarła. Nosiła ją 
w sercu, wracała do mej w snach, w marzeniach, w wierszach. 
Te „treny” napisane po utracie Machowa to chyba najcenniej
szy skarb w całym Jej poetyckim dorobku.

Wiersze, wierszyki, pieśni... Nie umiała bez nich żyć. Ro
dziły się w Niej codziennie, rodziły się w radości i w smutku, 
w dniach słonecznych i pod niebem zaciągniętym czarnymi 
chmurami... Zostawiła je nam, byśmy i my - sięgnąwszy po 
nie - zachwycili się urodą nieba i ziemi. Byśmy nauczyli się 
kochać wszystko to, co nasze, polskie, sercu bliskie.

Dorota Kozioł

Kiedy wyjdę w nasze pola 
chlebne, ukochane, 
samym złotem, samym srebrem, 
rosą przetykane, 
to nie mogę się napatrzeć 
i płaczę z radości, 
bo wr tych łanach, chłopskich łanach 
jest źródło miłości.

W srebrnych łanach, w złotych łanach 
jest życie i siła,
dar słoneczka i dar nieba,
i twój - ziemio mila.

Kiedy wyjdę w nasze pola, 
w te machowskie pola, 
to ogarnia moją duszę 
jakiś czar, swawola.
I zginają mi się same 
zmęczone kolana, 
i upadam, i całuję 
cię, ziemio kochana.

Ty znasz dobrze dolę naszą, 
tę dolę wieśniaczą, 
ty znasz zmyślne serce moje, 
mą duszę prostaczą.



JAK CIĘ NIE KOCHAĆ?... MATULA MOJA

Pokochałam całą duszą chłopski stan i pole, 
mego ludu kochanego dole i niedole.

Pokochałam całym sercem polskiej wsi modę, 
wymarzoną ciszę wokół, w niej życia swobodę.

Pokochałam świętą ziemię pługiem pokrajaną, 
pokochałam ponad życie wioskę ukochaną.

Bo ta wioska, bo to pole - pełne ziela, łąki, 
góry, morze, rzeki, niebo i w niebie skowronki, 
ta złocista strzecha chaty, to gniazdo bocianie, 
białe brzozy, las żywiczny, żab w stawie kumkanie, 
te słowiki tam, nad Wisłą, czerwona kalina...
- że to jest Ojczyzna moja, wszystko przypomina. 
Więc jak Cię nie kochać, Polsko, Matko moja, 
kiedy taka cudna jest moda Twoja
i wszystko jest w Tobie, co do życia trzeba - 
jest niebo, jest słonko, ziemia urodzajna, 
chlebuś - ten dar nieba.

Matula moja to prosta chłopka, 
która się na wsi zrodziła.
Choć prosta taka, ale kochana, 
nad wszystko w świecie, bo moją matką była.

Matula moja to złote słońce, 
to słońce życia mojego, 
więc całym sercem kocham matulę. 
Dała mi życie - dlatego.

Dala mi serce pełne miłości, 
a w nim cnót wielkie morze, 
krzyż mi wskazała, 
wskazała drogę do Ciebie, Boże.

Kiedy w kolebce mnie kołysała, 
śpiewki o Polsce śpiewała.
Matula moja, choć prosta chłopka, 
Ojczyznę także kochać umiała.

Matula moja innie nauczyła 
mowy ojczystej przecież, 
więc całym sercem kocham matulę, 
tak jak nikogo w świecie.



MOJA DUSZA

Dusza moja wyleciała ze snopka na polu 
siadła sobie gdzieś za miedzą na kwiatku kąkolu. 
A z kąkolu na bławatka - tam ją wiatr kołysał - 
i śpiewała cichuteńko, żeby nikt nie słyszał

Potem siadła na kwiat maku aż się zrumieniła, 
bo naprawdę moja dusza taka zmyślna była.
I cieszyła się słoneczkiem i nieba pogodą,
i ojczystych pól zapachem, polskich pól urodą.

Moja dusza wyleciała z łąk, gajów i z Wisty 
i tak będzie wciąż latała aż postrada zmysły.
Wreszcie Pan Bóg ją zawoła i za wszystkie lata 
sam osądzi sprawiedliwie, tam będzie zapłata.

MIESIĄCZEK

Miesiączku, miesiączku na majowym niebie, 
jakie tajemnice widzisz wokół siebie?
Czy słyszysz jak w stawach chóry żab kumkają, 
jak słowiki w kępie miłośnie śpiewają?

Czy słyszysz jak pluska się woda wiślana?...
Czy widzisz kalinę, co taka rumiana 
przegląda się w7 wodzie i korale sw7oje 
zapala w7 te nocki na spotkanie twoje?...

Miesiączku, miesiączku srebrem migocący, 
czegoś taki śliczny, taki kochający7?
Ty rozrzewniasz serce, prostą moją duszę... 
Kocham cię jak chłopca i kochać cię muszę, 
bo ty mnie nie zdradzisz, jak chłopcy zdradzają. 
Te twoje uroki tak na mnie spadają, 
że w smutkach najwięcej dają mi radości, 
ze słowiczkiem razem pocieszasz w7 miłości.

Miesiączku, miesiączku na majowym niebie, 
smutno mi jest bardzo, gdy nie widzę ciebie.
Ty częściej wypływaj na to niebo siwe, 
żebyś mógł popatrzeć w7 oczka zalotliw7e, 
ażebyś oświecił tam, gdzie cię potrzeba 
i wszystko zobaczył z majowego nieba.



PRANIE KIJANKĄ MÓWIŁA MI MAMA

Wzięła matuś w rękę kijaneczkę, 
szmaty w chustkę zawiązała i poszła nad rzeczkę. 
Podwinęła za kolana spódnicę, zapaski 
i na desce rozpoczęła przedziwne oklaski.
I tak prała nasza mama zgrzebne, lniane szmaty, 
koszuliny, kataniny, portki, gacie taty. 
Łupu-cupu! Trzask kijanką, aż gdzieś odbijało, 
tak się pięknie nad tą rzeką kijaneczką prało. 
Jak skończyła, wypłukała po bieżącej wodzie, 
potem wszystko rozłożyła na trawie w ogrodzie. 
A że słonko przypiekało - pięknie wybieliło 
i tak prędko się to pranie matusi skończyło. 
I do izby wniosła szmaty, żeby wymaglować, 
a kijankę pod okapem poszła zaraz schować. 
A mnie w uszach łupu-cupu aż gdzieś odbijało, 
tak się pięknie nad tą rzeczką kijaneczką prało.

Mówiła mi mama moja ukochana, 
że w pole wychodzić jest najlepiej z rana.
Bo w nocy się trawka inaczej zieleni, 
a na trawce rosa jak kryształ się mieni.

Mówiła mi mama - to zapamiętałam - 
żebym po tej rosie rankami biegała, 
żebym pod okienkiem mojej chłopskiej chaty 
z rosą oglądała kolorowe kwiaty.

Mówiła mi mama najmilsza, jedyna, 
że na wsi to każda - jak i ja - dziewczyna 
powinna nazbierać do dzbanka tej rosy 
i w tej cudnej rosie umyć swoje włosy.

Umyć sobie włosy, obmyć swoje lica, 
a będzie się dziwić cała okolica 
tej twojej urodzie, co ci rosa dała, 
jakżeś o poranku nią się obmywała.



NA LESZCZYNIE SŁOWIK ŚPIEWA ŻAŁOŚĆ

Na leszczynie słowik śpiewa, 
Kasia się łzami zalewa.

Płacze, płacze, lamentuje, 
bo jej luby w świat wędruje.

A był biedny, był chudobny, 
ten jej miły7, ten nadobny.

Poszedł on pod obce nieba 
szukać pracy, szukać chleba.

Wciąż płakała Kasia miła, 
bo ich bieda rozłączyła.

Kasia pod leszczyną klęka, 
z żałości jej serce pęka.

Na leszczynie słowik śpiewa, 
Kasia w grobie już spoczywa.

Rozżaliło się me serce, bo słoneczko zgasło, 
za wałami wiślanymi już na nockę zaszło. 
Zgasło ci to Boże słonko, ale jutro wyjdzie, 
a mój Jasiu mnie porzucił i więcej nie przyjdzie.

Ale niech tam i tak będzie, nie będę płakała 
i żadnego chłopca więcej nie będę kochała. 
Pójdę w pola i na łąki, piosenkę zanucę 
i tak, wolna jak ten ptaszek, do chaty powTÓcę.

I spokojnie sobie siądę w mojej wiejskiej izbie, 
lub na progu mego domu, albo też na przyzbie.
I tak będę wciąż myślała pod ścianą mej chatki, 
że najlepsze jest na śwlecie serce ojca, matki.



Z CZEGO WYROSŁAM W PRZYDROŻNEJ KAPLICZCE

Wyrosłam ja z polskiej ziemi, 
z tych łąk ziołami ubranych, 
z tych pól malowanych złotem, 
z tych zagonów ukochanych.

Wyrosłam ja z lasów, gajów i gaików, 
przy nucie skowronka i nucie słowików. 
Brzęczały' mi pszczółki na koniczyn łanie 
i polnych koników przedziwne cykanie.

Wyrosłam z tej ziemi i z tego słoneczka, 
co było cieplutkie jak moja mateczka. 
Wyrosłam ja z tego serduszka matusi, 
z polnego kwiateczka, co pachnie aż dusi.

Wyrosłam ja z trawy - wonnej macierzanki, 
z tej rosy, co myła łąki, pola wr ranki.
Oj, wyrosłam sobie ze spokojnej chaty, 
którą wdosną, latem ozdabiają kwiaty.

Wyrosłam ja sobie z tej strzechy słomianej 
od promieni słonka złotem przetykanej.
Wyrosłam ja z wdoski, z wieśniaczego ludu, 
z doli i niedoli, z jego pracy, trudu.

W przydrożnej kapliczce 
Chrystus drewniany 
siedzi przygnębiony, 
siedzi zadumany.

Siedzi cichusieńko 
w' drewnianej postaci, 
z żałością spogląda 
na siostry, na braci.

Siedzi sobie Chrystus 
od słonka spękany, 
słotą, wdatrem, zimnem 
wyponiewderany.

A ludzie zajęci dzisiaj 
tylko sobą
nic nie rozmyślają, 
Chrystusie, nad Tobą.

Choć żeś tyle dobra 
dla ludzi zostawił, 
nawet śmierć poniosłeś, 
ażebyś ich zbawił.



CHATO MOJA, CHATO

Chato moja, chato ze słomianą strzechą, 
w tobie świat ujrzałam, byłaś mi pociechą. 
Przez twoje okienka słonko zaglądało 
i ono mi także cudne życie dało.

Wyszłam sobie z ciebie na moją Golgotę, 
w drodze przyświecało mi słoneczko złote, 
a nocą miesiączek i gwiazdki srebmiutkie, 
jedne jasne, duże, a drugie malutkie.

Wyszłam sobie z ciebie na ten Boży świat, 
nie szukałam lasu, gdzie paproci kwiat, 
ale na ramiona ciężki krzyż włożyłam 
i w pielgrzymkę życia z ludźmi wyruszyłam.

Dobrze, że tatulo i matula droga 
nauczyli wiary, miłości do Boga.
Dali memu sercu miłość nieskalaną 
i błogosławili na drogę wybraną.

Nauczyli jak cię, Ojczyzno, miłować, 
i tę polską ziemię kochać i szanować.
Jak pomagać, żeby nasza Polska miła 
z nami razem rosła, no i z nami żyła.

Najpierw szłam przez kwiaty, przez lilie i róże 
omijałam ciernie, osty, życia burze 
i na skrzydłach duszy leciałam do słońca, 
i myślałam, żeby było tak do końca.

Lecz zboczyłam nieco na osty, odłogi - 
tak się zakończyły' kwietne moje drogi.
Idę przez kamienie i drogi cierniste, 
jak Ty na Golgotę szedłeś, Jezu Chryste.

Powróć moja chato i bielone ściany, 
ożyj Droga Matuś i Tatuś Kochany...
Zaświeć mi, słoneczko, przez okienka małe 
i świeć - tak jak wtedy - poprzez życie całe.

Chato moja, chato, źródło tamtych dni, 
o tobie ma dusza utęskniona śni.
Ja plączę, codziennie pod krzyżem uklękam, 
bo tej samotności ogromnie się lękam.

Ja nie mam nikogo, kto by mnie pocieszył, 
kto by rękę podał, z pomocą pospieszył. 
Została mi Polska, Częstochowska Matka - 
One nie opuszczą do życia ostatka.



ZAPOMNIANY KRZYŻ

Na zapomnianym krzyżu, Chrystusie rozpięty,
Synu Boga boleścią ogromną przejęty, 
w skwarze słonka, spragniony, spieczony, 
w strasznej koronie z cierni uplecionej...
Żadna gałązeczka nie rzuci Ci cienia, 
ni żadne stworzenie nie ulży cierpienia...

Zapomniany, czarny od starości czasu, 
wisisz na krzyżu gdzieś na skraju lasu 
i patrzysz na ludzi, co Cię omijają,
i czapki przed krzyżem już nie uchylają...

Na zapomnianym krzyżu, Jezu miłosierny, 
przyjdzie chwila, że wróci do Ciebie lud wiemy. 
Kiedy nadejdą klęski, wojenna pożoga 
wszyscy wrócą do Chrystusa, do Ciebie, do Boga. 
Bo tylko Tyś jest dobry, sprawiedliwy, Boże litościwy. 
Tyś nasz wielki Bóg i nasz Ojciec cierpliwy.

NARODZIŁ SIĘ JEZUS

Narodził się Jezus w lichutkiej stajence 
i płakać się chciało Najświętszej Panience, 
bo na przyodziewkę pieluszek nie miała, 
tylko rąbkiem z głowy owinąć musiała. 
Nie miała dla Niego żadnej poduszeczki, 
ni ciepłej pierzynki, ani kolebeczki. 
Zawinęła w rąbek, siankiem Go okryła, 
w7 żłóbeczku na sianie Dziecię położyła.

Jak listek osiki Dziecię dygotało, 
z zimna ogromnego rzewnie wciąż płakało. 
Bydlęta swą parą na Niego chuchały7 
i to święte ciałko troszkę ogrzewały. 
Święty Józef z tego wszystkiego oniemiał, 
nie wiedział, co robić i jakby skamieniał. 
Matuchna do siebie Jezusa tuliła, 
żeby trochę usnął, śpiew7kę Mu nuciła. 
Nad szopą się złota gwiazda zapaliła 
i zaraz pastuszków7 światłością zwabiła. 
Przyleciały z nieba aniołeczki w7 bieli, 
z calutkiej krainy ludzie się zlecieli. 
Przyszli Trzej Królowie, pokłon Mu oddali, 
w7 Tej małej Dziecinie Boga oglądali.



NA BOŻE NARODZENIE MOJA ŚPIEWKA

Jezusieńku malusieńki, 
podnieś swoje rączusieńki 
i błogosław polską ziemię, 
pociesz, prosim, ludzkie plemię.

Zapal słonko ludzkiej zgody, 
zapal miłość dla osłody, 
daj nam rozum i rozsądek, 
spokój w kraju i porządek.

Jezusieńku malusieńki,
Ty na rączkach Malusieńki, 
Synu Boga Ukochany, 
pobłogosław wszystkie stany, 
aby wreszcie się zjednały 
i Ojczyznę ratowały.
Daj Polakom dobroć, miłość, 
oddal swary i zawiłość.

Jezusieńku malusieńki, 
przytulony do Maleńki, 
weź w opiekę polski kraj, 
pokój, zgodę w sercach daj, 
aby ludzkość odetchnęła, 
aby Polska nie zginęła.

Śpiewko moja, śpiewko - moja ulubiona, 
ty coś wypłynęła z nieba, z ziemi łona 
i jak ptaszek polny wpadłaś w moją duszę, 
ja cię pokochałam i śpiewać cię muszę.

Oj, śpiewko, oj śpiewko, ty moja wieśniacza, 
w tobie tycie, miłość i dola prostacza.
W tobie żałość, radość, tych, co ziemię orzą. 
Tyś miłością życia i pociechą Bożą.

Na ciebie ja, śpiewko, czekam z utęsknieniem, 
ty mi dąjesz spokój, tyś moim natchnieniem.
Ty mi dąjesz skrzydła, abym poleciała, 
gdzie się urodziłam, gdzie się wychowałam.

Jak na chleb powrszedni codziennie cię czekam, 
i w mojej starości do ciebie uciekam.
Pocieszże mnie, pociesz, w ostatniej godzinie, 
niech odejdę z tobą ku wiecznej krainie.



SKIBY ZIEMI DO MOJEJ ZIEMI

Szklące i czarne równo leżały, 
jak kroniki chleba tak wyglądały. 
Miło pachniały ziemią i niebem, 
darem słoneczka, ziemi i chlebem.

To skiby ziemi - matki karmiącej, 
cały świat hojnie, szczodrze żywiącej. 
To święte skiby pługiem krajane, 
droższe nad skarby, skiby kochane.

Na nich wyrosło kłosów tysiące, 
jak srebro w słonku się kołyszące. 
Tak chlebuś wyrósł wypogodzony, 
na który czeka ludzi miliony.

Na czarnych skibach tej ziemi świętej 
wyrosło życie - cud niepojęty.
Każdą tę skibę szanować trzeba, 
bo taka droga jak kromka chleba.

Ziemio moja droga, gdy biorę cię w dłonie, 
z miłości do ciebie moje serce płonie. 
We wielkiej żałości ja tobą się pieszczę, 
moja karmicielko, me natchnienie wieszcze. 
Twój zapach ożywia moje smutne chwile. 
Piastować cię wT rękach, o jak słodko, mile! 
Ziemio moja droga, jak ciebie nie kochać 
i po twojej stracie nie płakać, nie szlochać... 
Na twym łonie przecież tyś mnie kołysała, 
bym żyła i rosła, chlebuś mi dawałaś... 
Dawałaś twe skarby w słonku wykąpane, 
przez niebo cudownie wypielęgnow^ane. 
Ziemio moja złota, o ziemio kochana, 
na zawsze w okrutny sposób odebrana, 
nigdy nie zapomnę, jakąś dla mnie była, 
o ziemio praojców, ojczysta i miła.



GWIAZDECZKA
SŁONECZKO

Gwiazdeczko, gwiazdeczko czyjąś ty własnością?... 
Szklana, srebrna z taką migotnością...
Stoisz tak na niebie i mrugasz do ludzi, 
a nie śpisz, bo przecież miesiączek cię budzi... 
Wśród ludzi jest znana gadka właśnie ta, 
że każdy na ziemi taką gwiazdkę ma.
Dopóki mu świeci i mruga do niego
- tyle ma radości i życia swojego.
Jeśli tylko zgaśnie, to człowiek umiera, 
wszystko się mu kończy i brama zapiera.

Gwiazdeczko, gwiazdeczko świeć jeszcze troszeczkę, 
mech pożyję jeszcze choć ociupineczkę...
Chcę uwielbiać Stwórcę, co stworzył ten świat. 
Zachwyca mnie słonko, ziemia, każdy kwiat, 
drzewa, góry, rzeki, ptaki śpiewające, 
cudów na tej ziemi tysiące, tysiące.
O, gwiazdeczko moja, świeć jeszcze troszeczkę, 
niech pożyję jeszcze choć ociupineczkę...

Słoneczko, słoneczko nie zachodź mi jeszcze, 
niechże ja się tobą do woli napieszczę, 
niechże ja poczuję tę twoją ciepłotę 
i niech mnie otulą twe promyczki złote.

Nie zachodź mi jeszcze na tę nockę ciemną, 
świećże jak najdłużej, świeć jeszcze nade mną. 
Ty mi dąjesz życie i dużo radości...
Swiećże, złote słonko, do nieskończoności.

Nie słucha słoneczko mojego proszenia, 
że ja żyć bym chciała - tego nie docenia. 
Zachodzi słoneczko, bo zajść musi przecież, 
bo tak od początku jest już na tym świecie.

Dopiero słoneczko świecić ci zaczyna, 
ani się oglądniesz - już śmierci godzina... 
Oj, słoneczko, słoneczko, stanijże na niebie, 
mech ja jeszcze trochę popatrzę na ciebie...



ŻAL MI TEGO ŚWIATA NIE MA WAM TO, NIE MA..

Żyję na tym świecie i jestem niczyja, 
dzień za dniem jak woda w potoku przemija. 
Siedemdziesiąt wiosen patrzę na ten świat, 
na ziemię, na niebo, na drzewo, na kwiat. 
I tyle tych wiosen - nie do uwierzenia, 
wszystko się w nich kończy i wszystko się zmienia. 
I tak mi się widzi, że to złote słońce 
coraz słabiej grzeje na życiowej łące.

Coraz ciszej ptaszki na drzewach śpiewają 
i nawet znajomi mnie zapominają.
A i coraz krótszy każdy rok się staje. 
Zmieniają się ludzie, ludzkie obyczaje.
Coraz bardziej smucę co dzień moją duszę, 
bo wkrótce to wszystko już pożegnać muszę 
i przenigdy tutaj na ten świat nie wrócę.
Żal mi tego świata, dlatego się smucę.

Choć czasem po kolcach ciernistych się chodzi 
i ludziom się w niczym nigdy nie dogodzi, 
choć czasem brat brata swego prześladuje, 
chociaż często chleba dla ludzi brakuje, 
choć się nie ma swego własnego kącika 
i na huragany w tyciu napotyka - 
żal mi tego świata, dlatego się smucę, 
bo przenigdy tutaj, na ten świat nie wrócę.

Nie ma wam to, nie ma, 
jak w rodzinnej ziemi, 
w swojej chacie tyć spokojnie 
pomiędzy swoimi.
Nie ma wam to, nie ma, 
jak w swoich stronach,
tu, nad Wisłą, cudną Wisłą, 
na czarnych zagonach.
Tu się urodziłam
i tu wychowałam,
i tu swoje tycie 
zakończyć bym chciała.
Dopomóż mi, Boże, 
by się to spełniło, 
bo skonać w swych stronach 
lekko by mi było.



NIGDY NIE ZAPOMNĘ ROZŻALIŁO SIĘ ME SERCE

Smutno mi na świecie, smutno mi ogromnie, 
bo me biedne serce nigdy nie zapomnie 
tych kwiecistych sadów i tych łąk z ziołami, 
chlebnych pól machowskich i nieba nad nami. 
Nigdy nie zapomnę kwiecia na jabłoniach, 
tych grusz przykucniętych na miedzach w ustroniach. 
Nigdy nie zapomnę o lesie sosnowym, 
kukania kukułki w gaju leszczynowym.

Smutno mi na świecie, smutno mi, mój Boże... 
Nigdy nic zapomnę o tym dawnym borze, 
po którym w dzieciństwie jagody zbierałam, 
że tam żył pustelnik - gadek wciąż słuchałam. 
Nigdy nie zapomnę o Golowej Górze, 
na której przed laty kwitły złote róże, 
w piwnicach pałacu siedział jaszczur brzydki 
i ludziom wyrządzał najróżniejsze zbytki.
O tej Grajcarówce i o Zimnej Wodzie, 
gdzie czart stał dla ludzi zawsze na przeszkodzie. 
Nigdy nie zapomnę o machowskich chatach, 
wr ogródkach kwitnących kolorowych kwiatach.

Smutno mi na świecie, żałośnie ogromnie...
I me biedne serce nigdy nie zapomnie 
o motylach, pszczołach, śpiewających ptakach, 
pracowitych, dobrych, drogich machowlakach. 
Wszystko w mojej duszy jest namalowane 
i do samej śmierci w-ciąż niezapomniane.

Rozżaliło się me serce i prawie umiera, 
straszna słabość go ogarnia i z bólu rozpiera.
Płacze moja dusza, płacze serce moje, 
z każdej strony płyną mego smutku zdroje.

Wszyscy mnie już opuścili i nikt nie pocieszy, 
słowa do mnie nie przemówi, z sercem nie pospieszy. 
Jestem sama na tym świecie, już nie mam nikogo, 
ukarana przez los ciężko, ukarana srogo.
Opuściłam ciebie, wiosko i przeżyć nie mogę, 
że zmienić musiałam swago życia drogę.
Ale sercem pozostałam, dokąd będę żyła, 
moja wiosko ukochana, moja wiosko miła.
Los okrutny mnie rozłączył z rozkoszą łąk, pól, 
już nie staje mi łez w oczach, czuję wielki ból. 
Wiosko moja, chato moja, ziemio tale pachnąca 
- próżno wrola moja dusza w bólu konająca.
Wróćcie do mnie choć na chwilę, pocieszenie dajcie, 
gdy słoneczko moje zgaśnie - na zawTsze żegnajcie. 
Żegnaj wiosko ukochana, cudna moja chato, 
złote słonko, kwietna wiosno, nasze chlebne lato. 
Żegnaj ludu prosty, ludu umęczony, 
żegnajcie najdroższe me rodzinne strony.
Moje serce żałość ściska, moje serce płacze, 
bo cię wiosko ukochana nigdy nie zobaczę.



NIE POWRÓCĄ O ZIEMIO MOJA

Pod okienkiem mojej chaty 
nie zakwitną wiosną kwiaty...
Nie pozostał żaden ślad...
Gdzie ta chata, gdzie ten kwiat, 
co mi pachniał do omdlenia? 
Pozostały mi wspomnienia 
z tamtych wiosen, z tamtych dni... 
Moje serce tylko śni.

O tej chacie w wiejskiej ciszy, 
choć zaszlocham - nikt nie słyszy. 
Gdzie ta chata, gdzie ta izba, 
gdzie najmilsza, wiejska przyzba?...

Gdzie te sady, gdzie te pola, 
gdzie ma dola i niedola 
przyrośnięta do tej ziemi?...
Nikt już tego nie odmieni...

Powróć wiosno, powTÓć lato, 
niech cię widzę w7 słońcu, chato...
Wróćcie chwile w7 niej spędzone, 
takie cudne, wymarzone...

Ja już nie mam wiasnej chaty.
Nie zakwitną wiosną kwiaty. 
Przestał do mnie śmiać się świat. 
Po mej wiosce zginął ślad...

O ziemio moja, ziemio machowska, 
ziemio rodzinna, o ziemio polska... 
W tobie jest miłość, słońce i życie, 
tyś mnie darzyła wszystkim obficie.

Gnębi mnie żałość, gnębią rozpacze, 
prowadzę marne życie tułacze.
Straciłam ciebie - dar ojca, matki, 
straciłam chatę, w7 ogródku kwiatki, 
straciłam całe ojcowskie wdano
- z ziemi rodzinnej odejść kazano...
I machowskiego nie wadzę nieba,
i czarnej skiby jak kromki chleba...

Umierający Chryste na krzyżu, 
pozwól mi skonać tam gdzieś w7 pobliżu...



POŻEGNANIE

Żegnaj, moja wiosko najmilsza na świecie, 
żegnaj, polnej róży najwonniejszy kwiecie, 
żegnajcie mi, miedze, po których chodziłam 
i drogi, po których swe krówki goniłam... 
Żegnajcie mi, ścieżki, gdzie spacerowałam 
i z pobliskich stawów grania żab słuchałam... 
Żegnajcie, machowskie pola i ogrody, 
żegnajcie mi, w „Kale” i na „Strudze” wody, 
żegnajcie mi, kwiaty - bławatki i maki - 
i wszystkie machowskie śpiewające ptaki, 
i koniki polne, coście mi cykaty, 
bociany na gnieździe, coście klekotały... 
Żegnajcie mi, błonia kłosami szumiące, 
łąki pełne kwiecia i zielem pachnące... 
Żegnaj, ciemny lesie, gaje i gaiki, 
jezioro z szuwarem i małe strumyki... 
Żegnaj mi, kapliczko, coś już sto lat stała, 
a w Tobie Maryja nad nami czuwała... 
Żegnajcie mi, krzyże przy drogach stojące, 
znak wiary w Chrystusa przypominające... 
Żegnaj, moja chato i dachu słomiany, 
pobielane w słońcu mojej chaty ściany... 
Żegnaj, moja izbo, gdzieśmy się chowali, 
gdzie nas w kolebeczce Matuś kołysali... 
Żegnaj, droga przyzbo, na której siedziałam 
i urodą wioski mej się zachwycałam...

Żegnaj, me podwórko i cieniu jabłoni, 
wszystkie polne grusze na miedzach w ustroni... 
Żegnajcie mi, wierzby przy drogach sadzone, 
sztuny zbóż machowskich, piosnki utęsknione, 
na łąkach srebrzyście mieniące się rosy, 
ty machowskie słonko, machowskie niebiosy, 
a w tychże niebiosach wiatru cudne granie... 
Żegnajcie mi, ludzie, drodzy Machowianie, 
z którymi tu żyłam jak z braćmi, z siostrami, 
żegnajcie, Kochani - sercem, żalu łzami... 
Żegnaj mi, Machowie i jabłoni kwiecie, 
które najpiękniejsze było w całym świecie.



Maria Kozłowa - poetka, malarka, 
twórczyni ludowa i animatorka lasowiackiego foklo- 
ru - urodziła się 5 sierpnia 1910 roku w Machowie. 
Córka Wiktorii z Sawarskich i Wojciecha Wiącka - 
znanego działacza społecznego i politycznego, posła 
i senatora, pisarza i publicysty. Po ojcu odziedziczy
ła talenty artystyczne i zamiłowanie do pracy społecz
nej. Już od najmłodszych lat pisała wiersze, malo
wała, organizowała z dziećmi „podwórkowy” teatr, 
który z czasem przekształcił się w amatorski teatr 
wiejski. W późniejszych latach uczyła wiejskie dziew
częta malarstwa ludowego i haftu. Prowadziła świe
tlicę i bibliotekę, organizowała różnego rodzaju kur
sy, spotkania i prelekcje. Założyła i przez długi czas 
prowadziła Zespół Pieśni i Tańca „Lasowiak”, znany 
i ceniony w regionie i kraju.

Kiedy pod Tarnobrzegiem odkryto siarkę, zmuszo
na była opuścić rodzinną wieś. W 1970 r. przeprowa
dziła się do Baranowa Sandomierskiego. Mimo za
łamania po utracie rodzinnej ziemi, nie zaprzestała 
twórczej działalności. Nadal pisała, malowała, hafto
wała. Zorganizowała też, istniejący do dziś i cieszący 
się wielkim uznaniem, Zespół Obrzędowy „Laso- 
wiaczki”. W tym samym czasie prowadziła również 
dziecięcy7 zespół pieśni i tańca w Szkole Podstawko
wej Nr 4 w Tarnobrzegu. Brała udział w wystawcach 
sztuki ludowej, przygotowywała eksponaty, które dziś 
zdobią muzea etnograficzne i skanseny na terenie ca

łego kraju. Uczestniczyła w festiwalach pieśni ludo
wej, miała wiele spotkań z dziećmi i młodzieżą 
w szkołach. Przez wiele lat w spółpracowała 
z Domem Kultury w7 Tarnobrzegu. Z jej doświadczeń 
i wiedzy korzystali znani etnografowie, badacze kul
tury7 ludowej i pracownicy PAN. Wystąpiła w wielu au
dycjach radiowych, nakręcono z jej udziałem kilka fil
mów7 telewizyjnych.

W 1980 roku zamieszkała w7 Tarnobrzegu. Tu 
„urodziło się” jej ostatnie dziecko - Zespół Pieśni 
i Tańca „Lasowiacy”, działający przy7 kościele MBNP 
na „Serbinowie”. Z jej doświadczeń i pomocy korzy
stało wiele innych zespołów, m.in. słynne „Cyganian- 
ki”. Do ostatnich dni życia pisała, malow7ała, tworzy
ła. Dzięki jej niezwykłej pasji i ogromnemu wysiłkowi 
udało się ocalić od zapomnienia zwyczaje, obrzędy 
i pieśni mieszkańców7 dawnej Puszczy Sandomier
skiej - Łasowiaków7.

Za ratowanie folkloru, za niezwykłą twórczość 
otrzymała wiele odznaczeń i wyróżnień. Najważniej
sze z nich to: Medal im. Oskara Kolberga i Medal 
im. Franciszka Kotuń. Wielokrotnie zdobywała nagro
dy w7 konkursach śpiewaczych, plastycznych i literac
kich. Należała do Stowarzyszenia Twórców7 Ludowych 
w Lublinie. Napisano o niej kilka prac magisterskich 
i wiele artykułów7 prasowych.

Zmarła 22 kwietnia 1999 roku w Tarnobrzegu. 
Spoczęła na cmentarzu parafialnym w Miechocinie.
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PROGRAM „DZIAŁAJ LOKALNIE” 
POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI

Niniejsza publikacja została wydana w ramach Programu „Działaj Lokalnie 
III”, celem którego jest pomoc w budowaniu aktywnych społeczności lokal
nych, w których mieszkańcy wspólnie definiują własne problemy i starają się 
im przeciwdziałać, bądź łagodzić ich skutki.

Program oferuje pomoc szkoleniowo-doradczą i wsparcie finansowe w ra
mach konkursu na dotacje na realizację projektów w takich dziedzinach jak mię
dzy innymi - kultura, np. budowanie poczucia tożsamości lokalnej mieszkań
ców, odtwarzanie dziedzictwa kulturowego, prowadzenie wydawnictw lokalnych.

Dotychczas odbyły się dwie edycje Programu. Obecnie (do 31 maja 2004 r.) 
realizowana jest trzecia.

KRÓTKA INFORMACJA O WYDAWCY 
NINIEJSZEGO TOMIKU WIERSZY

Nazwa: Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Cygany w Cyganach, 
powiat tarnobrzeski

Forma prawna: stowarzyszenie
Najważniejsze cele statutowe:
- wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kul

turowego i gospodarczego wsi Cygany
- wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w lokal

nej społeczności.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:
- prowadzenie zajęć, szkoleń, imprez, obozów, kursów edukacyjnych, sporto

wych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań 
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

- organizowanie pomocy dla osób niepełnosprawnych
- organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi

Cygany, popularyzacja idei rolnictwa ekologicznego
- wspieranie rozwoju gospodarczego wsi Cygany
- działalność na rzecz upowszechnienia ekoturystyki, sportu, rekreacji oraz 

aktywnego wypoczynku
- promocja zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu 

tych pojęć
- propagowanie, rozwijanie oraz wprowadzanie w życie zasad oraz metod roz

woju zrównoważonego
- prowadzenie działalności wydawniczej
- podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć 

związanych z realizacją celów Towarzystwa
Dotychczasowe działania: udział w II i III edycji Programu „Działaj Lokal

nie” Akademii Rozwoju Filantropii, finansowanej przez Polsko-Amerykańską 
Fundację Wolności.
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- Z dumą nosiła ludowy, 
strój, który liczył solne grubo ponad sto 
lat. Pokazywała się w nim nic tylko na wy
stępach, ale na wszelkiego rodzaju uro
czystościach. To był .lej „galowy mundur”, 
wr który’ kazała się ubrać i 
z której nie wraca się nigdy

Skrzętnie notowała wiadomości o zwy
czajach, obrzędach, o ludowej magii. Inte
resowały’ Ją także regionalne tańce, plas
tyka obrzędow a i wszystko, co wiązało się 
z tradycjami naszych przodków.

Za wszelką cenę cliciała ocalić wszy
stko to, co w tradycji i kulturze ludowej 
najlepsze, najpiękniejsze. Była szczęśliwa, 
że ktoś chce się uczyć tańców i ludowy ch 
pieśni. Bo kochała tę lasowiacką ziemię 
całym sercem i duszą całą. Bo bez niej nie 
umiała żyć.


