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Tom jeden przypisać przyszłej inteligencji 
białoruskiej. Są to skarby naszych ojców, 
dziedzictwo to przebogate, i skazki, i pieśni, 
i baje dziadów przemiłych. W proch 
były one wdeptane, jako ziarna złote, ja 
je dobyłem, a wy posiejcie, aby wasze 
przyszłe pokolenia plon obfity zebrały. 

MICHAŁ FEDEROWSKI 
(z notatek do przedmowy) 





O D R E D A K C J I 

Zbiory etnograficzne Michała Federowskiego (1853—1923) z Białorusi zachodniej 
i Polski północno-wschodniej przechodziły zmienne koleje losu. Trzy pierwsze tomy „Ludu 
białoruskiego", obejmujące teksty gwarowe prozą (podania, wierzenia, baśnie) wydane były 
w latach 1897, 1902 i 1903 przez Akademię Umiejętności w Krakowie jeszcze za życia autora. 
Tom IV (przysłowia i zagadki) był edycją pośmiertną, która się ukazała w r. 1935 pod 
redakcją prof. Stanisława Poniatowskiego przy czynnej współpracy Czesława Pietkiewicza. 

Zbiór pieśni, zawierający ponad 4000 tekstów i ok. 1500 melodii, przygotowywał do druku 
przez szereg lat sam Federowski. Z tego czasu datuje się jego klasyfikacja materiałów i luźne 
notatki do przedmowy. Po jego śmierci Towarzystwo Naukowe Warszawskie podjęło sprawę 
edycji w latach międzywojennych. Wybuch wojny uniemożliwił oddanie do ręki etnografa 
i dialektologa całości zapisów Federowskiego, które — mimo, że nie odpowiadają współczes
nym zasadom techniki zbierania materiału i podziału klasyfikacyjnego — stanowią nadal 
cenne i nie tracące na aktualności źródło dla poznania twórczości ludowej Słowian. 

W czasie wojny zbiory Federowskiego znajdujące się w Towarzystwie Naukowym War
szawskim w Pałacu Staszica zostały rozproszone i częściowo uległy zniszczeniu. Główna 
część ocalałych materiałów została zabezpieczona przez Oddział Rękopisów Biblioteki Uni
wersytetu Warszawskiego i skatalogowana pod kierunkiem dr Heleny Kozerskiej. 

Z inicjatywy prof. dr A. Obrębskiej-Jabłońskiej przystąpiono w r. 1955 do wydania 
pieśni ludowych ze zbiorów M. Federowskiego znajdujących się w Bibl. Uniwersytetu War
szawskiego. Prace edytorskie, finansowane przez Instytut Polsko-Radziecki w latach 1955 — 
1957, prowadził Komitet Redakcyjny w składzie: 

Prof. dr Antonina Obrębska-Jabłońska — przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego, 
językoznawca; 

Mgr Jerzy Damrosz — główny redaktor tomów materiałowych i suplementu, etnograf; 
Mgr Stanisław Glinka — dialektolog; 
Mgr Jan Stęszewski — muzykolog. 
Ponadto przy identyfikacji tekstów rękopiśmiennych brała udział dr Helena Kozerska. 
W ostatecznym opracowaniu redakcyjnym tekstów pieśniowych funkcję głównego ko

rektora technicznego wykonywała Halina Petruczynik. 
Spośród zbiorów Michała Federowskiego wyodrębniono rękopisy pieśni (białoruskich 

i częściowo polskich), zbieranych w końcu XIX wieku, które ukazują się jako kontynuacja 
poprzednich czterech tomów „Ludu białoruskiego". 

Tom V zawiera pieśni: a) miłosne, b) weselne, c) rodzinne, d) doroczne i inne. Tom 
VI obejmie cztery części: a) pieśni frywolne i tańce, b) pieśni różne, c) pieśni polskie, d) dumy 
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i pieśni obrzędowe. Do oddzielnego suplementu (t. VII) wejdą opracowania redakcyjne: 
etnograficzne, muzykologiczne i językoznawcze, komentarze redakcyjne, indeksy- (incipi-
tów pieśni, miejscowości i informatorów), mapka, ilustracje oraz obcojęzyczne streszczenia. 

Podstawą wydania są czystopisy tekstów i melodii, wykonane przez kilku kopistów 
i sprawdzane przez Federowskiego. Jedynie do pewnej ilości kart czystopisowych dało się 
ustalić podkładkę brulionową z zapisami autorskimi. Zniszczenie znacznej części brulionów 
z tekstami nie pozwala ustalić, jak dalece cały zbiór pieśni jest wierną kopią oryginału. 

W pracach redakcyjnych Komitet przyjął zasadę zachowania pierwowzoru zapisu i układu 
materiału. Jedyne zmiany dotyczą formy techniczno-edytorskiej. Polegają one na ujednoli
ceniu układu graficznego, na użyciu innych znaków drukarskich w niektórych wypadkach, 
zastosowaniu jednolitej interpunkcji oraz wyodrębnieniu wstawek i odręcznych notat Fe
derowskiego jako oddzielnych przypisów. Zapisy melodii uległy jedynie korekcie muzycznej 
o charakterze „ortograficznym". 

Poza czysto technicznymi zmianami w stosunku do rękopisu przyjęto bez zmian pełny 
tekst pieśni, imiona i nazwiska informatorów oraz nazwy powiatów i miejscowości. 

Ze względu na występujące różne warianty zapisu imion i nazwisk informatorów, nazw 
miejscowości i skrótowych oznaczeń powiatów, przyjęto zapis oryginalny. Natomiast w in
deksach przyjęto jedną wersję jako podstawową, przy odnotowaniu wszystkich odmian za
pisu. Dlatego w tomach materiałowych występują różne warianty nazw miejscowości, np. 
Ozieranki Wlk., Jezioranki Wlk., Ozeranki Wlk., Ożeranki Wlk. itd. lub różne warianty 
nazwisk informatorów, np. Marysia Bojarczuczyszka vel Bajarczuczyszka, Bojarczykowa, 
Bojarczykówna itd. 

Przypisy do pieśni w tomach materiałowych pochodzą z zapisów rękopiśmiennych Mi
chała Federowskiego lub jego współpracowników. Są to przede wszystkim różne wstawki 
wariantowe, a także ogólne uwagi, które zazwyczaj sygnalizowane są odsyłaczem przy po
czątkowym wyrazie danej pieśni. 

Bardziej szczegółowe uwagi wydawców wraz z pełnym opracowaniem redakcyjnym 
znajdzie czytelnik w suplemencie, który ukaże się jako t. VII „Ludu białoruskiego". 



WYKAZ PODSTAWOWYCH SKRÓTÓW 
I OZNACZEŃ DRUKARSKICH 

jw. 
m., m-ko 
na mel. 
NN. albo XX. 

ok. 
por. 
rkp. 
V. 

w. 
Wlk. 
w. szl. 
zap. 
2 r. 
XX 
Bł. 
G. (Gr.) 
L. (Lidz.) 
N.(Ng.,Ngr.) 
P. (Pr.) 
Sc. (Słc.) 
Sk. 
Sł. (Słoń., Słn. 
W. 
a 

ie, uo itp. 

—jak wyżej 
—miasto, miasteczko 
—na melodię 
—oznacza imię, które 

śpiewający wybiera 
dowolnie (zależnie od 
okoliczności) 

—okolica (zaścianek) 
—porównaj 
—rękopis 
—vel (albo) 
—wieś 
-Wielki 
—wieś szlachecka 
—zapisał 
—dwa razy 
-zob . NN. 
—Białostockie 
— Grodzieńskie 
—Lidzkie 
—Nowogródzkie 
—Prużańskie 
— Słuckie 
— Sokolskie 

) — Słonimskie 
—Wołkowyskie 
— samogłoska o wymowie 

pośredniej między a i e 
—dyftongi 

u — u niezgłoskotwórcze 
V ,m' itp. — spółgłoski miękkie 
litera we frakcji górnej, np. h w wy
razie takoho, oznacza słabą wymowę 
spółgłoski 
u nad samogłoską — znak krótkości 

nad samogłoską — znak długości 
nad samogłoską — znak akcentu 
(2 znaki akcentowe w jednym wyrazie 
oznaczają wahanie lub omyłkowy zapis 
akcentu) 

' —wskazuje na ugrupowania rytmi
czne melodii; pochodzi we wszyst
kich wypadkach od redakcji 

: —wskazuje na rozczłonkowanie we
wnętrzne melodii o niewyraźnych 
stosunkach metrycznych; pochodzi 
we wszystkich wypadkach od reda
kcji 
w nawiasach kwadratowych umie
szczono rozwiązania skrótów i uzu
pełnienia redakcyjne 

Melodie zapisywali: 

[ ] 

Tr. —Joachim Traczyk 
J. K. —Jan Karłowicz 
L. P. —Lidia Potułłówna 
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R o z d z i a ł 1 

DZIEWCZĘTA I MŁODZIEŃCY 

1. N. Od Molczadzi 

Bièlaja da bierèzinka usie luhiè da pobieliła, 
Swoìm da bièłym cwiètom, 
Da swoìm szyrókim listom. 
Maladàja dzièwoczka da usiè dzieukiè pokràsila, 
Da swojèju krasóju, da rùsoju kosóju — 
Nizkije i wysókije, blìzkije i dalókije. 

[zap,] Mierzej[ewski] 

2. N. Od Mołczadzi 

Chadziła panienka czerez bor, 
A na niej sukienka u dziewiać porj 
Stała heta sukienka szamreć, 
Zielonaja dubrowa hareć. 

Idziecie, małojcy, tuszecie, 
Kubeczkami (reszetom) wodu nasieci; 
Kolki u reszecie wody jest, 
Tak wiele u małojcow praudy jeść. 

3. W. Od Mścibowa (Wilczuki) 

Jak uhlèdżu Pietrusià, 
To jà z wiètru walusià, 
Och chwaróba nie Pietrùś, 
Bièło licó, czorny us! 
Oj, zà tahó Pietrusià 
Bìła miniè matùsia, 
Och itd. (jw.) 
Ja mórkwaczku kapàła, 

Na Pietrùsia marhàła, 
Och itd. (jw.) 
Nawaryla hałuszók 
I napiekłà pampuszók, 
Och itd. (jw.) 
Nawaryła, napiekłà 
Ni dlà kóho — dla Pietrà, 
Och itd. (jw.) 
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4. L. Od Wasiliszek (w. Korewicze) 

Jak przyjèdziasz dó mnie 
Po puolsku gadàjasz, 
Pryjèdziasz da duomu, 
To-j chlyèba ni màjasz. 
Jak przyjèdziasz dó mnie, 
Kuoszul(a) prasawàna, 

O, jà-j samà niè wiem — 
Miīoża pazyczàna? 
Jak przyjèdziasz dō mnie, 
Biīocikami stùkasz, 
Pajèdziasz da dŭomu, 
Try dnì łàpciów szùkasz. 

(Zubla Siemieniàczyna) 

5. L. Od m. Szczuczyna i Różanki 

Kab jà tóje znàła To pazałaciłab, 
Chto mūoj młły bùdzie? A pazałacìuszy 
Malaryè najmàłab, Da ścieny pryblłab. 
Lìczko malawàłab, Pry tuoj karawàci, 
Ja jaho kudzièrki Dzie mniè młūoduj spàci, 
U papièr zawiwàłab, Pry tuój cisówieńkuj, 
A pazawiwàuszy, Dzie mniè maładzièńkuj. 

6. W. Od Mścibowa (Szandry) 

Kazàk da wady, 
Dzièuka ad wady. 
Pażdży, dzièuka, dzieuczyniènka, (2 r.) 

Ulì kóniu wady! 
Ja nì mahù ustàć, 
Kaniù wady dać, 
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Bo tó tèraz złmna rósa, 
A jà chódzu pànna bósa, 
Nuożanki skrymiàć. 
Skldaj panczoszki, 
Uwièrczywaj nuożki, 
Kalł bùdziesz dzièuka hóża, 
To nàm pan Būoh dapamóża, 
Kùpim czerawiczki. 
Ni kuplàj ty mniè, 
Kupì sam sabiè, 
Oj, jèst u miniè ójciec, màci (2 r.) 

Kùpiać dla miniè! 
Dzieuczyno Uljà, 
Ci bùdziesz majà? 
Jak jà màju twajà byci 
Kali ni umièjŭ rabici, 
Ja niè ùczena. 
Jè na hèto bicz, 
Naùczyć rabić, 
Bierózoja mieciólaczka (2 r.) 
Ràno pabudzłć. 

(Maryla Mularczykawa) 

7. W. Od Jałówki (w. Nowosady) 

Oj, czùć, màtko, czuć, 
Dzie małójcy pjuć; 
Da wiesiółaja tàja huliczeńka, 
Kudèm jeny idùć! 
Oj, dbàj, màtko, dbaj! 
Miniè zà muż daj! 
Da niè daj miniè za lèda jàkoho, 
Bo mniè uródy żal. 

Bo majà uróda, 
Jak cicha wóda; 
Da licó majó bièło, rumiànoje, 
Jak czerwóna róża. 
U màtki zrasłà, 
Ad màtki paszłà; 
A użèż tàja kràsna hulłczeńka 
Trawóju zarasłà. 

(Nastùla Nowikawa) 

8. W. Od Rosi (w. Krasna) 

na mel. nr 144 

Ci jà u màci ni daczkà, 
Ci jà ni daczùszka? 
Rùsa kósa da pójasa, 
Czyrwubnaja ustùżka. 
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9. G. Od Krynek (w. Spodźwiły) 

[TèmpoJ pastorałki 

i^à f^ 

Na dwaryē dóżdżyk, a,y sièniach ślizko, 
Padsùńsa, Hanùla, da Jàsia blìzko. 
Nie padsùnusa, màtki baiùsa 
I ciabiè, Jesièńku, ja ustydàjusa. 

(Ànna Słàdka) 

10. Od Narewki (Łuka) 

Pasièju ja rùtku 
Pad bierezinóju: 
Raścì, raścì, rùtka, 
Riīōunaja za mnóju. 

Rósła, rósła rùtka, 
U kósy paplełàsa; 
Lùbiat meniè chłópcy, 
Szto jà udałàsa1. 

11. W. Od Mścibowa (w. Orańce) 

Na jàbłyncy, na kustkù, 
Na zielónieńkum listkù, 
Charaszè ptàszka pièjè, 
Wiecierók ciópły wièje. 

Piej, piej, da śpiewàj, 
Żurbù majù raźwiewàj, 
A chto pièśni nie piejè (sic), 
ChPyèba, só)i ni mièje. 

(Halóna) 

v. charósza 
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12. N. Od m. Horodyszcza i Stolowicz 
(w. Miedzieniewicze) 

Tèmpo ko}gsanki 

Uoch, wydu ja zà waróta, 
Trawà ziàlenà, 
Siudy hlànu, da tudy hlànu, 
Adkùl ródam jà. 
Annóż stajàć dwa dubóczki 
Zielenièńkije, 
Tudóju idùć dwa bracièjki 
Usio radnièńkije. 
Kudà idziècie, dwa bracièjki 
Usio radnièńkije? 
Ci u wiszniówy sad, ci u winahràd, 

Ci kràsaczki1 rwać? 
Kall bùdziecie kràski rwać, 
Sarwiècie i mniè, 
Da kall bùdziecie wienkì wić, 
Saujècie i mniè. 
Kalì bùdziecie u dunàj puszczàć, 
Puściècie i muoj. 
Uoch, usiè wienkiè pawièrch pływùć, 
A rmībj na dnó upàu! 
Uoch usiè drużkì damój idùć, 
A miīōj tam prapàu! 

(Francìszak Barys) 

13. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 

Wolniej 

Wysziību za waróta, 
Trawà ni bałóto. 
Ahlanùusie siudy, tudy, 
Dzièuczyna jak złóto! 

1 v. kwiètaczki 

3 Lud białoruski 
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14. Pr. m. Prużana 

Oj, zarży, porży, muoj sìwy kóniu, doróhaju biehuczy, 
Czy niè uczùje moja dzieuczyna z rùty wienóczek ujuczy. 
Skóro uczùła, zàra poznàła, szczo muōj Jàsieńko jèdzie, 
O, muoj Jàsieńku, móje kochànie, stàłasie mnie pryhóda, 
Byłà uwiłà pàru wienóczkou, zabràła bystra wóda. 
Mója Kasièńku, móje kochànie, ty niè frasùjsie tómu, 
Oj, jèst u meniè pàra lèbedziou, poszlù ioh po wienóczki. 
Lèbiedzi pływùt, wienóczki tónut, a bystra wóda hórnie: 
Oj, potràciła mója paniènko swóje wienoczki màrnie. 
Stràcił Jàsieńko, stràcił serdèńko kónika woronóho, 
A jà nie stràczu mołodzièńkaja wienóczka rutwianóho. 

15. N. Od Mołczadzi 

U aharódzi krakūōs ruōs, 
Da czamù, małuojcy, nie rwiècie, 
Dzièukam wienóczkou nie ujècie? 

Ujècsa nam nà duszy, 
Szto nàszy dzièwaczki charuoszy, 
Szto nàszy małŭojcy hałyszy. 

16. W. Od Rosi (w. Dychnowicze) 
Wolr 

Iszlì dzièuki hranìcaju, 
Plli1 m'ùod dajnìcaju; 

Iszlì chłópcy mieżoju, 
Plli winó dzieżóju. 

(Zósia Żàwarankawa) 

17. Ng. 

Bierèzańka szumlìwa, 
Ja u mùża żurlìwa. 
Dubówaje karyto, 
Pūouno wady nalìto; 
Dzieukiè nūożki pamyh, 
Chłópcy wadù wypili. 

Lipówaje karyto, 
Piīōuno winà nalìto; 
Pczeły nuożki pamyli, 
Dzieukiè wino wypilì. 
Iszlì dzieukiè wienkiè wić, 
A jà maładà czapcyè szyć. 

1 v. pilł 
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18. W. Od Rosi (w. Dychniewicze) 
na mel. nr 16 

Oj, nà haryè wały u wiermiè, 
Wały z wiermà ni wychódziać, 
Dzièuki z umà ni zychódziać. 

A użè wały z wiermà wyszli, 
A użè dzièuki z umà zyszll. 

(Zósia Żàwarankawa) 

19. W. Od Świsłoczy (Pacuje) 

Srednio 

Kab jà tóje znàła 
Chto miīoj mìły bùdzie? 
Malary najmàłab, 
Lìczko malawàłab, 
Ja jehó kùdzièrki 
U pàpièr zawiwàłab, 
A pazawiwàuszy 

Da ścièny prybìłab. 
Prybiłab ja jehó 
Daj pry karawàci, 
Pry tój karawàci, 
Dzie mnie młóduj spàci, 
Pry tój ciesiewièńkuj, 
Dzie mniè maładzièńkuj. 

20. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 

Powo]i 

Oj, z pad kàmienia, z pad bièleńkaho 
Ciekłà ryèczeńka da bystreńkaja, 
Tam dzièwańka wymywàłasia, 
I z kasy swajè dziwawàłasia: 
Kasà-ż majà usio rùsieńkaja, 
Dólaż majà usioj lichieńkaja, 

Kamù-ż ty hèto pryzastànieszsia: 
Ci kùpczyku, ci pałkuouniczku, 
Oj, ci tamù da nihŭodniczku, 
Szto idziè u karcziīōmku upiwàjecsia, 
Prydzie da dómu raźbiwàjecsia? 

(Pałùsia Lyēykièwiczycha) 
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21. Ng. Od Stołowicz 

Niemà ćwiètu silnièjszaho 
Jak sìń wasilóczàk, 
Niemà drùha wiernièjszaho 
Jak mìły drużóczàk; 
Siadzìć sabiè za stólikam, 
Jak sìn hałubuoczàk. 

Na juom śwìta szuoukam szyta, 
Bóciki kazłówy; 
Na juom bóciki kazłówy, 
Żupàniczāk nówy, 
Na juom szàpaczka babrówa, 
Hałiīouka kudràwa. 

22. W. Od Świsłoczy (Dworczany) 

Bàćko dóbry, bàćko dóbry, 
A màci lichàja, 
Ni puszczàje da hàjeńku, 
Szto jà maładàja. 
Husty hàju, husty hàju, 
Husty, ni prahlànu, 
Upuściła hałubuoczka, 
Uże nie (sic) złapàju: 
Puścì miniè, majà màci, 
U tuoj sàd hulàci, 
Czy nie prydzie mŭŭj milèńki1 (sic) 
Siwych wałuou pàści? 
Pasièciesie, sìwy wały, 
Nie būójciesie wtìouka, 

A jà prydu da dzièuczyny: 
Czy zmyta hałubuka? 
Oj, czy zmyta, czy niè zmyta, 
Aby ni razbìta, 

Rùsa kósa da puowiàsa, 
Stùżkoj pierawìta. 
Kasà majà rusièńkaja, 
Kamù dastànieszsie: 
Oj, czy tamù mìleńkamu (sic), 
Czy tàk zmarnùjeszsie ? 
Ni dùmaju, rùsieńkaja, 
Ja tàk prapadàci, 
Màju Jàsia maładóho, 
Bùdzie upl'etàci. 

(Marysia Harbaczycha) 

1 v. mìleńki 
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23. W. Od m. Porozowa (w. Haniewicze) 

Wolno 

Oj, pajdù że jà daj nà rynoczāk, 
Pakuplù sabiè kałubièleczàk; 
Kałubièleczāk wièlmi darahi, 
Siemdziesiàt rubluou z paławìnaju. 
Da kuplù żŭonku i ź dziecìnaju. 
Pasadżù żiīonku kałà ak'yènca, 
Pałażù dzicià u kałubièliczāk (sic). 
Oj, żānà siedzić, jak świèca haryć, 
Dziecina płàczà, jak ryba skàczà, 
Karabièc pływióć, aż wadà raujóć. 
Tam mùj mìleńki wóliki pasiè, 

Pasiè, pasiè, usió pahùkŭwaje, 
Swajè mìłaje paklìkŭwaje: 
Mìłaja majà, pieràjdzì siudà! 
Ràda pieràjścì, pierachodu niet, 
Pierachūod znaszłà, kłàdàczka zybka! 
Kłàdàczka zybka, ryèczańka bystra. 
U tuì)j ryèczańcy m'ibj mìły kupàusie, 
Oj, jiībn kupàusie, ni ukupàusie, 
Wyl'èz na bièrah daj strapienùusie, 
Stau na gànāczku da-ji wysuszyusie. 

(Jùla Husakuoyna) 

24. Sł. Od Derewny (Studerowszczyzna) 

Staìć dźièuka nad rakoju, 
Nad bystrajŭ wadóju, 
Myje, myje, swajó liczko 
Mórskaju wadóju. 
Cierła, cièrła, swajó Hczko 
Rùsaju kasóju; 

Raścì, raścl, rùsa kasà, 
Kab chùtko wyrasła; 
Oj, dà kab jà maładźieńka, 
Dźfèuka nieszczaśnièńka, 
Chùtko, chùtko swaho znaszłà, 
Daj i u lùdzi paszłà. 

(Kaciāryna Pytlikawa) 
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25. W. Od Mścibowa (w. Orańce) 
Zuiauio 

Hop, hop, mŭoj kùżelu, 
Ja ciè rabłć ni zdùżaju1, 
Siàdu pràści — nìtka rwiècsie, 
Siàdu tkàci — ni-udajècsie. 
Kìnu kùżàl na pallcu, 

Samà pajdù na hùlicu, 
Niechàj kùżāl wałoczecsie, 
Bo mniè rablć ni chóczecsie, 
Ani pràści, anì tkàci, 
Tuolko chlópcy zahulàci. 

(Helèna Lasociànka) 

26. W. Od Mścibowa (w. Wilczuld) 
Wolnt 

Oj, za hàjem, oj, za hàjem, 
Tam Jàsieńko z kóniam hràje. (2 r.) 
Na Jàsieńku kùdry ujùcsie, 
Za Jàsieńkam dzièuki bijùcsie. (2 r.) 
Oj, wy dzièuki, ni bjèciesie, 

Samì z sabiioj hadzièciesie. (2 r.) 
Ja Jàsieńko ni wàsz bùdu, 
Jak wyrastu żaunièr bùdu! (2 r.) 
Na Jàsieńku szàpka nowa, 
A pry bóku szàbla ŭostra. (2 r.) 

27. G. Od Krynek (w. Spodźwiły) 

v. ni mnièju 
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A pàd mubstam ryba z chwuostam, 
Wadzìca, lelèja, 
Maładàja dzieuczynèńka 
Rabìci ni-umièje. 

Ni rabìci, ni pryblci, 
Żàci ni nahniècsa, 
Jak uhl'èdzić kawaFèriīou 
Màlo ni prabjècsa. 

(Ànna Słàdka) 

28. W. Od Łyskowa (w. Wiereszczaki) 

na mel. nr 2024 

Oj, pàd muostam ryba z chwuostam, 
Na mŭości lilłja, 
Maładàja dzieuczyniènka 
Rabìć nie umièje. 

Anì rabìć, ani prybìć, 
A żàć nie nahniècsie, 
Jak paczùje mużyczeńku, 
Màło nie prabjècsie. 

29. W. Od Szydłowic (w. Ozeranki Wielkie) 

Zuuaujo. Kru ciołka 

Cièrāz majè sièni 
Da-jszłó dwa kawalyèry, 
Oj, niè żal mniè wyci, 
Da ź Imi hawaryci. 

Pa kràj mahó uoknà 
Bystrāńka ryēczka ciekłà, 
Oj, jàkże mniè wyci, 
Da ź jejè wódu płci. 

(Magdùla Bajarczuczyszka) 

30. W. Od Porozowa 
na mel. nr 144 

Na kapùści, kapùści, 
Da hałŭouki ujùcsia, 
Za adnù dzièuczynu 
Da usiè chłópcy bjùcsia. 
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31. W. Od Świsłoczy 

Srednio 

Oj, pàd hàjem, hàjem, 
Hàjem zielenièńkim, 
Tam horàła dzieuczynièńka 
Wólikom czārnièńkim. 
Horàla, horàła, 
Nie umièła hràci1,!. 
Napradła kazaczèńka2 

Na skrypàńcy hràci. 
O), kazàczàk hràje, 
Uoczkami marhàje, 
Oj, Buoh jehó dùszu znàje 
Na kahó marhàje? 

Ci nà moi kŭoni, 
Ci nà moi wóły, 
Ci nà móje bièło lìco, 
Ci nà czuorny brówy? 
Oj, samà ja, samà 
Pszenìczeńku żàła, 
Oj, pryszłà ja dà dómańku, 
Nie mà mahó pàna! 
Oj, pajèchau mūoj panóczāk 
U świèt wajewàci, 
Nie mà kómu, nie mà kómu, 
Dzieuczyny kachàci! 
Czelàdeńka u dómu, 
Szto żè mniè pa tomu? 

Dałàb że jà bièłu rùczku, 
Da niè màju kómu. 
Pajdù da kamuory 
Paścièl bièłu słàci, 
Paścièl bièła, ścièna nièma, 
Nie z kìm rozrcoulàci. 
Oj, lecièła pàwa, 
Na warótach upàła, 
Oj, niè, nie widàć 
Kahó ja kachàła. 
Oj, leciàła (sic) pyrka, 
Pazłacàny skryłka, 
Oj, niè, nie widàć 
Mahó czubrnobryyka. 
Palecièu hałùbczyk 

IJ pole żywìcsie, 
Oj, pajèchau miībj panóczāk 
Da Pūolszczy żenìcsie. 
Pryłecièu hałùbczyk, 

Jeszczè nie żywiusie, 
Oj, pryjèchau senatóryk, 
Jeszczè nie żenìusie. 
Dastàła, dastàła, 
Czàhó ja żàdàła, 
Oj, pryjèchau muoj karuolczyk, 

Bùdu jeho mièła! 

(Zośka Czepielewiczówna) 

v. hukàci - v. panìczyka 
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32. L. Od Wasiliszek i Niecieczy (w. Arcisze) 

Ja pasièju kanapièl młsku, 
Ci niè prydziā kawalyèr zblizku. 
Ażniībż da prychiīodzić kapitàn da miàniè, 
Da prj^nuosić sto rubliīou dla miàniè. 

(Jaraszèwiczycha) 

33. W. Od m. Rosi (w. Dychnowicze) 

O1, pajdù jà nà harù, 
Nakapàju-j ramanù-j, 
Choć jà samà-j ni charuosza, 
Charaszó padmanù-j, 
Napàru u małaccy, 
Kab lubìli małajcy. 

Jeszczè koràń ni ukipieu, 
Użè kapytàn prylecieu. 
A sztó ciebiè pryniesłó, 
Ci czełnyczāk2, ci wiesłó? 
Pryńiīōs miniè słwy kuoń, 
Da dźièuki na padwiīor! 

(Zósia Żàwarankawa) 

1 zdaje się koladna ([występuje również:] v. Lidzkie, od Wasiliszek; '-' v. czāłnyczók 

4 L,ucl bialoruski 
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34. L. Od m. Wasiliszek, par. Walorki (w. Zaprudzienie) 
Kōlady 

Oj, posièju ja ramóniu 
Da u haródzi pry darózi, (2 r.) 
A tàm młàdy kóni pasiè, 
Da dà miniè nà nacz idziè. 
A jà jehó palubiła, 
Na pókuci pasadzìła, 
Miódam, wìnam napaìła, 
Kiełbàskaju nakarniìła. 
A jà jemù paścièl słàła: 
Adzln radóczak padùszak, 
Druhì radóczak piarynou. 
A pàd hałóuku puchóuku. 
A jà jehó prykrywàła 
Jedbàbnym kóudrzam. 
A zóutra ja jehó wypraulàła 
Z muzykàmi i z skrypkami, 
Oj, jà na jahó śladóczak 

Pakadła talaróczak. 
Oj, pasièju ja ramóniu, 
Da u haródzi pry darózi, 
A tàm stary wały pasiè, 
Da dà miniè nà nacz idziè. 
A jà staróho ni lubìła, 
Pad pièczaju pasadziła, 
Dzióhciam, smałóju napaìła. 
Ja jemù paścièl słàła: 
Adzìn radoczak kamieczau, 
Druhi radóczak paleczau, 
Żeznawy1 (sic) kàmień pad hałóuku, 
A jà jahó prykrywàła staróju baranóju. 
A nà zàutr(z)a wyprżaulàła, 
Sabàkami wyckawàła, 
A nà jehó śledoczak 
Pakaciła kamuszoczak. 

(Jaroszewiczówa) 

35. W. Od m. Łyskowa 

Oj, u łùzi kalina, 
Na kallni malìna, 
Tam hulàła dzieuczyna (sic), 
Ćwiet kalìnu łamàła, 
U pùczāczki wiazàła, 
(I) na małuojcy kìdała. 
Kab jà byłà takàja, 
Jak kalìna czyrwiīōna(ja), 
Oj, paszłàb ja zà kupcà, 

Pakupìłab hałubcà; 
Uziałàb jehó pad pałūŭu 
I zaniesłàb da dómu, 
Pasadzìłab u kamiībry, 
Pasypàłab pszānlcy, 
Pastàwiłab wadzìcy. 
Siwy hiīōłub brukŭōczā, 
Pìci, ijèści ni chŭoczā, 
A usió l'ecièci chiīoczā. 

1 zapewne żarnawy 
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36. Słc. Od m. Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 

Tempo kołysanki 

Da pàświła Kàsia kóni, 
Da pasuczy pahublła, 
Szukàjuczy zabłudzìla; 
Jak bièż, tak bièż daróhaju, 
Jak bièż, tak bièż szyrókaju. 
Sustreczàjà kazàk dzièuku, 
Kazàk dzièuku siamil'ètku, 
Da zahanùu siem zàhadak: 
Jak adhanièsz majà bùdziàsz, 
(A.) niè adhanièsz durnà(ja) bùdziesz (sic). 
Da sztó świècić pa uiióm świètu? 
Da sztó pàlić—ahniù niètu? 
Da sztó ćwiciè—ćwiètu niètu? 
Da sztó pływiè biez razhónu? 

Da sztó idziè biez razmowy? 
Da sztó raściè biez kórania? 
Da sztó ujècca kruh dzièrawa? 
Da sztó hràja, hółas màjà? 
Sónca świècić pa usióm świètu; 
Małànka pàlić, ahniù niètu; 
Trawà ćwicióć, ćwiètu niètu; 
Wadà pływióć biez razhónu; 
Ryba idzióć biez razmówy; 
Kàmień raścióć biez kórania; 
Chmiel ujècca kruh dzièrawa; 
Skrypka hràja, hołas màjà— 
Kazàk dùrań szto pytàjà! 

'Anièla Masalówa) 

Wol no 

37. W. Od m. Łyskowa (w. Kuklicze) 

Dzie ty, hùska, zimawàła? 
Hej, hèj, zimawàła, 
Hej, hèj, zimawàła! 
Zimawàła da u łużkù, 
Hej, hèj, da u łużkù, 
Hej, hèj itd. (jw.) 

Zimawàła pry bieràżkù, 
Hej, hèj itd. (jw.) 
Tudèmo (i)szłó dwa kazàki, 
Hej, hèj itd. (jw.) 
Wyłamali pa bylìnańcy, 
Hej, hèj itd. (jw.) 
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Da zrabili pa dùdańcy, 
Hej, hèj itd. (jw.) 
A wy, dùdki, ni dudziècie, 
Hej, hèj itd. (jw.) 
Mahó ŭojca ni budziècie, 
Hej, hèj itd. (jw.) 
Mubj ūojczeńko śpić, ni czùje, 

Hej, hèj itd. (jw.) 
Majà màtka za rekóju, 
Hej, hèj itd. (jw.) 
Majà màtka z kùmāczkami, 
Hej, hèj itd. (jw.) 
Pje m'uod, winó, czàràczkami, 
Hej, hèj itd. (jw.) 

(Daminìsia Kùkla) 

38. L. Od Wasiliszek (w. Korewicze, Doliniany) 

Oj, ryēczuńka, ryēczuńka, 
Czamùż ty nipuounaja? 
Oj, lùli, lùli, lùli; 
Czamùż ty nipiīounaja? 
Czamùż ty nipūōunaja, 
Z bièraham niruounaja? 
Oj, lùli, lùli, lùli," 
Z bièraham niruounaja? 
O, jàkżaż mnie pŭounuj być, 
Lùdzi chódziać wŭodu pić. 
Oj, lùli, lùli, lùli, 
Lùdzi chódziać wūodu pić. 
Lùdzi chódziać wŭodu pić, 
Jàsieńka kanià paìć. 
Oj, lùli itd. (jw.) 
Jàsieńka kanià póić, 
Kàsieńka wubdu biarè. 
Oj, lùli itd. (jw.) 

Kàsieńka wuodu bràła 
I ź Jàsiam razmaulàła1. 
Oj, lùli itd. (jw.) 
Oj Jàsieńka, dùszańka2, 
Czamù ty nià żyèniszsia? 
Oj, lùli itd. (jw.) 
Czamù ty nià żyèniszsia? 
Na kahó nadzièjeszsia ? 
Oj, lùli itd. (jw.) 
Ci nà hruoszy3 jàsnyje, 
Ci nà dźi"èuki kràsnyje? 
Oj, lùli itd. (jw.) 
I nà hriīoszy jàsnyje, 
I nà dźfiuki kràsnyje. 
Oj, lùli itd. (jw.) 
Za hrŭoszy my pìć bùdziām, 
Dzieuczàtka lubić bùdziām. 
Oj, lùli itd. (jw.) 

(Àńcia Sartiokawa) 

v. razmuo\jlàła -' v. ptàszańka :ì v. dzièńhi 
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39. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 

Szczùka ryba pad ajèrām, 
A jà, młuoda, z kawalyērām; (2 r.) 
Szczùka ryba pa piesóczku, 

A jà, młŭoda, pa lesóczku; (2 r.) 
Szczùka ryba z akońcàmi, 
A ja, młuoda, z małajcàmi. (2 r.) 

(Wysócka) 

40. Ng. Od Stołowicz 

A u piīoli kurnó da dymno, 
Za tumanóm świètu nie widnó. 
Tiīolko widàć kazàk kanià póić, 
A dzjeuczyniènka wadù biarè, 
Da, stàu kazàk zaczàpàci, 
Ź wièdziār wódu wyliwàci. 
Nie wyliwàj wady ź wièdziār, 

Jeś u miniè màtka czużàja. 
Pałażyuszy pad łàukaju, 
Bùdzia mieniè biīolnieńko bìci, 
Bùdziā bìci da nahàjkaju. 
Ty dzjèuczyna durnà, nierazùmna, 
Na sztóż tabiè pràudu kazàci, 
Sztó(my) bùdziām z sabóju żartawàci. 

41. W. Od Mścibowa (w. Wilczuki) 
na mel. nr 9 lub 264 

Na dwaryè dóżdż idziè a u sièniach ślìzko, 
Kłàniausie chłópiec dzieuczyni nìzko; 
Dzieuczyna ràda, u kaciùty plèszczà: 
Kłàniajsie, chłōpczā, choć razók jèszczā. 
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42. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 

U kancy matawìłka 
Staić żyta nìuka, 
Tam dzieuczyna żyto żàła, 
Samà czŭornabryuka. 
Jèdzie kazaczèńko: 
Pomóż, Buōżà, żèncze! 

Jenà stàła, adkazàła: 
Bywàj, kazàk sèrco! 
A użè tójo słówo 
Pa uśióm świèci stàło, 
Szto dzieuczyna kazaczèńka 
Sèrdejkam nazwàła. 

(Ànna Słàdka) 

43. W. Od Raci (w. Krasna) 

ZUIDO. Krueiołka 

Oj, uczóra zwieczóra, zwieczóra,1 

Oj, pàświła dzièwaczka kaczóra 
Za kàczara rùblika i uziałà, 
Samà sabiè tàńczyki naniałà: 

1 Pieśń powyższa inaczej się jeszcze zaczyna, 
a mianowicie: 

Ja zwieczóra kàczāra pradałà, 
Za rùblika tàńczyka naniałà... itd. 

Od Szydłowic zaś (w. Wiszniewicze) początek 
tej pieśni jest taki: 

Oj, uczóra zwieczóra tam byłà, 
Ja zwièczera (sic) kàczāra pradałà, 
Za kàczara rùblika uziałà, 
Za rùbłika tàńczyka naniałà... itd. 
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Zahràj, zahràj, tàńczyku, hałasnó, 
Sztóby mahó młłaho pryniesłó. 
(Oj) dubówa ciernùszka, czàmù nie trèsz? 
Czāmù miniè sèrdeńkam nie zawièsz? 
Na kùraczcy pièràńko rabóje, 
My z tabójŭ, sèrdańko (sic), abóje. 
Lùdzi idùć kasìci i haràć, 
My z tabójŭ da karczŭomki pić, hulàć. 
Oj, lùdzi z kasiènià i z haranià, 
My z tabóju, serdāńko, z hulanià. 

44. L. Od Wasiliszek (Oleńszczyzna) 

Hyla, hyla, hùsańki, na wadù, 
Ja-j u nidzièlu na ihryska pajdù; 
Tam jà z mìlańkim skakàć bùdu, 
I sałódziańki m'ubd pìć bùdu. 

(Michalìna Cybowiczycha) 
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Z A L O T Y 

45. N. Od Molczadzi 

Oj, boram, boram da barawinaj, 
Chtoż tam jechau da wieczerynoj? 
Oj, jechau, jechau da dziecinka pjany. 
Otczynisia, dziewoczka, ja twoj kochany! 
Oj, nie otczyniusia, matki bojusia, 
Maja matka wojdzie, to mnie sorom budzie, 
Na mienie hlanie, majo serce zwianie, 
Za ruczki ściśnie, maja ruczka zwiśnie. 

[zap.] Mierzej[ewski] 

46. W. Od m. Porozowa (w. Puszczyki) 
Miernie 

Zażuryusie niszczaśliwy pa niszczàści, pa dóli, 
Sam zastàusie na Ukraini jak bylìnaczka u póli. 
Lecièu hółub kàła chàty jon słwy, wałakàty, 
Jak zahudziè hałaśnièńko, jehó sèrcu trùdnieńko. 
Oj, nì hudzì, siwy hółub, da nì hudzì nibóhu (sic), 
Kahó wièrnie ja lublù, to sudzì że mniè, Bóże! 
Oj, asudzìu mnie Boh młleńki, asudzìli mnie lùdzi, 
Z wielłkaju drużynoju, to nł ustydno mnie bùdzie. 
Oj, napjùsa ja wadzłcy da z nówaho wiedzièrca1— 
Ni stoj, ni stój blłsko mieniè, da nł krój mahó sèrca. 

1 v. wiedziercà 
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Bo ty mienià blìsko stóisz, a z druhóju hawórysz, 
Majó sèrco maładóje da bièz nażà króisz. 
Oj, zrablù ja z wósku próbu da kìnu ja nà wódu: 
Ci dóbraho ójca, màtki, ci charószaho ródu. 

(Hanùla Benedyszczakawa) 

47. W. Od Łyskowa (Wilanowo, Haniewicze) 

Staić mìla, miło sèrce; (2 r.) 
Jak padjèchau pad ganèczek: 
A, muōj miły kochanèczek! 
Uzièła1 kónia za hrywańku, 
A mìłaho za rùczańku, 
Dałà kóniu ówsa, siàna. 
A mìłamu miódu, winà. 

Świeci, mièsiac, praświecàjsie, 
Bieży, kóniu, paśpieszàjsie, (2 r.) 
Sztóby mìła ńie zasnùła, 
Warócieczak nie zamknùła. (2 r.) 
Jak padjèchau pad waróta: 
Staìć mìła łùczaj złóta: (2 r.) 
Jak padjèchau pad akiènce, 

48. W. Od m. Hnieznej (w. Kusińce, Wilczuki) 

Świeci, mièsiac, paświecàjsie, 
Bieży, konik, paśpieszàjsie, 
Kab mìłaja ni zasnùła, 
Warócieczkóu ni zamknùła. 
Pryjeżdżàju pad waróta, 

Staìć mìła, na bók złóta2, 
Ni dà jejè list pisàci, 
Ni samómu pajèchaci. 
Padjeżdżàju pad waróta, 
Staić mìła, na bók złóta. 

(Mìśczycha) 

1 v. uziałà 2 To jest taka ładna, że na bok złoto, niczem wobec niej złoto 



34 PIEŚNI MIŁOSNE 

49. Od Niezbudki (w. Nowa Wola) 

Oj,1 zarży, zarży, warany kóniu, 
Daróhaju biehuczy, 
Czy niè uczùje majà dzièwèńka2, 
Wienóczki da ujuczy. 
Oj, jàk uczùła, tak ì poznàła: 
Oj, jèdzie, użè jèdzie! 

Jèdzie Jasièńko, jèdzie sèrdeńko, 
Wieziè z rùty wienóczka. 
Och, wieziè, wieziè, z rùty wienóczka, 
Pierściónka załatóho, 
Jàsio małady, kónik warany, 
Siedzièłko załatóje. 

(Audócia Sikórska) 

50. W. Od Jełówki (w. Nowosady) 
na mel. nr 4167 

Oj,3 zarży, zarży, kósiu warany, 
Da darehoju4 iduczy, 
Ci niè zaczùje młóda dzieuczyna, 
Z rùty wjanóczka wjuczy. 
Oj, jak paczùła, zàra paznàła; 
Mŭoj milùsieńki jèdzie! 
Oj, jèdzie, oj, jèdzie, darahì kwiècie, 
Zawiàzàny miīōj świècie! 

Zawiazàu mnie świèt, da na càły wièk, 
Riīōznymi dùmeńkami, 
Ni jà u wjanóczku, ni jà u tanóczku, 
Anì jà z dzièweńkami. 
Oj, pajdù ja, dà da małódaniek, 
Małiīodki nie prymàjuć, 
Oj, pajdùż ja dà da dziewaczók, 
Dzièwaczki abmaulàjuć. 

(Nastùla Nówikawa) 

51. G. Od Werejek (w. Kaleniki) 

1 [pieśń] „osienniaja" (sic) 2 v. nichàj uczùje, albo: nichàj paznàje majà dzièweńka 
3 [pieśń] „osiennia", v. jesień 4 v. darohaju 
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Szto tó u sadù za trawà, 
Trawà trawù pawiłà? 
Oj,1 lùli, lùli, trawà trawù pawilà. 
Trawà trawù pawiłà, 
Żuoutym ćwiètàm zaćwiłà, 
Oj, lùli, lùli, żuoutym ćwiètam zaćwiłà. 
Sztiīō tó u miniè za drużók, 
Szto dalèczy ad miniè? 
Oj, lùli itd. 
Pìsze listy da miniè, (2 r.) 
Oj, lùli itd. 
Ni mahù ja adpisàć, 
Nièkim, że mniè adasłàć, 
Oj, lùli itd. 
A pasłàłab staróho, 
Stary tudy ni dajdziè, 
Oj, lùli itd. 
A pasłàłab małajcà, 
A maładzièc zapjècsa, 
Oj, lùli itd. 
A maładzièc zapjècsa, 

Z danìōżanki zabjècsa, 
Oj, lùli itd. 
A pasłàłab małóho, 
Mały piśmà ni znàjā, 
Oj, lùli itd. 
Mały piśmà ni znàjā, 
Usiè daróżki pytàjà, 
Oj, lùli itd. 
Zakładàjcie mnie kanià, 
Ja pajèdu, ja samà,-
Oj, lùli itd. 
Zakładàjcie druhóho, 
Ja pajèdu da jehó, 
Oj, lùli itd. 
Cièràz wysóki lesók, 
Padàj, mìły, hałasók, 
Oj, lùli itd. 
Cièrāz bystru rèczeńku, 
Padàj, mìły, rùczeńku, 
Oj, lùli itd. 

(Katarzyna Kłrta) 

52. G. Od Krynek (w. Spodźwiły) 

A sztóżā tó za trawà, 
Szto u saduoczku palehłà? 
A sztó hèto za miły, 
Szto daluoko ad mieniè? (2 r.) 
Płszā listy da mieniè, 
A jà umièju napisàć, (2 r.) 
Da niè màju kim pasłàć. (2 r.) 

A paszlù ja starōho, 
Stary tudy nie duojdzie, (2 r.) 
U puou darūōżki pamryè. (2 r.) 
A paszlù ja małóho, 
Mały piśmà nie znàje. (2 r.) 
A paszlù ja raunìcu, 
Raunià lùbić pahulàć, 

v. och 
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Usiù mniè pràudu iskazàć. (2 r.) 
Cièrez ćūomnieńki 1'yèsuok 
Padàj, miła, hałasŭok! 
Cièrez bystruju rekù, 
Padàj, mìła, rukù! (2 r.) 

Ach, ty wysóki lyèsiīok, 
Czŭom niè wychódzić hałasók? 
Ach, ty szyróka rekà, 
Czuom niè schódzicsa rukà? (2 r.) 

(Hànka Słàdkawa) 

53. W. Od m. Rosi (w. Dychnowicze) 
na mel. znaną* 3JTrawà trawù pawiłà..." 

Szto tó u miniè za trawà, 
Żuōutym ćwiètam razćwiłà? 
Och, lùli, och, lùli, 
Żiīōutym ćwiètam razćwiłà! 
A sztó to u miniè za mìły, 
Szto dalóko ad miniè? 
Och, lùli, och, lùli, 
Szto dalóko ad miniè! 
Oj, dalóko ad miniè, 

Pìszā listy da miniè, 
Och, lùli, och, lùli, 
Piszà listy da miniè. 
A jà mahù napisàć, 
Da dà jehó adasłàć, 
Och, lùli, och, lùli, 
Da dà jehó adasłàć. 
Pasłàłab ja staróho 
itd. 

(Zósia Żàwarankawa) 

54. Sł. Od m. Derewny i Rehotnej 
(Studerowszczyzna) 

A sztóż to byłà za trawà, 
Trawà trawù pawiłà? 
Oj, lùli, tak lùli, 
Trawà trawù pawiłà! 
Trawà trawù pawiłà, 
Żiīoutym ćwiètam zaćwiłà, 
Oj, lùli, itd. 
A sztiīo hèto za drużŭok, 

Sztuō dalóko ad miniè? 
Oj, lùli itd. 
Piszā listy da miniè, 
Da nikóho, da miniè, 
Oj, lùli, itd. 
Da nikóho, da mimè, 
Da mileńkaji swajè, 
Oj, lùli itd. 
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Ja-j ni umièju adpisàć, 
Ni màju kiem adasłàć, 
Oj, lùli itd. 
Oj, pasłàlab staróho. 
Stary tudy ni dajdziè, 
Oj, lùli itd. 
Oj, pasłàlab màłaho, 
Mały piśmà ni znàje, 
Oj, lùli itd. 
U puou daruōżki prapadziè. 

Oj, pabièhłab ja-j samà, 
Oj, lùli itd. 
Cièrāz ćŭomnyje lyēsà, 
Padàj, miła, hałasà! 
Oj, lùli itd. 
Cièrāz bystruju rakù, 
Padàj, mìła, choć rukù! 
Oj, lùli itd. 
Jak ryèczańka ścieczócsia, 
Tak rùczańka sajdziócsia! 
Oj, łùli itd. 

(Pałùsia Lyèukièwiczycha) 

55. W. Od Szydłowic 
(w. Ozeranki Wielkie, Wiszniewicze) 

A sztoż hèto za trawà 
U sadù drèwo pawiłà? 
Oj, lù, palulù, 
U sadù drèwo pawiłà? 
A sztóż hèto za mìły 
Szto dalóko ad miniè? 
Oj, lù palulù, 
Szło dalóko ad miniè? 
Ni dà jehó listy słać, 
Ni samój mnie pajèchać, 
Oj, lù itd. (jw.) 
Pasłàłaby maładóho, 
Daj małady zapjècsa, 
Oj, lù itd. (jw.) 
Oj, małady zapjècsa, 
Z kazakàmi zabjècsa, 
Oj, lù itd. (jw.) 
Pasłàìab ja małóho, 
Mały pismà ni znàje, 
Oj, lù itd. (jw.) 

Pasłàłab ja staróho, 
Stary tudà ni duojdzie, 
Oj lù itd. (jw.) 
Stary tudà ni diīojdzie, 
U pou darvR)żanki pamryè, 
Oj, lù itd. (jw.) 
Zakładàjcie mnie kanià, 
Ja pajèdu uraz samà, 
Oj, lù itd. (jw.) 
Zakładàjcie druhóho, 
Ja pajèdu da jehó, 
Oj, lù itd. (jw.) 
Padjeżdżàju pad lesók: 
Padàj, mìły, hałasók! 
Oj, lù itd. (jw.) 
Padjeżdżàju pad rèczāńku: 
Padàj, miły, rùczāńku! 
Oj, lù itd. (jw.) 
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56. W. Od m. Jałówki (w. Nowosady) 

A sztóż hèto za trawà 
U majóm sadù palehłà? 
Oj, lùli, da lùli, 
U majóm sadù palehłà. 
A sztóż hèto za miły, 
Szto dalèko ad miniè? 
Oj, lùli, da lùli, 
Szto daluoko ad miniè. 
Ni mniè da jehó listy słać, 
Ni sàmuj-że pajèchać, 
Oj, lùh itd. 
Oj, posłàłab staróho, 
Stary tudà ni duōjdzie, 
Oj, lùli itd. 
Stary tudà ni duojdzie, 
Na daróżàńcy pamryē, 
Oj, lùli itd. 
Oj, posłàłab małóho, 
Mały piśmà ni znàje, 
Oj, lùli itd. 

Mały piśmà ni znàje, 
Na darŭōżcy ściràje, 
Oj, lùli itd. 
Zakładàjcie mnie kanià, 
Oj, pajèdu ja samà, 
Oj, lùli itd. 
Zakładàjcie waranóho, 
Pajèdu ja da miłóho, 
Oj, lùli itd. 
Cièrez ciómnieńki lesók, 
Padàj, mìły, hałasók! 
Oj, lùli itd. 
Cièrez bystru ryēczeńku, 
Padàj, mìły, rùczeńku! 
Oj, lùli itd. 
Jak mniè z mìłym hawaryć, 
To hałūouka ni balić, 
Oj, lùli itd. 
Jak mniè z miłym pagadàć, 
To nóżeńki ni balàć, 
Oj, lùli itd. 

(Nastùla Nówikawa) 

57. W. Od Wołkowyska (Kołłątaje) 

O), u sadù, u sadóczku, 
Oj, lùli, lùli, u sadù, sadóczku, 
Trawà trawù pawiłà, 
Oj, lùli, lùli, trawà trawù pawiłà, 
Bièłym ćwiètam zaćwiłà, 
Oj, lùli itd. 
Och, mój mìły dalekó, 
Oj, lùli itd. 

Piszā listy da miniè, 
Oj, lùli itd. 
Oj, pasłàłab ja staróho, 
Oj, lùli itd. 
Stary tam ni duōjdziè, 
Oj, lùłi itd. 
Oj, pasłàłab małóho, 
Oj, lùli itd, 
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Mały piśmà ni znàje, 
Oj, lùli itd. 
Oj, pasłàłab małajcà, 
Oj, lùli itd. 
Małŭbjczyk zapjècsie, 
Oj, lùli itd. 
Z daróżàńki zabjècsie, 
Oj, lùli itd. 
Zaprażyècie mnie kanià, 
Oj, lùli itd. 
Oj, pajèdu ja samà, 
Oj, lùli itd. 
Padjeżdżàju pad lesók, 
Oj, lùli itd. 

Padàj, mìły, hałasók! 
Oj, lùli itd. 
Cièrez bystruju rèczku, 
Oj, lùli itd. 
Padàj, miły, swajù rùczku! 
Oj, lùli itd. 
Oj, mniè niīożki niè balàć, 
Oj, lùli itd. 
Da z mìleńkim pastajàć, 
Oj, lùli itd. 
Mnie hałŭouka ni balìć, 
Oj, lùli itd. 
Da z mìleńkim hawaryć 
Oj, lùli itd. 

58. W. Od Porozowa (w. Haniewicze) 

Szto tó u sadù za trawà, 
Trawà u truby1 pawiłà? 
Oj, lùli, oj, lùli, 
Trawà u truby pawiłà. 
Trawà trawù pawiłà, 
Żuoutym ćwiètam zaćwiłà, 
Oj, lùli, żuoutym ćwiètam zaćwiłà. 
0 , sztó u miniè miły je, 
Toj dalóko ad miniè, 
Oj, lùli, taj dalóko ad miniè. 
Ràda byłàb napisàć, 
Da-j ni màju kim pasłàć, 
Oj, lùli, daj nì màju kim pasłàć. 
Oj, pasłàłab staróho, 
Stary pìśma ni znàje, 
Oj, lùli, stary pìśma ni znàje. 
Usió daróżki pytàje. 
Oj, lùli, usió daróżki pytàje. 

Oj, pasłàłab małóho, 
Mały tudy,ni duōjdzie, 
Oj, lùli, mały tudy ni duojdziè, 
Mały tudy ni diīojdzie, 
U pŭoł dariīożki prapadziè, 
Oj, lùli, u piībł daruōżki prapadziè. 
Oj, pasłàłab małajcà, 
Muōj małójczyk zapjècsia, 
Oj, lùli, moj małójczyk zapjècsia, 
Jon z kóniczka ischicniècsa, 
Na dariīōżcy juon zabjècsa, 
Oj, lùli, na daruożcy juon zabjècsa. 
Zakładàjcie mnie kamà, 
Ja pajèdu choć samà, 
Oj, lùli, ja pajèdu choć samà! 
Zakładàjcie druhóho, 
Ja pajèdu da miłóho, 
Oj, lùli, ja pajèdu da miłóho. 

1 v. trawù 
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Padjehdżàju pad lesók, 
Czuć młłaho hałasók, 
Oj, lùli, czuć mìłaho hałasók. 
Padjehdżàju pad rèczku: 
Padàj, mìły, choć rùczku, 
Oj, lùli, padàj, mìły, choć rùczku! 

A u zielónieńkum sadù, 
Trawà trawù pawiłà, 
Oj, lùli, lùli, trawà trawù pawiłà, 
Żŭoutym ćwiètam zaćwiłà, 
Oj, lùli itd. (jw.) 
Sztuo zà djàbàł, za drużók, 
Oj, lùli itd. (jw.) 
Sztŭō dalóko ad miniè, 
Oj, lùli itd. 
Płszà listy da miniè,-
Oj, lùli itd. 
Nanimàju pisàci, 
Oj, lùli itd. 
Da nł màju kim słàci, 
Oj, lùli itd. 
Pasłàłab by staróha, 
Oj, lùli itd. 
Stary tudy nie dajdziè, 
Oj, lùli itd. 
U pŭou darŭbżki prapadziè, 
Oj, lùli itd. 
Pasłàłab by (jà) małajcà, 
Oj, lùli itd. 
Małójczyczāk zapjècsia, 
Oj, lùli itd. 
Z kazakàmi pabjècsia, 
Oj, lùli itd. 
Pasłàłab by małóho, 

Oj, mniè nuożki ni balàć, 
Jak z mìleńkim pastajàć, 
Oj, lùli, i z mileńkim pastajàć; 
Mnie hałuouka ni balłć, 
Jak z mìleńkim hawaryć. 

(Jùla Husakŭouna) 

Oj, lùli itd. 
Mały piśmà nie znàje, 
Oj, lùli itd. 
I młłamu nie skàżà, 
Oj, lùłi itd. 
Zakładàjcie mnie kóni, 
Oj, lùli itd. 
Da kalàski złocóny, 
Oj, lùli itd. 
To pajèdu choć samà, 
Oj, lùli itd. 
Padjeżdżàju pad lesók, 
Oj, lùli itd. 
Padàj, mìły, hałasók! 
Oj, lùli itd. 
Padjeżdżàju pad ryeczku; 
Oj, lùli itd. 
Padàj, miły, choć rùczku! 
Oj, lùli itd. 
Jak mniè ź mìłym pastajàć, 
Oj, lùli itd. 
Rùczki, mībżki nie balàć, 
Oj, lùli itd. 
Jak mniè ź miłym hawaryć, 
Oj, lùli itd. 
To-j hałuouka nie balìć, 
Oj, lùli itd. 

59. L. Od Szczuczyna? 
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60. Sł. Od Ździecioła 

Na wagzàli ahóń haryć, 
Maszyna padchódzić, 
Mìleńki rùczku padajè, 
Mìłaja wychódzić. 

61. W. Od Szydłowic (Bierdziki) 

Oj, ty kónìu, kóniu, czym ty takł blàndy (sic)? 
Ci jà tabiè ciàżki, ci majó siodèlko? 
Oj, ty mnie niè ciàżki, ni twajó siodèłko, 
Ciàżki wieczarynki, dzie dzieuczyna syèrco. 
Oj, prywiażù kónia syrù ziemlù bìci, 
A sàm da dzieuczyny m'uod, haryēlku plci; 
Oj, prywiażù konia da pustó; kadùszki, 
A sàm da dzieuczyny na bieły padùszki; 
Oj, prywiażù kónia da syróho dùba, 
A sàm na usiù nuoczku da miłóho drùha. 
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62. W. Od m. Łyskowa (w. Kuklicze) 

63. Sk. Od Suchowoli (w. Dryha) 
na mel. mazura 

Ja użè uwajszłà na daróhu, 
Zakryczàła: chwàła Bóhu! 
Stàrsza siestrà zà muż paszłà, 
A jà da ludzièj dajszłà. 
Kawalèry pryjeżdżàjuć, 
Daj nà miniè pahledàjuć, 

Chóczuć miniè uziàć za żuonku, 
By mièła hrószej maszuonku. 
Tàto daść wałà, karówu, 
Dałóżyć humnà pałówu, 
Ćuotka kurèj i pietuchà, 
Zaśmijèmsia: cha, cha, chà! 

(Antoni Dzieżko) 

64. N. Od m. Mołczadzi (w. Sworotwia) 
na mel. „A u lesi, na Polesi, tam karczma stajała..." 

Zachacieła dzieuczynièńka u mièsto pajścì, 
Napatkàli dzieuczynièńku usió try małajcy, 
Zasadzłli dzieuczynièńku za cisówy stiīoł, 
Prykazàli dzieuczynièńcy miodu, winà dać. 
Skaży, skaży, dzieuczynièńka, kudy pryjeżdżàć? 
Ci jà skażù, ci niè skażù, nie bùdziesz wièdać; 
Szyrókajo nadwuorjejko, nówy czastokuoł, 
Zamczystyje waróciejka na dziewiać zamkóu. 

Oj, dà na haryè żiīounièr kanià siedłàje, 
Kónik ciàżko uzdychàje, ciàżko uzdychàje. 
Czy jà tabiè ciàżał, siedłó załatóje? 
Nie ty mnie ciàżał, ni siedłó załatōje, 
Ciàżkije mnie twajè pièrszyje zalóta; 
Prywiàżesz kónia, prywiàżesz da płóta, 
Sam pubjdziesz da dzieuczyny. 
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Zamczystyje waróciejka adamknùlisie, 
Spàło try siestry u kamóry, prabudzilisie. 
Màtka majà radnièńkaja, hódzi tabiè spać, 
Najèchali dóbry hóści, chóczuć siestrù uziàć. 
Dóczki majè charószyje1, nastàu taki czas, 
Szto mùszu ja wàs, mùszu da usiè troch addàć! 

(Tachfìla) 

65. Sł. Od Derewny i Rehotny (Studerowszczyzna, Wiszów) 

Zaświstàli siwy saławièjki na Wałynancy2, 
Zapłàkali małady małójcy na Ukraìnancy. 
Zachacièła maładà dzieuczyna na rynak pajcì, 
Oj, palubìli maładù dzieuczynu da try małajcy. 
Da u dwubch idùć, pad rùczàńki wiadùć a tryèjciamu żal: 
Oj, lubìu, lubìu da dzieuczynièńku, da niè uziàu, da niè uziàu! 
Zasadzìli maładù dzieuczynu za szyróki stuoł. 
Oj, pjècie, pjècie łùdzi haryèlicu, kàżām miodu dać, 
Skaży, skaży, maładà dzieuczyno, kali pryjeżdżàć? 
Choć jà skażù, choć jà niè skażù, nie znàjecie dźiē żywù; 
Szyriīokaje majè padwiīorje, da nówy czestakiīoł, 
Zamczystyje majè waróciejka, da nà dzièwiać zamkuou. 
Pryjèchali małójcy, waróta adamknùlisie, 
Spàło, spàło dźwie siestrycy u kamóry, daj uwaczchnùlisie. 
Oj, ustawàj, màtaczko, ustawàj, nàsza nīodna, 
Oj, ustawàj, nàsza ruodna, da użè tabiè hódzi spàć, 
Oj, pryjèchali małajcy, twajè da dźièwaczki bràć. 
A niechàj bierùć, a niechàj zabiràjuć, da chóć usìch wàs, 
Oj, bó użè pryszuou, bo użè pryszuou na wàs da tiīoj czas! 

1 v. prekràsnyje 2 v. kalxnańcy 
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66. W. Od Świsłoczy 

Oj, chacieła miniè màci 
Za Pilìpa zà muż dàci: 
Nie chaczù, nie pajdù, 
Ja Pilìpa nie lublù! 
Bo u Pillpa u sadù lipa, 
To jà bùdu szto dnià bìta, 
Nie chaczù itd. (jw.) 
Oj, chacièla miniè màci 
Za szyèuczyka zà muż dàci, 
Nie chaczù, nie pajdù, 
Ja szyeuczyka nie lublù! 
Bo tój szyèuczyk ràno ustànie, 
U miniè dràtwy papytàje, 
Nie chaczù itd. (jw.) 
Oj, chacièła miniè màci 
Za krèuczyka zà muż dàci, 
Nie chaczù, nie pajdù, 
Ja krèuczyka nie lublù! 

Bo tój krèuczyk ràno ustànie, 
U miniè nicièj spytàje, 
Nie chaczù itd. (jw.) 

Oj, chacièła miniè màci 
Za haspadàryka dàci, 
Nie chaczù, nie pajdù, 

Ja haspadàryka nie lublù! 
Bo haspadàr ràno ustànie, 
Da rabóty nahaniàje, 
Nie chaczù itd. (jw.) 
Oj, chacièla miniè màci 
Za pisàryka addàci, 
Oj, chaczù, oj, pajdù, 
Ja pisàryka lublù! 
Bo pisàryk duouho śpìć, 
To jiion żuonki nie hanìć, 
Oj, chaczù itd. (jw.) 
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67. W. Od Wolkowyska (w. Kołłątaje, Wola) 

U majóm1 agrodèczku lìście pàdaje2, 
Już mniè mamùnia kawalèra ràje3, 
A tój pièrszy, nie dà wièrszy, 
Nie dàj miniè, màmo! 

U majóm agrodèczku lìście pàdaje, 
Już mniè mamùnia druhóho ràje, 
A tój druhł, niedałùhi, 
Nie dàj miniè, màmo! 
U màjom agrodèczku lłście pàdaje, 
Już mniè mamùnia trèjciaho ràje; 
A tój trèjci, nie dawièrci, 
Nie dàj miniè, màmo! 

U majóm agrodèczku lłście pàdaje, 
Już mniè mamùnia czàćwièrtaho ràje, 
A tój czwàrty, hràje u kàrty, 
Nie dàj miniè, màmo! 

U majóm agrodèczku Iłście pàdaje, 
Już mniè mamùńia piàtaho ràje, 

A tój piàty, hałapiàty, 
Nie dàj miniè, màmo! 

U majóm agrodèczku liście pàdaje, 
Już mniè mamùnia szóstaho ràje, 
A tój szósty, biełachWuōsty, 
Nie dàj miniè, màmo! 
U majóm agrodèczku lłście pàdaje, 
Już mniè mamùnia siómaho ràje, 
A tój siómy, niewiesióły, 
Nie dàj miniè, màmo! 
U majóm agrodèczku lìście pàdaje, 
Już mniè mamùnia za óśmaho ràje, 
A tój óśmy, karóśliwy, 
Nie dàj miniè, màmo! 

U majóm agrodèczku liście pàdaje,-
Już mniè mamùnia za dziewiàtaho ràje, 
Toj dziewiàty, daj bahàty, 

Daj, daj, miniè, màmo! 

(Haldakūc)uska) 

v. nàszom 2 v. pàraje 3 v. dla miniè màma dzieciukà, v. chłópczyka ràje 
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68. Sk. Od Suchowolł 

Nasièju linù, 
Oj, na czórnu ralù, 
Jèdzie, jèdzie Jesiùleńko 
Na wrónum kaniù. 
Jon sàm małady, 
Jehó koń warany, 
Siedèłaczko czyrwónieńko, 
Kanczùk ramièny. 
Oj, jèdzie, jèdzie, 
I sabiè dùmaje: 
Czemù tàja starà màci 
Cùry nie dajè? 
Oj, dbàj, màtko, dbàj, 
Oj, cùrku zà muż daj; 
Nie dawàj za ledàsztaho, 
Bo uródy żal. 

Dziewùlu majà, 
Wybieràj ty samà! 
Wybieràła, nie wybrała, 
Ach, dóla-ż majà1! 
Mùsi ty, dóńko, 
Oj, zà mnóho znàjesz, 
Oj, kièdy ty młódych chłópcau 
Tak prabiràjesz? 
Majà màtāńko, 
Jak niè prabiràć? 
Kièdy kàżdy miódy chłopiec . 
Móże aszukàć! 
Oj, niè prabiràj, 
Żèby nie prabràła, 
Żèby potym za skowrónka 
Póćka nie dastàła! 

(Paulina Dzieżkówna) 

69. N. Od Horodyszcza, Stołowicz (w. Miedzieniewicze, Zaosie) 

Ja u sièradu radzìłasie, 
Ci takàja dóla? 
Za staróho nie pajdù, 
Baradóju kóle. 
O, pajdù za takóho, 
Szto niè màje wùsa, 
Jak mieniè pacałùje, 
Tak jà zaśmiejùsa. 
U waharódzi, na hradziè, 
Try kustóczki miàty, 
Och, chtó jejè uszczypniè, 
Toj bùdzie bahàty. 

Oj, jà jejè uszczypnù, 
Wierchiè paścinàju, 
Za wàs zà muż nie pajdù, 
Jeszczè pahulàju. 
U waharódzi, na hradziè, 
Try kaczeny ujùcsa, 
Da zà mieniè maładù(ju), 
Kawalèry bjùcsa, 
Nie bjèciesie, nie bjèciesie, 
Ja niè wàsza dź{ēuka, 
Za wàs zà muż nie pajdù, 
Jeszczè maładzièńka. 

(Zachfièja Sanczukèwa) 

v. huorka dóla maja 
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70. L. Od Wasiliszek (w. Korewicze, Drebysze) 

A, Būożaż muoj da Zbawicialu, 
Zrabì miniè maładzìcaju, 

Bo mnie dźieukaj nadakùczyła, 
Rùsu kiībsu daj namùczyła. 

(Wincùk Dubìniec) 

71. W. Od Świsłoczy (Dworczany) 

Ty dzieuczyno, tycharósza, 
Na ciebiè staìć dwa hrósza, 
Trèba ich addàć, 
A niè żałowàć. 
Kalł tàbiè żal tych hrószy, 
Màju sièm dzièwak charószych, 
Bùdzie tabiè żàl, 
Bùdzie tabiè żàl. 
Oj, pójdziemo my u lesóczak, 
Chóć na malèńki czasóczak, 
Siàdziem pad kustóm, 
Siàdziem pad kustóm. 
Aż tàm dzièwańki hulàli, 
Kwiètki driībbnyje źbiràli, 
Wienóczki wilì, 

Wienóczki wilì. 
Adnàja wiłà wienóczak, 
Druhàja dzierżyć kwietóczak, 
Klìcza Jàsia u lyès, 
Klìcza Jàsia u lyēs. 
Pùki słóniejko prahlànie, 
Pùki kwietóczak prywiànie, 
Papièścimósie, 
Papièścimósie. 
Czèraz rèczańku, mastóczak, 
Czèraz bystrùju, mastóczak, 
Kalinówy móst, 
Kalinówy móst. 
Tam my bùdziem razstawàcsie 
I z sabóju umaulàcsie, 
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Jak nà świèci żyć, 
Jak nà świèci żyć, 
Da widzènia, miłà, majà, 
U świèci majà darahàja, 
Nie zabùdź miniè, 
Nie zabùdź miniè! 
Jàkża ja ciebiè zabùdu, 

Biez ciebiè życi nie bùdu, 
Ja chùtko umrù, 
Ja chùtko umrù. 
Jak u kaścièle pastàniemo, 
Mlłaść sabiè prysiàhniemo, 
Bùdu spakójna, 
Bùdu spakojna. 

72. W. Od Mścibowa (w. Szandry) 

Dzieuczynieńka1 maładà, 
Tabiè zà muż ni parà, 
Oj, diīōla, majà dŭola, 
Tabiè zà muż ni parà! 
Tabiè zà muż ni parà, 
Ty świekrùchni ni uhŭodzisz. 
Oj, dūola itd. 
Ja świekrùchni dahadżù, 
Paścièl bièłu paścielù. 
Oj, dŭola itd. 
Świekrù p)ànu pałażù. 
Świekrù pjànu pałażù, 
Oj, duola itd. 
Dieuczynieńka maładà, 
Tabiè zà muż ni parà, 
Oj, duola itd. 
Ty świiībkierku ni dahiīōdzisz, 
Oj, duōla itd. 
Ja świūōkierku dahadżù, 
Ràno wały napasù 

Oj, duola itd. 
Ràno wały napasù 
I u wièrmo załażù, 
Oj, duola itd. 
Pad gànaczāk prywiedù, 
Swaho świiībkra papraszù, 
Oj, dŭola itd. 
Dzieuczynieńka maładà, 
Tabiè zà muż ni parà, 
Oj, diīola itd. 
Tabiè zà muż ni parà, 
Ty dźièwieram ni dahŭodzisz, 
Oj, dŭola itd. 
Ja dźièwieram dahadżù, 
Ràno kiīōni napasù, 
Oj, dŭola itd. 
Da wózika załażù, 
Pad gànaczàk prywiedù, 
Oj, diībla itd. 

(Maryla Mùlàrczykawa) 

1 dzieuczynièńka 
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73. W. Od Porozowa (Wilejsze) 
Kruciolka 

A Biībżā muoj, dyj Zbawicielu! 
Dàjżà mnie być maładzìcaju! 
A Biīoża mŭoj, dyj dakùczyło, 

Majè kiszkì pierāmùczyło, 
Pajaskàmi uciskàjuczysià, 
Pierèd chłópcami wychwalàjuczysià. 

(Malwina Bobrowiczówna) 

74. Sł. Od Derewny i Rehotny (Studerowszczyzna) 
Żniwo 

TJbj, pajdù ja biīoram, buoram, 
Hawiīoraczy z Biīoham, Buoham: 
Daj mniè, Biīoża, świiībkra bahàtoho, 

A mużykà tarhùnaho,^ 
Kab jà za łm piłà, ijèła, 
Dyj charaszyèńko chadzìła. 

75. W. od m. Łyskowa (w. Kuklicze) 

Oj, niè bijcie1 miniè, 
Oj, niè łàjcie miniè, 
Kali ja wàm dakùczyła, 
To andàjcie miniè. 
Oj, andàjcie miniè, 
Da zà Wasìleńka, 
To jà bùdu maładàja, 
Da ì charuoszeńka. 
Oj, andàjcie miniè, 
Da i zà Jàsieńka, 

To jà bùdu maładàja 
Da ì charuoszeńka. 
Oj, andàjcie miniè, 
Da 2à Wałŭoszynka, 
To jà bùdu maładàja 
Da i chariīoszeńka. 
Oj, andàjcie miniè. 
I zà Tatàryna, 
Bo jà swajù chfartuszynu 
Da nakrachmàliła. 

(Helèna Wysōcka) 

1 v. nie bjècie 



50 PIEŚNĪ MIŁOSNE 

76. W. Od Świsłoczy 
na meL: „Oj pod hajem, hajem zielenieńkim..." 

Dzieuczynèńko dwiīōrna, 
Ty nìc nie pazuorna, 
Ty nìc nie paziīorna, 
Szto kaszùla cziīorna. 

Choć kaszùla cziīorna, 
Biery miniè śmièlo, 
Biery miniè śmièło, 
Jest u dóma bièło. 

77. N. Od Mołczadzi 
Branduszka 

Ja ù màtki rósła, rosła, 
Pajdù zà muż za starósta. 
Pan Starósta nasz bahàty, 

Kùpić sùkni i kabàty. 
U kabàci żyto żàci, 
U sukièncy pahulàci. 

[zap.] Mierzej [ewskij 

78. N. 

Nie dàj, nie dàj miniè, màci, 
Uoj, dźfē nièład u chàci. 
Addàj, addàj miniè, màci, 
Dźīē chóraszo u chàci. 
Dźie dźiewierau try, czatyēry, 
Dóbro żartawàci, 

Dźiè załwicy, jak siāstrycy, 
Dóbro żyto żàci. 
Zajmièm póstać szyrókuju, 
Bùdziàm padżynàci, 
A jàk siàdziem pałùdnawaci, 
Bùdziàm razmaulàci. 

79. W. Od Wołkowyska (Wola) 

Addàj miniè, màci, 
Dźiē charaszè1 u chàci. 
Dźiē dzièwieruou try, czatyēry, 
Lublù pahulàci, 
A dźie załwic try, czatyèry, 
Lublù żyto żàci. 
Bùdzie tabiè, dóńko, 

Hulanió ź biedóju, 
Bùdzie wicsie nahàj 
Rŭouno z haławóju, 
Oj2, dùmała maładźieńka, 
Nahàjka z papièru, 
Annó jenà z syróhs, 
Z syróho ramièniu. 

80. N. Od Mołczadzi 

Pa sadù, sadù, kazàk konia wódzić, 
Kazàk kónia wódzić i z kóniem haworyć: 
Kóniu miīoj, kóniu, pradàu-żā jà ciābiè 
Za małùju cènku, na m'uōd, na haryèłku. 

charaszè — Lidz [kie] j Nowy Dwór (w. Rynkowce, v. Rynkaucy) 2 v. ja 
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Pànie miīoj, pànie, nie pradàj-żà mieniè, 
Nie pradàj-żà mieniè, spŭomni sàm na siebiè, 
Jak my wajewàli, u Tùrka zabieràli, 
U Tùrka zabieràli turèckuju ziemlù. 
Pa nowaj dzierèuni brat z siestróju chódzić, 
Brat z siestróju chódzić, cichieńka hawŭoryć: 
Addàj mieniè, bratkó, u nówuju dzierèuniu, 
U nówuju dzierèuniu, u wielìkuju siemjù; 
Pa nówuj dzierèuni lublù pachadżàć, 
U wielìkuj siemjì lublù razmyszlàć. 

81. W. Od Świsłoczy (w. Jatwiesk) 

^ P 
Cièrez1 sad, winahràd, 
Czyrwuonyje wiszni, 
O, dàj, Biīoża, kawalyèra, 
Da pàd majè myszli. 

Oj, kàb wódki ni piu. 
Da lùlki ni kuryu, 
I tabàki ni niùchau, 
Padmówau ni słùchau. 

82. Sc. Od Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 

Pa sadóczku chadzìła, 
Da szczypàła wìszniu; 
Sudzì, Biioża, kawalèra, 
Da pàd majè myśli: 

Kab harèłki ni pìu, 
Tabàki nie niùchau, 
Czużych dźiewak nie lubìu, 
Tūolki miāniè słùchau. 

v. cierèZj lubo o wiele rzadziej 
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83. W. Od Hnieznej (Kusińce) 
Kruc[iołka] na mel. nr 151 lub 341, 665, 2134 

Oj, kràz sad, winahràd, 
Czyrwŭonyje wìszni, 
Sudzì, Biīoża, kawalyèra, 
Da pàd majè myszli: 

Kab haryēłki ni pìu, 
Tabàki ni niùchau, 
Czużych dzieuczàt ni lubiu, 
Żiīonki swajè słùchau. 

84. W. Od Łyskowa (w. Wereszczaki) 
Kruc[iołka] na mel. nr 2440 

A chtó nì mà jeszczę żóny, 
Jedź prósto da Ustróni, 

Tam rèczyńka, tam wadà, 
Tam dzieuczyna maladà. 

85. Sc. Od m. Klecka, Lachowicz 
(w. Szczasnowicze) 

Ni kapàuszy u sadù krynìczańki-
Ni pici wady, 
Nie lubìuszy charószaje dźiēuki 
Nie mièci żany. 

Wykapauszy u sadù krynìczańku 
Chalŭodna wadà, 
Palubìuszy harószu dźieuku — 
Mìłaja żànà. 

(Anièla Masalōwa) 

86. W. Od Rosi (Nowiki) 
na mel. nr 102 

Czym ty, kósiu, wady nie pjèsz, 
Czy daróżku czùjesz? 

Czym ty, synku Wasilku, 
Dóma ni naczùjesz? 
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A jàkże mniè, majà màtko, 
Dóma naczawàci? 
Prydzie wièczār, ciómna nūoczka, 
Ni z kłm razmaulàci. 
Ty dùmajesz, majà màtko, 
Szto jà ni żurùsa? 

Jak wyjdu na hùlāńku 
Z wiètru pawalùsa. 
Ty dùmajesz, majà màtko, 
Uoch, szto jà nie plàczu? 
Za drūobnymi śluozāńkami 
Ścièżàńki ni bàczu. 

87. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 

Siwy kóniu, sìwy kóniu — 
Siedłó załatóje1, 
A chtó siàdzie, daj pajèdzie 
Chłópiec małady. 
Siwy kóniu, sìwy kóniu, 
Czom wady nie pjèsz? 
A ty synku, Wasìleńku2, 
U mlniè ni naczùjesz? 
Majà màtko, majà mìła, 
Jak mniè naczāwàci? 

Prydzie wièczàr, prydzie nūoczka, 
Nie s kìm razmaulàci. 
Kupi, synku Wasileńku, 
Kanià waranoho, 
Prydzie wièczàr, prydzie nūoczka, 
Z kóniām3 hawaryć. 
Majà màtko, majà młła. 
Jak z kónikom hawaryć? 
Prydzie wièczàr, prydzie niīoczka, 
Kónik làże, śpić. 

88. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 
na mel. nr 278 

Zielóny duboczàk4, czāmù nie razćwłusie? 
Małady małubjczyk, cziīom niè żanìusie? 
Żānł miniè, màtko, żànł miniè, kwiètko, 
Kalł nie ażènisz, ja sàm ażāniùsie, 
Ja sàm ażāniùsie, daj raźwiesielùsie. 
Oj, dà Kalàd, synku, da Kalàd, Wasilku. 
Oj, dalèko, màci, światych Kalàd żdàci, 
Prydzie ciomna mīŭczka, nie z kim razmaułàci. 

1 v. siedèłeczko, siedèłeczko da konik warany 2 v. Jasiuleńku 3 v. kónikom 4 v. dubóczku 
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W. Od Świsłoczy 

Matùleńka1 syna rànieńko budzìła, 
Matùleńka syna da kóniej hanlła: 
Da koniej, synku, da kóniej, Wasìlku! 
A jāk jà da kóniej, kóniki hawórać, 
Jeny majó syèrco, jàk nuożykam krójać: 
Ty puojdziesz da dźieuki m'ŭod, winó pici, 
A miniè pastàwisz syru (sic) zièmlu bìci; 
Ty piīojdziesz da dźieuki na miàku pierynu, 
A miniè pastàwisz u pustùju adrynu; 
Ty puojdziesz da dźieuki na cìchu razmówu, 
A miniè pastàwiać u hółuju sałómu; 
Oj, cibiè pasàdziać za nówym stałiībczkam, 
A miniè prywiàżuć nad pustym żàłabóczkam. 

90. Sł. Od m. Derewny i Rehotny (w. Studerowszczyzna) 

Żāni mieniè-j, màtko, żāni mieniè, lùbko, 
Kali ni ażènisz, ja sàm ażeniùsio. 
Ūōch, da Kalàd, synku, da Kalàd, Wasìlku! 
iJōch, dalóko, màci, swiatych Kalàd żdàci, 
Prydzie ciubmna niībczka, niè z kìm razmaulàci. 
TJoj, dà kóni, synku, da kóni, Wasìlku! 

V. matulèńką 
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A chóć ja dà kóni, kxīonik ni hawiīoryć, 
Aanó majó syèrco, jak nóżykam króić. 
Uoj, kuonik, moj kiīonik, czahó ty chmùrnieńki: 
Ci tabiè dadzieli duouhieńkije mìlki? 
Ci tabiè dakùczyli charószyje dźieuki? 
Uoj, mnie nie dadziēli charószyje dźieuki, 
Aanó mnie dadźieli diīouhieńkije mìlki. 
Uoj, sàm pan pùojdziesz da dzjèuki (sic) u zalóty, 
A miniè pastàwisz u krapiwiè pry płóci; 
Uoj, sàm pan puōjdziesz da dzjèuki u pieryny, 
A miniè pastàwisz u pustój adryni. 

(Teklùsia Tkaczuczyszka) 

91. W. Od Świsloczy 

Żànì miniè, màtko, żàni miniè, kwiètko, 
Bo jàk nie ażènisz, ja sàm ażāniùsie, 
Pajdù da ryèczańki, z hóra utaplùsie.1 

Nie tapisie, synku, bo dùszu zahùbisz, 
Wybiràj dźiēuczynu katóruju lùbisz. 
Oj, jàkże mnie, màtko, dźieuki nie lubìci, 
Kalì jà ni màju z kim pahawaryci. 
Da kónia, synku, da kónia, Jāsièńku! 
Och, jà da kónia, a kóń mnie hawuoryć, 
Jon majó sèrdańko jāk mīożykam króić; 
Ty puojdziesz da dźieuki, da dźieuki u zalóty, 
A miniè pastàwisz u krapiwi pry płóci; 
Ty pubjdziesz da dźieuki, miód, winó pici, 
A miniè pastàwisz syrù2 zièmlu bici; 
Ty pŭojdziesz da dźieuki, na cìchu razmowu, 
A miniè pastàwisz u pustùju abóru; 
Ty pūbjdziesz da dźieuki, da dźieuki, u pierynu, 
A miniè pastàwisz u chałódnu adrynu. 

V. pajdù da dunàju z żàlu utaplùsie v. syru 
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92. Od Świsłoczy 

Oj, niè śpłcsie, majà matùlu, oj, niè śpìcsie, 
Padùszàńka puchawàja usió mniè śnlcsie; 
Pazwuol, pazwūol, majà matùlu, ażānłcsie. 
Oj, żenìsie, synku, śenłsie, maładzièńki, 
Waźmł sabiè udóuku na żiībnku maładzieńku, 
A zà jèju paścièl bièleńku, puchawùju. 
A udówańka paścièlku ścièle usió uzdychàje, 
Jenà swahó pièrszaho mùża spaminàje. 
A dźiewańka paścièlku ścièle usió płàczā, 
Jenà swajo życie dziewóckaje spaminàje: 
Paścièl majà tónka, bièleńka, puchawàja, 
S kim jà bùdu nuocz naczawàci, maładàja: 
Czy1 z kazàkam, (i) czy z dwaràkam, czy z kasóju, 
Czy z swajèju dziewóckaju krasatóju? 
Ni z kazàkam, (i) nì z dwaràkam, ni z kasóju, 
Da z staróju i sìwaju baradóju! 

93. N. Od Ostrowa (w. Kadyczyce) 

Pa sadóczku chadżù, 
Ja werbìnku sadżù, 

Pàni màtko majà, 
Nieżànàty chadżù. 

1 v. ci 
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Ażenìsia, synku, 
Pabiery dźieuczynku, 

A niè biery uduowy, 
Biīo niè daść Biīoh dóli. 

(Praksèda Haurylczykawa) 

94. W. Od Świsłoczy (w. Pacuje) 

Ażenìsià, synku, 
Waźmì sabiè żuōnku, 
Waźmì sabiè wałynaczku1, 
Udówinu2 duoczku. 
Udówina dŭoczka, 
To niè majà rūōunia, 

Chódzić sabiè pa rynaczku3 

Ni siè4 karaliīouna. 
Ni mniè ź jèju stàci, 
Ni mniè razmiīoulàci, 
Daj szàpaczku tiīolko źniàuszy 
Zdaliīok pahledàci. 

95. Od Narwy (w. Waniewo) 

Po sadóczku chodżù, 
Barwìnoczek sadżù, 
Czom u wàs, matùlu, 
Niżenàty chodżù? 
Biery sóbie, synku, 
Udówinuju duoczku. 
Udówinaja diīoczka 
Chodzit po rynóczku. 

Udówinaja diīoczka 
To nì mója riīounia5, 
Chódzit po rynóczku, 
Jàko korolūbuna, 
Anì ź jèju stàci, 
Ani pogadàci, 
Tiīōlko szàpku źniàuszy 
Na dzièń dóbry dàci. 

(Rozàlja Waszkiewiczówna) 

1 v. paniènaczku 2 v. udawłna 3 v. rynóczku 4 v. by to = niby, jakby 5 Od Lidy, 
Słonima, Nowogródka najczęściej: daczkà, raunià 
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96. Sk. Od m. Suchowoli (w. Chodorówka) 

Płyli hùsi, płylì hùsi 
Bystraju wadóju, 
Maładàja dzieuczynièńka, 
Razmóusie za mnóju. 
Jak jà bùdu, jak jà bùdu 
Z tabój razmaulàci, 
Kièdy wìdzić przez okiènko 
Majà ruodna màci. 

Matùl, majà, màtul (sic) majà, 
Paràdnica u chàci! 
Paràdź że mniè, paràdź że mniè 
Jak mìłaho zwàci? 
A jàk siàdziesz, majà dóńku, 
Za cisówym stółem, 
Nazwièsz jehó, nazwièsz jehó 
Mìłym da sakółem. 

(Jan Dzièżko) 

97. Sł. Od Derewny, Rehotny (Horka, Studerowszczyzna) 

Bystra ryèczka, bystràja, 
Bierażkiè zajmàja, 
Da lichàja hadzinańka 
Pàru razłuczàja. 
Ci takàja hadzina, 
Ci takàja pryczyna, 
Czamùż, czamùż tak czynìła 
Rùsakosa dzieuczyna? 
Ci dałà u czóm źjèści, 
Ci u hary"èłcy spici, 
Czamùż, czamù ja tàk uziàusie 

Wièrnieńko lubici? 
Oj płyńcie huskì, płyńcie 
Na cichuju wódu, 
A jà stànu, razmuulùsie 
Majó sèrco, z tabóju. 
Oj, nì raz jà, ani dwà 
Z tabóju stajàła, 
Taki tabiè, mŭoj mileńki, 
Pràudy ni skazàła. 
Oj, siwy kónik, sìwy, 
Żounièrskaja zbrója, 
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Ni dùmała, ni hadàła 
Sztob jà byłà twója. 
Och, ty màci, da màci, 
Paràdnica u chàci! 
Oj, paràdź mnie, màmaczko, 

Jak mìłoho zwàci? 
Och, sièdaj, majó dzièciàtko, 
Za ciesówym stałóm, 
Oj, nazywàj miłóho 
Jàśnieńkim sakałóm. 

(Taklùsia Kàłmanczà) 

98. G. Od m. Brzestowicy (Golnie) 

Pa sadóczku chadżù, 
Winagràdzik sadżù, 
Czamù1 ja u ciè, matùleńku, 
Niżānàty chadżù? 
Raści barwìnoczku, 
Raścì, nachilìsa, 
Hulàj, synku Jasiùleńku, 

U ósień ażānìsa. 
Skaży-że mniè, majà màtko, 
Katóruju bràci? 
Biery, synku Jasiùleriku, 
Katóraja mìła, 
Rùsa kasà da puojasa, 
Samà czarnabrywa. 

(Hanùsia Lewłcka) 

99. W. Od Rosi (w. Dychnowicze) 

A usiè łuhi2 pakuoszany, Waźmì-j takù bjèdnu, 
Majè senażàci, Szto wŭoźmie, to zróbić. 
Pytàjecsa syn u màtki, Bahàtaja, nimùdraja 
Katóruju bràci. Pad mieżóju spàła, 
Ni biery, synku, bahàtaje, A bjèdnaja, niszczàsna 
Szto charaszè-j chódzić; Try kuopi3 nażàła. 

(Zósia Żàwarankawa) 

1 v. czem 2 v. łùhi 3 Lidzkie. Od Nowego Dworu i Wasiliszek; dwie chàci, dzieuczàci, kuopi, 
korówi 
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100. W. Od Międzyrzecza, Zelwy 
(w. szl. Rudziewicze) 

Nie u tù póru, nie u tù póru, 

Màtko, żyto żàci, 
Zapytàusie syn u màtki, 
Katóruju bràci; 
Oj, cì tùju bahàtuju, 
Szto màci kazàła, 
Oj, cì tùju dzieuczynieńku, 
Szto dà sèrca prypàła? 
Bahàtaja, pychàtaja, 
Samà sabiè pyszna, 

A ubohaja sirótàńka, 

Jak u sadù wìsznia. 
Bahàtaja, pychàtaja, 
Idziè z karczmy, płàczā, 
Ubóhaja sirótàńka 
Idziè z pola, skàczà. 
Bahàtaja, pychàtaja 
Z pychi nie pachódzić. 
A bièdnaja sirótàńka 
Nikómu nie-uszkódzić. 

(Terèsa Kolłupàjlinaj 
przezwisko: Podkomorzyna) 

101. Sk. Od Suchowoli 

Idziè chłópiec pa darózi, 
Apynìusie pry bierózi, 
Papierósu dastajè 
I zakuryć dùmaje. 
Nadùmausie pakuryuszy: 
A dziè wióska jest najbliższa, 
Da dzieuczàt tam pajdù, 
Adnù pièknu wybieru (2 r.) 
I pà swàta pajdù. 
Bùtel wùdki waźmù, 

Bùdziem wùdku wypiwàć 
I dzieuczynu namaulàć. 
Znajszou pièknu ja dzieuczynu, 
Pahnàła u póle żywłnu, 
Ja zà nièju paszūbu, 
Nihdziè jejè nie najsziīou. 
Siem pàr bùtou padràu, 
Pùki jejè dahnàu, 
A dahnàu jejè Mitrós1, 
Usièńki duch jèj raztrós. 

v. Matros 
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102. W. Od Rosi (w. Nowiki) 

Oj, tàm, oj tàm na Padóli, 
Sièjau kazàk próso, 
Wychadziła dzieuczynièńka 
Da Cyhànki bóso. 
O Cyhànko maładzièńka, 
Uczynì swajù wólu, 

Prywaraży Jasiułèńka 
Na wièki za mnuoju. 
A Cyhànka wólu, wólu, 
Wólu uczyniła, 
Wykapała z ziemli kórāń, 
Da prywarażyła. 

103. G. Od m. Krynek (w. Spodźwily) 

Ani ścièżàńki, ni daróżāńki, 
Pajèchau muoj mìły da waróżàńki. 
A waróżāńka usiù pràudu skàże, 

Z kìm majà miłaja dziś spàci làże; 
A jenà làże samà saboju, 
Bièłyje rùczeńki pad haławóju. 

(Hànka Słàdka) 

104. W. Od m. Rosi (w. Dychnowicze) 
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Darūożka, darubżka, szto pràudy ni skàżà 
Z klm majà Jewùlka spàteńki làżà? (2r.) 
Oj làhu, làhu samà sabóju, 
Pakładù rènce pad haławóju. 
Pryjèchau Jesièńko jak wierbielèńko: 
Aàczynì, Jewùlka, ja twŭoj milèńki! 

Jewùlka ustàła-j, tak jàk ni spàła, 
Abniałà Jàśka, pacaławàła-j. 
Pastàiu (sic) stółak, dy-j kaładèczku, 
Pasadzìu Jewùlku jak jahadèczku. 
Jewùlka sièła-j, nadùła pyski, 
Jak siùt, tak siùt, hałùszki źwiśli. 

(Zósia Żàwarankawa) 

105. Od Niezbudki (w. Nowa Wola) 

Pajèchau Jàsièńko 
U lès po dubìnu, 
U lès po dubinu, 
Pohubìu kóniki, 
Buoże jedyny! 
Uoch, anì ścièżeńki, 
Ni daróżàńki, 
Ni daróżàńki, 
Pajèchau Jasièńko 
Da warożàńki. 
Waróżka waróżyt, 
Pràudy ni skàże, 
Pràudy ni skàże, 
Z kim majà dzièweńka 
Spàteńki làże? 
Oj, làże, da làże, 
Samà sabóju, 
Samà sabóju, 

Pakładziè rùczeńki 
Pad haławŭoju. 
Oj, jèdzie Jasièńko 
Z karczmy pjànieńki, 
Z karczmy pjànieńki. 
Aàczynì, dzièweńko, 
Ja twŭoj mileńki! 
Oj, dzièwāńka ustàła, 
Tak jàk ni spàła, 
Tak jàk ni spàła, 
Abniałà Jasièńka, 
Pacaławàła. 
Oj, uziàu Jasièńko 
Sósnu kałiīodku, 
Sósnu kałubdku, 
Pasadzìu dzièwàńku 
Tak jàk jàhodku. 

(Audócia Sikŭorska) 
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106. W. Od Łyskowa (w. Wiereszczaki) 
na mel. nr 200 

Uczóra kisièl, uczóra kisièl, 
I siehónia kisièl, 

Prydzi, prydzì, muoj mìleńki, 
Choć nà dzièwieć nidzièl. 

107. W. Od Hnieznej (w. Kusińce) 

Bàćko na tarhù, 
Màci na mièści, 
Prydzi kazaczèńku (sic), 
Rybāńku jèści. 
Pryszuou kazàczeńko, 

Da sièu na Jàucy, 
Hìmeńka ràda, 
U dałóni plèszcze: 
Prydzì, kazàczeńku, 
Choć razók jeszczè! 

(Kàzia Maciejèuska) 

108. G. Od m. Brzestowicy (w. Golnie) 

Da u harŭōdzi mórkau1 ródzić, 
A dà miniè pan Jàn chódzić, 
Radzi, radzi, marjàn huszczèj, 

Chadzì da miniè, pan Jàn, czaścièj! 
A u haruodzi marjànuszka, 
Chadzì da miniè, ty miīōj dùszka! 

109. W. Od Łyskowa (w. Kowalowce) 

Da u haródzi kapùsta raslà, 
A bièdnaje mak wytraslà, 
Da u nàs markóu nie raściè, 
Dzieuczynieńka jek kalina ćwiciè; 
Kósu rùsu czàsàła, 
Na chłópczynu spahledàła. 
Oj pryjèdź, chłopczà2, da miniè, 
Stań ù warot (maìch), nie minàj ty miniè, 
A jà bùdu na ciè pahledàc(i), 

Za tabójŭ śled u śłyèd pastupàc(i). 
Umyłasie, daj ubràłasie, 
Uziałàsie u buōki pauhledàłasie: 
Ci charuosza, ci prystuojnaja, 
Ci udàła, ci nadiībbnaja. 
Samà siebiè pachwalìła, 
Bo małajcà palubiła; 
A małójec jejè pachwaliu, 
Szto dzièń da jŭoj prychadziu. 

v. marjàn 2 v. maładzièńki 
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110. Słc. Od m. Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 

Jèlaczka, jèłaczka, czym ty zialenà? 
Tym jà zialónaja, szto blìzko łuhà. 
Najèchali szlàchtuszki z czużiīōj starany, 
Da zrubìli jèłaczku z syriīōj karānì; 
Da zrabìli z jèłaczki czāłnók i wiesłók, 
Sièli, pajèchali da Stàra-Kluczà. 
A u tuom Stariīōm Klùczy dónia maładà, 
Jak pà wódu idziè, wiedziórka kócić, 
A jàk wódu niesiè, chłópczykau prósić: 
Siudy, siudy, chłópczyki, siudy, da miàniè, 
Daj użèż majhó bàciuszka i u damù nia mà, 
Da użèż majà màmaczka pa sadù paszłà. 
Cisówyja stóliki pazaściłàła, 
Żiībucieńkija kùbaczki panaliwàła, 
Da mìleńkich hóścikou pazapraszàła. 

(Anièla Masalówa) 

111. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 

Jak cibiè zawùć?—Daminìlkaju! 
Majà chàtāńka nad dalłnkaju, 
Majà chàtàńka góntami kryta, 
Góntami kryta, goździàmi bìta. 

Prydzì, Jesièńku, choć bùdu bìta. 
Choć bùdu bìta, znàju za kahó, 
Za ciè Jesièńku, maładzièńkaho. 

(Ànna Słàdka) 



ZALOTY 65 

112. W. Od Szydłowic (w. Ozeranki Wielkie) 

Kim cibiè zawùć? — Magdalènaju! 
Dzie twajà chàta? — Nad dalinaju, 
Gwaździàmi bìta, gantàmi kryta, 
Prydzì, Jàsieńku, choć bùdu bìta; 
Choć bùdu błta, wièdaju za sztó, 
Za cibiè Jàsia, za maładóho. 
Ja cibiè, Jàsiu, ni spadziewàła, 

Hùstaho słta ni dastawàła, 
Chapłła muki na b'ieły rùki, 
Spiekłà pirażuok dziecłni u rùki. 
Oj, łàdu, łàdu, pŭojdziem da sàdu, 
Oj, siàdziem, siàdziem pad jàbłynk[aju], 
Daj bùdziem pìci m'uod z haryèłkaj[u]. 

113. G. Od m. Brzestowicy (Golnie) 

0\ łàdu, łàdu, pajdù pa sadù, 
Narwù jabłùszāk puouny chfartùszāk. 
Kim ciebiè zawùć? — Magdalènaju! 
Dzie twajà chàta? — Nad dalinaju, 
Gaździàmi bìta, trajàmi kryta; 
Prydzi Jasièńku, chać bùdu bita. 
Chać bùdu bìta, znàju praz kahó, 
Praz Jasiuleńka, praz maładóho. 
Oj, waźmù muki z pràwaji rukì, 
Spiekù pirażūok Jàsieńku u rùki (sic). 

Pasiàdziem my da pàd jèłkaju,1 

Oj, bùdziem my płć m'uod z harèłkaju, 
Oj, bùdziem my pìć, bùdziem papiwàć, 
Samy na siebiè bùdziem spadziewàć. 
Kalì rybczyna, to waryć bùdziem, 
Kali dziecìna — hadawàć bùdziem: 
Jak bùdzie chłópiec — paszłèm piśmaczkł, 
Kalł dzieuczyna — addamó u szwàczki, 
Kab tàk szyłà, szyłà, wyszywàła, 
Kab takà(ja) byłà jak jejà màma. 

(Nastùsia Łapàcikawa) 

1 v. siàdziem my sabiè da pàd jèłkaju 
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114. Gr. Od m. Indury (w. Domanowszczyzna) 

Saktìoł, màci, sakŭoł, màci, 
Sakiībł pryletàje, 
Dawàj, dóńku, prynàdāńku, 
Nichàj prywykàje. 
Jakùju-że jemù, màtko, 
Prynàdàńku dàci? 

Ścielì, dóńku, paścièl tónku, 
Kładzì jehó spàci. 
A jà ścielù paścièl tónku, 
A jón nie łażycsa, 
Da za majó b'ieło ćieło (sic) 
Abierùcz dzierżycsa. 

(Aleksàndra Dziemianowiczówna) 

115. W. Od Mścibowa (w. Szandry) 

Sakuoł, màtko,1 sakubł, màtko, 
Sakuoł wyletàje! 
Dawàj, dóńku, prynàdàńku, 
Nichàj prywykàje. 
A jakùju, majà màci, 
Prynàdānku dàci? 

Ściell, dóńku, paścièlāńku, 
Nichàj làże spàci. 
Oj, jà ścielù paścièlàńku, 
Sakuoł nie łażycsie, 
Jak uziàusie za rùczańku, 
Muocnieńko dzierżycsie. 

(Maryla Mùlarczykawa) 

v. màci 
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116. W. Od m. Rosi (w. Dychnowicze) 

Dzieuczynièńka, dùszāńka, kudy jdzièsz? 
Skaży-żà mniè pràudàńku, dzie żywièsz? (2 r.) 
A jà żywù dla ryèczki, dla wady, 
Zbudawàla chàtāńku z lebiedy, 
A dà tahó siènuszki pryplātù 
Z charószaho dzièrawa z pàd sadù. 

(Zósia Żàwarankawa) 

117. N. Od m. Horodyszcza i Stołowicz (w. Miedzieniewicze) 
Brandùszka na mel. nr 157 

Uōch, ja niè spàla i ni u dzień, ni u naczy, 
Da niè czùla làstawaczāk pajuczy, 
Tūolko czùła usió cichaho sałaujà. 
Saławièjko, ci niè bracièjko ty muoj? 
Ci niè byu ty da nà majiīoj staraniè, 
Ci ni płàczā ójciec, màmaczka pa mniè? 
Płàczà, płàczā, daj-i ubiwàjecsa, 
Śliīŭzańkami daj-i zaliwàjecsa. 
O, wydu ja zà nówyje waratà, 
A u warótach trawà-muróh zielanà, 
Dziè jà hlànu, to czużàja staranà. 
Annó na hary Ramàn kóni pasiè, 
Tudóju Marysieńka wddu niesiè. 
Uoch, Marùsieńko, majó ty sèrdāńko, 
Uōch, daj ty mnie wadzìcy napicisie, 
Na lìczeńko twajó nahledziècisie. 
Uōch, ty Ramàn, ty Ramànaczka miioj, 
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Ni zaczepàj ty miniè, maładiīoj, 
Ni kałacì da wadzìcy ściudzianiīoj. 
U mienie dóma usió czużàja mać, 
Uoch, bùdzie na mieniè da swarycisie: 
Dzie ty, szèlmo, da zabàwiłasie? 
Użó wieczèra zhatōwiłasie! 
Uoch, Marùsieńko, majó ty sèrdàńko, 
Ci niè umièjesz czużiīoj màtcy sałhàć? 
Da lecièli hùsi, lèbiedzi z bródu, 
Skałacili czystu, bystruju wódu, 
Ot, jà, młóda, daj-i abażdàłasie, 
Pakùl wadà daj-i sustajàłasie. 

(Zofja Sanczukówa) 

118. W. Od Rosi (w. Nowiki) 

Szumìć, hudziè dubrówāńka, 
Da, ój, szumìć, hudziè dubrówàńka, 
Szum hałiīouku razbiwàje, 
Da, ój, szum hałuouku razbiwàje, 
Kazàk póle abjeżdżàje, 
Da, ój itd. 
Żtīounièr dźièuku namaulàje; 
Da, ój itd. 
Paczàkàjżeż,1 pahawórym, 
Da, oj itd. 
Oj, mniè ni mŭożna2 stajàci, 
Da, ój itd. 
I z tabóju hawaryci, 
Da, ój itd. 
U miniè màci ni ruodna, 
Da, ój itd. 
Bùdzie bìci i karàci, 
Da, ój itd. 

Oj, ty durnàja dźiewańka, 
Da, ój itd. 
Nie wièdajesz, szto skazàci? 
Da, ój itd. 
Ot, załhàci czużuoj màci, 
Da, ój itd. 
Nalecièli hùsi z Prùsi, 
Da, ój itd. 
Sièli na póli, nad wadóju, 
Da, ój itd. 
Dyj i wadù skałacìli, 
Da, ój itd. 
(Ja) dūouho stajàła, czākàła3, 
Da, 6j itd. 
Pùkil wadà ustajàła, 
Da, oj itd. 

(Zósia Ramanà) 

1 v. pażdży dzièyka 2 v. ni muożnio 3 v. Ja duouho stàła, czekała. 
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119. N. Od m. Ostrowa (w. Uciosy) 

Paszłà dźfēuka, oj, zà hrybàmi, 
Zabłudzìła u zieloniīom hài. 
Ja dùmała sztŭo dùb zielànièńki, 
Aanóż hèto kazàk maładźieńki! 
Małady kazàczā, ni bùdź ty hultàju, 
Wywiedź mieniè na dariīożku z hàju. 

(Aksiènia Sàyczykawa) 

120. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 

Pajdù ja kràj ryèczańki, kraj wady, 
Pastàulu chàteńku z lebiedy; 
Ja dà chàteńki sièniuszki prypletù 
Z charószaho dzièrowa (sic) z asatù. 
Ja dà sienièj konika prywieżù, 
Sam dà dziewùlki u kamorańku pajdù: 
Aàczynì, dzièwańka, aàczynì, 
Samà sabiè kryudāńki ni czynì. 
Oj, niè bùdu, nie bùdu aàczyniàć, 
Bo ty schóczesz niīoczeńku naczāwàć. 
Oj, niè bùdu, dzièwańka, nie bùdu, 
Pahawarù z tabóju, dyj pajdù. 

(Hànka Słàdka) 
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121. W. Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 

Dóbry wièczār, dzièuczyno! Kudy idzièsz? 
Skaży-że mniè pràudàńku, dzie żywièsz? 
Oj, jà żywù dla rèki, dla wady, 
Zbudawàna chàtàńka z labiedy. 
Pryjèchau kazàczeńko u naczyè, 
Prywiazàu kónika da pleciè: 
Oj, dzieuczynko, aaczynl, aaczynì, 
Samà sabiè kryudàńki nie czynł. 
Oj, ni bùdu aaczyniàć, ni bùdu, 
Bo ty schóczesz nuōczàńku naczawàć. 
Nie, nì bùdu niīoczańki naczawàć, 
Jak mièsiaczyk zydzie — pajèdu. 
Ojże, zyszuōu mièsiaczyk i zarà: 
Bywàj, bywàj, dzièuczyno zdarowa! 

(Terèsa Kołhipàjlina) 

122. G. M-ko Holynka 

Oj, stajàła kalinàńka u łùzi, 
Oj, pałamàłasa palìczàńka u płùzi, 
Oj, cì mnie tùju palìcu ciasàci, 
Ci mniè da dzieuczyny na usiù niīōcz piechàci? 

(Michał Hanienià) 
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123. W. Od Szydlowic (Ozeranki Wielkie) 

v. hawaryła 2 v. żeby nakryć 

Prydzì, Jàsieńku, zwieczóra, 
Już kamóra adczynióna (2 r.) 
Paścièl bièła paścielóna. 
Pamalèńku, Jàsiu, stèmpaj, 
Padkawèczkami nie brènkaj, 
Majà màtka czùtko śpić, 
To jenà uszystko słyszyć. 
Matùleńka nŭocz niè spàla, 
Jenà uszystko czuwàla: 
Curko mója, czy ty czùjesz? 

Z klmże ty niībczku naczùjesz? 
Matùleńko, Pan Bóg z tóbo, 
Pry mniè niè ma nikógo! 
Da pieryny gadàla1, 
Bo pieryna krùtka była. 
Skaży, màtko, spràwić nówu, 
Żeb ukrèncić2 nógi, główa, 
To jà bùdu cìcho spać, 
To nł bùdu ni z kìm gàdać. 

(Mùrymczykawa'! 

124. G. Od m. Krynek (w. Spodźwily) 

Chodzić saróka kalè akopu i gràczà, 
Stalć Jesièńko pad akiènaczkam i płàczā: 
Wydzi, Hanùla, wydzi, rybùla, da mièniè, 
Sìnije óczy spàci nie chóczuć biez ciebiè. 
Świèczāńka haryć, matùla nie śpìć—ni wydu, 
Świèczāńka zhàśnie, matùla zaśniè, to wydu. 

(Ànna Słàdka) 
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125. W. Od Szydlowic (Ozeranki Wielkie) 

Chódzić saróka kàłà akóka (sic) usió gràczà, 
Staić małuojczyk kàłà akiènka usió płàczā: 
Wyjdzi, paniènko, majo sèrdāńko, da miniè, 
Czuōrnyje uoczy nie chóczuć spàci bez cibiè. 
Świèczāńka haryć, matùla staìć—nie wyjdu, 
Świèczàńka zhàśnie, matùla zaśniè, to wyjdu. 
Paraunùj, Bóżā, hóry z dałàmi rauniènko, 
Pryniesi, Bóżā, mahó mìłaho rànieńko. 
Oj, cì rànieńko, oj, ci paźnièńko, ni dbàju, 
Swahó miłaho pa hałasóczku paznàju. 

(Mikałuciowa) 

Chadiiła saróka kàłà akopa i gràczā, 
Oj, staìć Jesièńko kàłà akiènca i płàczà: 
Oj, wydzi, dzieuczyno, wydzi, jedyna, da miniè, 
Oj, sìnije óczy spàci ni chóczuć bez cibiè. 
Świèczeńka haryć a matùla siedzić—ni pajdù, 
Jak świèczeńka zhàśnie, matùła zaśniè—toj wydu. 
Oj, zrauniùj, Bóżā, hary da daliny ruounieńko, 
Oj, pryniesi, Bóżā, majó sèrdeńko rànieńko, 
Oj, cì rànieńko, oj, cì paźnièńko, ni dbàju, 
Ja swajó sèrdeńko pa razmŭowańcy paznàju. 

(Józèfa Osłàwska) 

126. W. M-czko Mścibów 
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127. G. Od Krynek (w. Spodźwiły) 
na mel. nr 124 

Aj, tàm na haryè czatyèry żancè jaczmièń żnuć, 
Tam nà dałìni czatyēry pànny wièniec wjùć. 
A zrauniùj, Bożā, hóry z dałàmi nīounieńko, 
Pryniesì, Bożà, mahó mìłaho paźnièńko; 
A cì paźnièńko, a cì rànieńko, ni dbàju, 
Swajhó młłaho pa hałasóczku paznàju. 

(Anna Slàdka) 

128. W. Od m. Brzestowicy i Świsłoczy 

Na haryē, za rekóju, 
L'es zielóny szumìć, 
Pad haróju, za rekóju, 
Nówy dwaróczàk staìć. 
U tóm lesù saławièj, 
Hùczno pièśni pajè, 
Maładàja udówa 
U tóm dwaróczku żywiè. 
Oj, tàm rybàk małady, 
Piīoźno rybu ławiu 
I u dwarok, da udawy, 
Naczāwàci jon schilìu: 

Oj, ty rybàk małady, 
Nie naczùj ty u miniè, 
Świokier u dóma siedzić, 
(A) jon nie lubìć ciebiè. 
Oj, adjeżdżàj ty, pływì, 
Mŭoj rybàczku, dàlej, 
Zàutra, zautrà, ràda byłàb, 
Z tabójŭ hulàć cyēły dzień. 
Bùjny wiètryczok pawièu, 
A niīocz bùdzie ciómna, 
Lyèpsz ja tùt da nà raczcyè, 
Pieresplù ja dà ràna. 

129. L. Od Różanki i Zołudka 

Uōj, tàm za haróju wóràń wódu niīosić, 
Màtka swahó syna na wiàczèru prósić: 
Wiàczèraj, matùla, kali nawaryła, 
Uōj, jà pajdù da dzieuczùnki, bo jenà mnie miła. 

10 Lud białoruski 
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130. Słc. Od Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 

Praz czātyry budynìny 
Hółub wódu nósić, 
Och, tàm màtka swahó synka (2 r.) 
Na wieczèru prósić. 
Och, wieczèraj, majà màtka, 
Kalł nawaryła, 
A jà pajdù, pahulàju, (2 r.) 
Dzie dzieuczyna mìła. 

Da pasziīou ja dà dzieuczyny, 
Prósiać mieniè sièści, 
Da dajùć mnie barabólu (2 r.) 
Z mundziràmi jèści. 
Ja nà tùju barabólu 
Z kosa paziràju, 
Ja nà swajù dzieuczynaczku (2 r.) 
Wubczkami marhàju. 

(Anièla Masalówa)-

131. Gr. Od Krynek 
Kruc[iołka] na mel. nr 146 

Pryjèchau mìleńki, 
Tak jàk dzień bièleńki, 
Adczynì, Kasiùla, 
Bo jà twūoj mlleńki! 

Kasiùla ustàła, 
Tak jàkby ni spàła, 
Abniałà Jàsieńka 
I pacaławàła. 

132. W. Od Mścibowa (w. Ostrowczyce) 

Znàci taho szto lùbicsa, Jon z kónika ni zsiedàje, 
Jak dzièń tak nócz jon żùrycsa, Z stramión nóżak ni wymàje, 
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Da dzieuczyny paśpieszàje. 
I pryjèchau pad akiènco: 
A dzłeń dóbry, majó syèrco! 
Ci ty, mìła, śpisz, nì czùjesz, 
Szto dà miniè nie hawórysz? 
Jak jà màju hawaryci, 

Śpić nielùby—bùdzie bìci! 
Oj, adsùńsie, młła, lùba, 
Zabjù jehó jak hałùba. 
Zabjù jehó z fùzji wièlkaj, 
Jehó zabjù z cyèłym syèrcām, 
Cibiè waźmù z małym dzièciem. 

133. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 

Oj, kamàry, kamàry, 
Oj, wy kamàry, kamàry! 
Ni latàjcie, ni latàjcie 
Wy kà mnie! 
Ni kusàjcie wy mieniè, 
Majhó da b'ièłaho liccà; 
Majó liccó razharyēło 
Charaszó! 
Jaj pà sadù hulàła, 
Ćwiet kalłnu łamàła, 

Da u pùczeczki wiazàła, 
Wiaz"àła! 
Da u wianóczki źwiwàła, 
Na hałóuku składałà (sic) 
I samà spàci lahłà, 
Och lahłà! 
Och, samà spàci lahłà, 
Da pryijechau miły mubj, 
Nieżanàty, charaszój, 
Charaszój! 

(Taklùsia Tkaczuczyszka) 

134. W. Od m. Rosi (w. Nowiki) 

Dzie ty, chmièlu, zimawàu, 
Szto nł raźwiwàusa? 
Dzie ty, Jàsiu, naczàwàu, 
Szto nł razzuwàusa1? 

Oj, jà chmiel zimawàu 
U lyēsi na tyczyni, 
O, jà Jàsio naczàwàu 
U maładój dzieuczyny. 

v. raździevvàusa 
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Dziwìlisa usie dzieuczàta, 
Szto tàk pūoźno chódzisz, 
Daróżāńki tópczesz u nuoczy 
I dzieuczynu zwódzisz, 
Oj, jà bùdu chadzłci, 
Daróżki taptàci, 
Oj, bùdu chadzìci, 
Dzieuczynu lubłci. 
Prydzł, Jàsiu, prydzl 
A pièrszaj hadzìni, 
Ja swahó starykà 
Paszlù pa kalłny, 
Idzł, stary, baradàty, 
Kalłnu łamàci, 
A jà bùdu swahó Jàsia 
Da siè prynimàci. 
Prynimàła, nauczàła, 
Za stiīōł zasadżàła, 
Prynimàła, caławàła, 
Bo Jàsia kachàła. 

Siedzìć Jàsio za stałóm, 
Waróniki króić, 
Maładàja dzieuczynièńka 
Bièły rùczki łómić. 
Siedzić Jàsio za stałóm, 
Ùsy zawiwàje, 
Maładàja dzieuczynièńka 
Z żàlu pamiràje: 
Wydzi, wydzi, mnièjsza sióstra, 
Tàtka wyhladàci! 
Hulàj, hulàj, sióstro mója, 
Jeszczè nie widàci! 
Oj, wysłała śrèdniu sióstru 
Tàtka wyhladàci. 
Użè czas, użè czas, 
Jàsia wypraulàci! 
Wypraulàła, nauczàła: 
Haràmi, dałàmi, 
A chtó ciebiè spytàjecsa, 
Skàżesz: za dziełàmi. 
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135. N. Od Molczadzi 

Pajdu ja kala łuha 
Szukajuczy swoho druha, 
Nima u łuzi nikahieńko, 
Adno paje saławiejko. 

Zleci, zleci, sałowiejko, 
Zleci, zleci aż da dołu, 
Pryjedź, pryjedź, moj mileńki, 
Z Ukrainy da da domu. 

136. W. Od Łyskowa 

Ty kalìna czyrwónaja, 
Ad słónieńka pryzaujàła1, (2 r.) 
Maładàja dzieuczynièńka 
Husarù2 świet zawiezàła. 

1 v. praciy słónieńka zyjàla s v. ułanù, kazakù 
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137. Sc. Od Lachowicz 

Ż9 

Tubnkaja da wysókaja majà 
Czarnabrówa(ja) i bielówa jak i ja; 
Pad grabiónuszku zaplèciena, 
Na abràzkach narysowanaja, 

Na papìrku namulówanaja: 
Raz, dwà, try, lulì, lulì, 
Na papirku namulówana. 

138. Ngr. Od Ostrowa (w. Uciosy) 

Iszlì wały daróhaju da usió krutawóju, 
A zà imi małójczyki da usió maładyje. (2 r.) 
Da chadziècie, sìwy wóły, ni biīojciesie wuouka, 
A jà pajdù da dzieuczyny, ci zmyta hałóuka? (2. r.) 
Choć ł zmyta, ci nì zmyta, byle nie (sic) nabita, 
Rùsa kàsa da pójasa szóukam pierawita. (2 r.) 
Kàżuć lùdzi, oj, nà mieniè, szto jà ni bahàta, 
A ù mieniè kawalèrou pauniùsieńka chàta. (2 r.) 
Kàżuć lùdzi, oj, nà mieniè, szto jà ni charosza, 
A jà swajmù mileńkamu, jak czyrwóna róża. 

(Audócia Karpièjczykawa) 
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139. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 

Zielónaja haryèszyna, 
Da nà tyn palahàja, 
Da z pàd tahó haryēszania, 
Da sakiīoł wylatàje 
I sìwy kūoń wybiehàja. 
Na tóm kóninku 

Małady małójczyk wyjeżdżàja, 
Da nà jom sukni źjàjuć1, 
Jak aniólaczki hràjuć, 
Da nà jom kùdry źjàjuć (sic) 
Tak jàk róża na haródzie, 
Tak jàk sóniejko na sychódzie. 

(Taklùsia Leukièwiczycha) 

140. W. Od Międzyrzecza, Zelwy (w. Rudziewicze) 
na mel. nr 100 

Siedzìć hółub na dubóczku, 
Hałùbka na wiszni, 
Lubiu kazàk dzieuczynièńku, 
Katóra pad2 myszli. 
Haróch bièły, haróch bièły, 
Saczawìca drubbna, 
Lublu kazàk dzieuczynièńku, 
Katóra padóbna. 

Hołub siwy, hółub siwy, 
Hałùbka siwièjsza, 
Ójciec mìły, màtka mìła, 
Dzieuczyna milèjsza. 
Z ójcam, z màtko paswarùsie, 
Hrachù nabierùsie. 
Z dzieuczynaju da z mìłaju 
Nie razhawarùsie. 

141. W. Od Jałówki (w. Nowosady) 

Oj, dóbro tèmu, oj, dóbro tèmu, 
Chto kachània ni màje, 
Jon u dzièń róbić, jon u dzièń robić, 
Spakojnu nóczku màje. 

Oj, źlè-że tèmu, oj, źlè-że tèmu, 
Chto kachànieczko màje: 
Ni u nóczy suŭn, ni u noczy sūon, 
Ni ràno ni ustànie, 

v ziàjuć 2 v. na 
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Ni u dzièń rabótańki, ni rabotańki, 
Słónco zychódzić u dzieuczynańki. 
Prydù da dómu, prydù da dómu, 
Ja sàm sie nienawidżu, 
Tatùlo swàryć, tatùlo swàryć, 
Matùla jeszczè lepièj. 
Nie chadzì, synku, majó dzieciàtko, 
Da dzieuczyny na zalóty. 
Zaprahàj wały, zaprahàj wały, 
Da idzì u póle haràci, 
Ci ni pakiniesz, ci nì zabùdziesz 
Ab dzieuczyni dùmaci? 

Na harù zahón, na harù druhì, 
Na trèjciom trèba stàci, 
Ja niè pakìnu i niè zabùdu 
Ab dzieuczyni dùmaci. 

Daj, Bóże, dóżdżyk, daj, Bóże, dóżdżyk, 
Daj, Boże, pahódeńku, 
Oj, cì nie (sic) prydzie sèrco jedyna 
Da miniè pa wódeńku? 
Bieżyć dzieuczyna, bieżyć rybczyna 
Bièłymi nuożeńkami, 
Jak jà ubàczu, serdècznie płàczu 
Driīobnemi ślūōzeńkami. 

(Nastùla Nówikawa) 

142. Od Narewki (w. Łuka) 

U akniè świtàje, u akniè świtàje, 
Ja u dzieuczyneńki siedżù; 
Prydu da dómu sam siebiè ninawìdżu, 
Matùla swàryt, matùla swàryt, 
A tatùleńko horszèj: 
Ni chadzì, synku, majè dzièciatko, 
Da dzieuczyneńki bólsze. 
Zapraży, synku, sìwyje wały, 

Idzì u póle haràci, 
Czy ni zabùdziesz (2 r.) 
Ab dzieuczyni dùmaci? 
Zaràu ja hony, zaràu ja drùhl, 

Stau nà trèci stupàci, 
Jek niè zabyusie, tak niè zabùdu 
Ab dzieuczyni dùmaci. 

(Chìmka Charkièwiczowa) 

143. W. Od Rosi (Krasna) 
Kruciolka 

Oj, u haródzil ènko 
Raścì zielonièńko, 
Nichtó tak nì lùbić, 
Jak tój Jasiulèńko. 
Na skrypańcy hràje, 
Uóczkami marhàje. 
Nichtó tajè dzieuczynièńki, 
Nichtó ni zajmàje. 

Nichtó ni całùje, 
Bo liczko papsùje, 
Oj, lìczko niwielìczko, 
Jak u sadù jàbłyczko. 
Samà jak kalina, 
Samà jak kalina, 
A jàk wyjdzie na ùłaczku, 
To kóżdamu miła. 
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144. Od Zelwy 

Kàłà làsu, kalà làsu, 
Kàłà leszczynieńki, 
Ci niè bàczyu, ci niè włdzieu 
Majè dzieuczynieńki ? 

Choć jà bàczyu, choć jà wìdzieu, 
Nie bùdu kazàci, 
Zaprahàjcie cztèry kóni 
Pajèdziem szukàci. 

145. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 

Lacièła zazùlka cièraz sad kujuczy, 
Zapłàkau małójczyk ad dzieuczyny īduczy. 
Jon pryszóu da dómu, ni kàża nikómu, 
Kładziècsia jon spàci u sìniaj karawàci, 
Da ścièny waczyma, da miniè placzyma: 
Adwiernìsie miniè da miniè waczyma! 
Oj, tàm za haróju dubóczki stajàli, 
Pad tymi dubkàmi dziewaczók zadósyć, 
Tam majà mìłaja pa baróczku chódzić, 
Chóroszo hawóryć, chóroszo hawóryć. 
Jak zahawóryć to jàk u zwón zazwónić, 
Jak zaśpiewàja, uwièś hàj razlehàja. 

(Halóna Leukièwiczawa) 
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146. Gr. Od Krynek 

Oj, kàb nie dzieuczyna, 
Tóby nie żanlusia, 

Zapalìła dùszu, 
Żanìcisia mùszu. 

147. G. Od Krynek (w. Spodźwiły) 

Kanià rùszu, 
Jèchać mùszu, 
Zapalìła dzieuczynèńka 
Sèrce i dùszu. 

Ach, bièz ahniù, 
Biez łuczyny, 
Prapàu-że jà, maładzièńki, 
Biez dzieuczyny. 

(Ànna Slàdka) 

148. Słc. Od m. Lachowicz i Klecka 
(w. Szczasnowicze) 
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Da użè wièczàr, wieczārók, 
Uczóraś pjàna ja byłà, 
Balić majà haławà, 
Biez miłóha spać lahłà. 
Pryszóy mileńki u naczy, 
Zastàu miłuju spluczy, 
U kancy łŭoży pastajàu 
Za bièłuju rùczku padzierżàu. 
Szkadà mìłaje budzić, 
Niechàj jeszczè mìła śpić, 
Pażdżè czasók i druhi, 
Majà miła nie ustajè, 

Mnie adwiètu nie dajè. 
Och, à szóstam czasù, 
Majà mìłaja ustajè, 
Mnie adwièdaci dajè. 
I uziàu miłu za rukù, 
Pawióu mìłu u wisznióu sad: 
Siàdźma, mìła, na pieniók, 
Pahawórym choć czasók, 
Oj, cì lùbisz da cì niè, 
Ni kapièjki1 u mieniè nièt. 
A zà twój mileńki prywièt 
Bùdu lubìć cyèły wièk. 

(Anièla Masalówa) 

149. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze, Wilanowo) 
na mel. nr 555 

Ach, ty dzieuczyno czaraunìczeńko! Że dà cibiè chadzìci mùszu. 
Aczarawàła majó lìczeńko, Żeb ty tak znàu świet mandrawàci, 
Aczarawàła syèrco i dùszu, Jak że jà znàju cibiè czarawàci! 

(Stefka...) 

150. N. Od m. Ostrowa (w. Kadyczyce) 

Wyswisnuli kazaczèńki z pałnóczy u pachódzi 
I zapłàkała Marusièńka swai czórny óczy. 
Ni płàcz, ni płàcz, Marusièńka, wóźmiem my z sabóju, 
Pierajèdziem bystry dunàj, nazawièm siestróju, 
Pierajèdziem, pierajèdziem, nazawièm siestroju, 
Choć siestróju nie ródnaju — kazàckaju żenóju. 

(Praksèda Haurylczykawa) 
1 v. hrèszyka, dzièniog 
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151. G. Od m. Krynek (w. Spodźwily) 

Czyjè pszczóly u haródzi-
A majè u sadóczku, 
A chtó lùbić dalókuju— 
A jà susièdaczku, 

A jà tùju dalókuju 
Lùdziam padarùju, 
A dà swajè susièdaczki 
Sam pamaszerùju. 

(Hànka Słàdka) 

152. W. Od Wolkowyska 
(Dychnowice vel Dychnoucy) 

Oj, u póli wìsznia, 
Czamù ni czarèsznia? 
Kachàlisa, lubìlisa, 
Czamù nie bierùcsa? 
Traj, traj, tararàj, 
Czamù nie bierùcsa? 
Adnà harà wysókaja, 
A druhàja nizka, 

Adnà mìła dalekàja 
A druhàja blìzka. 
Traj, traj itd. (jw.) 
A jà tùju blhieńkuju 
Kamù padarùju, 
A dà tajè dalèkaje 
Sam pamaszerùju. 
Traj, traj itd. (jw.) 
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153. Słc. Od m. Klecka i Lachowicz 
(w. Szczasnowicze) 

na mel. nr 85 lub 279 

Czyjè pczŭoły na dubrówi-
Majè-j y sadóczku, 
Da chtó lùbić dalókuju— 
A jà susièdaczku. 
Ot, jà tùju dalókuju 
Lùdziam padarùju, 
Ja dà swajè susièdaczki 
Ja-j sàm pamandrùju. 
Oj, u tajè dalókaje— 
Wały da karówy, 
A u hètaje susièdaczki— 
Usió cziīōrnyja brówy. 

Oj, ù tajè dalókaje— 
Sìniaje bumàżki, 
A u hètaje susièdaczki— 
Każùch i siermiàżki. 
Oj, ù tajè dalókaje— 
Byczkì da ciałùszki, 
A u hètaje susièdaczki— 
Cycki jak padùszki. 
Oj, u tajè dalókaje— 
Byczki pazdychàjuć, 
A u hètaje susièdaczki— 
Synki pajeżdżàjuć. 

(Anièla Masalówa) 

154. W. Od Łyskowa (Kuklicze) 

Kruciołka na mel. kołomyjki 

Kazàk, kazàk kónia póił (sic), 
Dziùba wódu bràła, 
Kazàk dziùbi zaśpiewàu, 
Dziùba zapłakàła. 
Nie płàcz, dziùba majà lùba, 
Waźmù cie z saboju, 
A sztó tamù da tahó, 
Szto jà dziùbu lublù, 
A jà swajój dziùby lùby 
Czarawìczki kuplù, 
Czarawiczki na kóraczkach, 

Spadniczka jedwàbna, 
Jàkże dziùby ni lubìci, 
Kalì jenà łàdna. 
A pańczószki jadwàbnyje, 
Czarawìczki z kózła, 
Stupàj, stupàj, dziùba lùba, 
Sztóby ty niè zmiórzła! 
Czamù luby niè lubìć, 
Kièdy dziùba łàdna: 
Chfartùch nówy, kartunówy, 
Spadniczka jedwàbna. 
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155. G. Od m. Brzestowicy (w. Golnie) 

Oj,1 tàm na harè, na bièłaj kremienicy, 
Tam tancawàli dzièwaczki, maładzicy, 
Młódy Jasièńko na samy pièred chódzi, 
Swójù mìleńku, za bièła rènka wódzi. 
Majà mlleńka, nie hàrdzi ty mnóju, 
Bùdziemo życi charaszènko z tabóju. 
A mūoj Jàsièńku, jàkże mnie niè hardzìci, 
Jest u mienià màtka, bùdzie na mieniè hamanìci2. 
Ja twajè màtki ni wièlmi sie bajùsa, 
Zdymù szàpańku nizieńko pakłaniùsa, 
Majà szàpańka ni wièlmiś darahàja — 
Try czyrwónczyki i dzièwańka maładàja. 

(Kacieryna Jèrykawa) 

156. G. Od m. Krynek (w. Spodźwily) 

Ni płàcz, dzièuka, ni psùj óczy, 
Waźmi Bóha dla pómaczy 
I jà cibiè waźmù. 
Sùdziać lùdzi, hudziàć lùdzi, 
Szto pasàhu màło, 
Niechàj sùdziać, niechàj hudziàć — 

Im nà biezhałŭōuje. 
Nam z tabóju nad rekóju, 
A ìm na biezduolje. 
Skàrby, pasàh (u;iè) hèto pràszki, 
Waźmù cibiè z Bóżaj łàski, 
Bo szczyro lublù. 

(Ànna Słàdka) 
1 Na tę samą melcdię śpiewa się: A pajdùż ja kudy lètsm chadzì!a 
2 hamanìci — huoman, hałas 
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157. N.Odm.Horodyszczai Stwołowicz 
(w. Miedzieniewicze i Zaosie) 

Oj, pajdù ja u sadóczàk, 
Zirnù, hlànu u bradóczak — 
Pływiè kàczak tabunóczak, 
Adnà druhù pahaniàje, 
Usiàka sabiè pàru màje. 
Och, jà młóda u bóżuj kàry, 
Szto nì dau mniè Pàn Bóh pàry. 
Jak wyskaczyu chłopczynoczak: 
Czehó płàczàsz dzieuczynoczak? 

Oj, dàm tabiè czaławièka, 
Bùdziesz życi aż dà wièka, 
Chlèba, soli zarablàci, 
Mały dziètki hadawàci. 
Och, pryjèchau pad akiènco: 
Dóbry wièczar, majó sèrco! 
Ja kóniku ausà, sièna, 
A mìłamu miódu, winà. 

(Zófia Sanczukōwa) 

158. Słc. Od Lachowicz, Klecka (w. Szczasnowicze) 

Lubìu kazàk dziewaczkiè, lubìu dawŭołnia, 
Adjeżdżàja kazàk u horod, haradóczak, 
Za ìm kràsna dzièuka u ślèd, u śledóczak; 
Bièhła jenà, bièhła, bièhła i r i dahnàła, 
U bìtuj darozi naczawàci stàła. 
Jèchali kupcy, kupcy maładyja, 
Stàli tùju dzièukU; dzièuku prabudżàci: 
Prabudzisia dzièuka, dzièuka maładàja, 
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Na nàszyja kóni, kóni, padziwisia, 
Da nàszyja kóni, kóni waranyja, 
Nàszyja pajàzdy pièkny, załatyja, 
Da my samì kupcy, kupcy maładyja. 

(Anièla Masalówa) 

159. Sc. Od Nieświeża 
na mel. nr 82 lub 2107, 2736 

Na hùlicy nie byłà, 
Kanapièl nie cièrła, 
Nie bàczyła mahó Jàsia, 
Tràcha nie pamièrła. 

Och, pamierłà, pamierłà, 
Pawieźlì chawàci, 
Jak zaczùła mahó Jàsia, 
Stàła pramaulàci. 

160. W. Od Zelwy, Miedzyrzecza 

Tràwańka, muràwańka, zielóna trawà, 
Ja pà tabiè tràwańka ni nachadżùsia, 
Kahó wièrnie lublù, ni nahladżùsia. 
A kahó ni lublù z czórnymi aczàmi, 
Świecì, mièsiacu, z jàsnymi zaràmi, 
Praświecì daróżańku, dzie mìły pasziīou. 
Pasziīou, paszuou mìleńki z hàry da nà dūoł, 
Z haiy da nà duōł, da u tiīōj nówy dwuor. 
A u tóm nowubm dwaryè dzièucza charósza, 
Oj, dzièucza charósza, Marysieńka dùsza. 
Marysiańka dùszańka, aaczynł waratcà! 
Aaczynì waratcà, puścì małajcà, 
Bièleńkaho lìczańka, czornaho bryucà. 
Na hałubucy szàpańka granatówa, 
Za szàpkaju pierynka pankówaja, 
A nà szyi chùstańka atłasówaja, 
Da nà nuożańkach bóciki safianówyje1. 

v. papierowyje 
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161. G. Od Krynek (w. Spodźwiły) 

Jak jà bylà siem lèt dzieuczynoju, 
Hawaryła ziemlà padà mnóju, 

Jak jà stàła chłópczykau lubici, 
Pierastàła ziemlà hawaryci. 

(Ànna Słàdka) 

162. W. Od Łyskowa (Hruszowce, Wiereszczaki) 

Chadzìu, błudzìu, kazàk pa dałìni, 
Da prybłudziu k maładŭoj1 dzieuczyni2. 
Dzieuczynańko3, prymì miniè nà nacz, 
Maładàja, prymi miniè nà nacz. 
Kazaczèńko, nisłàwy bajùsie! 
Jeszczè kazàk na pariīoh stupàja, 
Da użè dzieuczyna łūbżko zaściłàja: 
Idzi, kazàcza, bùdziam mīoczku naczawàci, 
Maładàja, mīōczku naczawàci. 
Dzieuczynańko4, zbùdzisz miniè ràno, 
Maładàja, zbùdzisz miniè ràno; 
Kab pà siółach pièuni nie zapièli5, 
A pà dwaràch hùsi nie kryczàli. 
Spić kazaczèńko, spić mìleńki, 
Abudziusie— świet bièleńki. 
Dzieuczynièńko6, sztoż ty narabìła, 
Czamùż miniè ranièj nie zbudzìła? 
Tym jà ciebiè ranièj nie zbudzìła, 
Bo ciè, kazàku, wièrnie pałubìła. 

163. Sc. Od Klecka 
na mel. nr 82 lub 2107, 2736 

Oj, spàćżeż mnie ni chóczacca 
Da ciómnaje nūoczy, 

Da dziè miły kanià wiedziè, 
Tam ì majè wiīoczy. 

1 v. da młóduoj - v. [dzieuczyn]y 3 v. [dzieuczy]nièńko 4 v. [dzieuczy]nièńko 
5 v. nie śpiewàli 6 v. [dzieuczy]nańko 
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164. Od Narewki (Łuka) 
na mel. nr 10 

Oj, kób ja wièdała, 
Dzie mŭoj mìły hórè, 
Kazàłab wyciaci 
Okiènco u kamóre. 

Orè muoj mìleńki 
Pod hàjom zielónym, 
Adnym wółam czuornym, 
A druhim czyrwónym. 

165. Od Jałówki (w. Budy) 

Wièje wiècier harèju (sic), 
Lùbić Pietrùś za mnóju, 
Za harèju wièciar wièje, 
Za Pietrùsiam sèrco mlèje. 

Na parózie siedziàła, 
Na Pietrùsia hledzièła, 
Nawaryła, napiekłà, 
Nie dlà kóho—dla Pietrà. 

166. W. Od m. Łyskowa (w. KuMicze) 

Dunàj rèczka, bystraja wadà, 
Oj, tàm dzieuczyna umywàłasie, 
U czerawiczki abuwàłasie. 
Czarawìczki da acièc kupiu, 

Kab charószy kawalyèr palubiu, 
A panczószki pàni màtka dałà. 
Czarawiczki (uże) daunó staptàła, 
Bo jà, maładàja, chłopcy kachàła. 

(Dominłsia Kùkła) 



MIŁOŚĆ DZIEWCZYNY, MIŁOŚĆ CHŁOPCA 91 

167. W. Od m. Świsłoczy 

Oj, u sadù, u sadù1 

Ptàszaczki pajùć, 
Ptàszaczki pajùć, 
Mìniè żàłùjuć. 
Oj wy ptàszaczki, 
Nie żałùjcie miniè, 
Jest ù miniè moj ójczeńko -
Pażałùje miniè. 
O, u sadù, u sadù 
Ptàszaczki pajùć, 
Ptàszaczki pajùć, 
Miniè szkadùjuć. 
Oj wy ptàszaczki, 
Nie szkadùjcie miniè, 
Jest u miniè mamùleńka — 
Pażałùje miniè. 
Oj, u sadù, u sadù 

Ptàszaczki pajùć, 
Ptàszaczki pajùć, 
Miniè szkadùjuć. 
Oj wy ptàszaczki, 
Nie szkadùjcie miniè 
Jest ù miniè majà sióstra — 
Paszkadùje miniè. 
Oj, u sadù itd. 
Oj wy ptàszaczki, 
Ni szkadùjcie miniè, 
Jest ù miniè moj braciejkó — 
Paszkadùje miniè. 
Oj, u sadù itd. 
Oj wy ptàszaczki, 
Nie szkadùjcie miniè, 
Jest ù miniè moj mileńki — 
Paszkadùje-ż miniè. 

(Terèsa Kollupàjlina) 

168. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 

Zielónaja tràwaczka, zielónyj łużók, 
Ja pà tabiè, tràwaczka, ni nachadżùsia, 
Ja nà cibiè, mìleńki, ni nahlèdżusia. 

v. u wiszniówom sadù 
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Paświèć, paświèć, mièsiacu, z hary da nà dūoł, 
Z hary da nà doł, pad warszàuski dwor; 
A u warszauskom dwaryè dzieuka charósza, 
Dzièuka charósza, dzìèuka charaszà. (sic) 
Marysieńka dùszańka, Marysia duszà, 
Aaczyń waratà strałcù-malajcù! 
Janukù bràtcu, Jasiùleńko bràciejko, 
Ni twajà raunià, ni twajà raunià, 
Pa sadù chadżù, kuosańku czeszù, 
Jadbàbnaju stùżkaju upletàłasia, 
Ja nà cibiè, mìleńki, spadziewàłasia. 
Czamù, czamù, młleńki, uczóra ni pryszóu? 
Znàci sabiè mìleńki druhùju znaszou. 

(Pałùsia Leukièwiczycha) 

169. 
na mel. nr 146 

A usiè ćwiètki żùoucieńkije, 
A mùj najżoucièjszy, 
A usiè drużkì mileńkije, 
A mùj najmilèjszy. 

170. Sł. Od Derewny i Rehotny 
(Wiszów, Horka) 

Wŭo, pajdù ja u pólo, u polo^, Ćwicì, ćwicl, maio hóro, 
Da razsièju hóro: (2 r.) Ruożnymi ćwiatàmi (sic). (2 r.) 
Raścì, raścì, hóro majó, A usiè ćwiaty bièleńkije2, 
Hustymi kustàmi, (2 r.) Adzìn najbielèjszy3, (2 r.) 

A usiè chłópcy mìleàkije, 
Adzłn najmilèjszy.(2 r.) 

1 v. wuoch... u czysto pólo - v. charōszyje 3 v. najcharóższy; L[idzkie]: charószejszy 
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171. Sł. Od Derewny i Rehotny 

Razkuszù haryēszak, da wymu ja zièrnió, 
Wydzi, dzieuczyna, pacièsz majó sèrcó! 
Oj, tùman, da tùman, tùman pa dalìni, 
Tùman pa wadziè, tùman pa łużóczku. 
A u tóm da tumàni siu hólub letàje, 
A majó sèrce szczyreńko kachàje. 

Letàje, letàje sìwy hałubóczak, 
Wūb jón letàje z bùjnymi wietràmi, 
Letàje, letàje z bùjnymi wietràmi, 
Szukàje hałùbki da młż hałubàmi: 
Da cl ni słychàli, da cì ni widàli 
Sìwaj hałùbki z bièłymi kryłàmi? 

(Halóna L^èukièwiczycha) 

172. W. Od Łyskowa (Kuklicze) 

Siedzìć hółub na dubiīoczku, 
Hałùbka na wìszni: 
Skaży, skaźy, sèrcoż majo1, 
Szto u ciebiè (màjesz) na myszli? 
Oj, jà màju takó ziiīołko 
Wyżaj pierałàzu, 

Jak dàm tabiè napicisia, 
Zabùdziasz adràzu. 
Bùdu pìci, bùdu płci, 
Kàlwa nie zabùdu, 
Tahdy ciebiè pazabùdu, 
Jak óczańki splùszczu. 

v. pràudu 
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173. W. Od m. Łyskowa (w. Kuklicze) 

Oj, u łùzi na kalìni, 
Oj, tàm ptàszaczki hawaryli, 
Hawaryli, szczabietàli, 
Mnie pràudańki nie skazàli. 
A miīoj mìly niepraudziwy 
Uwiazàu kanià da kalìny, 

Sam lŭoh spać na try hadziny. 
Pryszłà młła, abudzłła. 
Na sztó, młła, miniè bùdzisz? 
Znàci, młła, szto niè łùbisz? 
A jà ciebiè wièrnie lublù, 
Za tabóju u kràj świèta pajdù. 

174. Słc. Od m. Lachowicz i Klecka 
(w. Szczasnowicze) 

Wiīoczy majè, wŭōczy, 
Czernièńkija wiīōczy, 
Ni dajùć spakóju 
Mnie ćiīomnaje ntìoczy. 
Da u majóm sadóczku, 
Ej, cìchi saławièjka, 
Cichi saławièjko 
Ràno praświstàja, 
A mniè młóduj, młóduj, 
Młóduj, maładzièńkuj, 
Pràudy ni skazàja. 
Skaży, dziewłca, skaży, 

Skaży, krasàwica, 
Skaży pràudu ty mniè, 
Och, cì ty dà lùbisz, 
Kràsnaja dziawica, 
Mieniè da małajcà, 
Och, mieniè da małajcà? 
Och, jàkża mnie młóduj, 
Młódujj maładzièńkuj, 
Ciebiè nie lubici? 
Biez mìłaho drużkà, 
Biez mìłaho drużkà, 
Och, hałiīouka balìć. 
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Och, kładù ja spàci 
Da drużkà milaho 
U cisówuj karawàci, 
Och, samà ja stànu, 
Młóda, maładzièńka, 
U hałuoukach jahó. 

Och, bùdu czasàci 
Ja rùsuju kŭosu 
Czastym da hrabuszkóm, 
Bùdu razmaulàci 
Ja dziunyja ryēczy, 
•Och, z mìleńkim drużkóm. 

(Anièla Masalōwa) 

175. Sc. Od Lachowicz 
Kruc[iołka] na mel. nr 82 lub 2107, 2736 

Och, ty chłópiec pràwy, pràwy, 
Lublù ciebiè, szto kudràwy, 
Skiń kaszùlu, chadzi hóły, 
Lublù cibiè, szto wiesióły. 
O, skiń bŭoty, chadzi bósy, 
Lublù ciebiè, szto charószy. 

176. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 

Jàsiu mój, Jàsiu, Jàsiu mój kachàny, 
Ja ciabiè lublù, nie bajùsa màmy. 
U ciabiè tàler bìty, u mianiè try hrószy, 
Jèdziem, źwienczàjemsa, muoj Jàsiu charoszy: 
U ciabiè dwa każùchi u mianiè dźwie śwìci, 
Jèdźmo, źwienczàjemsa, bùdziem żyć nà świèci. 

(Ànna Slàdka) 
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177. W. Od m. Rosi (w Dychnowicze) 

Dzieuczynièńka majà-j mìła, 
Za có cièbiè-j màma błła? 
Ci zà cùkier, ci zà kàwa, 
Ci zà ónar, ci zà słàwa? 
Ni zà cùkier, ni za kàwa, 

Ni zà ónar, ni zà słàwa, 
Za tó miniè màma bìła, 
Żeb jà chłópca ni lubiła. 
Ja-j lubìła, lubić bùdu, 
Ja-j kochàła, kóchać bùdu! 

(Zósia Żàwarankawa) 

178. Sł. Od Derewny i Rehotny 
(Studerowszczyzna, Horka) 

Pad jàworam, jawarcóm 
Staić dzièuka z małajcóm, 
Jak stajàli, tak stajàć 
Ab kachàniu hawaràć: 
Oj, lichàja nàsza màć, 
Ni puszczàje u nŭōcz hulàć. 
Woch, ty docz, docz rūbdnaja, 
Hulàj sabiè chóć usiù nxīocz. 

Patùl, patùl hulàła, 
Pùki Jàsia symàła, 
Pa imièni nazwàła: 
Wo ty Jàsiu, mìły muoj, 
Spadabàusie rózum twūoj, 
Ni tàk rózum, jak uoczy 
Świèciać jak zóry u nūoczy. 

(Halóna Lyēukièwiczycha) 

179. Sł. Od Derewny (Studerowszczyzna, Wiszów) 
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Oj, nà hary, na krutój, 
Stalć jàwar zielanój, (2 r.) 
Oj, dà pad tym jawarcóm 
Staić dzièuka z małajcóm. (2 r.) 
Jak stajàli, tak stajàć, 
Gramatùszki hawaràć: (2 r.) 
Szto lichàja nàsza màć, 
Nie puskàje u nūocz hulàć. (2 r.) 
Ach, milàj majà duocz, 

Hulàj sabiè choć usiù mīocz. (2 r.) 
Oj, hulàła, hulàła, (2 r.) 
Pakùl drùżka syjmàła, 
Pa imièni nazwàìa. (2 r.) 
Oj, Jasiùk, mìły ty mŭōj, 
Spadabàusie rózum twŭoj, 
Nie tàk rózum, jak ty sam 
Na papièry wypisan. 

(Taklùsia Kałman:szka) 

180. N. Od Ostrowa (w. Kadyczyce) 

Oj, nà harè, na krutój, 
Staìć jàwier zielanój, 
Hej, hèj, jàwier zielanój! 
Pad tymża jawiercóm 
Stałć dzièuka z małajcóm, 
Hej, hèj (jw.) 
Jak stajàli tak stajàć, 
Gramàtuszku hawaràć, 
Hej, hèj (jw.) 
Szto lichàja nàsza mać, 
Nie puszczàje u nócz1 hulàć, 
Hej, hèj (jw.) 
Oj, ty majà mìła duocz, 
Idzì, hulàj na usiù nŭōcz, 
Hej, hèj (jw.) 

Oj, hulàła, hulàła, 
Pakùl drużkà sajmàła, 
Hej, hèj (jw.) 
Pa imiènuszku nazwàła: 
Och, ty drużók, drużók mubj, 
Hej, hèj (jw.) 
Spadabàusie rózum twuój, 
Nie tàk rózum, jak ty- sam, 
Hej, hèj (jw.) 
Nie tàk rózum, jak ty sam 
Na papièry wypisan, 
Hej, hèj (jw.) 

(Zachàrko Skabiolka) 
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181. Słc. Od m. Klecka i Lachowicz 
(w. Szczasnowicze) 

Oj, nà harè, na krutój, 
Stałć jàwar zielanój, 
Hej, hej, stdć jawàr zielanój. 
Och, pàd tymża jawarcóm 
Staìć dzièuka z malajcóm, 
Jak stojàli, tak stojàć, 
Ab màmaczkach hawaràć: 
Szto lichàja i u nàs mać, 

Ni puszczàja nas hulàć. 
Och, ty-ż majà mìla docz, 
Hulàj sabiè i usiù niībcz! 
Jak hulàła, hulàła, 
Sabiè Jàsia symàła, 
Sabiè Jàsia da duszy, 
Szto u bièłum każùsi. 

(Anièla Masalówa) 

182. W. Od Podoroska 
na mel. nr 200 

Lublù tahó dwaranìna, 
Bo u jahó szàpka sinia: 
Juon nì haryè, jŭon nl kósić, 
Usió nà bóku szàpku nósić. 

183. W. (L.) Od Łyskowa 
na mel. nr 2024 

Lublù taho dwaranìna, 
Szto ù jehó szàpka sìnia, 
Jon nl haryè, jon ni kósić, 
Usió nà bóku szàpku nósić.1 

1 Lidz[kie]. Od Różanki: ysio pry bóku szàblu nōsić 
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184. G. Od m. Brzestowicy (w. Golnie) 

Och, ty hóruszka, harà, (2 r.) 
Miż haràmi dolłna! 
Tam stajàła kałìna, 
Kalè jejè dzieuczyna 
Ćwiet kalìnu łamàła, 
Da u pùczeczki wiazàła, 

Na daróżki kidàła, 
Kazàczenka czekàła. 
Ty kazàcze małady, 
Waźmł miniè z sabóju, 
Szto jà dùmki dùmaju, 
Szto jà ródu ni màju. 

(Hólka Janùszczykawa) 

185. N. Od m. Horodyszcza i Stołowicz (w. Miedzieniewicze i Zaosie) 

Oj, u łùzi kalina, (2 r.) 
Oj, u łùzi, sèrdańko, kałłna, 
Tam stajàła dzieuczyna, (2 r.) 
Tam stajàła, sèrdańko, dzieuczyna. 
Ćwiet, kalinu łamàła, (2 r.) 
Ćwiet kalłnu, sèrdańko, łamàła, 
Na ułanà kìdała, (2 r.) 
Na ułanà, sèrdańko, kłdała. 
Oj, ułaniè, sabuolu, (2 r.) 
Oj, ułaniè, sèrdańko, sabiīōlu, 
Biery mieniè z sabóju, (2 r.) 
Biery mieniè, sèrdańko, z sabóju, 

Bùdu tabiè żanóju, (2 r.) 
Bùdu tabiè, sèrdańko, żanóju. 
Ja-j i kónika papasù, (2 r.) 
Ja-j ì kónika, sèrdańko, papasù, 
Ja-j ł dà stàjni zawiadù, (2 r.) 
Ja-j i da stàjni, sèrdańko, zawiadù, 
Ausà, sièna załażù, (2 r.) 
Ausà, sièna, sèrdańko, załażù. 
Paścièl bièłu paścielù, (2 r.) 
Paścièl bièłu, sèrdańko, paścielù, 
Jeszczè-ż tamù spać làhu, (2 r.) 
Jeszczè-ż tamù, sèrdańko, spać làhu. 

(Paràsia Barysowa) 
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186. Ng. 

U ciómnom łùzie kalìna, 
U ciómnom łùzie, sèrdeńko, kalìna, 
Tam stajàła dzieuczyna, 
Tam stajàła, sèrdeńko, dzieuczyna, 
Ćwiet kalìnu łamàła, 
Ćwiet kalłnu, sèrdeńko, łamàła, 
Na małajcà marhàła, 
Na małajcà, sèrdeńko, marhàła. 
Ty małàjcze, sabuolu, 
Ty małàjcze, sèrdeńko, sabiīolu, 
Waźmì miniè z sabóju, 
Waźmì miniè, sèrdeńko, z sabóju, 

Bùdu tabiè słuhóju, 
Bùdu tabiè, sèrdeńko, słuhóju, 
Da wièrna)u żenb)u, 
Da wièrnaju, sèrdeńko, żenóju. 
Ja koniczka napasù, 
Ja kóniczka, sèrdeńko, napasù, 
Da stajènki zawiedù, 
Da stajènki, sèrdeńko, zawiedù, 
Ausà, sièna załażù. 
Ausà, sièna, sèrdeńko, załażù, 
Paścièl bièłu paścielù, 
Paścièl bièłu, sèrdeńko, paścielù. 
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187. W. Od Rosi (w. Nowiki) 

Mŭoj mìły ràno ustajè, 
Na pàs wóły wyhaniàje, 
Na świstuszkiè wyświstàjè, 
Miniè, młódu, paklikàje: 
līōj, wydzi, mìła ty majà, 
Da niè zabùdź-że ty mienià! 

iJoj, wydzi, mìła brusznìca, 
Och, caławàu ja ciè u lìca, 
Caławàu ja ciè, caławàu, 
Daj padàraczak darawàu, 
Padàraczāk ni balszŭoj, 
Z rùki pièrścień załatój. 

(Zósia Żàwarankawa) 

188. W. Od Łyskowa (w. Wiereszczaki) 

Dzieuczynienko majà lùba, 
Nabràchàła twajà hùba, 
Nabrāchàła na miniè, 
Szto jà chadziu da cibiè. 

Ja dà cibiè prychódziu, 
Czārawìczki prynósiu, 
Ciebiè u doma ni naszuou, 
Zapłàkauszy, dyj paszubu. 
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189. W. Od Hnieznej (w. Kusińce) 
na mel. krakowiaka 

Pałamàliś sàni, 
Pałamàliś lībsi, 

Czymżeż ja zawiezù 
Padarùnàk Zósi? 

(León Janówicz) 

190. N. Od Horodyszcza, Stołowicz (w. Miedzieniewicze) 

Sièni mżāj, sièni niżāj, 
Chàta na pamuości, 
Najèchali żuonierówie 
Da dzieuczyny u huości. 
Najèchali, najèchali, 
Da usió z papièrami, 
Darawàli dla dzieuczyny 
Skryniu z talaràmi. 
Oj, jàkżàż jŭoj niè darówać, 
Kièdy jenà łàdna, 

Na jiìbj chfartùch perkalówy, 
Kaszùla jedbàbna. 
Na juoj chfartùch perkalìsty, 
Pièrściāń pazłacìsty: 
Zaczekàjcie, móści pànie, 
Bùdziàm pisàć, lìsty. 
Ot, my piszàm, prapìsujem, 
Papièru nie stànie, 
Świèca zhàśnie, świèca zhàśnie, 
Ćuomna mīoczka stànie. 

(Francìś Barys) 

191. L. Od m. Szczuczyna i Różanki 

Ty dzieuczyno, ty charósza, 
Dla cibiè leżyć dwa grósza, 
Trèba ich addàć, 
Ach, trèba ich addàć! 
Kalì tabiè szkóda dwójki, 
To znajdù ja dwiè dzièwońki, 
Bùdzie tabiè żal, 
Ach, bùdzie tabiè żal! 
Pièraz ryēczańku, mastoczak, 
Pièraz bystruju, mastóczak, 

Kalinówy most, 
Ach, kalinówy most! 
Kalinówy most uwalìusia, 
Użè twój mìleńki utapìusia, 
Jon u ryēczcy stałć, 
Ach, jón u ryēczcy staìć! 
Skóro mìła padchapìła, 
Za bièłu rùczku u:hapiła 
I wiedziè chłópca u lyēs, 
Ach, wiedziè chłópca u lyēs! 
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Chadzièm-ża my u lyèsóczak, 
Choć nà malèńki czasoczak, 
Siàdziem pad kustóm, 
Ach, siàdziem pad kustóm! 
Pàkul słónieńko ustànie 
I pràz kustóczak prahlànie, 
Da chàty pajdzièm, 
Ach, dà chàty pajdzièm! 
Aż slónieńko abaczchnùło 
I pràz kustóczak ziernùło — 
Da dómu parà, 
Ach, dà dómu parà! 
Bywàj zdrowa, mila majà, 
U cyèłam świècie darahàja, 
Nie zabùdź miniè, 
Ach, niè zabùdź miniè! 

Jàkże ja cibiè zabùdu, 
Bez cibiè żywa nie bùdu, 
Ja chùtko umrù, 
Ach, jà chùtko umrù! 
Aż tàm dzièwańki hulàli 
I usièńka wysłuchàli, 
Wienóczki wili, 
Ach, wienóczki wilì! 
Adnàja winiè wienóczak, 
Druhàja dzierżyć kwietóczak, 
Stajàć za ryēkóju, 
Ach, stajàć za bystroju! 
Jak z zà ryèki pouraczàli, 
Usiemù świètu skazàli— 
Nówa mìłaść u nàs, 
Ach, nówa miłaść u nàs! 

192. W. Od Wolkowyska (Kołłątaje) 

Oj,1 u""nàszaho swàta— 
KaHnowa chàta, 
Sièni na pamości, 
Sièni na pamóści. 
Pryijèchau husàryk 
Da dzieuczyny u hóści. 
Niedàuno pryijèchau, 
Chùtko adjeżdżàje, 
Dzieuczyna husarà, 
Wièlmi nażydàje: 
Husàryku mlły, 
Husàr czarnabrywy, 
Pieranaczùj nuoczku 

Choć adnù za mnoju! 
Oj, ràd ja byuby 
Dwie, try naczawàci, 
Da bajùsia wièlmi, 
Sztóby nie zaspàci. 
Och, ty, majà miła, 
Zbudzì miniè ràno, 
Zbudzì miniè ràno, 
Sztoby ni świtàło. 
Och, ty majà miła. 
Sztoż ty narabiła, 
Pièrad bièłym świètam 
Pierynojŭ nakryła. 

Na tę samą melodic śpiewają w ok. Szydłowic 
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193. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 

Dziauczynanka, majà ty niabóha, 
Prymł mianiè nà nacz maładóho, 
Nia tàk mianiè, jak kónika mahó. 
Dziauczynańka kazakà zlubłła, 
Pièrad świètam piarynaju ukryła. 
Prabudzìusa kazàk maładzièńki: 

Kalì hlànuu, ażnó dzień bièleńki, 
Oj, hlànuu ja u sierèdnia akiènca, 
Padchapìłaś pad pałùdzień słónca, 
Badàj ciabiè, dziauczynańka sèrco, 
Ja pràz ciabiè pacieràu siadèłco. 

(Hànka Słàdka) 

194. W. Od Jałówki (w. Nowosady) 

Dzie ty, hrùszka, zyszłà? Dzie ty wyrasła? 
A jà u ]yèsi zyszłà, u sadù wyrasła, 
Na haryē, na krutój, razpuścłłas-je, 
Na dunàj, na rakù, nachilłłas-je, 
Maładà dzieyczyna zażuryìas-je, 
Szto kahó lubłła—ni zwienczàłas-je. 
Chto stuczyć, chto hruczyć pad akónjeczku? 
Ci tó wiīor, ci złódzièj, ci razbójniczàk ? 
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Ci tó miīoj pièrszeńki palubiīouniczāk ? 
Ni tó wŭor, ni złódzièj, ni razbiīojniczàk, 
Da tó miīoj pièrszańki palubiīōuniczak. 
Aaczyniàj, atwaràj sièni, chàteńku, 
Nie pryszóu ja dà Ciè da napìcisje, 
Da pryszou ja dà Ciè razpytàcisje. 
Ci pazwólisz ty mniè azànlcisje? 
Ażānls-je sabiè, pamahàj Biīōh tabiè! 
Ni biery ty udawy, ni suszy haławy, 
Da waźmł ty sabiè da pariīounaczku, 
Da swajù pièrszujù palubuounaczku. 

(Nastùla Nówikawa) 

195. W. Od Rosi (Nowiki) 

siooj son pa- Tei- <3a.y 

Pawièj, pawièj, cichì wiètru, 
Pad zielónyj haj, 
A ty, daczkà Audólaczka, 
Swubj stìbn pakidàj. 
A jàkżaż mnie, mūoj uojczeńku, 
Swiīoj son pakidàć, 
A tóż ustàła, prybràłasa, 
Pajdù żyto żać. 
Żàła żyto, żàła żyto, 
Zatamìłasa. 
Da nà swahó mlleńkaho 
Żażuryłasa. 
Ni żurysa, majà mìła, 
Ja mileńki twiīōj, 
Je u miniè siedzièłeczko, 

Waranièńki kiīóń. 
Jak jà siàdu i pajèdu 
Cièsciu na padwór: 
A mŭojżeż ty ciesciùleńku, 
Jak bièleńki dzień, 
Addàj dóczku Audólaczku 
Choć nà adzìn dzień, 
A badàj ty, synku-ziàciu, 
Taho ni dażdàu, 
Kab jà daczkù Audólaczku 
Na dzièń pażyczàu. 
Majà daczkà Audólaczka, 
Jak rożówy cwiet, 
Kalì chóczasz żanicisa, 
Biery na usièj wiek! 

(Zósia Żàwaranczycha) 
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196. N. Od m. Molczadzi (w. Sworotowszczyzna) 
na mel. ,,A u lesi, na Polesi, tam karczma stojala..." 

Kacìłasio sónco jàsno 
Za zielóny haj, 
Ustàń, dóńka Audóciańka, 
Adhadàj swūoj siīon. 
Stàla dóńka Audóciańka, 
Swūoj són zhàdywaci 
I skóczyła u czysto polo 
Bùjno żyto żàci. 
Żàła, żàła Audóciańka, 
Zamaryłasia, 
Pryżàłasia blìżaj mieży, 
Pałażyłasia. 
Tam1 pryijèchau żaunièr rùski-
Maładój kazàk. 
Hódzi tabiè, Haudóciańka, 
Hódzi tut lażàć! 

Jeść u miniè sìwy kubń, siodèłko, 
Jak siàdziem, tak pajèdziem, 
Majó serdèńko! 
Pryijèchali cièści u hóści. 
Dobry wièczar cièściu-hóściu, 
Miībj acièc radnój, 
Addàj dońka Audóciańku, 
Choć nà adzìn dzièń! 
A badàj ty, miioj ziaciùchno, 
Màrnie zaprapàu, 
Kab jà tabiè swajù dóczku 
Na adzlń dzień dawàu! 
Majà dóczka Audóciańka, 
Jak rożówy ćwiet, 
Biery sabiè majù dóńku 
Da nà cyēły wièk. 

(Teofila...) 

197. W. Od Jełówki (w. Nowosady) 

Oj,2 idzi, idzl, dóżdżyku, staranóju, 
Oj, pasièju ja rùteńku nad wadóju. 
Oj, raścì, raścì, rùteńka zielenàja, 
Cibiè sièjała dzièweńka maładàja. 
Małady chłópiec, ja cibiè dŭbuno znàju, 
Ty miniè bierèsz, ja pasàhu ni màju. 

1 v. aż 2 Wiosna. Po Wielkiejnocy śpiewają 
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Ni būoś, dzièweńku, ni bùdu dahaniàci. 
Ni dażenièsz ty, dażeniè twajà màci. 
Byłó, synaczku, biz pasàhu ni bràci. 

(Nastùla Nówikawa) 

198. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 

Zajèździu kónika, zajèździu wranóho, 
Dla ciebiè, dzieuczyno, kachània wièrnaho. 
Skaży, dzieuczyna, pràudu mnie, 
Ci bùdziesz majèju ty, cì niè? 
Ja tabiè kazàla i twajèmu ródu — 
Nie jèdź da mieniè, nie rabì zawódu. 
U mieniè pasàhu nie bùdzie, 
Wóźmuć mieniè i tak dóbry lùdzie. 
Mnie twajehó pasàhu nikanièsznie trèba, 
Abiecàu Boh dàci z wysókaho nièba. 
Ty u mieniè pasàh samàja, 
Jak nà nièbie zóra jàsnaja. 
Ty ciepièr kàżesz, szto zóreńka jàsna, 
A pótym skàżesz — dóleńka niszczàsna! 
Choć niè ty skàżesz, to màci: 
Byłó bez pasàhu nie bràci! 
Nie uważàj, dziewùlu, szto matùla skàże, 
Nie bùdzie kazàci, jak ksiąndz rùczki zwiàże, 
Ksiąndz rùczki zwiàże stułóju, 
Utojczàs bùdziem życi z tabóju. 

(Ànna Słàdka) 



108 PIEŚNI MIŁOSNE 

199a. W. Od m. Brzestowicy i Świsłoczy 

Zjèździu kóniczeńka, zjèździu waranóho, 
Skaży, dzièuka, pràudu, czy bùdzie szto z tóho, 
Czy bùdzie szto z toho, oj, czy niè? 

Nie suszy hałóuki ty o miniè, 
Bo jà nic pasàhu ni majù, ni màju, 
Jak ni wóźmuć lùdzi, ni dbàju, ni dbàju. 

Rùtu sièjaćmu, jak sièjała, 
Siedzièćmu u màtki, jak siedzièła. 
Mnie twaho pasàhu ucàle ni patrèba, 
Naharódzić Pàn Boh z wysókaho nièba, 
Oj, ty mnie pasàh samàja, 
Jak nà nièbie zóra jasnàja. 
Oj, cipièr ty kàżesz szto zóranka jàsna, 
A potym ty skàżasz — dóleńka niszczàsna! 
A choć nie ty skàżasz, to màci: 
Byłó byèz pasàhu nie bràci! 
Dobró cipièr bierèsz dùżuju, zdarówu, 
Ad ójca, ad màtki u swajù starónu, 
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A baranì, Bóża, nieduhl, ty zadasì syèrco u drùhi. 

Skaràj miniè, Bóża, na duszè, na cièle, 
Kalì ja pamyszlu ab druhój dzieuczyni, 

Skaràj miniè, Bóża, na hłàdkoj darózi, 
Kalì ja pamyszlu ab druhój niebózi! 

(Symón KarpJaski) 

199p. Od Szydłowic (w. Ozeranki Wielkie) 

(Magdula Bojàrczykówna) 

200. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 

Cièraz haród, cièraz płot 
Wyrwi majè miàtki, 

Kalì choczasz miniè brać, 
Prasì majè màtki. 
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201. W. Od m. Hnieznej (w. Andrejouce) 

Oj, u póli zielón jàwar, 
Pad jàwaram staìć wìsznia, 
Tam kazàczāk dùmku hràje, 
Kab dà jehó dzièucza wyszła. 
Wyszła, wyszła dzieuczynièńka, 
Pràwu rùczku jemù dałà. 
Zdarŭou, zdarŭou, kazàczeńku, 
Dauno cie widàła. 
Kab tàk cnóta, jak pieknóta 
I stànu pieknègo, 
Ja niè bùdu wymahàci 
Pasàhu wielkiègo. 

Pasàh wièlki, pasàh wièlki 
Nie nà dłùgo bèndzie, 
A drùh mìły sprawiedlìwy, 
Pùkul Pan Bùh sèndzie. 
Oj, u pólu krynìczeńka, 
Wadà stanawìcsa. 
A nà wioscy dzieuczyniènka 
Adnó nahledziècsa. 
Jenà tónkaja, wysóka, 
Jak byllnka u póli, 
Jejè cìchi pachódańki, 
Nìzieńki(je) ukłóny. 

(Jerynà Chfilànikawa) 

202. W. Od m. Brzestowicy i Świsłoczy 
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Pa haródzi chadżù, 
Szałwièju1 sadżù, 
Dakùl, dakùl, majà màtko, 
Nieżenàty chadżù? 

Oj, żānìsie, synku, 
Żānìsie, Wasìlku, 
Waźmì sabiè paniènāczku, 
Udówinu daczkù. 
Udówiny daczkà, 
To niè majà ruōunia, 
Chódzić jenà pa rynóczku, 
Tak jàk karaluouna. 
Ni mniè pastajàci, 
Ni mniè pagadàci, 

Ni mniè ź jèju zysziībuszysie 
„Dzień dóbry" addàci. 

Dzień dóbry, paniènko, 
I staràja2 màci, 
Czy zachóczāsz swajù daczkù 
Za miniè addàci? 
Szkadà, muoj synóczku, 
Charószāho słiīoucà, 
Duoczka (sic) majà niedóbraja 
Chódzić nà nàcz da szāucà. 
Oj, jèst u miniè, màtko, 
Ramiènna nahàjka, 
Bùdu jejè czàsto bìci, 
Bùdzie dóbra żūonka; 
Oj, jèst u miniè, màtko, 
Ramiènnaja pleć, 
Bùdu jejè czàsto bìci, 
Bùdzie u dóma sidzièć. 

(Paulìna Sawìcka) 

203. L. Od Różanki i Szczuczyna 

Pa sàdaczku chadżù, 
Barwìnoczak sadżù, 
Czamù u ciè, pàni màtko, 
Nieżanàty chadżù? 
Uoj żanìsia, synku, 
Dajù tabiè wiīolu, 
Waźmì sabiè paniènaczku, 
Udiīŭwinu duoczku. 
Uoj, udiībwina dūoczka 
To nì majà riībunia, 
Chuodzić sabiè pa rynaczku, 
Tak jàk karaluouna: 
Anì ź jiībju stàci, 
Anì pagadàci, 
Anl ź jiīoju zysziībuszysia 
„Dzièń dŭobry" addàci. 

Uoj, dźīèń diīōbry, (pàni) udiībwo, 
U wàszuj ułàsnuj chàci, 
Ci schùoczacie swajù dŭōczku 
Za miniè addàci? 
Szkadà, miīoj syniīoczku, 
Twahó mìłaho słoucà, 
Majà diībczka ledàczaja 
Chuodzić nà nacz da szaucà. 
Jeść u miniè, (pàni) màtko, 
Ramiènna nahàjka, 
Bùdzià jenà jejè bàczyć, 
Bùdzià diīōbra żiīonka; 
Oj, jèść, u mimè, (pàm) màtko, 
Ramiènna da-j plèć. 
Jak zaczniè ciać pà zaplyèczu 
Bùdziā u diīoma siadzièć. 

v. rùtu, miàtu - v. i ty stàra 
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204. N. Od m. Ostrowa (w. Uciosy) 

Zakawàła kàuka, cziīorna hàłka u hajù, 
Zabłudzìła kràsna dźiēuczyna u barù, 
Prybłudzìła k slniamu móru, k bierahù; 
Uoch, ja tùtaka naczāwàci dùmaju. 
Adazwàusie pierawóźniczàk maładuoj: 
Pierawiezù ciebiè aż dà màciery radnŭbj. 
A jà tabiè usió darèmno nie schaczù, 
Srèbłam, złótam, srèbłam, złótam zapłaczù: 
Uoch, dam tabiè adłasówy da pajasók, 
I dàm tabiè jedbàbnieńki da płatok. 
Ja nł chóczu adłasówaho pajaskà, 
Ja nì chóczu jedbàbnaho płàtka brać, 
Da jà chóczu za miłuju żenù uziàć. 
Da chtóż ciebiè, b'fēł małŭojczyk, paradzìu? 
Da chtóż ciebiè, b'ièł małŭojczyk, hadawàu? 
Uoch, paradzìła màtańka staràja, 
Hadawàła usió staranà czużàja, 
Daj wymywàła gradziènskaja wadà, 
Rażczasàła dźièuczynièńka maładà. 

(Aksiènia Sàuczykawa) 

205. W. Od Świsloczy (Pacuje) 
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Kupi-że mniè, majà màtko, 
Za try hrószy hółku, 
Za czatyèry załatyje— 
Czyrwónaho szóuku. 
Za czatyèry załatyje— 
Czyrwónaho szouku, 
Bùdu szyci, wyszywàci, 
Mìłamu kaszùlku. 
Złótam szyła, złótam szyła, 
Srèbram wyszywàła 
Usió dla tahó mileńkaho, 
Szto wièrnie kachàła. 
Kàżuć, kàżuć, majà màtko, 
Szto jà niecharósza, 

A ja swajmù mìleńkamu, 
Jak u sadóczku róża. 
Kàżuć, kàżuć, majà màtko, 
Sztó jà niebahàta, 
A jà swajmù mìleńkamu, 
Pcuna złóta chàta. 
Kàżuć, kàżuć, majà màtko, 
Szto jà niewielìczka, 
A ja swajmù mìleńkamu, 
Jak pierapielìczka. 
Kàżuć, kàżuć, majà màtko, 
Szto nipazarnàja, 
A jà swajmù mileńkamu, 
Jak zóra jasnàja. 

206. L. Od Wasiliszek (w. Korewicze) 

na mel. L. P[otułłówny] 
„Siedzić hółub na duboczku.,." 

Siedzić hołub na dubiībczku, 
Hałùbka na wìszni, 
Skaży, skaży, mìa, pràudu, 
Szto màjesz na myszli? 
Ci jà tabiè ni kazàła, 
Ci nì hawaryła, 
Ty u dariībżku adjehdżàjasz 
A jà niszczaślìwa. 
Móża màjasz jakó zièlja, 
Daj mniè napicisie, 

Kab jà mahłà, mŭbj szczyrańki, 
Cibiè zabycisie. 
Oj, jeść u miniè takó zièlje 
Blìzka pierałàzu, 
Jak dàm tabiè napicìsie, 
Zabùdziesz adràzu. 
Bùdu pici, bùdu jèści, 
Kàliuka nie upùszczu, 
Tady ja ciè pryzabùdu, 
Jak wuoczkami splùszczu. 

(Józia Myśllucawa) 
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207. W. Od Szydłowic (Ozeranki W.) 

U Bóha nadzièja, 
Pryjèdzie muōj mìły, 
Pryjèdzie mileńki 
U hètu nidzièleńku. 

A chóćby nie u hètu, 
Pryjèdzie u druhùju, 
Dla swahó miłoho 
Rybeńku zhatùju. 

208. Słc. Od m. Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 
na mel. kołomyjki 

Daj ìsziīōa ułàn u daróhaju, 
Dźièuka żyta żàła. 
Kldaj, dźiēuka żyta żać, 
Pajdziŭom u chaładók lażàć! 
Da mniè màci kazàła, 
Kab jà kópu nażàła, 
Pókul kapy ni nażnù, 
To u chaładók ni pajdù. 
Paniedźfèłak żàła, 

U wautūoràk wiazàła, 
A u sièradu waziła, 
U czāćwièr małaciła, 
A u piàtnicu wièjała, 
A u sybótu (sic) mièrała. 
U sybótu mièrała, 
A u niedzièlu prŭodała, 
Oj, u niedzièlu pradałà (sic) 
I z ułanóm prapiłà. 

(Anièla Masalówa) 

209. Sc. Od Klccka 

Paszuou Jaś pa hryby, 
Marysia u wapièńki, 
Jak syszlìsia, abnialisia, 
Jak dziètki malèńki. 

Pasziīou Jaś da-j u sàd, 
A Marysia u kwiètki, 
Jak syszlisia, abnialisia, 
Jak małyja dziètki. 
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210. G. Od m. Brzostowicy (w Golnie) 

Zielóna dubrówa, ty majà, 
Ja chadzìła, zabłudzìła ja: 
Klikała līojczeńka—ni daklikałasa, 
Klikała rŭodnaho—ni daklìkałasa. 
A zdajècsa toj lesók niewysók, 
Nie wychódzić hałasók na lesók. 
Zielóna dubrówa ty majà, 
Ja chadzìła, zabłudziła ja: 
Klikała matùli—ni daklìkałasa, 

Klikała riīodnaji—ni daklikałasa. 
A zdajècsa toj lesók niewysók, 
Nie wychódzić itd. 
Następnie próżno wzywa: starszaho 
bràciejka, mièlszaho, siestūonki itd. 
Aż wreszcie: 
Klikała, mìłaho, daj daklikałasa, 
Mūoj hałasók wychodzić na lesok. 

211. W. Od Rosi (Nowiki) 

Dzieuczyno siróto, 
Nie ścieli szyróko, 
Paścieli wùzieńko, 
Palàżam blìzieńko. 

Bùdziem hawaryci, 
Jak nà świèci byci, 
Bùdziem razmaulàci, 
Jak wièk karatàci. 

212. W. Od Porozowa (w. Puszczyki) 

A suchàja leszczynańka 
Na łùh nadałàsie, 

A maładàja dzieuczynańka 
U kazakà udałàsie. 



116 PIESNI M I Ł O S N E 

Jak i óczy, tak ì brówa — 
Takàja paróda, 
Jak zydùsie, to zydùsie — 
Ni razhawarùsie. 
Ścielì, dzìeuko paścièl bièłu, 
Kładzìsie za mnóju, 
Lèwu rùczku pad hałóuku, 
Pràwuj abymièmsie. 

Pależàuszy hadzinańku 
Bùdziem hawaryci, 
Bùdziem sabiè hawaryci, 
Jak nà świèci życi. 
Pależàuszy druhùju 
Bùdziem razmaulàci, 
Bùdziem sabiè razmaulàci, 
Jak nàm hóro harawàci. 

(Hanùla Benedyszczykawa) 

213. Sł. Od m. Derewny i Rehotnej 

(w. Studerowszczyzna) 

Pierapiiīołka ptàszka 
Pa póli letàła, 
Pa póli letàła, 
Sałaujà szukàła. 
Saławièjko jàsny, 
Małójczyk prekràsny. 
Kazàk da kamóry: 
Matùleńko mója (sic), 
Matùleńko mója, 
Oj, dziè dóńka twója? 
Paszłà da saduoczku. 
Aż nie mà dzieuczyny. 
Matùleiiko moja, 
Oj, dziè dóńka twója? 
Paszłà da krynicy 
Chałūbdnaj wadzłcy5 

Aż nie mà dzieuczyny. 
Matùleńko mója, 
Oj, dziè dóńka twója? 
Paszłà da kamóry 
Bièłu łóżu słàci. 
Kazàk da kamóry — 
Aż tam i dzieuczyna. 
Dzieuczyna sirota, 
Nie ścieli szyróko, 
Paścièli ùzieńko, 
Padsùńsie blìzieńko. 
Bùdziem hawaryci, 
Jak nà świèci byci, 
Bùdziem razmaulàci 
Jak ójciec i màci. 

(Taklùsia Tkaczuczyszka) 
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214. W. Od Szydlowic (Wiszniewicze) 

Naczawàła nuoczku 
Da y wiszniówom sadóczku, 
Ach, à z tabóju, 
Moj mileńki drużóczku. 
Naczawàła drùhu, 
Oj, dà z tabóju, 

Niewiènczany drùhu. 
Oj, naczawàła trèjciu, 
U zielónom barwìncu, 
Oj, dà z tabóju, 
Moj czarnabryucu. 

215. Słc. Od m. Lachowicz i Klecka 
(w. Szczasnowicze) 

Dzież jà bùdu da naczawàci? 
Szto-ż jà bùdu da wieczèraci: 
Szczùku rybu da jeszatrynu? 
Puszczù kanià da nà dallnu, 
A sàm làhu da sapaczynu. 
Och, tàm dzièuki da żyto żàli, 
Majhó kanià daj symàli. 
Och, wyrwuż da bylìczańku, 
Wytnuż ja dà pa kanìczańku, 
Huknùż ja nà kazàczańku: 
Ustàń, kazàcza da maładzièńki, 
Tùrki idùć da kanià uōźmuć, 
Kanià lībźmuć da ciebiè zabjùć! 
Kanià ŭbźmuć, to druhì bùdzia, 
Ciebiè zabjùć, to mniè żàl bùdzia. 

(Anièla Masalówa) 
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216. W. Od m. Łyskowa (w. Kuklicze) 

Ćŭomna nóczka niwìdnaja, 
Ach, ćuomna nóczka niwidnaja, 
Sūōn hałóuku razmarniàje, 
Koń nà nóżku nastupàje, 
Ach, kóń itd. (jw.) 
Och, ni na adnù, na druhùju, 
Puszczù kanià na dalìnu, 
Ach, puszczù itd. (jw.) 
A sàm uskóczu na czieszynu, 
Na czieszynu na małùju, 
Ach itd. (jw.) 

Na hadzìnańku druhùju. 
Oj, ustàń, mìły, abudzlsie, 
Ach, ustàń itd. (jw.) 
Kanià waźmùć waranóho, 
Kanià waźmùć waranóho, 
Ach, kanià itd. (jw.) 
Ciebiè zabjùć maładóho. 
Kanià waźmùć—szkadà bùdzie, 
Ach, kanià itd. (jw.) 
Ciebiè zabjùć, mnie żàl bùdzie. 

(Domimsia Kùkła) 

217. L. Od Wasiliszek (w. Korewicze) 

Ty uczóra haruou i dzisiaj1 haruou, 
O, chtuoż tabiè, muoj mìlańki, wałyè pahaniàu? (2 r.) 

siucni 
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Haniàła janà, mìlańka majà, 
Bielàwaja, rumianàja, dzieuczyna majà. (2 r.) 
Ty uczŭora harŭou, a dzìsiaj kasìu, 
O, chtŭoż tabiè, muoj mìlańki, jèści prynasìu. (2 r.) 
Nasiła janà, mìlańka majà, 
Bielàwaja, rumianàja, dzieuczyna majà. (2 r.) 
Ty uczubra wazìu i dzłsiaj waziu, 
O, chtubż tabiè, miībj milańki, snapuoczki nasìu? (2 r.) 
Nasiła janà, miłaja majà, 
Bielàwaja, rumianàja dzieuczyna majà. (2 r.) 
Jak jà cibiè brau, jak ćwièt zaćwitàu, 
A cipièr-ża ty uczarnièła, ja-j sàm ni paznàu. (2 r.) 
Jak jà cibiè brau—rùsaja kasà, 
A cipièr-ża ty siwièńka, dziè twajà krasà? (2 r.) 

(Antōś Saładùcha) 

218. W. Od m. Jałówki (w. Nowosady) 

Oj, u póli wierbà nachilónaja, 
Maładàja dzieuczynańka zaruczónaja. 
Ja u sadù byłà, kalìna ćwiłà, 
Tady miniè, majà màtka, zà muż addałà, 
Dzieuczyno majà, napiībj mnie kanià 
Z chałódnaje kryniczeńki, z puounaho wiedrà. 
Jak bùdu twajà, napoju kanià 
Z chałódnaje kryniczeńki, z póunaho wiedrà. 
Uczóry haràu i siehóni haràu, 
A chtóż tabiè, mūbj mileńki, wały pahanìau? 
Haniàła jenà, dzièwanka majà, 
Bièło lico, czornobrywa, to duszà majà. 
Uczóry (sic) kasiu i siehóni kasìu, 
A chtóż tabiè, mubj mileńki, abièd prynósiu (sic)? 
Prynosiła jenà, dzièwańka majà. 
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Bièło lico, czornobrywa, to duszà majà. 
Uczóry (sic) małaclu, sèhóni (sic) małaclu, 
A chtóż tabiè, miīoj mìleńki, sałómku nasìu? 
Nasìła jenà itd. 

(Nastŭla Nomtatwa) 

219. Od Narewki (Łuka) 

U póli werbà nachilónaja, 
Maładàja dzieuczyneńka zaruczónaja, 
Zaruczónaja, ni zapìtaja, 
Tahdà jejè zapiwàli, jak sàd zacwitàu. 
A uczóra haràu i dzìsiaj haràu, 
A chtóż tabiè, miìoj syniku, wały pahaniàu? 
Pahaniàła mnie dzieuczyna majà, 
Dzieuczyna majà zaruczónaja. 
I uczóra kaslu i dzisiaj kasìu, 
A chtóż tabiè, muoj syniku, śnièdanie nasìu? 
Nasìła że mniè dzieuczyna majà, 
Bièła Jìczko, czubrny browa, toj duszà majà! 

(Himka Charkièwiczowa) 

220. W. Od Mścibowa (Szandry) 
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Na pólu wìsznia pachillłasia, 
Marysia z Jàsiam1 palubłłasie. 
Pajèchau Jàsio na palewànie, 
Pakìnuu Marysiu jak malawànie2, 
Pryjèchau u nóczy i a pounóczy, 
A jenà ustàła, jàkby ni spàła, 
Uziałà chùstaczku, łzy pouciràła (sic). 
Majà Marysia, napój mnie kónia! 
Ni bùdu paić, ni twajà żóna! 

Chóćby ni żóna, alè kachànka, 
A napoj że mniè mahó kasztànka! 
Kasztànek pìje, nóżkami bije: 
Astruożnie, Marysia, bo ciè zabije. 
Ja màm chustèczka, bèda sie brónić, 
Aby kasztànka twègo napóić. 
I napaìła, siàna załażyła, 
Jàsia z sabóju spać pałażyła. 

(Maryla Bajàrczykawa') 

221. Sł. Od Derewny (Studerowszczyzna, Wysock, Wiszów) 

1 v. Andrùsiam - malawànu 3 v. ni syszłà * v. oj, wyszła dzièuka na hùłaczku, 
razśmiejàłasic 

Oj, syszłà3 zóra i źwieczóra razhulàłasie4, 
Kudà, kudà, muoj mìleńki, prybiràjeszsie? 
Wybiràjusie, majà mìła, u wieliku daróhu. 
Pieranaczùj, muoj mìleńki, choć nuoczku sa mnóju. 
Oj, radbyu-by, majà miła, try, czatyēry naczawàć, 
Da bajùsie, majà mìła, kab daróhi ni zaspàć. 
Wiīb, nie būojsie, mŭōj mileńki, muoj Jàsiu sakole, 
Pŭozno làhu, ràno ustànu, Jàsia swahó abudżù. 
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222. W. Od Szydlowic (Wiszniewicze) 
Kruciołka 

Uczóra bylà subótańka, 
Sieóni nidzièla, 
Czamù u cibiè, kazàczeńku, 
Kaszùla ni bièła? 
Oj, cì bièła, ci ni bièła, 
To ni twajó dzièło, 
Màci starà, sióstra małà, 
Nièkamu wymyci. 
Oj, wydu ja nà hùłańku, 
Stànu na hrudóczku, 

Oj, wymyju, wypałaszczu 
Kazakù saróczku. 
Hódzi, hódzi, mŭoj mìleńki, 
U łóżu leżàci, 
Waźmì kósu, idzi na rósu 
Trawìczańku ciàci. 
Ni chadzìu u ójca, màtki 
I cipièr ni bùdu, 
Jest ù miniè wièrny słùżki, 
Pasyłàci bùdu. 

(Szymùcicha) 

223. W. Od m. Świsloczy 

Oj, u pólu bystra rèczka 
Na czećwióry hóny, 
Tam dzieuczyna chùsty pràła, 
Z kazakóm gadàła. 
Uczóra byłà subótańka, 
Siehódnia niedzièla, 
Czamù u cibiè, moj mìleńki, 
Kaszùla nie bièła? 
Widnó ciebiè, moj mìleńki, 
Màtka nie szkadùje? 
Pierapłynu bystru ryèczku, 
Stànu na hrudóczku, 
Niechàj tàja bystra woda 
Wymyje saróczku; 
Oj, wymyła, wykaczała, 
Da skryni schawàła. 

Hódzi, hódzi, majà mìła, 
U cièńkuj pachadżàci, 
Biery sierpók, idzi u póle 
Pszenìczańku żàci! 
Pierabyłà usièj wièk u màtki, 
Pszenìcy nie żàła, 
Oj, czemùż by u ciebiè, Jàsiu, 
U cibiè prabawàła? 
Hódzi, hódzi, moj Jàsieńku, 
U cienióczku leżàci, 
Biery kósu, idzi u rósu 
Trawiczańku ciàci. 
Choć jà natnù trawiczańki, 
Ty niè bùdziesz jèści, 
Taki mùsisz da pszenicy 
Z cienióczka wyleźci. 
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224. L. Od Różanki 

Waranyje kóni, 
Da żalèznyje pùta, 
Oj, kàb nie dzieuczyna, 
To niè byuby tùtaj. 

225. N. Od m. Stołowicz (w. Haciszcze) 
na mel. „I szumyt, i hude, 

dribnyj dożdżyk ide..." 

A jà ijèchau kàle mlyna, 
Spàła dzièuka jak malłna, 
O, jà ijèchau, jenà spàla, 
Jak jà śwìśnuu, jenà ustàła, 

Zabyłasie papytàć: 
Czaho jèdziesz kàle chàty? 
Papajèdu, papanùdżu, 
Takì ciebiè lubić bùdu. 

(Jùlja Klinkièwiczycha) 

226. W. Od Świsłoczy 

Na harye dubóczak, 
Zielóny listóczak, 
Nimà mahó mìleńkaho 
Użè trèjci dzienióczak. 
Adzìn paniedzièłak, 
A druhi outórak, 
Ja dùmała, maładzièńka, 
Szto niedzièlak sórak. 
Biła mieniè màci, 
Bùdzie jeszczè bici, 

Pakiń, pakiń, mubj mileńki, 
Da miniè chadzìci. 
Oj, ni pierestànu, 
Jak nà szlùbi stànu, 
Licà twahó rumiànoho, 
Serdècznaho stànu. 
Jest u miniè zièlja — 
Wyszej pierełàzu, 
Jak dàm zièlja napicisie, 
Pakiniesz adràzu. 
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227. W. Od Szydłowic (Ozeranki Wielkie) 

Na haryē dubóczak — 
Szyróki listóczak, 
Ni widàła mìleńkaho 
Użè druhì dzienióczak. 
Adzìn paniedzièlak, 
A druhì autórak, 
Ja myszleła, maładzièńka, 
Szto nidzièlak sorak. 
Pażdży, dzieuczynièńko, 
Szto jà tabiè skażù: 
Kuplù tabiè, maładzièńkoj, 
Wielìkuju biedù. 
Kab ciè akupìła 
Lichàja hadzìna, 

Jak zà cibiè, maładóho, 
Miniè màma bìła. 
Oj, jeszczè nie bìła, 
Chłba bùdzie blci, 
Oj pierestàń, małójczyku, 
Da miniè chadzìci! 
Ja nì pierastànu, 
Pakùl ni dastànu 
Wiànka twahó rućwianègo, 
A pièknaho stànu. 
Jeść u miniè zièlje 
Blìzko pierałàzu, 
Jak dàm tabiè naplcisie, 
Zabùdziesz adràzu! 

(Magdùla Bajarczuczyszka) 

228. W. Od Świsłoczy 

Miecióna uliczańka, 
Mnie pà joj nie chadzìci, 

A mniè młóduj, młodziùsieńkoj, 
Usìch chłópcou nie lubìci. 
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229. W. Od m. Jałówki (Nowosady) 
na mel. nr 4167 

Oj,1 wy chmàrenki, wy hrumàdenki, 
Da zydziècies-je rùźnie (sic). 
Oj, niè swarys-je, majà matùlu, 
Szto idù z hulanià późno. 
Oj, cì swàrys-ja, ci niè swàrys-ja, 
Ty miniè nie nawùczysz: 
Kahó ja lublù, za tahó pajdù, 
Ty miniè nie razlùczysz. 
Ja Jàsia lublù, za Jàsia pajdù, 
Za Jàsia maładóho, 
Jàsio małady, kónik warany, 
Siodèłko załatóje. 

(Nastùla Nówikawa) 

230. W. Od m. Łyskowa (w. Kuklicze) 

Oj, pajdù ja dà krynìcy wadzłcy, 
Ażnoż tam siedzłć try bàby czaraunłcy: 
Adnà tàja, szto karówy czarùje, 
A druhàja tàja, szto kachànieczko psùje, 
A trècia tàja, szto swajù dóniu błła. 
Oj, bł(j), màtko, choć nà wièki zamùczysz, 
Takì miniè, màtko, z dwarakóm ni razłùczysz! 

(Dominìsia Kùkła) 

Jesień. Jak ausy żnuć 
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231. W. Od m. Rosi (w. Dychnowicze) 

Staić wierba u kancy dwarà, 
Szto jà-j pasadzìła, 
Nimà tahó małŭojczyka, 
Szto wièr(nie) ja lubìła. 
Ni mà tahó małójczyka, 
Ni z kalìny ćwiètu, 
Ni z kim spàci, razmaulàci 
Da bièłaho świètu. 

Pièrściań złóty, swuj rabóty, 
Chfartùch akalìsty, 
O dàj, Bóża, pryżdàć wiesny, 
Bùdziem pisàć listy. 
Jak pisàli, tak pisàli, 
Papièru ni stàło, 
Słŭońco zyszłó, świèczka zhàsła, 
Pióraczko złamàli! 

(Zósia Żàwarankawa) 
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232. W. Od Rosi (w. Krasna) 

Oj, u łùzi da kalìnka stalć, 
Na kalìncy saławièjko siàdzłć. 
Zakazàli usiù nuoczańku nie spàć, 
Zakazàli daj pièsieńki śpiewàć. 
A jà tóje pa łuhàm razwiedù, 

Swajù mìłu u cielèhu zaprahù, 
Gàrniec miódu pad pałójŭ pryniesù. 
Ni tàk ràda, jak winó zielanó, 
A jà z mìłym dauno bàczyłasie, 
Daj pièrād mìłym razpłàkałasie. 

(Zósia Żàrawankawa) 

233. W. Od m. Porozowa (w. Puszczyki) 

Sìwy kónik, sìwy, 
Ci jà niszczaślìwy, 
Ci jà ni patràpiu 
Da swajè dzieuczyny? 

Sìwy kónik, sìwy, 
Malowàne sànki, 
Ci jà nie patràpiu 
Da swajè kachànki? 

(Hanùla Benedyszczykawa) 
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234. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi 
(w. Studerowszczyzna) 

Balìć majà hałówańka 
Z rànku da wieczóra, 
Nie bàczyła mìleńkaho 
Ni dzìsia, ni uczóra. 
Szkadà majè maładóści, 
Wielìkaji zrószci, 

Och, pajdù ja-j utaplùsia 
Z wysókaho móstu. 
Nie tapìsia, majà mìła, 
Bo dùszu zahùbisz, 
Padàj rùczku, pacałùju, 
Kalì wièrnie lùbisz. 

(Taklùsia Tkaczuczyszka) 

235. Sk. Od Suchowoli 

Czahó ty chódzisz, 
Czahó ty błùdzisz? 
Skaży mnie pràudu, 
Kahó ty lùbisz? 
Oj, znàju, znàju, 
Kahó kachàju, 
Tylko nie znàju 
S kim życi màju. 
Tam bèz rèczeńku, 
Tam bèz bystrùju, 

Padàj rùczeńku, 
Padàj druhùju! 
Tam bèz rèczeńku, 
Tam bèz bałóto, 
Padàj rùczeńku, 
Padàj, załóto! 
Rùczeńki nie dàm, 
Pràudy nie skażù, 
Kahó ja lùbie, 
Tahó nie zgùbie. 

(Paullna Dzieżkōwna) 
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236. W. Od Świsloczy 

129 

Pawièń, pawièń, bùjny wiètru, 

Z za krùcieńkaji hary, 

Prybùdź,1 prybùdź, mój mileńki2, | 
) z r. 

Jak jà màju pawièjaci, 

Kali krùtaja harà? 

Jak jà màju pawiernùcsie, ì 

Kalì czużà staranà? J 
Pakiń, pakłń u czystom póli 
Za haróju adzìń żyć, 
Prybùdź, prybùdź ty dà miniè, j 

0), hawary, majà mìła, 
Oj, hawary choć dà pnià, 
Oj, jèst u miniè ni tabóju, | 

2r. 
Szto hawóryć jak panià. J 

Pakiń, miły, czernabrywy, 
Na sìwym kaniù letàć. 
Idzi da miniè, maładói,ì 

}2 r. 
Wieczèrańku wieczèrać! J 
Oj, wieczèraj, majà miła, 
Swajù wieczèru samà, 

Oj, jèst u miniè ni tabóju | 
i 2 r. 

Szto hatùje dla miniè. J 

Ja dùmała, maładzièńka, 
Szto jà adnà spać lahłà, 
Aż jà swahó mileńkaho | 
Pràwoj rùczkoj abniałà. J 
Och, cipièr ja, maładzièńka, 
Ni dzièwańka, ni udawà, 

Lùdzi kàżuć i hawórać l 
2 r. 

Szto Jasièńkawa3 żanà. J 

v. pawiern]sie mój (jw.) 2 v. milèńki 3 v. Jàsieńkawa 
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237. W. Od Szydłowic 

A pàd móstam 
Ryba z chwóstam, 
Kónik wódu pje, 

Ściereżysie, 
Majà mìła, 
Bo jón cibiè ubjè! 

238. Sk. Od m. Suchowoli 
(w. Żuchów, Jagłowp) 

Co1 ty jest zà pàn 
Co ciè czèkać2 mam, 
Otó uszystek twoj majątek — 
Zielóny żupàn. 
Co ty za pàni, 
Co gàrdzisz nàmi, 

Otó uszystek twoj majątek 
Wièniec rućwiàny. 
Nad moìm wiànkiem 
Orgàny gràjo, 
A nà twóim, moj kochàny, 
Wróny grakàjo. 

1 Jest to dalszy ciąg pieśni zaczynającej się 2 v. kóchać 
od słów: Dziewczyno mója, nàpoj mnie kónia... 
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239. Sk. Od m. Odelska (w. Puciłki) 

Dzieuczyno majà, 
Napój mnie kanià! 
Ja niè będa kónia póić — 
Nie żanà twajà. 
Choć jà nie żanà, 
Alè paniènka. 
To wyciahni ty mniè wady 
Choć póu wiedzièrka. 

Koń wadù pje, 
Kapytami bje, 
Ścierażysie, paniènaczko, 
Bo cibiè zabjè! 
Choć jón zamièryć, 
Alè nie udèryć, 
Bièla rùczka, złóty sygnat 
Abarónić mnie! 

240. G. Od Krynek (w. Spodźwily) 

Hanùla majà, 
Napój mnie kanià! 
Ja nì bùdu kanià paìć 
Ni żŭonka twajà! 
Chóciaż nie żónka, 
Alè paniènka, 
Dàj-że kaniù wady, 
Chóciaż wiadzièrko. 

Koń wodu pjè, 
Nóżkaju bjè, 
Ścierażysa, dzieuczynańko, 
Jon ciebiè zabjè! 
Koń wodu pjè, 
Siedèłkam trasiè, 
Pażdży, pażdży, dzieuczynańka, 
Choć z raczók jeszczè! 
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Czahó-ż ja żdàć màju, 
Ci ty wièlki pan? 
A usiè twajè majęntnóści 
Zielóny żupàn1. 
A sztóż ty zà pàni, 
Szto hàrdzisz mnóju, 
Usiè twajè majęntnóści — 
Wienók rućwiàny. 

Wienók rućwiàny 
Na główie wije, 
Oj, niè adzìn to-j Jàsièńko 
Pa dzièukach mlèje. 
Wienók rućwiàny2 

Na główie nószà, 
Nieràz mieniè Jasiùleńko 
U matùli prósił. 

(Ànna Slàdka) 

241. W. Od Szydlowic 

Oj, ty dzieuczyna, czyrwóna wisznia, 
Czym uczóra ź wieczóra da rniniè ni wyszła? 
Jak mniè dzieuczyni da cibiè chadzìci, 
Bùdu swajè nuożki bièły marazici. 
Och, ty dzieuczyna, ni bŭojsie marózu, 
Ja szàpańku skìnu, twajè nóżki ułóżu, 
Majà szàpańka da ni darahàja — 
Cztyèry tysióncy, dzièuka maładàja. 

242. W. Od Porozowa (w. Skrebła) 

1 v. sukmàn 2 L[idzkie] Od Wasiliszek — rućwiany 
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Oj,.u póli kalina, jenà z wiètru walìla: 
Pawièń, pawièń, bùjny wiètru, sztob jà nie czernièła. 
Oj, wiècier nie wièja i słónco nie hrèja, 
Tŭolki u łùzi pry darózi trawà zielenièje. 
Oj, paszlù ja słùżki da łazy wycinàci, 
A sàm skóczu da dzieuczyny ŭbczki praciràci. 
Adnó ŭoczko wycier, a druhójo płàcza, 
Ja pràz ciebiè, dzièucza-sèrco, swahó kónia tràczu. 
Oj, tràczu ja, tràczu, da kanià waranóho, 
Ja pràz twajó, dzieuczynièńko, lìczko rumianóje. 

(Nastula Nówikawa) 

243. Gr. Od Krynek 

Czamù ty nì pryjèchau 
I czamù ty nì pryszóu, 
Czamù nie pryszóu, jak jà tabiè kazàła? 
Ci kónika ni màjesz, 
Ci daróżki ni znàjesz, 
Ci àd matùli pazwalènia ni màjesz? 

Oj, jà kónika màju 
I daróżańku znàju, 
I àd matùli pazwalènieczko màju. 
Oj, jèść u miniè sióstra 
Nie wielìkaho zrósta, 
To jenà mnie jèchać nie wielèła. 

244. W. Od Świsłoczy 

Czamùż ty niè pryszou, ach, alibó nie pryjèchau, 
Maładzièńki mój, toż jà uczora prasìła1. 
Ci ty kanià ni màjesz, ci daróżańki ni znàjesz, 
Ci àd matùli pazwalènia ni màjesz? 

v. kazàła 
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Ja kónika màju, daj i daróżańku znàju, 
I àd matùli pazwalènieczko màju. 
Jest ù miniè sióstra, ach, niewielìczańka uzrosła, 
To jenà mnie ijèchaci ni wielèła: 
Nie jèdź, bratkó, nie jèdź, ach, nà czużùju staruōnku, 
Tam dà dzieuczyny na cìchu razmowańku, 
Bo ty tam upjèszsie, da i z kónika źwièrnieszsie, 
Sam małódzieńki niesłàwy nabierèszsie. 
Nie bóś, ja nie upjùsiè, oj, jà z kanià nie zwalùsie, 
Maładziùsieńki, niesłàwy nie waźmùsie. 

245. W. Od Świsloczy (w. Pacuje) 

Oj, zarży, zarży, slwy kóniku, 
Da nà pàszańku iduczy, 
Czy niè zaczùje majà dzieuczyna 
Z rùty wienóczak ujùczy. 
Jenà zaczùła, ciàżko uzdychnùła, 
I silnieńko zapłàkàła: 
Czamùż nie pryszóu, czy niè pryjèchau? 
Ja ciè uczóra czakàła! 
Widnó, Jàsieńku maładziùsieńki, 
Ty kóniczeńka nie màjesz? 
Czy mó da miniè, maładzièńkoi, 

Daróżańki nie znàjesz? 
Czy àd matùli, ad starèńkai, 
Pazwalènieczka nie màjesz? 
Ja kónia màju, daróżku znàju, 
Pazwalènieczko màju, 
Z miènszaj siestroju, swajèju radnóju 
Nìgdy łàdu nie màju; 
Miènszaja siestrà—bódaj nie zrósła, 
Mnie hèto, oj, wypłatàła, 
Z mahó kónika waranièńkaho 
Siedèłaczko schawàła. 



NIEPEWNOŚĆ, TĘSKNOTA 135 

246. W. Od m. Łyskowa (w. Kowalowce) 

Oj, dà czamù nie pryszóu, 
Oj, dà czamù nie pryjèchau, 
Jak jà tabiè jeszczè uczóra mawìła? 
Oj, ci kanià ni màjesz, 
Ci daróźańki pytàjesz1, 
Ci àd matùli pazwalènia ni màjesz? 
Oj, jà i kanià màju, 
I daróżańku znàju, 
I àd matùli pazwalènio màju. 
Oj, jèst u miniè sióstra 
Da niewièlkaho zrósta, 
To jenà mnie jèchać nie pazwa)ìła. 
Nie jèdź, bratkó, na2 starónku 

Da dzieuczyny na razmóuku, 
Oj, bó ty tàm upjèszsie, upjèszsie, 
Oj, tó ty tàm upjèszsie 
I z kónika schicnièszsie, 
I niesłàwy, bratkó, nabierèszsie. 
Oj, niè biīōjś, nie biīojś, siestrà, 
Oj, jà tam i niè upjùsie, 
I z kónika nie zchicnùsie, 
I niesłàwańki nie nabiarùsie. 
Oj, pastàulu ja wàrtu, 
Oj, zwieczóra da rànku, 
To-j bùdu znàci z kìm nuocz naczawàci. 

247. W. Od Mścibowa (w. Orańce) 

Miecielica 

Kalì lùbisz, to lublsie. 
Pràudu swajù usiù adkriīoj, 
A nì lùbisz, adkażysie, 
Bljsie u ściènu haławój! 

v. ni znàjesz 2 v. [na]czużù 
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248. W. Od Wołkowyska (w. Kołlątaje) 

Płylì hùsi, płylì (sic) bystraju rakóju, 
Wyjdzi, dzieuczynièńko, razmóusie za mnóju! 
Oj, nl raz, oj, nì dwa z tabóju razmaulàła, 
Takłż bo jà tabiè pràudy ni skazàła. 
Jak ksiiībndz majù rùczku da z twajóju zwiàża, 
Tady Marysieńka usiù pràudańku skàża. 
Stàli Marysieńki rùczańki wiazàci, 
Stàła Marysieńka usiù pràudu kazàci. 

249. Od Narewki (w. Łuka) 
na mel. nr 10 

Płylì hùsi, płylì rekóju bystróju, 
Wydzi, dzieuczynèńko, razmóusa za mnoju! 
Nie ràz ja chadzìła, ni dwà razmoulàła, 
Takì tóbie, dùrniu, pràudy ni skazàła. 
Oj, tady ja tóbie usiù pràudeńku skażù, 
Jak twajì rùczeńki da z maìmi zwiàżut. 
Stàli dzieuczynèńcy rùczeńki wiazàci, 
Stàła dzieuczynèńka pràudeńku kazàci. 

250. W. Od Huieznej (Kusińce) 
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Płylì hùsi, płyli bystraju rakóju1, 
Wyjdzi, dzieuczynièńko, razmóusie za mnóju! 
Nie ràz, ni dwà ràzy z tabój razmaulàła, 
Nìgdy tàbiè, sèrce, pràudy ni skazàła; 
Tady tabiè, sèrce, usiù pràudeńku skàża, 
Jak ksiądz twajù rùczańku da z majèju zwiàża. 
Stàli dzieuczynie rùczańki wiazàci, 
Stàła dzieuczynièńka usiù pràudańku kazàci. 

251. W. Od Jałówki (Nowosady) 

Pawièń wiètru, pawièń, pawièń pałùdniowy, 
Adnièś majè myszli ad głiīoweńki móje. 
Myszli móje, myszli, da czègo wy pryszli? 
Szto z pàd Jèsièńka siwy kónie (sic) wyszli. 
Siwy kóniu, siwy i czornyje brówa, 
Co ty pamyszlàła, dzieuczynèńko (sic) mója, 
Ci ty pamyszlàła u bystry dunàj płyci? 
Ni kciàła, ni kciàła ja zà cièbie ici! 
Płyli (sic) hùsi, płylì bystraju rakóju, 
Wydzi, dzièucza-sèrco, razmóusie za mnoju! 
Ni ràz ja chadziła, ni ràz razmuoulàła, 
Takiż tabiè, sèrco, pràudy ni skazàła. 
Tady tabiè, sèrco, da pràudeńku skażù, 
Jak majù rùczańku da z twajèju zwiàżuć. 
Jak stàli dzieuczyni rùczańki wiazàci, 
To stàła dzieuczyna usiù pràudu kazàci. 

(Nastùla Nówikawa) 

1 v. wadóju 
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252. W. Od Szydłowic (Ozeranki Wielkie) 

Ty kalìna, ty czyrwóna, 
Dzie ty zìmu zimawàła? 
Dzie wyrasła, tam stajàła: 
Nad rèczkaju, nad wadóju, 
Da nàd bystraju rekóju. 
Bystra rèczka kórań myje, 
Tam dzieuczyny sèrco mhlèje. 

Ty dzieuczyna zuchawàta, 
Ni-jdzì zà muż za sałdàta! 
U sałdàta czużà chàta, 
Nósić ràmiec za pleczyma 
I manièruszku z sabóju. 
Mèndra dzièuka, świet z tabóju! 

(Adàm Mikalùć) 

253. Gr. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 

Tam u dwaryē, u wielikom dwarye, 
Tam dzièwaczki1 karowańki daìli, 
Padaìuszy małaczkó cyēdzìli, 
Precyēdziuszy duszù Jàsia paìli. 
Napaiuszy, dyj uhawórywali: 
Oj, nì żanisa ty, Jàsiu sakóle, 
Bo jàk ażèniszsa, to i zmièniszsa, 
Oj, bùdziesz hórszy, hórszy bàbau starych, 
Bùdziesz hórszy, hórszy dziewók maładych. 

(Ànna Słàdka) 

1 v. maladzicy 
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254. W. M-czko Świsłocz 

Oj, chłópcza malójcza, 
Z kàrymi aczyma, 
Na sztó tabiè żiīōnka — 
Kàmień za pleczyma? 
Och, ty bùdziesz plàkać, 
Dólu prakłynàci 

I usió kułakàmi 
Óczki wyciràci. 
Och ty bùdziesz płàkać 
I niè zbiègniesz dóli, 
Och, ty i zahłniesz 
Jak bylinka u póli. 

255. W. Od Zelwy (w. szl. Krzesła) 

Chłópcza małójcza, 
Jaki ty ledàszto1 

Zadùmau żanìcesia 
Da nì màjesz za sztó. 
Bùdziasz ty wièk płàkać, 
Dólu praklinàci 
I kułakóm ślózy, 
Ślózy uciràci.2 

Chłópcza małójcza, 
Z czórnymi3 aczyma, 
Na sztó tabiè żónka — 
Kàmiań za pleczyma? 
Bùdziasz ty wièk płàkać, 
Praklinàci dólu, 
Sàm-ża ty zahìniasz 
Jak bylinka u pólu. 

1 v. ledàszcze 2 v. dōlu praklinàci, ślozy uciràci 3 v. kàrymi 
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ZŁA WIARA 

256. Od Niezbudki (Nowa Wola) 

Po sadóczku pochadżàju, (2 r.) 
Sam jà siebiè razważàju, 
Szto dalèko milu màju: 
Ni mniè listù napisàci, 
Ni samómu pajèchaci. 
Zakladàjcie kóni u sànki, 
Ja pajèdu da kachànki! 
Świecì, mièsiac, świeci, jàsny, 
Bieży, kóniu, bieży, kràsny! 
Świecì, mièsiac, praświeczàjsie, 
Bieży, kóniu, paspieszàjsie! 
Ja podjèchau pod waróta: 
Wydzi, mìła szczyrozłóta! 
Ja podjèchau pod okónco — 
Staìć mìła, jàsno sónco, 
Ja padjèchau i pod dźwièry — 
Stoìt mìła na papièry. 
Wyszła młła, aaczynìła, 

Warócieczka adamknùła, 
Uziałà kanià za powady, 
A miłaho za rùczeńku; 
Wiedziè kanià da stajnìcy, 
A miłaho da świetlìcy. 
Dałà kaniù ausà, sièna, 
A miłamu miódu, winà, 
Samà sièła u kancy stàła, 
Bièły rùczki załamàła. 
Czahó miła, zasmucièła? 
Czy żàl tabiè ausà, sièna? 
Ni żàl że mniè ausà, sièna, 
Ni mìłamu miódu, winà, 
Oj, żàl że mniè maładóści, 
Szto nì bylì pa szczyróści; 
Ni jà upìła, ni jà ujèła, 
Ni jà ludzièj pahledzièła. 

(Audócia Sikórska, 
od połowy dyktowala Hanùsia z Łuplànki) 
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257. W. Od Mścibowa (Wilczuki) 

Pa sadóczku pachadżàju, 
Da sàm sibiè razważàju, 
Szto dalèko milu màju. 
Ni dà jejè lìsty słać, 
Ni samómu pojèchać. 
Świecì, mièsiac, świeci, jàsny, 
Bieży, kóniu, bieży, kràsny! 
Świecì, mièsiac, paświecàjsie, 
Bieży, kóniu, pośpieszàjsie, 
Sztóby milà ni zasnùła, 
Nówych warót ni zamknùła. 
Pryjeżdżàju pàd waróta — 
Staìć mìła, tak jàk złóta, 
Pryjeżdżàju pàd ganèczek — 
Staìć mìła jàk wianèczek, 
Pryjeżdżàju ja pàd dźwièry — 
Staìć mìła na papièry, 
Pryjeżdżàju pàd akiènco — 

Staić mìła, majó sèrco, 
Pryjeżdżàju pàd druhóje — 
Staìć miła, sèrco móje. 
Uziełà kónia za cugièlki 
I pawiełà u stajènku, 
Dałà kóniu ausà, sièna, 
A miłómu miódu, winà. 
Samà sièła u kancy stoła, 
Bièły rùczki załamàła, 
Sìni óczki zapłakàła. 
Czègo, mìła, rùczki łómisz, 
Czègo, miła, ślózki rónisz, 
Czy żałùjesz ausà, sièna, 
Czy miłómu miódu, winà? 
Ni żàl że mniè ausà, sièna, 
Ni miłómu miódu, winà, 
Da żàl że mniè swej młodóści, 
Sztó niè żyjèm pa szczyróści. 

(Antoś Szyckó) 

258. Słc. Od m. Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 
na mel. „Tam za hàjem za dunajem..." z Golnej, Tr[aczyka] 

Za pahódu żyta żàci, 
Za niehódu dóbra spàci. 
Iszli dzièuki żyta żàci 
I zbudzìh — hódzi spàci! 
Twajhó kanià nie widàci, 
Źjeu trawy dwa papłàwy 
Wypiu wady pou dunàju, 
A sàm stànu, padumàju. 
Zakładàjcia kanià u sànki • 

Ja-j pajèdu da kachànki! 
Padjeżdżàju pad waróta — 
Staić dzièuka kraśnièj złóta, 
Na jèj chùstka szarfànaczka, 
Samà-ż janà jak pànnaczka. 
Uziałà kanià za cugièłki, 
Da pawiałà da stajènki, 
A kazakà da zà rùczeńku, 
Daj pawiałà u świetliczeńku. 
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Dałà kaniù ausà, sièna, 
A kazàku miódu, winà. 
U kancy stółu samà sièła. 
I s kazàkam hawaryła, 
Bièły rùczki załamàła, 
Cziīorny uoczki zapłàkała. 

Ci żàl tabiè ausà, sièna? 
Ci żàl tabiè miódu winà? 
Ni żàl ża mniè ausà, sièna, 
Da niè żal mniè miódu winà, 
Da żàl ża mniè życzliwóści, 
Jak ty żywièsz pa szczyróści. 

(Anièla Masalówa) 

259. W. Od m. Łyskowa (w. Kuklicze) 

Dóżdżyk idziè ni hrymìcsa, 
Kazàk jèdzie, czùtko spicsa. 
Puszczù kanià na dalìnu, 
A sàm làhu na hadzinu, 
Na hadzinu, na małùju, 
Na hadzìnaczku druhùju. 
Iszli dzièuki żyto żàci, 
Stàli miniè, maładóho, 
Pa ślèdoczkach uznawàci; 
Ustàń, kazàcze, spisz hadzinu, 
Ustàń, kazàcze, spisz druhùju! 
Uże twuoj kóniczak za try mìli, 
Wyjeu trawy try daliny, 
Wypiu wady pou dunàju. 
Ustàu kazàczek daj i dùmaje: 
Ci mnie kanià szukàci, 
Ci dzieuczyny adwièdaci? 
Kryknuu kazàk na służànki: 

Zakładàjcie kanià u sànki, 
Ja pajèdu da kachànki! 
Padjechdżàje pad waróta — 
Staìć dzièucza łùczszej złóta, 
Padjechdżàje pad ganèczak — 
Staić dzièucza rumianèczak. 
Oj, kryknuła na służànki: 
Dàjcie kaniù ausà, sièna, 
A mìłomu miódu, winà! 
Czahóż, miła, zażuryła? 
Ci pà ousiè, ci pà siènie, 
Ci pà miódzie, ci pà winiè? 
Oj, jà tahó ni żuryła: 
Ni pà ousiè, ni pà siènie, 
Ni pà miódzie, ni pà winiè, 
Da pà swajèj maładóści, 
Szto my żywiom nie u lubóści. 

(Domin!sia Kùkła) 
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260. Sł. Od Derewny, Dworca i Molczadzi 
(Studerowszczyzna) 

Syszóu mièsiac i zarnica, 
A kazàku czùtko spìcsia, 
Puszczù kanià na dalinu, 
A sàm làhu, sapaczynu, 
Ni nà mnóho, na hadzìnu. 
Pryszło dzièucza wódu bràci 
I kàzaka abudżàci: 
Ustawàj, kazàk, abudżàjsie1! 
Twuoj kóniczak za try mili, 
Wyjeu tràwy try daliny, 
Wypiu wady pou dunàju. 
Ustàu kazàczek (sic) dyj dùmaje: 
Sam nì znàju, szto rabici, 
Ci mniè kónika szukàci, 
Ci dzieuczyni adwièd dàci? 
Zaprahàjcie kanià u sànki, 
Ja pajèdu da kachànki! 
I pryjèchau pad waróta — 
Wyszło dzièucza na biīōk złóta, 

I pryjèchau juōn pad dźwièry 
Wyszło dzièucza u papièry 
I hùknuła na służóncy: 
Pryjmcie kanià da stajóncy! 
Dàjcie kaniù ausà, sièna, 
A kazàku miódu, wina. 
Samó sièło u kancy stóła2, 
Da kazàka ani słówa. 
Czaho, dzièucza, zadùmano, 
Cziīorny ūoczki zapłàkany, 
Bièły rùczki załàmany? 
Ci żàl kaniù ausà, sièna? 
Ci kazàku miódu, wìna? 
Ni żàl kaniù ausà, sièna, 
Ni kazàku miódu, wina, 
Da żàl ża mniè maładóści, 
Szto ni lùbisz pa szczyróści. 
Ty sa mnŭōju pjèsz, hulàjesz, 
A druhùju namuoulajasz. 

(Taklùsia Kałmanłszka) 

261. W. Od Porozowa (w. Haniewicze) 

1 v. Śplsz, kazàcza, try hadzlny 2 v. Sam6 sièło na rōh stóła 
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Oj, zyszóu mièsiac, wieczórna zóra, 
Oj, prybùdź, prybùdź, udàły malójczyk, 
Prybùdź u hóści, prybùdź da miniè! 
Wypjem, wypjem z udàłym małójcam, 
Wypjem, wypjem pa czàraczcy wincà. 
Oj, zwieczóra udàły małójczyk, 
Jon płu da hułàu, jon pìu da hulàu, 
Niubàwi świètu Bóhu duszù dau. 
Niubàwi pa udàłum małójcu 
Usie zwany rawùć, usie zwany rawùć, 
Oj, zàra udàłaho małójca 
Chawàć da wiezùć, chawàć da wiezùć. 
Za im, za ìm óciec, màtka idziè 

Ubiwàjecsa, ubiwàjecsa. 
Staìć dzieuczyna u nówych warótcach, 
Naśmiechàjecsa, naśmiechàjecsa. 
Byłó tabiè, małady małojczyk, 
Haryēłki ni płć, haryełki ni pìć, 
Byłó tabiè, udàły małójczyk, 
Nas dźwóch1 ni lubłć, nas dźwóchni lubłć. 
Byłó tabiè, udàły małójczyk, 
Adnù jejè znać, adnù jejè znać, 
Jak zabàczu, uzdùmaju, zapłàczu, 
Óczki zabalàć, óczki zabalàć. 
Oj, wymu, da wymu, da chùstańku 
Óczki praciràć, óczki praciràć. 

(Jùla Husakóuna) 

262. W. Od Szydłowic (Ozeranki Małe) 

Źal żè mniè pa kàczeru, 
Żal żè mniè pa kàczcy, 
Żal żè mniè pa dzieuczyni, 
Da pà toj łajdàczcy. 

Żal żè mniè pa kàczeru, 
Szto nà wódu papłyu, 
Źal żè mniè pa dzieuczyni, 
Bo wièrnie lubłu. 

263. W. Od Mścibowa (w. Wilczuki) 

Oj, u sieniàch, sieniàch, 
Da zà dzwieràmi 
Staìć łóżeczko 
Z padùszeczkami. 
A u tom łażèczku 
Kawalyèr lèży, 

U pràwaj rùczańcy 
Skrypańku dzièrży. 
Och, skrypańka hràje, 
Usio razmaulàje: 
Twajà dzieuczyna 
Z ìnszym hulàje. 

1 Lidzkie. Od Wasiliszek, Nowego Dworu — dźwiūoch 
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264. G. Od m. Krynek (w. Spodźwily) 

A u kamóry, za baczeczkàmi 
Stajàło łóżeńko z paduszeczkàmi. 
Na tóm łóżeńku Jesièńka leżyć, 

U pràwuj rùczancy skrypańku dzierżyć. 
Skrypańka-j ihràje, Jaś razmaulàje — 
Uże (majà) Hanùla z łnszym hulàje. 

(Anna Słàdka) 

265. Sc. Od Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 

Nie1 chadzì, dzieuczà, pŭoź:io zwièczara, Pryszóu da ciebiè razprasicisia: 
Nie palì świècy z v, lībsku jàraho, Ci wialìsz, dzièucza, mnie żanìcisia ? 
Nie mani mienie, maładoha. Żanłsia, żanìsia, ja ab ciè nie dbàju, 
Bo uże twuoj drużók apuoszni razók Jà ab ciè nie dbàju, łnszaho màju. 

(Anièla Masàlowa) 

266. W. Od m. Hnieznej (w. Andrzejowce) 

Dzie ty, hrùszka, zyszłà2? 
A jà u póli zyszłà, 
U sadù wyrasła, 
Na dunàj nachliìłasie. 
Ty dunàj, ty rekà, 
Och, zasmùciłasie. 
Pry haryē, pry łużkù, 
Pry krutóm bierażkù 
Stukaciàć, hrukaciàć, 
Usio razbiīōjniczki; 
Tam muōj miły drużók, 
Moj palubóuniczak. 
Nie pryszóu ja dà cie 
Da-j napìcisie, 
Da pryszóu ja dà cie 
Da razprasicisie: 

Ci pazwólisz ty mniè 
Da ażanìcisie? 
Ażanlsie sabiè, 
Pamaży Bŭoh tabiè! 
Ni biery ty udawy, 
Och, ni sudzł Bŭoża3, 
Da biery ty dzièuku, 
Pamaży Biīoh tabiè! 
Oj, zapalù świècu 
Da z wūosku jàraho, 
Bùdu żdać, nadżydàć 
Chłópca udàłaho. 
Oj, zharyeła świèca 
Da z wuōsku jàraho, 
Oj, żdàła, ni żdàła 
Chłópca udàłaho. 

(Jerynà Chfiłónikawa) 

1 [pieśń] wielkorosyjska 2 v. rasła 3 v. Ni suszy haławy 
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267. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi 
(w. Studerowszczyzna) 

Balìć majà da hałówańka, 
Nawièrno ja pamrù, 
Ej, ej, nawièrno ja pamrù. 
Oj pajdziècia, prywiadziècia 
Kahó ja lublù. 
Oj, prywialì dzieuczyniańku 
Widnó ni màju (sic). 
Wykapàjcia kalódziezia 
Na majóm dwarù 
Ci niè prydzie dzieuczynieńka 
Pa wódu k jemù. 

Pryszłà, pryszłà dzieuczynieńka 
Ranièj ad usìch, 
Da nabràła wadzlczańki 
Pounièj ad usich. 
Prasìu ja wiedzióraczka — 
Jenà ni dałà, 
Widnó dzieuczynieńka, 
Widnó ni majà, 
Oj, dawàu joj złóty pièrściań, 
Jenà ni uziałà. 

(Pałùsia Leukièwiczawa) 

268. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 

A Bóża miībj milùsieńki, 
Hałóuka balłć, 
Ach, hałóuka balìć! 
A Bóża, miioj milùsieńki, 
Mùsi ja umrù, 
Ach, mùsi ja umrù! 
A pajdziècie, prywiedziècie 
Kahó ja lublù, 
Ach, kahó ja lublù! 

Prywiedziècie, pasadziècie, 
Móże żyć bùdu, 
Ach, móże żyć bùdu! 
Wykapajcie krynìczańku 
U wiszniówom sadù, 
Ach, u wiszniówom sadù! 
Ci niè prydzie dzieuczyneńka 
Ràno pa wadù, 
Ach, ràno pa wadù! 
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Pryszłà majà dzieuczyneńka 
Najranièj za usìch, 
Zaczerpàła wiedzièrańko 
Najpaunièj za uslch. 
A jà praszù napìcisa — 
Jenà nie dajè. 

Dajù ja jój złotny pièrścień 
Jenà nie bierè. 
Dóbro byłó dzieuczyneńcy 
Padarùnki brać, 
A cipièr mnie adkazàła, 
Szto nl choczasz znàć. 

(Ànna Słàdka) 

269. W. Od m. Jełówki (w. Nowosady) 

k 

Kawàła zieziùlka u hàju zielenièjszum, 
Płàkała dzieuczyna pa mìłom daunièjszum. (2 r.) 
Zieziùleńka kùje, càły świet radùje, 
Dzieuczyneńka płàcze, kachànka żałùje. 
Kawàła zieziùlka u Warszàwie na gànku, 
Płàkała dzieuczyna pa swajóm kachànku. 
Ni płàcz, dzieuczyneńko, ni płàcz, majà dùszko, 
Z Warszou>kiègo sàdu prywiezù jabłùszku. 
A czórt ciebiè prósić i z twojem jabłùszkiem, 
Porzùcisz ty miniè z dzieciąntkam malùśkim. 

(Nastùla Nówikawa) 

270. W. Od Szydłowic (Bancerowszczyzna) 
Kruciołka 

Dzień dóbry, dzień dobry, zdarówa byłà, 
Czamù ty, sèrdeńko, miniè zabyłà? 
Zabyłà, zabyłà, kazàcza slwy, 
Czamù ty, sèrdeńko, niesprawiedlìwy ? 
Nie tupàj, nie tupàj pieràda mnóju, 

Nie làhu, nie làhu spàci z taboju, 
Choć làhu, choć làhu, ni bùdu spàci, 
Ni bùdu, sèrdeńko, cibiè kachàci. 
Zaryèżu hùsie, zaryèżu dwóje, 
Zaryèżu, zaryèżu ràzam abóje. 

(Fèlko Fèreńczyk) 
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271 W. Od m. Jelówki (Nowosady) 

Lecìć hólub kàla chàty, jon siwy, wałakàty, 
Jon zahudzìć hałaśnièńko, majmù sèrcu trudnièńko. 
Nie hudzìsz ty, sìwy hółub, nie hudzisz ty, niebóże, 
Oj, kahóż ja wièrnie lublù, tak sudzì że mniè, Boże! 
Razsudzìu nas Bóh młleńki, razsudzili (nas) lùdzi, 
Z charószaju dzieuczynoju (tak) niè ustydno nam bùdzie. 
Oj, napjèmsie my wadzicy da z nówaho wiedziercà, 
Oh, niè stój żeż błizko mìniè, da niè kroj mahó sèrca. 
Kałà miniè blizko stóisz a z ìnnaju hawórysz, 
Majó sèrco maładójo da bìz niīożyka króisz. 

(Nastùla Nōwikawa) 

272. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze, Kowalowce, Wiereszczaki i in.) 

Lyècièu hołub kàla chàty da taki siwièńki, 
Zahudzièu hałaśnièńko, majmù sèrcu trùdnieńko. 
Nie hùdź, nie hùdź, sìwy hółub, ni hudzi, niebóża, 
Kahó-ża jà wièrno lublù, pasudzì mnie, Bóża! 
Asudziu miniè Būoh mìleńki, asudzìli lùdzi, 
Szto z harószaju żenóju, to ustydu nie bùdzie. 
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Oj, zrablù ja świècu, świècu, da pajdù1 na wódu, 
Bùdu prasìć ójca, màtki, toż ty dóbraho ródu. 
Oj, napjùsie ja wadzìcy z nówaho wiedzièrka, 
Nie stūoj, nie stuoj blizko miniè, nie kriīoj mahó serdèńka! 
Jak ty blìzko miniè stóisz, z druhóju hawórysz, 
Majó syèrce maladóje biez nóżyka króisz. 

273. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi 
(w. Studerowszczyzna) 

Tumàn, tumàn pa dalìni, 
Szyróki list na kalini, 
Jeszczè szyrszy na jawóry, 
A mūbj mìły na razmówi. 

Klicza, klìcza, dej niè uczùja, 
Niechàj zdaróu tam naczùja, 
Kliczu, kliczu, dej nì màja2, 
Sèrco króuju abliwàja. 

(Halōna Leukièwiczycha) 

274. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 

Pajèchau, pajèchau, 
Badàj ni wiernùusie, 

Jak ty ab majóm sièrdzieczku, 
Na wièki zabyusie. 

1 v. da puszczù 2 nie unimàje (?) 
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275. Sł. Od Zdzięcioła 

U waharódzi czastakiīoł, 
Biarèzinka z boku, 
Chto lubìu da pakìnuu, 
Kab nì wybyu róku. 

276. N. Od m. Horodyszcza i Stwołowicz 
(w. Miedzieniewicze i Zaosie) 

Ni1 spìcsa mnie, nl lażycsa, 
I són mieniè nie bierè, Ą 
Paszouby ja dà dzieuczyny, 
Sam niè znàju dzie żywiè. 
Paprasìuby tawàrysza 
Niechàj ża mniè zawiedziè. 
O tawàrysz lèpszy mieniè, 
Jon dzieuczynu adabjè. 
Syszóu mièsiac, syszóu jàsny, 
Syszłà jàsnaja zarà, 
Żdàła, żdàła mileńkaho, 
Adnà, adnà spàć lahłà. 
Jak usnùła, tak nì czùła, 
Zakipièła króu wa mniè. 
Jak acznùłaś, tak uzdychnùłaś, 
Szto widàła drużkà u śniè. 
O ty klàusia, ty bażyusia, 

Szto"*pà wiek bùdu lubić. 
A ciepierżeż drùh lubièzny 
Sausièm pierastàu chadzìć, 
Kalì mieniè wièrnie lùbisz, 
Biery zà muż za siebiè, 
Kalì mieniè da niè lùbisz, 
Saszlì u majù staranù. 
Waźmì u rùczki pistalècik, 
Prastrèl pràmo hrùdź majù, 
Da napiszy list, bumàhu 
Na mahìłu, na majù, 
Och, chtó znàje, praczytàje, 
Spŭomnić bièdnu siratù. 
Och, chtó znàje, praczytàje, 
Bùduć lùdzi dzivdcsa, 
Bùduć lùdzi dziwìcisa, 
Jak my z tabóju lubìlisa. 

(Paràsia Barysowa) 

NB. Moniuszko „Dziady", w[ielko]rosyjska? 
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277. W. Od Łyskowa (Kowalowce) 

Oj,1 nie spìcsa, nie lażycsa, 
I són miniè nie bierè, 
Paszóuby jà da dzieuczyny, 
Sam niè znàju, dzie żywiè. 
Paprasìuby tawàrysza, 
To jón miniè zawiedziè, 
Jon ad miniè krasiwièjszy, 
To jón miniè adabjè. 
A sztó h'eto za sadóczak, 
Da zielónienieńkoj takój, 
Da sztó heto za małójczyk, 
Da prykràsnoj, maladój. 

(Halōna) 

278. W. Od Łyskowa (Kuklicze) 

Chadzìła dźfewańka da nówaho dwarà, 
Oj, jenà wywieła waranóho kanià,2 

Daj jenà pawiełà da słniaho móra. 
Oj, czamù-ża, miioj kóniku, da wady nie pjèsz? 
Oj, czamù-ża da ty, małady małŭojczyk, 
Da małady małūbjczyk, nie pà pràudzi żywièsz? 
Prydzie wièczar, ćiīomna nóczka, da druhoi idziesz, 
A mniè, maładùju, da u dómu kìdajesz3? 

1 pieśń rosyjska 2 v. Ach, jenà wywadzila waranōho kanià 
3 v. A mniè, maładój, da żàlu zadajèsz? 
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279. Słc. Od Łachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 

hè 

Da pasièju jarycu pszanìcu, 
Na zimù awiós: 
Znàju, znàju, miīoj mìleńki, 
Ni drùżnia żywiósz. 
Da chódziaczy da dà ìnszaj, 
Pièsienki pajósz, 
Da nà majo nówaje padxīorja 
Hółas padajósz. 

Oj, wysadź, wysadź, mìlenkaja, 
Wìszeńkami dwiīōr, 
Kab niè zanósiu wièciar hałasóczka 
Na twiībj nówy dwŭor. 
Oj, wyściel, wyściel, mileńkaja, 
Chùstaczkami dwuor, 
Kab niè upyliu swalch nówych bótau, 
Załatych padkóu. 

(Anièla Masalówa) 

280. G. Od m. Krynek (w. Spodźwily) 

Ach, Bóża mūoj milùsieńki, 
Sztoż jà bièdna i zrablła, 
Szto jà swajhó mìleńkaho 
Hórkim żàlam nakarmłła. 

A jón miniè raz udèryu, 
A jà jehó prakłynàła (sic)1, 
Ciepièr-że jà ràda byłab, 
Kab chóć raz u raczók widàła. 

(Ànna Słàdka) 
1 Lidzkie. Od Wasiliszek, Nowego Dworu, Szczuczyna: prakłynàła, kłyścj, prakłynàć 
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281. G. Od Brzostowicy (w. Golnie) 

Daj, Bóże, nidzièlańki pryżdàci, pryżdàci, 
Trèba bùdzie ójca z haryèłkaju slàci. 
A sàm bùdu, bùdu pad akièncam stajàci, 
Da d ni bùdzie dzièucza z druhìm razmaulàci. 
A użè dzieuczynièńka da z druhìm razmaulàje, 
A majè sèrdejko tak jàk nóżykom krói. 
Abnŭōk jak wūoł, jak wuoł pa daróżkach chódziaczy, 
Abkìs jak lis, jak lis pad akièncam stójaczy. 

(Hólka Janùszczykawa) 

282. N. Od m. Ostrowa (w. Uciosy) 

Daràdź, daràdź, dzieuczynieńka, jak radnàja màci, 
Ci mniè ciepièr żenìcisia, ci nà was pażdàci? 
Och, jà tabiè, kazàczańko, ràdżu, ni daràdżu, 
Ja z tabóju pju, hulàju za druhóho czàju. 
Badàjżaż ty, dzieuczynieńka, prapàła z ràdoju, 
Jaż dà ciebiè z szczyrym sèrcam, samà nie z pràudoju. 
Badàjżaż ty, dzieuczynieńka, tahdà zà muż wyszła: 
Jak u mlyniè na kamièni pszenìczeńka syszłà. 
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Badàjżaż ty, kazàczańko, tahdà ażanłusie: 
Jak u lèsi na dubóczku kukół razpuścìusie. 
Dóżdżyk paszóu, dóżdżyk paszóu, pszenłczenka syszłà, 
Uziałàż tàja dzieuczynièńka, uziałà zà muż paszłà. 
A u lyēsi na dubóczku kukól nie raźwiusie, 
A ty, szèlmo łajdaczyszko, jeszczè nie żanìusia. 

(Audócia Karpièjczyk) 

283. Ng. 

Ciekła rièczka niewiałicaka 
Z wiszniówaho sàdu, 
Kllkau kazàk dziauczynańki 
K sabiè na paràdu: 
Oj, paràdź mnie dzìauczynańka, 
Jak radnàja màci, 
Ci mniè ciapièr żanìcisia, 
Ci uŭsieni żdàci? 
Oj, jà tabiè kazaczèńko, 
Ràdżu i nie ràdżu, 
Ja z tabóju u wièczar siadżù, 
Na druhoho hliadżù. 

Badàj ciabiè, dziauczynańka, 
Z takóju ràdoju, 
Ja dà ciabiè z szczyrym sèrcam, 
A ty z niepràudoju. 
Badàj że dziauczynańka 
U tój czas zà muż paszłà, 
Jak u mlìni na kamièni 
Pszanìczańka uzydzie! 
Badàj że ty, kazàczańku, 
U tój czas ażanìusia, 
Jak suchł dubóczak 
Razpùścić listóczak. 

284. W. Od m. Międzyrzecza 

Ciekłà rèczka bystreńkaja1 

Z wiszniówaho sàdu, 
Klłkau kazàk dzieuczynièńki2 

Da siè na paràdu. 
Paràdź że mniè, dzieuczynièńko, 
Jak ródnaja màci: 
Czy mniè cipièr żenìcisie, 
Czy līosieni żdàci? 

Oj, jà tobiè, moj kazàcza, 
Ràdżu i nie ràdżu, 
Ja z tabóju wièczar stajù, 
Na druhoho hladżù. 
Oj, bodajcie, dzieuczynièńko, 
Z twajèju ràdoju, 
Ja dó ciebiè z szczèrym sèrcam 
A ty z niepràudoju! 

v. z pàd chmièlniczka 2 ...neńko (?) 
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Aj, bódaj ty, dzieuczynèńka, 
U tój czas zà muż pószła, 
Jak u młynie na kamièni 
Pszenìca wyróśnie. 

Oj, bódaj ty, kazaczèńku, 
U tój czas ażanìusie, 
Jak u lèsi na harèsi 
Barwinak razwiusie! 

285. Ok. Szydłowic (Ozeranki Wielkie) 

[Ciekła reczka... itd. jak pod nr 284]1 

(Marysia Kacierynczyna)j 

286. W. Od Jałówki (w. Nowosady) 

Oj, uczóra zwieczóra, 
Zyszou mièsiac, jàsna zóra, 
Tam majà dzièuczyna, 
Serdèńko jedyna, 
Da nà dóli lon póle. 
Oj, jàk póle, tak póle, 
U harù pahladàje: 
Oj, dzièż, moj miłeńki, 

Hałubók slwieńki? 
Jon z arłàmi letàje, 
Jon letàje, letàje, 
Jon dà brùku prypadàje: 
Jak brùku, tak brùku, 
Padàj, mìła, rùku, 
Padàj, miła, rùku! 
Ja rùczeńki ni pàdam (sic) 

1 Na tę mel. śpiewają tę samą pieśń [nr 284] w ok. Szydłowic, w. Ozeranki Wielkie 
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I slawièczka ni zagàdam. 
Siedłàj, siedłàj, kónia, 
Zjeżdżàj z maho dwóra, 
Ty niè muj, ja niè twója! 
Ja kónika siedłàju, 
Ja dà kónika gadàju: 
Niesì miniè, kóniu, 
Niesì miniè, wróny, 
Da bystraho dunàju. 
Oj, dùnaju, dùnaju, 

Szto jà nà siè dùmaju: 
Ci mniè żenìcis-je, 
Ci mniè tapìcis-je, 
Ja sàm, młódy, ni znàju. 
Addajù Bóhu dùszu, 
A rybańcy bièło cièło, 
Praz ciebiè, dzièuczyno, 
Serdèńko jedyno, 
Swajó życió kanczàju. 

(Nastùla Nōwikawa) 

287. N. Od m. Mołczadzi (w. Swarotwia) 

Stajàła1 róża pry darózi, 
Da nà jejè ójczeńko żurycsa. 
Żùrsie, nie żùrsie, ójcza muoj, 
Da niè ty wiènczyk mnie skazàu, 
Skawàu mnie wiènczyk małojczyk 

Mnie maładói skazàu: 
Ni jdzì, dzieuczyna, ni zà kóho (sic), 
Czekàj miniè maładóho. 
Kab jà rózumu ni mièłab, 
To dà wièku sidzièłab. 

(Tochfìla Leukiewiczànka) 

Pieśń powyższą zaczynają śpiewać jeszcze przed Boźym Narodzeniem, podczas postu zwanego Pilipówką 
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288. N. Od Ostrowa (Uciosy) 

Oj, u łùzi, u łùzi stajàła bieriīōza, 
Da pry tuj bieruozi stajàu ułàn hiīōży, 
A pry tiībm ułàni try dzièuki stajàło: 
Adnà dzieuczyna ułanà palubìła, 
A druhàja kaszùlańku jemù szyła, 
A tryèciaja da paścièl bièlańku słàła, 
Paścièl bièlańku słàła, dyj ułanà czarawàła. 
Lecièu cziībran wūbran cièraz bùor gràczuczy, 
Zapłàkau małady ułàn u pachód iduczy. 
Nie tàkża młūody ułàn, jak kràsna dziewìca, 
Wyszła za waróta dy-j zahałasìła: 
Dzierżù na rùczańkach żaunièrskaho syna, 
Oj, synie mubj, synie, nimà u raccy kancà, 
Da nimà u ciebiè radnièńkaho ojcà! 
Oj, synie, miīōj synie, nimà u raccy liībdu, 
Nimà u ciebiè, synku, radnièńkaho ruodu! 

(Audócia Karpièjczykawa) 
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289. G. Od m. Krynek (w. Spodzwiìy) 

A hlànu ja u abałóniu (okno) i bàczu ja na Ukralnu, 
A tàm, mianiè, na Ukraìni da zawùć mieniè Wałynic. 
Ci usiè tyje sady ćwitùć, katóryje razćwitàli, 
Ci usiè tyje szlùby bierùć, katóryje razmaulàli? 
Paławìna sadù ćwiciè, paławłna apadàje, 
Paławìna szlub bierè, paławìnu pakidàjuć, 
A zà mianiè dzièukie bjùcsa, maładzicy parywàjuć; 
Stàry bàby z bóku stajàć, śluozańkami abliwàjuć. 

(Hànna Słàdka) 

290. W. Od m. Łyskowa (w. Haniewicze) 

Kraj rèczańki, kraj dunàju 
Bystro wadà ljècsie, 
Lublu kazàk dzieuczynièńku, 
A ciepièr śmiejèćsie. 

Czy ty śmièjsia, czy niè śmièjsia, 
Tabiè twój śmièch bùdzie, 
A z nàszaho kachànieczka 
Niczóho nie bùdzie. 
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Harŭoch bièły, harūoch bièły, 
Saczewlca drūobna, 
Lubìu kazàk dzieuczynièńka, 
Katóra nadóbna. 
Oj, màju ja róuny hółas, 
Puszczù pa leszczyni, 
Ni adnù ja nóczku nie spàu, 
Płàkau pa dzieuczyni. 
Oj, màju ja róuny hółas, 
Puszczù pa dunàju, 
Nie adnù ja dzièuku zdràdziu, 
Jeszczè dzièsiać màju: 
Adnà szyje, druhà myje, 
Trèjcia wyszywàje, 

A czećwièrta ślezkàmi ljè, 
Piàta amdlewàje, 
A szóstaja chùstku rùbić, 
Siiiodma wybièl(i)waja, 
A tìosmaja wyprasùje, 
Małójczyku paszlè, 
A dziewiàtu u tàniec wiedziè, 
Z dziesiàtaju bùdu, 
Takìż swahó kachànieczka 
Nìgdyż nie zabùdu. 
Hółub sìwy, hółub sìwy, 
Hałùbka siwièjsza, 
iJbjciec mìły, màtka mìła, 
Dzieuczyna milèjsza. 

(Domìnik Zóntak (sic)) 

291. Slc. Od m. Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 

Zakukùj, zabrukùj, słwy hałubóczku, 
Na czyrwóntìoj kalìni, 
Zatużyu, zanùdziu małady małiīojczyk 
Pa charószuj dzieuczyni. 
Da czahó tùżysz, da czahó ty nùdzisz, 
Da hałóuku kłapócisz? 
Ja-j sàma znàju, mnie lùdzi hawórać, 
Szto paklnuci chóczasz. 
Ci pakìniasz, ci ty nie pakìniasz, 
Ta tużyci ni bùdu, 

Najmù sabiè nówuju światlìcu, 
Adnà życi bùdu. 
Da pasièju szeukówaju trawù, 
Chóćby na pamóści, 
Ci nià prydzia mióoj mileńki 
Aż dà mieniè u hości. 
Rasłà, rasłà szeukówaja trawà, 
Daj wiànuci stàła, 
Żdàła, żdàła mìłaja miłóha, 
Daj i płàkać stàła. 
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Da chilèciesie, zielónyja łózy, 
Adkùl wièciar wièje, 
Da hladziècie, cziīornyje līoczy, 
Adkùl mìły jèdzie. 
Da chililìsia zielónyja łózy 
Adkùl wièciar wièja, 
Da hladzièli czūornyja līoczy 
Adkùl miły jèdzie. 
Da chilìsia zielónyja łózy, 
Da użè pierastàli, 

Da hladzièli czŭornyja uōczy, 
Da użè płàkać stàli. 
Da palèć, da palèć, sìwy hałubóczku, 
Da palèć na Ukraìnu, 
Da skaży, prykaży majmù miłomu 
Zaczym ja tut hìnu. 
Choć jà hìnu, choć ja hìnu, choć jà 
Ta tùt żyć ni bùdu. prapadàju, 
Najmù sabiè nówuju świetlicu, 
Adnà, życi bùdu. 

(Anièla Masalówa) 

292. L. Od Wasiliszek (w. Korewicze) 
na mel. „Siedzić hołub na duboczku". 

A czyjèż tam pàru kóniaj 
Pa puoli chadzìli, 
Ci nl tahó źwiedzì-świèta, 
Szto my u dźwiūoch lubìli? 
Oj, lubìli, kachàlisia, 
Nas lùdzi ni znàli, 
Jak pryszłósie razstàcisie, 
Jak ćŭōmnyje chmàry. 
O, ty jèdziesz, adjehdżàjesz, 
Nie chóczesz tut byci, 

Da dàjża mnie tako zièlja, 
Kab ciè pryzabyci. 
Raściè, raściè takó zièlja 
Wyszaj pierałàzu, 
Jak napàrysz i napjèszsie, 
Zabùdziesz adràzu. 
Bùdu pàryć, bùdu pìci, 
Kàpialki ni upùszczu, 
Tady tólki zabùdusie, 
Jak ŭoczańki splùszczu. 

(Jazùl Jànczyk) 

293. L. Od Wasiliszek (w. Korewicze, Zbrożki) 
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SiedzLć huołub na dubiīoczku, 
Hałùbka na wiszni, 
Skaży, skaży, miła prŭoudu, 
Szto màjasz za myśli? 
Ci jà tabiè ni kazàła, 
Ci ni hawaryła, 
Ty u daruożku adjehdżàjesz, 
A jà niszczaślìwa. 
Miīoża màjasz jakó zièlja, 
Daj mniè napicisie, 

Kab jà mahłà, miīoj milańki1, 
Cibiè zabycisie. 
Raściè, raściè takó zièlja 
Wyszaj pierałàzu, 
Jak dàm tabiè napicisie, 
Zabùdziesz odràzu. 
Bùdu pàryć, bùdu pici, 
Krŭopielki nie upùszczu, 
Tady tiiolki zabùdusie, 
Jak ŭoczańki splùszczu. 

(Lidja Potułłówna) 

294. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 

Ach, ty hrùszka, ty majà, ty kudràwieńkaja, 
Dzie ty, hrùszka, izrasłà, małaszczàwieńkaja ? 
Zrasłà ja u łużkù, pry krutóm biereżkù, 
Pałiwàli mieniè winom i miedóczkom. 
Ci ty, drŭżku, pryszóu ażanicisa? 
Ci ty, drùżku, pryszóu razpraszczàcisa ? 
Nie pryszóu ja dà ciebiè ażanicisa, 
Da pryszóu ja dà ciebiè razpraszczàcisa. 
Ażanisa ty sabiè, nichàj daść Bóh tabiè! 
Nie biery, ty udawy, nie suszy haławy, 
Waźmì dzièwaczku palubouneńku, 
Jenà tabiè i skàże usiùju pràudeńku. 

(Hànka Słàdka) 

1 v. szczyrańki 
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295. W. Od Łyskowa 

Ty bieróza majà, ty kudràwaja, 
Och, kalì ty zyszłà, maładżàwaja? 
Ja wiesnóju zyszlà, lètam wyrasła, 
Pa krèj bierażkù na żóutom pieskù. 
Zapalàła świècu z wósku jàroho, 
Wyhledàła, wyhledàła mìłaho swajóho. 
Paszóu moj mìleńki pa daróżańkach, 
Zastuczàu, zahuczàu pad akónańkach. 
Czy tó dóbry czaławièk, czy razbiīojniczak ? 
Czy muoj mìły, milùsiańki palubóuniczak ? 
Hèto nichtó ni czuży, ni razbójniczak, 
A twuoj miły, czarnobrywy pałubóuniczak. 
Aàczynìła mìleńkamu sièni i chàteńku, 
Pasadzìła mileńkaho da-j nà łàweńku, 
Naliłà ja mìleńkomu winà czàroczku. 
Pij, pìj, moj ty miły, moj miły drużóczku! 
Nie pryszūou ja da ciè da napìcisie, 
Da pryszuou ja da ciè paprasìcisie: 
Czy pazwólisz ty mniè ażanìcisie? 
Ażanìsie, mìleńki, pamaży, Bóża! 
Nie biery udawy, nie sudzì, Bóża, 
Da waźmì sabiè dzièwańku maładzièńkuju. 

296. W. Od Łyskowa 

na mel. nr 136 

Czèraz chàtu da u kamóru 
Iszłà màtańka pa wódu. (2 r.) 
Iszłà màci wódu bràci, 
Leżyć kazàk na krawàci. 
A u kazakà kùdry ujùcsa 
A u dzièuczyny ślózy ljùsca. 

Nie płàcz dzièucza, nie żurysia, 
Jeszczè kazàk nie żanìusa. 
Jak jà bùdu żanlcisia, 
Praszù syèrca dziwicisia, 
Praszù syèrca dziwìcisia, 
To dàm pìwa napìcisia. 



MIŁOŚC NIESZCZĘŚLIWA 163 

Twajó pìwo nam niemłło, 
Twajà màci czaraunica, 
A siestryca razłùcznica, 
Razłuczyła nas z tabóju, 
Jak rybańku z wadóju. 
Szczùka ryba pa dùnaju, 

A jà, młóda, pahulàju. 
Szczùka ryba z akuniàmi, 
A jà, młóda, z małajcàmi. 
Szczùka ryba pa piesóczku, 
A jà, młoda, u wianóczku. 

297. Słc. Od m. Lachowicz i Klecka 
(w. Szczasnowicze) 

Tumàn, tumàn pa dalìni, 
Szyróki list nà kalìni, (2 r.) 
Jeszczè szyrszy na dubóczku, 
Lubìu hółub hałubóczku; (2 r.) 
Choć niè swajù da czużùju — 
Siudy, sèrco, pacałùju. (2 r.) 
Na sztó czużù caławàci, 
Sèrcu żàlu zadawàci. (2 r.) 
Za suchìmi łŭozańkami 
Płàcza dzièuka śluozońkami. (2 r) 
Ni płàcz, dzièuka, ni żurysia, 
Jeszczè móład, ni żanìusia. (2 r.) 

Da jàk bùdzie żanìcisia, 
Pryszlè piwa napìcisia. (2 r.) 
Twajó piwa mnie niè dziwa, 
Twajó słówa mnie niè mìła, (2 r.) 
Twajà màci czaraunìca, 
Siestrà huorsza razłùcznica, (2 r.) 
Razłuczyła iz sa mnóju 
Jak rybaczku iz wadóju. (2 r.) 
Jak rybaczka na czwyróczku, 
Tak jà, maładà, u wianóczku. (2 r.) 
Jak rybaczka s akuncàmi, 
Tak jà, mładà, s małajcàmi. (2 r.) 

(Anièla Masalówa) 

298. W. Od m. Łyskowa (w. Kowalowce) 

Kalìnańka czyrwónaja1, 
Dzieuczynièńka maładàja 
Husarù świet zawiezàła. 
Zawiezàli maładzìcy, 
Charószyje kruhłowìcy. 
Paszłà màci wodu bràci, 

Leżyć łmsàr u krawàci. 
Cìcho, dzièucza, nie żurysie, 
Jeszczè że jà nie żanìusie. 
A jàk bùdu żanìcisie 
Praszù, sèrca, dziwìcisie; 
A jàk bùdu żanicisie. 

1 opuszczona... [wyraz „opuszczonac' wpisany między pierwszym a drugim wierszem pieśni] 
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To dàm pìwa napicisie. 
Twóje piwo mnie niè dzìwo, 
Twóje słowo najdziunièjszy, 
Twajà màci czaraunica, 
A siestryca razłùcznica. 
Szumìć wiècier pa dzièrawi, 
Aż dzièrawo hniècsie, 

Balìć, balìć majó sèrdańko, 
Aż ślózańki ljùcsie, 
Nachilìusie klon dziurawy 
Na majó akiencó, 
Ja dùmała, szto nielùba, 
Aż miłóje serco. 

299. W. Od m. Świsłoczy 

Mhlìsto, mhlìsto na dalini, 
Szyróki list na kalìni, 
Jeszczè szyrszy na dubóczku, 
Paniàu hółub hałubóczku. 
Choć niè swajù to czużùju: 
Chadzì, syèrce, pacałùju! 
Na sztó toje całowànie, 
Syērcu tùhi zadawànie. 
Nie zadawàj syèrcu tùhi, 
Nie wóźmiesz ty, wóźmie druhi, 
A niè druhì, wóźmie tryējci, 
Ja niè bùdu tak dà śmièrci1. 
Jak jà bùdu żanicisie, 

Praszù, sèrce, dziwicisie, (2 r.) 
Jeszczè pìwa napicisie. 
Twajó pìwo mnie niè diìwo, 
Dziunièjszaje twajó słówo, 
Twajà màci czarounìca, 
Siestrà szèlma, razłùcznica. 
Razłuczyła nas z tabóju, 
Tak, jàk rybańka z wadóju. 
Jak rybańku z akuńcàmi — 
To tàk miniè z małajcàmi, 
Jak rybańka na dunàju — 
Tak jà, młóda, propadàju. 

300. W. Od Łyskowa (Kuklicze) 

Kalinańka czyrwanàja 
Acónuszka (sic)2 pryzouwiàła, 
Maładàja dzieuczynièńka 
Husarù świet zawiazàła, 
Husarù świet zawiazàła. 
Zawiazàli kruhłalìcy, 
Charószyje maładzicy. 
Oj, z chàty da u kamóru 
Iszłà matùlka pa wodu; 
Iszłà màci wódu bràci, 
Leżyć husàr na kerawàci. 
A husarù kùdry ujùcsia, 
A dzieuczyni slózy ljùcsia. 
Ni płàcz, dzièucza, ni żurysie, 

Jeszczè husàr ni żeniusie 
Jak jà bùdu żenìcisie, 
To dàm pìwa napicisie. 
Twajó pìwo nam niè dzìwo, 
Twajà màci czaraunica, 
A siestryca razłùcznica, 
Razłuczyła nas z tabóju, 
Jak rybeńku i z wadóju. 
Sztùka ryba pa dunàju, 
A jà, młóda, pahulàju. 
Sztùka ryba po piasóczku, 
A jà, młóda, u wianóczku. 
Sztùka ryba i z wiencàmi, 
A jà, młoda, z małajcàmi. 

v. na świeci 2 ad sonuszka 
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301. W. Od m. Porozowa (w. Haniewicze) 

Oj, z pàd ciómnaho lyēsu, (2 r.) 
Z pàd zielónaho hàju (2 r.) 
Sìwy koń wybiehàja, (2 r.) 
A zà tym kóniczeńkam (2 r.) 
Daj kazàczak bieżàje. (2 r.) 
Jon biehuczy howóryć: (2 r.) 
Chto mahó kanià złówić? (2 r.) 
Kalì złowìć starùszek, (2 r.) 
To, tó cièścieńko bùdzie; (2 r.) 
Kalì złowìć staràja (2 r.) 
To, tó cièścieńka bùdzie; (2 r.) 
Kalì złowìć maładzièniec, (2 r.) 
To, tó szwagierkó bùdzie; (2 r.) 
Kalì złowìć dzieuczyna, (2 r.) 
To tó miłaja bùdzie. (2 r.) 
Dzièucza tóje i czùło (2 r.) 
Ràno pa wódu iduczy, (2 r.) 
Oj, kìnuła wiedziórco (2 r.) 
Da nà bystro aziórco, (2 r.) 

Samà pabieżàła (2 r.) 
Pad tój haj zielónieńki (2 r.) 
I kónika zymàła, (2 r.)( 
Kazakù da rùk dałà. (2 r.)'1 

Oj, czy pómnisz, kazàcze, (2 r.) 
Szto pàd hàjem hawaryu? (2 r.) 
Oj, zabyusie dzieuczyno, (2 r.) 
Szto pàd hàjem hawaryu. (2 r.) 
Oj, skaràj Cibiè, Bóża, (2 r.) 
Oj, u szczàści, u darózi, (2 r.) 
Oj, u szczàści, u darózi! (2 r.) 
Nalecièłi hùsałki (2 r.) 
Da nà pou z lebiedziàmi (2 r.) 
I skłacìli wodu (2 r.) 
Da nà pou z kremieniàmi. (2 r.) 
Dzièucza, tam douho stàła, (2 r.) 
Nim wadà czysta stàła, (2 r.) 
Póśle wady nabràła, (2 r.) 
Da dómu pabieżàła (2 r.) 

(Jùlja Husakŭouna) 

302. W. Od Świsłoczy (Dworczany) 

Oj, pà móry, pa móry (2 r.) 
Husàr hùsi haniàje, (2 r.) 
Na małŭojcy hukàje: 

Oj, małójcy, małójcy, 
Nakażyēcie dzièwańcy 
Niechàj zà muż da idziè, 
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Niechàj na miniè nie żdżè. 
Bo jà husàr małady, 
A dà tahó bahàty: 
Sórak awièc u ouczàrni, 

Tryccać kóni na stàjni, 
Jàłouniku biz lìku, 
Ty dzieuczyna letnikù1. 

303. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 
na mel. nr 278 

Czàrez mubj nadwuorak małŭojczyk idziè, 
A mniè, maładzièńkaj, żàlu zadajè. 
Och, ty, majà mìła, ty, mìłaja majà, 
A dziè-że padzièłasia da prysiàha twajà? 
Och, pastàu, mìłaja, na dwaryē wierbà, 
Skul bùdu ja jèchaci da ciabiè zajdù. 
Zaściełì, mìłaja, da papièrkami dwuor, 
Da sztób ja niè pawalàu da swaìch czebatóu. 
Badàj ty, młły, mìły, tahó nie dażdàu, 
Oj, sztóby ty majè papièraczki da walàu! 

304. W. Od Łyskowa 

Oj, wychadziła dzieuczyna z dwarà, 
Jenà wywadziła waranoho kanià 
I napaiła z sìniaho móra. 
Czamù ty, kóniu, czamù wady nie pjèsz? 
Czamù, mìły, pa pràudzi nie żywièsz? 
I czèraz moj da dwūorak muzyki wiedzièsz, 
Mnie maładzièńkuōj żàlu zadajèsz? 
Ty sabiè dzieuczynu za rùczańku wiedzièsz, 
Miniè maładzièńku adnù kidàjesz. 

1 v. biednikù; letnìk — w latach, podstarzała 
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Och, żywì, młła, bùdź zdarówaja, 
Ja ni twój, ty ni majà! Ty ni mój, ja ni twajà? 
Och, ty uże ni miīoj, a jà ni twajà? 
Och, dzièż da padzièłasie prysiàha twajà? 
Pasadzì, mìła, u warótach wièrbu1 — 
Skùl bùdu jèchać da ciebièż zajèdu, 
Zaściłàj, młła, da papièrami dwuor, 
Kab jà ni pabrùdziy da załatych padkou. 
Oj, kab ty nłgdaczkì da ni dażdàu, 
Oj, kab padkówami papièry da daptàu! 

305. W. Od Hnieznej (w. Kusińce) 

Zdràda, zdràda, czórny oczy — zdràda, 
Czemù u cibiè, małójcze, nipràuda, 
Czemù u cibiè, małójcze, nipràuda? 
Oj, ty kazàu, bùdziesz miniè bràci, 
A cipièr jèdziesz druhój szukàci, 
A cipièr jèdziesz druhoj szukàci. 
Choć prajèdziesz Pólszczu i Krałnu, 
To nł znàjdziesz nad miniè dzieuczynu. 
A choć znàjdziesz z kóńmi i wałàmi, 
To nì znàjdziesz z czórnymi brywàmi, (2 r.) 
A choć bùdzie ad miniè pieknièjsza, 
To nł bùdzie sèrco prychylnièjszo. (2 r.) 

(Stèfka Znajdzìńska) 

1 v. Lidzkie. Od Wasiliszek: wierbà, wièrba 
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306. W. Od Świsłoczy 

Oj, u lèsie klón-dzièrawo rasłó, 
Chadzìu Jàsio da dzieuczyny puoźno. 
Oj, nie chadzì, Jàsiu, da miniè 
I niè rabł ty słàwy mniè. 
(Oj,) ja słàwy twajè nie bajùsie, 
Kahó wièrnie lublù — ażaniùsie. 
Czy zdarówa czarnobrywa majà? 
Oj, zdarówa, muoj mìły, zdarówa, 
Annó skaży czy swàtaćsie bùdziesz? 
Oj, mùsić ty inàczej dùmajesz — 
Miniè, ach, pakìnuci màjesz, 
Mùsić sabiè innói szukàjesz. 
Oj, chóć znajdzièsz z kóńmi da z wałàmi; 
To niè znajdzièsz z takìmi brywàmi; 
Oj, chóć znajdzièsz z rùsaju kasóju, 
To niè znajdzièsz z takóju krasóju; 
Oj, chóć znajdzièsz na lìczku bièleńku, 
To niè znajdzièsz na słàwu wièrnieńku; 
Oj, chóć znajdzièsz u żupaniè sìnieńkom, 
To niè znajdzièsz jak jà maładzièńka; 
Oj, chóć znajdzièsz u żiīoutych czarawìczkach, 
To niè znajdzièsz jak jà niewielìczka. 
Kall, mìły, miniè pakidàjesz, 
Pakìńże mniè kanià waranóho, 
Kab niè zabyła ciebiè maładóho; 
Pakìńże mniè załató siedzièlco, 
Kab niè zabyła ciebiè, majo sèrco; 
Pakìń, mìły, żupànik slnieńki, 
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Kab niè zabyła, szto ty mój mileńki1; 
Pakìńże mniè, mìły, swój kantùsik, 
To niè zabùdu ab twuoj cziīorny ùsik; 
Pakiń, miły, czyrwóny pajasóczak, 
To niè zabùdu ab twój hałasóczak. 
Oj, spràu, mìły, załaty pawódy, 
To jà bùdu kónia wadzìci da wódy. 

307. Ng. 

Skazàu, sèrco, szto swàtacsia bùdu, 
A ciepièr że dùmajesz, hadàjesz, 
Widnó ty miniè pakinuci màjesz, 
Widnó ty sabiè ìnszaj szukàjesz? 
Oj, chóć znajdzièsz z kaniàmi, da z wałàmi, 
To takì nie znajdzièsz z czórnymi brywàmi; 
Oj, chōć znajdzièsz z rùsaju kasoju, 
To takì nie znajdzièsz z takóju krasóju; 
Oj, chóć znàjdziesz na liczku bièleńku, 
To takì nie znàjdziesz na słàwu wièrnieńku; 
Oj, chóć znajdzièsz u żupaniè sinieńkom, 
To taki nie znajdzièsz jak ja maładzièńka; 
Oj, chóć znajdzièsz u żŭoutych czarawìczkach, 
To takì nie znàjdziesz jak jà niewielìczka. 
Kaliż, miły, miniè pakidàjesz, 
Pakiń że mniè kanià waranóho, 
Kab jà nie zabyła cibiè maładoho; 
Pakìń że mniè załatoje siedzièlco, 
Kab jà nie zabyła cibiè, majó sèrco; 
Pakìń, miły, żupàn sinièńki2, 
Kab jà nie zabyła jakì ty maładzièńki; 
Pakìń, mìły, czyrwón pajasók, 
Kab jà nie zabyła jakì twoj hałasók; 
Pakiń, miły, żtīouty czarawìczki, 
Kab jà nie zabyła jaki ty niewielìczki. 
Oj, spràu, mìły, załatóje wadziło, 
Kab jà twajhó kanià da wady wadzìła. 
Na sztóż, majà mìła, zxīołato cieràci, 
Bùdziesz mahó kanià z wiedrà napawàci. 

1 v. milèńki 2 v. slnieńki 
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308. W. Od m. Jałówki (w. Nowosady) 

Bywàj, bywàj, mìlaja, zdarówa, 
Ja kawalyèr, ty bièdnaja udówa. 
Oj, papłynie, miīoj mìly, papłynie — 
Znàju dóbro — jon miniè pakinie. 
Pa czóm, mìła, ty miniè paznàła, 
Szto jà cibiè pakinuci màju? 
Ci pà majóm kóniu waranómu? 
Ci pà majōm siedlè załatómu? 
Ci pà majim lìczku rumiànomu? 
Ni pà twajóm liczku rumiànomu, 
Da pà twajóm kóniu waranómu. 

Szto ty czàsto da stajèńki chódzisz, 
Szto ty kóniu abrók, sièno nósisz. 
Waźmi, milèńki, miniè z sabóju. 
Bùdu twajèju wièrnaju słuhóju, 
To jà tabiè śnièdanie zhatùju. 
U ciómnum lyèsi zieziùleńka kujè, 
To jenà mnie śnièdanie zhatùje. 
A chtóż tabiè kaszùlu wymyje? 
U czystum póli drūobny dóżdżyk 

chwószcze, 
To jón majù kaszùlu spałoszcze. 

(Nastùla Nōwikawa) 

309. Od Narewki (w. Łuka) 
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Oj, u łùzi kallneńka razćwiłà. 
Ciepièr że mniè dzieuczyneńka niemiłà. 
Caławàu ja, abymàu ja, 
Da sèrdeńka prytulàu ja, 
A jà dùmau majà bùdziesz. 
Ty dzieuczyna, ty suchóīeńka mojà, 
Kàżut lùdzi, szto ty ni bùdziesz mojà, 
Kàżut lùdzi, ja sàm bàczu, 
Praz ciebiè ja lèta tràczu, 
Ja pràz ciebiè, maładùju. 
Ty kazàcze, ty nieaciècki synie, 
Oj, ty kazàu, sztó wa wièk nie pakìniesz, 
A ciepièrka pakidàjesz, 
Sèrcu tùhi zadawàjesz 
I swajómu, i majómu. 

Nie jèdź, nie jèdź, kazaczèńku, haràmi, 
Bo zarasłà daróżońka czàrami. 
A jà czàrou bajùsie, 
Kudy schaczù pawiernùsie, 
Kudy hlànu to-j pajèdu. 
Oj, wiernìsie, kazaczèńku, wiernisie; 
Jest u mieniè miód, harèłka—napljsie. 
Tam u póli kryniczeńka, 
Tam zimnaja wadzìczeńka, 
Jak jà schóczu, to-j napjùsie. 
Oj, wiernìsie, kazàczeńku, wiernìsie, 
Jest u miniè paścièl bièła—wyśpisie. 
Za rekóju stażók sièna, 
Tam majà paścièl bièła, 
Jak jà schóczu, toj wysplusa. 

(Kàsia Rabczèuska) 

310. W. Od Hnieznej (Kusińce) 

Zapall, màtko świèczku, 
Da puści u czysto póla, 
Tam majà miła, tam czarnabrywa, 
Da pszanìczańku póla. 
Oj, jàk póla, tak i póla, 
U harù pazieràje1, 
Oj, siwy sakół, da siwiùsieńki 
Z hary da wyletàje. 

Och, letàje, tak letàje, 
Bo skrydèłka jon màje, 
Oj, lubiu kazàk kràsnu2 dzieuczynu, 
Da cipièr pakidàje. 
Ja mièsiac pierachraniù (sic), 
Oj, wyjdzi, dzieuczynièńko, 
Wyjdzi, wyjdzi za kamóru, 
Ja z tabóju pahawóru. 

1 v. pahledàje 2 v. pièknu 
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311. W. Od Szydłowic (Ozeranki Wielkie, Wiszniewicze) 

Avuawo 

Dzieuczynièńka, lublù cibiè, 
Nie jèsz chlyeba—waźmù cibiè, 
Nie jèsz chłyèba, nie pì(j) wody. 
Waźmù cibiè źla wygódy. 

Dzieuczynièńka pasłùchała, 
Try dnl chlyēba nie niùchała, 
Try dnì, try dnì i try mìo:zy, 
Zapłàkała czuorny uōczy. 

312. N. Od Ostrowa (w. Uciosy) 

Idziè mìleńki łużkóm, 
A mìłaja bierażkóm, 
Machnùu mìły na miłuju 
Usio jedwàbnieńkim płatkóm. 
Ot, tàk machnùu, szto nichtó 
Zà muż jejè ni waźmiè. 
Da usièż rèczki pausychàli, 
Ruczainki ni ciekùć, 
Usie ptàszki pazmaukàli, 
Saławièjki nie pajùć. 

Ciepièr, miły, adjeżdżàjesz, 
Patóm płàkać nie dajùć, 
Woch nì płàkać, ni zdychnùć. 
Zapłàcz u ŭoczy nie u majè. 
Oj, ty klàusie, prysiahàusie, 
Świètłym nièbam, ziemlóju, 
Świètłym nièbam, ziemloju: 
Nie pakinu ja ciebiè! 
Ciepièr, mìły, adjeżdżàjesz, 
Pakidàjesz ty miniè. 

(Audōcia Karpièjczykawa) 

313. Sł. Od Derewny i Rehotnej (w. Studerowszczyzna) 
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Jaczmièń małaczù, u hóru latàju, 
Hej, hej, u hóru latàju. 
Czałnycziīōk pływiè, małŭojczyk siedzić, 
Hej, hej małŭojczyk siedzić. 
Grabuszók dzierżyć, kudzièrki czèsza, 
Hej, hej itd. 
Na wódu kìdaje: płyńcie, kudzièrki, 
Hej, hej itd. 
Płyńcie, kudzièrki, da mìleńkaji, 
Hej, hej itd. 
Tam wàs miłaja da pażałùje, 
Hej, hej itd. 
Niechàj żałùje, (nie)chàj pażałùje, 
Hej, hej itd. 
Nie jà, maładà, ahóń da wadà, 
Hej, hej itd. 

Tumàn,1 tumàn pa sìniamu móru, 
Za tumanom sónuszka nie uwìdżu, 
Tuolki uwidżu zialanóha dùba, 
Da iz dùba da wierszalinaczku, 
Oj, pad katórym kràsnaja dzièuka, 
Kràsna dzièuka z małajcóm stajàła. -
Oj, samy z sabój dziunyja rèczy, 
Oj, dziunyja rèczy bawaryli: 
Ni żanìsia, miły panoczak, 
Ni żanisia choć adzin hadóczak, 
Pókul zraściè da kràsnaja dzièuka. 
Oj, pierajszou adzin hadoczak, 
Kràsnaja dzièuka u wièrch i u wierszóczak. 
Oj, ni pasłùchau ża tój dziaciuk 
I uziàu daj-i ażanìusia; 
Ni uziàu sabiè charószaje dzièuki, 

Z maìch plyèczańkou szczepàu szczèpaczki, 
Hej, hej itd. 
Z maich kósańkau wybiwàu pawadyè, 
Hej, hej itd. 
Z maich śliīozeńkau puszczàu ruczajè. 
Hej, hej itd. 
Miłaja majà, niepràuda twajà, 
Hej, hej itd. 
Szczepàu szczèpańki z bièłoj bieriīozy, 
Hej, hej itd. 
Wybiwàu pawadyè z bièłych kanapièl, 
Hej, hej itd. 
Puszczàu ruczajè z bystraje rakì, 
Hej, hej itd. 

(Halŭona Lyēukièwiczycha) 

Da uziàu sabiè udówu. 
Oj udówa paścièl bièłu słàła, 
Janà swahó pièrszaho drùżka, 
Oj, pièrszaho drùżka spaminàła: 
Jak jà byłà da zà pièrszym mùżam, 
Och, to jà nasiła czarawìczki, 
A za tabóju da żà, miły, 
Och, łazówyja łyczki. 
Jak jà byłà da za pièrszym mùżam, 
To jà jèła pieróżki, 
Da zà tabóju da ja, miły, 
Och, ni màju chlèba ani krószki. 
Jak jà byłà da za pièrszym mùżam, 
To nasìła szàty, 
A zà tabóju da, miīoj mileńki, 
Padrànyja łàty. 

(Anièla Masalówa) 

314. Sc. Od Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 

wielkorosyjskie? 
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315. Sł. Od Derewny 

Ach, ty dùbie kuczaràwy, 
Szyróki lìst na tabiè, 

Ty, kazàcza maładzièńki, 
Oj, durny rózum u cibiè! 
Ty bażyusia, prysiahàusia: 
Ni pakìnu wiek cibiè — 
Cipièr miniè pakidàjesz, 
Sèrcu żàlu zadajèsz. 
Ach, pajdù ja u ciómny lyès, (2 r.) 
Niechàj miniè, maładùju, 

Niechàj miniè źwier iźjèść. 
Ach, wy źwieryè, wy lutyje, 
Razarwiècie wy miniè! 
Razarwiècie, razniesiècie 
Pa rakìtawych kustuoch. 
Razarwiècie, razniesiècie, 
Ano sèrca ni czapiècie. 
Niechàj mlły padzìwicsia, 
Szto nà sèrdańku majiībm. 

316. SI. Od Derewny (Studerowszczyzna) 

Ach, ty dùbie kuczaràwy, 
Szyróki list na tabiè, 
Ty, kazàcza maładzièńki, 
Durny rózum u cibiè! 

Ty bażyusie, prysiahàusie: 
Nie pakìnu ja cibiè — 
Cipièr miniè pakidàjesz, 
Sèrcu żàlu zadajèsz. 
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Oj, pajdù ja u ciómny lyès, 
Niechàj miniè źwièr iźjèść. 
Ach, wy źwièry, wy lutyje, 
Razarwiècie wy-j miniè! 
Razarwiècie, razniesiècie 
Pa rakìtawych kustūoch, 
Razarwiècie, razniesiècie, 
Annó sèrca nie czapiècie. 
Sèrco — miłamu majmù. 
Niechàj prydzie, padzìwicsa, (2 r.) 

Szto nà sèrdańku majmù. 
Raścì, raścì, klon dzièrawo, 
Raści, raścl wysóko: 
Dzie pajèdziesz, mūoj mileńki, 
Dzie pajèdziesz? Dalóko. 
Raścì, raścì, klon dzièrawo, 
Raścì, razszatàjsie: 
Dzie pajèdziesz, mŭōj młleńki, 
Da nie zabaulàjsie. 

(Taklùsia Kałmanìszka) 

317. Slc. Od m. Lachowicz i Klecka 
(w. Szczasnowicze) 

Ciaklà rèczka z pàd łużèczka, 
A druhàja z pàd dunàja, 
Wyszła dzièuka da pramùdraja, 
Da jajè màci da prachìtraja. 
Uziałà kóni, da padùmaju, 
Pawiełà kóni i k dunàju: 
Tut tabiè, kóniu, da wadù pìci, 
A mniè, maładzièńkuj, da zà muż wyci. 
Tyja kóni da wudànskija 
Ni pjùć wady da dunàjskaji; 
Adzin kónik papieruod bieżyć, 

Pad ìm ziemlà stóhnia, dryżyć. 
Och, tàm kazàk da ubìt lażyć, 
Nad ìm màtka riīodnaja staìć: 
Byłó tabiè, synku, kalìni, ni rubìć, 
Byłó tabiè, synku, dziauczyny ni lubić, 
Byłó tabiè, synku, harèłaczki ni pìć, 
Byłó tabiè, synku, dzieuczyny ni lubìć. 
Czyrwóna kalìna świet zakràsiła, 
Charósza dzieuczyna z świètu zhubìła, 
Harèłaczka z pièrcam z rota pałàja, 
Charószaja dzièuka z świètu zbaulàja. 

(Anièla Masalówa) 
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318. Od Narewki (Siemienowka) 

A són, màmko, a són, màmko, 
Son hałóweńku lómit. 
A tó tabiè, moj synóczku, 
Usio swawóla róbit. 
A ty pùoźno kladawìszsa, 
A ràno ustajèsz, 
A u dzieuczyny1 na łożeczku, 
Czebotók zabywàjesz. 
Pakiń, synku, pakìń, synku, 
Da dzieuczyny chadzici, 
Zmoulàjucsa troch kazakou, 
Chóczut ciebiè zablci. 
Adzìn kàże kazaczèńko: 
Zabjemo, zabjemó; 
A druhì kàże kazaczèńko: 
Żupànika ździeremó; 
Trèci kàże kazaczèńko: 
Zhadzièmsa, zhadzièmsa, 
Da adnajè dzieuczyny 
Na załóty zydziemsa. 
Abo tabiè śmèrć, abo mniè śmèrć, 
A na świèci nie byci, 

Niż dà adnajè dzieuczyny 
Na zalóty chadzìci. 
Jèdzie, jedziè kazaczèńko 
I nà kóniku ujècsa, 
Siedzìć, siedzìć Róża, daczkà, 
U wakienèczku śmiejècsa. 
Oj, ni śmièjsa, Róża daczkà, 
Ni śmièjsa, ni śmièjsa, 
Bo jà u ciebiè na zalótach 
Atrùteńki najèusa. 
Oj, ni mnóho kazaczèńku, 
Ni mnóho, ni mnóho, 
Annó txīolko u adniīom rózi, 
U pszenlcznóm pirózi. 
Oto tabiè, mój synóczku, 
Dzieuczynièńka kràsna, 
A uczóra byu, jàk roża ćwiu, 
Siehódnia śmerć niszczàsna. 
Oto tóbie, mŭoj synóczku. 
Dzieuczyneńka u nóczy — 
Zasypàjut żóutym pieskóm 
Twajè czórny(je)? óczy. 

(Agàta Łapièńska) 

v. L[idzkie] dzièuczyny 
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319. W. Od Hnieznej (Kusińce) 

Zielónaja rùta, miàta da nì sadżónaja, 
Maładàja dzieuczynièńka-j zaruczónaja. 

Umywàłasie, ubiràłasie, daj nà rynak1 paszłà, 
Spadabàło dzieuczynièńku da tróch małajcóu: 
Adzìn wiedziè za rùczańku, druhì za druhùju, 

Trèjci staìć — sèrce balìć, lubiu da niè uziàu. 
Dóbro byłó, dzieuczynièńko, miedók, winó płci, 
A cipièr nakàzywaje: nie chaczù lubìci! 

Ty chacièła, dzieuczynièńko, padarùnki brać, 
A cipièr nakàzywaje: nie chaczù cie znàć! 
Mègo ójca rodzonègo murowàny dom, 

Z pàd bièłaji bieriīozańki wylèciał sakubł. 
Ja dùmała, maładàja, szto mìleńki moj, 

Aanóż maho mileńkaho waranièńki koń. 
Trèba byłó, majà màtko, czużych nieodmaulàć, 
A cipièr ja, maładàja, mùszu prapadàć. 
Trèba byłó, majà màtko, da usłch nie spreszàć (sic), 
A cipièr mnie, maładój, ustyd ŭoczy padniàć. 

1 v. rynóczak 
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320. Sł. Od m. Derewny i Rehotny (w. Studerowszczyzna) 

Da pawienì, wiètru, da pawienì, bystry, 
Da z wysókaho hàju; 
Dzie pawièrnieszsie, dzie pachìliszsie 
Z daliīokaho kràju. 
Oj, jàkża mnie dà pawienùci, 
Kalì haj wysóki, 
A jàkża mnie pawiernùcsia, 
Czuży kraj daliīoki? 
U kancy hrèbli, u kancy hrèbli stajàć wierby, 
Szto jà ich sadzìła, 
Oj, ni mà majhó da mìleńkaho, 
Szto jà wièrnie lubłła. 
U kancy hrèbli, u kancy hrèbli stajàć wierby, 
Szto ja ich paluwàła, 
Ni mà majhó da mileńkaho, 
Szto jà wièrnie kachàła. 
U kancy hrèbli, u kancy hrèbli, stajàć wierby, 
Da szumiàć jeny cicho, 
Oj, niè hulàj, dzièuka, z kazakàmi, 
Bùdzie tabiè lìcho. 
Dzieuczynièńka nie słùchała, nie słùchała, 
Da lahłà ź imi spàci. 
Adzìn kazàk da byu razumnièjszy, 
Nie lŭoh z jèju spàci. 
Oj, jón nie luōh da z jóju, oj, spàci, 
Sieu nà skrypaczku hràci. 
O, skrypaczka da z barwinaczka, 
A skrypóczak z rùty, 
Jak zajhràja, och, syèrco zwiànie, 
Pa usióm świèci czùci. 

(Pałùsia Leykièwiczawa) 
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321. W. Od Hnieznej (Andrzejowce) 
Oj, bièłaja bierózańka u hàju zaszumièła, 
Maładùj ża dzieuczynièncy hałūouka balyeła. 
Choć balyèła, ni balyeła, samy ślózy ljùcsa, 
Szto dà miniè, maładój, nieudàłyje szlùcsa. 
Oj, szłèciesie, ni szłèciesie, ja wàsza ni bùdu, 
Kamù dałà pràwu rùczku to tahó ja bùdu. 
Adzìn staìć na gànaczku talaràmi syple, 
Druhi staić za placzyma, driīobny ślózki ljùcsa. 
Badàj tabiè, tawàryszku, talaràmi słàła, 
Jak jà lubìu dzieuczynièńku, aż mnè żàłko stàła. 
Oj, badàj ty, tawàryszku, pa wièk ni razżyusie, 
Jak jà lubłu dzieuczynieńku, a ty ażaniusie! 

322. N.-Od m. Ostrowa (w. Uciosy) 

Siwy silazión, zaczym nie wiesiŭoł1, 
Zaczym2 nie wiesiiīoł, nie ràdujeszsie? 
A jàkża mnie żyć, wiesiółamu być: 
Uczóry byłà wùtańka3 majà, 
A ciepièr janà razstralónaja. 
Kab janà dzie, a tó u bystruōj wadziè, 
U bystruj wadziè, u szałkówuj trawiè. 
Młódy dziecìnko, czemù (sic) nie wiesioł? 
Zaczym nie wiesiuōł, nie ràdujeszsie? 
Ot, jàkże mnie żyć, wiesiółamu być: 
Uczóry byłà dzièwańka majà, 
A ciepièr janà admaulónaja, zaruczónaja. 
Kab u czużó siełó, to niè żał byłó, 
Hètoż cièraz dwuor uziàu tawàrysz mūoj. 
Pa wadù idziè „dzień dobry" dajè, 
Wadzìcu niesiè, rùczańku dajè, 
Rùczańku dajè, sèrdeńko majó! 

(Audócia Karpièjczyk) 

1 v. nie zielōn 2 v. czamù 3 v. kàczańka 
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323. L. Od m. Szczuczyna i Różanki 

Pa hàju pachadżàju, 
Halinki łamàju, 
Raścì, raścł, ciómny hàju, 
Tónki i wysóki. 
Jehó hólje1 wysókaje. 
Jehó Iłście szyrókaje. 
Jehó hólje wysókaje 
Nièbo padpiràje, 
Jehó lìście szyrókaje 
Ziemlù uściłàje. 
O ty, órle malùsieńki, 
Pa pólu Jetàjesz, 
Ci niè czùci nawłnańku, 
Dzie ty prabywàjesz? 
Oj, czùu że jà nawłnońku 
Smùtnu ni pamyślnu, 
Że użè dziś twajà młoda 
Da szlùbońku wyszła. 

Zakładàjcie cztèry kóni, 
Kóni waranyje, 
Ja pajèdu, ja zabàczu 
Praz lèsy ciemnyje. 
Jak z kónika zsiàdu, 
To nà jejè hlànu — 
Jenà staìć jak kalìna 
U rutwianóm wianoczku. 
Ci pómnisz ty, dzieuczynońko, 
Szto jà twiīoj kochànak? 
A ty dùmau, dùrniu, 
Szto jà dla ciè rósła? 
Staić tabiè szubienica, 
Wysóka jak sosna ! 
A ty dùmau, dùrniu, 
Sto jà ciè kochàju? 
Ja takìmi dùrniami 
Płóty padpiràju! 

324. W. Od m. Świsłoczy 

Oj, pàd wisznióju, tam pàd czerèsznioju, 
Tam mój mileńki leżyć, 
Oj, zażuryusie jon nà hałóuku, 
Szto hałówańka balłć. 
Oj, balić, balìć bièdnamu hałóuka, 
A niè wièdaje czahó, 
Oj, palubìu jon maładù dzièuku, 
Nie wièdaje dla kahó. 

Oj, wykapaju bystruju krynicu. 
U siebiè da nà dwarye, 
Czy niè prydzie maładà dzieuczyna 
Pa wadzìcu da miniè. 
Oj, pryszłà, pryszłà maładà dzieuczyna, 
Najupierwièj ad usich, 
Zaczarpnùła zimnaje wadzìcy, 
Oj, najpounièj ad usich. 

1 od Wasil[iszek]: haljó 
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Oj, bièhła, bièhla kraj mahó akiènca 
I „dzièń dóbry" mnie dałà: 
Dzièń dóbry, tabiè, blìzki susièdzie 
I daunièjszy kawalèr! 
Oj, wybiehu, wybiehu na ùłeńku, 
Aż i arły wady pjuć, 

Oj, użè majù maładù Maryśku 
Da szlùbu wiedùć, wiedùć. 
Adzìn wiedziè, wiedziè za rùczańku 
I druhì, i żałùje, 
A trèjci staìć, rùczki załamàuszy: 
I jà lubiu, a niè uziàu! 

325. fOżeranki Wielkie] 

j^H^r^-^-H 
fOj, pad wisznioju itd. jak pod nr 324]Ł 

(Marysia Kacierynczyna) 

326. W. Od m. Rosi (w. Dychnowicze) 

Pad wìsznioju, da pàd cierèsznioju, 
Tam małójczĵ k lāżyć. 
Lażyć, lażyć, bièły rùczki łómić, 
Szto łubìu da nl uziàu. 
Pakidàju lubùju dzieuczynu, 
Sam nł znàju ja dziè. 
Wykapajcie hłybóku krynłcu 

Da u miniè pad aknóm, 
Ci niè prydzie lùbaja dzieuczyna 
Da pà wadù da miniè. 
Kalł bàczu wiedùć lubù dzièuku 
Da pàd rùczeńki u dwóch, 
Adzìn wiedziè za pràwu rukù 
Majù dzieuczynu lubù. 

(Zōsia Żàwarankawa) 
1 [Por. pieśń nr 324] Na tę melodię śpiewają tę samą pieśń od Ozeranek Wjelkich 
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327. W. Od m. Łyskowa (w. Kuklicze) 

Oj, wykapajcie da krynìczańku, 
Da u wiszniówuom sadù, 
I, och och, ho ho,1 

Da da u wiszniówuom sadù. 
Da ci ni prydzie dzieuczynièńka 
Da z wiedróm pa wódu, 
I, och och itd. 
Oj, chacièu ja jiībj wiedró padnieścì, 
Da jenà ni dalà, 
I, och och itd. 
Oj, chacièu ja jiīoj złóty pièrściań dać, 
Da jenà ni uziałà, 
I, och och itd. 

A użèż u tubj da kryniczancy 
Dwa hałubkì wódu pjuć, 
I, och och itd. 
A użèż tùju dzieuczynièńku 
Da dà szlùbu wiedùć. 
I, och och itd. 
Oj, adzìn wiedziè da zà rùczańku, 
A druhi za rukàu, 
I, och och itd. 
A tryēci staìć da syèrco balìć, 
Szto lubiu da nì uziàu, 
I, och och itd. 

(Dominìsia Kùkła) 

328. W. Od Porozowa (w. Puszczki) 

Balìć, balìć da hałuoweńka, 
Widàć wièrnie ja pamrù, 
Hej, hej, widàć wièrnie ja pamrù. 

Prywiadziècie lubù dzieuczynu, 
Katóru wièrnie lublù, 
Hej, hej, katóru wièrnie lublù. 

v. i oho, och och 
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Pałażyecie da pry bóczańku, 
Może daść Buoh bùdu żyu, 
Hej, hej itd. 
Wykapajcie da krynìczańku 
U majùm1 wiszniubwum sadù, 
Hej, hej itd. 
Ci niè prydzie lùbaja dzieuczyna 
Z nŭōwym wiedróm pa wiīodu, 
Hej, hej itd. 
Chacièu że jój maładziùsieńkuj, 
Da wiedziuorca-j padnieścì, 
Hej, he; itd. 
Da janàż bo mniè da, maładà, 
Da wiedziiīorka ni dałà, 
Hej, hej itd. 

Dawàu że juoj złóty piersciónak, 
Jenà ad miniè-j ni uziałà 
Hej, hej, itd. 
Oj, nalacièli pàru hałububczkau, 
Użèż jeny wódu pjuć, 
Hej, hej itd. 
Da użèż lùbuju dzieuczynu 
Da dà szlùbu wiedùć, 
Hej, hej itd. 
Adzìn wiedziè za pràwu rùczku, 
A druhì da zà lèwuju, 
He;, hej itd. 
Tryejci staìć, bièły rùczki łómić, 
Oj, sztó lubìu da nł uziàu, 
Hej, hej itd. 

(Hanùla Benedyszczykowa) 

329. N. Od Ostrowa (w. Uciosy) 

(Oj), pajèdu, pajèdu, 
Da, mlła2 majà, 
Ni zabywàj, majà mlła, 
Kalì łàska twajà! 
Oj, jèdź, mìły, da jèdź, 
Daróha szczaślìwa! 
A jà bùdu tabiè, miły, 
Usiùdy zyczlìwa. 
Razdùmausio (sic) mìły 
Da u póu darohi, 
Oj, sztó da waróhi 
Nam nà pieraszkódzi, 
Och, nà pieraszkódzi, 
Lubìcisie hodzi. 
Pryjèchau pad waróta, 

Wyszła jehó dzieuczynièńka, 
Wyszła jehó dzieuczynièńka, 
Wyszła jehó złota 
I niczóho ni hawóryć, 
Majó sèrco króić, 
Czamùż tahdy hawaryła, 
Jak padarùnki bràła? 
A cipièrżaż ni hawórysz, 
Kalì ìnszaho màjesz. 
Bièrz sóbi swói dàry, 
Nieś sóbi ìnnuj dàmi! 
Ja ìch i niè nasìła, 
I ciebiè nie prasìła, 
A czŭort ciebiè prasìu, 
Kab ty ich mniè nasìu! 

(Aksiènia Sàuczykawa) 

1 Lidzk[ie]. Od Wasiliszek: bièlum, sinium^ złótum 2 v. mileńkaja 
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330. Od Narewki (Siemienouka) 

Ja u daróhu adjeżdżàju, 
Ja nà sèrcy tùhu màju, 
Ciebiè pakidàju. 
Jèdu ja u daróhu, 
Daróha szczaśliwa, 
Czujù czèraz lùdzi — 
Dzièuka sprawiedlìwa. 
Ja z daróhi pauracàju, 
Usie warahì sustrieczàju, 
Kraj daróhi usie warahł 
Mnie nà pieraszkódu. 
Pryjèchau z daróhi, 
Aż pàd akiènaczko: 
Wyjdzi, sèrce, dzièuko, 
Pramóu choć słóweczko. 
Dzièuka smùtna, ni wiesióła, 
Ni pramówi ani słówa, 
Bo użè zaruczóna. 
Dóbro byłó, dzièuko, 

Mied, herèłku pici, 
A cipièr ni chóczesz 
Za mnój hawaryci. 
Dóbro byłó, dzièuko, 
Padarùnki bràci, 
A cipièr ni chóczesz 
Za mnój pastajàci. 
Oj, zabiery swajè dàry, 
Oj, zaniesi druhój dàmie! 
Ja u ich ni chadziła 
I chadzìci ni bùdu, 
I ni twajà bùdu. 
Zawjàu kazàk 
Jak różówa kwiètka. 
Kab ty paszłà, dzièuka! 
Oj, jeszczè ty niè razwiàniesz, 
Jak nà miniè szto dzièń hlàniesz, 
Ja nì twajà bùdu! 

(Agàta Łapièńska) 

331. W. Od Rosi (Krasna) 

Oj, ciómnieńkaja1, da niewìdnaja nuocz, 
Oj, durnàja, nierazùmnaja dzieuczyna 
Palubìła da staróho kazakà. 
Uziałà jeho pjànaho za rùczańku 
Da i prywiełà na bièłuju krawàć, 
A samà na usiu nóczańku pić, hulàć. 
Nie szczabieczy ty, saławièjko, na zaryè, 

Nie zbudzì mahó miłaho u kamore. 
Ja dùmała, szto miły śpić, ni czùje, 
Ażnó moj miły nahàjku hatùje. 
Oj, jà dùmała nahàjka z papièru, 
Ażno nahàjka z syróho ramièniu, 
Oj, jà dùmała nahàjka plètnia, 
Ażnó jak udyèryć, cielco pieratniè. 

(Zósia Żàwarankowa) 

v. ciómnaja 
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332. Słc. Od m. Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 
na mel. „Padùszaczki" ? 

Ćuōmnaja niīoczka da niewìdnaja niīocz1 bylà, 
Durnàja dzièuka da nierazùmnaja byłà 
Da palubìła maładzièńkaho wułanà. 
Da pałażyła da wułànika janà spać, 
Da samà-ż paszłà na usiù nūoczańku hulàć. 
Da zabyłasia cichamu saławièjku prykazàć: 
Da niè piìōj, nie piīōj, cichì saławièjka, pa zarè, 
Da niè zbudzì majhó mìłoho u kamóry, 
Da niechàj jeszczè miīoj mìłeńki śpić. 
Ja-ż dùmała, szto śpìć młły, ni czùja, 
Ażnóż mìły da nahàjaczku hatùja. 
Jaż dùmała, szto nahàjaczka z pałatnà, 
Ażnóż nahàjaczka da plèczeniak prylahłà; 
Ja-ż dùmała, szto nahàjaczka z papièru, 
Ażnó-ż nahàjaczka z suramiètnaho remièniu. 

(Anièla Masalówa) 

333. W. Od m. Rosi (w, Dychnowicze) 

Oj, ćŭomnaja da niewldnaja nūbczańka, 
Oj, durnàja nierazùmnaja dzièwańka, 
Och, palubiła da kazaczèńka staroho. 
Och uziałà da zà fùczańku pràwuju, 
Och, prywiełà z karczomki pjànaho, 
Pałażyła na bièły kārawàć, 
Samà paszłà na usiù nóczku hulàć. 
Zabyłasie saławièjku skazàć, 

v. to 
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Kab salawièjko ràno ni ustawàu, 
Kab pàd aknóm nie szczabietàu. 
Ja dùmała, szīo miīoj mìły śpić, niè czùja, 
Ażnó miły nahàjaczku hatùja. 
Ja dùmała, szto nahàjaczka szùtaczka, 
Jak udèryć to papènkaja szkùraczka. 
Ja dùmała, szto nahàjeczka z papièru, 
Ażnó nahàjeczka z czarnièńkaho ramièniu. 

(Zōsia Żàwarankawa) 

334. G. Od m. Brzestowicy (w. Golnie) 

Jak ciómnaja da niewìdnaja nuōczeńka, 
Jakàja durnàja da biezhùmnaja dzièwańka, 
Spadabàła da kazàczeńka staróho. 
Pawiełà da domu da z karczómki pjànoho, 
Pałażyła na bielùsieńkoj łóży spać, 
A samà wyszła, kab z małajcàmi pahułàć, 
Da zabyłasa saławièjczykam prykazàć. 
Ach, wy sałaujè, sałaujèjczyki wy majè, 
Ni szczebieczècie wy raniùsieńko na zarè, 
Kab nì zbudzili mahó miłóho u kamory. 
A jà dùmała, szto mój miły śpić, ni czùje, 
Ażnó miībj miły da nahàjaczku hatùje, 
A jà dùmała, szto tó nahàjka z papièru, 
A tàja nahàjka z syrówaho rèmienia: 
Nie bij mieniè, moj mìleńki, u bièły dzień, 
Kab niè naśmieszyu na hùlicy usìch ludzièj; 
Da nabìj mieniè, miièj mìleńki, u naczè, 
To jà pierapłàczu, bièłu łóżu ścièlaczy, 
A pieratużù ràno da matùli iduczy. 

(Audocia Bubiènczykawa) 
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335. W. Od Szydłowic (Bierdzłki) 

Zyszłà zóra zwieczóra — 
Razyhràłasie, 
Kudy, miły, czarnabrywy, 
Wybiràjeszsie? 
Wybiràjusie, majà miła, 
U wielìku daróhu. 
Pieranaczùj, mŭoj mileńki, 
Choć nŭōczańku za mnóju! 
Oj, ràdby byu, majà mìła, 
Try, czatyèry naczawàć, 
Da bajùsie, maładzièńki, 
Kab pachódu nie ucieràć. 
Oj, niè buojsie, mūoj mlleńki, 
Bo jà, młóda, czùtko splu, 
Jak pièuniczki1 zaśpiewàjuć, 
To jà cibiè abudżù, 
Abudzìuszy, maładzièńka, 
Da dalèko prawiedù. 
Hódzi, hódzi, majà mìła, 
Jeszczè dàlej prawódzić, 
Màjeż kóni waranyje 
Pazakłàdany stajàć. 
A uże tyje furmàniki 
Pa pawózikach siedziàć, 
Szeukówyje pawadóczki 

Jeny u rùczeńkach dzierżàć. 
Uże, maho mìleńkaho 
Nidziè nie czùć, ni widàć. 
A mniè trèba, maładzièńkoj, 
Bièły hùsi pahaniàć. 
Hila, hìla, bièły hùsi, 
Hila, hìla na wódu, 
Zawiūoż, zawiiīōż, mŭoj mileńki, 
Tak daloko ad ródu. 
Hìla, hila, bièły hùsi, 
Hila, hila na dunàj, 
Szto chacièła to dzièukaju rabiła, 
Cipièr sièuszy, dùmaju. 
Hila, hìla, bièły hùsi. 
Hìla, hila na àjer, 
Byłà dóbra ty, dzieuczyna, 
Da niè dóbry kawalyèr. 
Hìla, hìla, bièły hùsi, 
Hila, hìla na piesók, 
Patràciła lyēta maładyje 
I swój tónki hałasók. 
Zielónaja dubróweńka, 
Ach, bièz wiètru szumìć, 
Czamù czuży bàćko, màci 
Nie bjè, a balìć. 

v. pierszyje 
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336. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 

Kalìna, malìna, czyrwóna jàhada, 
Czehó że ty płàczesz, dzieuczyno maladà? 
Oj, tahó ja, tahó wiànka mirtówaho, 
Szto stràciła jehó prez Jàsia młódaho. 
Stràciła ja wienók pa wódu iduczy, 
Znaszou małady Jàsio z naczlèhu jèduczy. 
Addàj, Jàsiu, wienók bo ty màrnie stràcisz, 
Jak màtka doznàje dóroho zapłàcisz! 
Ja addàć nie addàm i myśleć nie myślu, 
Asiedłàju kanià wyjedu za Włsłu. 
Pajèdu, pajèdu, dzie kóń paniesiè, 
A cibiè pakinu u tym jàrawum lèsi. 
U tuom jàrawum lèsi ptàszeczkie śpiewàjuć, 
Uże cibiè, Jàsieńku. na wajnù uzywàjuć. 
Siedàj, Jàsiu, siedàj, użè konik siedłàny, 
Pry kūom miniè pakìniesz, miībj Jàsiu, kachàny? 
Pakìnu ja cibiè jak jèst Boh nà nièbi, 
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Za raczók, za druhì wiernùsa da cibiè. 
A jàk ni wiernùsa bùdu listè pisàć, 
A jà bùdu pisàć, a ty bùdziesz czytàć. 
A jà bùdu pisàć czàrnym atramèntem, 
A ty bùdziesz czytàć z płàczam i z làmentem. 
Ściàty dubók, ściàty, u hètom lèsi nimà, 
Użè majà dzieuczyna dauno za muż uziałà. 
Ni chóć, ni chóć kàie wóza, ni uciràj ósi, 
Ni dàj, Jàsio, bùsi, choć jon cibiè prósi. 

(Ànna Slàdka) 

337. W. Od Łyskowa (Wiereszczaki Haniewicze) 

Dzieuczynièńka pa hryby chadzìła, 
Maładzièńka z daróżki zbłudzìła, 
U ciómnūom lyèsi uziałà i zabłudzlła, 
Prybłudzìła1 k zielónamu dùbu. 
Ja dùmała, szto dùb zielanièńki, 
Ażnó hèto kazàk maładzièńki. 
Zdàusie, dzièucza, na padmówu, 

To wywiedu z lyēsu na daróhu. 
Bùdu błud2ić siem nidzièlak, 
A ni dām sie z rózumu zyścì. 
Waźmù że jà kwatèrku haryēłki, 
Zaprabùju szto zà rózum dzièuki. 
Waźmì sabiè druhùju takùju, 
Ni zmanièsz miniè, maładùju. 

338. W. Od Jełówki (Budy) 

Zmarnièu Jàsio, zmarnièu 
Pa bóru chódziaczy, 

Za tabóju, Kàsiu, 
Talàry nósiaczy. (2 r.) 

v. zabludzłła 
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Czyrwoncàmi plàczu, 
Krez ciebiè, dzieuczyno, 
Usiu chfartùnu tràczu, 
Kanià waranóho (2 r.) 
Czèraz twajè, Kàsiu, 
Licó rumianóje. 
Ni namoulu cibiè 
Na kóniu jèduczy, 
Da namóulu cibiè 

Da tanóczku iduczy. 
A jà da tanóczku 
Samà ni pajdù, 
Màju dźwie kampànki, 
Z sabóju pawiedù. 
Ja twajè kampànki 
Harèłkaju napóju, 
Z cibiè maładóje 
Usiu cnótu wystróju. 

(Kacieryna Letkóuska) 

339. W. Od m. Hnieznej (w. Cimochy) 

Oj, u poli bierezièńka 
Ni wysóka, ni malèńka, 
Ni wysóka, ni malèńka 
Szynkàreczka maładzièńka. 
Chódzić Jàsio da Kasiùli 
I bèz (sic) lìku hroszy nósić: 

Bumażóczki na saróczki, 
A z siennìcy na spadnìcy, 
Pajasóczki na stanóczak. 
Pójdziem, Kàsieńku u sadoczak, 
Pad rakitawy kustóczak, 
Pad malìnawy listóczak. 

(Elżbièta Maćwièjczykowa) 

340. N. Od m. Ostrowia (w. Kadyczyce) 

Och, pajdù ja u hàj zielenièńki, 
Sustry"ēu mieniè da kazàk maładzièńki. 
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Mùsieu kazàk kanià prypyniàci, 
Mieniè, maìaàbj, da daróżki pytàci. 
A jàż, maładàja, nie z tutèjszaho kràju, 
Jaż, maładàja, da daróżak ni znàju. 
Da dàu mnie kazàk da kanià padzierżàć, 
A sàm pasziīou da daróżki szukàć. 
Da chadzìu, błudzìu da dà ciómnaj nŭoczy, 
Da napàła rasà da na czuornyje óczy. 
Nie bajùsież ja, sztó mieniè koń ukùsić, 
Da bajùsież ja, sztó mieniè kazàk zràdzić. 
Koń mieniè ukùsić, to jà zahajùsie, 
A kazàk zràdzić, to nà wièk nie utajùsie. 
Dam dzièucy kwatèrku haryèłki, 
Ci niè sabjù z rózumu ja dzièuki? 
Choć kazàk kwatèrku i druhùju 
To niè sabjèsz mieniè z rózumu, maładùju. 

(Zachàrko Skabidłka) 

341. G. Od m. Brzestowicy (w. Golnie) 

U warszàuskom póli dwa żaunièry stajàć, 
Jak stajàć, tak stajàć, aż im nuożki balàć. 
Tak sóbie stajàli, tak sóbie gadàli, 
Nadóbnu dzieuczynu z sóbo namawiàli. 
Dùrna dzièuka, dùrna, nierazùmna, 
Dàłasa namówić za kieliszek winà, 
A zà druhì pìwa stracìła wianèczek. 
Ni bęnde nasìła na rènkach sokóła... 
Paszłà da kaścióła u rućwiannóm wianoczku, 
Wyszła z kaścióła uże ni panièneczka. 
Żaunièry, żaunièry1, nie wièlkie panówie, 
Nie dalì danósić wianèczka na główie! 

(Hanùsia Lewìcka) 

1 v. dwarakì, dwaraki 



192 PIEŚNI MIŁOSNE 

342. W. Od Hnieznej i Mścibowa (Kusińce) 

Och, pa bóru, pa bóru, 
Pa zielónieńkom lèsu, 
Och, kalina majà, 
Och, malina majà! 
Dzieuczynièńka maładàja 
Hryby, jàhady źbiràła, 
Och, kalìna itd (jw.) 
Hryby, jàhady źbiràła, 
Na tarżóczku pradawàła, 
Och, kalina itd. (jw.) 
Tam paniczyk maładzièńki 
Jàhadaczki tarhawàu, 
Och, kalìna itd. (jw.) 
Jàhadaczki tarhawàù, 
Dzieuczynièńku namaulàù, 
Och, kalìna itd. (j.w.) 
Prydzi, prydzi na kwatèru, 
Dzieuczynièńka maładàja, 
Och, kalina itd. (jw.) 
To jà u dómu na kwatèry 
Za jàhadki zapłaczù, 
Och, kalìna itd. (jw.) 
Dzieuczynièńku maładùju 
Na rynóczak adwiedù, 
Och, kalìna itd. (jw.) 
A u miniè na kwatèry 

To nikóho złóho nièt, 
Och, kalina itd. (jw.) 
Adzìn pisar, druhi ja, 
Trèjcia wièrnaja słuhà, 
Och, kalìna itd. (jw.) 
Ja pìsaru napiszù 
I da dwóru adaszlù, 
Och, kalìna itd. (jw.) 
A ja swajù wièrnu słŭżku, 
Pa winó, pa miód paszlù, 
Och, kalina itd. (jw.) 
Dzieuczynièńku maładùju 
Na krèsiełku pasadżù, 
Och, kalìna itd. (jw.) 
Na krèsiełku pasadżù, 
Za jàhadki zapłaczù, 
Och, kaiina itd. (jw.) 
Za jàhadki, za hrybóczki 
Aadàm dwa talaróczki, 
Och, kalìna itd. (jw.) 
A zà rutwiàny1 wianóczak 
Aadàm trèjci talaróczak, 
Och, kalìna itd. (jw.) 
Dzieuczynièńka pasłuchàła, 
Swŭōj wianóczak pradałà, 
Och, kalìna ìtd. (jw.) 

1 v. rućwiany 
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343. SŁ Od Derewny (w. Studerowszczyzna) 

Da zrabìłasia kazàczańku tùha, 
Da złamàłasia paliczańka u płùha, 
Och, nì mniè tùju palicu czesàci, 
Ni mniè da dzieuczyny na usiù nuoczku dźgàci. 
Oj, skìnu, skìnu siermiàżku na śpìnu, 
A sàm dzygnù na usiù nuoczkuda dzieuczyny. 
Czamù, dzieuczyna, brómeńka (sic) szyróka, 
Czamù u ciebiè chfartùszak wysóko? 
Kab tóje znàła, bràmańku zaczyniàła, 
Kab jà tóje znàła, szto hètak bùdzie, 
Tob swiioj chfartuszók nìżaj apuścìła. 

(Taklùsia Tkaczuczyszka) 

344. Sł. Od Dworca 

Siàno móje, siàno, a pad siànem woda, 
Stracìła dzieuczyna swŭoj wièńczyk zamłodu. 
Straclła, nie stracìła, a płàkać nie bùdu, 
Jest u miniè matùla, będzie hadawàci. 
Nie samà straclła, stràcił mnie kawàler, 
Ale màju nadzièju, szto jón mnie zapłàcić. 
Oj, sypnuł talàry pa cisŭowom stóle: 
Pówiedz mnie, dzieuczyna, czy staìć za twóje? 
Czy stŭoić, nie stuoić niech Pàn Bóg zapłàcić, 
Karàj cibiè, Biībża, szto ty miniè zdràdziu! 
Oj, zabràła talàry u biàły chfartùszak, 
Samà zapłàkała hlèdziaczy na brùszak. 



194 PIEŚNI MIŁOSNE 

345. W. Od Rosi (Nowiki) 

Oj, stałć, staìć kalinka da u łùzi, 
Oj, majà haluowańka cióngle u tùzi. 
Oj, jà da kalìnki, kalinku łamàci, 
Kazàk da dzieuczyny, dzieuczyna płàkaci. 
Wysypau talàry na ciesówy stólik: 
Padziwisie, dzièuka, czy bùdzie za twói? 
Pryszłà, zharnùła u swuoj chfartùszek szwàbski, 
Stàła, zapłàkała czem tó brùszak ciàżki. 
Oj, ty brùszku, brùszku, czem ty takł ciàżki, 
Szto ciè nie abnìmie moj chfartùszak szwàbski, 
Mŭoj chfartùszak szwàbski szyty, wyszywàny. 
Byłó nie chadzìci praz dwiīor da kaścióła, 
Tob i niè nasłła na rękach sokóła. 
Co tóbie do tègo, do sokóła mègo, 
Jest bràciów zadósyć, będzie kómu nósić! 

346. G. M-czko Hołynka 
na mel. nr 122 

Sièno majo, sièno, a pà sieniè wiībda, 
Stracìła dzieuczyna swuoj wianèczek młóda. 
Nie jà to stracìła, to kazàczek stràcił, 
Mam u Biīoga nadzièja, że ón mnie zapłàci. 
Posypał talàry na ciesubwom stóle: 
Idź zóbacz, dziewczyno, ci bèndzie za twiīŭje? 
Nie było, nie bèndzie, oj, kàb jeszczè tysiąnc, 
Drūbższy mūoj wianèczek, jak talàrów tysiąnc. 
Zgarnèła talàry u jedbàbny chfartùszek 
I zapłakàła rèunie patrzàjąnc na brùszek. 
Brùszku, ty muoj brùszku, cziīom ty takì ciàżki, 
Szto nà cie niè schódzić miībj chfartùszek szwàcki? 

Brùszku, ty mŭoj brùszku, czuom takł wysóki, 
Szto nà cie niè schodzi muoj chfartùch szyrŭoki? 
Padtaczù chfartùszak jedbàbno wstanżèczko, 
Czy niè powièdziałby (chto) „dóbry dzień" dziewèczko; 
Padtaczù chfartùszak choć szczyreńkim złótem, 
Czy niè powièdziałby chto, có dziewczyna cnóta. 

(Mlchał Hanienià) 
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347. Sł. Od Derewny ł Rehotny (Studerowszczyzna, Borak) 

Siàno móje, siàno, a pad siànom wóda, 
Zrucłła dzieucz,yna swiīoj wièńczyk zamłóda. 
Ot, ni jà zrucìła, zrùciu mnie małiīojczyk, 
Ja màju nadzièju, szto jūōn mnie zapłàcić. 
Oj, syple talàry pa ciesŭowom stółu: 
Oj, patrzàj, dzieuczyno, czy stoi za twóje? 
Choć stói, nie stói, niech Pàn Bóg zapłàci, 
Karàj cibiè, Buoża, jak ty miniè zdradzìu! 
Zabràła talàry u swiīoj biàły chfartùszak, 
Ponièsła płaczący, bo jèj bólał brùszek. 
Oj, waźmù ja wały, i)ajdù u łuh haràci, 
Ci niè pryzabùdu dżieuczyny dùmaci. 
Oj, zaczàu ja haràć/ad sàmaho. łùha, 
Adarwàła sie palìcai da àd majhō płùha. 
Oj, ni mniè da lyesu palìcu ciesàci, 
Oj, ni mniè da dzièuki na usiù nuocz hulàci. 
Oj, kìnu, da kìnul siermiàżku za śpìny, 
A sàm pajdù nà nacz da majè dzieuczyny. 
Oj, dà u dzieuczyny bràmońka szyróka: 
Oj, czamù, dzieuczyno, chfartùszak wysóko? 
Oj, kàb-ża jà znàła — bràmu zaczynìła, 
Da i swiīoj chfar,tùszak nìżaj apuścìła. 
Dzieuczynièń]ko moja, puścì miniè u sièni, 
Bo miniè dziaciiikà tut sabàki źjèli. 
Oj, niechàj da jedùć, niechàj zajedàjuć, 
Aby kałà cibiè krasà majà staìć. 

«* 

[Halóna Ljfèukièwłczawa) 
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348. N. Od Mołczadzi 

Sièni nìże, sièni nìże, 
Chàta na pamóści, 
Najèchali da dzieuczyny 
Stalarówie u hóści. 
Darawàli dla dzieuczyny 
Skryniu z talaràmi. 
Jakże nam niè darowàć, 
Kièdy jenà łàdna? 
Na joj sùknia karturówa, 
Chùstaczka jedwàbna; 
Jej fartùszak akienìsty, 
Pièrściań załacìsty. 
Jak pisàli, prapisàli, 
Papièru nie stàło, 
Świèca zgàsła, świèca zgàsła, 
Ćuomna nūoczka stàła. 
Zawinèła dzieuczynèczka 

Stalarà u fartùszak, 
Zapłàkała maładzièńka 
Pàtrząc na swój brzùszak. 
Ej, mój brzùszak, ej, mój brzùszak, 
Nie róśnij wysókij, 
Jeść ù mieniè jedwàbny pójas 
Nie sydzie szyrókij, 
Oj, mogłàby nataczyci i srèbrem, i złuotem, 
I panièńskim złuotem. 
Oj, chóćby ja natoczyła 
Jedwàbnoj wstążèczkoj, 
To niè mahù takà byci 
Jak byłà dziewèczkoj. 
Paławlna sadù ćwiciè, 
Paławìna wiànie, 
A chtó mieniè wièrnie lubìu, 
To ciepièr nie hlànie. 

[zap.] Mierzej[ewskt] 

349. W. Od Szydłowic (Ozeranki Wielkie) 

Na haryè awiós wielìki paruos, 
Na dallni żyta kalìnoju zbìto. (2 r.) 
A u tóm życi pierapièlicy 
Wywieli dzièci, mìła hledzièci. 
Stàrszyje dzièci u prócz palecièli, 
Miènszyje dzièci pasiracièli. 
Leciècie dziètki choć nà ukralnu, 
A jà za wàmi, was ni pakìnu. 
Aj, u kamubry miż baczeczkàmi 
Stalć łiīożańko z paduszaczkàmi, 

Oj, nà tom łubży kawalyēr1 hóży, 
Sam sabiè śwìśme, plyèczkami śclśme, 
Na dzièuku hlànie, sèrdeńka zwiànie. 
Oj, ty dzieuczyna, pièknaho rodu, 
Pojdziem z tabiìoju da nŭowaho brodu, 
Dam tabiè jàbko, dam tabiè hrùszak, 
Nabierèsz, dzieuczyno, pouny chwartù-

szak. 
Jeszczè dzieuczyni try czàści da róku, 
Paczùła, dzièuka, hrùszańki u bubku. 

1 v. małuojczyk 
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350. W. Od Szydlowic (Bancerowszczyzna) 

Padkawèczkami nie brękaj, 
Oj, niè brękaj padkawkàmi 
I niè zwanì klùczykami, 
Bo mój ójciec lètko dyszy, 
A matùla uszystko słyszy. 
A ustàń, stary, ach, mój Bóża! 
Chto z Kàsieńko u kamórzy? 
Póki stàry z łóżka zrywał, 
Jaś na kóniku wywìjał: 
Bywaj, bywaj, Kàsiu, zdrówa, 
Ja kawàler, a ty udówa, 
Ja kawàler dla dzieuczyny, 
A ty udawà biez pryczyny. 

(Marysia Bahdanlszka) 

Kupàłasie Kàsia u miībry, 
Pàsła kiībniki na duoli, 
Jèchau Jàsieńko z kaścióła, 
Zaniàu kŭoniki da dwiīora. 
Kàsia z móra wyskaczyła, 
Jàsia u dwuory dapędzìła, 
Dawàła mu dwà talàry: 
Jèden nowy, drùgi stàry. 
Prydzì, Jàsieńku, źwieczóra, 
Już kamiībra adczyniana, 
Już kamubra adczyniana, 
Paścièl bièła paścièlana. 
Pamalèńku, Jàsiu, stępaj, 

351. W. Od m. Rosi (w. Dychnowicze i Krasna) 

Kupàłasie Kàsia u muory, 
Pàświła kŭoni na diīoli, 
Wybieh Jàsieńko z kaściuoła, 
Zahnàu kŭbniki da dwuora. 
Ram ta dràm, ram ta dràm, 
Zahnàu kiīoniki da dwuōra. 
Poczym, Jàsiu, miniè znàjesz, 
Móje kŭbni zahaniàjesz? 
Kab jà Kàsieńki ni znàu, 
Kóniki by nì zajmàu. 
Ja Kàsieńku dubbro znàju, 

Z Kàsieńkajŭ zalxībty màju, 
Ram ta dràm, ram ta dràm, 
Z Kàsieńkaju zalūbty màju. 
Prydzì, Jàsiu, zwieczóra, 
Już komora aaczyniona, 
Paścièl bièła paścièlona. 
Pamalèńku, Jàsiu, stómpaj, 
Wied (?) padkowkàmi nie brzónkaj, 
Żèby màma ni słyszàła 
I starèmu ni skazàła. 
Pùki stàry z łożka zwlnoł, 
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Jaś nà kuoniku wywìnol: 
Bywaj zdrówa, Kàsia mója, 
Ja kawàler, a ty wdiīōwa. 
Ja kawàler z konikàmi, 
A ty wdiīōwa z dziateczkàmi. 

Wydzi, Kàsiu, za waróta, 
Tam uhlèdzisz swajè cnóta, 
Twója cnóta to tak gìnie, 
Jak listóczak na kalini. 

(Stàsia) 

352. W. Od m. Świsłoczy i Brzestowicy 

U ciómnom lèsi hryby zaradzili, 
Tam dzieuczàta na hryby chadziłi. (2 r.) 
Oj, pajdù i jà pa hryby da hàju, 
Oj, tàm że jà zabłudzici màju. (2 r.) 
Prybłudziła k zielónamu dùbu: 
Tut jà, młóda, naczawàci bùdu. 
Ja dùmała, szto dùb zielanièńki, 
Adazwàusie kazàk maładzièńki. 
Ty kazàcza, wiełìki hultàju, 
Wywiedź miniè na daróżku z hàju! 
Kab ty, dzièuko, daróżki ni znàła, 
Tob ty miniè hultajóm nie zwàła. 
Oj, kuplù ja kwatèrku haryèłki, 

Zaprabùju, szto zà rózum u dzièuki. 
Oj, kupi ty takùju druhùju, 
To niè źwiedzièsz miniè, maładùju. 
Oj, kuplù ja kwatèraczku miódu, 
Takì ciebiè z rózumeńku źwiódu. 
Jeszczè kazàk na wajnù nie wyszcu, 
Uże dzieuczyna dziecìnu kałysza: 
Lulàj, lulàj, moj malèńki synku, 
Ja ciè znaszłà u haródzie u baćwìnku; 
Lulàj, lulàj, moj malèńki żàczku, 
Ja ciè znaszłà u haródzie u màczku; 
Lulàj, lulàj, moj mały synóczku, 
Od ciepièr że jà zhublù saróczku. 

353. Od Szydłowic (w. Ozieranki Wielkie) 

[U ćuomnom lesi... itd. jak pod nr 352] 
(Marysia Kaciaryszka) 
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354. G. M-ko Hołynka 

Dzieuczynańka pa hrybè chadzìła, 
K zielónamu hàju zabłudzlla. 
Prybłudzìła k zielónamu dùbu: 
Oj, tùt że jà naczawàci bùdu. 
Ja dùmała, szto dùb zielenièńki, 
Ażnó staìć Jàsio maładzièńki: 
Oj, ty Jàsiu, ty Jàsiu hultàju, 
Wywiedź mieniè na daróżku z hàju! 
Kab ty, dzièuko, daróżku nie znàła, 
Tob ty Jàsia hultàjam ni zwàła. 
Zdàjsa, zdàjsa, dzièucza, na padmówu, 
To wywiedu z hàju na daróhu. 
Walèj bùdu ja pà hàju błudzìci, 
A niè bùdu z Jàsiem hawaryci. 
Zawiàu dzièuku pad bièłu bierózu, 
Zmanùu dzièuku ni pjànu, ćwierózu. 

Za haróju bùjny wiècier wièje, 
Tam Jàsieńko pszanlczeńku sièje, 
Wysiejau jan kórec i póu kórca, 
Za ì.n nósić dzieuczyneńka chłópca. 
Oj, dàm dzièucy karówu rabùju, 
Hadùj, hadùj d;iecłnu małùju; 
Oj, dàm dzièu;y jeszczè chfàsku màsła 
Adwiażysa, dzieuczyna prekràsna; 
Oj, dàm dzièucy jeszczè bóchan chlèba, 
Skaży, skaży na staróho dzièda. 
Ja niè bùdu twajè karówy bràci, 
Nie bùdu syna hadawàci; 
Ja niè bùdu twahó màsła bràci, 
Nie bùdu syna hadawàci; 
Ja niè bùdu twahó chlèba bràci, 
Ja niè bùdu na dzièda kazàci. 

(Michàś Hanienià 

355. W. Od m. Jałówki (w. Nowosady) 

Dóbry wièczar, dzièweńko, kudy jdzièsz? 
Skaży, skaży pràudeńku, dzie żywièsz? 
A jà żywù la ryēczki, la wady, 
Zbudawàła chàteńku z lebiedy. 
Jeszczè sabiè sièniuszki prypletù, 

Z dabiīōrnaho dzièrawa — z asatù; 
Dabtībrnaje dzièrawo asacièc, 
Prydzì, prydzì, Jàsieńku maładzièc! 
Dóbry wièczer, dzièweńko, aàczynì, 
Samà sabiè kryudeńki nie czyni. 
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Ojj niè aàczyniù, Jàsieńku, nie aàczyniù, 
Samà sabiè kryudeńki nie uczyniù. 
Oj, niè bùdu, Jàsieńku, aàczyniàć. 
Bo ty bùdziesz nuoczenku naczewàć. 
Oj, niè bùdu, dzièwenko, nie bùdu, 

Zydzie, zydzie mièsiaczyk — pajèdu. 
Zyszóu, zyszóu mièsiaczyk i zarà, 
Zastawàjsie, dzièwańko, zdarówa! 
Oj, zaraslà ryèczańka trawoju, 
Zastałàsie dzièweńka udawóju. 

(Nastùla Nōwikawa) 

356. W. Od Rosi (Nowiki) 

Oj, nà toj bók azióra 
Staìć lìpa zielóna, 
Oj, lłpa, lìpa, 
Llpa zielenióńka. 
Trzy ptaszkówie śpiewàło1. 
Oj, tó nie ptaszkówie, 
Tylko trzy kawalerówie. 
Oni zmawìlisa 
A bièdnuj2 dzieuczyni, 
Katóry jejè brać móża. 
Adzìn kàża: majà! 
Druhì kàża: majà! 
A trèjci kàża: sèrco majó mìło, 
Czamù smùtna, niewiesiuoła ? 
Jak mnie wiesiuołaju być, 
Za starcho zà muż iść. 
Oj, pajdù ja u kamubru 
Malawàno łóżo słać: 
Oj, łóżo, łóżo ślìczno, malowàno, 
Chto nà tabiè bùdzie spać? 

Kalì stary staryczuok, 
To badàj jubn akalèu! 
Kalì młody, pièknaj uródy, 
Badàj jemù Pan Biīoh zdrówie dau! 
Jàsio tuoje usłyszał, 
Zàraz z łuoża wyskóczył: 
Bywàj, bywàj, Kàsiu, zdrówa, 
Ni dzieuczyna, ni udowa! (2 r.) 
Kàsia u Jàsia pytàła: 
Czy dłùgo będzie czekàła? 
Oj, dłùgo, dłùgo, najmìlsze serdèńko, 
Jak suchì barók3 razćwiciè. 
Dzieuczyna nic nie rabiła 
Da usió pa bóru chadzìła: 
Oj, boru, bóru, suchàja leszczyna, 
Czamù ćwiètu nie puścìła? 
Ciàżko tabiè, dzieuczyno, 
Pa bóraczku chadzìci, 
A mniè jeszczè ciażèj, 
Oj, suchoj leszczyni ćwiet wypuścłci. 

(Zósia) 

1 v. śpiewàjo 2 Lidzkie. Od Wasiliszek: bièdnuj, bièłuj, sìniuj, złótuj s v- bŭor 
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357. W. Od Hnicznej (Kusińce) 

Paszuou Jaś, paszuou Jaś 
Da u lyès pa dubìny, 
Oj, nadybàu, nadybàu 
Sabiè try dzieuczyny. 
Adnà bylà Hànna, 
Druhàja Marjànna, 
A trèjciaja nic niè mowić — 
To majà kachàna. 
Cztyry śwìèczki spalìli 
Pókul namówìli, 
A piàtaja da pałówy — 
Spàci pałażyli. 
Spàli jeny, spàli, 
A piersziīoj hadzìni: 
Adwiernìsie, dzieuczynièńko, 
Da miniè aczyma. 
Ja niè adwiernùsie, 
Bo mniè sèrce buoli, 
Straclłam wianèczka 
Po niè swiìojej wóli. 

Oj, ty dziewczynièńko, 
Żałùjesz wianèczka? 
A jà nie żałùje 
Drugiègo tysiąca. 
Jèden tysiąc na bielìzna. 
A drùgi na myło, 
Umywàjsie, dzieuczynièńko, 
Żèby byłà bièła. 
Kab jà umywàłasie 
Zràna do wieczóra, 
To niè bùdu takà bièła, 
Jak jà byłà uczuora. 
A jà uczuora byłà 
Tak jàk ruoża ćwiłà, 
A siehódni ustàła 
Jak chùsteńka biàła. 
A jà ucziībra byłà 
U rućwianóm wianèczku, 
A siehodni ustàła 
U bièłom czepèczku. 

(Stèfka Mhzczycha) 

358. Słc. Od m. Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 

Oj, Jàsieńko da kanià pasiè, 
A Kàsienka tràuku niesiè. 

Och, Kàsieńka, da kldaj tràuku, 
Idzì ka mniè da nà razmóuku. 

36 Lud bialoruski 
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Och, Jàsieńko, da niemà czàsu, 
U majūoj chàci da dzicià płàcza. 
Och, Jàsieńko, da zrubì lìpku, 
Da zrabì mnie da kałybièlku. 
Och, Kàsieńka, da nimà z czahó. 
Och, Jàsieńko, twajó, twajó! 
Abliczejka takó, takó! 
Och, Kàsieńka, da dàm tabiè, 
Da dàm kanià waranóho, 

Hadùj, Kàśka, syna mahīoha. 
Och, Jàsieńko, twajó, twajó! 
Ablìczejka takó, takó! 
Och, Kàsieńka, da dàm tabiè, 
Daj dàm tabiè kariīōwu z cièlam, 
Ach, ty szèlma z swaìm synam! 
Ach, Jàsieńko, twajó, twajó! 
Ablìczejka takó, takó! 

(Anièla Masalówa) 

359. W. Od Szydłowic (Ożeranki Małe, Bancerowszczyzna) 
Wolno 

Za lesàmi, za baràmi, ì 
Płàcze dzièuka ślózankami. J 
Nie płàcz, dzièuko, ni żurysia, 
Jeszczè bo jà ni żaniùsia. 
Jak jà bùdu żanìcisia, 
Praszù pìwa napìcisia. 
Twajó płwo mnie niè dzlwo, 
Dziunièjszaja màci twàja; 
Twajà màci czaraunìca, 

A siestryca razłùcznica, 
Razłuczyła nas z tabóju, 
Jak rybańku i z wadóju. 
Sztùka ryba u dùnaju, 
A jà, młóda, padùmaju; 
Szczùka ryba da z aìram, 
A jà, młóda, z kawalìram; 
Sztùka ryba z szczupakàmi, 
Astajùsie z dziataczkàmi. 

(Marysia Bajarczuczyszka) 

360. L. Od m. Wasiliszek, par. Walorka (w. Zaprudzienie) 

na mel. nr 1878 

Za rakuōju małuojczyk sièna kósić, 
Jemù dziauczyna jèści nósić. 
Jeści niasuczy syna znaszłà, 
Stàła da i padùmała, 
Padùmauszy da i zapłàkała, 
Bièły rùczki załamìła: 

Miīoj malèńki synku, 
Dzie mniè z wàmi padziècisia, 
Ci mniè was patapìci? 
Ci mniè was hadawàci? 
Hadawàci śmiesznó, 
Patapìuszy hrasznó. 
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Kìdaje małojczyk kŭōsu na prakuosu: 
Pasluoj, dzieuczyno, nie tapì syna! 
Malèńkaho hadawàć bùdziam, 
Wyhadawauszy pasyłàć bùdziam, 
Zruobim kałysańku, pajèsim u bieruōzi, 

Pajèsim u bieruozi pry daruozi. 
Ziaziùla kawàć bùdzia, 
Saławièjka szczabietàć bùdzia, 
Syna malèńkaho zabulać bùdzia. 

(Jaroszewiczówa) 

3tìl. N. Od m. Ostrowa (w. Kadyczyce) 

Za rakŭoju, za bystróju, 
Tam kazàk sienażàć kósić, 
Za ì:n dzièucza da abièd nŭosić. 
Abièd niesłà da dzicià znaszłà: 
Dzicià msjó, da malèńkajo, 
Dzież mniè ciebiè padziàć bùdzie? 
Tut pakinuć, to mniè hryēch bùdzie, 
Ciebiè uziàć, to mniè śmiech bùdzie. 
Jak zaczùu da kazàk tóje, 
Kinuu kūbsu da nà prakuosu, 
A sàm skóczyu da dzieuczyny: 

Dzièuczaż majà, da mìleńkaja, 
Słaucó twajó da wièrnieńkajo, 
Hadùj dzicià da malèńkajo! 
Kuplù kanià da waranièńkaho, 
A siadziełcó załacièńkajo, 
A traścìnku tanièńkuju, 
A chùstaczku bièleńkaju. 
Na kóniku pajeżdżàć bùdziesz, 
Na siedzièłku da siedzièć bùdziesz, 
Traścìnkaju pahaniàć bùdziesz, 
Chùstaczkaju razmàchiwać bùdziesz. 

(Zachàrko Skabiółka) 

362. Sł. Od Derewny i Rehotny (Horka, Studerowszczyzna) 

Zìmna riīōsa, zimna ruosa, da marūoz bùdzie, 
Dzie rr;uoj miły naczawàć bùdzie? 
Ci u daruozi, ci u darŭozi, ci u abuōzi, 
Ci u szynkàrki na parxīōzi? 
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Ni u darūozi, ni u danīozi, ni u abŭozi, 
Ni u szynkàrki na paruōzi. 
Za ryèkiīoju, za ryèkŭoju, za bystróju, 
Tam miīoj mìly da naczlyèch màje. 
Naczlyèch màje, naczlyèch màje, syēnażàć kósić. 
Jemù dzièucza da abièd nósić. 
Abièd niesłà, abièd niesłà, da dzicià znaszłà, 
Da znaszóuszy pryhawóry wała: 
Dzicià majó, dzicià majó, da malèńkajo, 
Dzie mniè ciebiè da padzièć bùdzie? 
Utapiuszy, utapłuszy — hryèsznó bùdzie, 
Da shadawàuszy — śmiesznó bùdzie. 
Mìły zaczùu, mìły zaczùu, syēnażàć kósiaczy, 
Oj, kinuu kiīōsu na prakuosu, 
A sàm skuoczyu, a sàm skubczyu da dzieuczyny. 
Dzieuczynièńka da maładzièńka, 
Dzieuczynièńka, dzieuczynièńka da maładzièńka, 
Hadùj syna da malèńkaho! 
Kuplù kanià, kuplù kanià waranièńkaho, 
Oj, dà siedłó załacièńkoje, 
Nasz syniīoczak, nasz syniībczak pajeżdżàć bùdzie, 
My z tabuoju prahladàć1 bùdziem. 

363. G. Od Krynek (w. Spodźwiły) 
na mel. nr 111 

Hanùla majà, prynàdu dałà, 
Prynàdu dałà, aczarawàła. 
Ach, kàb ty nià znàu, jak ciabiè zwàci, 
Jak jà nia znàju czym czarawàci. 
Majè czàrańki — sìnije līoczeńki, 
Majà prynàda — samà maładàja. 
Samà, maładà, na tarhù byłà, 
Na tarhù byłà, nie tarhawàła, 
Nuowaho sitka nie kupawàła. 
Prasièju mukù na bièłu rukù, 
Spiekù pirażók, pajdù na tarżok, 
Na tarhù byłà, nie tarhawàła, 

Maładóho Jàsia ja niè widziàła. 
Majà matùlu, szto-żè mniè stàło, 
U majóm chfartùszku zatrapiestàło ? 
Ci-ż szczùka ryba, ci jedlęcłna, 
Ścieraży, Boża, kab nł dziacłna! 
Jak szczùka ryba, hatawàć bùdziem, 
A jàk dziecłna, hadawàć bùdziem; 
Jak bùdzie chłópiec — ja jeho ŭbjciec, 
A jak dzieuczyna — majà pryczyna, 
Jak bùdzie chłópiec — addàm da szkoły, 
A jàk dzieuczyna, to haspadynia. 

(Ànna Słàdka) 

v. panawàć 
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364. W. Od Szydłowic (Ozeranki Wielkie) 

W ćŭbmnom lèsi na paktīosi, 
Tam Jàsieńko sièno kósić, 
A Kàsieńka abièd nósić. 
Jak nasìła, tak nasìła, 
Pakùl syna paradzìła. 

Ni mniè cie, synku, hadawàci, 
Ni mniè cibiè utapici; 
Utapiuszy ad Biīoha hryèch, 
Hadawàuszy ad ludzièj śmièch. 

365. W. Od m. Łyskowa (w. Kuklicze) 

Czahó ty, Marysiu, kàła sadù chódzisz? 
Mùsić ty, Marysiu, mahó syna lùbisz? 
Kab jà ni lubìła, tob jà ni chadzìła, 
A zà twaìm synam màrnie zahìnuła. 
Wasìl sièno kósić, Marysia prychódzić, 
Marysia prychódzić, dziecłnu prynosić: 
Małady Wasllu, biery ty dzieclnu, 
A jàk ty ni uwiīoźmiesz, da u pakiios pakìnu. 
Dam tabiè, Marysiu, karuowu ryżuju, 
Hadùj mnie, Marysiu, dziecinu małùju! 
Na sztó że mniè twajà karówa ryżaja, 
Kali mnie, Wasilu, sam niè spadabàusie. 
Dam tabiè, Marysiu, kanià waranoho, 
Hadùj mniè, Marysiu, syna maładuóho! 
Na sztó mnie, Wasilu, twiīoj kiìoniczak zdàusie, 
Kall mnie, Wasìlu, sam niè spadabàusie. 
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366. Od m. Łyskowa (w. Kuklicze) 

Szumìć wièciar pa alszyni, 
Chto niè rūobić màrnie zhinie. 
Nasz Jàsieńko nic nì riībbić, 
Tólko chódzić, rybku łówić. 
Pakiń, Jàsiu, rybku łówić, 
Idź dà dwóru kóni póić. 
Pryszūou Jàsio kóni póić, 
Za im Kàsia dzicià nósić: 
Synku żeż mŭōj bielùsieńki, 

Ci mniè ciebiè hadawàci? 
Ci mniè ciebiè utapìci? 
Hadawàuszy hresznó bùdzie, 
Utapiuszy ustydno bùdzie. 
Sztuoż ty, Kàśka, pamyszlàła, 
Nas màtaczka hadawàła 
I pacièchi dażydàła, 
Bùdziem że my hadawàci 
I pacièchi dażydàci. 

(Domitnsia Kùkła) 

367. W. Od Szydłowic (w. Wilczuki) 

Oj, u łùzi, łùzi Wasìl sièno kósić, 
Wasilù Marynia dziecìnu prynosić. 
Wasìlu, Wasilu, nà tabiè dziecìnu, 
Nie wóźmiesz dziecinu, na pakósie kìnu! 
Nà tabiè, Maryniu, karówu rabùju, 
Dàj-że da hadùj-że dziecinu małùju; 
Nà tabiè, Maryniu, karowu z cielàtkom, 
Idzi ty dà dómu z malèńkim dzieciàtkom. 
Oj, u łùzi, łùzi Wasìl sièno sùszyć, 
Wasilù matùla abièdać prynósić: 
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Wasìlu, Wasilu, praz twajù swawólu 
Zaniałà Marynia siem karóu z pahónu. 
Wasil sièno suszyu, tak i hràbli kìnuu. 
Oj, lulàj, oj, lulàj, moj miły synóczku, 
Oj, ździerèm z Wasilà apiīoszniu saróczku! 
Maryniu, Maryniu, wièlki Boh z tabóju, 
Czamù nie ździràła, jak jà spau z tabóju? 
Wasilu, Wasiiu, hèto tak niè bùdzie, 
Niechàj nas razsùdziać choć staryje lùdzi. 
Maryniu, Maryniu, czom nàs ni sudziłi, 
Jak tó my u sadóczku ścicha hawaryli? 

368. Sł. Od Derewny i Rehotny (Studerowszczyzna, Horka) 

Wuo, ty Jàsiu bałamùci, 
Wiīo, ni pasì swahó kanià u majŭoj rùci. 
Twai kóni padkawàny, 
Pourywàjuć rùtu, miàtu z kareniàmi. 
Ja-j ni pàswiu, ja ni mùszu, 
Zapalìła dzieuczynièńka sèrco, dùszu. 
Wiìo, ci ahnióm, ci waduoju, 
Da ci swajūoju dzièwackoju krasatuoju? 
Wiīo, ni ahnióm, ni wadiīōju, 
Da swajŭoju dzièwackoju krasatuoju: 
Ty, dzieuczyna, czórny wuoczy, 
Wiīo, czahó ty prychadziła da mìniè u niīoczy? 
Oj, ci ahniù, ci łuczyny, 
Wūo, czahó ty prychadziła biez pryczyny? 
Oj, u lyèsi, na dubiīōczku 
Kałychàła dzieuczynièńka syna, duoczku, 
Kałychàła i płàkała: 
Wiīōch, czahó ja, maładzièńka, daczakàła! 

(Halóna Lyèukièwiczawa) 
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369. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 

Ach, Symiīonie, ach, ty hàrdy Symiīonie! 
Cztìom ni chódzisz, ni hawuorysz da miniè, 
Cziīom nià wiedzièsz u kamuorańku mianiè? 
A u kamóry staìć hīoża ciesiīowa, 
Na tóm łuoży paścièl bièła puchowa, 
Na paścièli da dzieuczyna mładàja, 
Kalè jejè da dziecìna małàja. 
Pryszłà jejè matùleńka staràja, 
Pryszłà jenà, rùczeńkami abniałà: 
Ciapièr że ty nie dzièwańka i nià udawà, 
Da czaho ciabiè twajà lùbaszcz dawiełà, 
Jenà ciabiè z bièłaho licà ścieràła, 
Da praklàtaji swajewtìoli dawiełà. 

(,Ànna Słàdka) 

370. SI. Od Derewny (Studerowszczyzna, Wiszów) 

Ty1 Siemieniè2, Siemienìnuszka duszà, 
Czym nì chódzisz, ni hawūorysz da miniè, 
Czamù miniè mìleńkaju ni zawièsz? 
Prydzie wièczar da druhūoi spać idzièsz, 

1 [pieśń] rosyjska 2 v. Siemièju 
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Mnie, maładiībj, ścìcha hubłas padajèsz. 
U majhó ūojca je nówaja kamiībra, 
U tŭoj kamuory stóić (sic) hībżo ciesiībwo, 
Na tiībj łiībży pierynka daj puchówa, 
Na pieryni leżyć mìleńka duszà, 
Rùczańkami dziecìnieńku abniałà, 
Ślózańkami daj pierynku abliłà: 
Ciepièr-ża jà niezamùżna, ni udawà, 
Ni słuchàła ni matùli, ni ajcà, 
A słuchàła prajdziświèta padlecà. 

(Hàlŭona Lyeukièwiczawa) 

371. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 
na mel. nr 147 

A u sadiībczku 
Żóuty kwiècie, 
Kałychàła dzieuczynièńka 
Małó dziècie, 

Kałychàła, narekàła: 
Czahó że jà, maładàja, 
Daczekàła! 

(Ànna Slàdka) 

372. Od Szydlowiec (Ozeranki Wielkie) 

Dzieuczynièńka, oj, sìwa ùtka, 
Wydzi, wydzi ty dà miniè1 chùtko. 
Ja nì wydu, ni patanù, 
Wyszlu siestrù miènszu takù sàmu. 
Oj, Kasiùleńka, takà pyszna, 
Ja dó ciebiè Usty płsał, ty nì wyszła. 
Ja nì wyszła i ni wydu. 
Zakładàjcie kóniej pàru, ja pajèdu, 
Och, jà jèchau, jèchać mùszu, 

Zapałìła mnie Kàsia sèrco-j, dùszuj, 
Och, ni ahniiībm i nì wadóju, 
Da swajèju dziewiībckaju krasubju. 
Oj, u lèsi na dubóczku, 
Kałychàła Kàsia syna i dubczku, 
Kałychàła da-j zapłakàła: 
Czahiībż bo jà, maładzièńka, czakàła, 
Oj, lepièj byłó màtki słuchàć, 
Niż hètu kałyseńku zàusza szuhàć. 

1 v. dzieuczynièńko 
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373. W. Od Wołkowyska (Pietraszowce) 

Kasiulèńko-j, czem ty pyszna? 
Jaż dó cièbie lìsty pìsał, 
Ty nie wyszła. 
Ja nì wyjdu, ni palànu, 
Wyszlu swajù siestrù miènszu 
Takù sàmu. 
Kasiulèńko, sìwo ùtko! 
Wyjdzi, wydzi na ganèczek, 
Choć nì chùtko. 
Ja nì wyszła i ni wyjdu! 
Zakładàjcie kóni pàru, 
Ja pajèdu, jèchać mùszu, 
Zapalìła Kasiulèńka 

Sèrcoj, dùszu. 
Oj, ni ahnióm, ni wadoju, 
Da swajèju dzièwackoju 
Krasatóju. 
Oj, u lèsi na dubóczku, 
Tam kałysze Kasiulèńka 
Syna-j, dóczku. 
Kołychàła, zapłakàła: 
Czehoż bo jà, maładzièńka, 
Daczekàła! 
Lèpiej byłó màtki słùchać, 
A niè hètu kałysańku 
Zàusze szùhać! 

(Zóśka Znajdzlńska) 

374. W. Od Hnieznej (Janysze) 

Kalìna, kalìna1, ty słódka jahóda, 
Czahó płàczasz, tùżysz, dzieuczyniènko młóda? 
Jak jà byłà màła, ni bìła mnie màci, 
A cipièr miniè màma bje i karàje, 

1 v. malina 
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Z najlèpszym Jàsieńkam hawaryć ni dajè. 
Ni płàcz, dzieuczynièńko, napłàczaszsie dósyć, 
Napłàczaszsie dósyć, kalì bùdziesz nósić. 
Ja bùdu nasìć, bùdu hadawàci, 
Na cibiè, Jàsieńku, bùdu narakàci. 
Ni narakàj, dzieuczynièńko, na miniè, 
Da samà na sibiè, da samà na sibiè. 
Ni trèba byłó chadzìci zwieczora, 
Razmachnù chùstańku: choć da mniè sèrdeńku! 

375. W. Od Łyskowa (Kuklicze) 

Kalìna, malìna, ty słódka1 jagóda (sic), 
Czahó-żeż ty płàczasz, dzieuczyneńka młóda? 
Tahó że jà płàczu, czahó ja chaczù; 
Ni bìła miniè màci, jak jà byłà màła, 
A tèraz bìje, bìje i karàja, 
Z najmìlszym Jasièńkam hawaryć ni dajè. 
Ni płàcz, dzieuczynièńko, napłàczeszsie dósyć, 
Jak bùdziasz szto mièła na rùczeńkach nósić. 
Ja ni bènde nósìć, bènde kałychàci, 
Na cièbie, Jàsieńku, usièj wiek narekàci. 
Niè narzèkaj nà mnie, a sàma na siebiè, 
Byłó ni chadzìci tak piībźno da mieniè. 
Ja niè chadzìła, ty miniè wółał 
I chustèczko màchał: chódź, serdèńko, dó mnie! 
Byłó ni słuchàci wołània czyjègo, 
Da byłó trymàćsie rózumu swojègo. 
Oj, byłó u miniè rózumu nimàło, 
Jak przyszłó na biedù rozumu ni stàło. 

1 v. czyrwuona 
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376. Gr. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 
na mel. nr 155 

Majà1 matùlu, puścì da dwarà służyci, 
Chcè sie mniè, chcè sie dwùrnoj raskószy zażyci. 
Aj, tàm u dwarè chùcieńko zapłàtańku dajùć, 
Raczók pasłùżyć, da zielónu sùkniu krójuć. 
Jeszczè róku nie byłà, już2 sóbie zaszkódziła, 
Samà sóbie szkódziła, na ręku sokuoła niàńczyła. 
A riīodny brat wymàwia: Dzież sùknia zielóna? 
A mŭoj bracièjku, nie wymaulàjże mnie tègo, 
Że niè słuchàła lībjca, mètki i bràta młodègo. 

(Hànka Słàdka) 

377. G. Od m. Krynek (w. Spodźwily) 
na mel. nr 1047 

Jak jà bùdu dzicià mièci, 
Aj, je jó, je jó! 
Dzie jà bùdu spaczywàci, 
Ach, ty Biībża miībj! 
Pad stàjnieju, pad wazàmi 
Bùdziesz leżàć, tak jàk pàni 
Dziewùlu majà! 
Jak jà bùdu dzicià mièci, 
Aj, je jó, je jó! 
Szto jà bùdu pìci, jèści, 
Ach, ty Biīoża rmībj! 
Ja pajèdu da Lièwina, 
Kuplù tabiè m'iīodu, winà -
Dziewùlu majà! 

Jak jà bùdu dzicià mièci, 
Aj, je jo, je jó! 
U sztó ja bùdu spawiwàci, 
Ach, ty Biībża miībj! 
Ty màjesz dwa chfartuszkiè, 
Adzìn dziery na pieluszkiè — 
Dziewùlu majà! 
Jak jà bùdu dzicià mièci, 
Aj, je jó, je jo! 
Czym jà bùdu spawiwàci, 
Ach, ty Biīōża miīoj! 
Kalì bùdzie synŭok łàdny, 
Kuplù jemù pas jedbàbny .— 
Dziewùlu majà! 

(Ànna Śłàdka) 

378. Sł. Od Kozłowszczyzny (Paprockowszczyzna) 

U ciómnuoj kamóry za kùbaczkami 
Stalć łażèczko z padùszaczkami, 
Oj, nà toj łiīoży łażyć kazàk hóży, 
Jon sàm biàleńki, wùsik czàrnienki, 
Plèczkami ścìśnia, wùsikami śwlśnia. 
Zóbacz, dziauczyna charószaho ródu, 

Zóbacz, dziauczyna pièknaho rodu, 
Pubjdziam, dziauczyna, z tabój dà gródu, 
Dam tabiè hrùszak, dam tabiè jabłùszak, 
Nabièrz, dziauczyna, piībuny chfartùszak. 
Tolki dziauczyni try czwièrci da róku, 
Akàzywajucsia tyja hrùszki u biīŭku. 

Na nutę jesienną 2 v. samà 
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379. W. Od m. Łyskowa (w. Kuklicze) 

Tempo kołysanki 

Siedzłć hółub na dubóczku, 
Hałùbka na wìszni: 
Skaży, skaży, mubj mileńki, 
Szto u ciebiè na myszli? 
Ja nà myszli tóje màju, 
Szto lublù jak dùszu. 
Ty pajèdziesz1 na Ukrałnu, 
Zapłàkaci mùszu2, 
Ni płàcz, miła, ni płàcz, lùba, 
Ni płàcz, nì żurysia, 
Dam jà tabiè takóje zièlje, 
Waźmi i napìjsie. 
Tóje zièlje, tóje zièlje 
Wysze pierałàzu, 
Jak napàrysz i napjèszsie 
Zabùdziesz adràzu. 

Bùdu pìci, bùdu jèści, 
Kàpielki ni upùszczu, 
Chìba cibiè pazabùdu, 
Jak oczeńki splùszczu. 
Pawièń, pawièń, cìchi wiètryk, 
Z wysókaho hàju, 
Pawiernìsie, muoj mìleńki, 
Oj, z czużóho kràju! 
Ni pawienùu cìchi wiètryk, 
Bo tój haj wysóki, 
Nie wiernùsie, majà miła, 
Bo tój kraj dalóki. 

•Nie wiernùsie, majà mìła, 
I ni upominàjsie, 
Zahubìła swiībj wianóczak, 
Cipièr nauczàjsie! 

380. W. Od Szydłowic (Ozeranki Wielkie) 

Pàświła wały na saczawìcy, 
Parasìłasie pa pajeśnicu, 

Abrasiłasie, bo rasà byłà, 
Polubìu kazàk — charŭosza byłà. 

v. sam pajèdu 2 v. mùsisz 



214 PIEŚNI MIŁOSNE 

Oj, jejè lubìu, jenà ni lubìła, 
Paszyu sukiènku, kab u jiībj chadzìła, 
Kab u jiībj chadzìła i spaminàła. 
Jena chadziła, ni spaminała, 
A jàk skidàła, toj praklinàła: 
Badàj kazakà tràsca parwàła, 

U majè sukiènki lèmka adpàła! 
Pastūbj, dzieuczyno, pieranaczùju, 
Tabiè sukìènku pieranicùju, 
Pieranicùju na kaperànieczku, 
Nazawì miniè: muoj kachàneczku! 

381. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 

U czystum pūoli pszaniczańku żàła, 
A tàm mieniè niduola spotkàła, 
Tam jà, młóda, dzicià kałychàła. 
Pakìnu ja dzicià kałychàć, 
A pajdù ja da u świèt mandrawàć, 
Pajdù lepièj u miioro utaplùsa, 
Ja da ūojca pa wièk nie wiernùsa. 
A spatkàła da dwà rybałuojcy, 

Rybałiībjcy, abàdwa1 małajcy; 
Adzłn kàże: dzień dóbry, paniènka! 
Druhì kàże: czużà czużazièmka. 
Paczuom mieniè, rybałubjcy, znàcie, 
Szto wy mieniè czużazièmkoju zwiècie? 
Ja u twahó līojca na kwatèry stajàu, 
Ja z tabuoju u admībm łiībżku leżàu. 

(Hànka Słàdka) 

382. W. Od m. Łyskowa (Kuklicze) 

Och, jà bièdna pa sadù chadzìła, 
Prysàdzieczko sadzìła, sadzìła, 

Pasadztuszy da i paliwàła, 
Kab prysàdzio nie pausychàło. 

Lidzkie. Od Wasiliszek: abàdwa 
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Prymsio, prymsio, prysàdzio ty majó, 
Bo użè miniècsie kachanió majó! 
Nie pryniełósio prysàdzio majó, 
Minùłasio kachànio da majó. 
Kìnu, rynu dzieclnu u krapiwù, 
Samà pajdù u czużùju kraìnu, 
Tam miniè nichtó da niè paznàje, 

Czużazièmkaju miniè nie nazwiè. 
Adzìn kazàk miniè da paznàu, 
Czużazièmkaju miniè da nazwàu: 
Ty zà mnóju u adnóm łóżku spàła, 
Ty àd miniè pa stó złūoty bràła. 
Twajè złuoty ni łakóma spràwa, 
Mnie, maładzièńkuoj, pa wièk niesłàwa. 

383. W. Od m. Łyskowa (w. Kuklicze) 

Dółam, dółam, dalìnoju, 
Szli kazàki drużynoju, 
Prajszlì póle i druhóje, 
Znaszlì sabiè dzièuku Frànku, 
Charūoszuju spadabànku. 
Stau żè dóżdżyk pakraplàci, 
Pawióu kazàk kanià pàści, 
A dzieuczyna paścièl słàci; 
Scièle paścièl bielùsieńku, 

Samà płàcza silniùsieńko. 
Stàła dzièuka, padùmała, 
Cztyry listy napisàła 
I dà màtki adeslàła: 
Niechàj màtka ni turbùje, 
Mnie wianóczka ni hatùje, 
Wiamiok pad jàwarom zielenièńkim 
Da z kazakóm maładzièńkim. 

(Helèna Wysócka) 

384. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 

Staìć wièrba nad wadóju, 
Nad rèczkoju, nad bystróju, 
Nad rèczkaju, nad bystróju. 
Pasièjała dzièuka dólu: 
Pływì, dóla, ty z wadóju, 
A jà, młóda, za tabóju. 
Pry bièrażku spaczywàła, 
Da ójczeńka list pisàła: 
Niechàj ójciec nie turbùje, 

Mnie pasàhu nie hatùje, 
Ja swuoj pasàh pacieràła 
U czystom póli pad jawóram, 
Pad jawóram zielenièńkim 
I z Jàsieńkom maładzièńkim. 
Pad bièłaju biarózaju, 
Nie pjànaju—ćwierózaju; 
Pad suchóju leszczynoju, 
Nie być że mniè dzieuczynoju. 

(Anna Słàdka) 
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385. L. Od Różanki i Żoludka 

Da palaćfèli dwa sakały na miīōre żyrawàć, 
Nie tàk żyrawàć, jak ùtańku namaulàć: 
Oj, lecì z nàmi, da z dwùma sakalàmi, 
Z dwùma sakałàmi usio móre żyrùjuczy. 
Pajèchało dwa małuojczyki pad siełó palewàć, 
Nie tàk palewàć, jak dzièwańku namaulàć: 
Oj, jèdź ty z nàmi, z dwŭoma małajcàmi, 
Z dwŭoma małàjcami m'ŭod, winó papiwàjuczy. 
Oj, cztyèry świec spalìli, pakùl jejè namiīowili, 
Piàtoj da pałuowy, jak nà kiīoń zsadzìli. 
Jèduć mìlu i druhùju,. zachacièła pìci: 
Padàj, mìły, m'iīodu, winà mnie chiīoczecsa pìci! 
Ot, tabiè, majà mìła, wadà u kalełni! 
Jak namaulàli m'uodam, wìnam trachtawàłi; 
A jàk namiīōwili to-j wady żaławàli. 

386. Sk. Od m. Suchowoli (w. Hniłki, Źakle, Demuraty) 
na mel. jak w Wołkowyskiem 

Hej tàm dółam, dalinóju, (2 r.) 
Jèchau kazàk Turczynoju, 
Puścìu kanià u lasóczek, (2 r.) 
A sàm zasnùu na czasóczek. 
Tam dzieuczyna prybłudzìła, (2 r.) 
Kazaczèńka abudziła: 
Spisz, kazàcze, parà ustàci, (2 r.) 
Twahó kanià nie widàci! 
Iszlì Tùrki Turczynoju, (2 r.) 
Uzièli kanià z pawadóju. 
Jak uzièli, drùhi bùdzie (2 r.) 
Jak niè uzielì, to tój bùdzie. 
Ty, dzieuczyna, pajèdź z nàmi, (2 r.) 
Z maładymi kazakàmi: 
U nàs hóry cukrawyje (2 r.) 
U nàs rèczki miedawyje, 

U nàs póle nie mièrano, (2 r.) 
Pszenìczeńki nasièjano. 
Jèduć pole i druhóje (2 r.) 
I nà trècio koń stupàje, 
Dzieuczènka zadùmała, (2 r.) 
Kazaczèńka zapytàła: 
Dzie u wàś póle nie mièrano, (2 r.) 
Pszenìczeńki nasièjano ? 
Dzieuczynièńka, czom ty dùrna, (2 r.) 
Czemù że ty nierazùmna? 
U nàs póle—usie kazàki, (2 r.) 
Pszenłczeńka to kałpàki, 
U nàs hory tumanyje, (2 r.) 
U nàs rèczki krywàwyje. 
Coż jà, bièdna, uczynìła, (2 r.) 
Tàk dalèko zabłudzłła!1 

v. u tàkie stróny zabłudzìła 
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387. Ng. 

Och, u póli kurnó da dymnó, 
Za tumanóm świètu nie widnó. 
Kraj daróżki szyrókaji 
I krynlczanki hłybókaji, 
Dzièuka wadù czerpàje, 
Ułàn kanià napawàje 
I tàk dzièuku namaulàje: 
Pajèdziemo, dzièucza, z nàmi, 
Z maładymi ułanàmi. 
Da u nàs hóry ni takìje, 
U nàs hóry załatyje, 
Da u nàs tràwy szółkawyje, 
Da u nàs wierby1 hrùszki ródziać, 
U nàs dzieukiè u złóci chódziać. 
Durnà dzièuka pasłùchała, 
Z ułanàmi pajèchała. 
Jèduć póle i druhóje, 

A nà trèciom trèba stać 
I kóniki papasàć. 
Stàli chmàrki nastupàci 
I stàu dóżdżyk pakraplàci, 
Wielìć ułàn paścièl słać. 
Stàła dzièuka, padùmała 
I sìlnieńko zapłàkała: 
Nie màć miniè wydawàła, 
Sztob jà ułanù paścièl słàła, 
Dałà-ż mnie swajà wóla, 
Nieszczàsnaja lichà dóla! 
Oj, wyjdu ja nà hŭoraczku, 
Padziulùsia na dalinaczku, 
U dalinaczcy paniènaczki 
Rwuć cwietoczki na wienóczki: 
Och jà, mładzièńka., nie rwàła, 
Ułanù wianóczak addałà. 

388. Sł. Od Mołczadzi (Studerowszczyzna) 

Och, u póli kurnó da dymnó, 
Za tumànom swiètu nie widnó. 
Kraj daróżki szyrókaji 
I krynìczańki hłybókaji 
Dzièuka wadù czerpàje, 
Ułàn kanià napawàje 
I tàk dzièuku namaulàje: 
Pajèdziemo2, dzièucza, z nàmi, 
Z maładymi ułanàmi. 
Da u nàs hory nie takìje, 
U nàs hóry załatyje, 
Da u nàs trawy szółkawyje, 
Da u nàs wièrby hrùszki ródziać, 
Da u nàs dzièuki y złóci chodziać. 
Durnà dzièuka pasłùchała, 
Z ułanàmi pajèchała. 
Jèduć póle i druhóje, 

A nà trèciom trèba stać 
I koniki papasàć. 
Stàli chmùrki nastupàci, 
I stàu dóżdżyk pakraplàci, 
Wielìć ułan paścièl słać. 
Stàła dzièuka, padùmała 
I słlnieńko zapłàkała: 
Nie màć miniè wydawàła, 
Sztob jà ułànu paścièl słàła, 
Dałàż mnie swajà wóla, 
Nieszczèsnaja lichà dolà! 
Oj, wyjdu ja na horaczku, 
Padzłulusia na dalłnaczku, 
U dalinaczcy paniènaczki 
Rwuć cwietóczki na wienóczki, 
Och, jà, mładzièńka, nie rwàła, 
Ułànu wienoczak addàła3. 

1 L[idzkie] Od Wasiliszek: wièrba i wierbà 2 v. pajedziemó 3 v. addałà 

28 Lud białoruski 
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389. W. Od Jałówki (w. Nowosady) 

Dzieuczynièńka młóda 
Póla zmendrawàla, 
U kalinūowum lyèsi 
Niīoczku naczewàla. 
Na jùtro rànieńko 
Prawadniczkou czekàła: 
Prawadniczkù młódy. 
Preprawàdź praz wiīody, 
Ja tabiè zapłaczù 
Na tūom bakù wuody. 
Prawàdniczek wiedziè, 
A dzieuczyna płàcze: 

Bŭoże mūoj jedyny, 
Czym żè ja zapłaczù? 
Czy wianèczkam witym, 
Czy talàram bìtym? 
Dzieuczynèńko, nie płàcz 
I wianèczka nie tràć, 
Talarà razmienìże, 
To niewièle bęndzie. 
Talarà razmieniuszy, 
To zawièle bęndzie, 
Wianèczka stracìuszy, 
To niè (h)uonor bęndzie. 

(Nastùla Nówikawa) 

390. W. Od Szydlowic (w. Ożeranki Małe) 

Dzieuczynièńka młiīoda zprèdku mandrawàła, 
U kalinubwym lèsi pièrszy naczlèh miàła. 
Na razświtànie prawod zawałàła: 
Prawièdź miniè, prawièdź, prawadnìczek młódy, 
Ja tabiè zapłàce na tè stróne wódy. 
Prawiedniczek wiedziè, a dzieuczyna płàcza: 
Ach, muoj miībcny Biīoża, czem tabiè zapłàce? 
Ci tałàry mieniàć, ci wianèczek tràcić, 
A taki ja mùszu za prawód zapłàcić. 
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Wysyplu talàry na ciesówy stały, 
A patrzàj, dzieuczyno, ci bèndzie za miīoje? 
Nie bèndzie, nie bèndzie, już jà mogłab przysiondz, 
Būolsz muoj wiàniec stói, niż talàrau tysiąnc. 
Bódaj ty stanczàła, jak tà wicinèczka, 
Jeszczè papachódzisz nadóbna dziewèczka. 
Chóćby ja utócze jedwàbne ustonżèczka, 
Takì nikt nie pówi: dzieńdóbry dziewèczka! 
Ale kàżdy pówi: dzieńdóbry Waspàni! 
Ja mènża nie miàła—ablùsie ślezàmi. 

(Marysia Bojarczuczyszka) 

391. Ng. 

Ty, kalìna, u dałù stalsz, 
Ty, kalina, sùszy baisz. 
Och, jà sùszy nie bajàła, 
Dzie wyrasła, tam stajàła, 
Ja stajàła nad rakóju, 
Nad bystryēńkaju wadóju; 
Bysīra rakà kiiorań myje, 

A dziauczyny sèrco nyje. 
Dółam, dółam, dalinóju 
Jèdzie kazàk z dziauczynóju, 
Wieziè sabiè dzièuku Chrànku, 
Charószuju Padalànku: 
Bièły rùczki załamàny, 
Czórny óczki zapłàkany. 

392. W. Od m. Porozowa (w. Kowale) 

Och, wy chłópcy małuŭjcy, abażdżècie, 
Waranŭoho kuonika napajècie; 
Tam nà mūory dziewica biel biellła, 
Pamahàj Bvībh dziewìcy biel bielìci. 
Uziall dziewicu daj pàd rùczki, 
Pawielì dziewìcu daj u świetlìcu, 
Napaìli dziewìcu m'uodam, pìwam, 
Pasadzìli dziewìcu u czełnóczku: 
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Oj, pływì, dziewìca, cyēłu niīoczku. 
Oj, praczchnùłasie dziewìca a puounaczy, 
Zapłàkała dziewłca czŭōrny līoczy: 
Oj, niè wypraulàu mnie ani bràciec, ani sióstry, 
Wyprawiła miniè ćuomna nŭoczka. 
Zakładàła mnie kiīoni jàsna zūorka, 
Nakładàu mnie skrynki jàsny mièsiac, 
Razstrypàu mnie kiīŭsku bùjny wiècier. 

(Nastùla Kułakèwna) 

393. W. Od m. Łyskowa (w. Weronicze) 

Oj, zapìusie małójczyk, zahulàusie, 
Jehó kuónik waranièńki zastajàusie: 
Oj, wy chłópcy maìuojcy, padażdżyēcie, 
Mahó kanià waranŭoho napajècie, 
My pajèdziem na miīoro pa dziewìcu. 
Tam nà miīoru dziewìca biel bieliła: 
Pamahàj Biīōh dziewky biel bielìci, 
Na zdarówie małiīōjcam prachadzłci. 
Oj, uzialì dzieuczynièńku pad rùczeńki 
I pawielł dzieuczynièńku do karcziīomki. 
Napałli dzieuczynièńku m'ŭodam i włnam, 
Pasadzłłi dzieuczynièńku u czaujūonczyk (sic). 
Płyłà, płyłà dzieuczynièńka ćiībmnu nuoczku, 
Razdùmała dzieuczynièńka u puounoczku: 
Ni matùla że mniè wyprau)àła, 
Ni siestrónka mnie skryniu wykładała, 
Ni vīōjczeńko mnie kubni zaprahàuże, 
Ni braciejkó mnie kuosu raztrepàuże. 
Wypraulàła-że miniè ćŭómna nubczka, 
Wykładała mnie skryniù jàsna zŭbrka, 
Zaprahàu-że mniè kūoni jàsny mièsiac, 
Raztrapàuże mnie kuosu bùjny wiècier. 
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394. Ng. 

Dzieuczynièńka, ziaziùleńka maja, 
Ach, czamùż ty chmùrna, blèdnaja? 
Oj, chmùrna, da blèdna pa tabiè, mìły, tużù, 
Pajdù ja z tùhi da u zialónyje łùhi, 
Da u zialónych łuhàch szóukowa trawà, 
Sarwù z tajè trawìcy ćwietoczak, 
Saujù na hałówańku wianoczak. 
Pajdù ja nà dunàj, bystru rakù, 
Puszczù ja swuoj wianóczak na wadù, 
Czamùż to mubj wianók na dnó kàmieniem paszuou? 
Och, cipièr miībj mìleńki da nà wièki prapàu. 

395. N. Od m. Ostrowa (w. Uciosy) 

Dzieuczynièńka cìcha zażadàła lìcha, 
Upuścłła kazakà da kamiīory ścìcha. 
Tam kazàk pabyuszy, pryczynu zrabìuszy, 
Absiedłàuszy kanià da sàm na Ukràjnu. 
Paznàła dzieuczyna, szto bùdzie pryczyna, 
Listoczki pisàła, za kazàkam słàła. 
Badàj na kazakà lichàja hadzìna, 
Ciepièr praz kazakà zrakłàsie radzìma, 
Zruoksie miniè wiiociec i wyrakłasie màci, 
Mùszu praz kazakà ciepièr pamieràci. 
A kazàk list uziàuszy swaje ìmienie padpisàuszy: 
Nie umiràj, dzieuczyno, Hóspod Btìŭh z tabtìbju, 
Nazàd pryjèchauszy waźmù szlub z tabtìbju. 

(Audōcia Karpièjczykawa) 
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396. Od Narewki (w. Łuka) 

na mel. krakowiaka 

Bystra rèczka, bystra, bereżèczki nósit, 
Kazàk kapitàna do diīomańka prósit: 
Pànie kapitànie, puść mniè na Ukrainu, 
Dzièuka listy pisze, szto màje dzieclnu. 
Pryjèchau do świetlìcy, dzieuczyna chorùje 
I uziàu za rùczeńku, u lìczeńko cyłùje. 
Dziuczyno, dziuczyno, durny rózum màjesz, 
Szto pry sóbie, pry sóbie dachtaruou ni màjesz. 
Kazàcze, kazàcze, tak jàk hawaryci — 
Siem nidzièl leżàła, nichtó ni dàu pìci. 
Oj, dzieuczyno, dzieuczyno, da Buoh że z tabóju, 
Jak ty wyzdrawièjesz, ŭoźmiem szlub z tabóju. 
Niechàj ciebè berè lichaja hadzina, 
Jak meniè zreklàsie usià majà radzima, 
Oj, jàk meniè zriīoksie i uojciec, i màci, 
Prez ciebè, kazàcze, mùszu propadàci. 

(Ustynka Ciwùnicha) 

397. Ng. 

Dziauczynaczka cìcha 
Narabìła lìcha, 
Upuścìła kazakà 
Da kamuory zcìcha. 
Usiu niìèczku nie spàła, 
Listóczki pisàła, 
Na Ukrajnu słàła. 
Da tahó żaunièra, 
Szto wièrnie kachàła. 
Żaunièr maładzièńki 
Listóczki pryniàuszy, 
Usie try praczytàuszy 
Serdècznie zapłàkau 
Dzieuczynu spómniuszy. 
Cichaja wadà 
Biarażóczki znósić, 
Żaunièr maładzièńki 
Kapitàna prósić: 

Pànie kapitànie, 
Puścì da chàteńki! 
Pisza màci listŭok, 
Szto majà dziauczyna 
Praz majù pryczynu 
Paradzìła syna. 
Żaunièr maładzièńki 
Na kuoniku hràje, 
Maładà dziauczyna 
Z żàlu umiràje. 
Żaunièr maładzièńki 
Na dwuor zajeżdżàje, 
Dzièwańki radzìmańka 
Jahó spatykàje: 
Kłàniam, żaunièru, 
Ty-ż nàsza pryczyna, 
Chwarùje twajà 
Miłaja dziauczyna. 
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Uwajszuou żaunièr u chàtu, 
Dziauczyna chwarùje, 
Stójaczy pry łóżku, 
Liczańko całùje. 
Kłàniam, żaunièrańku, 
Tyż majà pryczyna, 
Wyrakłasia miniè 
Usia majà radzłna. 

Wyraksia uojciec, 
Wyrakłasia màci, 
Oj, dzièle twajhó 
Miłaho dziciàci. 
Nie płàcz, dziauczynańka, 
Bùdziem żyć z sabiīoju, 
Jak wyzdarawiejesz 
Wuōźmù szlub z tabiīoju. 

398. W. Od m. Porozowa (w. Haniewicze) 

Dzieuczynièńka cìcha narabìła licha, 
Upuścìła dwarakà1 u kamuorańku ścìcha. 
Dwaràczek z kamóry tak màrsz maszerùje, 
Dzieuczyna młóda tak ciężko chorùje. 
Usiu nūoczku nie spàła, usio listy pisàła 
Do tègo dworàka co wièrnie kochàła. 
Będziem listy pisàć na bièłum papièry, 
Będziem odsyłàci u czećwièr pa wieczèry. 
Dwaràk listy uziàuszy i ich praczytàuszy, 
Zdùmau na dzieuczynu sìlnie zapłakàuszy. 
Puszczàj miniè, pànie, z Rùsi na Ukrainu, 
Pisze dzièucze listy, szto màje dziecìnu. 
Szkóda mnie dwaràcza ad gwàrdy puskàci, 
Nie móżesz, dwaràcze, na kaho skazàci? 
Nie móge ja, pànie, na kaho skazàci, 
Przysiahàja Buóhu na kalèna upauszy — 
Dzieuczyniènka młóda, ja jiīoj zalecàusie. 
Jèdzie dwaràk polo, jèdzie i druhóje, 

v. kazakà 
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Na trèjcio zjeżdżàje, màtka spatykàje: 
Pośpieszàj, dwaràcze, dzieuczyna umiràje. 
Skóczyu dwaràk, skóczyu da niīowaj kamiīory, 
Padniàuszy chùsteńku i u lìczko całùje. 
Kièpski, dzièucza, zwyczàj, kièpski zwyczàj màjesz, 
Żàdnego doktóra przy sabiè nie màjesz! 
Hódzi, dwaràk, hódzi, hódzi hawaryci, 
Śiībmaja nidzièlka, nichtó nie dàu pici. 
Wyraksie i ojciec, wyrakłasie màci, 
Praz cibiè, dwaràcze, mùszu pamiràci! 
Dzieuczynièńka muoja, oj sam Bóg i z tabóju, 
A jàk wyzdrowièjesz woźmiem szlub z tabóju. 

399. L. Od m. Szczuczyna i Różanki 

Cìcha dzièuka, cłcha 
Narabìła licha, 
Zaklìkała wajàczeńka 
Da kamiīóry z cìcha. 
Wajacziīōk pabyuszy, 
Pryczynu zrabluszy, 
Na kanià siedàja, 
Z padwuorja zjeżdżàje. 
Stàła dzièuka, padùmała, 
Try listyè spisàła, 
Da taho Jàsieńka, 
Szto wièrnie kachàła. 
A Jàsieńko uziàuszy, 
Listyē praczytàuszy. 
Puścì mimè, pànie. 
Z Rùsi na Wałynie, 
Màje dzièuka syna 
Praz majù pryczynu. 
Siedłàj, Kàsiu, siedłàj 
Kiīōnia waranŭoha. 
Nà tabiè, Jàsieńku, 
Na pŭomacz druhuōha. 
Jèdzie Jàsio, jèdzie. 
Bràmy paminàje, 
Tam jehó radzima 
Usièńka spatykàje: 
Witaj, Jàsiu, witaj — 

Klìczuć pryjacièli — 
Użè twajà dzièuczyna 
Na bièłuj paścièli. 
Chuodzić Jàsio, chiīódzić, 
Chiīodzić maszarùje, 
Prydzie da dzièuczyny 
U liczko pacałùje. 
Badàj tabiè, Jàsiu, 
Lichàja hadzina, 
Jak mniè wyrakłasie 
Usià majà radzìma. 
Oj, wyraksia līōjciec, 
Radzimaja màci, 
Praz cibiè, Jàsieńku, 
Tryèba pamiràci. 
Nie umiràj dzièuczyno, 
Hadùj mahó syna, 
Z Rùsi pawiernùsia, 
Z tabój ażaniùsia. 
Badàj tabiè, Jàsiu, 
Wajnù zwajewàci, 
Pawièrnieszsie z Rùsi 
To niè bùdziesz bràci. 
Za miībj wianiīóczak, 
Za majè talàry, 
Kab cibiè, Jàsieńku, 
WynieśU na màry! 
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400. Sł. Od Derewny i Rehotny (w. Studerowszczyzna) 

Usiù-j łuczynu papalìła, 
Niedahàrki pazżyhàła, 
Hej, hej, niedahàrki pazżyhàła! 
Niedahàrki pazżyhàła. 
Mìleńkaho nadżydàła, 
Hej, hej, młleńkaho nadżydàła! 
Kalì chódzisz, tak i chadzì, 
Kalì lùbisz, tak i lubì, 
Hej, hej itd. 
Tak paczaścièj da prychadzì, 
Tak pà bŭolsz da-j pryniasì, 
Hej, hej itd. 

Kab wypiła maładà, 
Daj zakusłła ahładà, 
Hej, hej itd. 
U waharódzi jelniczŭok, 
A u jèlniczku karawàć, 
Hej, hej itd. 
A u haławiè mużczyna, 
U karawàci dziecìna, 
Hej, hej itd. 

(Taklùsia Tkaczuczyszka) 

401. W. Od m. Rosi (w. Nowiki i Dychnowicze) 
na mel. „Oj u lesi, na Polesi, tam karczma stajała..." 

Prasìłasa dzièuka u pàna 
Ćŭomnaj nuoczki naczawàć: 
Naczùj, naczùj, majà mìła, 
Ja ciè ràno abudżù.1 

Ja ciè rànieńko abudżù, 
Dàlej ciebiè prawadżù, 
Oj, dàlej, czy niè dàlej, 
Jak k wiszniŭowamu sadù. 
A u tŭom sadziè, winahràdzie 
Stalć złūota karawàć, 
Na tŭoj złiībtuj karawàci 
Stàła dzièuka spaczywàci. 

Oj, niè dłùgo spaczywàła, 
Màłe dziècko zradzìła, 
Zradzìuszy u pielùszki spawlła, 
Rùczeńkami abniałà. 
Abniàuszy ślózańkami abliłà: 
Badàj ty, dzicià, badàj ty, radnó, 
Oj, nà świèt ni radzìłosa, 
Jak ty mnie pahulàci ni dałó! 
Oj, hulàj, hulàj, majà màtko, 
Nieprykryta haławà, 
Jak prykryjesz hałvīowańku, 
To miniècsa usia hulbà. 

(Zosia Rom...) 

1 W pobliskiej wsi Dychnowiczach pieśń powyższą zaczynają w ten sposób: 
Nie buojśj miły czarnobrywy, Na darùożku prawiedù, 
Ja ciè rànieńko zbudżù, Ja ciè ràno abudżù itd. (jw.) 
Pièrszy pièwień jak zapiejè 
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402. W. Od Łyskowa (Ustroń) 

Naczùj, naczùj, młódy pànie, 
Ja ciè ràno abudżù, 
Ja ciè ràno abudzìuszy 
Tak dalècze padwiedù1. 
Tak dalècze prawiedù, 
Pad nowyje waruota, 
Pad nówyje warūocieczka, 
Da pàd wisznŭowyje sadà. 
A u tych sadàch łūożka stajàć, 
A nà tych żè łóżeczkach 
Padùszeczki leżàć, leżàć. 
Padùszka puchawàja, 
Na tój że padùszeczcy 
Młóda dzièuka spaczywàje, 
Małó dzicià spawiwàje, 

Małó dzicià spawiłà. 
Mało dzicià spawiuszy, 
Bièłymi rùczkami abniełà, 
Bièłymi rùczkami abniàuszy, 
U kałysku ułażyła. 
U kałysku ułażyuszy 
Dy sławàmi zaklełà: 
Lùli, lùli, małó dzicià, 
Badàj ciebiè nie byłó! 
Jak ty mnie, maładzièńkaj, 
Pahulàci nie dałó. 
Hulàj, hulàj, majà màtko, 
Niepakryta haławà, 
Jak pakryjuć hałówańku, 
Och, miniècsie usia hulbà. 

(Helèna Wysócka) 

403. W. Od Łyskowa (w. Kowalowce) 

v. prawadżŭ 



ZŁA WOLA 227 

Za lyèsàmi1, za baràmi* 
Paszłà dzièuka za hrybàmi, 
Maładzièńkaja, 
Ohó, maładzièńkaja! 
Pa kràj buorańka paszłà, 
Muchamŭorańka znaszłà, 
Kràsnaho hrybà, 
Ohó, kràsnaho hrybà. 
Uziełà jehó, padchwaciła, 
U chfartuszóczak ułażyła, 
Samà u būor paszłà, 
Ohó, samà u buōr paszłà. 
Zapalècie świècu z łóju, 
Ja wywiedu dzièuku z bóru, 
Maładzièńkuju, 
Ohó, maładzièńkuju. 
A druhùju waskawùju, 
Ja abymu, pacałùju, 

v. miż dałàmi 2 v. miż haràmi 

Z sabóju kładù, 
Ohó, z sabóju kładù. 
Dzièuka spàci nie kładziècsa, 
Da usió ślózańkami Ijècsa, 
Baìcsa mieniè, 
Ohó, baìcsa mieniè! 
Ach, ty dzièucza, ty prekràsna, 
Nie lì slózak ty napràsna, 
Nie bŭojsie mieniè, 
Ohó, nie buojsie mieniè! 
Kuplù tabiè czarawìczki (2 r.) 
Daróżaj ciebiè, 
Ohó, daróżaj ciebiè. 
A jà twaich czaravdczkou 
Naslci nie bùdu, 
A jà takìch małūojczykou 
Lubìci nie bùdu! 

w 
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ZŁA D O L A 

404. W. Od Hnieznej (w. Cimochy) 

Zieziùleńka sadawàja, 
Czamù ràno ni kawàła, 
Miniè, mładù, ni budzìla? 

Tawàryszki poustawàli, 
A jà, mładà, spaźnìłasie, 
Lichà dóla pryśnìłasie. 

(Halżbièta Matuwièjczykowa) 

405. W. Od m. Łyskowa (w. Kuklicze) 
na mel nr 166. 

Oj, pajdù ja nà miestèczko, na bazàr, 
Padziulùsie jak małajcy hulàjuć. 
Dziwìłasie maładàja usièj dzień, 
Wièczerom zapłàkauszy pryszłà. 

(Dominxsia Kùkła) 

406. W. Od ... (Nowysad) 

Zapytàjsie, kazàcze, 
Czahó dzieuczyna płàcze: 

Ci kaszùli ni màja, 
Ci kazakà żadàja? 
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407. N. Od m. Horodyszcza i Stołowicz (w. Miedzieniewicze i Zaosie) 

Tempo kraltoujiaka 

Biaróza, biaróza, ni pjàna-cwiaróza, 
Czahó chmùrna stalsz? Ci wiètru baìszsie, 
Ci wiètru balszsie, ci dażdżù żadàjesz? 
Wiètru ni bajùsio, dażdżù ni żadàju, 
Tahó ja chmùrna, szto mièsca ni màju, 
Bo nà majóm mièście zielón jàwar raściè, 
Zielón jàwar raściè — szyrókajo llścio. 
Dzieuczyna, dzieuczyna, czahó chmùrna chódzisz? 
Ci hałóuka balić, ci świèt zaniewólić? 
Hałóuka nie balìć, świet niè zaniewó)ić, 
Da tahó ja chmùrna, szto niè dau Bóh dóli, 
Szto niè dau Bóh dóli, jak majój radzìmi. 
Ot majà radzìma bahàta i szczaślìwa, 
A ja, dzieuczynieńka, nadto nieszczaśllwa. 

(Paràsia Barjsowa) 

408. Sl. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 
Nieco szybciej 

Pasłàłab kazakà pa wódu, 
Pasłàłab maładoho pa wódu. 

Nimà wady, ni kazaczèńka, 
Nimà wady, ni maładóho! 
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409. Sł. Od Dereczyna (Trachimowicze) 

Snièżki bièły, bièły, łapuszysty 
Pryzakryłi usiè palà, 
Adnó pólo, pólo niezakryto, 
?clo ójczeńka maho. 
A nà tŭbm póli staìć kustóczāk, 

Jon ni sóchnie nikóli, 
Da kùst ni sochnie, da kùst ni wiànie 
I łistóczka na jóm niet. 
Niemà listóczka, niemà ćwietoczka, 
Niemà na jóm niczóho. 

(Michàś Sienkièwicz) 

410. W. Od Hnieznej (Janysze) 

Oj, pajdù ja kalè rèczak, 
Tam pływàj; stàdo kàczak, 
Kàczor kàczku pahaniàje, 
Kóżno sabiè pàru màje, 
A jà u Bóha adnà u kàry, 
Szto nì màju sabiè pàry. 

Oj, jà na ich padziulùsie, 
Dy-j ab kàmień razabjùsie, 
Bùduć chłópcy wały hnàci, 
Tùju dzièyku spaminàci, 
Tùju dzièuku spaminàci, 
Szto z kachània umiràci. 

(Kazùl Uldynōwicz) 
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411. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 

Czamù, saławièjko, ràno nie śpiewàjesz, 
Hej, hèj, ràno nie śpiewàjesz? 

Zaczym, saławièjku, hółasu ni màjesz, 
Hej, hej, hółasu ni màjesz? 

Pacieràu hółos u wiszniówum sadóczku, 
Hej, hej, u wiszniówum sadóczku, 

U wiszniówum sadóczku, u Jipówum kustuoczku, 
Hej, hej, u lipówum kustóczku, 

Malìnki jeduczy, zìmnu wódu pjuczy, 
Hej, hej, zìmnu wódu pjuczy! 

Czamù ty, małójczyku, dóleńki niè màjesz, 
Hej, hej, dóleńki niè màjesz? 

Paciaràu ja dólu praz swajù swajewólu, 
Hej, hej, praz swajù swajewółu, 

U karczmiè, u stadóle i u nówuj kamóryē, 
Hej, hej, i u nówuj kamóryē, 

M'ubd, winó pjuczy, dzièwaczkam dajuczy, 
Hej, hej, dzièwaczkam dajuczy! 

(Taklùsia Leukièwiczycha) 

412. Ng. 

Ci to, Bóża, z twajèj woli, 
Ci z nieszczàsnoj majè dóli, 
Szto jà żywù na pustyni, 
Tràczu lèta bez drużyny? 
Lètaż majè maładyje, 
Czamùż wy tàk nieszczastnyje ? 
Kahó lublù — nimà tahó, 
Chto miniè lùbić — nie jà jahó. 

Boża, z nièba wysokaho, 
Hlań nà miniè, maładóho! 
Hlań nà miniè, szto jà praszù 
I dàj mnie żuonku charószu. 
Sztob byłà dóbra haspadynia 
I charószaja drużyna. 
I kàb chàty piłnawàła, 
I druhóho nie kachàła. 
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413. W. Od Wolkowyska (Kolłątaje) 

Chłópcy rybałóucy, 
Zakidàjcie siètku, 
Zakidàjcie siètku 
Na bystruju ryèczku, 
Da zławiècie dólu 

Chłópcu maładómu. 
Ni zławìli dóli, 
Da zławìli rybku, 
Rybka szczùka hràje, 
Jenà pàru màje. 

414. G. Od m. Brzostowicy (w. Golnie) 

Oj, u póli lipìnuszka, pad jèju wadà, 
Bièdna majà hałówańka, szto dóli nimà. 
A dzièż dóla padzièłasa, ci u ahnì zharèła? 
Kdì u ahniè zharèła — lecì papiełcóm, 
Kalì u wadziè potanùła — leży kamiencóm, 
A jà młóda, mładziùsieńka, da pajdù hulàć, 
A usiè że mniè warożańki mnie zawìdaćmuć. 

(Hólka Janùszczykawa) 
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415. W. Od Świsłoczy 

Hóroż majó, hóro, 
Nieszczàsnaja1 dóla, 
Zaharàla dzieuczynièńka 
Myślenkami póle. (2 r.) 
Nie tàk zaharàła, 
Jak zawałaczyła, 
DrŭT)bnieńkimi ślózańkami 
Póle usió zrasłła. (2 r.) 

Mùsić miniè, màtko, 
U kaściuoł nie naslła, 
Szto dlà miniè, maładói. 
Dóli nie uprasìła. (2 r.) 
Ja u kaściół naslła, 
I Bóhu madlìłasiè, 
Takàż tabiè, majà dóniu, 
Dóla sudzìłasie. (2 r.) 

416. N. Od Horodyszcza (w. Sienkowce) 

Tempo dumlt ' 

Paradzìła mieniè màtka 
U światùju niedzièlu, 
Da dałà mnie lichù dolu, 
Nidziè nie padziènu. 

Paniasù ja lichù dólu 
U mièsto pradawàci, 
Lùdzi znàjuć, szto lichàja, 
Ni chóczuć kuplàci. 

(Siemión Surmà) 

1 v. nieszczasnàja 
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417. N. Od m. Horodyszcza i Stołowicz (w. Miedzieniewicze) 

Tempo liołomyjlii 

Paradzìła mieniè màtka 
U dzièń dóbry — u niedzièlu, 
Och, dałà mnie lichù dólu, 
Nidziè nie padziènu. 
Och, paniasù lichù dolu 
K mièstu prawadàci, 

Znàjuć lùdzi, szto lichàja, 
Nie chóczuć kuplàci. 
Ot, pajdù ja, maładàja, 
U żyto siedzièci, 
Ci niè pŭójdzie lichà dóla 
Ad mieniè służyci. 

418. N. Od m. Ostrowa (Kandyczyce) 

Kalìna malìna, czahó u łùzi stoìsz, 
Ci wiètru baiszsie (sic), ci dażdżù żadàjasz? 
Wiètru ni bajùsia, dażdżù ni żadàju, 
Na majiīom mièści zielón jàwier raściè1. 
Dzieuczyna siróta, czahó chmùrna chódzisz: 
Ci świètu niewoli, ci niè dau Bóh doli? 
Za tym ja chmùrna, szto niè dau Bóh dóli. 

(Praksèda Haurylczykawa) 

v. dubówyja ìście 
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419. N. Od Molczadzi 
Radzìła mieniè màci Pawiezù lichùju dólu 

U czàs, u dobru hadzìnu, U hórad pradawàci, 
Da dałà, oj, jenà mniè Lùdzi znàjuć, szto lichàja, 
Da lichùju dólu, Nie chóczuć kuplàci. 
Nihdziè nie padziènu. , .,. .r .., 

r [zap.] Mierzej[ewski] 

420. Sk. Od m. Suchowoli (w. Dryha) 

Poxuo]i, potuażnie 

Oj, pasièju lnu 
Na czórnūōm pólu, 
Jèdzie, jèdzie, Jesiùleńko, 
Na wriīonom kaniù. 
Jehó kiìbń warany, 
Juon sàm małady, 
A siedèłko czyrwónieńko, 
Kańczùk remiènny. 

Oj, dàj, màci, daj, 
Daczkù zà muż daj! 
Nie dàj miniè za ledàsztaho, 
Bo mniè młódej, żal. 
Ty dóńku majà, 
Wybieràj samà! 
Wybieràła da nie wybrała, 
Hórka dóla majà! 

421. Gr. Od Brzostowicy 

A Bóża moj, niszczàścićsie: Za mużykà nichóczecsie, 
Za szlàchcica nietràpicsie, Szto nà dzièło wałóczecsie. 
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422. G. Od m. Brzostowicy (w. Golnie) 
„Wiosenna" (Wieśniana) 

T e m p o Larltaroli 

I bèj, a daj, Bóże (sic), wiesny pryżdàć, 
To jà pajdù prachadżùsa, (2 r.) 
I hèj, u cìchi dunàj pakaczùsa. 
Ty dunàju, ty dunàju, 
I hèj, szto jà na ciè padùmaju, 
Padùmaju na sakóła, 

I hèj, niszczaślìwa mojà dóla! 
A pajdù ja u suszkiè, u łużkiè, 
I hèj, nałamlù kalìnańki, 
Da kalìna bàrdzo hórka, 
I hèj, majà dóla harczèjszaja, 
Nad kallnu żarczèjszaja. 

(Pruzyna Rymarczykawa) 

423. W. Od Łyskowa (Kuklicze) 

Za hustymi łózańkami 
Płàcze dzièucza ślózańkami: 
Ni płàcz, ni płàcz dzieuczynièńka! 
Oj, jàkże mnie ni płàkaci, 
Bo1 jà adnà u màtki u chàci. 
U katóraje màtki siem, 
To jè i dólańka usim, 
A jà u swajè màtki adnà, 

Toj i dólańka żadnà. 
Da pajdù ja da rèczańki, 
Da pajdù ja padziulùsie, 
Da pajdù ja utaplùsie, 
Ab bièł kàmień razabjùsie. 
Nichàj lùdzi tóje znàjuć, 
Jak z kachània pamiràjuć. 

(Dominìsia Kùkła) 

424. Ng. 

Och, Bóża moj, Bóża, 
Szkadà maładóści, 
Żywù, ]yēta tràczu, 
Ni màju szczyróści. 
Jeść u majhó wiīojca 
Kóni waranyje, 

Pajèdu dahaniàć 
Lyèta maładyje. 
Dzicià majè, dzicià, 
Dzicià darahóje, 
Kóniki patiīomisz, 
Lyētau nie dahónisz. 

v. toż 
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425. W. Od Jalówki (Budy) 

Kazàcze, kazàcze, czehó zażuryusa? 
Czy wały prystàli, czy z daróżki zbłusa? 
Wały ni prystàli, z daróżki ni zbìusa, 
Tólko, maładzièńki, bez dóli uradziusa. 
Oj, pajdù ja, pajdù z hary da u dalìtiu, 
Czy nì znajdù dóli dla siebià na hadzłnu ? 
Oj, nì znajszóu doli, tólko try małójcy, 

Tolko try małójcy, usiè try rybałóycy. 
Zakładàjcie sièci czèrez bystru rèczku, 
Oj, nì znaszlt dóli, tólko szczùku rybu; 
Szczùka ryba hràje, jenà póru màje, 
A jà, maładzièńki, bez dóli uradzłusa. 
Tólko majà dóla, szto płàczu dawóli, 
Tólko palublónstwa, szto czórnyie brówy. 

(Eżbièta Cimaszukówa) 

426. Sl. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 

Kalìnaczka, malìnaczka, 
Czym nàd wódu schilìłasie? 
O jà, młóda, żuryłasie 
Ja i ad rodu adbłłasia, 
Oj, àd ródu i àd radóczku, 
Ciàżko majmù hałasóczku. 
Oj, pajdù ja, hukàjuczy, 
Szczàścia, dóU szukàjuczy. 
Adazwàłaś majà dola 
Pa kràj móra, nad wadóju. 
Oj, pływl ty, lìcha dóla, i z wadóju, 

Ja-j, maładà, za tabóju. 
Prypływióm k bierażóczku, 
Da wyszczykniem pa listóczku 
I napìszam pa piśmóczku, 
Da paszlemó da radóczku. 
A u tóm ródzi ójciec, màci 
Chócza piśmó praczytàci, 
Za nielùbaho zà muż dàci. 
Ni dàj, Bóża, pachwaryèci. 
Bo nièkamu pahladzièci. 

(Pałùsia Leukièwiczawa) 
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427. Słc. Od m. Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 

Ja-j bièz dóli radziłasia, 
Ja-j àd ràdu adbłłasia, 
Oj, àd ródu, ad radóczku, 
Trùdno sèrcu, żywatóczku, 
Trùdna życi, trùdna i byci, 
Z czużyniaju hawaryci. 
Och, pajdù ja hukàjuczy, 
Szczàścia, dóli szukàjuczy; 
Akazàłasia mnie diīola 
Na tój bok sìniaho móra: 
Kalł bùdziasz, dzièuka, majà, 
To jà bùdu dūola twajà. 
Pływì, dzièuka, i z wadóju, 

A jà dūola za tabóju. 
Da prypływióm k bierażóczku, 
K alyèhówamu kustóczku, 
Da wyrwiem pa listóczku, 
Da napìszam pa piśmóczku, 
Da adaszlóm da radóczku. 
A u radóczku ójciec, màci, 
Praszù piśmó praczytàci, 
Praszù piśmó praczytàci, 
Na zdaróuje papytàci. 
O, cì żywa, ci zdarówa, 
Dzicià-ż majó maładója? 

(Anièla Masalówa) 

428. W. Od Hnieznej (Kusińce, Janysze) 

Jak dà cibiè chadzici, 
Cibiè wièrnie lubici; 
U cibiè bàćko lichi, 
U cibiè bàćko lichi. 
Oj, jà bàćku uhadżù, 
Paścièl bièłu paścielù, 
Ty dà miniè chadzi, 
Miniè wièrnie lubi. 
Sèrco màjo, 
Jak dà cibiè chadzìci, 
Cibiè wièrnie lubici; 
U cibiè màci lichà. (2 r.) 
Ja màciery uhadżù, 
Paścièl bièłu itd. (jw.) 
Jak dà cibiè chadzici, 
Cibiè wièrnie lubìci; 
U ciè sabàki lichì. (2 r.) 

Ja sabàkam uhadżù, 
Kusók miàsa pałażù, 
Ty itd. (j.w.) 
Jak dà cibiè chadzici, 
Cibiè wièrnie lubici; 
U cibiè kyszki lichi (2 r.) 
Oj, jà kyszkam uhadżù, 
Kusiīok miàsa pałażù, 
Ty itd. (jw.) 
Jak dà cibiè chadzłci, 
Cibiè wièrnie lubici, 
U cibiè myszy lichł. (2 r.) 
Kalì myszau baiszsie, 
Na wariīōtach pawièszsie! 
Ty dà miniè ni chadzi. 
Miniè wièrnie nie lubì, 
Czŭort ciè biary! 
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429. W. Od Jalówki (Nowosady) 

Samà sad sadzłła, samà paliwàła, 
Nie pryniàusio jon mniè; 
Kahó ja lubłła, wièrnieńko kachàła 
Nie papàusio że mniè. 
A jà sadù nie sadzìła, ja-j i ni paliwàła, 
To pryniàusio że mniè; 
Kahó ja lubìła, wièrnienko kachàła, 
Nie papàusio że mniè. 
Nàszajo kachànie, pièrszajo paznànie, 
To jàk lètnia rasà, 
Wiètryczak pawieniè, sónieńko pryhryèje, 
To rasà apàdzie. 
To nàszo kachànio, pièrszajo paznànio, 
Usió za màrnia prapàdzie. 

(Nastùla Nówikawa) 

430. W. M-czko Mścibów (Ymścibawo vel īmścibawo) 
na mel. nr 99 

Oj, wydu ja nà hùlicu, stànu, padùmaju, 
Och, paszłàb ża jà, oj, zà muż, pasàhu ni màju. 
Oj, kàb ja mièła choć adnù da kariīŭwańku, 
Paszłàb ja zà muż da u czużùju starónańku. 
Oj, nł płacz, dzieuczymèńko, }a ciè sam bràć bùdu, 
A jà tabiè pasàżeńkam prymaulàć ni bùdu. 
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431. Sl. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 

Czyrwónaja kalìnańka 
Na dzierauco nachiliła, 
Czamù da mniè nie hawórysz, 
Dzieuczynièńka, majó sèrco? 
Ja-j niè hawarù, nie hawarù, 
Ja-j ì natùrańku, znàju 
Skóro kalè ciebiè siàdu, 
Oj, jà siàdu, padùmaju. 
Ja-j dùmaju, ja-j hadàju 
Szto ty inszu màjesz. 
Oj jà màju, ni màju, 
Tuolki myśli zanósieć, 
Kab ty znàła, dzieuczynieńka, 

Jàkżà, miniè prósieć. 
Niechàj prósieć i niè prósieć, 
I niè dàjsia prasìć, 
Niè u sadóczku, muoj mìleńki, 
Oj, jàbłyczko razkùsić. 
Choć jàbłyczko razkùsisz, 
Kalì huorko pakìniasz, 
Dzieuczynièńku z umà źwiedzièsz, 
Sam màrnie zahìniesz. 
Aàczyniàj, mìłaja, skryniu, 
Oj, jà sùkniau zabàczu. 
Praszù ciebiè, nie kpl 'z mieniè — 
Kawalyèru bahaczù! 

(Halóna Leukièwiczycha) 

432. W. Od Mścibowa (Wilczuki, Szandry) 

A sztóż hèto za sadóczak, 
Za zielónieńki takój? 
A sztóż hèto za małojczyk 
Razhulàusia sam z saboj ?1 

A sztóż hèto da zà mièsiac, 
U noczy świècić, a u dzièń nie? 
A sztoż hèto za małojczyk, 
Nóczu lùbić, a u dzièń nie? 
Ustydno, ustydno, małójczyku, 
Da pà wièczeram chadzić. 
Tabiè, dzièwańka, ustydnièje 
Miniè, młódaho, lubić. 

Dzièuka stàła, padùmała, 
Ślozańkami abliłàś, 
A małójcu szkóda stàło, 
Stau jón jejè abymàć. 
Ni płàcz, ni płàcz, dzieuczynièńko, 
Na sztó płàkaci tabiè, 
U miniè sèrco razharyćsia, 
Waźmù zà muż za sibiè. 
Ciàżka, ciàżka, kazaczèńku, 
O, mniè za tabóju być. 
Ty bahàty, a jà bièdna, 
A dà tahó siratà. 

(Maryla Mùlarczykawa) 

1 v. razkudràwy sam sabbj 
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433. W. Od m. Świsłoczy i Brzestowicy 

Nikóli tak niè bywàło, 
Jak siehódnia uczynìłosie, 
Małójczyczok maładzièńki 
Z dzieuczynańki naśmiejàusie. 
Ustydno, ustydno młódoj dzièuce 
Późno u wièczory chadzici, 
Jeszczè tóje ustydnièjszaje 
Dwoch kawalèrou lublci. 
Dzieuczyna zaustydzìłasie, 
Palilìsia ślózańki z àczej; 
Jasińkówi szkoda stàła, 
Stau jón jejè szkadawàci. 
Wyniau rózowu chùstańku, 

Uziàu joj ślózki uciràci: 
Nie płàcz, dzièuko maładàja, 
Nie płàcz, mìleńka ty majà, 
Razharycsie majó sèrce 
I waźmù zà muż za siebiè. 
Oj, niè móża tóje stàcsie, 
Kab jà byłà za tabóju, 
Ty bahàty, ja ubóha, 
Prytóm hórka siróta. 
Ty, Jàsiènko, sam sabóju 
Naśmiejàusie nada mnóju, (2 r.) 
Nad bièdnoju siratóju. 

434. [Od Szydłowic (w."Ozeranki Wielkie)] 

[Nikoli tak nie bywało... itd., jak pod nr 433] 
(Magdula Bojarczykówna) 

435. W. Od Rosi (Krasna) 
na mel. nr 437 

Czy jà u łùzi ni kalìna, 
Czy jà u baćkóu1 ni dzieuczyna, 
Bùdu dażydàć dwaranìna. 
Chadzìła pa sadóczku — usnùła, 
Pryjèchau dwaranin — ni czùła. 
Czy ty, dzièuko, śpisz, czy leżysz? 

Kalì śpisz, to Biīoh z tabóju, 
Kalì leżysz — idzì za mnxibju, 
Zàza mnoju chódziać hromadóju. 
Ja chłópiec młódy ni bajùsa, 
Bo u Warszàwi wysłużusa, 
Prydù da dómu, ażaniùsa. 

1 v. 6jca, màtki 
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436. SŁ Od m. Dworca i Molczadzi (w. Studerowszczyzna) 

Da cì ja-j u łùzi ni kalìna, 
Da cì ja-j u łùzi ni czyrwóna? 
Da cì ja-j u màtki nie dzieuczyna, 
Szto jà palubiła dwaranìna? 
Paszłà pa sadiīoczku — pachadziła, 
Pryszłà u świetlìczańku — pryzasnùła, 
Pryjèchau miībj mìły— ja-j nì czùła. 
Ci śp!sz, majà mìła, ci niè czùjasz, 
Szto chódziać za mnóju z hrumadóju? 
Chóczuć miniè uziàci z nipràudaju, 

A jà nipràudańki ni bajùsie, 
Pajdù u Mìńsku gubèrniu prasłużùsie, 
U sałdàcko ubrànio prybierùsia, 
Pryszèczy da dómu ażaniùsia (sic). 
Aźmù sabiè żuonku szlachciàneczku, 
Aźmù sabiè żūonku maładùju. 
Da nà miłūoj wianók zielanièja, 
To miłóho sèrco wiesialèja, 
Da nà miłuoj wianók pasychàja, 
To miłóho sèrco ulenkàja. 

(Hal6na Leukièwiczycha) 

437. W. Od Szydłowic (Bancerowszczyzna) 

Oj, cł ja u sadóczku ni ka]ìna, 
Ci jà u ójca, màtki ni dziecìna? 
Bùdu nażydàci dwaranìna, 
A jà dwaranìna ni dażdùsie, 
Pa wìszniawym sadù prachadżùsie. 
Pa sadù chadzìła daj zasnùła, 
Pryjèchau dwaranłn—ja ni czùła, 
Pryjèchau dwaranłn^ nastajàusie, 
Z miniè maładój i naśmiejàusie. 
A ustàń, dzièuko, dzièuko, prabudzłsie, 

Pryjèchau dwaranìn, nahledzłsie, 
Kalł śpisz, nie czùjesz, Boh z tabóju, 
A kali prabùjesz, jedź zà mnóju. 
Za zà mnóju chódziać hramadóju, 
Chóczuć miniè uziàci maładùju. 
Ja małady chłópiec m" bajùsie, 
U Warszàuskoj gubèrni praważùsie, (2r.) 
Pryszèdszy da dómu ażaniùsie. 
Waźmù sabiè żónku maładzièńku, 
Jak u sadóczku wìszniu czyrwónieńku. 

(Marysia Bojàrczykoyna) 
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438. W. Od m. Hnieznej (w. Kusińce) 

Ni pajdù zà muż za rók, za dwà, 
Za pijanìczańka i za hultajà; 
Prapłu kónika waranóho 
I idziè da stàjni pa druhóho, 
Ja zà im, maładàja, ślèdam, 
Da uziàuszy rùblika załatóho, 
Wykuplàć kanià waranóho. 
Oj, ì ni ràz, ni dwà wykuplàła, 
U wiszniówom sadù naczawàła 

I z saławièjkami razmaulàła, 
A z zieziùlkami kukawàła. 
A zieziùlka: kùku, kùku, kùku! 
A majó sèrco z żàlu pùku. 
A zieziùlka palecièła, 
Oj, majó sèrco razlecièło, 
Razlecièło na cztèry części, 
Oj, bó kochànie się nie szczęści. 

(Stefka Znajdzińska) 

Oj, lès, les, dublna, 
Oj, dà ni rùblena, 

439. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 
Kruc[iolka] na mel. nr 144 

Kràsna dzièuka majà, 
Da nì rŭounia majà. 

(Hanula...) 

440. N. Od m. Ostrowa (w. Uciosy) 

Tempo mazurlia 

Zielónaja majà rùta nie sadżonaja, 
Maładàja dzieuczynièńka zaruczónaja; 
Wymyłasie, wabràłasie, na rynak paszłà, 
A nà rynku palubìła usio try małajcà. 
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Adzìn wiedziè za rùczańku, druhì za rukàu, 
Trèjci stolć, ślózki rónić, szto lubìu, nie uziàu. 
Dóbro byłó, majà mìfa, padarùnki bràć, 
A ciepièrżaż, majà mìła, ni chóczasz hulàć. 
U mahó baćkà dwiīor szyróki i nówy czastakiìoł, 
A z pàd tahó czastakuoła wylecieu sakuoł, 
Aziernùsie, ahlanùsie, ażnó sìwy kuoń. 
Pjècie lùdzi harelìcu, pastàulu winà, 
A ciepièrżāż, muoj bàcieńku, niè twajà słuhà. 

(Audócia Karpièjczyk) 

441. W. Od Łyskowa (Kowalowce) 
na mel. nr 1400 

Oj, ty dzieuczyna zaruczanàja, 
Czahó ty chódzisz zasmuczanàja ? 
Czahó ty chódzisz, czahó ty nùdzisz, 
Skaży usiù pràudu, kahó ty lùbisz ? 
Cièraz1 rèczańku, cièraz2 bałóto, 
Padàj rùczańku, majó załóto! 

Padàj rùczańku, bo duszù zhùbisz, 
Skaży mnie pràudu, kahó ty lùbisz ? 
Ni padàm rùczki, duszy ni zhublù, 
Pràudy ni skażù, kahó ja lublù, 
Oj, znàju, znàju, kahó kachàju, 
Tolki ni znàju, z kim życi màju. 

442. W. Od Hnieznej (Janysze) 

Woch jà jèchàu kałà mlyna, 
Wyszła3 dzièuka jak kalìna, 
Ja nà jejè zahledzièusie, 
A muoj wózik pałamàusie. 
Ni tàk że mniè wóza szkóda, 
Jak dzieuczyna dóbra, hóża, 
Jenà ryża i pahàdna, 

Jejè bàćko bahàty, 
Cztèry wóły i karówy 
I nà szyi dukàty. 
Boh z tabóju, dzieuczynièńka, 
Daj z baćkóm twalm bahaczóm, 
Chaj twuoj bàćko prapadziè, 
A ty piìbjdziesz z toukaczóm! 

v. oj3 kràz 2 v. O), kràz 3 v. staìć 
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443. W. Od m. Jałówki (w. Nowosady) 

Oj, bièdna majà da hałówańka, 
Nichtó pràudy ni skàże, 
Oj, samàż ja dà nie wièdaju, 
Z klm miniè Pan Bóg zwiàże. 
Oj, kalì z mìłym, da kalì z lùbym, 
To chwàła tabiè, Bóże, 
Kalł nie z mìłym, kalł nie z lùbym, 
Prapàła myży rūodu. 
Oj, utapìła miniè matùla, 
Jak kanópielki u wódu, 
Oj, zielónaja kanapièluszka 
Da nà dnó patanùła, 

A jà maładàja, maładziùsieńka, 
Da nà wiek zahìnuła, 
Oj, piècie lùdzi da haryèlicu, 
A wy hùseńki wódu, 

Oj, nakażècie, bièłyje hùsi, 
Da dà majehó rŭodu. 

A jàk bùdziecie, bièłyje hùsi, 
Da usiù pràudu kazàci, 
To niè każècie, bièlyje hùsi, 
Da sztó ja hóro màju; 
Da skażècie, bièłyje hùsi, 
Da sztó ja pjù, hulàju. 

(Nastùla Nówikawa) 
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444. Od Porozowa (Haniewicze) 

Oj, sàd sadzìła, 
Oj, jà paliwàla1, 
Oj, nie pryniàusie jon mniè, 
Oj, nie pryniàusie jon! 
Kahó lubiła 
I wièrnie kachàła, 
Oj, ni papàusie toj mniè, 
Oj, ni papàusie toj! 
Sadù ni sadzìła, 
Ani paliwàła, 

Oj, to prypniàusie toj da mniè! 
Kahó ni lubìła, 
Kahó ni lubłła, 
Wièrnie ni kachàła, 
Oj, to papàusie toj mniè. 
Oj, papàusie mniè! 
Zaczyniàj, mìła, 
Zaczyniàj nówy dwuor, 
Oj, kabby ni zachódziu2 

Hałasók tabiè moj. 

(Jùlka Husakówa) 

445. Sk. Od m. Suchowoli (w. Chodorówka) 

Walèłab ja, matulèńko, 
Hórku rèdżku jèści, 
Niż z nielùbym, nie z charószym 
Za stólikiem sièści. 
Oj, walèłab, matulèńko, 
Usiè hóry kapàci, 

Niż z nielùbym, z niecharószym 
U wièś wièk razmoulàci. 
Źeb kapàła tyje hóry, 
Usiè takì pakìnu, 
A z nielùbym, z niecharószym 
Na wièku zahłnu. 

(Jan Dzieżkó) 

v. oj, papaliwàła 2 v. kabby ni zanosiu 
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446. W. Od m. Łyskowa (w. Kuklicze) 

Aaczynìcie aknó, niechàj bùdzie widnó, 
Niech jà zabàczu na ryży piesóczek, 
Niech jà uwìdżu matùli śledóczek. 
Aaczynicie aknó, niechàj bùdzie widnó, 
Niech jà zabàczu z kìm ja tùtaj siedżù: 
Ci z dwaranlnam, da ci z sielaninam? 
Oj, dalbóh, matùlko, z ajcóskim synam. 

Lepièj ja bùdu hóreńki kapàci, 
Och, niż z nielùbym na szlùbi stajàci! 
Lepièj, oj, lepièj, bùdu hórki pièrec jèści, 
Och, nìż z nielùbym za stólikam sièści! 
Hóreńki kapàuszy kìnu, apaczynu, 
A zà nielùbym na wièki zahìnu. 

(Dominìsia Kùkła) 

447. W. Od Szydlowic (w. Ożeranki Wielkie) 

Jak pryjèchau moj mìleńki z póla, 
To prywiazàu kónia da jawóra. 
Zabalyēła hałówańka z hóra, 
Zaswàtana dzieuczynieńka mója. 
Dàj że, Bóże, wieczóra pryżdàci, 
To jà pajdù pad akiènco słuchàci, 
Szto bùdzie dzieuczynièńka kazàci. 
Dzieuczynièńka pa świetłóncy chódzić, 
Miły rùczki kraj sèrdańka łómić, 
Da matùli z cicheńka hawóryć: 

Màci, màci, paràdniczka u chàci, 
Paràdź że mniè, szto lùdziam skazàci: 
Ci rùczniczki na lùdzi razdàci, 
Ci mniè lèhcza na ich pamiràci? 
Wykapàjcie szyróku mahìłu, 
Pasadziècie czyrwónu kalìnu, 
Tudèju bùdzie zieziùlka letàci, 
Jenà bùdzie żałóbnie kawàci, 
A mniè bùdzie lóhieńko leżàci. 

(Magdùla Bajàrczykawa) 

448. Od Jałówki (Budy) 
na mel. nr 165 

Oj, ty Hrycu, oj, Hrycu, 
Biery miniè rabótnicu, 
Ja rabìci usièńko umièju, 
Kàle pièczy rùki hrèju, 
Rùki hrèju, plèczy pàru, 
Odchilìsie (sic) bo udàru. 
Oj, udàru niepamàłu. 

Aż podkóciszsie pad łàwu. 
Mója miła, mója mìła, 
Bùdzie ź ciebiè haspadynią! 
Nie wałóu, nie awièc, 
Tólko adzin baranièc, 
On nà pólu napasiècsa, 
Sam dó chàty prytrasiècsa. 

(Kacieryna Letkōyska) 
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449. Sł. Od Zdzięcioła 

450. Słc. Od Lachowicz, Klecka (w. Szczasnowicze) 
na mel. nr 503 

Malàja ptàszka, niewielikaja 
Pa bylłnaczcy skàcza, 
Durnàja dzièuka, nirazùmnaja, 
Szto pà hultajù płàcza. 
Płàczu ni płàczu, świètu ni bàczu, 
Samy ślózy ljùcca, 

Ad mìleńkaho listóczka niètu, 
Ad nielùbaho szlùcca. 
Och, kàb ża-ż tabiè* jak ciepièr-ża mniè 
Biedà da dakùczyła, 
Tob ty pryjèchau, mieniè adwièdau, 
Choć jà da zarùczana. 

(Anièla Masalówa) 

451a. W. Od Świsłoczy i Szereszowa 

Oj, ty hàrny Siemieniè, 
Chadzł, siadź kàła miniè; (2 r.) 
Chustók mnóho u miniè jè, 
Lubì miniè Siemieniè! 

Na sztó twajè mnie chùstki, 
Kall u hałowiè pùstki, (2 r.) 

• Cipièr że mniè nie dà sóli, 
Kalì hràjuć na basoli. 
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Oj, ty hàrny Siemieniè, 
Chadzł, siadź kólo miniè! 
I kùtasie u miniè jè, 
Lubł miniè, Siemieniè! 
Na sztó mnie twaì kutasiè, 
Kall ty mniè nie zdałàsie, 
Cipièr że mniè nie dà sóli, 
Kalł hràjuć na basóli. 
Oj, ty hàrny Siemieniè, 
Chadzì, siadź kólo mieniè! 
I paciùrki u miniè je, 
Lubi miniè, Siemieniè! 
Na sztó mnie twaì paciùrki, 
Kalì oczy jak jaszczùrki, 
Cipièr że mniè nie dà sóli, 
Kalì hràjuć na basóli. 
Oj, ty hàrny Siemieniè, 
Chadzì, siadź kóło mieniè! 
I katànka u miniè je, 
Lubl miniè, Siemieniè! 
Na sztó mnie twajà katànka, 
Kalì czórna, jak cyhànka, 
Cipièr że mniè nie dà sóli, 
Kalł hràjuć na basóli. 
Oj, ty hàrny Siemieniè, 
Chadzì, siadź kóło mieniè! 
Chfartuszyna u miniè je, 
Lubì miniè, Siemieniè! 

Na sztó mnie twój chfartuszyna, 
Kall ty kièpska dzieuczyna, 
Cipièr że mniè nie dà sóli, 
Kalì hràjuć na basóli. 
Oj, ty hàrny Siemieniè, 
Chadzl, siadź kóło mieniè! 
I spadnìca u miniè jè, 
Lubł miniè, Siemieniè! 
Na sztó twajà mnie spadnìca, 
Kali ty paskudnìca, 
Cipièr że mniè nie dà sóli, 
Kali hràjuć na basoli. 
Oj, ty hàrny Siemieniè, 
Chadzì, siadź koło mieniè! 
I pańczóchy u miniè je, 
Lubì miniè, Siemieniè! 
Na sztó twaì mnie pańczochy, 
Kali ty samà niezóha, 
Cipièr że mniè nie dà sóli, 
Kalì hràjuć na basóli. 
Oj, ty hàrny Simieniè, 
Chadzì, siadź koło mieniè! 
I patynki u miniè je, 
Lubi miniè, Siemieniè,! 
Na sztó twaì mnie patynki, 
Kali zùby jak u śwìnki, 
Cipièr że mniè nie dà soli, 
Kalì hràjuć na basóli. 

451b. [Od Szydłowic (w. Ozeranki Wielkie)] 

[Oj, ty hàrny Siemieniè... itd., jak pod nr 451a.] 
(Magdula Bojarczykówna) 
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452. W. Od Szydlowic (w. Ozeranki Wielkie) 

Matùlu majà, ni żani miniè, 
Nie zadawàj żàlu, ach, nì sabiè, ni mniè. 
Miniè pawiezùć da u rakrùciki, 
Abstryhùć, abryjuć, ach, rùsy kudzièrki, 
Rùsy kudzièrki pa pleczàch leżàć, 
A mniè, maładómu, ach, żanìccsa wielàć. 
Żanìccsa wielàć, sałdàckuju duocz bràć, 
Sałdàckaja docz razùmnieńka byłà, 
Da panìcza nà nacz, ach, nà nacz chadzlła. 
Ustawàj, panìcz, usiè pałkà paszlì, 
Adzln-że półk stau, ach, nà paniczà żdau. 
Ach, jèdzie panicz na sìwum kaniè, 
Ach, wieziè hrabuszók u nówum karmaniè. 

(Adàś Mikałùć) 

453. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 

Matùlu majà, oj, ni szkadùj miniè, 
Ni suszy syērca, jak aźmùć miniè, 
Jak aźmùć miniè u rekrùciki, 
Astryhùć że mniè żouty kudzièrki. 

Żóuty kudzièrki pa plyēczam leżàć, 
Mnie, maładómu, żanìisie wielàć. 
Aźmi sabiè, synku, sałdàcku daczkù, 
Sałdàcka daczkà ùmnica byłà, 
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Jenà da pałkūounika1 nà nacz chadziła. 
Ustawàj, pałkiīounik, ustawàj, maładój! 
Uże pièrsza ruota u pachiiōd paszłà, 
U pachuod paszłà, druhàja pryzastàłasie, 
Na cibiè, mìłaho, abżydàłasie. 
A jàk sieu młry na slwum kanì, 
Dzierżàu hrabusziibk u swajūom kiszenł2, 

Żiīouty kudzièrki da paczèsywaje. 
Czuży małuōdki jak rużŭowy ćwiet, 
Majà mì'aja zawiazàła świet. 
Czużà małuōdka, jak rùża ćwiciè, 
Majà młlaja płàczuczy idziè, 
Płàczuczy idziè, dziecłnu niesiè. 

(Dominlsia Kùkła) 

454. N. Od m. Horodyszcza i Stwołowicz 
(w. Miedzieniewicze i Zaosie) 

Oj, u piīoli, u piioli, 
Krynłczańka stoić, 
Chto tudóju jèdzie, 
To kanià napŭoić. 
Kxī()ń wady nie pjè, 
Wadà kałamùtna, 
Da dzieuczyny jèdu, 
Dzieuczynièńka smùtna. 
Ot niè jèdź, kazàcza, 
Ja bièdna sieróta, 
Pasàhu nie màju, 
Tólka majà cnuŭta. 
Kab ty, dzieuczyno, 
Kaszùli ni mièła, 
Kaszùli ni mièła, 
Alby mieniè wièrnie, 
Wièrnie palubìła. 
Pówiedz mnie, dzieuczyno, 
Ci chubdzisz pa gùry? 
Sàmża-ż ty widzisz, 
Szto niè pa dalłni! 

Pówiedz mnie, dzieuczyno, 
Ci zbièrasz jàhody? 
Sam-ża ty wìdzisz, 
Że niè żoraulìny! 
Pówiedz że, dzieuczyno, 
Ci ty lùbisz mieniè? 
Sàm ża ty włdzisz, 
Źe siedżù dla ciebiè! 
O, ciepièr, dzieuczyno, 
Sìwaja hałùbko, 
Stupàj ża skiloro 
U tój czŭowian chùtko. 
Młóda dzieuczyna 
U tiībj cziīowian stupìła, 
Szczùka ryba, szczùka ryba, 
Czŭōwian zatapìła. 
Kryknuu, da hùknuu: 
Padàjcie tyczynu, 
Bùdu ratawàci 
Maładù dzieuczynu! 

(Zōfia Sanczukowa) 

1 v. pàna, v. k bàryniu 2 v. karmanł 



252 PIEŚNI MIŁOSNE 

455. Od Narewki (w. Łukà) 

Kàżut lùdzi, dzień bièły, 
Jeszczè kùry nie pièli, 
Wydzi, wydzi, sèrco dzieuczyno, 
Pahawiīorym z tabóju. 
Stuj, kazàcze, hadzìnu, 
Stuj sóbie druhùju, 
Pakùl swajùj matùli, 
Wieczèru uhatùju. 
Dóbre tabiè, dzieuczynèńko, 
Pa pakójach chadzìci, 

A mniè kazakièwi (sic) 
Pad akiènkom stajàci. 
Śniżók trusìt, wóczki zalipàjut, 
Czàsza z winom do rùk prymierzàje, 
Da meniè ni chadzì, 
Z winóm czàszy ni nasì. 
Jest u meniè medók saładzièńki, 
Jeszczè da tahó kazàk maładzièńki, 
Ty da meniè ni chadzì 
I z winóm czàszy ni nasì. 

(Ustynka Ciwunlcha) 

456. N. Od Ostrowa (Kandyczyce) 

Oj, u sadŭ wìsznia, 
Oj, u sadù wlsznia, 
Iszŭou kazàk ihràjuczy, 
Kab dzieuczyna wyszła. 
Dzieuczynièńka pyszna 
Kazakù nie wyszła. 
Oj, badàj ty, maładàja, 

Da chàty ni (sic) pryszła! 
Dzieuczynièńka upàła, 
Niīohi pałamàła. 
Znàju, znàju, dzieuczynièńka, 
Niepràudu kazàła! 

(Zachàrko Skabiółka) 
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457. Sł. Od Rehotny, Derewny, Mołczadzi"(Studerowszczyzna) 

Oj ciàżak, wàżak kàmień nad wadóju, 
Ciàżko nam bùdzie razstàćsia z tabóju. 
Niechàj tamù ciàżko, jeszczè ciàżej bùdzie, 
Chto nàs zsùdzić, razłuczàci bùdzie. 
Sztoby jà mièuby arłówyje kryła, 
Oj, pałecièuby, dzie dzieuczyna młła, 
Oj, sièuby, da pàuby nad waratàmi: 
Wydzi, dzieuczyna, z czórnymì brywàmi! 
Woch ty, dzieuczyna, ty szàra wùtka, 
Chadzì, da chadzì da czałnóczka chùtko. 
Skóro dzieuczyna da u czałón ustupiła, 
Szczukàja ryba czółan (sic) zatapìła. 
Ratùj, da ratùj, małady kazàcza, 
Woch, bùdziesz mièci ad wó;ca zapłàtul 
Wo, jà ni chóczu zapłàtańki bràci, 
Tuolko ja chóczu mìleńkuju uziàci. 

458. Sl. Od [...] 

na mel. nr 3340 

Ciàżak, wàżak kàmiań nad wadóju, 
Ciàżko bùdzie razstàcsia z tabóju, 
Nichàj tamù ciàżko, jeszczè ciażèj bùdzie, 
Chto nàs sùdzić, razłuczàci bùdzie. 
Kab jà mièuby arłówyje kryła, 
Palecièuby, dzie dzièuczyna mìła, 
Sièuby, da pàuby nad waratàmi: 
Wydzi, dzieuczyna, z cziīornymi brywàmi! 
Oj, ty, dzieyczyna, ty szàraja ùtka, 

Chadzł, chadzi da czełnóczka chùtko! 
Skóro dzieuczyna u czołan stupiła, 
Szczùka(ja) ryba czółan zatapìła. 
Ratùj, da ratùj, małady kazàcza, 
Bùdziesz mièci ad ójca zapłàtu! 
Oj, jà ni chóczu zapłàty bràci, 
Anno ja chóczu za miłuju uziàcì. 
Lyēpsz że jà bùdu hóry kapàci, 
Jak ź nielùbym swŭbj wièk karatàci. 

(T6dar Ryhà) 
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459. Sł. Od Ździęcioła (Paprockowszczyzna) 

Dziauczyna, dziauczyna, dziauczynièńka moja, 
Spadabàlasia mniè pachódańka twoja, 
Ni tàk pachódańka, jak rùsaja kósa, 
Oj, lublù dzieuczynu (sic), waźmu ja z saboju. 
Oj, adzì;i da kàża: szczùka ryba hràja, 
A druhì da kàża: dziàucza patapàja, 
A trèjci daj kàża: choć kónika zbùdu, 
Maladù dziaucz.ynu ratawàci bùdu. 
Oj, ratùj, kazàcza, miniè maładùju! 
Da bùdziasz ty mièci ad màtki zaplàtu, 
Ad màtki adnùju, ad miniè druhùju, 
Oj, ratùjża miniè, miniè maładùju! 
Oj, niè, nie, ni chaczù zapłàtanki bràci, 
Alè jà daj chaczù za milèńku uziàci. 
Oj, lepièj ja bùdu u móry patapàci, 
Oj, nyźli ź nilùbym na szlùbańku stàci; 
Oj, lepièj ja bùdu horki pałyn jèści, 
Da nyźli ź nilùbym za stólikam sièści. 
Wy chłópcy, małójcy, dàjcie dóuhu tyczynu, 
Da kàb zatapici maładù dziauczynu. 
Kazàcza ty mórda, mórda ty sabàcza, 
Oj, zà szto ty bùdziasz miniè zataplàci! 

(Brónak MalèHski) 

460. W. Od m. Porozowa (w. Puszczyki) 

Oj, u póli kalìnańka, 
Pad kalinóju sósna, 
Ni dlà ciebiè, kawalèru, 
Ja u matùli (wy)rósła. 

Oj, jà rósła i wyrosła 
Jak rybeńka na dunàju, 
Nie dlà ciebiè, kawalèru, 
Sìwy wóły pahaniàć. 
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Sìwy wóły, sìwy wóły, 
A pierystyje1 krówy, 
Płàcze, tùżyć bielàwaja, 
Szto bièz szczàścia, biez dóli. 
Zakładàjcie siwy wóły 
I pierystyje krówy, 
Pajedziemó u czysto pólo 
Szukàć szczàścia i dóli. 

Jèdu pólo i druhóje, 
A nà trèjciam stànu, 
A jà swahó mileńkaho 
Pa hałoucy paznàju. 
Na jóm szàpka granatówa. 
A kwiatèczka rożówa, 
A sàm bielàwy i kudràwy 
I cìchaja mówa. 

(Hanùla Benedyszczykawa) 

461. Sł, Od Zdziccioła (Wiczowiec) 

Oj, dobrànoc usim nà noc, 
Wy lùbyje czùjcie, 
Nielùbyje idziècie spać, 
Lùbyje naczùjcie. 
Pa marózu sièju różu, 
Pa mièsiacu schódzić, 
Oj, dà miniè, dzieuczynańki, 
Młódy chłópiec chódzić. 
Ty niè wiècier, ty niè wiècier, 
A jà nie bylinka, 

Praszù ciebiè, nie zwódź mieniè, 
Bo jà nie dziecinka. 
Oj, zielóny jàwor 
Da i pachiliusie, 
Oj, małady małójczyk 
Da i zażuryusie. 
Oj, jàkże mnie nie chilìćsie — 
Wadà kóreń myje, 
Oj, jàkże mnie nie żurycsie — 
Sèrce z żàlu mdlèje. 

(Wicckó) 

462. W. Od Mścibowa (Wilczuki) 

Tempo krakoiu iaka 

Ni chadzi pa pólu, 
Ni szczypàj kankólu, 
Ni marhàj aczyma, 
Ni twajà dzieuczyna2. 

Pa sadù chad2Ìła, 
Truskawèczki jàdła, 
Kciàła być rumiàna, 
Jèszcze górej zbłàdła. 

1 v. pieryèstyje — pstre, pstrokate. Lidzk[ie] (...) Od Wasiliszek 2 v. ja nł twa dzieuczyna 
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463. Ng. 

Oj, u łùzi, pry darózi 
Bieróza stajàła, 
Pad tóju bierózaju 
Dzieuczyna plàkala 
Czahó plàczasz, czahó tùżysz 
I czahó ty żùrysz? 
Ci cibiè màci bìła, 
Ci siestrà żuryła? 

Miniè màci bić niè bìła, 
Siestrà nie żuryła, 
Da u miniè, maładóji, 
Samy ślózy łjùcsia, 
Szto dà miniè nieudàły 
Szlùcsia kawalèry, 
Szlùcsia, szlùcsia nieudàły 
Pa try, pa czatyēry. 

464. W. Od m. Rosi (w. Dychnowicze) 

Czom ty, ryèczka, mùtna stàła, (2 r.) 
Ci ciè-j wàłna źbiłà-j? (2 r.) 
Miniè wàłna bić nì błła, (2 r.) 
Ryba-j skałaciła-j. (2 r.) 
Czom ty, dzièuka, smùtna stàła, (2 r.) 
Ci ciè-j màtka bìła? (2 r.) 
Miniè-j màtka bić niè bìła, (2 r.) 
Sami ślózy ljùcsa, (2 r.) 
Szto dà miniè-j, maładóji, (2 r.) 
Troch kazàki szlùcsa: (2 r.) 
Adzìn stóić pièrad tàtkam (2 r.) 
Szàpańku ìźnìàuszy, (2 r.) 

Druhì chódzić kàła chàtki (2 r.) 
Kónika uwiazàuszy, 
Trèci chódzić pa agródku 
Rùtu, miàtu tópczà. 
Ni chadzi ty, kudràwiańki, 
Ni chadzì ty, bielàwiańki, 
Ni źlà cie-j sadzìła, 
A dlà tahó ja sadziła, 
Kahó ja wièr lubiła. 
A dlà tahó-j paliwàła, 
Kahó-j ja kachàła. 

(Zósia Żàwaronak) 

465. 
na mel. nr 146 (?) lecz bardzo wolno 

Oj, pasièju swajó hóro, (2 r.) 
Oj, pà czystamŭ pólu, (2 r.) 
Oj, ni schodzì, majó hóro, 
Żytam da pszenóju, 
Zydzì, zydzì, majó hóro, 
Trawój, murawóju. 

Czaho skàczasz, ty kudràwy, 
Pa majóm sadoczku? 
Ni dlà cibiè sad sadziła, 
Anì padlewàła, 
Oj, dlà tahó swahó drużkà, 
Szto wièrnie kachàła. 
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466. W. Od Hnieznej (Kosińce) 

ZyiŁ)o. Polka trasuszcza 

Siedzić hółub na dubóczku, 
Klìcza halùb hałubóczku, 
Choć niè swajù to czużùju: 

Pastój, miła, pacałùju. 
Na sztó tóje caławànie, 
Sèrcu żàlu zadawànie. 

467. W. Od Mścibowa (Wilczuki) 

Tumàn, tumàn pa dalìni, 
Szyróki list nà kalini, 
Jeszczè szyrszy na dubóczku, 
Klìcza hółub hałubóczku. 
Klicza, klìcza daj brukùje: 
Chadzì, sèrco, pacałùju, 
Choć ni swajù da czużùju. 

Hódzi, hódzi caławàci, 
Syèrcu tùhi zadawàci. 
Ni zadawàj sèrcu tùhi, 
Ni wóźmiesz ty, wóźmie druhì, 
A nì druhì, wóźmie trèci, 
Ni bùdu tak żyć na świèci1. 

(Antōś Szyćkó) 

468. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 
na mel. nr 3343 

Tumàn, tumàn pa dalìni, 
Szyróki list na kalini, 
Jeszczè szyrszy na dubóczku, 
Lubiu hółub hałuboczku. 
Lublù swajù, nie czużùju, 
Wydzi, sèrco, pacałùju. 
Na sztó twóje caławànie, 
Sèrcu żàlu zadawànie. 

Nie zadawàj sèrcu tùhi, 
Nie wóźmiesz ty, wóźmie druhi, 
Nie zadawàj sèrcu myśli, 
Nie wóźmiesz ty, wóźmie inszy. 
Jak rybańka pad ajèram, 
Tak jà, młóda, z kawalèram; 
Jak rybańka z akuńcàmi, 
Tak jà, młóda, z małajcàmi. 

(Ànna Słàdka) 

1 v. da śmièrci 
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469. L. Od m. Róźanki 

Tumàn, tumàn pa dallni, 
Szyróki lìst na kallni, 
Jeszczè szyrszy na dubóczku, 
Paniàu hółub hałubóczku. 
Paniàu hółub hałubóczku, 
Choć niè swajù, to czużùju: 
Pażdży, sèrce, pacałùju! 
Na sztó tóje całowànie, 
Sèrcu tùhi zadawànie. 
Nie zadawàj sèrcu tùhi, 
Nie wóźmiesz ty, wóźmie druhl. 
A dzièż tàja krynìczuńka, 

Szto hółub kupàusie, 
A dzièż tàja dzieuczynùńka, 
Szto jà zalecàusie? 
Uże tàja krynìczuńka 
Trawóju zarósła, 
Uże tàja dzieuczynùńka 
Za druhóho pószła. 
A jà tùju krynìczuńku 
Trascjóm pieratyczu, 
A jà tùju dzieuczynuńku 
Da siè pieraklìczu. 

470. Sł. Od Zdzięciola 
(Kozłowszczyzna, Paprockowszczyzna) 

A dzièż tàja krynìczańka, 
Szto hółub kupàusia? 
A dzièż tàja dziauczynièńka, 
Szto jà-j zalacàusia? 
Da-użèż tàja krynìczańka, 
Oj, hàjem zarósła, 

Da użè tàja dziauczynièńka 
Za drugièho pószła. 
Da jà tùju krynìczańku 
Hàjem pieratyczu, 
Da jà tùju dziauczynièńku 
Nazàd pieraklìczu. 

(Brōnak Malèuski) 

471. Ng. 

A dziè tàja krynìczańka, 
Szto hółub kupàusia? 
A dzièż tàja dziauczynańka, 
Szto jà zalecàusia? 
Da-użè tàja krynìczańka 
Trawōju zarasłà, 
Da-użè tàja dziauczynańka 
Za ìnszaho paszłà. 

Oj, jà tùju kryniczańku 
Tyczjem pieratyczu, 
Da jà swajù mìleńkaju 
Da siè pieraklìczu. 
Pieraklìczu, pierakllczu, 
Czaunóm pierapłàulu, 
A jà swajù mìleńkaju 
K sabiè pierabàulu. 
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472. W. Od m. Świsłoczy 

A hdziè tàja krynìczańka, 
Szto hółub kupàusie? 
A hdziè tàja dzieuczynańka, 

Szto jà zalecàusie? 
A użè tùju krynìczańku 

Hałuby wypìli, 
A użè tùju dzieuczynańku 
Mała;cy uchapłli. 
A użè tàja kryniczańka 
Mannóju zarósła, 

A użè tàja dzieuczynańka 
Za druhóho poszła. 
A jà tùju krynìczańku 
Traścióm pieratyczu, 
A jà swajù dzieuczynańku 
Da siè pieraklìczu. 
A jà tùju krynìczańku 
Czèłnam pierapłynu 
I admóulu, i zabierù 
Maładù dzieuczynu. 

473. N. Od m. Horodyszcza (w. Miedzieniewicze) 

Raskuszù ja da suchój harèszak, 
Da wymu ja ziàrko (sic), 
Wydzi, wydzi, charószaja dziawlca, 
Pacièsz majó syèrco! 

Syèrco majó, syērco radzìmajo 
Niczóho ni znàje, 
Jano ab ciebiè 
Niczóho ni dbàje. 
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Pakacìusia tumàn pa dalini, 
Tumàn pa łùham, 
A zà hètym jàsnym tumànam, 
Siy hółub letàu. 
Jon letàje, jon brukùje, 

Hałùbki szukàje: 
A dziè majà sìwaja hałùbka? 
Da użè palecièła, 
Jenà sièła, sièła nad rekóju, 
Nad bystraju wadóju. 

(Francìszak Barys) 

474. W. Od m. Świsłoczy i Brzestowicy 

Oj, pàd hàjom, pad hàjom 
Rasłà trawà asakà, 
Tam dzieuczyna krasatà 
Nad dunàjem stajàła, 
Rùsu kósu czesàła, 
Rùsy wółas źbiràła, 
U cìchij dunàj puskàła: 
Oj, ty dunàj, ty dunàj, 
Niesì wółas u czuży kraj! 

Tam małójcy hulàli, 
Na skrypańcy zahràli, 
Sabiè pànnu pajmàli. 
Ojj ty pànno, ty nàsza, 
Oj, czy lùbisz ty miniè? 
Oj, choć ja ciebiè lublù, 
A zà ciebiè nie pajdù, 
A ì szlùbu nie waźmù. 

475. W. Od Łyskowa (Wiereszczaki) 

Sakóla, sakóla, wysóko latàjesz, 
Czamù nam, sakóla, nawiny ni dàjasz? 
Dàuby wam nawinù, da nìc nie paràdzić, 
Użè twajù dzièuczynu da szlùbu prawàdziać. 
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Prowàdziać, prowàdziać, Biīoh szczàścia nie dajè, 
Lubiu ja dzièuczynu i tiīoj Bŭoh nie dajè: 
Zakładàjcie kóni, jèdu da kaścióła, 
Stau jà na pariībzi, ażnó i ksiąndz wóła. 
(Pahlànu na dzièuczynu ci uże zaszlubióna) 
Pryjèchau da kaścióła i stàu na parŭozi, 
Hlànuu na dzièuczynu, palilłsie śliīozy. 
Staìć dzieuczynièńka mìży drużaczkàmi1, 
Na jiīoj bièła sùknia i ruciany wiànak2: 
Ahlanìsie, dzièuczà, twiīoj pièrszy kachànak. 
Byłó tahdy bràci, jak ty zalecàusie, 
Cipièr druhł bieryè, to ty nie utrancàjsie. 
Husty hàju, husty, ja sàm ni prahlànu, 
Puścìu ja hałùbku, cipièr ni pajmàju, 
A chóć ja pajmàju, to usió ni takùju, 
Prychilù da syèrca, to użè ni takùju. 

476. Slc. Od m. Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 
na mel. nr 158 lub 1324 

Oj, lublu pan dzièuku, lubìu jeje uwólnia, 
Ad jejè razstàcca, ot, zà niewólnia, 
Da hulàła* dzièuka, ot, pà sàdoczku, 

Da zabłła nóżku, ot, àb bylłnoczku. 
Balić majà niīożka, balìć janà bŭolnia, 
Hodzi, panóczku, lubić, uże dawolnia! 

(Anièla Masalówa) 

477. W. Od m. Międzyrzecza 

Oj, chadzìła młoda dzieuczyna pa lesóczku, 
Pakałóła bièłuju niībżku pa trusóczku. 
Balìć, balić bièłaja nóżka, wièlmi bólno, 
Lubiu, lubłu panicz dzieuczynu, choć niè wólno. 

v. drùżaczak 2 v. wianoczàk 
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Lutìu jon jejè, lutìu, jenà nie lutìla, 
Kupìu joj czerawìczki, jenà nie nasłla. 
Oj, hulàj, maładà Hanùlka, jak hulàła, 
Tapczy-że, tapczy czarawìczki, jak taptàła! 

478. W. Od Rosi (Nowiki) 

Stuk, pùk u wakónaczko, 
Wyjdzi, sèrce, kochànaczko, 
Daj kaniù wady! 
Ja ni móga ustàć, 

Kaniù wady dać, 
Bo zwieczóra zìmna rósa, 
Ja chadzìła pànna bósa, 
Mnie nóżki szczymiàć. 

(Zósia Żàwarankawa) 

479. W. Od Mścibowa (Wilczuki, Szandry) 

Srecłnio 

Oj, z hary, z hary, jèduć Mazury, 
Jèduć, jèduć Mazùraczki, 
Wiezùć, wiezùć barwìnaczki, 
Bylì na wajniè! 
Oj, z hary, z hary, jèduć Mazury, 
Na dalìni addychàli, 
Ćwiet kalìnańku łamàli, 
Karmìli kanià. 
Adzin Mazùr ustàu, 
A druhì ni ustàu, 
Stuk, braś u akenèczko: 
Wyjdzi, sèrco kochanèczko, 
Daj kóniu wódy! 
Ja nì móhu ustàć, 
Kóniu wody dać, 

A źwieczóra złmna rósa, 
Ja chadziła pànna bósa, 
Mnie nóżki szczymiàć. 
Wiszuć łachmàczki, abùj że nóżki, 
Jèsli bùdziesz pànna hóża, 
Jèsli Pan Bóh dapamóża, 
Kùpim czarawìczki. 
Nie kupùj ty mniè, 
Kupì sam sablè, 
Jest u miniè ójciec, màci, 
Kùpiać jeny mnie! 
Ureszci màtka prykazàła, 
Kab jà z wàmi nie gadàła, 
Słùchaci mùszu, 
Slùchaci mùszu! 

(Maryla Mulàrczykawa) 
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480. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 

U póli wierbà, 
Pad jèju wadà, 
Tam dzieuczyna wadù bràła, 
Charósza majà. 
Dzièucza ad wady, 
Kazàk da wady, 
Stoj, dzieuczyno charószaja, 
Daj kóniu wady! 
Ni mahù ja stàć, 
Kóniu wady dać, 
Zimna rosa, a jà bosa, 
Ni mahù stajàć. 
Masz dwà fartùszki, 
Uwiwàj nóżki, 
Tak mniè Bóże dapamóże, 
Dam czarawiczki! 
Nie kupàj ty mniè, 
Kupì sam sabiè, 

Jest u miniè ójciec, màtka 
Kùpiać jany mnie! 
Dzieuczyna majà, 
Ty charószaja, 
Skaży, skaży usiu pràudeńku, 
Czy bùdziesz majà? 
Oj, tàk ja skażù, 
Oj, tàk ja skażù, 
Skażù, skażù usiu pràudeńku: 
Rabìć ni umièju. 
Jest u mniè klacz, 
Ràno pabudżàć, 
Obie ruozgi, ta dwiè ruozgi 
Rabìć nauczàć. 
Jeszczè ni uziàu, 
Użè chóczesz bić, 
Ni dàj, Bóże, ni sùdź, Bóże, 
Za tabóju być! 

(Helèna Wysócka) 

481. Od Narewki (w. Siemionówka) 
na mel. nr 3568 

A u poli wierbà 
Bùjnaja byłà, 
Oj, tàm dzièuka wódu bràła, 
Kràsna, maładà. 
Kazàk ad wady, 
Dzièuka da wady, 
Pażdży, pażdży, kràsna pànna, 
Daj kóniu wady! 
Ni mahù ja żdàć, 
Kóniu wady dać, 

Zimna rósa, pànna bosa, 
Ni mahù utrwàć. 
Znimì chùsteńku, 
Uwinì nóżeńku, 
Może meniè Boh spamoże 
Na trewìczeńki. 
Nie kupùj ty mniè, 
Kupi sam sabiè, 
Jest u meniè ójciec, màci, 
To pakùpiat mnie. 
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Dziewùlu majà, 
Siedàj za mnóju, 
Oj, jàk siàdziem, tak pajèdziem 
Do mahó dwarà. 
A u majóm dwarè, 
Sztyre pakói, 
A piàtaja świetlìczeńka, 
Cisówy stóły. 
Pad maìm aknóm. 
Kalìna ćwiłà, 

Oj, zaćwìła bièłym ćwiètom 
I jàhad nimà. 
Jèchau praz siełó, 
Nichtó ni widàu, 
Jak wyjechau u czysto póle, 
Muoj kóń razyhràu. 
Muoj kóń razyhràu, 
Na dunàj skakàu, 
Pry krutómu biereżèczku 
Hałóuku złamàu. 

(Agata Łapieńska) 

482. W. Od m. Porozowa (w. Puszczyki) 

Oj, u póli wierbà, 
Pad jèju wadà, 
Tam dzieuczyna wódu bràła 
Kràsna, maładà. 
Kazàk da wady, 
Dzièŭcza-j ad wady: 
Czekàj, czekàj, dzieuczynièńka, 
Daj kaniù wady! 
Nie mahù czekàć, 
Kaniù wody dać, 
Zìmna rósa, a jà bósa 
U nuożki aziebłà (sic). 
Skidàj żłutanà1, 
Uwiórtywaj nóżańki, 
Tak mniè Bóża dapamóża, 
Kuplù bocieńki! 
Ni kuplàj ty mniè, 

Kuplàj sam sabiè, 
Jeść u miniè ociec, màci — 
To pakùpiać mnie! 
Czakàj, dzieuczyno, 
Sèrco jedyna, 
Weźmù ciebiè, majó sèrco, 
Waźmù za siebiè, 
Skaży, skaży szczyru pràudu -
Ci lùbisz ty mniè? 
Ja tabiè skażù: 
Rabìć nie umièju. 
Jeść u miniè kazàcka pleć, 
Naùczyć rabić, 
Kazàckaja pleć 
Naùczyć rablć, 
A try rùzgi iz bierùzgi 
Ranczèj pabudzlć. 

(Hanùla Benedyszczykawa) 

kaftanà 



R o z d z i a ł 12 

RÓŹNE PRZESZKODY 

Balìć majà hałówanka, wìdna ja pamrù, 
Da pajdziècie, prywiedziècie kahó ja lublù. 
Da wysyplu krynìczanku u wiszniówom sadù, 
Ci niè prydzie kachàna dzieuczyna ka mniè pa wadù. 
Pryszłà, pryszłà kachàna dzieuczyna ranczèj nad usìch, 
Zaczèrpała wiedzièraczka paunièj ad usìch. 
Karmiu, paiu kazaczèńka slwyja kóni, 
Pazwiiōl, pazwiīōl, kachàna dzieuczyna, wiedzióraczka mnie. 
Och, ràdab ja pazwólić, màtka ni wielìć, 
Da-j bajùsia ja swajè màtki, bùdzia mieniè bić. 
Da użè z tajè krynìczańki arły wódu pjuć, 
Da użèż majù dzieuczynańku pad rùczki wiadùć. 
Adzìn wiedziè za rùczańku, druhl za rukàu, 
Trèjci staìć, rùczki łómić, [l]ubìu da niè uziàu. 
U majhó bàćki dwur szyróki, nówy czastokubł, 
A z pàd tahó czastakółu wylecieu sakiīoł. 
Ja-ż dùmała, ja-ż hadàła, szto-ż sakūoł, sakubł, 
Ażnó majhó mileńkaho1 zarżàu siwy kuoń! 

(Anièla Masalówa) 

v. kazaczańka 
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484. W. Od Rosi (w. Nowiki) 

Oj, uczóra zwieczóra 
ZyszóU mièsiac i zóra, 
Tam majà mìła, 
Tam czarnabrywa, 
U czystom póli lon póle. 
Oj, póle, oj póle, 
Da u harù wykidàje, 
Tam, mój mìleńki, 
Hałubok słwieńki 
Z hałùbkami letàje. 

Oj letàje, letàje, 
Da brùku prypadàje, 
Oj, brùku, kùku, 
Padàj, miła, rùku, 
Padàj, miłàja, rùku! 
Oj, nì mahù ja ustàci, 
Rùczańki padàci, 
Màje miniè màci 
Za nielùbuju u chàci. (2 r.) 

485. W. Od Rosi (Nowiki) 

A uczóra z wieczóra 
Zyszóu mièsiac i zóra, 
Tam, majà mìła, tam, majà lùba1, 
U czystom póli lon póle. 
Oj póle, póle, póle, 
Wysóko wykidàje,2 

Tam mìleńki, hałubók słwieńki, 
Z hałubkàmi letàje. 
Oj letàje, letàje, 
Da brùku prypadàje, 
O kùku, brùku3, padàj, mìła, rùku, 
Da padàjżeż mnie rùku! 
Oj, ni mahu ja ustaci, 

Ciàżko że mniè ustàci, 
Ruczańki padaci, 
Dzierżyć miniè màci za nielùbu u chàci, 
Oj, zà nielùbuju. 
A jè u miniè kóni, 
A jè u miniè uróny: 
Czy mniè żenłcsa, 
Czy mniè tapłcisa, 
Sam jà, młódy, ni znàju? 
Zabiràj, Bóże, duszù, 
A ty, rybańka, cièło, 
Praz dzieuczynu, oj, pràz jedynu 
Swajè życie kanczàju. 

486. W. Od Rosi (Nowiki) 

v. czarnabrywa 2 v. da y horu wykidaje 3 v. kuku 
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Na haryè kamaryè, 
Na daiìni hùsi, 
Jèchau pan kapìtan 
Da swajè Marysi1. 
A u jehó Marysi 
Szeukóm szùba szyta, 
A u pàna kapitàna 
Szpina pierabìta. 

A chtó jejè pierabìu? 
Marysina màci — 
Csza2 byłó ni chadzici 
Da jejè dziciàci. 
Ni mnūoho ja chadzìu, 
Sóramu nabràusa, 
Kónika prywiazàu, 
A jón adarwàusa. 

(Zosia Źàwaronczycha) 

487. Sł. Od Derewny i Rechotny (Studerowszczyzna, Wiszów) 

Oj, u póli wièrba, pad jóju wadà, 
Tam dzièuczyna, czernabrywa wódu czyèrpàła. 
Kazàk kóni wiedziè, kazàk koni wiedziè 
I pytàje u dzièuczyny: skul daróżka idziè? 
Wo daróżka idziè, daróżka idziè 
Z pad stàraji krynìczanki u nowyje harady, 
Oj, tàm żywù ja, żywù maładzièńka, 
Bàćki kachàć nie dajùć,3 dzièuka nieszczàśnieńka! 

488. W. Od Jałówki (w. Łuplanka) 

Raz pasièju swajè horo (2 r.) 
Pa czystamu pólu, (2 r.) 

Raścì, raścì, majè hóro 
Trawà, murawà. 

1 v. Marusi 2 v. trza 3 v. lèta maje prapadàjuć 
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A nà tuoj tràucy, muràucy 
Usie ćwiètki bièleńkije — 
Adzin najbielèjszy, 
A usiè chłópcy mileńkije — 
Adzłn najmilèjszy. 
Oj, niè chadzì, biel małójcze, 

Kraj mahó sadóczka, 
Oj, niè tapczy rùtki, miàtki, 
Ni rabi śledóczkou, 
Kab matùla ni paznàła, 
Szto jà cie kachàła. 

(Hanùsia Tuchlìńska) 

489. W. Od m. Jałówki (w. Nowosady) 

Oj, pasièju swajó hóro (2 r.) 
Pa czystomu póli, (2 r.) 
Raścì, raścì, majó hóro, 
Trawó, murawóju. 
Oj, tràwuszka, muràwuszka, 
Bièleńki cwietóczek, 
Usie cwietóczki bièleńkije — 
Adzln najbielèjszy, 

Usie chłópcy mileńkije — 
Adzłn najmilèjszy. 
Nie chadzł ty, bièł, kudràwy, 
Kraj mahó sadóczku, 
Nie tapczy ty rùtki, miàtki, 
Nie rabì ślyèdóczkou, 
Kab matùla nie paznàła, 
Szto jà cie kachàju. 

(Nastùla Nōwikawa) 

490. Sk. Oà Suchowoli i Janowa 

Lubilisie, kachalłsie, 
Nas màci nie znàła, 
Zzydzièmsie i razydziemsie, 
Jak ciómnaja chmàra. 
Tùju, tùju ciómnu chmàru 
Wiatrè razhaniàjuć, 

A nàs dwóje, sèrce móje, 
Lùdzi pasudżàjuć. 
Niechàj sùdziać, niechàj sùdziać, 
Niech łch wóźmie lłcho! 
A nàs dwóje, sèrce moje, 
Kochàjmy sie cłcho. 

(Paulìna Dzieżkówna) 
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491. W. Od Hnieznej (Kusińce) 

Czym ty, sièlazion, cichì ni wiasiūoł? 
Oj, jàk mnie cichómu być wiasiuołamu. 
Lubìu jùteńku, ni mahù zabyć. 
Och, lubìu ja jejè poutóra róka, 
Pakùl nie daznàli susièdzi zbóku. 
Oj, jè u miniè màci staràja, 

Jak dawièdalasie, jèści nie dalà. 
Oj, jè u miniè brat malènieczki, 
Jon kanczùk wijè, daj na siestrù kìnie. 
Czem ty z chłópcami na pìwo chódzisz? 
Oj, jà chadzìła i chadzìć bùdu, 
Ja swój rózum mièła i mièci bùdu. 

492. W. Od Świsłoczy (w. Dworczany) 

Dziewlca pa sadù chadziła, 
Kràsnaja, krapìwańku żàła 
I zdajècsie nie z klm ni stajàła, 
Tólko annó ź mìłym pagadàła: 
Mìleńki, waźmì miniè z sabóju 
I nazawì siestróju radnóju. 

Nie mahù cie z sabóju uziàci, 
Siestróju ródnaju nazwàci, 
Usiè u pałkù ułany znàjuć, 
Szto siestry ródnaje ni màju, 
Tólko annó żanà maładàja, 
A ù żany dziecłna małàja. 
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493. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 

Wyszła dzieuczyna na dunàj pa wódu 
I spadabàła kazàcku uródu: 
Ach, ty kazàcze, ty jàsny sakóle, 
Waźmì miniè na dunàj z sabóju. 
Ach, ty dzieuczyno, da ty biełamùtka (sic), 
Chadzì, chadzì na czełónczyk chùtko. 
Jak dzieuczynanka na czeión ustupìła, 
Bystraja wadà czełon zataplła. 

(Ànna Słàdka) 

494. W. Od m. Brzestowicy i Świsloczy 

Paszłà dzieuczyna da bródu pa wódu 
I upadabàła kazàckujŭ uródu: 
Oj, ty kazàcza, dziecìno miłàja, 
Waźmì ty miniè da czółna z sabóju. 
Oj, ty dzieuczyna, ty czyrwóna wisznia, 
Czom ty da miniè źwieczóra nie wyszła? 
Jeszczè dzieuczyna u czółan nie ustupìła, 
Bystraja wóda czółan zatapìła. 
Oj ratùj, ratùj, małady kazàcza! 
Ty bùdziesz mièci ad màtki zapłàtu, 
Ad màtki zapłàtu, ad ójca nahràdu. 

Oj, jà nie chaczù ad màtki zapłàty, 
Ad màtki zapłàty, ad ójca nahràdy, 
Lepièj ja ciebiè za miłuju uziàci. 
Oj, wyjechali na tój bok dunàju, 
Oj, chwalìci Bóha, ja Marysiu màju. 
Maryśka patóm wièlmi zasmucìła: 
Bièdna ja, bièdna, sztoż jà uczynìła, 
Ójcom i màtkoj swajèj pahàrdziła! 
Ja pahàrdziła ójcom, matùloju1, 
Paciahnùła sie kazàckoj uródaju. 

v. matul6ju 
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495. W. Od Szydłowic (Ozeranki Wielkie) 

Paszóu mìleńki za lyēs, 
Czórny oczeńki zaniós, (2 r.) 
Oj, zà lyēs, za dubrówu 
Zaniós cichu razmówu, 
Da usiè śledóczki pakłàu, 
Syèrcu tùżańki zadàu. 
Oj, niè szumiècie łùhi, 

Ni zadawàjcie tùhi, 
Bo jà-j tak tùhu màju, 
Mìłaho ni widàju. 
Wy susièdy blìskije, 
Pierałàzy nìzkije, 
Ni dajècie chadzìci, 
Dzieuczynièńki lubìci. 

496. Od Szydłowic (Bancerowszczyzna) 

Oj, ciŭomno, ciŭomno, jeszczè ciemnièj bùdzie, 
Miniè, maładùju, asudzìli lùdzi. 
Oj, niechàj sùdziać, oj, niechàj hawórać, 
A majè natùry nie pierèstanowiać. 

, (Marysia Bajarczuczyszka) 

r497. W. Od m. Rosi (w. Nowiki i Dychnowicze) 

Miernie 

Sudzìli staryje, 
Da sùdziać małyje, 

Cipièr paczynàjuć 
Dziètańki małyje. 
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Oj, nà harè dubók, 
Na dallni dubók, 
Jàsia ni bàczyła 
Uże druhì dzieniók. 
Uże druhì dzieniók, 
Szczaślìwy wieczerók, 
Pasłàla miniè mać 

U lyès wierbiczańku żać. 
Uże majè waróżańki 
Da spàć pakłàlisa, 
Jeny pakłàlisa, 
Jeny paustawàli, 
Miniè maładùju, 
Na wièk abrachàli. 

498. W. Od m. Łyskowa (w. Kuklicze) 

Màła ptàszaczka niewielłczaczka 
Pa bylìnaczcy skàcza, 
Maładàja dzièucza nierazùmnaja 
Pa małiīojczyku płàcza: 
Oj, jà ni płàczu, oj, jà ni płàczu, 
Samy slózańki Ijùcsa; 
Oj, àd młłaho listy płszucsa 
Ad nielùbaho szlùcsa. 

Oj, zydzł, zydzi, jàsny mièsiacu, 
Jak mlinówoje kóło, 
Oj, wydzi, wydzi, kràsnaja dzieuczyna, 
Da pramuou ty chóć słówo. 
Oj, jàk mnie wyjści, oj, jàk mnie wyjści, 
Da jàk mnie hawaryci, 
Oj, lùdzi kàżuć, lùdzi hawórać, 
Kab ciebiè nie lubłci. 

499. Sł. (Od m. Kozł.) Paprockowszczyzna 

Małà ptàszaczka niwialłczańka 
Pa rakłtnaczku skàcza, 
Durnójo dziàucza nirazùmnajo 
Pa małójczyku płàcza. 
Jak mniè ni płàkać, 
Jak mniè ni tużyć, 
Samy slózańki ljùcsia; 
Ad młlenkaho lìściejka nimà, 
Usio nłlùbyja szluć. 
Oj, sydzł, sydzi, jàsny mièsiaczyk, 
Jak najbólszajo koło, 

Wydzi, dziauczyna, syèrco jadyno, 
Da pramuou da miniè słówo. 
Ja wychadzłła, ràz da ni dwà 
Z tabóju hawaryła, 
Lùdzi hawórać, lùdzi sacùjuć, 
Szto ni być zà tabóju. 
Niechàj hawórać, niechàj sacùjuć 
Choć pà cyèłamu świètu, 
Lublù ja ciebiè, lublù ja ciebiè, 
Jak rużówuju kwiètku. 

(Bronìsław Malèwski) 
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500. W. Od Łyskowa (Kuklicze) 
na mel. nr 498 

Màla ptàszeczka niewielìczaczka 
Pa bylłnaczcy skàcza, 
Maładàja dzièucza biezrazùmnaja 
Pa małŭojczyku płàcza. 
Oj, jà ni płàczu, ja nì płàczu, 
Samy slozańki ljùcsa; 
Oj, àd mìłaho listy da płszucsa, 
Ad nielùbaho szlùcsa. 
Oj, zydzł, zydzł, jàsny mièsiacu, 
Jak mlinówaje kóło, 
Oj, wydzi, wydzi, kràsnaja dzieuczyna, 
Da pramūou ty chóć słówo. 
Oj, jàk mnie wyści, jak hawaryci, 

Oj, lùdzi kàżuć, kab ciè nie lubìci. 
Oj, niechàj kàżuć, niechàj hawórać 
Choć pa cyèłamu swiètu, 
Oj, jà cibiè lubìu i lubłć bùdu, 
Muj rużówieńki cwiètu! 
Oj, zarży, zarży, słwy kóniku, 
Da prèz miestèczko iduczy, 
Oj, kàb zaczùła majàż da mìłaja 
Da wianók z rùty ujuczy. 
Jenà zaczùła, ciàżko uzdychnùła, 
Sìlnieńko zapłàkała: 
Oj, to kóniczak mahó Jàsienieczka, 
Ja jehó wièrnie kachàła. 

501. W. Od Hnieznej (Kusińce) 

Oj, zydzi, zydzi, jàsny mièsiacu, 
Jak mlinówaje, oj, kóło, 
Wyjdzi, dzieuczyno, sèrce jedyno, 
Choć pramubu da miniè słówo. 
Oj, jàk wyjści, jak hawaryci, 
Oj, mniè, młodoj, z tabóju? 
Oj, lùdzi kàżuć, lùdzi hawórać, 
Oj, mniè nie życi z tabóju. 
Oj, niechàj kàżuć, niechàj hawórać 
Choć pà cyēłamu świètu, 

Ja cibiè lubłu, lubłci bùdu, 
Oj, muōj różówieńki ćwiètu! 
Oj, tùpu, tùpu, kóniki pasù, 
Oj, nà żalyeżnyje pùta, 
Kab niè dzieuczyna, sèrce jedyna, 
Oj, tó nie byuby ja tùtaj. 
A wałyż majè paławiènkije, 
Oj, czamùż wy niè haryēcie? 
Oj, lètaż majè maładzièńkije, 
Da czamùż màrnie idziècie? 

(Zósia Kowalczykówna) 
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502. W. Od m. Jelówki (w. Nowosady) 

Oj, zydzi, zydzì, jàsny mièsiacu, 
Jak mlinówajo kóło, 
Oj, wydzi, dzièu:za sèrco i duszà, 
Da pramóuże-ż mniè słówo. 
A chóć ja zydu, choć jà nie zydu, 
To świecici nie bùdu, 
A chóć ja wydu, choć jà nie wydu, 
Hawaryci me bùdu. 
Lùdzi haworać, lùdzi sacùjuć, 
Sztob ciebiè nie lub!ci. 
Niechàj hawórać, niechàj sacùjuć 
Choć pà càłamu świètu, 
Ja ciebiè lubìu, lubìci bùdu, 

Moj rużówieńki ćwiètu! 
Màła ptàszeczka niewielìczkaja 
Da pà jèlniczku skacze, 
Durnàja dzièucza nierazùmnaja 
Pa kawalèru płàcze: 
Oj, jà nie płàczu, oj, jà nietużù, 
Sami ślózeńki ljùccsa, 
Szto àd mìłaho listóu nie czùju, 
Ad nielùbaho szlùccsa. 
Choć jeny szlùccsa, choć jeny nie szlùcc*a, 
Ja nà tóje niè dbàju, 
Oj, raścì kasà nìżej pójasa, 
Jeszczè z rók pahulàju. 

(Nastùla Nówikawa^ 

503. Slc. Od m. Lachowłcz i Klecka (w. Szczasnowicze) 

Och, wały majè paławièńkija, 
Da czamùż wy niè (ha)ràcie (sic)? 
Och, lèta majè, maładzièńkija, 
Da czahóż màrnie idziècie? 
Oj, puszczù wały z krutoji hary, 
Da niechàj napasùcca, 
Och, lètaż majè maładzièńkija, 
Da niechàj prahulàjucca. 
Kóniki majè waranièńkija, 
Da żalèznaja pùta, 
Kab niè dzieuczyna, sèrca jedyna, 

Tob niè byu byb jà tùta. 
Oj, sydzì, sydzì, da jàsny mièsiac, 
Jak młynawaje kóło, 
Wydzi, dzieyczyna, sèrco jedyna, 
Pahaworym z tabóju. 
Ràdab ja wyci, pahawaryci, 
Och, sùdziać nas lùdzi. 
Och, niachàj sùdziać, niachàj hawórać 
Choćpàcàłomu świètu, 
Lubiu ja ciebiè i lubìć bùdu, 
Muōj rużówieńki ćwiètu! 

(Anièla Masalówa) 
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504. N. Od m. Horodyszcza (w. Haciszcze) 

Oj, sydzi, sydzì, jàsion mièsiacu, 
Jak mlinówojo kóło, 
Wydzi, dzieuczyno, sèrco jedyno, 
Pramŭou ka mniè słówo. 
Lùdzi sùdziać i hawórać. 
Niechàj sùdziać i hawórać 
Choć pà càłomu świètu, 
Ja i lubìu ciebiè i lubić bùdu, 
Miìbj rużówieńki ćwiètu! 
Oj, wałèż majè paławyje, 
Czamùż wy ni harècie? 

Oj, lètaż majè maładzièńkije, 
Czahóż wy màrnie idziècie? 
Wałyż (sic) maje paławyje zharàlisie, 
Lèta majè maładzièckije ścieràlisie, 
Kóni-ż majè waranyje—żelèznyje pùta, 
Kab niè dzieuczyna, sèrco jedyna, 
To niè byuby ja tùta. 
Mały ptàszeczak pa bylniczkù skàcza, 
Durnà dzieuczyna biezrazùmnaja 
Pa małŭojczyku płàcza. 

(Jùlia Klinkiewiczówa) 

505. L. Od RóżanM 

Saławièjka, dróbnaja ptàszaszka 
Pa bylniczku skàcza, 
Dwiīorna dzièuczyna da biezrazùmna 
Pa kawalèru płàcza. 

Oj, jà i niè płàczu, 
Samy ślózy ljùcsia, 
Ad mileńkaho słoucà nimà, 
Ad nialùbaho szlùcsia. 

506. W. Od Mścibowa (Ostrowczyce) 

Pa sadóczku pachadżàła, 
Samà sibiè razwaźàła, 

Samà sibiè razważàła: 
Dzie mój mìły, szto kachàła? 
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Ni mà, ni mà i n:è bùdzie, 
Adràjali lichì lùdzie, 
Admówili, adhudzìli. 

Kab my u pàry ni chadzìli, 
Kab my u pàry ni chadzìli, 
Adnó druhó nie lubili. 

507. W. Od m. Porozowa (w. Haniewłcze) 

Pa sadóczku pachadzìła, 
Samà sabiè hawaryła, 
Samà sabiè hawaryła: 
Nie mà1 tahó, szto lubłła, 
Nie mà2 tahó i niè bùdzie, 
Razsudzlli lichì lùdzi. 
Razsudzili, razhudzìli, 
Kab my u pàry ni chadzìli, 
Kab my u pàry ni chadzili, 

Druh drużoczka ni lubili. 
Jak my, sèrco, lubìlisie, 
Suchì duby raźwilisie, 
Lubicisie pierastàli, 
Zielónyje sóchnuć stàli. 
-O ciepièr ja pahulàju, 
Jak rybańka pa dunàju, 
Jak rybańka pad airam, 
Tak jà, młóda, z kawalìram. 

(Jùlka Husakói}na) 

508. W. Od Świsłoczy (Pacuje) 

Ptàszki saławièjki żałósnie pajùć, 
Nam z tabóju, moj Jàsiu, razłùku dajùć; 
Razłùka, razłùka, czużà staranà, 
Tólkoż jenà żàlu sèrcu zadałà. 
Uże nàs nie razłùczyć świt ni zarà, 
Chìba nas razłùczyć syràja ziemlà. 
Oj, wy da warahì, sztó-że wàm dalì, 
Sztoż wy dastàli, szto nàs razłuczyli, 
Tólko, ach, smùtku3 załaźyli. 

1 v. oj, nièt 2 v. oj, nièt 3 v. żàłości 
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509. L. Od m. Szczuczyna i Różanki 

Ptàszki salawièjki żalasnó pajùć, 
Nam z tabuoju, mubj Jàsieńku, razłùku dajùć; 
Razłùka, razłùka, czużà staranà, 
Tiīblkoż jenà żàlu sèrcam nàszym zadałà. 
Uże nàs nie razłùczyć ni śwìt, ni zarà, 
Chiba nas z Jàsiem razłùczyć syràja ziemlà. 
Oj, wy, wy warahi, sztóże wàm dali, 
Za tó, szto nàs maładzièńkich parazłùczwali ? 
Sztoż wy dastàli, szto nàs razłuczyli, 
Tólko smùtku, źàłości sèrcam załażyli. 

510. G. M-ko Hołynka 

Oj, pàd lyèsam, (4 r.) 
Była pad lyèskam. (2 r.) 
Raz paszóu ja (4 r.) 
Pàszeńku pàszeńku. (2 r.) 
Oj, pasièju li jà (4 r.) 
Lon, kanapièl. (2 r.) 
Uradzìsia lon, kanapièl. (4 r.) 
Majù kanapièlku, majù zielenùju, (2 r.) 
Jejó klewàć, jejó klewàć. (4 r.) 

Uż jà jehó złaulù i złaulù, 
Krylje, pièrje jemù aszczyplù, 
Jon ni stànie, jon ni bùdzie 
Bólsze letàć, bólsze letàć, 
Majè kanapièlki, majè zielenoj, 
Jejó klewàć i klewàć. 
Oj, zà rèczkoj, (4 r.) 
Byłà za rekój, 
Byłà docz, doczka Marùsia. 
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Pawàdziusia dóbry maładzièc 
Majù Marùsieńku, majù maładùju, 
Jejó lùbić i lùbić. 
Już jà jehó złaulù i złaulù, 
Rùczki, nóżki jemù pierabjù, 

Jon ni stànie, jon ni bùdzie 
Bólsze chadzić i chadzić, 
Majè Marùsieńki, majè maładói, 
Jejó lublć i lubić. 

(Michàś Hanienià) 

511. W. Od Świsłoczy 

Oj,1 u pólu dwa dubóczki 
Kudràwy da duołu, 
Na ìm kùdry zielónieńki 
Aż dà dółu ujùcsia, 
Za charoszu dzieuczynièńku 
Kawalèry bjùcsia. 
Oj, bìlisie, swarylisie 
I paszlì da pàna, 

Adzin staić pièrad pànam, 
Druhì za pleczyma, 
Adzin syple dukatàmi, 
A druhi ślezyma. 
Badàj tabiè, moj braciszku, 
Dukatóu nie stàło, 
My bìlisie, swarylisie, 
Pa twajemù stàło! 

512. W. Od Łyskowa (Wilamowce) 
na mel. nr 3328 

Czom dùb nie zielóny? 
Bo sùsza pabìła. 
Czom kazàk niewiesióły? 
Nieszczàsna hadzìna! 
Jak mniè nieszczàsnamu 
Wiesiółamu byci, 
Palubiu dzieuczynu, 
Nie mahù zabyci. 
Palubìu druhùju, 
Adhudzìli tùju 
I dajùć mnie pàru 
Nie dà mahó stànu. 
Czuorny óczy màje, 
To niè ażaniùsie, 
Pajdù da rèczańki, 
Z żàlu utapłùsie. 
Nie tapìsie, Jàsiu, 
Bo dùszu zahùbisz, 
Bo dùszu zahùbisz, 

Oj,2 piībjdziem da szlùbu, 
Kièdy wièrnie lùbisz. 
Oj, pryszlì da szlùbu, 
Nie mà papà u dómu, 
To majó nieszczàścio, 
To majà niedóla! 
Zaszumièli łùhi, 
Zaszumièli hrymki, 
Ciepièr ja sieróta, 
Sieróta na wièki. 
A sieróta jèdzie 
U polo haràci, 
A lùdzi hawórać, 
Szto u karczmù hulàci. 
A sieróta jèdzie 
Z póla da z haranià, 
A lùdzi haworać, 
Szto z karczmy, z hulanià. 

Podobną piosenkę śpiewa lud od Szereszowa i Prużany - v. lyèps? 
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513. W. Od Łyskowa (Kowalowce, Haniewicze) 

Ćiīomna niīoczka, cuomnaja, (2 r.) 
Asiènniaja, bŭōlszaja, 
Usiu jà ruōczku nie spàła, 
Usio pà móru hulàła, 
Widzieła chłópca wa śniè. (2 r.) 
Oj, czèrez ćiīomny lesók, 
Padàj, miły, hałasók! 
A jàkże mnie padàci, 

Usie óstryja bierahiè, 
Naokūoło warahiè, 
Chóczuć miniè spajmàci, 
U sałdàty addàci. 
Ja u sałdàty nie pajdù, 
Żyć jà bùdu u ubjczeńka, 
U dzieuczyny naczawàć. 

514. W. Od Łyskowa 

Ćuomna nuoczka, ćuomnaja, 
Asiènniaja, buolszaja, 
Usièju nóczku nie spàła 
Usio pà móru hulàła. 
Uwidzieła drużkà wa sniè 

Czèrez ćiībmnieńki lesók, 
Padàj, miły, hałasók. 
Oj, jàkże mniè padàci? 

Usio krutyje bierehà, 
Naakiīōło warahà, 
Chóczuć miniè pajmàci, 
Da u sałdàty addàci. 
Ja u sałdàty nie pajdù, 
Żyć jà bùdu u baćkà, 
U dzieuczyny naczawàć 

515. W. Od Szydłowiec (w. Ozeranki Wielkie) 

Kraj dalìny, kraj szyrókaje jelìny 
Słàła dzièuka bièły liīon, 

Oj, słàła, oj, słàła, tónko wyściłàła, 
Usiu dalìnu schadziła, 
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Oj, szukàła chłópca maładóho, 
Katóraho lubìła. 
Wiezùć chłópca czystymi palàmi, 
Waranymi kaniàmi, 
Oj, wyszła dzièuka da zà waróta, 

Abliłàsie ślazàmi. 
Och, adjeżdżàjesz, da pakidàjesz, 
Sam nì znàjesz pry kamù? 
Oj, adjeżdżàju da pakidàju 
Pry tawàryszu swajmù. 

(Adàm Mikałùć) 

516. W. Od Szydlowic (Ozeranki Wielkic) 

Kraj dalìny, kraj szyrókaj jellny 
Słàła dzièuka bièły lon, 
Oj, słàła, słàła, tónko razściłàła, 
Usiu dalìnu schadzìła. 
Woch, szukàła chłópca maładóho, 
Katóraho lubìła—chłópca maładóho. 
Woch, da palubìła, da u sałdàty padall; 
Wiezùć chlópca czystymi palàmi, 

Waranymi kaniàmi. 
Woch, wyszła dzieuczyna da zà waróta, 
Abłiłàsie ślezàmi. 
Woch, adjeżzàjesz, da pakidàjesz, 
Sam nì znàjesz pry kamù. 
Woch, adjeżzàju, da pakidàju 
Pry tawàryszu swajmù. 

(Adàś Mikalùć) 

517. W. Od Szydłowic (Ozeranki Wielkie) 

Kraj dalìny, kraj dalłny szyrókaji, 
Kraj zielónaji jèłki 
Słàła dzièuka bièły lon. (2 r.) 
Jenà słàfa, slàła, dróbno prysciłàła, 
Usie dalìny schadzìła, (2 r.) 
Oj, szukàjuczy da chłópca maładóho, 
Katóraho lubìła. (2 r.) 

Oj, palubìła da chłópca maładóho, 
Da u kazàki padalì; (2 r.) 
Oj, wiezùć chłópca, da wiezùć maładóho 
Usio czystymi palàmi, 
Waranymi kaniàmi. 
Oj, wyszła dzièuka da wyszła za waróta, 
Abliłàsia ślezàmi. (2 r.) 
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Oj, machnùu chłópiec da pràwaju rukóju: Adjeżdżàjesz, adjeżdżàjesz, pakidàjesz, 
Ni płàcz, dzièuka, za mnóju, (2 r.) Sam ni znàjesz pry kamù. (2 r.) 
Oj, jà ni bùdu twaìm da kawalyēram, A jà cibiè pakidàju, pakidàju 
Ty majèju żenóju. (2 r.) Pry tawàryszu swajemù. (2 r.) 

518. Gr. Od Krynek (Spodźwiły) 
na mel. nr 167 

Oj, tàm na haryè, tam nà wysókuj, Pakidàju cie, majà mìłaja, 
Oj, tàm siwy koń dà razhulàusa, Pakidàju u ćubmnieńkum da lyèsi, 
Małady chłópiec, maładziùsieńki, Harùj, harùj, jak łàstauka u stryèsi. 
Na wajnù, wajnù, ach, prybiràusa. Ciebiè nie znàła, nie harawàła, 
Aj, prybiràusa da usìm skłaniàusa: Nie harawàła, a ciepièr mùszu. 
Ojcówi1, matùli, a swajùj młłuj, Wysuszyu mieniè, maładzièńkuju, 
A swajùj mlłuj, a czarnabrywaj, Wysuszyu majù, och, wysuszyu dùszu. 
Och, dà najnlżaj jon skłaniàusa. (Hànka Słàdka) 

519. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 

Oj, zà hàjem, za dunàjem, Tam dzieuczyna lon zbiràła, 
Tam dzieuczyna chùsty myła, K syroj ziemlè prypadàła. 
Tam dzieu:zyna chùsty myła, Ralà majà syrèńkaja, 
Szaukou płatóczak zabyła. Jakàjaż ty milèńkaja, 
Na Jàsieńku kùdry ujùsca, Uziałà uōjczeńka i matùlu, 
Za Jàsieńka dzièuki bjùcsa. Waźmł mianiè, maładùju, (2 r.) 
Choć bièciesa, nia bièciesa, Jak wìszanku sadawùju. 
Jak lubìliś, lubłciesa, A wìszanka u sadù ćwiciè, 
Choć żurysa, nia żurysa, A mŭoj mìły z wajny jèdzie. 
Jeszczè że jà nia żanłusa. Cłcho, miła, nia żurysa, 
Jak jà nazàd waraczùsa, Jeszczè że jà nia żanłusa, 
To z tabóju ażaniùsa. Jak jà nazàd waraczùsa, 
Oj, zà hàjem, za dunàjem, To z tabóju ażaniùsa. 

(Ànna Słàdka) 

1 v. ójcu 



282 PIEŚNI MIŁOSNE 

520. W. Od m. Łyskowa (w. Kuklicze) 

Oj ty dùbie, oj ty dùbie, szyróki list nà tabiè, 
Ty, kazàczak maładzièńki, nimà pràudańki u ciebiè. 
Oj, ty klàusie, ty bażyusie: nie pakìnu ja ciebiè! 
A ciepièr-że pakidàjesz, sèrcu żàlu zadajèsz. 
Nie płàcz, Kàsiu, nie płàcz, Kàsiu, nie płàcz, dùszyńka majà, 
Jak jà z wiīojska1 pawiernùsie, waźmù zà muż za sibiè. 
Oj, niepràuda bùdzie twajà, kab jà byłà za tabóju, 
Ty małójczyk, ty charószy, a jà bièdna siratà2. 
Ty hulàjesz z paniènkami, a jà płàczu zusiadà. 

(Helèna Wysócka) 

1 v. z wajny 2 v. Ty bahàty a ja bièdna i da taho siratà 
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521. W. Od Porozowa (w. Hanłewicze) 

Ćiìomna chmàra idziè, 
Dróbny dóżdżyk bùdzie, 
Z nàszaho kachània 
Niczŭoho ni bùdzie. 

Jak my lubìlisie, 
Nas màtka ni znàla, 
Ciepièr razstajómsie, 
Jak ćŭomnieńka chmàra. 

522. W. Od Zelwy, Międzyrzecza 

na mel. nr 200 

Kacìlisie wazy z hary, 
Na dallni stàli, 
Kachàlisie, lubłlisie 
Da i pierastàli. 
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523. Sł. Od Zdzięciola 

na mel. nr 144 

Kacilisia z hary kóła, 
A u dalìni stàli, 
Lubilisia, lubilisia, 
Daj użè pierastàli. 

524. Sł. Od m. Mołczadzi (w. Wiszów) 

Braniuszka na mel. ,,A u lesi na Polesi...,, 

Kacìlisia z hary wiīozy, Kachàlisia, lubìlisia, 
U da ini stàli, Jak łàstauki u stryèsi, 
Kachàlisia, lubìlisia, A ciepièr razaszlisia, 
Cipièr pierastàli. Jak jàhada u lyèsi. 

(Serafìna Wiszouszczànka1) 

525. W. Od Mścibowa (w. Ostrowczyce) 
Kruc[iołka] 

Kacilisie2 kalósa, Cipièr trèba razstàcisie, 
Pry bièrezi stàli, Jak małyje dzièci. 
Lubilisie, kachàlisie. Lubiłisie, kachàlisie, 
Cipièr pierestàli. Nas màci ni znàła, 
Lubilisie, kachàlisie, Cipièr trèba razstàcisie, 
Jak łàstouka u stryèsi, Jak ćŭomnaja chmàra. 

1 Lidzkie. Od Wasiliszek byłoby — Wiszuouszczanka, Paniatuouszczanka itd. 2 Ob.... L[idzkie]. 
Od Wasiliszek: A czyjeż tam paru koniaj itd. 
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526. W. Od Mścibowa (Wilczuki) 

Kàła mllna, kàla bródu 
Pjùć hałuby dzìki1 wódu; (2 r.) 
Pilì, pilì, skałanùli, 
Na kràj świètu pahlànuli, (2 r.) 
Usie lùboszczy spamienùli: 

Jak my z tabój lubìlisie, (2 r.) 
Suchì dùby raźwllisie, 
A jàk że my pierestàli (2 r.) 
To-j2 zielóny pausychàli. 

(Adàś Szyćkó) 

527. W. Od m. Łyskowa (Kuklicze) 

Kàła mlyna, kàła bródu 
Pjuć sìwy hałuby wódu; (2 r.) 
Napilìsie, palecièli, 
Miniè, młóduj, ni schacièli. (2 r.) 
Napilisie, patanùli, 
Ab kachàniu spamianùli: (2 r.) 

Jak z tabóju lubìhsie, 
Suchl duby raźwilìsie, (2 r.) 
A cipièr jak pierastàli, 
Taj suchłje pausychàli. (2 r.) 

(Wysócka) 

Jv. slwy 2 v. nāt 
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528. W. Od m. Świsłoczy (w. Dworczany) 

Kàła młynu, kàła bródu Suchì duby raźwilisie, 
Pjuć hałuby sìwy wiīodu, « A cipièr jak pierastàli, 
Pjuć hałuby sìwy wódu. To syryje pousychàli. 
Napìlisie, palecièli, Szczùka ryba pa piesóczku, 
Miniè, młódoj, nie schacièli. A jà, młóda, pa lesóczku; 
Napilisie, patanùli, Szczùka ryba pad aìram, 
Ab kachàniu spamienùli: A jà, młóda, z kawalìram. 
Jak my z tabój lubłUsie, 

529. Sc. Od Nieświeża (w. Sułtanowszczyzna) 
Kruc[iolka] na mel. nr 82 lub 2107, 2736 

Oj, żàl-ża mniè na dziauczynu, Oj, żàl-ża mniè da nà chłópca, 
Żal-żà mnie nà jajè, Żàl-ża mniè na jahó, 
Oj, źjèźdźiu ja trójku kóni Pataptàła czarawìki 
Jèździaczy da jajè. Chuŭdziaczy da jaho. 

530. G. Od Werejek (w. Kaleniki) 

I ahóń haryć, i wadà bieżyć, Ci pà uojczeńku, ci pà matùli, 
Kawalyērskaja duszà balìć. Ci pà dzièwańcy pa krasàwicy? 
Oj, balìć jenà, da pabublìwaja, Ni pà ūojczeńku, ni pà matùli, 
Sam nl znàju da czaho jenà: Da pà dzièwancy pa krasàwicy. 

(Katarz^na Kìrta) 
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531. W. Od Wołkowyska (w. Kołłątaje) 

Cy ty, miły, za harójŭ, Oj, jà cibiè ni sudziła, 
A jà za druhóju, Sudzili nas lùdzie, 
Cy ty tùżysz tak zà mnoju, | .- . Szto z nàszaho kachànieczka 
Jak jà za tabóju? ( Niczóho ni bùdzie. 
Kab ty tużyu jak jà tużù, Dwa hałuby wadù pìli, 
To my bylib u póry, Trèjci razhaniàje, 
Toby i nàszo kachanió Oj, badàj toj szczàscia ni mièu, 
Nìgdy nie prapàłob. Chto nàs razłuczà e! 
Cy ty, miły, śnieżkóm prypłyu ? Badàj cibiè, moj mìleńki, 
Cy ty ùlicoju? Waróta prybìli, 
Czamù ty niè iszou tudójŭ Jak miniè cièraz cibiè 
Tóju hùlicoju? Lùdzi asudzili. 
Oj, jà iszóu, oj, jà iszou, Badàj cibiè, majà mìła, 
Da nì ahladàusia, Ràzem nas abóje, 
Jak ty miniè asudzìła, Razłuczyła nas z tabóju, 
Ja niè spadziewàusia. Bolsz nichtó, jak màci twajà. 

532. W. Od Jałówki (w. Nowosady) 

Badàj ciebiè, badàj mieniè, Lublù cibiè, lublù cibiè, 
Badàj nas abóje, Jak sàm swajù dùszu, 
Jak jà ciebiè pałubìła Cièrez tùju darŭŭżeriku 
Na niszczènście swóje. Paklnuci mùszu. 
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Oj, ty jèdziesz, oj, ty jèdziesz, Choć jà jèdu, choć jà jèdu, 
Oj, ty adjeżdżàjesz, Choć jà adjeżdżàju, 
Ja nà sèrcu tùhu màju, Swajó sèrco prychìlnoje 
Ty tahó ni znàjesz. Tabiè zastaulàju. 

(Nastùla Nówikawa) 

533. W. Od m. Łyskowa (w. Kuklicze) 

Ciómna nuoczka, dzień pachmùrny, 
Mlła drùżka prawadżàje. 
Prawadziuszy mìla drùżka 
Stàła płàkać i nùdzici. 
Nie płàcz, mìła, ni płàcz, lùba, 
Napłàczeszsie ty biez miniè, 
Kuplù tabiè padarùnak, 

Da daróżaszy ad miniè, 
A sztó złóżysz, to spaminièsz, 
Szlózańkami abaljèszsie. 
Nimà ślèdu pa darózi, 
Dzie mój mìły pachadżàje, 
Niemà hùku pa lesóczku, 
Dzie moj miły wystrelàje. 

534. L. Od m. Różanki, Żełudka 

Jèchau kazàk z Ukrainy, 
Puścìu kanià na daliny, 
Sam prylóh na hadzìnu. 
Szła dzièuko żyto żać: 
Ustawàj, kazàk, spcuna1 spàć! 
Twahó kanià nie widàć. 
Mŭoj kónik za try mìli 
Wyjeu trawy try dalìny, 
Wypiu wady pou dùnaja, 
Sam dà dómu nie dùmaja. 
Zakładàjcie kanià u sànki, 
Pajèdu ja dà kachànki! 
Padjeżdżàju2 pad waróta, 
Wyszła mìła szczyra-złóta, 
Uziałà kanià za hrywieńku, 
Da pawiełà na stajènku, 

A mìłoho za rùczańku, 
Da pewiełà u świetiìczańku. 
Dałà kaniù abrók, sièno, 
A miłomu miódu, winà, 
Samà sièła u kancy slółu, 
Ciàżeńko zdychnùła 
I silnieńko zapłàkała. 
Czahó, miła, ciàżko zdychàjesz 
I tàk silna płàczesz? 
Oj, cì szkodà miódu, winà? 
Oj, niè szkadà abroku, sièna, 
Anì taho miódu, winà, 
Ale szkadà mìleńkaho, 
Szto jón prèndka z dwóra wyjeżdżàje, 
Miniè, młódu, pakidàje. 

1 hodzi 2 Lidz[kie]. Od Wasiliszek: v. padjehdżàju 
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Szczaśliwaja miłamu daróha, 
Kudy mìły zadùmau. 
A jà, młóda, u dóma astajùsie, 
U hóry nażywùsie. 
Och, pajdù ja u pólo, u pólo, 
U szyróko razdólo, 
Wykapaju czyrwónu kalinu, 

Pasadżù pad akóncam. 
Raścì, raści, czyrwóna kalìna, 
Da ź wiètru ni szatàjsie, 
Żywi, żywi, pralubièzny mìły, 
Oj, żywi, nie pieczàlsie, 
Za huod, za dwà, za try, za czatyèry 
Miniè nadżydàjsie. 

(Zachàrko Skabiółka) 

536. W. Od m. Rosi (w. Dychnowicze) 

na mel. nr 
Ci jà-j tabiè ni kazàła, 
Ci ni hawaryła: 
Ty pajèdziesz u daruożańku, 
A jà niszczaślìwa. 
Och, ty ijèdziesz, adjażdżàjasz, 
Ni chóczasz tut byci, 
Oj, dàjża mnie prynàdańku, 
Kab ciè pryzabyci. 

A jèść u miniè takó-j ziùłko, 
Blìzko pierałàzu, 
Jak napàru, da napjèszsie, 
Zabùdziesz adràzu. 
Bùdu pàryć, bùdu pici, 
Krŭopielki ni upùszczu, 
Tady cibiè pryzabùdu, 
Jak wūoczkami splùszczu. 

537. N. Od m. Mołczadzi (w. Swarotnia) 

Tempo liolysariki 

Hałubóczak na dubóczku, 
Hałùbka na wìszni, 

Skaży, skaży, mlły, pràydu, 
Szto màjesz na myszli? 
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Och, ty jèdziesz, adjeżdżàjesz — 
Szczaślìwaj daróhi! 
Ci zà mnóju, ci z druhóju, 
Daj, Biīoża, szczaśliwia! 
Oj, dàjża mnie taho zièla, 
Kab jà pryzabyła. 
Oj, dàm tabiè tahó zièlja — 

Nłskaho pierałàzu, 
Jak wypjasz, tak zabùdziasz 
Ty miniè adràzu. 
Bùdu pici, cìcho lìci, 
Krópli ni apùszczu, 
Tahdy, mìły, zabùdusie, 
Jak wiioczki zaplùszczu. 

(Teochfìla Leukièwiczycha) 

538. L. W. Od Wołkowyska (Kołłątaje) 

Siedzìć hółub na dubóczku, 
Hałùbka na wìszni, 
Pytàjecsia kazàk dzièuki: 
Szto màjesz za myszli? 
Ci jà tabiè ni kazàła, 
Ci nì hawaryła, 
Ty pajèdziesz u daruożańku, 
A jà niszczaśliwa1. 
Oj, ty jèdziesz, adjeżdżàjesz, 
Ni chóczesz tut byci, 

Oj, dàjże mnie takó zièlja, 
Kab ciè pryzabyci. 
Oj, jèść u miniè zièljeczko 
Blìzko pierałàzu, 
Jak napàrysz, dy napjèszsie, 
Zabùdziesz adràzu. 
Bùdu pàryć, bùdu pìci, 
Krópli ni upùszczu, 
Tady ja ciè pryzabùdu, 
Jak ŭoczkami splùszczu. 

539. W. Od Hnieznej (Andrzejowce) 

Oj, bièłaja bierozańka u hàju zaszumièła, 
Maładùj ża dzieuczyniency hałuouka balyèła, 
Choć balyèła, ni balyēła, samy ślózy ljùcsa: 
Czamù miniè, majà màtka, ràno nie budzìła, 
Jak pièrszaja pachódańka z mièsta wychadziła? 
Tamù ja ciè, majà dóńku, ràno nie budzìla, 
Paszou mìły na pièredzi, kab ty ni tużyła. 

v. ja budu tużyła 
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540. W. Od Hnieznej (Andrzejowce) 

Oj, bièłaja bierózańka ad słónca stajàła, 
Maładàja dzieuczynièńka u akièncy płakàła: 
Czamù miniè, majà màtka, ràno nie budziła, 
Jak pièrszaja pachódańka z mièsta wychadzìła. 
Tamù ja ciè, majà dùńka, ràno nie budzìła, 
Paszou miły pa pièredzi, kab ty ni tużyła. 
Oj, kupi mnie, majà màtko, za dwà hrószy huołku, 
Za czatyèry załatyje czyrwónaho szóuku, 
A zà piàty załacièńki bièłaho jedbàbu, 
Bùdu szyci, wyszywàci mìłamu saróczku. 
Oj, jà szyła, w)^szywàła, bièlju zarubìła, 
Kab jà swahó mìleńkaho pa wièk ni zabyła. 

(Jaryna Chfiłonikawa) 

541. M. Wołkowysk 

Wykapaju stùdańku 
U sibiè na dwarè, 
Ci nì prydzie mìłaja 
Wady da miniè? 
Oj, żàl sèrco rwièćsie, 
Szto miłaja nie wièrniecsie, 
Ni bùdzie majà! 
Pasadżù ja wiszeńku 
U sibiè na dwarè, 
Ci nì prydzie mìłaja 
Wìszeń da miniè? 
Oj, żàl itd. (jw.) 
Pasadżù ja jàbłynku 
U sibiè na dwarè, 

Ci nì prydzie miłaja 
Jàbłyk da miniè? 
Oj, żàl itd. (jw.) 
Pasadżù ja hrùszańku 
U sibiè na dwarè, 
Ci nì prydzie miłaja, 
Hrùszak da miniè? 
Oj, żàl itd. (jw.) 
Pasièju ja kwiètańki 
U sibiè na dwarè, 
Ci nì prydzie miłaja, 
Kwiètak da miniè? 
Oj, żàl itd. (jw.) 

37* 



292 PIEŚNI MIŁOSNE 

Pałażù ja hrószańki 
U sibiè na dwarè, 
Ci nì prydzie mìłaja, 
Hrószaj da miniè? 
Oj, żàl itd. (jw.) 

Oj, dà sièdu ja sàm że 
U sibiè na dwarè, 
Ci nì prydzie młłaja, 
Samà da miniè? 
Oj, żàl itd. (jw.) 

(Stèfka Sawicka) 

542. W. Od Rosi (Nowiki, Dychnowicze) 

Kalìno, maiìno, czom nì czyrwanièjasz ? 
Ci u łùzi ni byłà, ci wady żalèjasz? 
Oj, u łùzi ni byłà, wady ni żalèju, 
Na pieskù wyrósła, to ni czyrwanièju. 
Kazàcza, kazàcza prydzì naczawàci, 
To ja ciè upuszczù, kab ni czùła màci. 
A jàk upuszczàła, za rùczku trymàła, 
A jàk wypuszczàła, ciàżko zapłakàła: 
Pajèchau, pajèchau, nidziè ni widàci, 
Wydu za warota dwa śledoczki znaci. 
Oj, pajdù u lyèsóczak, wyrwu tam listóczak, 
Bùdu prykrywàci mìłaho ślyèdóczak, 
Kab pa tóm śledóczku lùdzi ni chadzìli, 
Kab mahó miłóho inszy ni lubìli. 

(Zósia Żàworonak) 

543. W. Od Szydlowic (Bancerowszczyzna) 
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Kalina, kalina, 
Czym ni czyrwanièjesz ? 
Ci sùszy baìszsie, 
Ci wady żalèjesz? 
Sùszy ni bajùsie, 
Wady ni żalèju, 
Na pieskù wyrósła, 
Da nì czyrwanièju. 
A jà kónia pajù, 
Koń ni chócza pìci, 
Pajèchau mileńki, 
Ni z kìm hawaryci. 
Pajèchau, pajèchau, 
Nidziè ni widàci, 

Na żóutom piesóczku 
Dwa śledóczki znàci. 
Oj, adzìn śledóczak 
Kanià waranóho, 
A druhì śledóczak 
To miłóho móho. 
Pajdù ja u sadóczak 
Zbiràci listóczak, 
Bùdu prykrywàci 
Miłoho śledóczak. 
Kab pà tóm śledoczku 
Lùdzi ni chadzlli, 
Kab mahó mìłaho 
Dzièuki ni lubìli. 

(Marysia Bajarczuczyszka 
vel Kacierynczyna) 

544. W. Od Świsłoczy 

Zielóny barwìnoczku 
Pa haródzie pasłàusie, 
A muoj mìły, milùsieńki, 
Pièraz lùdzi kłàniausie. 
Oj, sztó mniè pa barwìnku, 
Kali u jehó ćwiètu niètŭ, 
Oj, sztóże mniè pa kłànianiu, 
Kalì jehó tùtaj niètu. 
Miecióna1 uliczàńka — 
Mnie pa jój nie chadzìci, 
Oj, użè mniè, młodziùsieńkoj, 
Chłópczykou nie lubìci. 

Adnahó palubìła, 
Tahó u lùdzi puścìła, 
A cipièrże jà ni znàju 
Z kìm na świècie życì màju. 
Zielóny barwìnoczku, 
Jak raźwìusie, tak źwinìsie, 
Ty miībj mìły, milùsieńki, 
Z czużych ludzièj pawiernìsie. 
Ni nà tóje razasłàusie, 
Kab jà u hórbu źwinùusie, 
Nie nà tojè ja ciè kìnuu, 
Kab nazàd pawiernùusie. — 

v. mièciona 
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545. W. Od m. Świsłoczy 
na mel. nr 228 

Zielóny barwlnoczko 
Pa haródzie pasłàusie, 
A mubj mìły, milùsienki, 
Pièraz lùdzi klàniausie. 

A sztóże mniè pa barwìnkù, 
Kalì u jehó ćwiètu niemà, 
Oj, sztó że mniè pa klanianiù, 
Kalì jehó u dóma niemà. 

546. W. Od Świsloczy 

Oj, lecièła pàwa, 
Oj, lecièła pàwa, 
Na waróta upàła,1 

Oj,2 nie widàć, nie, 
Kahó ja kachàła.3 

Prylecièła czyrka, 
Załatyje kryłka, 
Nimà, nie widàć 
Mahó czernabryuka! 

547. W. Od Rosi (w. Dychnowicze) 

Wykapajcie krynìczańku, dzie chałubdna wadà, 
A usiè sady zaćwitàjuć i kalłna czyrwóna, 
Na kalìni, na malìni saławièjko siedzłć. 
Oj, uziàli4 saławièjka pad kryleńka swajè, 

1 v. sièred dwarè upàła 2 v. och 3 v. mahō młleńkaho 4 L[idzkie], v. uziali 
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Da zanieślł saławièjka na czużùju staranù, 
Zasadzłli salawièjka u lyètniu klyētaczku, 
Zakazàli saławièjku, oj, pièsieńku lètniu pieć. 

548. W. Od Hnieznej (Kusińce) 

Oj, Boża, moj Bóża, 
Szto tó mìłość móża — 
Pajèchau miīōj mìły, 
Pryjèchać ni moża. 
Pryjèdź, pryjèdź, mìły, 
Prypłynl wadóju, 
Zrakùsia Kusìna, 
Pajdù za tabóju! 

A u Kusłni (sic) lùdzi, 
Wièlkije abmiībucy, 
Abmówili miniè, 
Ad piàt da hałŭouki. 
Mówiłi małyje, 
Mówili staryje, 
Cipièr paczynàjuć 
Dzièuki maładyje 

(Stèfka Mhzczycha) 

549. W. M. Mścibów 

Pawièj, pawièj, cłchi wiètryk, 
Da z pàd krùcieńkaji hary, 

Pawiernlsìe, mubj młleńki, 
Z czużūoj dàlnuój starany! 

(józefa Oslàwska) 
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550. Ng. 

Oj, zarży, zarży, siwy kóniku, 
Z póla iduczy, 
Ci niè, zaczùje majà miłaja 
Paścièlańku ścièluczy? 
Janà paczùła, ciàżko uzdychnùła, 
Sìlno zapłàkała: 
Nimà mlłaho, czŭbrno-brywaho, 
Szto wièrnie kachàła. 
Nimà ćwiètu najbielèjszaho 
Nad tùju kalìnu, 
Nimà drùha najwiernièjszaho 
Nad tùju dziauczynu. 

Oj, stàić jàwar nad wadóju, 
Kudràwy da dółu, 
Ach, muoj mìlańki, z Ukraìnańki 
Wiernìsia da dómu! 
Ach, staìć jàwar nad wadóju, 
Jàwara wadà myje, 
Ach, mūōj młlańki na Ukraìnańcy 
Sèrce-ż jahó nyje. 
Staìć jàwar daj nàd wadóju, 
Kab nì abiernùusia, 
Ach, miiōj mìlańki z Ukraìnańki, 
Kab bórzdo wiernùusia. 

551. W. Od m. Porozowa (w. Haniewicze) 

Ty kalina, ty kalìna, ty czyrwuonaja, 
Czym nà łuhì nachiliłasie ? 
Pa mniè màtka, pa mniè màtka zażuryłasie, 
Szto àd rodu adbiłasie. 
Szto àd ródu, szto àd ródu, ad radzimańki, 
Trùdno być nà czużynańcy. 
Oj, pajdù ja, oj, pajdù ja da hukàjuczy, 
Szczàścia, dółi szukàjuczy. 
Oj, jàk hùknuła na tój bok siniaho muora — 
Zieleniùcha dubrówuńka, 
Szczabiatùcha, szczabiatùcha da zazùleńka, 
Kalì bùdziesz, dzièwka, mojà (sic), 
To jà bùdu, to jà bùdu dóleńka twojà (sic). 
Pajdù u wiszniówy sadubczak 
Da wyszczyknu, da wyszczyknu ja pà listuōczku, 
Napiszù ja pà pismóczku, 
Da adaszlù, da adaszlù ja dà drużóczka. 
Niechàj drużók razczytàje, 
Życià mahó, życià mahó daj papytàje, 
Och, życià daj papytàje. 

(Jùlka Husakóuska) 
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552. W. Od Łyskowa (w. Kowalowce) 

Naczawàła nóczka 
U wiszniówym sadóczku 
Ja z tabóju, moj niìły drużoczku! 
Naczawàła drùhu 
U zielónieńkom łŭhu, 
Moj niewiènczany drùhu! 
Naczawàła trèjciu 

U zielónom barwìńcu 
Ja z tabóju, czuży Ukralńcu! 
Razłuczyło nas z tabóju, 
Jak rybańku z wadóju; 
Rybańku z akuńcàmi, 
A mniè, młódu, z małajcàmi. 

553. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 

Pływl dóla, pływì dóla, pływi ty z wadóju, 
A jà bùdu, maładàja, ślyèdam za tabóju. 
Miły lìsty pìsze, listy pìsze, ciàżko uzdysze 
Pa mniè, maładzièńkoj, oj, dà pa mniè, maładzièńkoj. 
Jak my u dwaich lublłasa, nas màtka nie znàła, 
Razyszłósa kachànieczko, jak ćūōmnaja chmàra. 
Nadychódzić ćxīomna chmàra, z joj dażdżù nie bùdzie, 
Tak z nàszaho kachànieczka niczoho nie bùdzie. 

(Hànka Słàdka) 
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554. W. Od Zelwy 

Za rèczkoju, za bystróju 
Trawà pasychàje, 
Lùba majà dzieuczynièńka 
Z żàlu pamiràje. 
Nie plàcz, dzièucza, nie psùj óczu, 
Waźmù ciebiè da pamócy. 
Rasłà trawà, rasłà trawà, 

Stàła pasychàci, 
A mahó mìleńkaho 
Nigdziè nie widàci. 
Dwa hałuby wódu pilì, 
A dwà kaładli, 
Badàj tyje pakalèli, 
Szto nàs razłuczyli! 

555. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze, Wilanowo) 

Ach! Bóża, Bóża, czamù nas mùczysz? 
Czamù nas, Boża, ràzam nie złùczysz? 
Ach! Bóża, Bóża, czamù nas trymàjasz, 
Czamù nas, Bóża, nłgdy nie skaràjasz? 
A wydu ja u czysto pole, huknù ja nà źwièra: 
A wy źwièry, źwieralùdy, razarwiècie hrùdź mieniè! 
A wy wiètry wietranyje, razniesiècie wy mieniè! 

(Stèfka...) 
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556. W. Od m. Świs!oczy 

Nalecièli hùsi da z czużóho kràju, 
Paczekàjcie, hùsi, ja wàs zapytàju, 
Ja wàs zapytàju, czy niè z tahó kràju, 
Skul miłóho màju? 
Maho mìleńkaho nidziè nie widàci, 
Na żóutom piesoczku dwa śledóczki znàci: 
Oj, adzìn śledóczak — kanià waranóho, 
A druhi śledóczak — mahó mìleńkaho. 
Oj, pajdù u sadóczak, wyszczypnu listóczak, 
Prykryju swajehó mìloho śledóczak. 
Kab pà tamù ślèdu lùdzi nie chadzìli, 
Kab mniè, maładzièńkuj1, pàry nie raźbìli, 
Kab pà tamù ślèdu ptàszki nie letàli, 
Kab mahó mìloho ìnne nie kachàli. 
Uże pà tamù ślèdu lùdzi pachadzili, 
Uże mniè, mladzièńkuj, pàreńku raźbili, 
Uże pà tamù ślèdu ptàszki paletàli, 
Uże mahó miłoho ìnny pakachàli. 

557. L. Od Wasiliszek (w. Korewicze) 

Prylacièli hùsi da z czużuoha kràju, 
Pamucìli wubdu na czystum dunàju. 
A badàj wy, hùsi, màrnie zaprapàli, 
Jak my lubiłisie, cipièr pierastàli. 
Dzie tàja dzièuczyna z czuŭrnymi bryucàmi, 
Spaminàjcie jajè dŭobrymi słaucàmi, 
Ci janà zabìta, ci u niawiīolu uziàta? 
Nie widno-że jajè ni u bùdziań, ni u świàta. 
Ni janà zabìta, ni u niawiīolu uziàta, 
Jak papàła u lichì zàmuż, usió jajè prapàła. 

(Kaziùk Załŭōha) 

Lidz[kie]: maładzièńkuj, nówuj, sìwuj 
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558. W. Od m. Jałówki (w. Nowosady) 

Bywàjcie zdarówy tutèjszy paróhi, 
Dzie majè chadzili bièleńkije nóhi, 
Dzie jeny chadzìli, ni bùduć chadzìci, 
Kahó ja lubiła, trùdnieńko zabyci. 
Bywàjcie zdarówy, blizkije susièdzie, 
Dzie jà pachilùsje, miniè ni sudziècie, 
Spaminàjcie miniè dóbrymi slawàmi, 
Majù rabóteńku, szto rabìła z wàmi. 
A dziè młódy chłópiec z czornymi brywàmi, 
Ci jón dzie zabìty, ci u pałù zaniàty(?) 
Nidziè nie widàci ni u bùdzień, ni u świàci. 

(Nastùla Nōwikawa) 

559. W. Od Łyskowa 

Oj, pàd hàjam, hàjam, 
Hàjam zielanièńkim, 
Tam haràła dzieuczynièńka 
Wólikam czarnièńkim. 
Haràła, haràła 
Da u try baraziónki, 
Nasièjała rùty, miàty, 
Usielàkaho ziółka. 
Rasłà rùta, miàta, 
Daj czàs jejè żàci, 
Daj naniełà kazaczèńka 
Snópeczki wiazàci. 
Żàli jeny, żàli 
Zachacièli jèści, 
Mùsiau kazàk dla dzieuczyny 
Piernìczkou prynièści. 
Jèli jeny, jèli, 
Zachacièli pici, 

Mùsiau kazàk dla dzieuczyny 
Zban m'iìōdu kupìci. 
Pili jeny pìli, 
Zachacièli spàci, 
Mùsiau kazàk dla dzieuczyny 
Surdùt razasłàci. 
Spàli jeny, spàli, 
Zachacièli ustàci, 
Mùsiau kazàk dla dzieuczyny 
Muzyku naniàci. 
Oj, hawórać lùdzi 
I małyja dzièci, 
Bùdzie kazàk za dzieuczynu 
U niewóli siedzièci. 
Oj, siedzièu jon rók, dwa, 
I czatyēry mībczy, 
Wypłakała dzieuczyniènka 
Swajè czórny ūoczy. 
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560. W. Od Szydłowic (Ozeranki Wielkie) 
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Oj, i dùbie, dùbie, zielóny bajràcza, 
Czahó zasmùciusie, małady dwaràcza1 ? 
Oj, smùtny, ja smùtny, szto z ciómnai nūoczy, 
Oj, jà sàm ni znàju, czamù ni śpiàć līoczy. 
Oj, umrù ja, umrù, a ty bùdziesz żywa, 
Pubjdziesz na mahiłu, nie tupàj nahóju, 
Oj, samà ty znàjesz — ciàżko być pàd jóju. 
Prydziesz na mahìłu, daj wastchni ciàżeńko: 
Oj, tùt majó leżyć mìłajo sèrdeńko! 

561. Sł. Od Rehotny, Derewny, Mołczadzi (Wiszów) 

Oj, ty dùbie, dùbie, zielóny bajràcze, 
Oj, czahóż ty smùtny, małady dwaràcze? 
Oj, smùtny ja smùtny, szto z ciómnai niīoczy, 
Oj, sàm ja ni znàju, czamù nie śpiàć tioczy. 
Warahi lichije, susièdzi czastyje 
Nie wielàć chadzìci, dzieuczyny lubìci. 
Oj, umrù, ja umrù, a ty bùdziesz żywa, 
Prydziesz na mahiłu, nie tupàj nahóju, 
Bo samà ty znàjesz, szto ciàżko pad jóju. 
Prydziesz na mahiłu, to wastchni ciàżeńko, 
Że tùt majo leżyć mìłoje sèrdeńko2. 

1 v. kazàcza - v. serdèńko 
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562. Słc. Od m. Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 

Tempo dumki 

Oj, niè szùm, dubrówa, nie szùm zielenàja, 
Nie zadawàj sèrcu żàlu, szto jà u czużuom krajù. 
Oj, jà u czużiīom krajù, jak nà pażarèli, 
Nichtóż mieniè nie żalèje ab lichuoj hadzini. 
Nie żalèje ŭojciec, ni żalèje màci, 
Tiīolkiż mieniè toj żalèje, chto dùmaje uziàci. 
Oj, u póli żyto kapytàmi zbìto, 
Lażyć kazàk maładzièńki na śmièrć nie zablty, 
Czyrwonaju kitàjkaju wŭoczańki nakryty. 
Oj, wyszła dzieuczyna z czórnymi waczyma, 
Jak padniałà kitàjaczku, dy-j zahałasìła. 
O, wyszła druhàja, tàja nie takàja, 
Jak padniałà kitàjaczku, dy-j zarehatàła: 
Oj, ustàń, kazàcze, ustàń, maładzièńki, 
Chódzić, błùdzić pa dubrówi twiīoj kóń waranièńki. 
O, niechàj jon chódzić, o niechàj jon błùdzić, 
Niechàj toj pamiràje da chtó ab nàs sùdzić. 

(Anièla Masalówa) 
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563. G. Od m. Krynek (w. Spodźwily) 

Służyła Kàsia u Albówi, 
Młódy Jàsieńko u Jabłyni. 
Kàsia Jàsieńka lubìła, 
Pàru wianóczkou iźwìła, 
Na bystry dunàj puściła. 
Płyńcie, wianùszki, da młyna, 
Dzie mój Jesiènko prebywa. 
Jàsio za mlyna wychódzić, 
Pàru wianóczkou znachódzić: 
Płyńcie, wianóczki, wy nazàd 
Da majè Kàsi na obiàd. 
Kàsieńka óbiad hatùje, 
Jaś nà kóniku mendrùje, 
Kàsieńka obiad wydàje, 

Jàsio z kónika upadàje. 
Bieży, Kàsieńka, da haju, 
Nakapàj zièlja raz màju! 
A jà razmàju ni znàju, 
Usielàka zièlja kapàju. 
Kàsia da hàju nie dajszłà, 
A zà Kàsiaju póczta iszłà: 
Wiernlsa, Kàsia, da dómu, 
Prawiedzì Jàsia da dółu, 
Sztoż jà nieszczęnsna zrobìła, 
Pry Jàsia śmièrci nie była! 
Bùdu ja chadzìć u żałóbie1 

Pa tóbie, Jàsiu, pa tóbie. 

(Anna Słàdka) 

v. nasłć żałóby 
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564. N. Od m. Horodyszcza i Stwołowicz 
(w. Miedzieniewicze i Zaosie) 

Oj, druzià, da druzià 
Lubłlisie u łùzia. 

Jak my lubìlisie, 

Łuhiè chililisie, 
Jak my pierastàli, 
Łuhiè pausychàli. 

Jak my lubìlisie 

Czatyre hadóczki, (2 r.) 

Czatyre niedzièlki; 

Jak my pachwarèli 

Adnajè hadzinki. 

Kazaczèńko młódy 
U zielónuj dubrówi, 
Młóda dzieuczyna 
I u nówuj kamóry. 
Maładùj dzieuczyni 

Pìci, jèści nosiać, 
Małady kazàczak 
Zimnój wady prósić: 
Syràja ziemlìca, 

Daj wady napicsa! 

Ci niè pierastànu 

Pa dzièucy żurycsa? 
U nidzièlu ràno 

Zwanè zazwanìli, 

Maładà dzieuczyna 
U kamóry samlèła, 
Swajuoj ruodnuj màtcy 
Słuchàci wielèła: 
Pasłuchàj, màtko, 
Ci usiè zwanè zwóniać? 
Kalì wa usiè zwóniać — 
Kazakà charóniać; 
Kali u paławìni 

Bùdzie pa dzieuczyni. 

Pachawàj nas, màtko, 

Choć u adnój mahìli, (2 r.) 

U pórucz haławàmi, 
Bùdzie na tóm świèci 
Usia razmówa z nàmi. 

(Zófia Sanczukówa) 
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565. W. Od Rosi (Krasna) 

Sr ednio 

Raścì, raśd, klon dzièrewa, 
Raścì, raścì wysóko, 
Pachawàla swaho mìłaho 
U syrù ziemlù hłybóko. 
Pataptàła czarawìczki 
Pa bièłam ja śniehù, 
Wypłakała sìnije uoczy 
Pa mìłomu swajemù. 
Oj, staìć łóżo czesàwoje, 
Na jóm paścièl bièła, pùchawa, 

Na paścièlcy dzièuka maładàja, 
Le dzièuki dziecìna małàja. 
Oj, hulàj, hulàj, dziecìno, 
Badàj cibiè ni byłó! 
Jak ty że mniè, maładzièńkoj, 
Pahulàci ni dałó. 
Hulàj, hulàj, majà màtka, 
Ni nakryta haławà, 
Jak nakryjem hałowàńku 
To miniècsa usia hulbà. 

566. W. Od Hnieznej (Janysze) 

Zydzì, zydzł, mièsiaczyk, 
I ty jàsna zórańka, 
Hej, hej, ty jàsna zórańka. 

Praświecì daróżańku 
Da jàsnaho gróbańku, 
Hej, hej, dà iàsnaho gróbańku! 
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A u jàsnum1 gróbańku, 
Och, wartaunik małady, 
Hej, hej itd. 
Jon nisko klaniàjecsie 
I z radnióju źegnàjecsa, 
Hej, hej itd. 
Praszczàj, praszczàj, tàtaczko, 
Praszczàj, praszczàj, màmaczko, 
Hej, hej itd. 
Praszczàj, majà mìłaja, 
Praszczàj, czarnobrywaja, 

Hej, hej itd. 
A ustàń, miły z gróbańku, 
Padymì halówańku, 
Hej, hej itd. 
Paladzì u starónku, 
Oj, czużàja staranà, 
Hej, hej itd. 
Da wièlmi niwiesióla, 
Na hrùdzi niezdarówa, 
Hej, hej itd. 

567. N. Od m. Mołczadzi (w. Swarotwia) 

Oj, ćuomno na dwaryè, 
Och, jeszczè ćiīomnièj za dwaróm, 
Ot, idziè bajàrja usia radóm 
Da wiezùć Michàła na kanì, 
Pałażyu hałóuku na mieczy. 
Da za ìm ójczeńko płàczuczy: 
Michàle, Michàle, synie miīoj, 
Za kahó hałūouku pałażyu? 
Ci zà lībjczeńka ruodnaho? 

Ci zà màmaczku rū&dnuju? 
Ci zà dzièwańku maładùju? 
Ni zà uojczeńka riīodnaho, 
Ni zà màmaczku ruodnuju, 
Da zà dzièwańku maładùju, 
Za jejè pachódy cìchije, 
Za jejè pakłiīony nìzkije. 
Zcìcha, pamalèńku-j chadzìła, 
Nìzko hałiīōuku nasìła. 

568. L. Od Żołudka i Różanki 

Pàd dubinoju, 
Pad zielanóju, 
Tam siedzìć hółub 
Z hałubinóju. 
AbymàUsie, 
Całowàlisie, 
Pràwym skrydèłkam 
Nakrywàlisie. 
Pryjèchau kózak 
Z sinieho móra, 

Zabiu hółuba, 
Hołùbka udówa. 
Syplu pszenicy, 
Stàulu wadzicy: 
Pij ty, hałùbka, 
Chóciaż udowìca. 
Nie bùdu jèści, 
Nie bùdu pici, 
Nie mà miłaho, 
Nie mahù życi! 

1 L[idzkie]. Od Wasiliszek, Nowego Dworu, Ostryny: jàsnum, bièłum itd. 
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Pryjèchau kózak 
Z nówaho dworu, 
Pryhnàu hółubou 
Jej dà wybóru. 
Pryhnàu hółubou, 
Sto dwàccać cztèry: 
Wybieràj sabiè, 
Katóry miły. 

Sztob wybieràła, 
Nadwybieràła, 
Nimà tam taho, 
Szto jà kachàła. 
Moj byu malènki, 
Czarnobrywièńki, 
Rumiàno lìczko, 
Sam hożusièńki. 

569. Sk. Od Suchowoli 

Pad dubinoju, 
Pad zielenóju, 
Siedzièu hałububk 
Z hałubinóju. 
Abymàlisie, 
Caławàlisie, 
Pràwym skrydèłkam 
Nakrywàlisie. 
Wylecieu kazàk 
Z bièłaho dwarà, 
Zabìu hałùba, 
Hałùbka udàwa. 
A co ty zrabłu, 
Młūody kazàcze (sic), 

Zabłu hałùba, 
Hałùbka płàcza. 
Oj, pryżanù ja 
Dwadzièście cztèry, 
Wybièraj sabiè 
Pódług swej mièry. 
Oj, wybieràła 
I niè wybràła: 
Nì ma takóho 
Jak jà kochàła. 
Moj byu bièleńki, 
Czàrnobrywieńki, 
Lłczko rumiàno, 
Sam maładzièńki. 

(Paulłna D2ieżkowna) 

570. W. Od Łyskowa (w. Haniewicze) 

Tam nà ryèczańcy, 
Tam nà bystreńkuj, 
Oj, tàm pływàło 
Pàra hałubóu. 
Jeny pływàli, 
Razpływàlisie, 

Z pràwaho krylca 
Abnimàlisie. 
Wylecieu harół 
Da z czużych starón, 
Zabłu hałubcà 
Z pràwaho krylcà. 
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Uziàu hałùbańku • Palecièu hariībł 
Daj u niewoleńku, Da czużych starón, 
Pasadzìu jèju Oj, pryhnàu jon stùl 
Na krynìczańcy. Siem pàr hałubóu: 
Pasypau żmièniu Wybiràj-ża ty, 
Da jój pszanicy: Da katory twiīōj. 
Pij, jèsz, hałùbka, Oj, ni mà, ni mà, 
Boty udawìca! Oj, nì huodnaho. 
Oj, ni bùdu pić, U hètych hałubóu 
Ni bùdu jèści, Szàry hóławy, 
Bùdu dùmaci, Szàry hoławy, 
Hiībro harawàci. Hàrdy razmówy; 
Zabiu hałubcà, U mahó hałubcà, 
Zabiwàj miniè, Sìwa hałóuka, 
Takì ni bùdu Sìwa hałóùka, 
Jèstańki u ciebiè. Cicha razmouka. 

(Jùlja Husakōuna) 

571. Sł. Od Kozłowszczyzny (w. Paprockowszczyzna) 

Kùmaczki, hałùbaczki, wy lubièciesia? 
Jak bùdziecie lubicisia, lubiècie miniè, 
Jak bùdziecie u sadók iścì, waźmiècie miniè, 
Jak bùdziecie kwiatkiè rwàci, narwiècie i mniè, 
Jak bùdziecie wiankiè wìci, ta źwiècie i mniè, 
Jak bùdziecie u dunàj puszczàć, puściècie i mūoj. 
Usiè wienkiè na wierchù pływùć, miīoj wienièc na dnó, 
Usiè drużkiè z wajny ijèduć, majhó ni czutnó, 

(Broh. Malèwski) 

572. G. Od Krynek (w. Spodźwiły) 
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A u pólu żyta 
Kalinaju ubito, 
Pad bièłaju biaruozaju 
Kazaczèńka ubito. 
Oj, ubito, ubito, 
Zaniesióno u żyto, 

Jedbàbnaju chùsteńkaju 
Na ōczki nakryto. 
Ustawàj, mūoj Jesièńko, 
Ustawàj, mŭoj mìleńki, 
Twuoj kónik (chódzić) pa dubrówie, 
Ty sàm maładzièńki. 

(Hànka Słàdka) 

573. W. Od Porozowa (w. Kusińce) 

Kruciołka 

Harbùz wièlki kaczàjecsia, 
Chłopiec u dzièuki pytàjecsia: 
Oj, cì żywà, ci zdarówa, 
Oj, dzieuczyna ty chłopcówa1? 

574. Sl. Od Derewny i Rehotny 

na mel. nr 575 

Na bałóci łózy 
Pabili marózy, 
Pabjùć, pabjùć kazaczèńka 
Siróczyja śluozy. 
Siróczyja śluozy 
Darmà nie minàjuć, 
Wuo, jàk pàduć na bièł kàmień— 
Kàmień prabiwàjuć. 
Wtīb, u dalìni żyto 
Kalìnaju zbìto, 
Wuo, pad bièłojŭ bierózaju 
Kazaczèńka ubito. 
Jon ubity, bity, 
Na śmièrć nie zabity, 

Szaukówaju kitàjkaju 
Wiioczańki prykryty. 
Pryszłà jehó miła, 
Mìła, da miłàja, 
Wuo, padniałà kitàjeczku, 
Daj pacaławàła: 
Ustawàj, mìleńki, 
Ustawàj, darahièńki, 
Bo twūoj kónik waranièńki 
Za try mili chódzić. 
Nichàj chódzić, nichàj, 
Nichàj pachódżwaje, 
Bo mŭōj kónik na radzìnu 
Daróżańku znàje. 

(Taklùsia Kałmanìszka) 

V, 0), ty dzièuka, ty chłopcōwa 
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575. Sł. Od Derewny i Rehotny 
(w. Studerowszczyzna) 

Na bałóci łózy 
Pabìli marózy, 
Niechàj pabjùć kazaczèńka 
Siriīoczyja ślózy. 
Siróczyja ślózy, 
Darmà nie minàjuć, 
Jak upàduć na bièł kàmień-
Kàmień prabiwàjuć. 
A u dalini żyto 
Kallnaju zbìto, 
A pàd tóju kalinaju 
Kazaczèńka ubìto. 
Ubity, ubìty, 
Na śmièrć ni zabìty, 

Czyrwónaju1 kitàjkaju 
Wóczeńki nakryty. 
Pryszłà jehó mìła, 
Pryszłà maładàja, 
Daj padniałà kitàjeczku, 
Daj pacaławàła. 
Ustawàj, mileńki, 
Ustawàj, darahièńki! 
Twŭoj kóniczak waranièńki 
Za try mili chódzić. 
Niechàj chodzić, niechàj, 
Niechàj chóć naczùje, 
Bo to kónik waranièńki 
Daróżanku czùje. 

(Halżbièta Terèsawa) 

576. W. Od Łyskowa (w. Haniewicze) 

v. sjnieju 
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Pa sadù chadżù, winahràd sadżù, 
Oj, winahràd sadżù; 
A pasadzìuszy paliwàć bùdu, 
Oj, paliwàć bùdu. 
Patóm palìuszy, da-i nalamlù, 
Oj, da-i nałamlù. 
A nałamàuszy da wianóczak zaujù, 
Ojj wianóczak zaujù. 
A wianóczka źwìuszy na dunàj puszczù, 
Oj, na dunàj puszczù.' 
Chto jehó pajmiè — toj miniè waźmiè, 
Oj, tój miniè waźmiè. 
Akazàusie kazàk na waranŭom kaniè, 

Oj, na waranuom kaniè. 
Ja jehó pajmù i ciebiè waźmù, 
Oj, i ciebiè waźmù! 
Jak stupìu że raz, pa kalèni uhràz, 
Oj, pa kalèni uhràz. 
Jak stupìu druhì, cyèły utanùu, 
Oj, cyèły utanùu. 
Idzł, kóniku, da dómańku, 
Oj, da dómańku. 
Da-j ni każy nikómu, szto jà utapìusie, 
Oj, szto jà utapìusie, 
Ale każy, koniku ,szto jà ażanìusie, 
Oj, szto jà ażanìusie. 

577. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi 
(w. Studerowszczyzna) 

Oj, ustànu raniùsieńko, 
Umyjusio bièleńko, 
Umyjusio, pryczaszùsio, 
U zìrkałco1 pahladżùsio. 
Oj, siàdu ja pàd akóncam 
Prèci (sic) jàsnaho suonca, 
Ci nì uhlèdżu czarnamōrca. 
Czarnamórac z wajny jèdzie, 
Sièmier kóni wiedziè, 
A nà óśmuom waranómu 
Jèdzie pan z Hałynówa. 

Stàli kóni wodu pìci, 
Stàła wadà prybywàci, 
Czarnamórac zatapàci. 
Stàła mìłaja płàkaci: 
Ni płàcz, majà mìła, 
Ka)ì wièrnie lubìła, 
Oj, bièhaj ty pà lùdzi, 
Ci niè żal kamù bùdzie? 
Pukùl ludzièj ja sabràła, 
Czarnamórca ni zastàła. 

(Halóna Leukièwiczawa) 

v. lusterko 
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578. Slc. Od m. Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 

Och, mniè tùżnieńka, da mniè nùżnieńka 
Samà nie znàju czahó, 
Da pajdziècia-ż, prywiadziècia-ż mniè 
Kaho ja wièrnie lublù. 
Czarnamàzaho, czarnagłàzaho, 
Charószaho małajcà, 
Jon czasàu kùdry, wymywàu rùsy, 
Czastym, hustym hrabuszkóm. 
I uczesàuszysia, umywàuszysia, 
Da mìłoi paszou. 
Cièraz rèczańku, cièraz bystrùju 
Mastawìnaczka lażyć, 

Mastawìnaczka sudygnùłasia, 
Druh mìleńki patanùu. 
Och, wy chłopczyki, wy małójczyki, 
Zakidàjcia niewady, 
Kalì złówicia, kalì spuojmicia, 
Bùdu ryèczku (sic) spaminàć. 
Jak niè złówicia i nie spūbjmiecia, 
Bùdu ryèczku praklinàć: 
Badàj ryèczańka, badàj bystraja 
Aczarotam zarasłà, 
Jak tyż majhó drużkà wièrnaho 
Na Ukrainu zaniasłà! 

(Anièla Masalówa) 

579. W. Od m. Porozowa (w. Haniewicze) 



ŚMIERĆ KOCHANKA 313 

Jak mniè trùdnieńko, jak mniè nùdnieńko, 
Ja nì znàju, oj, czamù? 
Och, pajdziècie mnie, prywiedziècie mnie, 
Kahó ja wièrnieńko lublù. 
Oj, pajdziècie mnie, prywièdziecie mnie 
Charószaho malajcà, 
Szto razczèsany żóuty kudzièrki, 
Czastym i hustym hrabuszkóm. 
Razczesàu że jón żóuty kudzièrki, 
Bièłu szàpku nałażyu, 
Bièłu szàpku, bièłu nałażyuszy 
Da, dà paniènki prychadzìu. 
Cièraz rèczeńku, cierèz bystrùju, 
Mastawinańka lażyć, 

Mastawìnańka apazybnùłasie, 
I drùh mileńki zatanùu. 
Och, wy chłópczyki rybałójczyki, 
O, zakìńcie niewadà, 
Da zławiècież wy, dà pajmiècież wy 
Mahó miłaho iz wady ! 
O jàk zławiècie, o jàk pojmiècie 
Bùdziem rèczku spaminàć, 
Jak nì zławìcie, jak ni pojmiècie 
Bùdziem rèczku praklinàć1. 
Oj, wadà tàja bystra rèczańka, 
Kab aczarótam zarasłà, 
Jak jenàż mahó da mìleńkaho 
Da u bystry dunàj zaniesłà! 

(Jùla Husakóuna) 

580. 

Cièraz ryèczańku, cièraz bystrùju, 
Zybka kłàdaczka leżyć, 
Cièraz tamtùju zybku kłàdaczku 
Muōj mìleńki prabieżyć. 
Zybka kłàdaczka pachilìłasie, 
Muoj mileńki zatanùu. 
Jon czasàu, czasàu swajè kudzièrki 
Bielùsieńkim hrabiencóm; 
Jon umywàu da swajè lìczańko 
Zimnaj(u) wadój(u) da z myłcom; 

Jon uciràu bièło lìczańko 
Tónkim, bièłym ruczniczkóm. 
Paczasàuszysie, poumywàuszysie 
U toj ryēczańcy zatanùu. 
Ach, małŭō)czyki, rybałuōjczyki 
Zakidàjcie niewadà! 
Da znajdziècie-ż mnie, da złapàjcie-ż mnie 
Charószaho małajcà! 
Kàli złówicie, kàli żyu bùdzie, 
Bùdu ryèczku spaminàć, 

1 Lidzkie. Od Wasiliszek i Now[ego] Dworu wszcdzie: kłyścì, prakłynàć 
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Jak niè złówicie, jak żyu nie bùdzie, 
Bùdu ryēczku praklinàć: 
Badàj ryèczańka, badàj bystraja, 
Hustym traścióm zarasłà, 
Ach, jàk ty majèhó milùsieńkaho 

Za sabóju paniesłà! 
Badàj ryèczańka, badàj bystraja, 
Żubutym pieskóm zapłyłà, 
Jak ty majehó czarnobrywaho, 
Oj, nà wièki da uziałà! 

581. N. Od Młoczadzi 

A szto u póle zaszumièła? 
Sosnà z wiètrom hawaryła, 
Szto krasàwicu zhubiła. 
Jak ustànu rànieńko, 
Jak umyjusia bièleńko, 
Jak siàdu ja pód okubnce 
Biełùsieńkij kùżal pràsci, 
Kùżal pràści, wypradàci 
I u akuonce pohladàci. 
Jak hlànu ja u wakiīonce, 
Aż-nù mìłyj kóni póić, 
Kuōni póić, utopàjeć 
I ratùnaczku hukàjeć: 
Ratùj, ratùj, ty mìłaja, 
Ratùj, ràdaść darahàja! 

Ach, ràdab ja ratawàci, 
Jaż niè umièju wypływàci; 
Ach, wy, chłubpcy rybałuou:y, 
Zakidàjcie niewodaczki, 
Wyciahnìcie mnie młłaho, 
Choć na bièrah nieżywóho! 
Kalì młłyj bùdziesz żywyj, 
Bùdu rèczku prasłaulàci, 
A niè bùdziesz mìłyj żywyj, 
Bùdu rèczku praklinàci1: 
Badàj ciebiè, majà rèczka 
Piaskóm, tuskóm zanasìła, 
Jak ty miłaho utapìła! 

[zap.] Mierzej[ewski] 

582. W. Od Łyskowa (Kuklicze) 

Oj, kuōń bieżyć, ziemlà dryżyć, 
Kubń daróżku czùje, 
Oj, Buoh znàje, Biīoh wièdaje, 
Dzie Wasìl naczùje? 
Naczùje Wasìl, naczùje Wasłl 
U lyēsi pry darózi, 
Prywiazàuszy kóniczeńka 
K siwuōji2 bierózi. 
Zakawàła zieziùleńka3 

U hustóm aczariīodzi, 
Klłcza dzièuka Wasileńka: 
Prydzì wieczèraci! 
Jak niè prydziesz wieczèraci, 

Prydzì abièdaci, 
Jak niè prydziesz abièdaci, 
Prydzì adwièdaci, 
Jak niè prydziesz adwièdaci, 
Nisłàweńka bùdzie, 
Oj, zatŭoniesz, Wasileńku, 
Dzie wady ni bùdzie! 
Tŭonie Wasil, tubnie Wasil, 
Za ìm chùstka płynie. 
Ni żàl że mniè tajè chùstki, 
Ani wyszywània, 
Da żàl że mniè Wasłleńka 
I jehó kachània. 

1 Lidzkie. Od Wasiliszek: prakłynàć, kłyścì 2 v. pry siwój 3 v. sìwa zieziùlka 
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583. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 

Kónik bieżyć, ziemlà dryżyć, 
Koń darubżku czùje, 
Oj, Biībh znàje, Bŭoh wièdaje, 
Dzie mùoj Jàś naczùje? 
Oj, miīoj Jaś naczùje 
U lyēsi pry darózi, 
Prywiazàuszy koniczeńka 
La suchuoj bierūozy. 
Kiībnik bieżyć, ziemlà dryżyć, 
Kiībń darūożku czùje: 
Bubh wièdaje, dzie Jàsio naczùje? 
Oj, Jàś muoj naczùje, 
Oj, miībj Jaś naczùje 
U lyēsi pry dalìni, 
Prywiazàuszy koniczeńka 
La suchiìbj bylìny. 
Zakawàła sìwaja zazùlka 
U hustubm macierŭozi, 
Klìcza dzièuka Jasiùleńka wieczèraci: 
Jak niè prydziasz wieczèraci, 
Prydzi abièdaci, 
Jak niè prydziasz abièdaci, 

Prydzi adwièdaci. 
Jak niè prydziasz adwièdaci, 
Nisłàweńka bùdzia, 
Zastàniesz ty Jasiùleńku, 
Dzie wady nie bùdzia. 
Jaś mŭbj tonia, 
Miībj Jàś tónia, 
Za ìm chùstka płyjè. 
Ni tàk szkadà tajè chùstki, 
Da i wyszywània, 
Jakżè taho Jasiùleńka 
I jaho kachània. 
Dzièuka chódzić pa bierażkù, 
Bièły rùczki łómić. 
Ni łamì ty bièłych rùczak, 
Mizìnaho pàlca, 
Kraj świèt priībjdziesz, to nł znàjdziasz 
Nad miniè małajcà. 
Oj, wy chłiībpcy rybałŭojcy, 
Dam wàm dóbryje hrubszy, 
Oj, zławiècie mnie Jasiùleńka, 
Bo nàdto chariībszy! 

584. W. Od Łyskowa (Kuklicze) 

Razpuścìsie, suchì dùbie, 
Na czaty^ēry lìści1, 
Lubìu kazàk try dzieuczyny, 
Ni mièu z ich karyści. 

na mel. nr 272 

Adnà paszłà zà muż u wūbsień, 
Druhà;a u wieśnìcu, 
A trèjciaja czarnobrubwa 
U syrùju ziemlìcu. 

v. listkì 
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585. Sł. Od Derewny i Rehotny (w. Studerowszczyzna) 
na mel. nr 586 

Czyrwóna kalina, czamù ni zielóna, 
Ci sùszy baìszsia, ci ty łùhu chóczasz? 
Sùszy ni bajùsia, łùhu ja ni chóczu, 
Palubìu dzieuczynu, mùszu pakidàć, 
Palublu druhùju, uzialì lùdzi tùju. 
Pryjèdu da ródu, a riīod mnie witàje: 
Ci zdaróu małójcu? Dzièucza umiràje! 
Ni umiràj, dzieuczyna, kièpsko lùdzi skàżuć, 
Tady bùdzie pràuda, jak rùczańki źwiàżuć; 
Jak rùczańki źwiàżam? na ruczniczkù stàniem, 
Załatyje kólca z tabój pramieniàjem. 

(Taklùsia Kałmanlszka) 

586. Sł. Od Derewny i Rehotny (Studerowszczyzna, Wysock) 

Czyrwóna kalìna, zaczym ni zielona, 
Ci sùszy baìszsie, ci łùhu żalèjasz ? 
Sùszy ni bajùsie, łùhu ni żalèju. 
Małady małójczyk, zaczym nie (sic) żanìszsie, 
Ci wajny baiszsie, ci wuojca żalèjasz ? 
Wajny ni bajùsie, ajcà ni żalèju, 
Palubìu dzieuczynu, mùszu pakidàci, 
Palubìu druhùju, uziàli lùdzi tùju, 
Pajèchau u daróhu, stàu kuōń wódu płci, 
Bièdna hałŭowańka, nie z kìm hawaryci. 
Pryjèchau da riiodu, ruod miniè witàja: 
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Ci zdariīou, małójcze? Dzièucza umiràja! 
Nie umiràj, dzièucza, kièpsko lùdzi skàżuć! 
Tady bùdzie pràuda, jak rùczańki źwiàżuć, 
Jak rùczańki zwiàżem, na ruczniczkù stàniem, 
Zalatyje kublca z tabój pramieniàjam. 
Oj, wyraksie ójciec, wyrakłasie màci, 
Praz cibiè, małojcza, mùszu pamiràci. 

(Taklùsia Kałmanczà) 

587. W. Od Rosi (w. Dychnowicze) 

Hałubók z hałùbkaju 
Charaszó-j żylì, 
Jany słàdku-j wódku 
Usió ź winam pili. 
Oj, nà karawàtci 
Dwa ich spać lehli. 
Hałùbka hółubka 
Szczyro abniałà, 
Dróbnymi ślózami 
Jehó abliłà. 
Oj, śpì, muoj hałubok, 
Badàj ni praspàu, 
Oj, śpi, muoj hałubok, 
Badàj ni praspàu, 
Jak mniè, maładzièńkuj, 
Usiej świèt zawiezàu! 

Praczchnùusie hałubok 
A jàsnuj zaryè, 
Nimà hałùbki 
Na pràwum krylyē. 
Palecièu hałubók 
Z hary pad harù, 
Znaszou hałùbku 
Na żóutum pieskù. 
Cipièr ja znàju, 
Chto jejè-j zabìu,? 
Chto jejè lubìu, 
Toj jejè-j zabiu. 
Chto jejè lubìu? 
Chłópiec małady; 
Jon jejè lubìu, 
Joj jejè zabìu. 

(Zósia Żàwarankawa) 
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588. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 
Wieśniana 

A1 uczora z wieczóra 
Zyszóu mièsiac i zóra, 
Tam majà dzieuczyna, 
Sèrco jèdyna, 
U czystom póli lon póle. 
Póle jenà, póle, u harù pahledàje: 
A użè muoj mileńki, 
Halubók sìwieńki, 
I z harłàmi letàje. 
Aj, letàje, letàje, 
U harù pahledàje: 
Aj, brùku, brùku, 
Padàj, mìła, rùku, 
Padàj, mìłaja, pràwu! 
Ràda ja byłàb ustàci, 
Pràwuju rùczańku dàci, 
Syràja ziemlà nada mnóju, 
Nia mahù rùczak źniàci. 

Oj, siedàj ty nà kónia 
I zjeżdżàj z mahó dwóra, 
Ty niè moj, ja niè twója! 
Ja nà kónia siedàju, 
Ja dà kónia gadàju: 
Wiezi mianiè, kóniu, 
Wiezì mianiè, wróny, 
Da bystraho dunàju! 
Ach, ty bystry dunàju 
Szto jà na ciebiè dùmaju: 
Ci mniè utapìcisa, 
Ci mniè żanicisa? 
Ja sàm, młódy, nia znàju? 
Aj, biary, Bóże, dùszu, 
A rybańka bièła ciàło, 
Praz tùju dziauczynu, 
Sèrco jedynu, 
Swajè życie kanczàju! 

(Hànka Słàdka) 

Pieląc len śpiewają 



C z ę ś ć II 

PIEŚNI WESELNE 





R o z d z i a l 1 

OD ŚWISŁOCZY 

589. W. Od Świsloczy 

Razwiwàjecsie, razwiwàjecsie 
Da y haródzie zièlaczko, 
Zaczynàjecsie, zaczynàjecsie 
U Maryśki wiesièleczko. 
Boh jój dajè, Boh jój dajè, 
Ójczeńka spamahàje. 
Razwiwàjecsie, razwiwàjecsie 
Da u harodzie zièleczko, 
Zaczynàjecsie, zaczynàjecsie 
U Maryśki wiesièleczko. 
Boh jój dajè, Boh jój dajè, 
Matùla spamahàje1. 

1 Następnie wymieniają, że: jeje spamahajuć: braciejko, siestronka, bracicha, ciotki, dziadźki, zalwicy, 
jetrouki, dziewiery, kumy i susiedzi 



322 PIEŚNI WESELNE 

590. W. Od Świsłoczy 

Ciż tabiè, Maryśka, 
Małajcou ni stàło, 
Szto twajo sèrco 
Do Jàsia prystàło? 
Tólko jeny chadzlli, 
Usięki ìmi (swatami) hàrdzili, 
Tólko ty, Maryśka, 
Imì nie zhardzìła, 
Za nówym stolikom 
U siebiè pasadzìła. 
A sztóż wam, dzieuczàtka, da tahó, 
Da wybóru majehó? 

591. W. Od Świsłoczy 

Piemó my, jèżmo my, 
Boh nàm dau, Boh nàm dau, 
Nie zawìdujcie, dzièwaczki, 
Bùdzie-j wàm, bùdzie-j wàm! 
Czemùż wy ràno nie ustawàh, 
Wałcu na rósu nie wyhaniàU, 
Charoszych pièśniou nie śpiewàli, 
Czym by małajcóu da siè pryzwàli. 
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592 a. W. Od Świsloczy 

A Bóża moj milùsieńki, 
Dziś pochmùrny dzień, 
Nie widziàłam Jasiulèńka1, 
Myśle że z tydzień2. 
Óczki swóje wypłakàłam, 
Główka swója sturbowàłam— 
Wszystko dla niègo3. 
Wy chłopczęta, niebożęta, 
Czègo stoìcie? 
Czègo u mèj matulèńki 
W nóżkach leżycie? 
Ja niè będe zà mąż chciàła, 
Będe żałóśnie płakàła— 
Gwàłtem weźmiècie. 
W sadèczku, w ogródèczku, 
Tam mniè znajdziècie; 
U mamùni za stolìkiem, 
Tam mniè weźmiècie. 
Nadarèmno màma bìła, 
Bo jùż jèdzie po mniè młły— 
Tèraz nie twója. 
Zakładàjcie, zaprzęgàjcie 
Kónie w kolèsca, 
Niech po;àde, niech zobàcze 
Ja jègo dwórca. 

Zakładàjcie kóni w cùgi, 
Bo jùż mi tù czas dłùgi — 
Błogosłàwcie mi. 
Jak jà stàne na kobièrcu, 
Boża, szczèście daj! 
Jak zagràjo wènicràtor— 
Cièżki w sèrcu żal. 
Dopomóżcie, wszyscy święci, 
Już jà będe z nìm do śmièrci-
Świàtu chorówać. 
Nà co żè mniè mamulèńka 
Młódo oddàła, 
Kièdym jèszcze gospodàrki 
Nie zrozumiàła. 
Dziś ód smùtku, od niedóli, 
Od kłopótów główka bóh— 
Mamùnia mója! 
Dóbrze było, mamulèńko, 
Słùchać muzyki, 
Jak zagràli w okienèczku 
Jàko słowìki. 
A dzisiaj mnie nlc niemìło, 
Nie oddàwać zà mąż było— 
Mamùnia moja! 
Mamulèńku dobrodzìko, 

1 v. nie widziàłam mègo Jàsia 2 v. przez càły tydzień 3 v. wszystko przez niègo 
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Weź mniè do sièbie 
Choć nà róczek, choć nà drùgi— 
Przetrzymaj u sièbie. 

Oj, niè na tó ja ciè dàła, 
Żeb jà nàzad zabieràla— 
Corùnia mója! 

592 b. W. Od Świsłoczy 

593. W. Od Świsłoczy 

Marynièczko kochanèczko, 
Wstàniem jutro raniutèczko, 
Uzbieràmy kwiàtów wièle, 
Zwìjem wiànek na wesèle. 
A gdy màtka nas zawóla, 
Pójdziem ràzem do kościóła, 
Przed ołtàrzem uklęknièmy. 

Wièrno mìłość przysięgnièmy. 
A wy, drùhny, zaśpiewàjcie, 
Marylèczke pożegnàjcie 
I ubièrzcie jo kwiatàmi, 
Już niè bèdzie óna z wàmi. 
Hej, mazùry i krakùsy, 
Będziem hùlać z càłej dùszy! 



OD ŚWISŁOCZY 325 

594. W. Od Świsłoczy 

Oj, addajè màci daczkù 
Da u czużyje lùdzi. 
A chtóż ciebiè, majó dzicià, 
Szkadawàć tam bùdzie? 

Oj, chtóż miniè nabjè, 
Toj mniè paszkadùje, 
A ciepièr mnie, majà màtko, 
Użè z tabóju nie byci. 

595. W. Od Świsłoczy 

A ty swàcie bałamùcie, 
Mnóho pjesz, mnóho pjesz, 
A ty swàcie bałamùcie, 
Usièńko łżèsz, usièńko łżesz! 
Niedàuno swatàu, to mnóho nałhàu, 
Szto u maładóho siem wałóu, siem wałou, 
Jak jenà pryszłà, adnahó znaszłà 
Biez chwastà, biez chwastà. 
A ty swàcie bałamùcie itd. (jw.) 
Jak tùju swatàu, to ty jej kazàu, 
Szto u maładoho siem karóu, jak zubrou, 
A jenà pryszłà, adnù znaszłà 
Biez rahóu, biez rahóu. 
A ty swàcie bałamùcie itd. (jw.) 

A ty kazàu, szto u maładóho 
Siem świrnou, siem świrnóu, 
Jak jenà pryszłà, adnahó znaszłà 
Biez dźwierou, biez dźwieróu. 
A ty swàcie itd. (jw.) 
A ty kazàu, szto u maładoho 
Samà piecz chleby pieczè, 
A z pàd pièczy wadà cieczè. 
Samì żu&rna krùpy mièluć, 
Samì harszkì kàszu wàrać, 
A kaszki łażki myjuć, 
Sabàki wódu nósiać, 
A jenà pryszłà i nìc nie znaszłà, 
Bo nimà, bo nimà. 
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596. W. Od Świsłoczy 

597. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 596 

Żeb tak chłopak na pokosi, 
Jak w tańcu na bok czapka nosi. 

598. W. Od Świsłoczy 

599. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 590 

Ty màtka staràja, 
Szto nà pièczy leżàła, 
Złaź cipièr z pièczy, 
Prastùj swajè plyèczy. 
Bùdziesz ràno ustawàci, 
Ni màjesz kahó pabudżàci. 
Idzì pa mukù pszenìcznuju, 

Pa krasatù dziew ìcznuju. 
Dziewóckaja krasà, 
Na hałcucy kasà 
I rućwiany wienóczak 
Maładych nàszych dziewóczak, 
Kab jeny wienkou szanowàli, 
Swajù krasatù chawàli. 
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600. W. Od Świsłoczy 

A czyjà to matùla 
Da pà hùłańcy chódzić, 
Susièdaczkou prósić: 
Susièdki wy majè, 
Prychilèciesie da miniè, 
Da majehó dziciàci 
Karawàj razczyniàci, 
Da prasìci u Bóha 
Za jehó maładóho, 
Kab dóbru żónku dastàu, 

Z ràdaści u dałóni pleskàu. 
Dla siebiè żónku, 
Susièdziam pryjaciółku, 
Dóbruju haspadyniu, 
Jak kwiètku kalìnu. 
Kab Bóha nie hniewìła, 
A ludzièj nie śmieszyła, 
Kab zdarówo żyll, 
Starych baćkou nie zabyli. 

601. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 590 

Oj, niètu, niètu 
Na kalìni ćwiètu, 
Oj, niètu, niètu 
Maryśki1 u dóma. 
Paszłà jenà, paszłà 
Da Pàna Boha 
Prasìci łàski 
Ad Najświèntszaj Màtki. 
Swahó ójca i màtki 
Prasìci na wiesièle 
Karawàj razczyniàci2, 
Dóbrych ludzièj prymàci. 
Wiesièlisie, dóńko, 
Z Bóham i z ludkàmi 
I z pryjacièlami. 
My samì staryēńki, 
Na try zamkì zamkniènty: 
Pièrszy zamóczak — 
Zielóna muràuka, 

A druhl zamóczak — 
Żouty piesóczak, 
Trèjci zamóczak — 
Ciesówaja dószka. 
Nàszyje rùczańki 
Na kryż złażóny, 
A nàszyje oczańki 
Zapieczàtowany. 
Oj, paszłà siróta 
Rùczki załamàuszy, 
Óczki zapłàkauszy: 
Czamùż ja takàja 
Ubóha, niszczàsnaja, 
Szto Bóh z taho świèta 
Baćkou nie (sic) puskàje. 
Oj, cicho, siróto! 
Nie płàcz, nie żurysia, 
Ja sàm nad tabóju, 
Tolko ahlanìsia. 

v. Jesièńka 2 v. miesìci albo wałkawàci 
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602. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 590 

Pakłanìsie, dóńku,1 starómu i maładómu, 
I żydawi, i dziciàtku małómu, 
Niechàj prósiać u Bóha dóli 

Dla ciebiè, maładói2; 
Niechàj prósiać łàski 
Ad Najswiènszaj Màtki! 

603. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 590 

I szll, i bièhli karawàjnaczk: 
Czèrez harù wysókuju, 
Czèrez wodu bystreńkuju, 
Nieślì mukù pszenìcznuju, 
Nieślì jàjca maładych kurèj. 

604. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 590 

Oj, wièczer, wièczer, 
A u nàs karawàj nie pièczen. 
Màtko lùbko,3 

Zawinìsie ty chùtko. 

Màtka zawinùła, 
Karawàj źwinùła, 
Karawàj da pièczy, 
A dziciàtko da klèci. 

605. W. Od Świsłoczy 

Hùski z łùski i ź miekìny (2 r.) 
Kièpskije dzièuki miesìli. (2 r.) 

1 synku 2 jemu: Niechàj prósiać łàski u Bóha 
Dla ciebiè maladōho 3 v. lebiōdko 



OD ŚWISŁOCZY 329 

606. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 605 

Nàszyje hùski z pszanìcy, Stàło cièsto wypadàci. 
Wy kièpskije maładzìcy, Chwalłłasie karawàjnica, 
Wy maładzlcy pijàczki, Szto andaràk nówy, 
My dóbryje dzièwaczki. Ażnó u jejè, ażnó u jejè 
Wasz karawàj hrècki; Trybùch, trybùch hóły. 
Wy dùmali bùdzie pa szlachècki? Chwaliłasie karawàjnica, 
A wy tahó nie znàli, nie znàli, Szto u jejè bażànty, 
Szto szlàchta migdałówy wypiekàli. Ażnó u jejè, ażnó u jejè 
Nàszy karawàjnicy z mièsta, Da sàmyje łàty; 
Oj, jeny pakràli cièsto, Jenà paszłà tancewàci, 
A jàk stàli tancewàci (sic), Stàli łàty wypadàci. 

607. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 595 

Nàszy husàrnicy nielùdzki, nielùdzki, 
Namiesìli u hùskach usió klùcki, usio klùcki. 

608. W. Od Świsłoczy 
, na mel. nr 595 

Nie turbùjciesie wy hùskami, hùskami, 
Bo takłje hùski jak my samì, jak my samł. 
My samyje jak u sadóczku kwiètaczki, 
Da takłje nàszy hùsaczki, hùsaczki. 
Wy, staryje bàby, papilìsie, papilłsie, 
Hladziècie, kab karawoi udàlisie, udàlisie! 

609. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 595 

Da kałà tynu, tynu ścieżaczkiè, ścieżaczkiè, 
A kałà hùsak, hùsak dziewaczkiè, dziewaczkiè; 
Da kałà tynu, tynu drtīobnyje, druōbnyje, 
A kałà hùsak, hùsak zdŭobnyje, zdūobnyje. 

42 Lud błałoruski 
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610. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 595 

Da kałà mièsiaczyka zóraczki, zoraczki, 
Kałà karawajà małódaczki, małódaczki; 
Da kałà mièsiaczyka jàsnyje, jàsnyje, 
A kałà karawajà kràsnyje, kràsnyje. 

611. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 590 

Maładyje karawàjnaczki 
Karawàj wałkùjuć, 
Bièłymi rùczańkami, 
Złótymi pierściónkami. 
Maładyje dzièwańki 
Hùseńkou nalepìli, 

Bièłymi rùczańkami, 
Złótymi pierściónkami. 
Maładàja drùżańka 
Wianóczka uwiwàje, 
Bièłymi rùczańkami, 
Złótymi pierściónkami. 

612. W. Od Świsłoczy 

Maładàja swànieczka 
Wianóczka uwiwàje, 
Bièłymi rùczańkami, 
Złótymi pierściónkami. 
Maładàja Marysieńka 
Bièłymi rùczańkami, 
Złótymi pierściónkami, 

na mel. nr 590 

Kósańku razpletàje, 
Słlnieńko narekàje: 
Kasà majà duouhaja, 
Kasà majà toustaja, 
Ci niè zmarnùjeszsie? 
Kamùż ty dastànieszsie: 
Ci1 dóbramu, ci kièpskamu? 

613. W. Od Świsłoczy 

Wyjdu ja nà hùłyńku, 
Stànu ja nà hrudóczku, 
Huknù ja dà radóczku: 
Zydzìsie, muoj radóczku, 

Karawàj wałkawàci, 
M'uod, winó papiwàci, (2 r.) 
Karawàj da pièczy sadżàci. 

v. czy 
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614. W. Od Świsłoczy 
na mel."nr 595 

Raścì, karawàju, wyszaj pièczy 
Kremiennóji, kremiennóji, 
Wyszaj Maryśki maładóji, maładóji. 
Raścì, karawàju, wyszaj wìszni 
Zielenóji, zielenóji, 
Wyszaj Maryśki maładóji, maładóji. 
Raścì, karawàju, wyszaj kalìny 
Czyrwónaji, czyrwónaji, 
Wyszaj Maryśki maładóji, maładóji. 
Raścì, karawàj, wyszaj wierby 
Załatóji, załatóji, 
Wyszaj Maryśki maładóji, maładóji. 
Nasz karawàj na ousiè, na ousiè, 
Kab my wiesielilisie usiè, usiè. 
Nasz karawàj użè u pièczy, użè u pieczy, 
Dzie bùdziem nasłci? Da kłeci, da klecì! 
Nasz karawàj radóczkam, radóczkam, 
Maładà (sic) Marysia ź wienóczkam, z wienóczkam. 
Nasz karawàj da kutkà, da kutkà, 
Maryśka wàrtaja wienkà, wàrtaja wienkà. 
Miży karawàju hùseńki, hùseńki, 
A u Maryśki u óczkach ślózańk", ślózańki. 

615. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 590 

Nie dùmaj, Marysia, nie dùmaj, 
Pierapłyła ryēczku, płyń Dunàj! 

Ni znàła świekrùchny, bùdziesz znać, 
Ni słàła paścièlki, bùdziesz słać. 

616. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 590 

Zmarnièła Maryśka, zmarnièła— 
Mùsić tabiè hałóuka balyèła? 
Balyèła, dzièwaczki, cyèły dzień, 
Szto niè bàczyła, 
Alè màju u Bóha nadzièju, 
Szto pryjèdzie Jàsio u nidzièlu. 

Aż pryjèchau Jàsio u nóczy, 
Jon zastàu Maryśku nie spluczy. 
Czamùż ty, Maryśku, nie spàła? 
Ja rùsu kósku czasàła, 
Ja rùsu kósku czasàła, 
Ciebiè, maładóho, czakàła. 
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617. W. Od Świsloczy 
na mel. nr 595 

Raści, karawàju, wyszaj stólpa załatóho, załatóho, 
Wyszaj Jàsia maładóho, maładóho. 
Raścì, karawàju, wyszaj kanià waranóho, waranóho, 
Wyszaj Jàsia maładóho, maładóho. 
Raści, karawàju, wyszaj tópola wysókaho, wysókaho, 
Wyszaj Jàsia1 maładóho, maładóho. 
Nasz karawàj na ousiè, na ousiè, 
Kab my wiesielìlisie usiè, oj, usiè. 
Nasz karawàj na życi, na życi, 
Daj nàm, Bóża, spażyci, spażyci! 
Nasz karawàj na łapàci, na łapàci, 
Skaczècie, karawàjnaczki, pa chàci, pa chàci! 
Nasz karawàj pùlchnieńki, pùlchnieńki, 
A karawàjnaczki maładzièńki, maładzièńki. 
Nasz karawàj użè u pièczy, użè u pièczy, 
Dzie cipièr puojdzie? Da klèci, da klèci! 

618. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 590 

Oj, lecì, sakóle, da pièrez try póle, 
Daj pièrez czatyèry, stań u piàtom lyèsi, 
Stań u piàtom lyèsi, tam nà haryèsi, 
Tam twajù sakūołku ptùszaczki absièli. 
Niechàj absiadàjuć, ja àb tom niè dbàju, 
Ja swajù sakŭołku pamìż ich paznàju, 
Bo u majè sakŭołki załatyje piùrki; 
Załatyje piórki na płèczkach, na plèczkach, 
A sry"èbnyje znàczki na óczkach, na óczkach. 
Oj, jèdź, Jàsieńku, pièrez try sielè, 
Pièrez try sielè, pièrez czatyèry, 
Tam twajù Maryśku dzièwaczki absièli. 
Niechàj absiedàjuć, ja àb tom niè dbàju, 
Ja swajù Maryśku pamìż ich paznàju, 
A u majè Maryśki załatyje kóski; 
Załatyje kóski na plèczkach, na plèczkach, 
Druobnieńkije ślózki na óczkach, na óczkach. 

1 v. kniàzia 
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619. W. Od Świsloczy 
na mel. nr 590 

Oj, niè jèdź, Jàsiu, dzie ciebiè nielùbiàno, 
Alè jedź, Jàsiu, dzie ciebiè spadabàno1, 
Tam użè dla ciebiè warota paadmykàno. 
I niè wybiràj, Jàsiu, katóraja hłàdka, 
Sam hladzì, u ludzièj pytàj, czy2 mièciena chàtka? 
Nie uważàj, Jàsieńku, kab byłà rósła, 
Sam hladzì, u ludzièj pytàj, czy umièje tkać krósna; 
Nie hladzł, Jàsiu, czy u paciórkach szyje, 
Sam hladzi, u ludzièj pytàj, czy kaszùlu uszyje; 
Nie uważàj, Jàsiu, czy pièknie u tàncu chódzić, 
Sam hladzì, u ludzièj pytàj, czy usièńko zróbić; 
Nie uważàj, Jàsieńku, czy rùczenka bièła, 
Sam hladzì, u ludzièj pytàj, kab usièńko umièła; 
Nie uważàj, czy u tàńcu nóhi padyjmie, 
Sam hladzi, u ludzièj pytàj, czy bùdzie haspadynia. 
Nie wièr ty tamù, jak sàm sie chwàlić, 
Sam hladzì, u ludzièj pytàj, czy jèści nawàryć. 

620. W. Od Świsłoczy 

Oj, chwàłaż tabiè, Bóża, 
Użè rabótku zrabìła! 
Jak dunàj prapłynuła, 
Jak wójsko zwajewàła, 
Tak karawàj pasadzłła. 
Jak nà nièbi zóraczki, 
Tak majè karawàjczyki, 
Pamłż ìmi mièsiac jàsny, 
Pamłż màłymi karawàj stàrszy3, 
Jak u sadoczku kwiètaczki, 
Tak husarnìc hùsaczki. 

v. zapraszàno 2 v. ci 3 v. kràsny 
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621. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 596 

Oj, ty swàcie, swàcie nasz, 
Czamù u ciè haryēłki ni màsz? 
Swat kłszańku patrasiè, 
Swàsi haryèłki pryniesiè, 
A jàk swàńka padapjè, 
Swàtu kańczùk adatniè. 

Swat: 
Jeszczè takà swàńka nie byłà, 
Kab mniè kańczùk adciełà, 
Idii ty, swàńka, z Żydàmi, 
Bùdziemo my tùt sàmi. 

622. W. Od Świsłoczy 

Ci ty, swàcie, pjàny, 
Ci ty apentàny, 
Ci ty z rózumu zyszóu, 
Skul ty hètaki pryszou? 

na mel. nr 3281 

Dzie ty wałaczyusia, 
Szto ty hètak upiusia? 
Ci u haróchach, ci u pszenicach, 
Ci u charószych maładzicach? 

623. W. Od Świsłoczy 

Szto tabiè swàcho da tahó, 
Da dà spacèru majeho, 
Pilnù; ty swahó siebiè, 
Bùdzie dawóli ź ciebiè. 

Jak bùdziesz nas usìch pilnawàci, 
To niè usièdzisz z nàmi u chàci, 
A chóć bùdziesz siedzièci, 
Ni bùdziesz śmièło hledzièci. 

624. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 590 

Oj, dziakùju Bóhu, 
Szto nàsz karawàj udàysie, 
Szto nàszuj Maiysi Jàsio spadabàusie. 
Jak karawàj jàsny, 
Tak Jàsieńko kràsny, 

Jak karawàj dapiekàusie, 
Tak Jàsieńko wybieràusie. 
Swat karawàj wybieràje, 
Màci syna nauczàje, 
Jak tàm màje pastupàci, 
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Jak szàpańku zdymàci, 
Jak halówańku schilàci, 
Jak cièścia i cièszczu witàci, 
A pasàhu ni pytàci. 

Jak Marysia bùdzie dóbra, 
Da haspadàrki padóbna, 
To bùdzie pasàham samàja, 
Jak zarà na nièbie jàsnàja. 

625. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 590 

Oj, màci syna u daróhu wypraulàje: 
Oj, jèdź ty, synku, u wielìku daróhu, 
Pa swajù Maryśku, pa swajù niebóhu. 
A ty swàcie marszàłaczku, 
Wybieràj karawàj z pièczy, 
A jà pajdù da klèci. 
A ty swàcie marszàłaczku, 
Z stàrszaju karawàjnaczkuju, 
Z nàszaju paràdnaczkaju, 
Wy ràdźcie kałà karawajà, 
A jà z swaìm synam, 
U klèci padùmaju. 
Oj, ty pajèdziesz u czużyje lùdzi, 

Budź że ty razùmniańki, 
Szàpańku zdymi, 
Hałóuku schilì. 
Budź-żàż ty pakórnieńki, 
Pakłanlsie starómu i małómu, 
I ójcu Marysinamu, 
Nichàj kàżdy znàje, 
Szto staràja màci, 
Dóbraho syna màje. 
Szto takì pakórnieńki, 
Szto takl wiesièlèńki, 
Kab chłópcy prykład bràU, 
A usiè dùrniam ni nazywàli. 

626. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 595 

Nasz karawàj na wiekù, na wiekù, 
Dàj-że, Bóża, da wiekù, da wiekù! 
Nasz karawàj na życi, na życi, 
Dàj-ża, Bóża, spażyci, spażyci! 
Nasz karawàj na stalè, na stałè, 
Idiì ty màtko, pa sielè, pa sielè, 
Swahó ródu spraszàci, spraszàci, 

Karawàj ubiràci, ubiràci, 
Dzièci da szlùbu wypraulàci. 
Ubierèm karawàj kwiètkami charaszèńko, 
Wyprawim dziètki da szlùbu rànièńko. 
Nasz karawàj pierapièczy, pierapièczy, 
Kudy ścièżka? Da klèci, da klèci! 

627. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 595 

Nasz karawàj z hùskàmi, z hùskàmi, 
Wyprawim szczyrymi ślezkàmi, ślezkàmi, 
Ubierèm karawàj hùskami dróbnieńkimi, 
Hùskami dróbnieńkimi, rùczkami bièleńkimi, 
Paświecłm pierścionkami załacièńkimi. 
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A ty, Maryśko1, u kamóry 
Hatùj ruczniczkł za stóły, 
Użè tàja chwìla nadchódzić, 
Użè swat pà cibiè wychódzić. 

628. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 623 

Pastàńcie, bajàrje, usièńka u ràd, 
Bùdzie iści Maryśka2 na pasàd. 
Usièńkaja bajàrja pasnùła, 
Pierajszłà Maryśka, nie czùła. 
Sztoż wàm, bajàrje, takóje, 
Czom niè bahasławiècie Maryśki maładoje? 
Nie dlà taho jejè ni winszawàli, 
Kab jój lichóho żadàli, , 
Nieuwàha nàsza zrabìła, 
Maładù Maryśku pierapuścìła. 

629. W. Od Świsloczy 
na mel. nr 623 

Lecièli hùsańki pièrez sad, Ty, maładà Maryśko, ściereży kos, 
Klłkali Maryśki na pasàd. Bo tó ptàszka takàja, 
A sztóż wam, hùsańki, da tahó, Szto zà kosańki chwatàje. 
Da pasàdeńku majehó? Ja tóje saroki nie bajùsa, 
Lecièła saróka, zadzièrty chwost: Swaìch kósak ścierahùsa. 

630. W. Od Świsloczy 
na mel. nr 620 

Ràdujsie, Marysieczko, 
Wiezièm tabiè padàraczka, 
Wiezièm tabiè padàraczka, 
Rutwiànaho, wianùszaczka. 

1 v. u mlodego: màtko 2 v. Jàśko itp. 
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631. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 594 

Oj, addajè màci daczkù 
Da u czużyje lùdzi: 
A chtóż ciebiè, majó dzicià, 
Szkadawàci tam bùdzie? 
Oj, a chtóż miniè nabjè, 
Toj miniè paszkadùje. 
A cipièr, majà màtko, 
Mnie z tabóju ni byci, 
Pryszóu czas, pryszłà parà, 
Tryèba z mìrym życi. 
Skaży, skaży, majó dzicià, 
Kalì prydziesz u hóści? 
Jak wyraście u twajèj chàci 
Trawà na pamóści. 
Rasłà trawà, rasłà trawà, 

Na bók schilłłasie, 
Żdàła, żdàła màci daczkì, 
Silnie żuryłasie. 
Nie płàcz, màtko, nie płàcz, màtko, 
Nie ukidàjsie u tùhu, 
Wyciesali twajèj daczcè 
Ciesówuju trùnù. 
Wykapali, wykapali 
Hłyboku mahìłu, 
Pachawàli, pachawàli 
Maładù Marynu. 
Pasadzìli na mahìli 
Czyrwónu kalìnu, 
Da zachawàli da skryni 
Puchawù pierynu. 

632. W. Od Świsloczy 

Oj, syràja łuczyna, 
Czemù nie harysz? 
Oj, mùsić ty, łuczyna, 
U pièczy nie byłà? 

Byłà ja u pièczy 
Uczeràjszej nóczy, 
Lichàja świekróu byłà, 
Wady padliłà. 

633. W. Od Świsłoczy 

Oj, adałà màci daczkù 
Da u czużùju staranù, 
Ach, u narawìstu siemjù. 
Narawista siemjà 

Usià wieczèrać sièła, 
Samì wieczèru jedùć, 
Miniè pa wódu szluć. 
A jà pa wodu idù, 
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Dróbny ślóżańki ljù, 
A jà wódu niesù, 
Abcieràjusie. 
Pryszłà, stàła pad akièncam, 
Prysłuchàjusie, 
Màci syna nauczàje: 
Czamù żónki ni bjèsz? 
Oj, jàkża mnie żónku bìci, 
Kali syèrco balìć. 
Pastàwiła wadzìczańku 
Na wysókom kamièni, 
A samà załamàła 
Bièleńkimi rùczkami. 
Czahó, mìła, nadùłasia, 
Czamù łażók nic niè myjasz? 
Czamù łażók nie myjesz, 
Paścièlańki nie ścièlasz? 
A jà łażkl pamyła, 
Paścièl bièłu pasłàła, 
Samà na jój nie spàła, 
Usio dùmku dùmała. 
Pajèchała z pirahàmi 
Ja dà swajè màci, 

Chacièła ja, maładzièńka, 
Usió joj razkazàci. 
Nie chacièła staryèńkaho 
Sèrca zasmucici, 
Bo mahłàb joj dzièsiać let 
Życia ukarnacìci. 
Màtka majà staryēńkaja 
Samà tóje uznàła, 
Wyszła waróta admykàci, 
Dy tàk zapytàła: 
Czahóż, czahóż ty, majà dóniu, 
Hètak pachudzièła, 
Mùsić ty, majà dóniu, 
Usièj tydziań chwaryèła? 
Jeszczè ja, majà màtko, 
Cipièr zdarowaja, 
Tólki mnie paszkódziła 
Wadà zdrajówaja. 
Jeszczè wadà zdrajewàja 
Nikómu nie szkódzić, 
Anó tóje rànić sèrco, 
Jak chtó bókam chódzić. 

634. W. Od Świsłoczy 

A u nidzièlu ràno, 
U wlszniówym sadóczku, 
Brat z siestróju chódzić, 
Pacìchu hawóryć: 
Addàj miniè, bratkó, 
U nowuju dzierèuniu, 
U wielìkuju siemjù, 
U wielìkuju siemjù, 
U bahàtaje dzièło. 

Ja bùdu służyci, 
Da ciebiè, bratóczku, 
U haśclnu chadzłci. 
Żdżè bratkó nidzièlku, 
Żdżè bratkó druhùju, 
Trèjciaja nastàje, 
Brat kanià siedłàje. 
Oj, ptj, kóniu, wódu, 
Pajèdziem da ródu, 
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Pajèdziem da ródu, 
Choć pièrez wódu. 
Oj, bràt pryjeżdżàje, 
Siestrónki pytàje. 
A siestrónka wlsznia 
Próciu bràta wyszła: 
Zdarou, bratkó, zdaróu! 
A jà ni zdarowa, 
Pabìta hałówa; 
Druhàja nidzièla, 
Jak jà zachwaryèła; 
Trèjciaja nastàła, 
Ja z paścièli ustàła. 
Oj, spràu mnie, bratóczku, 
Try waskówych świèczki, 
Paznàjesz chwaróbu, 
Swajèj siestrùnaczki. 

Pièrszaja haryèła, 
Siestrùnka chwaryèła, 
Druhàja pałàła, 
Siestrùnka umiràła, 
Trèjcia pahasàje, 
Brat siestrù chawàje. 
Otóż tabiè, sióstro, 
Nówaja dzierèunia, 
Wielìkaja siemjà, 
Bahàtoje dzièło. 
Bahàtoho dzièła 
Ty samà schacièła. 
Zasypau pieskàmi, 
Żoutymi pieskàmi, 
Załamàuszy rùczki 
Zapłàkau ślózkàmi. 

635. W. Od Świsloczy 

Oj, chóczecsie, chóczecsie, 
Szto z baryèłki tóczycsie, 

Z baryełki u ratók, 
Kab niè balèu żywatok1. 

636. W. Od Świsloczy 
Kołomyjka na mel. nr 635 

A ty, Rywa, dawàj plwa, 
Ty, muzyka, zahràj żywo! 
Niechàj nasz swàt pahulàje, 
Bo jón hrószyka ni màje. 

1 v. żwatuokj żwuōt 
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637. W. Od Świsłoczy 

A ty pajèdziesz u czużyje lùdzi — 
Bùdź-żaż ty razùmnieńki: 

Szàpańku zdymì, hałóuku schili — 
Bùdź-żaż ty pakórnieńki. 

638. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 590 

Da cùgu, kóniki, da cùgu, 
Czas tabiè, Jàsieńku, da szlùbu, 

Pad tyje horeńki krutyje, 
Na tyje mièjścieczka światyje. 

639. W. Od Świsłoczy 
na meł. nr 590 

Czyż tabiè, Jàsieńku, 
Dziewaczok me stàło, 
Szto twajó sèrdeńko 

Da Maryśki prystàło? 
Sztoż wàm, susièdaczki, da tahó, 
Da wybóru majehó. 

640. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 600 

Oj, waróhi, waróhi, 
Nie pierechódźcie daróhi, 
Bo pierachódzić Boh z nièba, 

Za ìm ródny ójczeńko 
Prósiaczy dóli u Bóha, 
Ad jehó maładóha. 

641. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 600 

Swatóczku, marszàłoczku, 
Zawaraczàj kóni u zàd, 
Bo tùt nas niè lùbiono, 

Próciu nas niè wyjdzieno 
Z nówymi dzièżeczkami, 
Z póynymi kùbaczkami. 
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642. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 590 

Da klèci, Maryśko, z świetlìcy, 
Pryjèchau, Jàsieńko z zahranìcy, 
Pryjèchau, pryjèchau z Krakówa, 
Pytàje Maryśki ci zdrówa? 
Maryśka nic niè adkazàła, 
Z świetllcy u kamóru zmykàła, 

Zmykàła, zmykàła z drużkàmi, 
Palłła ziemlìcu ślózkàmi. 
Clcho, Maryśko, nie płàcz, 
Jaki Jaś prybràny, ty zobàcz, 
Ad swajè matùli narandżóny, 
Za twaìm stólikam pasadżóny. 

643. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 590 

Paustàńcie, bajàrje, usièńki u ràd, 
Użè wiedùć Maryśku na pasàd, 

Bùdzie jenà iścl miż wàmi, 
Lìczańko ablìto ślozkami. 

644. W. Od Świsłoczy 

Siadàj-że, siadàj, 
Marysiu1 kochànie, 
Nic niè pomóże 
Twóje płakànie. 
Twoj płàcz nie pomóże, 
Stójo kónie na załóżu, 

Już założóne. 
A jà nie bènde z wàmi siadàła, 
Jèszcze ja ójcu nie dzienkowàła: 
Dzienkùje tóbie, ójcze, 
Że wychówał córka u sródze, 
A tèraz nie bèndziesz. 
Siadàj-że, siadàj, 

Marysiu kochànie, 
Nic niè pomóże, 
Twoje płakànie, 
Twoj płàcz nie pomóże, 
Stójo kónie na załóżu, 
Już założóne. 
A jà nie bènde z wàmi siadàła, 
Jèszcze ja màtce nie dzienkowàła: 
Dzienkùje tóbie, màtko, 
Że wychowàła mnie głàdko, 
Tèraz nie bèndziesz. 
Siadàj-że, siadàj itd. 
A jà nie bènda z wàmi siadàła, 

v. mìłe 
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Jèszcze ja bràtu nie dzienkowàła: 
Dzienkùje ci, pànie bràcie, 
Cóśmy żyli piènknie u chàcie, 
A tèraz nie bèndziem. 
Siadàj-że, siadàj itd. 
A jà nie bènde z wàmia siadàła, 
Jèszcze ja sióstrze nie dzienkowàła: 
Dzienkùje ci, mója sióstro, 
Choć żyli z tóbo óstro, 

Tèraz nie bèndziem. 
Siadàj-że, siadàj itd. 
A jà nie bènda z wàmi siadàła, 
Jèszcze ja prógam nie dzienkowàła: 
Dzienkùje wam, móje prógi, 
Dzie chodzlli móje nógi, 
Tèraz nie bèndo. 
Siadàj-że, siadàj itd. 

645. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 595 

Lecièła saróka 
Zadziery chwost, 
Zadziery chwost, 
A ty, Maryśko, 
Ścieraży kos, 
Ścieraży kos! 
Bo tó ptàszka 
Takàja, takàja, 

Szto zà kóski 
Chwatàje, chwatàje. 
Ja tój saróki 
Nie bajùsie, 
Nie bajùsie, 
Swaìch kósak 
Ścierahùsie, 
ścierahùsie. 

646. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 590 

Bièdnaja siróta na świècie, 
Chtoż jój kósańki razpleciè, 
Chtoż jejè da szlùbu zawiedziè? 
Wyszou stàrszy bratkó z kamóry: 

Ja dà cie, siestrónka, hatówy, 
Ja twajù kósańku razpletù, 
Ja ciebiè da szlùbu zawiedù. 

647. W. Od Świsłoczy 
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Czyż niè żal tabiè, 
Maładàja Maryśko, 
Dziewóckaje krasy? 

Usiè dzièwaczki idùć, 
Wianoczki niesùć, 
Ty siedzìsz na pasàdu. 

648. W. Od Świsłoczy 

Oj, ràno, ràno 
Słónieńko zyszłó, 
Oj, ràno, ràno 
Abwièjało rósu. 
Zapłàcz, Maryśko, 
Razplell kósu, 
Oj, ràno, ràno 

Razplèli kósu. 
O, czy ràno, 
Oj, czy nie ràno, 
Nie dbàju, 
Ja swajù kósku 
Zausiùdy sabiè màju. 

649. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 590 

Zaźwinièli załatyje kùbaczki na stalè, 
Oj, zarżàli waranyje kóniki na stàjni, 
Zapłàkała maładà Maryśka pa kasiè, 
Zapłàkali pa jój tawàryszki czysto usiè. 
Oj, niè płàczcie, majè dzièwaczki, wy pà 

mniè, 

Bo daznàje kàżda z wàs pa sabiè. 
Bo jàk świet świètam nastàu, 
To kàżdy dzieciùk1 sabiè żónki szukày; 
Jeszczèż takìje cùda ni bywàli, 
Kab dzièwaczki samy małajcóu szukàli. 

650. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 600 

Wybaczàjcie, swatkówie, 
Szto padàrki karnàty, 
Adnù lèszaczku lnu sièjała 

I tàja nie uradzìła, 
Padàrki ukarnaclła. 

1 v. ch!6piać 
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651. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 600 

Da cùgu kóniki, 
Da cùgu zaprahàjuć, 
Czas tabiè, Maryśko, 
Da szlùbu wybieràjsie: 
Pad tyje hórańki krutyje, 

Pad tyje mièścieczka światyje. 
Na sztóż wy miniè ta zbywàjecie, 
Z ójczyńkawaj chàtki wyhaniàjecie, 
Niechàj ja pabùdu tut z wàmi, 
Pażagnàju was ślezàmi. 

Daj-że, Boże, 
Żyć sto lat, 
Mieć sto chat 

652. W. Od Świsłoczy 

I złota beczke, 
Dziewięć synów, 
A dziesiątą córeczkę. 

653. W. Od Świsłoczy 

Budź zdarówa, 
Jak karówa, 
Budź bahàta, 
Jak ziemlà, 

A pładnàja, 
Jak świnià, 
Daj cì, Bóże, 
Co rók prórok! 

654. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 600 

Razlehàjsie dubrówa, 
Papraylàjsie daróha, 
Pad nàszy maładyje, 
Pad kóni waranyje 
Razlehàjsie wysóka, 
Papraulàjsie szyróka, 
Razlehàjsie i źwinì, 
Papraulàjsie i hremi. 
Bo nàszy maładyje, 
Jak zórańki jàsnyje: 
Jak mièsiaczyk jàsny, 
Taki Jàsieńko kràsny; 
Jak zórańka wieczernàja, 
Takà Maryśka maładàja. 
Nie uważàj, szto jà płàczu, 

Pahaniàj siwu klàczu; 
Nie uważàj, szto jà tùżu, 
Pahaniàj choć niedùżu1. 
Kóniki waranyje, 
Chuczèj2 stupàjcie, 
Kab nàszyje maładyje, 
Ustydu nie nabràlisie, 
Kab nà ich niè skazàli 
Szto jeny douho spàli. 
Da3 kab nà ich skazàli, 
Szto jeny ràno ustàli, 
Hałóuki paczasàli, 
A szyjki poumywàli, 
Pàciery zhawaryli, 
A baćkou piereprasìli. 

v. pièrez łùżu ż v. szybcièj 3 v. alè 
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655. W. Od Świsłoczy 

Oj, chwàła, tabiè Bóże, 
Szto maładyje szlub uzialł, 
Wièlkoj słàwy dakazàli 
I niè mnóho za szlùb dall. 
Tólki try załatyje, 
Da usiè try czyrwónyje. 
Za rutwiàny wianóczak 
Sto tysièncy zapłacìli, 
Maładùju Maryśku 
Tak jàk dàrmo uchapili. 
Maładàja Maryśko, 
Sztoż cierpièr zadùmała, 

Czy ty wièlmi ucièszyłasie ? 
Anł wièlmi cieszùsie, 
Anì wièlmi smùczusie, 
Bo samà ja nìe znàju, 
Szto pièred sabóju màju. 
Czy bùdu panawàci, 
Czy bèz chlèba umiràci? 
Kalł bùdu u rózkaszy, 
Dapuścł tahó, Bóża, 
Kall bùdu u niedóli, 
To niè daj tahó, Bóża! 

656. W. Od Świsłoczy 

na mel. nr 600 

Ràdujsie, arendàraczka, 
Bùdziesz mièci padàraczka 
Ad nàszai maładói, 
Ad zórańki jasnói. 
Swałmi rùczkami rabłła, 
A matùlka pakraìła, 

Usièńku swàdźbu abdzielłła 
I rendàraczki nie zabyła. 
Prasł Bóha, rendàrka, 
Czy ty Żydóuka, czy Tatàrka, 
Kab nàszy maładyje 
Bylì szczaslłwyje. 

657. W. Od Świsłoczy 

Kielìszek bracìszek, 
Kwatèreczka sióstra, 
Żèby nàsza pàni młóda 
Nie była zbyt óstra. 

658. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 600 

Pièjmo my, 
Jèszmo my, 
Boh nàm dau, 
Boh nàm dau. 

Nie zawìdujcie, 
Dóbryje lùdzi, 
Bùdzie i wàm, 
Bùdzie i wàm! 
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659. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 600 

Jèszcie, ludkówie, 
I pjècie, 
Za maładych 
Bóha prasiècie. 

Kab nàszy maładyje 
Źylì lèta dauhìje, 
Kab Bóha kachàli, 
Adnó druhóho szanawàli. 

660a. W. Od Świsłoczy 

Wypij, kumùlku1, wypij, 
Kiliszak niwielìki. 
Ja takù módu màju, 
Szto dà dna wypiwàju. 

660b. 

661. W. Od Świsłoczy 
Polka drob[na] na mel. 596 

Oj, wypiła, wychilìła, 
Samà siebiè pachwallła: 
Ach, jà dóbraho ródu, 
Pju haryèłku jak wódu. 

v. kùmaczko 
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662. W. Od Świsloczy 
na mel. nr 596 

Oj, pjànoczka, pjànoczka, 
Wasilówa żónaczka, 
Prapiłà ja kaczārhù, 

Dastàniecsie pamiełù; 
Siudy tudy pa chàci, 
Dastàniecsie i łapàci. 

663. W. Od Świsloczy 

Jeszczè Pólszcza nie zhìnuła, 
Kalì my żyjómo, 
Jeszczè Maskàl u skùru wóźmie, 
Kalì my schóczemó. 
Jeszczè Pólszcza nie zhìnuła, 
Kalì my żyjómo 

I haryèłka nie akìsła, 
Kali my pijómo. 
Pìjcie1, dzièuki, płjcie, udówy, 
Hèto trùnak wièlmi zdrówy, 
Płjcie, dzièuki, dzieuczynaczki, 
Pa dwà, pa try kilìszaczki. 

664. W. Od Świsłoczy 
Paduszeczki 

Padùszaczki, padùszaczki, 
Da usió puchawyje, 
Małódaczki, małódaczki, 
Da usió maładyje. 

Kahó lublù, kahó lublù, 
Tahó pacałùju, 
Padùszaczku puchawùju 
Tamù padarùju. 

1 v. pjècie 
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665. W. Od Świsłoczy 

Pytàłasie màci syna, 
Szto kasztùje ta dzièuczyna? 
Tabiè, màci, nie pytàci, 
Szto kasztùje, trèba dàci. 

666. W. Od Świsłoczy 
Polka drob[na] na mel. nr 596 

Dàjcie, chłópcy, drapakà, 
Ni żałùjcie łàpciou, 
Bo jàk zièlje zaćwićiè, 
Bàćko druhì papleciè. 

667. W. Od Świsłoczy 

Tańcùjcie, walcùjcie, 
Trzewłczków nie psùjcie, 
Mam bràta Kondràta, 

Trzewìczki nałàta. 
I szèwczyki pod łàwo, 
Trzewìczki napràwio. 
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668. W. Od Świsłoczy 

Dzieuczynańka dwórna, 
Czom ty nipazorna? 
Tamù niparózna[!], 
Szto kaszùla cziībrna. 

Choć kaszùla czórna 
Biery miniè śmièło, 
Biery miniè śmièło, 
Jest u dóma bièła. 

669. W. Od Świsłoczy 

Oj, zahràjcie muzyki, 
U miniè cycki wielìki! 
Miniè tàtko kupìu, 

Kab Jàsieńko lubìu. 
U miniè cycki trasùcsie, 
Z miniè chłópcy śmiejùcsie. 

670. W. Od Świsłoczy 

Ażeby tak na zagonie, 
Jak cie u tańcu nie dogonie; 
Ażeby tak sierzpem żeła, 
Jak ty u tańcu dupa mleła; 
Ażeby tak kondziel przonść, 

Jak u tańcu cyckami trzonść; 
Ażeby tak na pokosi, 
Jak do tańca głowe nosi; 
Ażeby tak u polu z lołami, 
Jak to u tańcu z dziewczentami. 
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671. W. Od Świsloczy 
Polka drob[na] na mel. nr 596 

A jàk byłó żyto u mièszku, 
To dawàła usìm pa trószku, 
A jàk stàła mizernièci, 
To niè màju nie ziernièci. 

672. W. Od Świsłoczy 

Oj, dà dómu, bałamùcie, da dómu,1 

Nie wyciràj padùszeczkou nikómu! 
Nie wyciràu, nie wyciràu, tólko raz, 
Badàj tyje padùszańki piórun tr(z)as! 

Oj, dà dómu, swàcie, da dómu, 
Pajèli kóniki sałómu, 
Pajèli, pajèli da ściebłà, 
Pajèdziesz da dómu biz siedłà. 

673. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 647 

Nie wiezì ty nàm, 
Moj ty synóczku, 
Pysznai i bahàtai. 
Da szukàj ty nàm, 
Moj ty synóczku, 
Siróteńki bièdnai. 
Nie szukàj-że ty, 
Majó dzièciatko, 
Kab kóni i wały mièła; 

Da hladzì-że ty, 
Majó dzièciatko, 
Kab nàs starych hledzièła. 
Jak niè bùdziecie, 
Wy majè dziètki, 
Nas starych szanawàci, 
To niè bùdzie wam, 
To nie bùdzie wam 
Boh dapamahàci. 

v. oj, dà dómuj swàcièjku, da dómu 
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674. W. Od Świsloczy 
na mel. nr 600 

Ràdujsie, Marysieńko, 
Bo użè Jàsieńko blìzko, 
Bo użè parà cìebiè uziàci, 
Hódzi ójcu hadawàci. 
Kab ty buolsz harawàla 
I dziewócku krasù chawàła, 
Tob takì usió tużyła, 
Szto dzieuczynoju byłà. 
Zabiràjsie, zabiràjsie 
Z skryniami, z pierynami, 
Pażegnàjeszsie użè na zausiùdy 
Z ójczeńka paróhami. 
A ty, màtko, nie żurysie, 
A kałà kubłà waźmisie, 

Szczyēlnieńko zwói układàj. 
Bo jàk ty bùdziesz płàkaci, 
To bùduć lùdzi dùmaci, 
Szto daczkl nie szkadawàła, 
Alè zwójou żaławàła. 
A ty, tatùlu staryēńki, 
Moj hałùbaczku siwièńki, 
Sìwyje usy zakrucì, 
A maszónaczku patrasì, 
Bo tùt nièczaho dùmaci, 
Szto czyrwóncou trèba dàci. 
Bo by ty wièlki ustyd mieu, 
Kab stó czyrwóncou ni dàu. 

675. W. Od Świsloczy 
na mel. nr 647 

Oj, znàci, znàci, 
Oj, znàci, znàci 
Marysinu matùlu. 
Chódzić jenà 
Pa nówuj świetlìcy, 
Oj, chódzić, chodzić — 
Maładù Marysiu: 
Ustàń, dóńku, 
Użè parà ustàci! 
Zaściłàj łàwańki 
Bièłymi ruczniczkàmi, 
Bùdziesz prymàci 
Swahó Jàsieńka 
Z czórnymi óczeńkami. 
Oj, zasłàłaż ja stóły i łàwāńki 
Bielùsieńkim abruskóm, 
Oj, wyhlanuła czèrez akónco — 
Jèdzie Jaś z czornym uskóm. 
Oj, kahóżeż ty, majà matùlko, 
Bùdziesz ràno zbudżàci? 
Jèdzie Jàsieńko czernobrywieńki 
Użè miniè zabieràci. 
Oj, palìłab ja, ój, waryłab ja 

Choć syrymi drawàmi, 
Tólko kab chuczèj pryszóu, pryjèchay 
Jaś z czórnymi brywàmi. 
Oj, paliłab ja, ój, waryłab ja 
Choć syrùsieńkim truskóm, 
Tólko kab pryszóu, kab jón pryijèchau, 
Jaś z czerniùsieńkim uskóm. 
Ni haràć drowa, ni haràć drówa, 
Tólko usió łuczyna, tólko usió łuczyna, 
Zażuryłasie na matùlańku 
Maładà Maryna, maładà Maryna. 
Oj, maładà Maryna, maładà Maryna, 
Oj, czèmżeż ty, majà Matùlko, 
Zràna nie prybràna, 
Zràna nie prybràna, 
Kab swaho ziàcia, 
Swahó lùbaho 
Chùtko spatykàła. 
Ab jehó zdarouje 
I àb jehó matùli 
Szczyro papytàła, 
Szczyro papytàła, 
Oj, szczyro papytàła. 
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676. W. Od Świsłoczy 

Oj, matùlu, matùlu, 
Dzie twajà Marysia, 
Dzie twajà drużyna? 
Paszłà na abóru 
Daìci karówu, 
Swànieczko majà. 
Swàńka na abóru, 
Marysi nie widàci. 
Na sztóż miniè, swàńku, 
Hètak aszukàci? 
Paszłà da świetlìcy 
Małakó cedzìci, 
Swànieczko majà. 
Swàńka da świetlìcy, 
Nie mà Marysi, 
Nie mà Marysi, 
Matùlko majà. 

Matùlu, matùlu, 
Addàj nam curùlu, 
Bo jàk nie bùdziesz 
Da addawàci, 
To bùdziesz miīocno 
Da szkadawàci, 
Bo sìłaju zabierèmó 
I tabiè ni padziàkujemo. 
Oj, niè śmièjesz, swàńko, zabràci 
Maho radzónaho dziciàci, 
Nimàło ja hóra daznàła 
Pùki jejè wyhadawała. 
Niczóho, màtko, niczóho, 
Cipièr takì świet nastàu, 
Kóżny chłópiec słàwy dastàu; 
Addajùć córki z prydàtkam, 
Jeszczè i z wielìkim dastàtkam. 

677. W. Od Świsłoczy 

na mel. nr 620 

Oj, matùlu,matùlu, 
Ciż ty tahó ni uznàła, 
Szto pryjèznaja swànieczka 
Zahanùła i zadùmała? 
Oj, choczaż jenà, chócza 
Nam Marysieńku ukràści, 
Biez twahó pazwalènia, 

Jak szùlàk na kùry upàści. 
Oj, pastàu, ty matùlko, 
Try, cztèry rycery, 
Oj, dàj ty im na plèczy 
Załacièńkije mièczy, 
A nichàj pUnieńko stajàć, 
Nàszai Marysieńki baroniać. 

678. W. Od Świsloczy 

Nipràuda, swànieczko, nipràuda, 
Nipràuda twajà, 
Chłba to ty tak dùmała, 
Jak byłà maładàja. 
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679. W. Od Świsłoczy 

Ni mà użè, dzièwaczko, szto łhàci, 
Kalì pryszlà ryba da hàci 
I nièkudy joj uciekàci, 
Tak jenà mùsić stajàci, 
A my pràudeńku kazàci. 
Samà ja z siebiè prykład bràła, 

To i wàm wièry nie dawàła. 
Samy, dzièwaczki, pryznàjcie 
I swahó rózumu spytàjcie, 
Ciż nipràudu swàńka kazàła, 
Ciż jenà jak sùczka brachàła? 

680. W. Od Świsloczy 
na mel. nr 590 

Da klèci, swatkówie, da klèci 
Adstùpiać rycery i mièczy. 
Sztoż by to zà màtka byłà, 
Kab samà dziciàtko addałà. 

Alè trèba joj upakarycsie, 
Nizieńko jak matùlcy pakłanlcsie. 
Jenà zlitùjecsie nad nàmi, 
Wypuścić krulèunu z ślózkami. 

681. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 672 

Uciekàj, Maryśko, uciekàj 
Czèraz akónaczko umykàj, 
Albó dzie u kutóczak schawàjsie, 
Bo użè idùć bajàrje, ni dàjsie. 

Maryśka tahó ni czùła, 
Bo nà toj czàs ciàżko uzdychnùła, 
Paliwàła Iłczko ślózkami, 
Załómywajuczy rùczeńkami. 

682. W. Od Świsłocży 
na mel. nr 590 

Pastàńcie, bajàrje, usièńka u ràd, 
Bùdzie iścl Maryśka na pasàd, 
Bùdzie iścì Maryśka miż wàmi, 
Abaljè lìczańko ślózkami. 
Usièńka bajàrja pasnùła, 
Piereszłà Maryśka, ni czùła. 

45 Lud białoruski 
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683. W. Od Świsłoczy 

na mel. nr 590 

Ni stukàj, swacièjko, ni stukàj, 
Pa nówuj świetlìcy ni hrukàj 
I tàk zanàdto ni szurmùj, 
Marysi, sèrdeńka, ni zatrùj. 
Bo by nam usìm smùtnieńko byló, 

Kab jejè llczeńko śiózkami spłyłó. 
Oj, niè płàcz, Maryśko, oj, niè płàcz, 
U ójczańkowuj chàtcy ty niè płàcz, 
A tahdy sìlnieńko zapłàczasz, 
Jak świókierkawu zabàczysz. 

684. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 595 

Nasz czasznìczak niebaràk 
Ukràu1 u swànieczki andaràk, 
Swàńka tóje paznàła, 
Swuoj andaràk zyskàła. 

Nasz czasznlczak cieresià 
Ukràu u susièda parasià, 
Susièd tóje chùtko uznàu, 
Parèsietko (sic) adabróu. 

685. W. Od Świsłoczy 

na mel. nr 595 

Nàsza drùżka cierenià 
Ukràła u susièda kurenià, 
Pièrez płot uciekàła, 
Sukiènaczku padràła. 

686. W. Od Świsłoczy 

na mel. nr 595 

Ty, czasznìczku niebaràk, 
Zaszyj-że mniè andaràk, 
Zaszyj, zaszyj, ni żartùj 
I drùżaczku pacałùj. 

A ty, swàcie, tóje znàj, 
Za paràdkam dahladàj, 
Nichàj czasznìk tóje znàje, 
Szto chfilùtku drùżku màje. 

v . padrày 
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687. W. OdŚwisloczy 

Zielóny barwìnaczku 
Pa haródzi pasłàusie, 
Młódy czasznik, młódy czasznlk 
Da drùżańki kłàniausie. 
Sztoż pà tom barwinaczku, 
Kalł u jehó kwiètak niètu; 
A sztoże mniè pa kłànianiu, 
Kali jehó tùtaj niètu. 
Oj, zrablù ja z wósku próbu 
I puszczù ja nà wódu, 
Czy dóbraho ójca i màtki, 
Czy charoszaho ródu. 
Płyłà kwiètka, płyłà kwiètka, 
Pry bièrazi stàła, 
Pryszłà màci wódu bràci, 
Kwiètańku paznàła. 
Dzicià majó radzónajo, 
Szto ty uczynìło? 
Mùsi-że ty na wiesièli 
Drùżku palubłło? 

Oj, palubiu, majà màtko, 
Ni mahù zabyci, 
Jàkżeż takój dzieuczynańki 
Mnie niè palubìci? 
Charószaja, maładàja, 
Jak póuna kalìna, 
Dóbraho ójca i màtki, 
Dóbra je dzieuczyna. 
Byłó ni dawàć swajè daczùszki u czużyje 

[lùdzi, 
A cipièr tabiè, majà matùlko, 
Óstryje szyszki u piàty; 
Nièkamu ustàci, wièniczka uziàci, 
Wymieści sièni i chàty. 
A ty puōjdziesz da kamóry 
Z hórkai swajè nidoli, 
A wiereciiionca ni burczàć 
I krasiónka ni stuczàć. 
A czużàja màci twajù dóniu pabudżàje, 
Czuży ójczańko z twajè daczkl karyść màje. 

688. W. Od Świsłoczy 

Zachmurnièło jàsnoje słónieńko, zachmurnièło, 
Marysina matùlka u kancy stałà zażuryła: 
Oj, żàl-że mniè, majè ludóczki, niemàły, 
Szto adjeżdżàje majà Maryśka na Wałyń. 
Oj, adjeżdżàje da swahó świekràtka i świekry, 
Oj, zastaulàje miniè staryēńku u niedùhi! 
Oj, pràuda, matùlko, pràuda twajà; 
Byłó nie addawàci u czużyje lùdzi, 
Kalì niedùha twajà. 
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A cipièr-że ty, majà matùlko, 
Bùdziesz ràno ustawàci. 
Oj, ustàniesz, ustàniesz, 
Ciàżenko uzdychnièsz: 
Nièkaho pabudżàci! 
Oj, zójmiesz samà sìwyje wały pàści, 
Zìmnaja rasà i rànak chałódny, 
Nièkamu szkadawàci. 
A cipièr tabiè, majà matùlko, 
Wièlkaja trùdnaść u hrùdzi. 

689. W. Od Świsłoczy 

Oj, dałà mnie màtka karówu, 
Da nà majù bièdnu hałówu; 
Da karówy trèba ràno ustàci, 
Karowańku na rósu hnàci. 
Oj, wyżanu ja karówu na rasù, 
Spatykàju ja miedźwièdzia u lesù; 
Ja miedźwièdzia zbajàłasie, 

Pad bierèzinu schawàłasie. 
Idzi ty, karouka, da wouka, 
Nichàj miniè ni balìć hałiiouka. 
Ja u nidzièlku karówu daìła, 
U paniedzièłak małakó cyēdzłła, 
Hawórać usiè lùdzi z bóku 
Bùdzie haspadyńka nie uróku. 

690. W. Od Świsłoczy 

na mel. nr 672 

Dzienkùju, ojczeńku, dzienkùju, 
Ja z twajè apièki ustenpùju, 
Jèdu da Jàsieńka mlłaho, 
Katóry preznaczan ad Bóha. 
Dzienkùju, matùlu, dzienkùju 
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I z pàd twajè stràży ustenpùju, 
Dawóli miniè hadawàła 
I mahó wianóczka zachraniàła. 
Bywàjcie zdarówy, blłzkije susièdzie, 
Dzie jà pachilùsie, miniè nie sudziècie, 
Spaminàjcie miniè dóbrymi sławàmi, 
Dzie nàsza Marysia z czórnymi brywàmi? 
Bywàjcie zdarówy, ojcóuski paróhi, 
Szto1 chadzłli mał bièły nóhi, 
Szto jeny chadzìli, użè chadzłci nie bùduć, 
Kahó ja lubìła, lubłci nie bùdu. 
Bywàjcie zdarówy, moj radzóny bràcie, 
Niràz pabilłsie my z tabóju u chàci. 
Bywàjże zdarówy, rutwiàny sadóczku, 
Ja niè bùdu włci bolsz z rùty wianóczkou. 
Bywàjcie zdarówy, wały paławyje, 
Szto nà wàs hladzièli óczki czernièńkłje, 
Bywàjcie zdarówy u abóry, karówy, 
Ni bùduć was bàczyć mał czórny brówy. 
Bywàjcie zdarówy, słwyje awièczki, 
A chtóż was pażaniè na bystryje rèczki, 
Na bystryje rèczki wóunu pałakàci, 
Na swàdźbu drùżeczki pàski wytykàci. 
Bywàjże zdarówy, moj pièuniu kasàty, 
Użè cibiè nie bùduć budzìć ràno swàty. 
Bywàjcie zdarówy, niesùszczyje kùry, 
Wy mniè wynósili rùtu na pazùry, 
Cipièr was z haródka haniàci nie bùduć, 
Bo z rùty wianóczkou użè wìci nie bùduć. 
Piereżehnàjcie nas, Bóhi damawyje, 
Bahasławiècie życie na lùdzi maładyje. 

691. W. Od Świsloczy 

Oj żàlże mnie, majà siestrónko,2 na cibiè, 
Szto astajècsie majà rùteńka u cibiè itd. 
Siadàjże, siadàj, móje kachànie, 
Już ni pamoże twóje płakànie itd. 
Swàńka swàńcy3 pakłanłłasie, 
Kab małm dzièciam ni hłumłłasie itd. 

1 v. tùtaka 2 v. N. s v. N. 



358 PIEŚNI WESELNE 

692. W. Od Świsłoczy 

Oj, sztó-że tó za dzièrawo 
Zimà i lyēto zielenó? 
Chwaìna, chwaìna, 
Zielóna chwaìnańka 
Nìzieńko schilìłasie 
Z szyszkami, z szyszkami, 
Maładà Marysieńka 
U ójczeńka prasìłasie 
Z ślezkàmi, z ślezkàmi. 

Caławàła nóżańki. 
AbUwàjuczy ślezàmi: 
Ni zabywàj miniè, ojczeńku. 
Dzie ;à bùdu z czórnymi óczkami. 
Kalì ni dajèdziesz sam, 
Papytàj choć pràz zieziùlu: 
Jak tàm majà Marysieńka 
Hódzić czużóho ójca i matùlu. 

693. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 590 

Oj, ty pajèdziesz u czużyje lùdzie, 
Ciż nì żal tabiè bùdzie? 
Tam daróżańki niznajómyje, 
To ty bùdziesz błudzki, 
Tam susièdańki niznajómyje, 

To ty bùdziesz tużyci. 
Ja daróżańki dapytàjusie, 
To ni bùdu błudzìci, 
A z susièdziami abyznàjusie, 
To ni bùdu tużyci. 

694. W. Od Świsłoczy 
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Oj, wydziesz ty zà waróta---
Trawà zielenà, 
Siudy hlàniesz tudy hlàniesz-
Czużà staranà, 
Ni ma twaje radzimańki— 
Adkul ty sama. 
Budziesz chadzić pa ułańcy, 
Jak błudna awieczka 
I ni miecimiesz pramowici 
Da kaho slawieczka. 
Oj, jest u minie młody Jasio 
I ja jemu prysiahała, 
Ź im ja budu, maładzieńka, 
Zcicha razmaulała. 

695. 

Czas dà dómu, czas, 
Ty swacièjku nasz, 
Nas matùlka wyhladàje, 
Stały, łàwy zaściłàje 
Czekàjuczy nas. 
Ójczańko stary, 
Hałubók siwy, 
Warócieczka admykàje, 
Swaìch dziètak czekàje. 
Czas dà dómu, czas, 

Oj, dziètki majè, 
Wy radzónyje, 
Adnóje dzicià radzóno, 
A druhóje szlublóno, 
Czamù ni mà was? 
Màtka staràja 
Usiù nocz nì spàła 
I ahniù ni zhaszàła, 
Niwièstuchny wyhladàła 
I synóczka swahó. 
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696. W. Od Świsłoczy 

Jak my bùdziem maszerówać, 
Kàżem sóbie kóni kawàć 
Załatymi uchnalàmi 
I srèbnymi padkawàmi. 
Óstro kóni padkawàli 
I nà wróga paiechàli. 
Wyjechàli na predmièście 

I kryknuli: żyjóm jèszcze1! 
Bràwo, bràwo, nàsze yzièło, 
Użè wrahà u Pólszczy2 nì ma. 
My wrahà zwajewàli, 
Pólsku zièmlu adabràli, 
Nasz dawodca wiesielìusie, 
Usiemù wójsku pakłanìusie. 

(Kuróuski Jànko) 

697. W. Od Świsłoczy 

na mel. nr 600 

Razlehàjsie dubrówa, 
Papraulàjsie daróha 
Pad nàszy maładyje, 
Pad kóni waranyje. 
Wiesielłciesie, zielóny hàji, 
Użè Jaś Marysiu màje, 
Charószu, maładùju, 
Jak kwiètku rużanùju. 
A u nàszai Maryny 
Puchawyje pieryny, 
Łà"bèndziewy padùszki 

Dla Jàsieńka, dla dùszki. 
Kóniki waranyje, 
Czahóż tak patamìlisie? 
Ci wy tak dóuho idziècie, 
Ci wy ciàżko wieziècie? 
Jeszczè my nì dóuho idzièm, 
Alè ciàżeńko wiezièm: 
Malowànuju skryniu, 
Puchawùju pierynu, 
Puchawùju pierynu, 
Maryśku haspadyniu. 

v. I kryknuli: bràwo, bràwo v. u nas 
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698. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 600 

Oj, matùlu radnièńko, 
Zawiwàjsie chucièńko, 
Zaściłàj stóły, łàwy, 
Jèdzie hość nibywàły, 

Jèdzie twajà synawàja, 
Bahàta, dyj maładàja. 
Jèdzie z kùchrami, z skryniàmi, 
Spatykàj jejè z wìnam, z kùbkàmi. 

699. W. Od Świsłoczy 

na mel. nr 600 

Stanawi, tàtu, lèsku, 
Prywieźlì użè niewièstku 
Pychàtuju, bahàtu, 
Zawalìć tabiè chàtu. 
Adczyniàj, tàtu, chàtu, 
Prywieźli biedù u chàtu, 
Oj, nà piècz, màtko, na piècz, 
Bo niewièstka uostra jak miècz. 

Dzièwiery i załwùchi, 
Chawàjciesie jak mùchi, 
Pryjèchała bratawàja 
Ōstraja i hardàja. 
Pakùl bracichi ni znàli, 
Ràzam da stołu siedàli, 
A cipièr bracìchu znàjcie, 
Cìcho i zà piècz uciekàjcie! 

700. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 590 

Sztoź ty, Maryśka, da nà toj czàs dùmała, 
Jak ciebiè świekrùchna z póleukaju1 padymàła, 
Chóczuczy ciebiè uzmacnici, 
Jajèszni dać zakusìci? 
Ni tólko joj chadziło ab ciebiè, 
Alè bolsz àb panièństwo twajè. 

Jenà chócza tóje uznàci, 
Ci ciebiè srógo trymàła màci, 
Ci ty pa kasynach ni chadziła, 
Ci swahó wienóczka ni zhubìła? 

1 v. kràskaju 

46 Lud biaioruski 
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701. W. Od Świsłoczy 

na mel. nr 590 

Nàszoj maładzicy 
Nièczaho rabìci. 
Oj, dàci, dàci 
Pirahl miesìci, 
A zamiesìuszy 

Pawałkawàci, 
A pótym świekrà 
I świokrùchnu 
Da ubieràci. 

702. W. Od Świsłoczy 

Oj, wydzi, wydzi, 
Da Jàsieńkawa màci, 
Oj, zaklłcz niwièstki — 
Pirahì wałkawàci. 
Bièłymi rùczeńkami, 
Złótymi pierściónkami 
Pirahì wałkawàci. 
Nàszaje cièsto, 
Bièłaje pùlchnieńkaje. 

Szkadùj, świekrùchna, 
Swajè niewièstuchny, 
Bo u ciebiè adnièńkaja, 
Bo u ciebiè adnièńkaja. 
Oj, pawałkawàli bièłaje cièsto 
Na dwanàccać bùłaczak, 
Oj, dàjża, Bóża, twajój niwièstcy 
Dzièwiać synóu i try dóczak! 

703. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 692 

A czyjè to dà prydànaczki zbłudzili, 
U hùścieńkom barù jeny daróżku zhubili. 
Siudà, siudà wy, prydànaczki, da dwarà, 
U nàszum dwarè wàsza Maryśka maładà. 
A kudèju wàsza Maryśka1 wiezióno, 

v. dzieciàtko 
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To tudèju dróbnu rùtāńku truszóno, 
Oj, wiesióła, tàja daróżka, wiesióla, 
Kudèju nàsza Maryśka wiezióna. 
Oj, wiezióno skryniu i pierynu puchówu, 
Oj, wiezióno nam haspadyńku maladù. 
Pahubìli koni padkówy pa barù, 
Wieźll, wieźlì nam haspadyńku maładù. 
Schilìłasie zielóna chwójka u barù, 
Razhaspadàryłasie u nàs Maryśka u dwarùj 
Piekłà jenà pszónny pirahì biez jajèc, 
Cièszyłasie mùżawa màtka i ójciec. 

704. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 590 

U świekràtkawu chàtu Marysieńka ustupàje, 
Rumiànoje Iìczańko ślozkami abliwàje, 
Bo nà jejè świókierko niemìło pahladàje, 
A świekrùchna chùcieńko nówy dźwièry zamykàje. 
Oj, sièła maładà Marysia za świekrùchninym stałóm, 
Abciràła dróbnieńki ślózki tónkim, bièłym rukawóm. 
Oj, nà sakałù załatóje pièrje, a nà pàwoncy kósy, 
Oj, nì zażyłà żàdna niwièstka u świekràtka razkószy. 
Chódzić świókierko pa nówych sièniàch, niwièstku abudżàje: 
Ustawàj, niwièstku, ustawàj, maładà, badàj ty nì ustàła, 
Wyhaniàj swajè sìwyje wały, sztó da miniè nahnàła! 
Ustawàj, niwièstko, ustawàj, maładà, użè troi kurèj pièło. 
Niwièstka ustàła, ciàżko uzdychnùła, silnieńko zapłàkała: 
Oj, czahóż ja, maładzièńkaja, czahóż ja daczakàła! 
Ja u ójca byłà i kurèj ni czùła, anì zórau ni znàła, 
Jak dastàłasie ja dà świókierka, to jà kùry paczùła. 
Kùry paczùła, kùry paczùła i zóry paznàła, 
Kùry paczùła, kùry paczùła ja toukuczy, mièluczy, 
Zóry paznàła, zóry paznàła ràno pa wodu iduczy. 
Zaczùj, ójczeńko, zaczùj, ródnieńki, hółas swajè dziecìny, 
Oj, prydzì, prydzì, miniè zabiery ad lłchai drużyny! 
Oj, wyszczypnu ja z róży kwiètańku i puszczù ja nà wódu: 
Pływi że, pływi, z roży kwietańka, da majoho rodu! 
Oj, płyła, płyła z roży kwietańka, pry biereżaczku stała, 
Tam pryszła maci wadzicu braci i kwietańku paznała. 
Oj, czahoże ty, maja kwietońka, na wadzicy zbielyeła? 
Oi, musić maio dzicia radzone uże tydzień chwaryèło. 
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705. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 692 

Oj, pasièli nàszyje bàćkì za stałom, 
Oj, cièszymsie my i cièszycsie Biīoh z tym kółam. 
Dziàkuj tabiè, majà swànieczko, za tóje, 
Szto tàk u srógaści chawàła dzieciàtko swajè. 
Szto ty jejè usiejè rabótki uczyła, 
Bùdzie jenà nam i swajmù Jàsieńkawi mìła. 
Paszyje kaszùlu tónkuju, bièleńkuju chùcieńko; 
Jàsio ubierècsie, aż bùdzie hledzièć rmleńki. 
Pahónić wały na dubrówańku rànieńko, 
A wychódziaczy zaczynić dźwièry dchieńko: 
Nichàjże śpić świekrùcha majà, nichàj śpić, 
Użè stàraść jejè, nièkali byłó apaczyć, 
Bo jàk jenà mahó Jàsieńka hadawàła, 
To jenà mnŭoho duouhich nóczańkou ni spàła. 
Cipièr ja jój, maładzièńkaja, adsłużùsie, 
Nichàj tóje znàje, szto u jèje niwièstka Marysia. 

706. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 692 

Oj, ràdujsie, nasz karóliczku, radùjsie, 
Nàsza maładùcha dla ciebiè dàry niesiè; 
Niesiè padàrak dóuhi, tónieńki i bièleńki, 
Pry bakù z jèju idziè Jàsieńko maładzièńki. 
Da koła jejè idziè drużyna usiàja, 
Oj, wydzi, wydzi, nàszaja pàni samàja, 
Prymì swajè wièrnyje słùhì u pałacè, 
Nichàjże jenà praz swajù wièrnaść wypłacić. 

707. W. Od Świsłoczy 

na mel. nr 600 

Użè kùry zaśpiewàli, Zabieràjsie z Pànam Bóham 
A maładym znak dawàli: I z swajèm bièłym piróham 
Czas dà dómu, czas, Hùsaczkami prybiràny 
Swàciejku ty nàsz! I karawàjam nazwàny. 
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708. W. Od Świsłoczy 

na mel. nr 600 

Ràdujsie, rendàraczka, 
Niesiemó tabiè padàraczka 
Tónkaho i bièleńkaho, 
Ad ślózak makryēńkaho. 
Na warstàtach wytkany, 
Na dunàju bièlany, 
Zólatom asnówany, 
A sryēbram patykàny. 
Maryśczynyje rùczki 
Kałà jeho rabìli, 
Załatyje pierściency 
Joj zà świàtło służyli. 
Oj, nimàło, nimàło 
Hałóuku sturbawàła, 
Pùki jenà na swàdźbu 
Padàrkou utarho[wała.] 
Nimàło, nimàło 
Bièłych rùczak zmùczyła, 
Pùki jenà na swàdźbu 

Pawieskóu1 uhatawìła. 
A rùsieńku kósku, 
To usió nóczku czesàła 
I rumiànamu lìczku 
Usió jejè mierkawàła. 
I z rùsaju kasóju 
Szczyreńko razmoulàła: 
Kasà majà rùsieńkaja, 
Kamùż ty dastànieszsie ? 
Krasà majà dziewóckaja, 
Kamùż ty dastànieszsie ? 
Ci starómu, baradàtamu, 
Ci chìtramu, zuchawàtamu, 
Ci dóbramu, ci wièrnieńkamu, 
Ci Jasièwi maładzièńkamu ? 
Anì starómu, baradàtamu, 
Anì chìtramu, zuchawàtamu, 
Anì dobramu i wièrnieńkamu, 
Tólko Jàsiu maładzièńkamu. 

709. W. Od Świsloczy 

Oj, ty swàcie bałamùcie, 
Douho u karczmiè pjesz, 
Szynkarèwi, szynkaroczcy 
Spàci ni dajèsz. 

Szynkàr dàrmo świècy pàlić, 
Za tó ciebiè ni pachwàlić, 
Szto ty takì swat, 
Szto u ciebiè nièład. 

pajaskóu 
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710. W. Od Świsłoczy 
n:\ mel. nr 590 

Maładàja Marysieńka 
Swaìch baćkóu żegnàła, 
Dróbnymi ślózańkami 
Rùczańki abliwàła. 
Abliwàjuczy ślózańkami 
Za tó dzienkawàła, 
Szto jejè hadawàli, 
Usièńku biedù paznàli. 
Jeszczè tóje uczynili, 
Szto z Jàsieńkam zaszlubili. 
Cipièr-że jà, muoj ójczāńko, 
Niczóho ni bajùsie, 
Bo jà za swajèm Jasiulèńkom, 
Jak zà mùram charaniùsie. 
Pakłanisie, moj ójczańko, 
Maìm sióstram i bràciam, 
Razkaży im, razkaży im 
Ab Jàsieńkawuj chàci. 

Nie każy im, mój ójczańku, 
Szto bùdu harawàci, 
Da pawièdz im, mój ródnieńki, 
Szto bùdu panawàci. 
Nichàj majà siestrà i bratók 
Swaich ślózak ni tràcieć (sic). 
Skażyècie im, mój ójczańku, 
Źe u nidzièlu zabàczeć. 
Astawàjsie, majó dzicià, 
Z Pànam Bóham Najwyższym, 
Z swaìm świókram, świokrùchnaju 
I z Jàsieńkom najmìlszym. 
Ni staràjsie, majó dzicià, 
Kab ty nas zasmùcìła, 
Ni jèdź, ni jèdź ty dà nàs 
Z smùtnieńkimi aczkàmi, 
Da pryjeżdżàj, majó dzicià, 
Z dóbrymi nawìnami. 

711. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 700, lecz wolniej 

Oj, wydu ja zà waróta — 
Trawà zielenà, 
Siudy hlanù, tudy hlànu — 
Czużà staranà. 
Zastałàsie u czużych lùdziàch 
Samà ja adnà, 
Ni mà majè radzimańki, 
Adkùl ja samà. 
Aż tàm leciàć dzìki hùsi 
Usió z czużóho kràju: 
Ci wy nie z tahó kràju, 
Skul jà maładà? 
Bo użè majè radzìmańki 
Nidziè ni widàć, 
Tólko na żóutom piesoczku 
Dwa śledóczki znać. 
Oj, adzln że śledóczak 

Kónia waranóho, 
Oj, a druhi że ś!edóczak 
Ójczeńka majehó. 
Pajdù u wiszniówy sadóczak, 
Oj wypuszczu, oj wypuszczu 
Z wiszeńki listóczak, 
Oj zakryju, oj zasłaniù 
Ójczeńkou śledóczak. 
Kab pà tamù śledóczkawi 
Lùdzi ni chadzìli, 
Oj, kàb miniè majè baćkì 
Zousìm ni zabyli. 
Kab pà tamù śledóczkawi 
Ptàszki ni letàli, 
Oj, kàb u miniè majè baćki 
Ródnyje bywàli. 
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712. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 590 

Dzie1 synóu łàwa, 
Tam ójcu słàwa, 
Dzie dziewók łàwa, 
Tam màtcy słàwa. 
Ranó, ràno, ràno! 
Da barù, małójcy, da barù! 
Da bieryècie siekièrki z sabóju, 
Rubàjcie sósnu da dałù. 
Stajàła sósanka kilka lyēt, 
Zrubàli jejè na zahnièt, 
Kab nàsz zahnièt jàsien byu, 
Kab nàsz karawàj kràsien byu. 
Padychódź, karawàju, 
Wyżaj pièczy murawànoj, 

Wyżaj2 stóupa załatóho, 
Wyżaj Jàsia maładóho. 
Wyża,3 mièczy kramienói, 
Wyżaj maładóńki maładói. 
A u nidzièlu ràno 
Bajàrje u pieczyè zapalìli 
Da syrymi drawàmi, 
Jedbàbnyje dymy wyszli, 
Jak mniè maładómu4 

Karawàj piekli. 
Nasz karawàj jak kólàsor>, 
Hùsaczki jak kùbaczki, 
Jak u lèsi pralèsaczki, 
Jak nà nièbi zóraczki. 

713. W. Od Świsłoczy 
na mt:ì. nr 600 

Światy panidzièłku, 
Zepsawàu nam dzièuku, 
Hałouku pakudłàczyu, 
Nóżanki razkràczyu. 
Maładàja ràno ustàła, 
Maładóho papytàła: 

Ci ni czuu, cl ni bàczyu, 
Chto hałouku pakudłàczyu? 
Bo jà u nuōczy ustajù, 
Andaràk ni tàk, 
Chfartùch na bókù 
I trajàk u kułakù. 

1 Wsadząjąc korowaj do pieca 2W chacie pana młodego 3 W chacie młode; 4 v. maładói 
5 v. kalóso 
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SŁUCKIE 

714. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Pjècia1, swàty, haryèłku, 
Zapiwàjcia dzièuku, 
Niechàj nàsi;a dzièwaczka 
I u kasàch ni chódzić, 
Niechàj janà maładzièńkaj£ 
Dziacìnkou nia zwódzić. 

Niechàj hèty dziecinki 
Da wariīot nia łómiać, 
Da wariīot nie łómiać, 
Parohau ni abiwàjuć. 
Nàszyja waróta iz srybła, iz złóta, 
Da nàszaja dzièwaczka wielikaja cnóta. 

715. Słc. Od Lachowicz 
na mel. nr 722 

Oj, hóra, hóra da mniè u bàćki swajhó, 
Da pajdùż ja u lùdzi, ci nia lèpiaj bùdzia? 
Kalì bùdzia dóbra, to tàm zastanùsia, 
Kalì bùdzia kièpska, to nazàd wiernùsia. 

716. Słc. Od Lachowicz 
na mel. nr 722 

Paszłà nàsza dzièwaczka i u dunàj pa wódu. 
Wady ni nahràda k dunàju prypàła, 
Da janàż dùmała, szto rybaczka hràja, 
Aż maładyj dziacìnka konika siedłàja. 

1 Małaja haryełka 
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717. Slc. Od Lachowicz 
na mel. nr 722 

Och1, swatouje, majó panóuje, 
Da czahó wy panajeżdżàli? 
Ci pà haróch, ci pà pszanìcu, 
Ci pà nàszu kràsnu dziewìcu? 
Ni pà haróch, ni pà pszanìcu, 
Da pà wàszu kràsnu dziewìcu. 
Nasz haróch małóczany, 
Saczawìca u kapàch stdć, 
Nàsza dzièwaczka u kasàch siadzłć. 

718. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Oj zà haróju zwany bjuć, Ci.pà hèta zièrniàtka darakója, 
K maladój dzièwaczki swaty idùć. Ci pà hèta dzièciàtka maładója? 
Da nà jejè bàciuszka narakàja: Ni pà hèta zièrniàtka darahója, 
Czahó hètyja hóściki nalahàjuć: Da pà hèta dzièciàtka maładója. 

719. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Zarżàli2 kóni u zielónoj dubrówi, 
Da zaczùła dzièwaczka u nówuj kamóry, 
Da upàła bàciuszku3 ródnamu u nóhi: 
Da niè dawàj, bàciuszka, nie dawàj, 
Chociàż mieniè z hadóczak patrymàj! 
Ràdby ja, dzieciàtka, ciebiè nie dàć, 
Najèchali hóściki, chóczuć uziàć. 
Kroj, màtko, padàrki z bièłaj kitàjki, 
Zamykàj kamóru nówymi kluczàmi, 
Wybiràj karówu z wielìkimi rahàmi. 
Kab majà karóuka u warótach ryknùła, 
Kab majà świekrcuka chórasze na mieniè zirnùła. 

1 Jak za tydzień, pièrad wièsielje da dzièuki pryjeduć 2 Wielka harełka na tydzień przed ślubem. 
Dziewczęta śpiew[ają] s v. ójczańku 

47 Lud bialoruski 
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720. Słc. Od Lachowicz 
na mel. nr 722 

Oj1, rùta, miàta, dróbnyje bazinkì, 
Spaminàjcie mianiè, dzièwaczki! 
Szto u Bóha hadzinki, jak rùtu szczypàli, 
Ciabiè spaminàli, 
Jak wianóczki will, 
To ciabiè zabylł. 

721. Slc. Od Lachowicz 
na mel. nr 722 

Da kawàła ziaziùlka u sadóczku 
Pryłażyuszy hałóuku klistóczku. 
Nichtóż u hètom sadóczku ni bywàja, 
Anno adzin dziecìnka u kàrty hràja, 
Maładùju dzièwaczku k sabiè namaulàja: 
Jedź, majà dzièwaczka, sa mnóju da dómu, 
Bùdziasz majmù bàciuszku wièrnoju słuhoju, 
A mniè maładómu da bùdziasz żanóju. 

722. Slc. Od Lachowicz i Klecka (Szczasnowicze) 

Zażadàła2 dzièwaczka iz rùty wianóczka, 
Iz rùty wianóczka, z kalìny ćwietóczka. 
Pasłàła bàciuszka3 u łùh pa kalìnu, 
U łùh pa kalìnu, u būbr pa ćwiecłnu. 
Jak bàciuszka blìżaj, to kalina wyszaj. 
Niszczaśliwaja u Bóha hadzìna, 

Szto nł uradzìła i u łùzi kalłna. 
Następnie: 

Pasłàła bracièjka u łùh pa kalinu itd. 
Jak bracièjko bliżaj, to kalina wyżaj, 
Szczaślìwaja u Bóha hadzina, 
Szto uradzłła u łùzi kalina. 

(Anièla Masalówa) 

Dziewicz[y] wieczór 2 Sobota [tzn. dzień rozpoczęcia wesela] s ójczāńka 
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723. Slc. Od Lachowicz i Klecka. 
na mel. nr 722 

Och1, rùta, miàta, dróbnaja zièlje, 
Z kìm ciebiè zaszczypnùci ? 
Chadzièm, màtaczka, chadzièm, rubdnieńka, z tabóju, 
Zaszczypniam rùty, miàty z rasóju. 
Da niè mahù, dzièciàtka, da niè mahù, 
Da jà z żàlu rùczeniak nie znimù. 
Oj, rùta, miàta, dróbnaja zièlja, 
Z kìm ciebiè zaszczypnùci ? 
Chadzièm, bàciuszka, chadzièm, ródnieńki, 2 tabóju, 
Zaszczypnièm itd. 

Następnie: 

Chadzièm, siastryca itd. 

Nareszcie: 

Chadzièm, bracièjka itd. 

Zakończenie: 

Choć żàl-ża mniè, siastryca, ci nì żal, ta mùszu iścł, 
Trèbaż mnie twajù rùsuju kósu razplaścì. 

724. Słc. Od Klecka i Lachowicz (w. Szczasnowiczè) 
na mel. nr 722 

Oj2, u lyèsi, u lyèsi miedźwièdź rykàja, 
Znàci u cièbie, dzièwaczka, świekróu lichàja. 
Jaż tamù miedźwièdziu saładzión padkinu, 
Jaż swajù świekróuku u pierynu kìnu, 
Da niechàj toj miedźwièdź saladziny smókcza, 
Niechàj majà świekróuka u pieryni kwóchcza. 
Jānà bùdzie warczàci, 
A jà bùdu mouczàci, 
Jānà bùdzie hawaryci, 
A jà bùdu narawìci. 

(Anièla Masalówa) 

1 Jak wienkie yjuć. Dziew[iczy] w[ieczór] 2 Dziew[iczy] wiecz[ór] 
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725. Słc. Od Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 
na mel. nr 722 

Oj1, czùci, czùci u zielónuj rùci, 
Płàkała dzièwańka da wianóczki ujùczy. 
Paczùu jejè dziecinka kóniki wieduczy: 
Da czahó, dzièwańka, tàkża sìlnie płàczasz, 
Tàkża sllnie płàczasz, ciàżańko uzdychàjesz? 
Jak mniè maładzièńkuj silnie ni płàkać, 
Sìlnie nie płàkać, ciàżko ni uzdychàć, 
U ciebiè maładóho radzìma wielìka, 
A u mieniè maładój daróha szyróka. 
Ni płàcz, dzièwaczka, ni płàcz, maładzièńka, 
Jaż swajù radzìmu charaszè spraszù, 
Jaż tabiè padàrkau paławìnu nadmiènszu. 

726. Słc. Od Klecka (w. Szczasnowicze) 
na mel.nr 722 

Oj2, ni mà, ni mà da dzièwaczki u dóma, 
Paszłà nàsza dzièwaczka da Hóspada Bóha. 
Da staìć hadzìnku, da staìć druhùju, 
Da pakùl anióły dźwièry acczynìli. 
Da anioły dźwièry acczyniàjuć, 
Majè riī&dnaje màtaczki ka mniè nie puszczàjuć. 

(Anièla Masalówa) 

727. Słc. Od Klecka (w. Szczasnowicze) 
na mel. nr 722 

Żàlża3 mnie nà màtku i nà uwièś rŭōd, 
Szto niè dalì pahulàć jeszczè z hód. 
Oj, u łùzi kalìna z ćwiètkami, 
Da niè dali pahulàć z dzièukami; 
Oj, u łùzi kałina z rasóju, 
Da niè dalì pahulàć z kasóju. 

(Anièla Masalówa) 

1 Sobota 2 Dziew[iczy] wiecz[ór]. Sierocie 3 Dziew[iczy] wiecz[ór] 
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728. Słc. Od Klecka (w. Szczashowicze) 

Bardzo poujoli 

Màtkaż1 majà da ródnieńka, 
Nie dawàj da mieniè zà muż, 
Ni cieràj da majè krasy, 
Użè nóczu u razmówaczku. 
Żanóczaja razmówaczka, 
Och, sztó dzień dàj u rabóci 

I u niedzièlku da u kłapóci; 
Dziewóczaja krasowàniejka, 
Ot, sztó dzień dà-j u wianóczku, 
A u niedzièlku da-j u tanóczku. 

(Anièla Masalówa) 

729. Słc. Od Lachowicz i Kłecka 
na mel. nr 312 

Ci2 jà tabiè, màtaczko, da dadzièła, 
Szto ty mieniè addajèsz da zà dzièda? 
Ci jà tabiè kudzièlki nie pràła, 
Ci jà tabiè paścièlki nie słàła? 

Słàła tabiè paścièlku miakièńka, 
Pràła tabiè kudzièlku tanièńka, 
Myła tabiè kaszùlku bielèńka. 

730. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Oj3, u póli, u póli da stajàła łàźnia, 
Szkóda ciebiè, dzièwaczka, za hètaho błàzna. 
Jaż pà hètoj łàźni da chadzìć ni bùdu, 
Jaż hètaho błàzna da lùbić ni bùdu. 
Ni chadzłuszy u łàźniu, da nièdzie padziècca, 
Ni lubìuszy błàzna, da nièdzie padziècca. 

1 Dziewicz[y] wieczór 2 Dziew[iczy] wiecz[ór]. Jeśli pan mł[ody] starszy wiekiem 3 Dziew[iczy] 
w[ieczór]. U subotu wienkieujuć 
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731. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Da1 zà lèsam, lèsam da krutóje pólā, 
Maładàja dzièwaczka pszanbzańku póla. 
Oj, póla, póla da pierabiràja, 
Da kukól, miatlbu da wiīon wykidàja, 
Pierabór pszanìcu karawàj hibàja. 
Da tudèmi ijèchau maładyj dziecinka,' 
Jon jój „Dzień dóbry", jenà jemù niczóha, 
Jon jój „Pamahàj Boh", jenà jemù ni słówa. 
Paczakàj, hardùcha, paczakàj, pyszniùcha, 
Spamianù ja tabiè u bàćka na dwarè, 
Za stałóm sièdziaczy—miod, haryèłku pjùczy. 

732. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Ciż2 ciebiè, dzièwaczka, soniejko uradziła, 
Sóniejko uradzìła, mièsiaczyk paświecìu, 
Mièsiaczyk paświeciu, zóry kałychàli? 
Uradzìła mieniè màci u nówuj świetlìcy, 
U nówuj świetlicy, na syriībj ziemlìcy, 
Kałychàli mieniè da majè siestrycy. 

733. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Oj3, u Słùcku, u Słùcku da nà nówom gànku 
Da kacìła dzièwaczka czyrwonu kitàjku, 
Da janà kacìła, jejè ciómna nóczka zachwacìła, 
Jenà maładzièńka zasnùła. 
Pryszłà jejè màtaczka, nie czùła. 
Dzież, majó dzieciàtko, da kitàj padzièła? 
Da u nówiīoj kamory wisić na prabói, , 
Chùstkaju nakryta, śleźmì ablìta. 

1 Dziewicz[y] wieczór 2 Dziew[iczy] wiecz[ór] 3 Dziew[iczy] wiecz[ór] 
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734. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Da1 chadzìła dzièwańka pa pólu, 
Wiłà sabiè wianóczki z kukolu, 
Da prasìła bàciuszki dzieniuoczka, 
Panasìć z kukólu wianóczka. 
Da panasì, dzieciàtko, panasi, 

A u wièczar dzièwaczkam addasl, 
Daj u wièczar dzièwaczki razaujùć, 
Jany tabiè kwiètaczki pabierùć, 
Jany tabiè pièsieńki zapajùć. 

735. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Da2 stajàła dzièwaczka pad leskóm, 
Da klłkała màtaczki hałaskóm: 
Da mieniè, màtaczko, da mieniè, 
Wiècznaja siróta biez ciebiè, 

Usiàż majà paràdeńka u ciebiè. 
Och, ràdab ja, dzieciàtka, ktabiè ustàć, 
Ràdu, paràdu tabiè dać. 

736. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Och3 i dóżdż idziè i pluchóta, 
Uziałà dziacìnku da żanìcsia achwiīota. 
Och, cì achwóta, da ci ni achwóta, ta mùszu, 
Uziałà dzièwaczka maładzièńkaja za dùszu. 

737. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Parà4 tabiè, sóniejka, da zà bor zajchódzić, 
A mniè maładómu jèchaci da dómu. 
Da-j u majŭōm dómi hałuby brukàjuć, 
Hałuby brukùjuć da wały buszùjuć. 
Da dziàkuju Bóhu da zà swajhó bàćka, 
Jon hałuby nakórmić, a wały napóić, 
Jon wałóm trawicu, hałubóm pszanìcu. 

Dziew[iczy] w[ieczór]. Wienki ujuczy 2 Jak wienkie ujuć. Sierocie 3 Dziew[iczy] w[ieczór] 
Sobota. Jak u dziecinka chatu myjuć 



376 PIEŚNI WESELNE 

738. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

U1 niedzièlu ràna da pà sadù chadżù, 
Da pà sadù chadżù, da prysàdu sadżù, 
Ja u swajhó bàciuszka ni żanàty chadżù. 
Da żanìsie, synku, da biery dzieuczynku, 
Da niè biery udówy, bo niè daść Boh dóli. 
Bo u udówy sèrca jak zimóju sónca, 
A u dzièuki sèrca jak wiesnóju sónca. 
Da wiesnoju sónca choć janó chmùrnieńka, 
Choć jenó chmùrnieńka, da kall cièpleńka. 
A u zimóju sonca, choć jenó jàśnieńko, 
Choć jenó jàśnieńko, da janó zìmnieńko. 

739. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Jak2 tabiè, màtaczko, da niè żàłka, 
Szto ty próci nóczy da dzicià szlesz, 
Czamù jemù prawadnikà da niè dajèsz? 
Dàjża mniè, màtaczka, prawadnìk 
Da u pràwuju rùczańku bièły rucznik, 
A u lèwu rùczańku da daróhu. 
Jedź, majo dzièciatko, da zdarówa! 

740. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Da3 iszll dziacinki da cierom rubàci, 
Ciebiè maładóha da bierùć hulàci. 
Da hulàjcia, dzieciuczki, ja nià màju czàsu, 
Pajdù szukàci kahó niètu u chàci. 
Oj, niètu, niètu cichaje razmówy; 
Màtka staràja, siestrà małàja. 
Da niemà mnie niībczy ani a póunaczy, 
Da majój màciery nimà pamóczy. 

1 W sobotę u młodego, gdy proszone dziewczęta przyjdą chatę myć a Jak młodzieniec do narze-
cz[onej] jedzie 3 Jak dziecinka wybirajecca da dzieuk[i] 
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741. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Pa1 kamóry hałubók hudziè, 
Pa świetlìcy hałasók idziè. 
Tam dziecìnka ubiràjecca, 
U bàciuszki jon pytàjecca: 
Bàciuszka moj ruōdnieńki, 
Kuolkiż wiellsz da swatóu sazwàć? 
Dziciàż majó ruodnieńkaja, 

Jedź sabiè da nà Ukràjnu, 
vSaźwì sabiè i usiù radzimu 
I pà puchówuju piarynu, 
Pa maładùju kniahiniu. 
Piarynaju zaściłàć bùdziàsz, 
Kniahiniaju pasyłàć bùdziasz. 

742. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Jaka tabiè, màtaczka, nie żàłka, 
Szto ty próci nóczy dzicià szlesz! 
Czamù jamù prawadnikà da nià dajèsz? 
Dàjża mniè, màtaczko, prawadnik; 

Pràwuju rùczańku bièły rucznìk, 
A u lèwuju rùczańku da daróhu. 
Jedź, majó dzieciàtko, da zdarówa! 

743. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Dzież3 ty, dzièwaczka, chadziła, 
Szto ty swajù hałouku ubialìła? 
Da chadziła, dzièwaczki, u wiszniou sad, 
Da nà majù hałóuku ćwiet napàu, 
Jon majù hałcuku i ubielìu. 

744. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Zielónaja4 rùta, żóuty ćwiet, 
Czamùż ciebiè, dziacinka, douho niet? 
Napisàłab piśmó—nie umièju, 
Da pasłàłab pósła--nie śmièju, 
Da paszłàb ja samà—bajùsie, 
Wielikaja daróha -spaźniùsie. 

Daj u tój darózi staraży stajàć, 
Janyż mieniè syjmàjuć, 
Pa kaśniczkóch paznàjuć, 
Nie tàk mieniè pa kaśniczkóch, 
Jak pà kaśniczóczku, 
Jak pà majóm dziewóczom stanóczku. 

1 Jak młodzien[iec] wybiera się do dziewki 
s Niedziela. Zanim pan mł[ody] przyjedzie 

2 Gdy ojcowie wyprawiają młodego do narzeczonej 
4 Zanim młody przyjedzie do swej narzecz[onej] 

. -iii L,uci biatoruski 
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745. Slc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Da1 pà sadù chadżù, 
Da prysàdy sadżù, 
Da kapàla łózu, 
Da sadzlła różu, 
Da prasìła bàciuszka 
Szczyreńka, 
Kab zaczyniàu waróta 
Szczylnieńka. 
Bùdzia jèchać dziacìnka 
Z swatàmi, 

Da patópcza winahràd 
Kaniàmi. 
Da ni żałùj, dziecìnka, 

Zielónych kwiat, 
Da pażałùj, ródnieńka, 
Maładych lat. 
Zielónyje kwiètaczki— 
Satrùcca, 
Maładyja lèta— 
Minùcca. 

746. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Suchwalàusia2 swàtkó swajèju żanóju: 
Szto majà żanà da rabótnaczka, 
Siem saraczók da niè mnūożaczka, 
Siem niedzièl da chfartùch szyła, 
Pakùl abièd zwaryła 
I chfartùch i znasiła. 

747. Słc. Od Lachowicz i Klecka 

Nasz3 dziacìnka wus, baradà, 
Czamù rxia żanìusia za maładà? 
Da myszy hrószy zawałakłł, 
Da zà mieniè dzièuki nie paszlł. 
U miniè dabrà, bahàta 
Cèuka mukł nabìta, 
Tórba hrószej zaszyta. 

1 Niedziela. Zanim przyjedz[ie] pan młody 2 Zaraz po przyj[eździe] mł[odego] śpiewają do swata 
3 Jak młody przyjech[awszy] siądzie przy stole 
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748. Słc. Od Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 
na mel. nr 722 

Oj1, rànniaja ptàszka pa zarù szczabiècza, 
Maładàja dzièwaczka swajè màtki2 kllczà, 
Oj, klìcza, klìcza, da pramaulàje 
I k syrój ziemlìcy da prypadàje: 
Oj, ziemlàż majà syrùssieńkaja, 
Byłà u mieniè màtka maładziùssieńkaja, 
Da niè dàużaż joj Buoh mieniè hadawàci, 
Z dóbrymi ludźmì da paraunawàci. 
Hadawàłaż mieniè da czużàja màci, 
Raunawàłaż mieniè k czużómu dzieciàci. 

749. Sìc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Da3 nà nièbi sóniejka jedrenó, 
Czemù twajè, dzièwaczka, ruodnaje màtki nie widnó? 
I ustàń, dzièwaczka, sièni nówyje pierajdzì, 
Ruodnaje màtki na bièłiīoj łóży, 
Riīōdnaje màtki pahladzì. 
Ja-j nì raz i nì dwa 
Sièni nuowyje pieràjszłà, 
Ródnaje màtki na bièłuj łóży ni znaszłà. 
Czarawiczkami syrùju ziemlù zhruzìła, 
Bièłuju chùstku drùbnymi śleźmł zmaczyła. 

750. SIc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Dzièwaczki4 majè, siastrycy, 
Nie pjècie majehó pierapóju, 
Miīoj pierapiīōj z wadóju. 
My jèchali da cièraz rèczku, 
Nabràli da wady u bóczku, 
Dzièwaczkam da zà haryèłaczku. 

1 Sierocie. Niedziela 2 v. baćka 3 Drużki sierocie śpiewają * Jak młody na podwórze wjeżdża — 
— swacha maładoho pod zamk[niętymi] wrotami 
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751. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Da1 chadzlla dzièwaczka pamìż huor, 
Wybiràła drùżaczki na wybŭor, 
Pasadzìla drùżaczki wysóko, 
Samà sièła maładziènka wyszaj ich. 
Dùmała, hadàła bólaj za ìch: 
Bièły majè rùczańki da u màtki, 

Da cì bùduć bièłyja u świekràtki? 
Bièłyż màje rùczańki i u wiīojca, 
Da cłż bùduć bièłyja i u małŭojca? 
Da bùduć rèczańki lelèci (sic), 
Da bùduć majè rùczańki bialèci. 

752. Słc. Od Klecka (w. Szczasnowicze) 
na mel. nr 722 

Nie2 mùsieła màci pierabyć dziciàci, 
Ażnóż majó dziciàtko samó zbyłósie, 
Ciómnaje nóczy na miedù spiłósie. 
Jaż tyje dùmała, szto wały pahnàła, 

Ażnóż majè wóliki ryknùli u chlewiè. 
Zapłàkało dziciàtko na czużój staraniè, 
Na czużój staraniè, u świókra na dwarè. 

753. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Da3 czahó ty, dzièwaczka, schmurnièła? 
Znàci twajà hałóuka balèła. 
Da balèła hałóuka wa outórak, 
Nie bàczyła dziacìnka dzion sórak, 
Da màju ja àd Bóha da nadzièju, 
Szto pryjèdzie dziacìnka u niadzièlu. 

Choć niè u hètuju, ta u tùju, 
Chaciàż jemù śnièdaci zhatùju. 
Da zarèżu hałubkà rabóha, 
Da dlà swajhó dziacìnki maładóha; 
Da zarèżu hałùbku sìwùju, 
Da dlà swajhó dziacłnki młłaho. 

754. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Da' kawàła zieziùlka u sadóczku 
Pryłażyuszy hałóuku k listóczku; 
Da chtóż majo hnièździeczko razaujè, 
A chtóż majè dziètaczki pabierè? 

1 Niedziela. Przed przybyciem młodego druhny śpiewają 2 Niedziela. 3 Niedziela. Po przy-
jeździe młodego, jak maładuju prybioruć u stużki 4 Przed odjazdem do ślubu 
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Abazwàusie saławièjko i u barù: 
Ja twajó hnièździeczko razaujù, 
Jaż twajè dziètaczki pabierù. 
Da plàkała dzièwaczka u świetlłcy 
Pryłażyuszy hałóuku k ziemlicy: 
Chtoż majù kósaczku razpleciè, 
Chtoż mieniè maładzièńkuju da 
Abazwàusie dziecìnka i u damù: 
Jaż twajù kósaczku razpłātù, 
Jaż ciebiè da szlùbu zawiādù. 

szlùbu zawiedziè? 

755. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Da1 dà dùbu, lèbiedzi, da dùbu, 
Parà tabiè, dzièwaczka, da szlùbu. 
Da dà dùbu lèbiedzia nie pryhnàć, 
Da dà szlùbu dzièwaczki nie prybràć. 
Da dà dùbu lèbiedzia pryhnàli, 
Da dà szlùbu dzièwaczku prybràli. 
Màtkaż2 majà, majà ródnieńka, 

Nie paźnì mieniè późnieńko, 
Wypraulàj rnieniè zarànieńko3. 
Nas papy douho czekàjuć, 
Cèrkouki admykàjuć, 
Prystóły da zaściłàjuć, 
Nas maładych i źwienczàjuć. 

756. Słe. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Oj4, nì mà, ni mà da dzièwaczki u dóma, 
Da pajèdzie dzièwaczka da Hóspada Bóha, 
Da Hóspada Bóha, da Bóha malicca, 
Ci wièdajesz, maładzièńka, dzie stanawìcca? 
Da niè stanawisia pasieród kaścióła, 
Stań sabiè, maładzièńka, blìzko prystóła, 
Da àniały icìmuć i dólu nieścìmuć, 
Da bùduć pytàci, szto zà dólu dàci? 
Ci chlebawùju, ci hraszawùju? 
Chlebawùju dàuszy, da bahàta bùdzie, 
Hroszawùju dàuszy, da Bóha zabùdzie, 
Usielàkuju dàuszy, spaminàci bùdzie. 

(Anièla Masalówa) 

1 Przed wyj[azdem] 
3 v. barździèńko 

do kościoła śpiewają 2 Dla młodego -
4 Tę pieśń śpiewają tak młodemu, jak i młodej 

wybierając się [do] kościoła 
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757. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Iz1 sybóty da nà nièdzièlu, Razasłàli ryżo zółato, 
Tam dzièwaczka son saśnìła, Razpuśdli da bièły zamszók. 
Màtaczcy da hawaryła: Dziciàż majó ruodnièńkajo, 
Màtkaż majà ródnieńkaja, Sìwy hałuby, da swaty twajè, 
Sztoż jà za són śnlła, Ryżo zółato — kiīoski twajè, 
Nalecièli (sic) sìwy hałuby, Bièły zamszók — ślózki twajè. 

758. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Pakacìusia2 kryształ da pà sanażàci, 
Da zadùmau dziecìnka da dzièwaczku uziàci: 
Da majà dzièwaczka jak lèbiedź bielèja, 
Jak jàż jejè uhlèdżu, majó sèrco mhlèja. 

759. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Da3 pajèdzie dziecłnka da dóli szukàci, 
Wielìć swajmù bracièjku kóni zakładàci: 
Da niechàj moj kónik na paràdzi staìć, 
Pokul mieniè bàciuszka ni pahasławìć. 

760. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Sypsia4, pszanica, u nówyja karyta, 
Karmiècia kóni u wielìku daróhu, 
Daj u tój darózi da trói warótau: 
U pièrszyja waróta da mièsiaczyk świècić, 
LJ druhìja warota da sóniejko zydzie, 
U trèjcija waróta da dziecìnko ujèdzie. 
Da mièsiaczyk świècić, wldnièńko bùdzia, 
Da sóniejka sydzie, cièplèńka bùdzie, 
Da dziecłnka ujèdzie, wiesièleńka bùdzia. 

1 Dziewicz[y] wieczór 2 Jak chatu dziecinku myjuć 3 Panu mł[odemu], na odjezdnem do na-
rzecz[onej] 4 Jak dzieciuk wybiraj[ecca] do dzieuk[i], Niedziela 
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761. Slc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Lecl1, saławièjka, da niè abaulàjsie, 
Użèż twajù zieziùlku sałauì absièli, 
Sałaul absièli, pièsieńki apièli. 
Niechàj absiedàjuć (sic), da jà tym niè dbàju, 
Ja swajù ziaziùlku miż usich paznàju. 
Da u majè zieziùlki (sic) da rabóje pièrca, 
Da rabóje pièrca, załatóje krylca. 
Da jèdź, dziecìnka, da niè (sic) abaulàjsia, 
Użèż twajù dzièwaczku drùżaczki absièli, 
Drùżaczki absièli, pièsiańki apièli. 
Niechàj absiadàjuć (sic), da jà tym nià dbàju, 
Ja swajù dzièwaczku miż zù sfch paznàju: 
Da u majè dzièwaczki razplèciena kasà, 
Razplèciena kasà, zapłàkany głazà. 

762. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Oj2, nimà nimà3 da dziacìnki u dóma, 
Da pajèchau dziacinka daj u hubrad mièsta, 
Daj u huorad mièsta kuplàci żalèza (sic), 
Żalèza kuplàci, koniki kawàci. 
Da bùdziam jèchać daróhi, 
Siem mìl baràmi, siem mìl baràmi, 
Pólam, kramieniàmi, 
Da bóram, kareniàmi, 
A pólam, kramièniam. 
Bùdzia biībr szumièci, 
Kramiènie źwinièci, 
Bùdzie tóje bajàrja 
Da nà nas hladzièci. 
Bxībh tamù dajè, 
Czyj to syn jèdzie, 
Jeszczèż najlèpiej, 
Czyìm ziàciam bùdzia. 

1 Jak dzieciuk da dzieyki wybieraj[ecca] 2 Niedz[iela]. Gdy młody jedzie do narz[eczonej]. 
Wdrodze 3 v. niamà 
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763. Słc. Od Lachowicz ì Klecka 
na mel. nr 722 

Pa1 sieniàch chadżù, kosańku czeszù, 
Haścièj spadziejùsie. 
Wydu na hóry, hlànu pad zóry, 
Ci niè jèdzie mūoj mileńki? 
Oj, jèdzie, jèdzie różówy kwiècie, 
Szto zawiazàu da mniè świècie. 
Stupłu na gànāk i zniàu muoj wiànàk, 
Usióż majó krasawàniejka. 
Bajùsie màtki iścł pa kwiètki, 
U waharód pa wasìlki; 

Skóczu u waharód, wyrwu wasilók, 
Stànuż ja miż dziewaczók. 
Dzièwaczki skàczuć, kósaczki màjuć, 
Jenyż mieniè ni prymàjuć, 
Dzieciuczki skàczuć, padkóuki blàszuć, 
Na mieniè ni spahlànuć. 
U nówuj świetlicy pjuć maładzicy, 
Tudyż mieniè paklikàjuć: 
Siudy, dzièwaczka maładzièńkaja, 
Bùdziesz nàsza tawàryszka. 

764. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Jèchali2 swaty, zimà, haj (sic) zielóny, 
Zimà, haj zielóny, cièraz sad wiszniówy, 
Sad pałamàli, sakałà sahnàli, 
Załatùju czàszaczku kóniki staptàli. 
Akażysia, dzièwaczka, da ci bùdziasz nàsza? 
Da my sad prysàdzim, sakałà prynàdzim, 
Załatùju czàszaczku inszuju naràdzim. 

765. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Czełóm,3 majà màtaczka, my dà wàs! 
Ci zdarówa dzièwaczka tut u wàs? 
Da zdarówa, zdarowa jak zimà, 
Da wiesióła, wiesióła jak wiesnà, 
Da robóczaja, raboczaja jak lèto, 
Da bahàtaja, bahàtaja jak wósień. 

1 Niedz[iela]. Dzieucy, jak maje dzieciuk pryj[echać] 2 Niedz[iela]. Jak przyjedzie małady do 
dzieuk[i], na dware swach[a] paje 3 Niedz[iela]. Jak pryj[edzie] swacha z mał[adym] da dzieuk[i] 
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766. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

U1 kancy siełà da miećuoł mieciè, 
A nà dwarè dróbny dóżdżyk idziè, 
A dziadnka da nà dwarè staìć 
U bàciuszki na nà dwiīōr prósić. 
A dzièwaczcy da zà żàl stàła, 

Bàciuszku da dà nuoh upàła: 
Bàciuszka moj ruodnieńki, 
Ciż wy ich dà prymàjcia, 
Ciż wy ich dà adpraulàjcia. 

767. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Oj,2 cièścia, bàćka, puścì u padwŭorja, 
Puścł u padworja — bièłaja zastólja! 
Jaż twajó padwórja kapytàmi sabjù, 
Bièłaja zastuolja da miedàmi saljù. 

768. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Da3 klikali dzièwaczki na pasàd. 
Da sztóż wam, hùsaczki, da tahó, 
Jeść u mieniè bàciuszka dla tahó. 
Jak nà pasàd iszłà, jak róża syszłà, 

Jak nà pasàdzi sièła, 
Jak rùta naśpièła, 
Jak z pasàdu ustàła, 
Jak miàta zwiàła. 

769. Słc. Od Lachowicz ì Klecka 
na mel. nr 722 

Dzièwaczki4 majè, siestrycy! 
Bierècie rożóczki u rùczki, 
Baraniècie majè kósaczki! 

Dzièwaczka nàsza, siestryca, 
My różaczki da rùk pabìli, 
Twajè kósy ni ubaranìli. 

1 Niedz[iela]. Na podwórzu, gdy młody przyj[edzie] 2 Gdy proszą o wpuszczenie do chaty 
3 Gdy pannę mł[odą] posadzą na dzieży 4 Jak kasu razpletuć 

49 Lud bialoruski 
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770. Slc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Kacìlisie1 kalósa (sic) da pà bùjnoj rasiè, 
Zapłàkała dzièwaczka da pà rùsuoj kasiè, 
Ni tàk janà pa kasiè, jak pà kaśniczkù. 
Jaż ciebiè nasiła, wieś świèt krasiła, 
Jaż ciebiè kuplàła, pa talàrù dawàła. 

771. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Razpleciècie2 kósu maładój dzièwaccy, Janóż was nasiła, wieś świèt krasiła, 
Oj, kìńcie uploty na jejè màtaczku3. Janóż was kuplàła, dóraho dawàła, 
Màtka razhórnie i k sèrcu pryhórnie: Siestrè darawàła. 
Oj, uplóty, uplóty majhó dzieciàci, 

772. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Màtkaż majà ruodnieńkaja, Dziciàż majó da rūodnieńko, 
Pierajdzi mnie daróżańku Niechàj tabiè Hóspad pierūojdzie 
I z szczàściem, i z dólaju, I z szczàściem, z dólaju, 
I z Jùrjam, i z Mikółaju, Z szczaślìwaju da hadzinaju, 
Szczaśliwaju da hadzìnaju Z póunaju da sudzìnaju. 
I z póunaju da sudzìnaju. 

773. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Màtkaż majà, majà wiszeńka, Śłózkami da nóżki zmyju. 
Prystupìsia ka mniè blizieńka, Kóskami da rùsieńkimi, 
Pakłaniùsia tabiè nizieńka, Ślózkami da dróbnieńkimi. 
Kóskami da ziemlù skryju, 

1 Podczas rozplatania 2 Podczas rozplatania kosy 3 v. siestrycu 
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774. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Da1 czyjàż to pàni màtaczka 
Z pad nièba da paziràja (sic), 
Janà Bóha suchwalàja: 
Puści mieniè, da Bóża, z nièba, 
I z nièba da mihlicaju, 
A nà ziemlù da rasìcaju. 
A u wakónca jàsnym sóncam 
Je dzicià da naradżóna, 

Siedzić jenó asiraczóna. 
Naradżóno lebiedzinkaju, 
Pasadżóna siracìnkaju, 
Naradżóna da lebiódkaja, 
Pasadżóna da sirótkaju. 
Dziàkuj wam, dà susièdaczki,' 
Szto majó dzicià da hadawàli, 
Da szlùbu da wypraulàli. 

775. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Paszłó2 wièniejka pa zà tyniejku 
Chmàrkaju apuścìuszysie, 
Paszłà dzièwaczka pa zà stóljejku 

Ślózkami ablìuszysie, 
Slózki róniaczy, rùczki łómiaczy 
I u Bóha dóli prósiaczy. 

776. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

U3 ciebie, mièsiaczyk, da dwà rażki, dwa rażkì, 
U ciebiè, dziecinka, da dwà bratki, dwa bratkì! 
Da adzìn bratkó waranóho kanià siedłàja, 
A druhì bratkó ciebiè maładóho nauczàje: 
Da biery, bratkó, da szto u zółaci, 
Da biery, bratkó, da sztó u rózumi, 
Da my zółata joj prykùpim, prykùpim, 
Da my rózumu joj nì ułóżym, ni ułóżym. 

777. Słc. Od Lachowicz i Kiecka 
na mel. nr 722 

Oj,4 zwonuok, zwoniīōk, zielóny (sic) klon, 
Da ni sam jón zwinìć, haljó jahó, 
Da nì sam jón szumìć, liścio jahó. 
Oj, słàuny, słàuny da dziecinka, 

Da nì sam jón, słàuny bàćka jàhó! 
Puściu niesłàwu na uwièś świet, 
Da-j i ażānìu dziecìnku na uwièś wiek. 

1 Sierocie, przed wyjazdem do ślubu 
śpiewajuć, tady, jak da szlubu jechać 

2 Pierad szlubam, jak pa zastolju chodziać 
4 Dziecinku, pierad szlubam 

3 Dziecinku 

49* 
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778. Slc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Iz sybóty (sic) da nà niedzièlu, 
Tam kóniki da wódu pìlì, 
Samy z sabóju da hawaryli: 
Siehóniaczy da subótańka (sic), 
A u zàutra da niedzièlańka, 
Paśpièła nam daróżańka 

Da sunieràlskaho (sic) dwarà, 
Pa karalóuskaja dzicià. 
Karalóuskaho dzieciàci tak nie uziàci 
Biez miódu saładzièńka, 
Biez winà zielenièńka. 

779. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Oj,1 klonia, klónia, u ciebiè wierchà niètu! 
Znać u ciebiè, dzièwaczka, da bàciuszka niètu. 
Bo u mieniè wierszóczak, dóżdżyk izniàu. 
Byu u mieniè bàciuszka, Haspód (sic) uziàu. 

780. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Da czyjà hèto ślózaczka 
Kraj móra da kaciłasie, 
Żóuty czwyr2 pramywàjuczy, 
Bièły kramienièc prabiwàjuczy, 
Swajhó bàciuszka da szukàjuczy. 

Toż maładuōj dzièwaczki hètaja ślózańka 
Kraj mora da kaciłasie, 
Żóuty czwyr2 pramywàjuczy, 
Bièły kramienièc prabiwàjuczy, 
Ródnaho bàciuszka da szukàjuczy. 

781. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Da3 stajàć sadóczki u try radóczki: 
U pièrszom sadóczku da zieziùlka kujè, 
A u druhóm sadóczku saławièj szczābiècze, 
U trejciuōm sadóczku da dzièwaczka płàcza. 
Da zieziùlka kujè, szto dziatók nie màja, 
Saławièj szczabiècze, drużyniu źbiràje, 
Da dzièwaczka płàcza, szto màtki nie màje. 

Sierocie3 do ślubu wybierając się 2 v. piesók, żwir 3 Sierocie, przed wyjazdem do ślubu 
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782. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Da1 płàkala dzièwaczka u świetlìcy 
Pryłażyuszy hałóuku k ziemlìcy: 
Bièdnaż majà hałóuka u kwièci, 
Nie mà-ż majè màtaczki na świèci. 
Bièdnaż majà hałóuka u wianóczku, 

Nie mà-ż majè màtaczki u radóczku. 
Prysłàu Boh anioły iz nièba, 
Uziali maju màtaczku jak trèba, 
Da prysłàu anióły z świecóju, 
Uziàli majù màtaczku z sabóju. 

783. Slc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Zielónaja2 dubrówańka, 
Czamù u ciebiè jawaróu mnóho, 
Zielónaho da ni hódnaho, 
Listóczka ni z hódnaho? 
Maładàja dzièwaczka3. 
Czamù-j u ciebiè baćkóu mnōho, 
Riīodnaho da nì hiiodnaho, 
Paràdaczki ni z hŭodnaho? 
Jeść kamù da pìci, jèści, 
Da nièkamu da łàdu wieścì, 

Jeść kamù wiesielìcisie (sic), 
Nièkamu pażurycisie. 
Dzièwaczki majè siestrycy, 
Muoj baćkó4 pad trymà zamkàmi: 
Pièrszy zamóczak — zielóny dziernóczāk, 
Druhì zamoczak — żuouty piesóczàk, 
Trèjci zamoczak — cisówaja dószczaczka. 
Zielóny dziernók adkidàjsie, 
Żuouty piesok adsypàjsie,. 
Cisówaja dószczaczka, acczyniàjsie. 

784. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Znàci5 sakałà pa letàniejku, 
Szto jón nìzka letàje, 
Znàci dzièwaczku6 pa wiesièlejku, 
Szto nì bàćka spraulàje: 
Dwuor nì szyróki, zbŭōr ni wieliki, 
Radzimy ni paławìny. 
Oj, saszlù, paszlù sìwaho sakałà 
Na tój świet dà pà bàciuszka, 

Siwaho kanià u Ukraìnaczku 
Da pà swajù radzimaczku. 
Siwy koń bieżyć, ni dabiehàja, 
Saławièj ni dałetàja, 
Mūoj bàciuszka ni pramaułàja, 
Saławièj lācìć, siwy kuŭń bieżyć, 
A radzìmy ni paławìny. 

1 Sierocie, przed wyjazd[em] do ślubu 2 Sierocie przed wyjazdem do ślubu jeśli młodemu: 
dziacłnko 4 v. màtaczka Sierocie śpiewają 6 v. dziecłnku 
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785. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Swatèuje1 majó, panóuje, 
Wy jèchali da try mìli, 
Czamù chwaszczù da niè narwàli? 
Maładóho ni szarawàli? 
Nàsza maładà jak syr bièła, 
Wasz małady jak pień aharèły; 

Nàsza maładà jak surawièszka, 
Wasz małady jak haławièszka; 
Nàsza maładà jak łàstauka, 
Wasz małady jak zàsłanka; 
Nàsza maładà jak z zółata, 
A wàsz małady jak dółato. 

786. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Da siedàje dzièwaczka na wózi, 
Prósić janà u bàciuszka spamóhi: 
Da spamaży, bàciuszka, spamaży, 
Waranóho kónika padpraży. 

Padpraży kónika pad mūōj wiīōz, 
Kab mieniè maładzièńku da szlùbu wioz. 
Ni padprażèsz kónika tak pajdù, 
Takì z swaim dziecìnkam szlub waźmù. 

787. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Oj,2 hùk, huk dà pà dubrówi, 
Oj, pył, pył dà pà dàrózi, 
Tam dzièwaczka da szlùbu jèdzie. 
Jejè dóla sustreczàje, 
Janà u dóli pràudy pytàje: 

Och, dóla, da majà dóla, 
Kali dóbra, jèdź sà mnóju, 
Kali kièpska, pływì z wadóju, 
Kalì dobra, to nażywièszsie, 
Kali kièpska, to napłàczeszsie. 

788. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Da3 bieżècie, kóniki, padbiehàjcia, 
Da nà tyja daróżki patraplàjcia, 
Da nà tyja darożki krutyja, 
Da pàd tyja cèrkauki światyja. 
Da-j u tych cèrkoukach kruty rŭoh, 

Da-j u tych cèrkoukach Hospod Bŭōh. 
Zielónaju rùtańku świencàjuć, 
Nas maładzièńkich zwienczàjuć, 
Szóukam (sic) rùczańki zwiàżuć, 
Tahdy tabiè i pràudu skàżuć. 

(A. Masalówa) 

1 Na wyjezdnem do ślubu 2 Jadąc do ślubu 3 Jadąc do cerkwi 



SŁUCKIE 391 

789. Slc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Oj,1 hulà pczuōłka u barù, 
Huduczy da hawaryła: 
Ja u barù da spaźnìłasie, 
Ad pcziībłak adbìłasie 
I k barù prybiłasie. 
Płàkała dzièwaczka u cèrkwi, 

Płàczuczy da hawaryła: 
Bóżaż miīoj dà milùsieńki, 
U cèrkaucy spaźniłasie, 
Ad dzièwaczok adbìłasie 
I k dziecìnku pryłuczyłasie. 

790. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Da2 stajàła pszanìca pry darózi, 
Da stójaczy jànà hawaryła: 
Da dadzièła mnie tùt stójaczy 
Da pàd hètym kałaskóm jedrènym, 
Da pàd hètym zièrniàtkom załatym. 

Da płàkała dzièwaczka u cèrkaucy, 
Da płàczuczy hawaryła: 
Da dadzièłaż mnie tùt stójaczy 
Da pàd hètym wianóczkam rućwianym, 
Da pàd hètym autaróm załatym. 

791. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Chwàła3 tabiè, da pànie Bóża, 
Szto my papà da aszukàli, 
Ni dóraha za szlùb dali: 
Za kniazià da maładóha — 

Poutarà da załatóha, 
My zà swajù da paniènaczku 
Siem załatych i kapièjaczku. 

792. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

U4 cèrkaucy da pabywàli, 
Pierścionaczki da pamieniàli: 
Za jahó da jaławienyje 

A majè da darahije, 
Ja zà swajè pazłaczonyje, 
A zà jehó pazyczónyje. 

1 Wyszedłszy z cerkwi 2 Odjeżdżając spod cerkwi 3 W drodze do chaty 4 Powracając 
2 cerkwi 
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793. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Pryjèchała1 da dzicià i z wiencà, 
Z wielìkai da daruożańki, 
Upàła baćkù da nà nuożańki: 
Bàciuszka muōj riīōdnieńki, 

Razwienczàj mieniè maładùju! 
Dzièciaż majó rūodnieńkajo, 
Lèpiejżaż mnie stó rublóu dàci, 
Jak mniè ciebiè razwienczàci. 

794. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Nie2 marakùj, majà màtaczko, 
Szto my pubzno da paźnìlisie, 
Bo niè było da papà u dóma, 
Da pajèchau da dà Albówa 
Klùczyki da kupawàci, 
Cèrkaùku da admykàci, 

Dwóje dzietók da pawienczàci. 
Adnó dziècia da radżónaja, 
A druhóje da sudżónaje, 
Adnó dziècia sam Bóh radziu, 
A druhóje Hóspad sudzìu. 

795. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Czamù,3 ziaziùlka, czamù, siwièńka, 
Tahdy da niè kawàła, 
Jak sady ćwilì, wiszańki zaćwitàli? 
Czamù dzièwaczka maładzièńkaja, 
Ot, tahdyż nie płàkała? 
Jak swaty bylì, harèłku pili, 

Jak ciebiè da zapiwàli? 
Da jàż dùmała, maładzièńkaja, 
Szto jany żartawàli, 
Aż tyje żàrty pryszlì da pràudy 
I uziali da pawienczalì. 

796. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Pryjèdź,4 majà màtaczko, z pirahàmi, 
Wykapaj rùtańku z karaniàmi. 
Ni pajèdu, dzièciatka, z pirahàmi, 
Ni wykapaju rùtańki z karaniàmi. 

Pryjèdź, majà dzièciatko, z kasóju 
Da wykaś rùtańku z rasóju. 
Ni pajèdu, màtaczka, z kasóju, 
Ni wykaszu rùtaczki z rasóju. 

1 Przyjechawszy z cerkwi, pod domem 
4 Na wyjezdnem 

2 Po powrocie z cerkwi, pod domem 3 Po ślubie 
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Ustawàj, majà màtaczka, rànieńka, 
Paliwàj rùtaczku czàścieńka, 
Da niè stànie wadzicy u krynìcy, 
Da paliwàj winóm iz szklenìcy. 

Da-j ni adnajè nóczańki ni dàspàła, 
Zielónaju rùtaczku paliwàła, 
Da użèż twajà rùtaczka daunó zwiàła. 

797. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Bàciuchna1 muoj riīōdnieńki, 
Waźmi kanià da zà uzdèczku, 
Wywiedź mnie dà nà hùłaczku, 
Pakażyż mnie dà daruotaczku. 
Dzièciaż majó da rŭodnieńkajo, 

Waźmù kanià da zà uzdèczku, 
Wywiedu da nà hùłaczku, 
Pakażùż da dariīożaczku. 
Szto majó da tabiè dajù, 
Twajè dóli nie uhadàju. 

798. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Da2 dzièwaczki, majè siestrycy, 
Da zawiècie u namiótāczku, 
Bùdu szanawàć jak kwiètaczku. 
Szto sybóty (sic) wymywàć bùdu, 
Szto niedzièlki (sic) zawiwàć bùdu. 

799. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Da niè hetùj swàsi dzièuki pawiwàć, 
Trèba hètuj swàsi da świniàm mieszàć. 
Ciepièrżaż mnie chùstka pùstka, 
Da ciepièr mnie kaśnik hnuśnìk, 

Da ciepièr mnie tkànka kachànka, 
Da ciepièr mnie czepièc maładzièc. 
Da zawiècie i u padwìczkaju, 
Nazawiècie maładzièńkaju. 

800. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Da3 pajèdziesz, dzièwaczka, u czużyjelùdzi, 
Jak tabiè, maładzièńka, da niè żal tàm 
Tam hóry da wysókija, [bùdzie: 
Kałódziesi da dalókija, 

Tam lùdzi da ledàkija. 
Tam hóry da paniżàjuć, 
Kałódziesi pabliżàjuć, 
Tam lùdzi da palepszàjuć. 

1 Żegnając się z rodzicami 2 Jak upowiwajuć 3 Jak paujuć 

50 Lud bialoruski 
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801. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Szoukowowàja1 nìtaczka u ściènu bje, 
Maładàja dzièwaczka dabrà nacz dajè. 
Da ni toj dabrà nacz, sztó nà nacz, 
Alè toj dabry dzień, sztó na tydzień. 

802. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Stùknu2 u wiedzièrca, hlànu u akiènca, 
Ni màż majhó dzieciàci pa wadù pasłàci. 
Jaż tóje dùmała, szto wały pahnàła, 
Ażnóż majè wóliki u chlewiè rykàjuć, 
Da użèż majó dzièciatko za stubł sadżàjuć. 

803. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Da3 bieriībza z liściam razwiwàjecca, 
Da dzièwaczka z ródam razpraszczàjecca: 
Oj, ruōdzie, ruodzie, da niè wyrakàjsia, 
Czàstyje hóści da dawièdywajciesia. 
Kalì bùdziasz dobró życi, to bùdziam haścìci, 
Kalì bùdziasz harawàć, to bùdziam minàć. 

804. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Da4 niè paturàj, da sztó ja płàczu, 
Da pahaniàj waranùju klàczu; 
Da niè paturàj, da szto jà tùżu, 
Pahaniàj da cièraz łùżu. 

1 Poniedział[ek]. Po upowiciu 3 Poniedz[iałek]. Na odjezd[nem] do młodego 
2 Poniedz[iałek]. Po upowiciu 4 Jadąc do chaty pana mł[odego] 
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805. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Da1 Bu"oża miīōj, Bŭoża, Twajà muōc wielika, 
Czamù tóje czużóje da dziècia razùmno? 
Na dwūor źjeżdżàli da bóram2 sypnuła, 
A z wóza ustàła, da dà nóżàk upàla, 
Janà swahó świókratka bàciuszkam nazwàła, 
A u sièniu uwajszłà, 
Jak sóniejko syszłó. 

806. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Da3 czyjèż tyje da prydànaczki błudzìli, 
U czystum póli da daróżańku zhubili. 
Wyszła, wybiehła da malèńkaja kniahiènia: 
Da siudy, siudy da prydànaczki da siełà, 
Da siudèmi nàsza dzièwaczka wièzienà. 

807. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Pryjèchali4 da prydànaczki, Na zdarouje papytàjecca: 
Pytàjucca pawiwàłnaczki: Ci żywa, ci zdarówa, 
Dzież nàszaja pawiwàłnaczka ? Màtkaż majà tam u dóma? 
Niechàj wydzie pawitàjecca, 

808. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Oj,3 znàci, znàci, szto czużàja màci — 
Wywiernuła każùszak, chacièła spużàci. 
Jaż jejè nie bajùsia, bliżaj stanaulùsia, 
Janà bùdzie warczàci, a jà joj mŭouczàci, 
Janà bùdzia hawaryci, a jà bùdu narawìci. 
Ni dajè wieczèraci i układàja spàci 
U zielonaj dubrowi pad jelinoju. 

1 Na podwórku pana mł[odego] 2 owsem 3 Jak jeduć prydanyje u darozi 4 Jak pryjeduć 
prydanyje, sami uże śpiewajuć 5 U młodego na podwórku 

50* 
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809. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Oj,1 cièścia baćkà, da dawàj nam wólu, 
Da dawàj nam wólu, 
Na kùbieł kamóru, 
Dla kóniej stajnicu, 
A dlà nas świetlìcu. 

810. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Świakrou niewièchny da zadiìbb (sic) żadàja, 
Pa usìch daróhach staraży staulàja; 
Da katóry stóraż szczaślìwiejszy bùdzia, 
U katóryje waróta da niewièchna ujèdzie. 
Da niewièchna majà, da dzièciàtko majó, 
Da razpuścì dólu da pà majóm pólu, 
A pry dūbljejku da pà za stóljejku. 

811. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Pryjèchała2 dzicià z czużymi, 
Da z czużóho dómu; 
Prywiūoz sabiè da bajàrynaczku, 
Pastanawìu da nà gànaczku, 
Sam paszou da u chàtaczku 
Pa swajù rūbdnu màtaczku. 
Màtkaż majà ruodnieńkaja, 
Prymì tùju da bajàrynaczku, 
Szto staìć da nà gànaczku. 

Wyszła màci da prymàci, 
Ni wièdaja jak nazwàci: 
Dzièciaż majó rūodnieńko, 
Jak hèta da bajarynaczka, 
Jànà staić da nà gànaczku? 
Màtkaż majà riībdnieńka, 
Nazawi jejè da wałynaczka, 
Na uwièś wiek haspadynieczka. 

812. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Da3 pajèdziam u dolóku Ukraìnu, 
Dzież my naczawàci bùdziam? 
Sztoż my maładyje wieczèraci bùdziam? 
Bùdziem naczawàci u zielónuj dubrowi, 

U zielónuj dubrówi pad jelìnaju. 
Ptàszèczeja pièrja za padùszku bùdzie, 
Klenówy listóczak apranùcisie (sic), 
Ni znàj i nì wièdaj pryharnùcisie. 

1 Kab kubieł z woza prymali, śpiew[ajuć] 2 Jak macieru kliczuć, kab maładych prymała 3 Gdy 
młodych sp3Ć wiodą 
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813. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Da1 chóràsze dzièwaczka zrabila, 
Szto niè pàświła da sìwych wałóu u dubrówi, 
Da zrabłła swajmù bàciuszku hanóru. 

814. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Oj,2 u pólu, pólu pad dubinóju Da pryniesi, Bóża, da majù radzìmu, 
Maładàja dzièwaczka da ahóńczyk kłàła, Da majù radzìmu ka mniè na czasimu, 
Daj ahóńczyk kłàła, rybku waryła, Kab byłó z kìm sièści da rybaczku źjèści. 
Rybku waryła, da Bóha prasiła: 

815. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Da3 pryjèchałi da dwà bracièjki u paznàci, 
Stàli pytàci dzièwaczki śnièdaci. 
Ja-j hatawàci nie umièju, 
U czużój màtki papytàcisie ni śmièju. 
Och, jèść u mieniè da dwà jàbłyczki wìnnyje, 
Da paczastùju swajè bracièjki ruodnyje. 
Da pryjèchali da dwiè siestrycy u paznàci, 
Stàli pytàci maładùj dzièwaczki śnièdaci. 
Ja-j hatawàci nie umièju, 
U czużóji màtki papytàci nie śmièju. 
Oj, jeść u mieniè da dzwiè jàhadki suniczki, 
Da paczastùju swajè riīodnyje siestryczki. 

816. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Nalecièło da dwà łèbiedzi Swàchnaczki paprasici: 
Na bałóto da żyrawàci, Swàchnaczka, majà màtaczka, 
Nie tàk jeny da żyrawàci, Hladzi nàszaje siestrycy, 
Jak lebiódki pierawièdaci. Kalì zaśpić, pabùdzi jejè, 
Pryjèchali da dwà bracièjki Czahó nie umièje, nauczy jejè. 
Pad siełó da palawàci, Ni nà tóje my jejè bràli, 
Ni tàk jeny da palawàci, Kab my jejè da nawuczàli, 
Siestrycy pierawièdaci, Kab my jejè da pabudżàli. 

1 Gdy p[aństwo] mlodzi z gumna wychodzą 2 Jak prydanyje wybirajucca z domu da maładych jechać 
3 Gdy prydanyje wejdą do chaty 
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817. Sł. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Swàcha1 swàsi pakaryłasie, 
Kab z dzieciàci nie hłumitasie, 
Kab niè stajàła ćŭomnaje nóczy pad aknóm, 
Kab niè ucieràła druobnych ślózak rukawóm, 
Kab niè byłà padwiètaczka chàtaczka, 
Kab niè byłà da susièdaczka ruodnaja màtaczka. 

818. Slc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

U2 nàs na hary da kamóraczka, 
Tam świècić jàsna zóraczka, 
Tam dzièwaczka da pachadżàja, 
Z kubłàmi razmaulàja. 
Kubłyż majè da nawùssieńki, 

Uczóra byli da pauniùssieńki, 
A siehónia niszczymniùssieńki. 
Siamù tamù pa padàraczku: 
Dziewiaràtku da pà chùstaczcy, 
Załuwìcam da pà stùżaczcy. 

819. Slc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Wybaczàjcie,3 marszàłki, 
Szto karótki padàrki, 
Ni samàż ja tkàła, 

Ni samàż ja pràła, 
Pràli majè siestrycy, 
Tkàła majà màtaczka. 

820. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Da4 kazàli lùdzi, hawaryli susièdzi, 
Szto z nàszaje niewièchny 
Nihadziàjka bùdzie. 
Ażnó z majè niewièchny 
Tónkaja pràla, 

Zwiībnkaja tkàla, 
Da pà jejè prasièści 
Anióły hułàli, 
Pa jejè pałacièncy 
Pisary pisàli. 

1 Prydanyje śpiew[ajuć] 2 Jak karawaj dzielać 3 Podczas obdarzania w chacie młodego śpiew[ają] 
4 Po obdarzeniu, prydanyje 
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821. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Och, niè brukùjcie, sìwy hałuby, na mory, 
Da niè zbudziècie majè świekróuki u kamóry. 
Da niechàj majà świekróuka jeszczè śpić, 
Da jānà ustànie, da zakàża dzièlo parabić. 
Pièrszaje dzièło: ustawàj, niewièchna, rànieńka, 
Druhóje dzièło: wymywàj licó bièleńko, 
Trèjciaje dzièło: idzì pa wódu bórżdzieńko. 

822. Słc. Od Lachowicz i Klecka 

Jak jà u màtki byłà, to kurèj nie czùła 
I zórau nie znàła, 
A u czożói màtki, to jà kùry paczùła 
I zóry paznàła. 

Da zaczùła kùry pajuczy 
Sièni miatuczy, 
Da paznàła zóry 
Da pà wódu iduczy. 

823. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 822 

Za nówaju świetlicaju 
Bratawàja z załawìcaju; 
Bratawàja sìlnie płàcza, 
Załuwica razważàja: 
Ni płàcz, ni płàcz, da bratawièńka, 

Nàsza màtka da niè lichièńka, 
Z pułunóczy da jenà ustajè, 
Kùry pajùć da abièd dajè, 
Jak świtàja na rabótu szle. 

824. Słc. OD Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Och, pahladzisz, rodnaja màtka, biez daczkì 
Pazarastàjuć pazaławiczju kaźlaczkì, 
Da zà łàukaju, za muràukaju szczytniczók, 
Pad prypièczkam łazaczok. 
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825. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

O1 u lyèsi, u lyèsi 
Da kuhàj kuhlcza, 
Bratkó siestrycy da dà dómu klìcza: 
Jedź, majà siestryca, sa mnóju da dómu, 
Dóbra byló pasyłàci da mniè tabóju. 
Jedź, mūbj bracièjka, 
Da adzìn da dómu, 

Pasylàj, miīoj bratkó, 
Z swajóju żenóju (sic), 
Z swajóju żanóju, 
Mièńszaju siestróju. 
Da niè bùdziesz pasyłàci 
Mnóju, maładóju. 

826. Slc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Pryjèchała2 màci u pierawièd k dziciàci (sic), 
Da prywiezłà hółka i matóczak szółku: 
Hètaż tabiè, dzieciàtko, szyć i wyszywàci, 
Szyci, wyszywàci, uzóry nakładàci. 
Da niè dajùć, màtka, szycì, wyszywàci, 
Szyci, wyszywàci, uzóry nakładàci. 
Tiīolki dajùć, màtka, tauczy, małóci, 
Da pieczy paiìci, da śwìnie karmici. 

827. Slc. Od Lachowicz i Klecka 

Prydànaczki3 adjeżdżàjuć, 
Siestrycu da nauczàjuć: 
Siestryca nàsza rŭodnaja, 
Budź ty da usich dóbraja. 

na mel. nr 722 

Maj świekràtku da zà bàciuszka, 
Świekróuku da zà màtaczku, 
Dziewieràtki da zà bracièjki, 
Załuwicy da zà siestrycy. 

828. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Dzièwaczka4 da wadù bràła, 
U swiīoj buok dà paziràła: 
Ci ni jèdzie majà màtaczka, 

Ci niè (sic) wieziè mnie padàraczka 
Tónkaho, da bièlèńkaho, 
Z pastàwu da raunieńkaho ? 

1 Prydanyje pajuć 2 Prydanyje pajuć 3 Gdy prydanyje odjeżdżają 4 Jak maladyje 
pod studniu iduć 



SŁUCKIE 401 

829. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Och, kàb ja znàła, kab jà wièdala, Kudèmi świekróu iścłmie: 
Kudèmi màtka iśdmie: Haciłab hàty pad jejè piàty 
Słàłab daróhi pad jejè nohi Kalùszczaju da sypszynaju, 
Tiībnkimi da kùżàlami. Żyszkaju da krapiwóju. 
Och, kàb ja znàła, kab jà wièdała, 

830. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Na1 dwarè da dóżdżyk rósić, Pahulàj wieczerynaczku. 
Ródny bàciuszka swajhó dzieciàci naczawàć Bàciuszka mŭoj rubdnieńki, 

[prósić: Ràdab ja try, czatèry naczawàć, 
Dzièciaż majó, majó rŭodnieńka, Wielàć kóniki zakładàć, 
Pieranaczùj choć i niìbczańku, Mieniè maładzièńku chóczuć brać. 

831. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Dzież2 byu saławièjka, dzież byłà zieziùlka? 
Zlecièhsie jeny na adzìn kustóczak, 
Jèli sabiè malìńki s adnajè halinki, 
Pllì jeny rasìcu s adnahó listóczka. 
Dzież byu dziecìnka, dzież byłà dzièwaczka? 
Zjèchalisież jeny na adnó padwu"orje, 
Na adnó padwiībrje — bièłaja zastublje; 
Fllì sabiè miod, winó s adnahó kielìszka, 
Jèli jeny patràwu s adnahó pałumìska. 

832. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Das jàż tùtaka ni radzlłasia i ni rasłà, 
Da kudyż mianiè ciómnaja nóczka pryniasłà? 
Daj u hètaje pasialèniajko krywóje, 
Daj u hètaje da mużyczjejka durnóje. 

1 Na wyjezdnem 2 Po przyjeździe na podwórku pana młodego s W chacie mlodego prydanyje 
siedziaczy za stalom pajuć 

51 Lud biolaruskl 
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833. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Oj,1 źlèź, źleź, bùble, z kùblà, 
Da pakaży, szto u wàszum kùbli: 
Ci mniīoho pałación tkàckich, 
Ci mnuoho da kaszùl szytych? 

Oj, mnŭoho pałación tkàckich, 
Oj, mnóho da kaszùl szytych. 
Pa bakoch stajàć swuojczyki, 
Pa sierèdzini czerwónczyki. 

834. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Byłó,2 dzièwaczka, nie chadzlć 
Ad bródu pa wódu, 
Byłó nie słuchàć saławièjczykou, jak pajùć, 
Byłó nie bràci padarùnaczkau, jak dajùć, 
Byłó nie jèści abarànaczkou, jak jedùć. 
Abarànaczki da padmànaczki — padmanùć, 
Da janyż ciebiè ad riīodnaje màtki adabjùć. 

83S. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Nasz3 swàtko karawàj rèża, 
A z nósa smarkàcz lèzia. 
Och, ty swàcha, nia zabywàj, 
Swatù niìos uciràj! 

836. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Dàjcia4 swàtu hałyszù, 
Kab nàm wynias baryszù; 
Jamù niaścł haławà balić, 

A nàm maładzièńkim sèrca haryć; 
Da jamù niaścì markotnie, 
A nàm wypić achwotnie. 

1 Jak prydanyje prywiezuć kubiel, dzieuki pajuć, kab brat zlez z kubła 2 Gdy prydanyje w panie-
dział[ek] przywiozą kubieł 3 Przy wieczerzy do swata 4 Przy wieczerzy do swata 
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837. Slc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Da1 śpiewàjcia, dzièwaczki, Da śpiewàjcia, dzièwaczki, 
Na maładóji chàtku, Na maladóji kamórku, 
Czamùż na wàs nie byló, Czamùż na wàs nie byłó, 
Na małych, upàdku? Na małych, pamórku? 

838. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Jak2 tabiè', dziacìnko, sórama niet, 
Szto ty nia żanìusia sórak let, 
Da uziàu sabiè dzièwaczku siamilètku, 
Pasadzìu dla siè jak kwiètku. 

839. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Nasz3 dziaclnka chwaślìu, 
Stójaczy da hrèczku kaslu, 
Na dzièwaczka màła 
Stójaczy da żyta żała. 

840. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Oj, cièścia bàćka, da dawàj nam wolu, 
Da dawàj nam wólu, puskàj da dómu! 
Kóniki rahóczuć, da dómu chóczuć, 
Ni jedùć abróku z cièściawaho tóku, 
Nie jedùć muràhu z pàd ćŭomnaho łùhu. 

1 Wieczerza. Drużki dziewkom odpowiadają 2 Wieczerza. Do młodego s Wieczerza. Młodemu 
śpiewają 

n* 
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841. Sìc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Da1 badàj, swàtkó, twajà hałóuka balèła, 
Niachàjbyb nàsza maładà dzièwaczka siadzièła; 
Da badàj, swàtkó, wouk awièczaczki pachwatàu, 
Jak ty nàszy da usiè dzieuczàtka paubiràu; 
Da badàj, swàtkó, da hałóukaju nałażyu, 
Jak ty nàmża da usiù daróżku ułażyu! 

842. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Oj,2 swàchna, ptàchna, da hałùbkoi majà, 
Chuoraszèńka ubràna da hałouka twajà. 
Dzież ty, swàchna, galónu nabràła, 
Szto ty swajù hałóuku choraszèńko ubràła? 
Nabiràła galónu u Mìnsku, Albówi, 
Ubiràła hałouku da jà u swajom dómi. 

843. Slc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Da3 kłàniajsia, dzièwaczka, 
Starómu i małómu, 
Da bàciuszku u nóhu. 
Da dàść tabiè Biīōh 
Da szczaślìwuju dólu. 

844. Słc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Zialóny4 listóczku, 
Kudy ciebiè wiètryk pawieniè: 
Oj, cì u wièrch, ci u dalinu, 
Ci nazàd da nà kalinu? 
Maładàja dzièwaczka, 
Kudy ciebiè bàćka addajè: 
Ci u Tùrki, ci u Tatàrje, 

Ci u tùju da bajàrszczynu, 
Szto hóniać da nà pàńszczynu? 
Na pànszczynu idùć, łùsty biarùć (sic). 
Oj znàci, szto niè swajà màci wypraulàja. 
Kab swajà màtka wypraulàła, 
Kusók sàła u tórbu kłàła. 

1 Jak maładuju powiwajuć. Do swata 2 Swasi, )ak karawaj dzielać 3 Na wyjezdnem5 gdy 
młoda się kłania 4 Na odjezdnem 
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845. Slc. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Oj,1 jèdź ka mniè, ródzie da bahàty, 
Da widziècie karówu rahàtu, 
Kab majà karówa u warótach ryknùła, 
Da majà świekruouka na mieniè ziernùla: 
Jèdzie majà niewièchna jak zarà, 
Da wiedziè karówu da chlewà. 

846. Sic. Od Lachowicz i Klecka 
na mel. nr 722 

Da2 siedzìć dzièwaczka za stałóm, Da hètakich żàłościou da niè widàu, 
Ljùcca u jejè ślózaczki ruczajóm. Jak jà ciebiè, dzieciàtko, addajù, 
Da nà jejè bàciuszka paziràja, Ciepièr ciebiè, dzieciàtko, addajù, 
Jak buob ślózaczki raniàja: Wielikije żàłości widaju. 
Da jàż ciebiè, dzieciàtko, hadawàu, 

Po upowiciu, jak karawaj dzielać i rodu kliczuć - Po upowiciu, jak młoda siedzi przy stole 



R o z d z i a ł 3 

Z RÓŹNYCH MIEJSC 

Oj, u aharódzi i u zielónoj rùci 
Plàkała dzièwańka dwa wianóczki ujùczy. 
Da zaczùu Kazùś1 pa kónika iduczy: 
Nie płàcz, dzièwańko, dwa wianóczki ujuczy, 
Napłàczeszsie, maładzièńka, za mnóju żywuczy; 
Pcunyje kùtaczki stajàć prutóczkau, 
Tyje prutóczki dubówyje, 
Na twajè plèczy zdarówyje. 

848. Ng. Od Horodyszcza (w. Haciszcze) 
na mel. nr 852 

Sypcie2 pszanìcu u nówyje karyta, 
Karmiècie kóni u wielìku daróhu. 
U tiīoj darózi trói warota: 
U pièrszyje warota sóniejko zydzie, 
U druhìje waróta mièsiaczyk uwójdzie, 

A u trèjcieje waróta sużónko ujèdzie. 
Sóniejko zydzie, cièpleńko bùdzie, 
Mièsiaczyk zydzie, widnienko bùdzie, 
Sużonko ujèdzie, wiesièleńko bùdzie. 

(Uljàna Klinkièwiczycha) 

v. Jàsieńko itp. 2 Wielika harełka 

847. Ngr. Od Horodyszcza i Stołowicz (w. Miedzieniewicze, Zaosie) 
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849. Ngr. Od Horodyszcza (w. Haciszcze) 
na mel. nr 852 

Kawàła1 zezùlka u sadóczku 
Pryłażyuszy hałouku k listóczku: 
Ci jà tabiè, saławièjku, prydadzièła, 
Szto u twajóm sadóczku pasiedzièła? 
Płàkała dzièwańka u światlìcy 
Pryłażyuszy hałcuku k skamllcy: 
Ci jà tabiè, màtaczka, dadzièła, 

Szto jà u twajè świetlìcy siedzièła? 
Ci jà tabiè kudzièlki nie pràła, 
Ci jà tabiè paścièlki nie słàła? 
Pràła kudzièlku tónieńko. 
Słàła paścièlku miàkieńko. 

(Uljàna Klinkièwiczycha) 

850. Ngr. Od Horodyszcza i Stołowicz (w. Haciszcze) 
na mel. nr 852 

Żàrka,2 żàrka da kalìna u łùzi, 
Ci bùdzie jenà żàrka, jak maróz bùdzie? 
Niechàj marózik choć nuocz pabùdzie, 
Jejè żàrkaści paławìna adbùdzie. 
Kràsna, kràsna dzièwańka u màtki, 

A d jenà da bùdzie kràsna, 
Jak u świekróuki bùdzie? 
A u świekróuki tydnik pabùdzie, 
Jejè krasìcy paławìna adbùdzie, 
A rózumu bólej prybùdzie. 

851. Ngr. Od Stolowicz (w. Haciszcze) 

na mel. nr 852 

Staić3 dubók zielaniùsieniek, 
Nad wadóju pachillusie, 
Siedzìć Jasiùlko maładziùsianiek, 
U doróżańku naruhawàusia. 

Pa pràwom buōku szàbielka u rùku 
Koniki pahaniàć, 
Pa lyèwom biīōku chùstaczka u rùku 
Ślózańki uciràć. 

852. Ngr. Od Horodyszcza (w. Haciszcze) 

Da ruty, dzièwoczki, da rùty, 
Wieżècie (sic) rùtu u puczóczki, 
Mieciècie wùłaczku da kancà, 

Pajèdzie dzièwańka da wiencà, 
Pad tùju horu krutùju, 
Pad tùju cèrkau światùju. 

(Uljàna Klinkièwiczycha) 

1 Wielika harelka z Wyprawiając do ślubu 8 Wyprawiając do śluby 
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853. Ngr. Od Horodyszcza (w. Hacìszcze) 
na mel. nr 852 

Da1 szlùbu, dzièwańka, da szlùbu, 
Nazàd kóniki stupàjuć, 
Barawóje zièljo kapàjuć. 
U barawiīom lesóczku siedzièło, 

U załatóm katłóczku kipièło; 
Jenóż jejè upaìło 
I dà szlùbu spaźnìło. 

(Uljàna Klinkièwiczycha) 

854. Ngr. Od Stołowicz (w. Haciszcze) 
na mel. nr 852 

Kacìlisie2 kalàska (sic) z hary da dółu, 
Prasìłasie dzièwańka z wiencà da dómu: 
Wiezl mieniè, sużónko, dzie uziàu, 

Kab muoj wianóczak tut niè zwiàu. 
Niej buojś, dzièwańko, nie zwiànie, 
Kalì majà màtka spahlànie. 

(Uljàna Klinkièwiczycha) 

855. Ngr. Od Stolowicz (w. Haciszcze) 
na mel. nr 852 

Chwàłaż3 da tabiè, Bóża, 
Szto my papà aszukàli, 
Szto nì dóraho za szlùb dalì: 
Za swajho maładóho — 

Puoutarà załatóho, 
Za swajù maładùju — 
Pubutary kapièjki. 

(Uljàna Klinkièwiczycha) 

856. Ngr. Od Stołowicz (w. Haciszcze) 
na mel. nr 852 

Dzie* byu saławièjko, 
Dzie byłà zazùlka? 
Zlecièlisie u adzìn sadók, 
Jelì sabiè malłnki 
S adnajè hallnki. 
Pilì sabiè rasìcu 
S adnajè liśclnki. 

Dzie byu sużónko, 
Dzie byłà dzièwańka? 
Zjèchalisie na adnó padwiīorja, 
Jèli sabiè patràuku 
S adnahó pałumìska, 
Pilì sabiè m'uod, winó 
S adnahó kiliszka. 

(Uljàna Klinkièwiczycha) 

1 Niedziela. Wypraw[iając] do ślubu 
z cerkwi 4 Po powrocie z cerkwi 

Niedziela. Wracając z cerkwi 3 Niedz[iela]. Wracając 
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857. Ngr. Od Stołowicz (w. Haciszcze) 
na mel. nr 852 

Jak1 tabiè, majà màtko, żal ni żal, 
Jak twajó sèrco ni kànie (sic), 
Szto twajó dzieciàtko ni zhlaniè. 
Jak sièło uczóra zwièczóra, 
Siadzłć siehónia da tajè pary 
Spuścìuszy wūoczki da ziemlì, 
Pałażyuszy rùczki na skamlì. 
Bièleńkije majè rùczki, bièleńkije, 

Ci bùdziecie wy bièleńkije u świekruouki? 
Jak jà u màtki była, 
To jà czas mièła 
Bièleńko rùczki wymywàci, 
Zastałàsie da świekruouki, 
Stàła ślùozkami paliwàci. 

(Uljàna Klinkièwiczycha) 

858. Ngr. Od Horodyszcza (w. Haciszcze) 
na mel. nr 852 

Nasz2 drużczàtko abuwàjecsa, 
U łàpci abuwàjecsa, 
U łàpci abuwàjecsa, 
Da nà jàjca pryziràjecsa. 

859. Ngr. Od Stołowicz (w. Haciszcze) 
na mel. nr 852 

Na3 piekółku ahóń haryć, 
Nàszamu drużkù żywót balìć. 
Niechàj balić da niè hóicsa, 
Niechàj za dzieuczàtami nie hónicsa. 

860. Ngr. Od Stołowicz (w. Sieńkowce) 
na mel. nr 852 

Nasz4 drużczàtko da razùmnoj màtki, 
Wypraulàła, nauczàła: 
Budź, synku, da razùmnieńki -
Pradziery strèchu, narabi śmièchu; 
Budź, synku, da razùmnieńki — 

Padstàu drabinku, dastàń słaninki; 
Budź, synku, da razùmnieńki — 
Padstàu pàstku, dastàń kièłbasku — 
Budź, synku, da razùmnieńki. 

(Uljàna Klinkièwiczycha) 

1 Niedziela. Powróciwszy z cerkwi 
4 Niedz[iela]. Wieczerza. Do drużby 

2 Wieczerza. Drażku 3 Niedz[iela]. Wieczerza. Drużku 

52 Lud białoruski 
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861. Ngr. Od Stołowicz (w. Haciszcze) 
na mel. nr 852 

U1 nàszaho swàta łysaja haławà — 
Dobró buōb małacìć, 
Nidziè zièrnia ni palacìć, 
To u bók, to u staranùj 
To u swàtawu lysaju haławù. 

(Uljàna Klinkièwiczycha) 

862. Ngr. Od Stołowicz (w. Haciszcze) 
na mel. nr 852 

Swàńko,2 swàńko, da hałùbko majà, 
Charaszèńko hałóuka ubràna twajà. 
Znàju, swàńku, u kirmaszy bywàła, 

Charaszèńko hałóuku prybràna, 
Bywàła, bywàła u Wilni, u Albówi, 
Prybiràła hałóuku u swajóm dómi. 

(Uljàna Klinkièwiczycha) 

863. Ngr. Od Stołowicz (w. Haciszcze) 
na mel. nr 852 

Nasz3 drużczàtko wièlmi charósz, 
Bièłajo licó, duóuhi mīos, 
Dać jemù kiīosz kanapièl, 

Niechàj dzieubiè jak harabièj, 
Niechàj płàcza jak bièłka4, 
Niechàj skàcza jak dzièuka. 

864. Ngr. Od Stołowicz (w. Haciszcze) 
na mel. nr 852 

Chto5 hìbla karawàj, 
Tamù, Boża, pamahàj! 
Hìbla brat z siestróju 

Za jàsnaju świecóju. 
Bièleńkimi rùczkami, 
Pierściónaczki z wŭoczkami. 

(Uljàna Klinkièwiczycha) 

1 Niedz[iela]. Wieczerza. Do swata 2 Niedz[iela]. Podcz[as] wieczerzy. Do swańki 3 Niedz[iela]. 
Podcz[as] wieczerzy do drużby 4 Ptuszka 5 Niedz[iela]. Korowaj 
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865. Ngr. Od Stołowicz (w. Haciszcze) 
na mel. nr 852 

Nàsza1 karawàjnaczka stàrsza, hiīoża 
Da zubàmi nóczwy hłūoża, 
Hłuoża da pasli 
Da u kiszèńku pahrebàje. 

866. Ngr. Od Stołowicz (w. Haciszcze) 
na mel. nr 852 

Dzìwo2 nam dziunóje, Siem kuop jajèc pabłli, 
Tamù karawàju dziunómu: Pàsku màsła ułażyli, 
Móro wady unasìli, Try chfùnty szaprànu— 
Bŭoczku mukl umiesìli, Mŭożno jèści choć pànu. 

(Uljàna Klinkièwiczycha) 

867. Ngr. Od Stołowicz (w. Haciszcze) 
na mel. nr 852 

Świekróu3 niewièstki żedóm żedàje, 
Pa usièch daróhach staraży staulàje. 
Kudèju niewièchna jèdzie, 
Tam samà stàła, 
Pràwaju rukóju niewièchnu witàła: 
Niewièchna, niewièchna, da majo dzieciàtko, 
Puścì dólu da pà majóm pólu, 
Szczàścio prydółjo da zà majo zastiībljo. 

(Uljàna Klinkièwiczycha) 

868. Ngr. Od Stołowicz (w. Haciszcze) 
na mel. nr 852 

Kazàli4 lùdzi, szto majà niewièchna Praz bystryje rèki wùtkaju płyłà, 
Niehadziàjka bùdzie, U czystum póli kalinóju stàła, 
Aż majà niewièchna wùmnaja: K swajemù świekràtku na dwŭor imhłóju 
Praz szczyryje baryè kunóju lecièła, [upàła, 

1 Niedz[iela]. Korowajne ' 2 Niedz[iela]. Korowajne 3 Poniedział[ek]. Przenosiny 4 Poniedzial[ek]. 
Przenosiny 

52* 
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U nówyje sièni pczèłaju ulecièła, 
U nówuju kamóru jàsnaju zaróju, 
Na bièłuju łóżu pànnaju lahłà. 
Złóży ustàła, pànieju stàła, 
Świekràtko nie paznàu 

Da pànieju nazwàù. 
Świekràtku, miībj bàciuszku, 
Nie jèść ja pàni, da Wałynaczka, 
U hètiīōm, dómi haspadyniaczka. 

(Uljàna Klinkièwiczycha) 

869. Ngr. Od Stolowicz (w. Zaosie) 

na mel. nr 852 

Pajèchau1 bracièjko, pryujóz sabiè ba-
[jàraczku, 

Pastàwiu na gànaczku, 
Sam paszóu da światlìcy 
Da rūodnaj siestrycy: 
Siestryca majà ruōdnieńka, 
Idzl prymì bajàraczku, 
Szto stalć na gànaczku. 

Bratkó mūoj rŭ"odnieńki, 
Ràdab ja pryniàci, 
Samà ni znàju, jak nazwàci? 
Nazwàłab pa imièni 
Da bajùsie, kab niè pàni. 
Nie pàni da Wałynaczka, 
U hètūom dómi haspadynaczka 

(Uljàna Klinkièwiczycha) 

870. Ngr. Od Stołowicz (w. Haciszcze) 
na mel. nr 852 

Da2 zà lyēsam, lyēsam miadźwièdź rykàje, 
Oj, bùdzie tabiè, dzièwańko, świekrou lichàja. 
A jà tabiè, miedźwièdziu, sielazión padkìnu, 
Ja swajù świekróu pierynaju nakryju. 
Janà bùdzie warczàci, 
A jà joj bùdu mauczàci; 
Janà bùdzie hawaryci, 
A jà bùdu narawìci. 

(Jùlja Klinkièwiczycha) 

871. Ngr. Od Stołowicz (Haciszcze) 
na mel. nr 852 

Da3 nà rèccy, rèccy, da nà hìbkuj kłàdcy 
Pieryła kaszùlku da nì ruōdnuj màtcy. 
Pieryła, pieryła, da niè dapieryla, 
Świekróu nie màtka 
Da usio pierahawaryla. 
Suszyła, suszyła, 
Da niè dasuszyła, 

Świekróu nie màtka 
Daj usió pierasudzìła. 
Kaczàła, kaczàła, 
Da nì dakaczàła, 
Świekróu nie màtka 
Da usió pieraburczàła. 

(Jùlja Klinkièwiczycha) 

Poniedzia[łek]. Przenosiny 2 Przenosiny 3 Przenosiny 
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872. Ngr. Od Horodyszcza (w. Kołdyczewo, Zaosie) 

Na hùlicy miecièlica mieciè, 
Kràsna dziewica pa wódu idziè, 
Za saboju byczanóczka wiedziè. 
Byczanóczak wypinàjecsa, 
Kràsna dziewìca zalecàjecsa. 

873. Ngr. Od Stołowicz (w. Haciszcze) 
na mel. nr 852 

Lecì, saławièjko, da niè zalatàjsia, 
Na czużyja ptàszaczki da nì zahladàjsia; 
Użè twajù zazùlku ptàszki absièli, 
Ptàszki absièli, sałaujè apièli. 
Jedź, jèdź, sużuōnko, da ni zajeżdżàjsia, 
Na czużyje dzièwoczki da ni zahledàjsia; 
Użè twajù dzièwańku drużkì absièli, 
Drużkì absièli, swàńki apièli. 
Niechàj absiadàjuć, 

Jak samì znàjuć, 
Ja swajù dzièwańku 
Miż ìch paznàju. 
U majè dzièwańki 
Pa pleczàch kóski, 
Pa Hcù śluozki, 
Ruczniczók u rùczkach, 
Tanièniek, bielèniek, 
Ad ślózak makrèniek. 

(Jùlja Klinkièwiczycha) 

874. Ngr. Od Stołowicz (w. Haciszcze) 
na mel. nr 852 

Chadzìła zazùlka pa sanażàci, 
Pytàłasie u saławièjka, 
Dzie hniezdó kłàści? 
Kładzi sabiè, zieziùlko, dzie lètoś kłàła, 
Bùdzie tabiè ad ptàszak dubbraja słàwa. 
Chadziła dzièwańka pa nówych sieniàch, 

Pytàłasie u sużuonka, jak świókra zwać. 
Zawì sabiè, dzièwańku, 
Jak swajhó zwàła, 
Bùdzie tabiè ad ludzièj 
Charószaja słàwa. 

(Jùlja Klinkièwiczycha) 
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875. Od Narewki (w. Łuka) 

Oj, dziè paszłà, oj, dziè paszłà 
Kasiùlczyna raatùla, 
Oj, czóm nie staìt blìzieńko kalè jejè, 

Oj, czóm nie prósit u Pàna Bóha dóli 
Dla meniè, maładói? 

(Hìmka Charkièwiczowa) 

876. Od Narewki (w.Łuka) 

Stait1 dubóczek zieleniùsieńki, 
Na dunàj schìiìusie, 
Stalt Jàsio maładziùleńki 
I nà szlub naradzìusie. 
U pràwuj rùczency 
Chùsteńku dzierżyt, 
Ślózeńki uciràje, 
Swajoj matùli da niīoh prypadàje: 

Dziàkuj matùli za twajè hadawànie, 
Siàdu na koniu waranièńkomu, 
Pajèdu na hulànie. 
Pajèdziesz, synku, majè dziciàtko, 
Da swajè szlublónaje, 
Ad Bóha sudżónaje, 
Nauczàj, synku, majó dzieciàtko (sic), 
Kab meniè szanawàła. 

(HÌmka Charkièwiczowa) 

877. [Od] Narewki (w. Łuka) 

Czy ty, Kasiùlko2 maładzièńkaja, ni znàjesz, 
Swajù matùlu jek sakółoczku kidàjesz? 
Oj, znàju ja, majè dzièwoczki, znàju ja, 
Swajù matùlu jak sakółaczku kidàju. 

(HÌmka Charkièwiczowa) 

Na pasad wieduczy 2 v. Marylko itp. 
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878. Od Narewki (w. Łuka) 

Kalesóm1 sónco, oj, u harù idziè, 
Małady N.N. da szlùbu jèdzie. 
Oj ràno, ràno jèdzie da szlùbu, jèdzie, 
Prósit bàcieńka na spamahànie. 
Niechàj cie, synku, Boh spamahàje, 
Szczàście i dóleńku dóbruju dajè, 
Szczàście i dóleńku, szczaślìwu daróhu, 
Szczaślìwu daróhu da Bóżaho dómu. 

(Kàsia Rabczèyska) 

879. W. Od Jalówki (w. Nowosady) 

A2 użèż my pajèdziemo, 
Cibiè, Hanùlko, pakìniemo 
Na czużój starónaczcy, 
Na ludkój abmówancy. 
Twajè ślyèdóczki drabnièńkije 

Pierestùpleny bùduć, 
Twajà rabótka charoszaja 
Pieraróblena bùdzie, 
Twajà mówańka cichièńkaja 
Pieramóulena bùdzie. 

(Nastùla Nōwikawa) 

Na odjezdnem do kościola 2 Po przenosin[ach] pryd[anyje] ad jeje adjeżdżajuć 



416 PIEŚNI WESELNE 

880. W. Od Jałówki (w. Nowosady) 
na mel. nr 879 

Oj,1 czyjàż hèto màtka 
Da nà schuod sónca leżyć, 
Na kryżu rùczki dzierżyć, 
U Bóha łàski prósić? 
Oj, spuścì miniè, Bóża, 
Da 2 niebiós na padólje, 
Da dziciàci na padwórje. 

Ja dà chàty nie pajdù, 
Krez akiènco pahlànu: 
Ci charaszè naradżóno, 
Ci nà pókuci pasadżóno? 
Naradżóna jak jàhadka, 
Pasadżóna jak sirótka. 

(Nastùla Nówikawa) 

881. W. Od Jelówki (w. NoWosadyì 

Oj,2 świèt świtàje, 
Na zóry zajmàje, 
Tam nàsza X.X.3 

Z dwarà zjeżdżàje. 
U jejè matùla 

Kluczóu pytàje: 
A Hanùlko, dziciàtko, 
Dzie kluczy padzièła? 
U nówuj kamóry, 
Dzie jà siedzièła. 

(Nastùla Nówikawa) 

882. W. Od Jałówki (w. Nowosady) 

Oj,4 dunàju, dunàju, 
Pa tabiè ryba hràje, 
Pa tabiè ryba hràje, 
Aż dunàj razlehàje. 

na mel. nr 879 

Maładàja dzieuczyna, 
Pa tabiè màtka płàcze, 
Pa tabiè màtka płàcze, 
Jak łàstauka szczabiècze. 

(Nastùla N6wikawa) 

1 Jak sierotę na pasàd posadzą 2 Jak maładuju da szlub[u] wypraul[ajuć] 3 Hanula, Zosia itp. 
4 Przenosiny 
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883. Sł. Od Derewny i Rehotny (w. Studerowszczyzna) 
na mel. nr 3320 

Karawàj1 hlcza, karawàj hlcza, 
Karawàjnoczak klìcza. 
Dzie wy da padzièlisia? 
Ci nà miedù papilìsia, 
Ci nà ledù da pabilìsia? 

(Palùsia Lyēukièwiczycha) 

884. Sł. Od Rehotny (w. Studerowszczyzna) 
na mel. nr 3320 

Da2 czyjà to żóna 
Karawàj miesìła, 
Sryèbram, złótam 

Da rukàu naszyła, 
Kalè padółaczku — 
Czyrwónym szółkam? 

(Taklùsia Tkàczuczyszka) 

885. W. Od Jałówki (w. Nowosady) 

886. Sł. Od Rehotny (w. Studerowszczyzna) 
na mel. nr 3320 

Da3 niè pahibnisia, kalinówy móście, 
Da tudèmo jèdzie da sużónko u hóści, 
Da nà im szàpaczka da pawièrch hałùuki, 
Da nà joj kwiètaczk[a] z zielónaji rùty. 

(Palùsia Lyèukièwiczycha) 

1 Korowaj 2 Korowaj 3 W drodze do ślubu 
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887. Sł. Od Rehotny (w. Studerowszczyzna) 
na mel. nr 3320 

Papytàjciesia1 pierapièczycy, 
Ci dalóko da pièczy? 
Zarasłà ścièżka murawóju, 
Szólkawaju trawóju. 

My małajcóu pryprósim, 
Tùju trawù pakósim, 
My dziewaczók prynajmióm, 
Tùju trawù zahrabióm. 

(Pałùsia Lyèukièwiczycha) 

888. Gr. Od Brzostowìcy, Krynek (w. Golnie) 
na mel. nr 1919 

Kab2 ty, zieziùlka, kab ty, siwièńka, 
U mój sadók ni letàła, 
Oj, adkawàła, adszczabietàła 
Ad dómu damaunìcu, 
Z majè chàtki rabótnicu. 
Pajdù na pó)e, na szyrókaje, 
Niè z kim pachadżàci, 
Pastàulu snapkiè da radzièńko, 
Niè z kim panasìci. 
Kab ty, zieziùlka, kab ty, siwàja, 

U moj sadók pryletàła, 
Krykawàła, pryszczabietàła, 
Jak domu damaunìcu, 
U majù chàtku rabótnicu. 
Pajdù na póle, na szyrókaje, 
Pastàulu snapkiè da hùścieńko — 
Jeść kamù panasìci, 
Pastàulu kópku szyrókuju — 
Jeść kamù zawierszyci. 

(Hanùsia Lewicka) 

889. Gr. Od Brzostowicy i Krynek (w. Golnie) 
na mel. nr 1047 

Siądaj,3 siądaj, miła, kochana, 
Nic ni pomoże twoje płakanie, 
Stajać koni załażone 
I pad ganak padwiedziony, 
Musisz siądać. 
Jeszcze ni czas, jeszcze ni para, 
Jeszcze ojczeńku ni dzienkowała: 
Oj, dzienkuje tobie, ojcu, 
Szto chadziła u srebry, złoci, 
Teraz ni bende. 
Siądaj itd. (jw.) 
Jeszcze ni czas, jeszcze ni para, 
Jeszcze matuli ni dzienkowała: 
Oj, dzienkuje tobie, matko, 

Szto chadziła u cibie hładko, 
Teraz ni bende. 
Siądaj itd. (jw.) 
Jeszcze ni czas, jeszcze ni para, 
Jeszcze braciejku ni dzienkowała: 
A dzienkuje tabie, bracie, 
Szto my żyli u adnoj chaci, 
Teraz ni bende. 
Siądaj itd. (jw.) 
Jeszcze ni czas, jeszcze ni para, 
Jeszcze siestroncy ni dzienkowała: 
A dzienkuje tobie, siostro, 
Szto my żyli u dźwioch hostro, 
Teraz ni bende. 

(Pruzyna Rymarczykawa) 

Korowaj z Wiodąc na pasad 3 Na byt 
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890. G. Od Krynek (w. Spodźwily) 
na mel. nr 590 

Zatupacièli1 waranyje kóni na dwarè, 
Aj, paczùła kràsnaja Marysia2, 
A upàła jenà swajój matùli na nóhi: 
Majà matùla, ni addawàj ty miniè! 
Nichàj ja pierabùdu, choć hèty raczók u cibiè. 
A jàkżaż mnie ciè, majè dzièciàtko, nie addàć, 
Pryjèchali czużyje lùdzi, chóczuć cibiè uziàć. 

(Ànna Słàdka) 

891. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 

Nàsza3 bùdzie, nàsza bùdzie, 
Boh wièdaje, Boh wièdaje. 

892. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 

Uzdychnùła4 nibóha da Bóha, 
Chto majù kósańku, oj, razpleciè, 
Chto miniè da żàlu dawiedziè, 
Chto miniè da szlùbu zawieziè? 
Wyskaczyu brat z kamóry: 

Ja twój, siestriīonko, brat radżóny, 
Ja twajù kósańku razpletù, 
Ja ciebiè da żàlu dawiedù, 
Ja ciebiè da szlùbu zawiezù. 

(Domìnisia Kùkła) 

1 Na wyjezdnem do ślubu 2 [v.] Kash itp. 8 Powracając z kościoła 4 Wiesielna. Jak kosu 
razpletajuć i maładu da szl[ubu] wypr[aylajuć] 
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893. W. Od Porozowa (w. Puszczyki) 
na mel. nr 590 

Zielóna1 rùta, żóuty ćwiet, 
Czamù u ciè, Maryla2, szlùbu niet? 
Bùduć cibiè ksiendzy żdać, 

Próci cibiè cèrkwu adczyniàć. 
Oj, księnże, księnże, ójcze nasz, 
Pawienczàj dziètki u bóży czas! 

(Hanùla Benedyszczykawa) 

894. L. Od Wasiliszek (w. Zaprudzienie, par. walorska) 

Potuoli 

Upàła ziaziùla na nówyje waróta, 
Zapłàkała młóda dzièuczyna za stólikam. 
Znać ziaziùlu pa kawàniejku (jaje?), 
Szto u jajè dziatók ni mà, 
Znać dzièuczynu, znać pà wiesièlejku jajè, 
Szto u jajè baćkóu ni mà. 

(Jaroszewiczówa) 

895. L. Od Wasiliszek 

1 Wyprawiając do ślubu 2 [v.] Ulłna itp. 
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Swat1 karawàj padzielàja, padzielàja, 
Swat karawàj ryèża, ryèża, 
A u jahó z pórtak lèzia, lèzia. 

(Jaroszèwiczycha) 

896. L. Od Wasiliszek (w. Nieciecz, Lack) 

Ciabiè2 sàdziać na pasàdzi, 
Da twajè kóniki u sàdzi, 
A dzièż tàja Kaciaryna, 

Szto uczóra u wièczary hawaryła: 
Hórku za hórku da u świnóju kamorku. 

(Jaroszèwiczowa) 

897. W. Od Mścibowa (w. Wilczuki) 
Kruc[iołka] na mel. nr 151 lub 341, 665, 2134 

Pryszóu swat, wóuczy brat, 
Llcho jemù stàła, 

Pjàny był, dà skazàu: 
Bùdzie krywì màło. 

898. W. M. Świsłocz 

Jak3 usiè łużoczki szumièli, 
To tady kóniki lecièli, 

Da tàm dzièwańka stajàła, 
Tyje kóniki spyniàła: 

1 Dzieląc korowaj 2 Sadowiąc mlodą na pasadzie 3 Dziew[iczy] w[ieczór] 
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Kudà wy, kóniki, bieżycie, 
Kamù wy razlùku wieziècie? 
My cibiè ad ójca adłùczym, 
Da dà świèkrywi prylùczym. 
Oj, tàmeka stajàu sadóczak, 
A u tom sadóczku dwaróczak, 
A u tóm dwaróczku staraży; 

Da jeny miniè pajmàjuć, 
Pa rusój kasiè paznàjuć. 
Och, ty rùsa kasà, ty majà, 
Da czehóż ty miniè dawiełà? 
Słàłaby listy — bajùsie, 
Wielìka daróżka — utamlùsie. 

(Stèfka Znajdzìńska) 

899. W. Od Szydlowic 
Kruc[iołka] na mel. nr 200 

Prydzì,1 prydzl, moj kachànku, 
Czórna wóuna na barànku, 
Czórna wóuna zakruczóna, 
Majà mìła zaruczóna. 

900. W. Od Hniezny (w. Kusińcc) 

Oj, ty swàcie, bałamùcie, 
Nie pasl na majój rùcie. 
Twoj kóniczak ni spasiècsie, 
Majà rùta zmarnùjecsie. 

901. Sł. Od Derewny i Rehotny 

Zóra2, zóra, aświecì polo, 
Dzie majà dzièwańka 
Pszanìczańkù puole. 
Pole, pole, da pierabiràje, 
Da kukól, imbrycu won wykidàje. 
Pierabŭor pszanìcu na zahón sadżàje, 
Da kukól, imbryca baćkù na nasiènio, 
Pierabuor pszanica da mniè na wiesièlo. 

Po zaręczynach 2 Przed ślub[em]. Jak u dzieuki żywuć 
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902. Slc. Od Nieświeża (w. Sułtanowszczyzna) 

Jedź,1 jèdź, dziacìnka, nie abaulàjsia, 
Kab twajà patràwa pylóm nie pàła, 
Kab twajà dzièwaczka z ìnszym nie stàła. 
Ja swajù patràwu panakrywàju, 

Jèduć da nàs matulèńko, hóści, 
Żurawièl na kóźliku, jehó brat nà kóniku, 
A jà z milùsieńkim na złótym rządzie. 
Coż bó óni u nàs bèndo pìli? 
Żurawièlu próste pìwo. 
A jègo brat zielóne wìno, 
A z milùsieńkim usielàki trùnek, 
A jà usielàka pìwo. 
Coż óni u nàs bèndo jeli? 
Żurawièl husiàcinu, 
Jehó brat kuràcinu, 
A jà z milùsieńkim 

Ja swajù dzièwaczku mież uslch paznàju. 
Bo u majè dzièwaczki pa pleczàm kóska, 
Pa pleczàm kóska, pad aczyma ślózka. 

(Nàsta Mièlniczka) 

Usielàku zwierynu. 
Majà mamùleńku, 
Na czym bendo spàli? 
Źurawièl na każuryni, 
A jehó brat nà radziużyni, 
A jà z milùsieńkim 
Na bièłuj pieryni. 
Toż jà niewielìczka, dróbna, 
Bèńdzie ze mnie gospodyńka gódna, 
Bènde ràno ustawàła, 
Do połùdnia obiad gotowàła. 

(Podala stuletnia gospodyni 
w Walickowszczyźnie) 

903. Pow. białostocki (w. Waliły) 

1 Na wyjezdnem do narzecz[onej] 
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904. Sł. Od Derewny (w. Horka) 

Oj,1 hóro, hóro wały pahnàuszy, 
Hórszaje hóro da zà muż paszŭouszy, 
Oj, waly pahnàuszy, ni sapaczyniàsz, 
Zà muż paszouszy, zahìniasz. 

905. Słc. Od Nieświeża (w. Sułtanowszczyzna) 

I2 pamaży, Bóża, pièśni pieć, 
Bahaslawi, Bcża, wienkì wić 
U hètom dómi wiesiółom. 
Usiój siemièjcy zdarówoj 

Hod àd hódu wiesièlje, 
Wiek àd wièku zdarouje, 
Daj, Bóża, maładym dóbru dólu! 

(Nàsta Mièlniczka) 

906. Słc. Od Nieświeża (w. Sułtanowszczyzna) 

Da3 stajàła pszaniczańka pry darózi, 
Da stójaczy hawaryła: Bóżaż mŭŭj, 

Jak mniè dadzièła stójaczy 
Pad hètym kałaskóm jedranym, 

1 Bez taktu z 3 tonów. Melodia jak w Wołkow[yskiem] 2 Dziewicz[y] w[ieczór] 
3 Przed wyjazdem do ślubu 
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Pad hètym zierniàtkom załatym. 
Stajàła dzièwaczka pad szùbam, 
Stójaczy hawaryła: Bóżaż muoj, 

Jak mniè dadzièła stójaczy 
Pad hètym wianóczkam rućwianym, 
Za hètym dzicìnkam maładym. 

907. 

Za warótami, za nówieńkimi 
Pasyplany kàrty, 
Da minàjucsa, maładàja dzièwaczka, 
Usiè dziewóczyje żàrty. 

Za warótami, za nowieńkimi 
Pasyplany trèski, 
Minàjucsa, maładàja dzièwaczka, 
Usiè dziewóczyja śmièszki. 

(Nàsta Mièlniczka) 

908. Słc. Od Nieświeża (w. Sułtanowszczyzna) 

Niepraudzìwaja kalìna 
Da kazàła: ćwiścì nie bùdu, 
Ja swajhó ćwiètu nie lublù. 
Pryszłà parà, kalìna zaćwiłà. 

Niepraudzłwaja dzièwaczka 
Kazàła: zà muż nie pajdù, 
Ja swajhó dziacinka nie lublù. 
Jak pryszłà parà, paszłà. 

(Nàsta Mièlniczka) 
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909. Slc. Od Nieświeża (w. Sultanowszczyzna) 

Kalì tabiè żal, majà màmaczka, 
Kalì tabiè żal, majà ródnaja, 
Byłó mieniè nie wydawàć, 
Byłó mieniè admulawàć. 
U nówuj światlìcy, 
Pry ścieniè na tablìcy, 

Chto uwójdzie, toj pahlànie, 
Kamù bùdzie żal, tój zapłàcza. 
Ni mà majè daczùszaczki, 
Tiīolko jajè maluwànieńka, 
Màminaje hadawàniejko, 
Dziewóczaje krasawàniejko. 

(Nàsta Mièlniczka) 

910. Sł. Od Słonima (w. Saleniki) 

Lecièli1 hùski czèrez sad, 
Majù Hanùlu2 pawielì na pasàd. 

911. W. Od Mścibowa 
Kruc[iołka], tempo krak[owiaka] 

A u nàszaho swàta, 
Sałamiàna chàta, 

Nóczwami nakryta, 
Daszkàmi prybìta. 

912. W. Od Łyskowa 
Kruc[iołka] na mel. nr 200 

Oj, czórt cibiè zabiràj 
Z twaìmi zalōtàmi! 

Staìć u miniè dzièsiać 
Za warótami. 

913. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 
Kruc[iołka] na mel. nr 200 

U haród, czarèz płot 
Wyrwi mahó bóbu, 

Kalì chóczesz miniè brać, 
Prasì maho ródu! 

1 Wiodąc na pasad 2 itp. [dowolne imię żeńskie] 
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914. W. Od Rosi (w. Dychnowicze) 
Kruciołka 

Paszłà ja nà wiesièle, 
Ni pałùdnawała, 
Pamalèńku skaczù, 
Bo jà jèści chaczù. 

Oj, jà skaczù, mnie chèczecsa, 
Oj, jà u ciènkuj saróczaccy, 
A chtó u grùbuj, u padrànuj, 
Z zà pièczy pahladàje. 

915. W. Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 

Co to za wesele, 
Kiedy tylko dwa dni, 

Żeby cały tydzień, 
To byłoby ładni0. 

916. W. Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze)1 

1 Wesele szlacheckie 
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918. N. Od Myszy i Ostrowa (w. Kandyczyce) 
na mel. nr 920 

Z1 pàd krynicy da wadà cieczè chałódnaja, 
Koń tajè da wódy nie pjè, 
Sidorko2 maładzièńki u hałóuku bje. 
Sidórku maładzièńki, nie bì miniè u hałó-

wańku, 
Bùdu tabiè u adhódańcy, 
U wielìkuj daróżańcy. 

Bùdzie cibiè cieść witàć, 
To jà bùdu prystupàć, 
Kab kùbka nie schilìć 
I winà nie razlłć, 
A cièścia nie uhniewłć. 

(Praksèda Haurylczykawa) 

919. N. Od Myszy i Ostrowa (w. Kandyczyce) 
na mel. nr 920 

Zielónaja3 da dubrówańka, 
Czamù u cibiè dubóu mnóho, 
A zielónaho da nł hŭodnaho, 
Z ìch listóczkau ni z hūodnaho? 
Małady dziecinka, maładzłjeńki, 

Czamù u cibiè baćkóu mnóho, 
A rilodnaho ni huodnaho, 
Z ìch paràdańki ni z hodnaho? 
Płci, jèści jeść kamù, 
A paràdzić nimà kamù. 

(Praksèda Hourylczykawa) 

920. N. Od Myszy i Ostrowa (w. Kandyczyce) 

1 Da wienca, jak prybir[ajuć] 2 [v.] Kazulko itp. 3 Do ślubu. Sierocie 

917. Od Zelwy i Międzyrzecza (w. szl. Krzesła)1 
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Zielóna1 rùtańka, żouty ćwiet, 
Czamù cibiè, dziecìnko, dóuho niet? 
Napisàłab listy, da niè umièju, 
Pasłàłab pasłàncy, nie śmièju. 
Pabièhłab samà, da bajùsia, 

Wielìka daróha, spaźniùsia. 
A u tój darózie starażè stajàć, 
Tyje starażè miniè pajmàjuć, 
Pa rusój kasiè paznàjuć. 

(Praksèda Haurylczykawa) 

921. Od Myszy i Ostrowa (w. Kandyczyce) 
na mel. nr 920 

Lecièli2 hùsańki cièrez sad, 
Klikali dzièwańku na pasàh. 
Sztoż wàm da tahó? 
Bahasławł, bàcieńku, 
Jaj siàdu na szczaślìwom pasàhu. 

22. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Aścierahàjsia, dzièwańka, sustryhàłnaczka idziè, 
Pad szàtram świèczku niesiè, 
Pad kryłam mīōżny dzierżyć. 
Zastryżè twajù kósańku, 
Razaljè twajù ślózańku. 

923. Sk. Od Suchowoli, Janowa i Korycina3 

Sierocie, do ślubu - Sobota. Na pasah 3 Udając się na spoczynek grają marsza 
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924. Sk. Od Suchowoli 

Wam,1 dzieuczàta, tak śpiewàć ni zdałósie, 
Pacałùjcie u sràku łósia. 

925. Sk. Od Suchowoli 

Jèli2 swatkówie, jèli, 
Siem kónikou źjèli, 

A óśmuju kabyłu, 
Ba sałodkaja byłà. 

926. Sk. Od Suchowoli 

Dóbryje3 swatkiè bylì, 
Zabìli ciecièru na wieczèru. 

927. Sk. Od Suchowoli 

Swatowie 2 Podczas wieczerzy postronne dziew[ki] śpiew[ają] 3 Przy wieczerzy 
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A1 czahóż ty, majà maładàja, 
Tak żàłosno płàczesz? (2 r.) 

(Jan Dzieżkà) 

928. Sk. Od Suchowoli 

Na2 dwarè mièsiac świècić, 
A u chàci kàczki lèpiać. 

(Jan Dzieżkó) 

929. Sk. Od Suchowoli 

Raśd3, raścì, karawàju, 
Wyszej pièczy załatói, 

Wyszej pièczy załatoi, 
Dla Marysi4 maładói. 

(Jan Dzieżkō) 

930. Sk. Od Suchowoli 

Pryjèchali5 siermiàżniki 
Da nàszaho aksamìtu, 

A nàsz że ty aksamlcie, 
Nie dawàjsie napadmówu. 

1 Gdy młodzi przed wyjazdem do ślubu przy stole siądą 2 Dziewicz[y] wiecz[ór] . 3 Dziewiczy 
wieczór 4 [v.] Haleny itp. 6 Przed wyjazd[em] do ślubu 
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931. Sk. Od Suchowoli, Janowa i Korycina1 

Tempo marsaa. 

932. Sk. Od Suchowoli, Korycina 

O2 dzièń dóbry pànu naszèmu, 
Pànu drużbantówi, pànu bogatèmu3, 
Już dùsza czùje, sèrce sie radùje itd. 

1 Marsz weselny na odjezdnem do ślubu 2 Nazajutrz kapela na „dzień dobry" 
3 v. uczciwemu 
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933. W. Od Rosi (w. Nowiki) 

A jèj, màtko, u klyētku wiedùć! (2 r.) 
Cìcho, dóńko, càcku dadùć! (2 r.) 
A jèj, màtko, użè lèzie! (2 r.) 
CÌcho, dóńko, ni zaryēże! (2 r.) 

934. W. Od Rosi (w. Nowiki) 

Znać cibiè, Jàsiu, znàć 
Pa pachódziejku, 
Szto niè ójczeńko cibiè żènić. 
Zbor wielìki, dwor niewielìki, 

Pastàńcie, bajàrje, u ràd, 
Wiedùć Jàsia na pasàd. 
Jàsio pasàd pierajszou, 
Nidziè swahó ójczeńka ni naszóu. 

935. W. Od Szydłowic 

Oj,1 wy, swàńki, saróki, saróki, 
Spieklì karawàj biezbóki, biezbóki. 

936. W. Od Świsłoczy 

Zawiezì2, moj mlly, dzie ty uziàu, 
Kab moj wianóczak da ni zwiau. 
Ni bójsie, dzièwańka, ni zwiànie, 

Jest u miniè màtka, nahlànie. 
Pryniesiè wadzìcy z krynìcy, 
Pakrópić wianóczak z szklanìcy. 

937. W. Od Świsłoczy 

Narwl3, màtko, leżdżàju, 
Z twahó nadwórka zjeżdżàju; 
Nasyp, màtko, ajèru, 
Z twahó nadwórka pajèdu. 

Korowajne 2 Po ślubie 3 Wioząc do młodego 
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938. W. Od Świsloczy 

Choć-żà1 ja zniebyłàsie, Hałasók pa dubrówi, 
Takiż ja zdabyłàsie, Padàraczki u majóm dómi: 
Hałasók pahubìła, Adczyniàj, màci, chàtu, 
Niewièstaczku zarabìła. Wiezù tabiè biedù u chàtu! 

939. W. Od Szydłowic 

Na rèczcy kłàdki, Płyńcie, kubóczki, 
Abièdźwie hłàdki, Da świekrùchnaczki, 
Tam dzièuczyna kùbaczki myła U panidzièłak samà prybùdu, 
Da i nà dunàj puścìła: Ja swajè kùbaczki naliwàć bùdu. 

940. W. Od Szydłowic 
na mel. kruciołki 

Zapalècie łuczynku, 
Pakażyēcie dzieuczynku, 
Ci charószaho stànu, 
Ci jà da jejè prystànu? 

941. W. Od Szydłowic 

Da2 wiencà, dzièwańka, da wiencà, Swajmù ójcu da nóżak upadàła, 
Ci pytàłasie ty u ójca? Bièleńkim lìczkam da ziemlì, 
Pytałà, dzièwańki, pytałà, Dróbnyje ślózki ójcu na nóżku. 

942. W. Od Szydłowic 

Wiłósie3 zièlje pazatylju, 
Iduczy kłàniajsie, dzieuczynièńka, 
Pa zastólju iduczy, staromu, małómu, 
To dàść Buoh dóbruju dólu. 

Wioząc do młodego 2 Druhny na odjezdnem do śłubu 3 Wiodąc na posad 
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943. W. Od Świsloczy 

Ci1 ty, dzièwańka, ni wièdała, 
Szto twiīoj małójczyk pjaniczàńka, 
Usiè nuoczańki pje, hulàje, 
Prydzie da dómu, razbūoj màje, 
Jon usiù drużynu razhaniàje, 

Dzieuczynièńku pakidàje. 
A majèż wy, dzièwaczki, ni kazàli, 
Jak maìch rùczak ni wiazàli, 
Cipièr wy, dzièwaczki, ni każècie, 
Mahó sèrdańka ni smuciècie. 

944. W. Od Świsłoczy 

Zielónaja2 rùta, żūouty ćwiet, 
Czamù, miiōj mìły, dóuho niet? 
Pisàłab listy, nie umièju, 
Słàłab pasłàncy, nie śmièju, 
Paszłàb samà, bajùsie, 
Wielìka darŭożka, utamlùsie. 
Na tój daróżcy sadóczak, 

A u tóm sadóczku dwaróczak, 
A u tóm dwaróczku staraży, 
Da jeny miniè tam pajmàjuć, 
Pa rusój kósi paznàjuć. 
Ach ty, rùsa kóska majà, 
Da czāho ty miniè dawiełà! 

945. W. Od Rosi 

Czasznìk3 bob małaciu, 
Drùżka padsiewàła, 
Czasznìk drùżki paprasiu, 
Drùżka ni dawàła. 

Ni dajèsz ty mniè, 
Ni dawàj nikómu, 
Zatykàj kułakóm 
Dy uciekàj da dómu. 

946. W. Od Szydłowic 

Sakatàła4 kùraczka sakatù, 
Czùła wiesièlje, ni skażù, 

Oj, zaryeżcze kùraczku na jùszku, 
Abdzieryècie pièrja na padùszku. 

947. W. Od Szydłowic 

Karawàj5 z ràju 
Wièlki rubs, 

Maładzik da dzièuki 
Ràkam piīouz. 

1 Po ślubie 2 Przed ślubem 
5 Szydno-żartobliwa 

3 Piosnki szydne, żartobliwe w tańcu Zaruczyny 

55* 
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948. Sk. Od Korycina i Janowa 

Na dwarè mièsiac świècić, 
A u chàci kaczkiè lèpiać, 
Kaczkiè z łuskiè, karawàj z miekìny, 
Bo tàk jehó swàchi zrabìli. 

949. Sk. Od Korycina i Janowa 

Raścì, raścì, karawàju, 
Wyszej pièczy załatóji, 
Dla nàszaj maładóji. 

950. Sk. Od Korycina i Janowa 

Pakaclu1 Jasiùleńko2 

Swoj rućwiany wianùszek, 
Pa stalè, pa cisówum, 
Pa bièłom abrùsi, 
Dla maładóji Kasiùleńki. 

951. W. Od Szydlowic (w. Ozeranki Wielkie) 
na mel. nr 954 

Jak usiè lesóczki szumièli, 
To tady kóniki lecièli itd. (p. nr 954) 

952. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 

Nawaryli3 burakóu, 
Nakìdàli czerwiakóu, 
Spać, dzièci, spać, 
Spać, dzièci, spać! 

1 Gdy wianek uwity, dziew[częta] śpiew[ają] 2 itp. [dowolne imię męskie] 3 Prowadząc mło-
dych do gumna, muzyka gra, a zebrani śpiewają 
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953. W. Od Szydłowic (w. Ozeranki Wielkie) 

Kalè1'2 tynu, tynu tràsaczki, 
Kalè karawàju hùsaczki, 
Kalè tynu, tynu dróbnyje, 
Kalè karawàju bùjnyje. 

Zabràusie rod dà plemièniaczko 
Da nàszaho pàna na wiesièłjeczko; 
Nasz pàn usìch prymàje, 
A swiīoj ruōd zà stały sadżàje. 

954. W. Od Porozowa, Świsłoczy, Szydłowic 

Jak3 usiè lesóczki szumièli, 
To tady kóniki lecièli, 
Da tàm dzieuczynièńka stajàła, 
Da tyje kóniki spyniàła, 
Da u tych kónikou pytàła: 
Kudà wy, kóniki, bieżycie4, 
Kamù wy razłùku wieziècie? 
Da ciebiè, dzièwańka, bieżymó, 
My tabiè razłùku wieziemó, 

My ciebiè ad màtki razłùczym, 
Da małójczyka pryłùczym. 
Ni parà, kóniki, ni parà, 
Ni mà uōjczańka u dóma, 
Pajèchau ójczeńko u daróhu, 
Pabràu klùczyki z sabóju, 
Pazaczyniàu padàraczki 
I bièłyje ruczniczkì. 

1 Weselnicy we dworze 2 Kałà 3 Przed ślubem 4 L[idzkie]. Od Wasiliszek: bieżyció, 
wieziecio 
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955. Sł. Od Dworca i Rehotny 

Nàsza dzièwaczka złótnaczka 
Skóczyła z ruczniczkà, 
Da skoczyuszy usiù pràudańku skazàła: 
Użó-ż, màtańko, ja niè słùżańka twajà, 
Swajmù mìłamu bièłu rùczańku prydałà. 

956. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 13 

Rùtku sièju, rùtku sièju, 
Rùtku paliwàju, 
Raścì, rùta zielónaja, 
Na zimù schawàju. 

957. W. Od Świsłoczy i Porozowa 

Stajàła sósanka praz sièm lyet, 
Zrubàli sósanku na zahnièt itd. 

958. W. Od Międzyrzecza 
na mel. nr 957 

Czamù sałauì nie szczabietàli, 
Jak cibiè zapiwàli? 
Czamù N. N. nie płàkała, 
Jak cibiè zapiwàli? 

Ja dùmała maładzièńka 
Szto jeny żartawàli, 
A tyje żàrty pryszlì da pràudy, 
Kósańku razczesàli. 
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959. W. Od Zelwy i Międzyrzecza 

Oj, hràjcież, muzyczańki, ryēzieńko, 
Oj, pakłanłsie, maładà Maryśko, nìzieńko, 
Oj, pakłanìsie u pókuć Bóhu światómu, 
A pótym màtcy i ójczeńku twajómu. 

960. W. Od Zelwy i Międzyrzecza 

Oj, wywaraczàj, matùleńku, szùbu, 
Da wypraułàj twajè dziètańki da szlùbu, 
Oj, wypraulàj nas, màtko, wypraulàj, 
U Bóha szczàście i dóli ubłagàj. 

961. W. Od Zelwy i Międzyrzecza 
na mel. nr 962 

Wybaczàj, siestrónaczka, 
Szto paróżna skrynaczka, 
Ni jà jejè parażniła, 
Hèto uōsień narabìła. 

962. W. Od Świsłoczy 

Wybaczàjcie, marszàłaczki, 
Szto karótkije padàroczki, 
Ódnuju lèszaczku pasièłaja[!] 
I tàja ni uradzìła. 

To jenàż mnie maładzièńkuj 
Padàrki ukaracìła, 
Jenàż mnie maładzièńkuj 
Siehónia naustydzìła1. 

V. TJstydu mnie narabìła 
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963. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 962 

A chwàłaż tabiè, Bóża, 
Szto Maryśku1 zwienczàli, 
A zà nie mnuoho dàli, 
Tólko try załatyje, 
A usiè try czyrwónyje. 

964. Od Zelwy i Międzyrzecza 

Oj, pryszłàż użè hadzìnańka tàja, 
Szto màci swŭojczyki z kubłà wyciahàje, 
Klìknuuszy swajè kùmaczki, 
Ryèżuć tónkije padàraczki. 

965. W. Od Świsłoczy 

Oj, czy z pièrcam, 
Czy niè z pièrcam, 
Aby byłó z szczyrym sèrcam. 

966. W. Od Świsloczy 

Wyjdzi, wyjdzi, màtko, z świèczkàmi, 
Użè twajó dzièciatko zwienczàli. 

967. W. Od Świsłoczy 

Sieu haspadàr u kancy stałà, 
U rózi haspadynia, 
Ukrajàu2 haspadàr łùstu chlyēba, 
Dau żŭoncy Maryni. 

1 [v.] Hanùlu itp. 2 v. adrèzau 



Z RÓŻNYCH MIEJSC 441 

968. W. Od Zelwy i Międzyrzecza 
na mel. nr 1055 

Dahadàjsia kràsna N.N., 
Czahó màtka u klèć paszłà: 
Ci pà m'uod, ci pà winó, 

Ci pà szałkowy czyèpczyk? 
Ni pà m'uod, ni pà winó, 
Tólko pa szałkówy czyèpczyk. 

969. W. Od Zelwy i Międzyrzecza 
na mel. nr 957 

Kawàła ziaziùla na sasiè, 
Płàkała dzièwańka pa kasiè1. 
Lecièła saróka zadzierychwóst: 
Maładà dzièwańka, ścieraży kos, 

Bo tó ptàszka takàja, 
Szto zà kiīōski chwatàje.2 

Ja tajè saróki nie bajùsie, 
Swaìch kósańkou uścierehùsie. 

970. W. Od Zelwy i Międzyrzecza 

Kaśnìk-złaśnìk pad łàuku, 
Czyēpczyk-nièmczyk na hałóyku. (2 r.) 

971. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 962 

Oj, Tatàr, bratkó, Tatàr 
Addàu siestrù za talàr, 
Rùsu kósu za trajàk, 
Czyrwón kaśnìk addàu tak. 

1 pa krasiè 2 v. szto kóski ucinàje 
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972. W. Od Świsłoczy 

Nie wielìk mièsiaczyk, nie wielìk, 
Kalè sibiè zóreńku aświecłu; 
Małady Jàsieńka1, małady, 

Kalè sibiè małódku pasadziu, 
A Jàsieńko karalóu syn, 
Kinuu wienièc pad stolèc. 

973. W. Od Międzyrzecza i Strubnicy 

Oj, uciekàj, dzièwańka, 
Nie siedzì tut, (2 r.) 
Bo użè swatkó niesiè 
Mìsu i chamùt. (2 r.) 

974. W. Od Zelwy i Świsłoczy 
na mel. nr 957 

Ci jà tabiè, majà matùchno, nie z duszy, 
Że ty miniè addajèsz nie zróższy? 
Ci jà tabiè kaszùlki ni myła, 

Ci jà tabiè paścièlki ni słàła? 
Myła ja tabiè kaszùlku bièleńko, 
Słàła ja tabiè paścièlku miàkieńko. 

975. W. Od Zelwy i Świsłoczy 
Dzienkùje, pàni màtko, dzienkùje, 
Ja z twójej apièki zstenpùje, 
Dabrà nocz, matùchno, na usiù nūocz, 
Dabrà nocz, matùchno, na uwièś wiek. 

976. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 957 

Da dómu, swatkówie, da dómu, 
Pajèli kóniki sałómu, 
Pajèli sałómu da ściebłà, 
Pajèchau swatkó biz siedłà. 

[v] Stasièńka itp. 
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977. W. Od Łyskowa, Zelwy 

Da cùgu, kóni, da cùgu, 
Czas tabiè, N. N.1 da szlùbu. 
Chtoż tabiè wółasy razczèsze, 
Chtoż ciebiè da szlùbu zawieziè? 
Wyskaczyu stàrszy brat z kamóry: 

Otó ja, twój bratkó, brat radzóny, 
Ja tabiè kudzièrki razczaszù, 
Ja ciebiè da szlùbu zawiezù 
Pad hórańku krutùju, 
Pad cèrkouku świetùju. 

978. W. Od Łyskowa, Porozowa, Zelwy 

Bywàj, bywàj, Bóże, da nàs, 
Zaczynàjecsie wiesielèczko u nàs. 

979. Sł. Od Dworca, Rehotny i Mołczadzi 

Kacìusie kryształ pa sienażàci, 
Zadùmau sużónko dzièwańku uziàci: 
Oj ty, dzièwańko, oj ty, lelièja, 

Majó sèrdańko da cibiè mlèja. 
Oj, sużónko, ty rużówy cwiècie, 
Takóho druhóho ni mà u cèłum świècie. 

980. W. Od Porozowa i Łyskowa 

Paustawàli, idùć, 
Hramadóju wiedùć, 
Da muzyki hràjuć, 
Dzieuczàta śpiewàjuć. 

Nàszy maładyje, 
U pàry udałyje, 
Da ìch swàchi wiedùć, 
Bo Im wypić dadùć. 

981. Słn. Od Rehotny, Dworca i Mołczadzi 

Sużonko z kanióm na dwubr, 
Jon z kóniczka nie zsiedàje, 
Z strèmià nóżak nie wymàje 
I z kóniczkam razmaulàje: 
Konik muoj waranièńki, 
Ja twój pan maładzièńki, 
Usiùdy tabóju świet wyjeździu, 
Nidziè wody niepachożyje, 

Nidziè dzièuki niecharószyje. 
Annó u majehó cieściùchna 
Da kałódzieś na dwaryè, 
Wiedziórko na tyniè, 
Wiedziórko klenawóje, 
Wiesiółko szełkawóje, 
Tam wadà da pachóżaja, 
Jeho daczkà da charószaja. 

1 np. Jasiù 

56* 
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982. Sk. Od Suchowoli, Korycina i Janowa 

O, dzień dobry, panu naszemu, 
Panu tak dobremu, 
Panu bogatemu, 
Panu szanownemu. 
My też panu gramy, 
Tak ślicznie śpiewamy, 
Z panskiej to miłości 
Nasze wesołości. 
Niechże pan posłucha, 
Nastawiwszy ucha, 
Da każa kiełbasy 
Za te niewywczasy. 
Woreczka dostanie 
I da nam za granie: 

Rubelka ruskiego, 
Talarka pruskiego, 
Bo my panu gramy, 
Tak ślicznie śpiewamy, 
Bo nam tego trzeba, 
Zarobici chleba. 
Pojdziem do chateczki, 
Tam drobne dziateczki, 
One podzienkujo, 
Slicznie powinszujo. 
Z wielkiej to ochoty 
Daj nam pare złoty, 
Ale, panie bracie, 
Wolej po dukacie. 

983. Słon. Od Rehotny, Dworca, 
Mołczadzi 

Kudràucze małójcze, czamù na dwuor 
zajeżdżàjesz, 

Ci ty majè màtki nie znàjesz? 
Paznàjesz da majù màtku 
Da u tarhù, da nà rynaczku, 
Pjuczy m'uod dà haryèłaczku, 
Miniè maładzièńku u tanóczku 
Da u rućwianièńkom wianóczku. 

984. Sł. Od Rehotny, Dworca, 
Mołczadzi 

Oj, pi(j), màtko, oj, pì(j), màtko, 
Hórkuju haryèlicu! 
Prapjèsz daczkù jak malìnaczku 
Za adnùju wieczerynaczku. 
Wyjdziasz, màtko, u czystaje póle 
Bùjnaje żyto żać, 
Zajmièsz póstać da szyróku, 
Da niè z kim pażynàć. 

Nażnièsz żmièńkou da huściùssieńko, 
Da nièkamu pawiezàć, 
Nakładzièsz snapkóu da czaściùssieńko, 
Da nièkamu panasici. 
Nakładzièsz ścirty da szyrókije, 
Da nièkamu zawiarszyci, 
Prydziasz da dómu, siàdziesz le pièczy, 
Da zà nièkim sapaczyci. 
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985. Sł. Od Derewny, 
Rehotny i Dworca 

Oj, zóra, zóra, aświecì póle, Da kùkól, imbrycu da kuràm klewàci; 
Dzie majà, niewièsta pszanicu póle; Pierabuor pszanica, szyszki hibàci, 
Oj, póle, póle, pierabiràje, Da kukól, imbryca, płyń ty z wadóju, 
Da kukól, imbrycu wŭon wykidàje. Pierabuōr pszanìca, jedź ty sa mnóju, 
Pierabūor pszanìcu na zahón sadżàje, 

986. Słon. Od Rehotny, Dworca i Mołczadzi 

Stùknuli waróciejka, bràznuli zaszczyèpaczki, 
Aziernìsie, dzièwańka1, ci niè matùchna2 idziè, 
Ci niè karawàjnaczki wiedziè? 
Oj, dzìunyje wy lùdzi, 
Da try dni u zwany bilì, 
Majè màtki3, nie zbudzìli. 
Majà màtka4 za trymà zamkàmi: 
Pièrszy zamóczak — zielóny dziernóczak, 
Druhì zamoczak — żóyty piesóczak, 
Trèjci zamoczak — ciesówyj damóczak. 
Zielóny dziernóczak dażdżyè paliwàli, 
A żuouty piesóczak hrabary kapàli, 
Ciesówy damóczak ślesary budawàli. 

987. Słon. Od Rehotny, Dworca i Mołczadzi 

A chtó u lyēsi z cìcha pamalèńku hukàje? 
Kràsna dzièwańka5 swajè6 màtki7 szukàje. 
Oj, idzi, pajdzi, majà màtko,8 da dómu, 
Da bùdziem mièci dóbruju ràdu z tabóju. 
Oj, niè pajdù, majó dzieciàtko, nie pajdù, 
Da kaliż bo jà da hałówańki nie zdymù, 
Da b'jèłych rùczak nie ździerżù. 
Prybìty nubżki da ciesówaj dószki — nie ustànu, 
Zhórniany rùczki k szczyramu syērcu — nie źnimù, 
Spieczàtawany uoczki k bièłamu licù — nie hlànu. 
Zbudawàli dwa ślesarówie nówy dom, 
Da niè puścìli ni akonańka, ni dźwiercou, 
Nie pramóulu, majó dzièciatko, ni słoucà. 

1 v. małójcza 2v. bàćko 3 v. mahó baćkà, maìch baćkóu 4 v. mŭoj bàćko, majè baćkì 
5 v. kràsny dziaciùk, dziacìnka 6 v. swahó, swaich 7 v. baćkà, baćkóu 8 v. mŭoj bàćku 
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988. Słon. Od Rehotny, Dworca i Mołczadzi 

Karawàiczu, karawàiczu— Ci nà miedù da papllisie, 
Karawàjnyczak klìcza: Ci nà ledù da pabilisie, 
Oj, dziè jeny da padzièlisie, Ab karawàju da zabylisie? 

989. Słon. Od Rehotny, Dworca i Mołczadzi 

Da wajdzì, Bóża, da ustupì, Bóża, 
K nàszamu da paczàtaczku, 
Szto my jehó da paczynàli, 
Szto my cibiè, Bóża, da źwieliczàli. 

990. Słon. Od Rehotny, Dworca i Mołczadzi 

Da u sadù haljó wisìć, 
Sam Hóspad karawàj mièsić, 
Dwa anióly da wódu nósiać, 
Dziewàncy da dólu prósiać. 

991. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Da bóru, małajcy, da bóru, Da zrubàli jejè na zahnièt. 
Nabieryēcie z saboju taparóu! Kab nàsz zahniècik jàsion byu, 
Da stajàła sósanka kllka let, Kab nàsz karawàjczyk kràsion byu. 

992. Słon. Od Rehotny, Dworca i Mołczadzi 

Stàrszaja karawàjnica pajèchała u lyès pa 
Da tupoju da sakyēraju, [drówa, 
Da ślepóju da kabyłaju, 
Za pièń zaczapìłasie, 
Na kałodu prabìłasie. 
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993. Slon. Od Rehotny, Dworca i Mołczadzi 

Nie ulenkàjsie, dzièwańka, 
Twiībj karawàj da padychódzić, 
Z dzieży wièko padymàje, 
Twajà dóla prybywàje. 

994. Slon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Papytàjciesie u pierapièczy, My chłópczykou pryprósim, 
Ci dalóka ścièżka da pièczy? Tùju trawù pakósim; 
Zarasłà ścièżka murawóju, My dziewaczók prynajmióm, 
Szełkawóju trawóju. Tùju trawù pahrabióm. 

995. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

U nàszaha haspadarà — Jemù nieścì markuotnie, 
Kudràwaja haławà, A nàm pici achwuotnie, 
Jon kudzièrkami patrasiè, Da jón niesiè, markócicsie, 
Nam haryèłicu pryniasiè. A my pjemó, nam chóczacsie. 

996. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Stàrsza karawàjnaczka 
Samà sabiè da biedù szczoupłà, 
Na prypiaczku da trybùch spiekłà. 

997. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Stàrsza karawàjnaczka. 
Da pà pólu harcawàła, 
Z zàjczykami tancawàła 
I ptùszaczki caławàła. 
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998. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Da u niedzièlańku ràno, Pa pakórnaje dzicià. 
Dwa kóniki da wódu pilì, Czamùż jenó pakórnaje, 
Sami sabiè hawaryli: Czamùż jenó spakójnaje? 
Siehódniaka da nàsza pàsza, Rùsaja kasà da dà pójasa, 
A u zàutra da u daróżańku Sukiènka da daduolnaja, 
Da kralèunaho dwarà, Tym jeno supakūojnaje. 

999. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Pietuchi pajùć, jak u bubny bjuć, Ci nà kralèwicza maladóho? 
Nàsza dzièwaczka nie czesàłasie, Oj, niè na siestrycu malèńkuju 
Na kahó jenà spadziewàłasie: I niè na màtku staryèńkuju, 
Ci nà siestrycu da malèńkuju, Da nà kralèwicza maładóho, 
Ci nà màtku da staryèńkuju, Nàszuj dzièwancy sużónaho. 

1000. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Oj, lecièli da b'jèłyje hùski sièrez sad, 
Klìknuli kràsnaje dzièwańki na pasàd. 
Szto wàm da, b'jèłyje hùski, da tahó, 
Oj, jèst u miniè ródnaja màtka da tahó. 

1001. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Czamù dzièwańka, na pasàd nie idzièsz, czahó zdżèsz? 
Dzlunyje lùdzi, da cì tak pajdù jak stajù? 
Zaściłàjcie szeukóm kàry ja i pajdù, 
Zabahłasi, rmīōj ójczańko, ja i siàdu. 

1002. Słon. Od Rehotny, Derewny, Mołczadzi 

Stanawièciesie, szlàchta, bajàrje, u adzìn rad, 
Da bùdzie iścì sierótańka na pasàd, 
Da bùdzie szukàć ródnoi màtki rnìży was. 
Albóż miniè z posàdańku zwiedziècie, 
Albóż mnie ródnu màtàńku znajdziècie. 
Pajdzi, dzièwańka, da pà nówych sieniàch pachadzi, 
Na bièłuj łoży swajè màtki pahledzì. 
Dzìunyje lùdzi, da nì raz, ni dwà ja pierajszłà, 
A ródnuj màtki na bièłoj łóży nie znaszłà. 
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1003. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Da czyjà1 hèto màtka2 

Da pièrad Hóspadom staić, 
Na kryż rùczańki dzierżyć, 
Hóspada Bóha charaszó prósić? 
Da spuścì miniè, Boża, 
Da z niebiós na padólje, 
Jàsnym sónieńkam da nà zastuōlje 

Pahladzièci swahó dziciàci, 
Ci charaszè da narendżóno, 
Ci nà pasàdzi da pasadżóno? 
Da czużàja màtka da jehó rèndzila, 
Na pasàdzi da sadziła. 
Narendżóna da u żałóbancy, 
Pasàdżena da u ślózańcy. 

1004. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Da badàj, swàńka, màrnie prapàła, 
Jak ty majè kóski ścièrła i zmiàła, 
Da i świècaju spalìła, 
A tyje nidahàrki u czyèpczyk ułażyła. 

1005. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Papytajciè u żàbki, 
Ci pamièrźli łàpki 
Kalè wady chódziaczy? 
Papytàjcie u dzièwańki, 

Ci u czàs czerawìczki? 
Ci u czàs, ci niè u czàs, 
To bùdu nasìci, 
Swahó mìłaho bùdu lubici. 

1006. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Pajèdziesz da dà szlùbu, 
Nie stanawisie pasieród kaścióła, 
Stań, maładzièńka, u kaścièli pry ścièni. 
Tudèmo iścimie da Bóżaja Màtka, 
Jenà iścimie da dólu nieścìmie, 

Da bùdzie pytàci, szto zà dólu dàci: 
Da cì dàci dólu hraszawùju, 
Da cì dàci dólu chlebawùju? 
Da dawàj, Màtko, usielàku. 

1007. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Dzièwańka ūojczańka prósić: 
Ójczeńko (sic) muoj rŭodnieńki, 
Wypraulàj, da niè zabaulàj, 

Tàmża nas nażydàjuć, 
Autary zaściłàjuć, 
Jàsnyje świècy da zapalàjuć. 

1 v. czyj 2 v. bàćka, bàćki 

57 Lud białoruski 
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1008. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Lichije lùdzi, zydziècie, 
Dóbryje lùdzi, hledziècie, 
Kudy majó dzieciàj pajèdzie, 
Pajèdzie da zà hóru krutùju, 
U tùju cèrkouku światùju. 

1009. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Da chwàłaż da tabiè, Bóża, 
Szto jà swajó dźjèło zrabìła, 
Da z cièsta da pieràp'ubłaczku, 

A z dzièuki małūbdaczku. 
Z cièsta da bielèńkuju, 
Z dźjèuki maładzièńkuju. 

1010. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Da chwàła da tabiè, Bóża, 
Szto my ksiendzà aszukàli, 
Niedóraho za szlùb dàli. 

1011. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Pahlàń, màtko, na akónco, 
Jèdzie twajó dzicià jak sónco; 
Pahlàń, màtko, u druhóje, 
Jèduć twajè dziètki abóje; 
Pahlàń, màtko, u trèjciaje, 
Użè twajè dzicià zwiènczano. 

1012. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Wybaczàj da, majà màtko, 
Szto jà maładà spaźnlłasie, 
Bo niè byłó ksiendzà1 u dómu. 
Jèździu ksióndz da Albowa, 
Pszanìczeńku pradawàć, 

Klùczyki kupawàć, 
Cèrkouku admykàć, 
Jàsny świècy da zapàlwać, 
Dwóje dzietók da pawienczàć. 

v. papà 
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1013. Slon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Wyszaj, wyszaj, małady mièsiac nad nàmi, 
Da dàlej, dàlej, waranyje kóni pad nàmi, 
Jeszczèż jèchać da czatyèry mlli baràmi 
I piàtu kremianìstymi haràmi, 
A szóstu da zalèznymi mastàmi, 
A siómu u cieścià na dwaryè pastajàć. 
Pastàniem usie radkóm, 
Pad cieściówym tynkóm, 
Oj, wybjemo kremianùju ściènku tym wienkóm, 
Oj, znàjdzièm kràsnu dzièwańku pad zamkóm. 

1014. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Uwajdzì, sużuonko, pahlàdzł, Kali dzièwańku, wiezi1 u klèć, 
Ci niè bàbańku spawilì? Kall bàbańka, padsùń nam, 
Kalì bàbańku, kiń pàd piecz Kali dzièwańku, pacałùj sam. 

1015. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Skóczyu sużuonko z karawàci, Pastój, dzièwańka, pacałùju, 
Zabyusie dzièwańki caławàci: Załaty pièrściań padarùju! 

1016. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Nie sadzisie blìzko miniè, 
Nie kładzi rùki na miniè; 
Twajà rukà da ciàżeńka, 
Huorsz wiermà da turèckaho, 
Bo jà ródu szlachèckaho. 

1017. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Spamaży, ójczańku,2 

Da b'jèły talàr na talyèrcy pałaży. 
Da niechàj cibiè, majó dzieciàtko, Boh spamóża, 
Dóbrym bytam, bùjnym żytam zapamōża. 

1 v. wiedzì 2 v. màtko, bràcie itp. 
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1018. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Cièrez hóru da daróżańka trojczàsta, 
Da bywàj, bywàj da, majà màtko, u miniè czàsto. 
Oj, jàkża mnie dà, majó dzieciàtko, bywàci, 
Da kali tàja da daróżańka zarasłà, 
Czyrwónaju da kalìnaju zawislà. 
Da kali bùdziāsz da, majà màtko, bywàci, 
To jà każù tùju wierbù zrubàci, 
Czyrwónuju da kalìnu złamàci. 

1019. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Ci jà tabiè, màtko, nie z dùszy, Ci jà tabiè paścièlki nie słàła? 
Szto ty miniè addajèsz nie zróższy? Słàła ja tabiè paścièlku miàkièńko 
Ci jà tabiè kaszùlki nie myła, I myła ja tabiè kaszùlu bièlèńko. 

1020. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Oj, cì ja tabiè, màtko, niemìła, 
Szto jà u cibiè cèło lèciejko rabìła? 
Nie chadziła ja nì k jèrmatku, ni k świàtu, 
Prypadàć bùdziesz, majà màtko, da k majmù śledkù. 
A jàk ty wyjdziàsz za waróciejka, śledók znać: 
Da nidzièż mahó mìłaho dziciàci nie widàć, 
Jak tój śledók da rasìcaju zapadziè, 
Oj, tàk majó mìłajo dzicià màrnie prapadziè. 

1021. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Oj, u lyēsi, u lyèsi miedźwièdź rykàje, 
Znàci, dzièwańka, świekróu lichàja? 
Da nichàj rykàje, da nichàj lichàja, 
Ja miedźwièdziu saładzìn padkìnu, 
Swajù świakrùchu piarynaju nakryju. 
Nichàj miedźwièdź saładzìnki smókcza, 
A majà świekrùcha u pierynach kwokcza, 
Jenà bùdzie hawaryć, a jà bùdu narawić, 
Jenà bùdzie burczàć, a jà bùdu muōuczàć. 
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1022. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Da niè mièsiać świècić, Dzie kluczy padzièła? 
Da niè zóra zijàje, Pawièsiła u kamóry 
Kràsna dzièwańka Na załatóm prabói, 
Da z dwarà zjeżdżàje. Pawièsiła wysóko; 
Da jejè màtka Pajèdu dalóko; 
Klùczykou pytàje: Kìnuła ad sibiè, 
Da dzicià miłóje, Pajèdu ad ciebiè. 

1023. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Aziernièciesie żenaczkiè, 
Da czy usiè wàszy dziewaczkiè? 
Da adnà u miniè u wózi, 
Na szczaśllwuj darózi. 

1024. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Aczyniàjcie warócieczka, Pówien chlyèu bydła żeniè: 
Jèdzie wam bahatyraczka; Karóuki da ciełàczyje, 
Pówien wŭoz dabrà wieziè, Awièczki da jahniàczeje. 

1025. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Da chwàła da tabiè, Bóża, 
Da chóć ja zniebyłàsie, 
Da kali ja spamahłàsie, 
Choć jà nuoczki ni daspàła, 
Siemianìna dastàła. 

1028. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Świókiar niewièsty da żadóm żādàje, Budź ty lyślìwa, 
Pa usìch daróhach starażyè staulàje, Budź ty szczaśliwa! 
A dziè niewièście jèchać to i sàm tam stàje. Razsièj swajù dólu 
Oj, niewièsta, niewièsta, da dzicià miłóje, Da pà majóm pólu, 
Da niè budź ty hàrda, A prydólejku 
Da niè budź ty pyszna, Da pà zastólejku, 
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1027. Slon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

U nàszaho N.N. za stalóm 
Czyrwóna róża zaćwiłà, 
Zaćwiłà ćwiètam czyrwónym, 
Pàchnie jàbłyczkam sadówym. 

1028. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Cièrez szczyryje bary kùnaju lecièła, 
Cièrez bystryje ryèki łodkaju płyłà, 
U czyścieńkom pólu kalinaju sièła, 
U świókra na dwaryē imhłóju upàła, 
U nówyje sièni pczałóju ulecièła, 
U świókra za stałóm pàniaju sièła. 
Nie wièdaje świekràtko, jak miniè zwàci; 
Ci zwàci pàniaju, da cì niewièstaju? 
Nie zwi miniè, świekràtko, pàniaju, 
Da zwì miniè, świekràtko, niewièstaju. 

1029. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

A ty, swàcie bałamùcie, na sztó łhau? 
Sałhàu màtcy, szto u hètuj chàtcy świókra nimà, 
Aanó świókiar chódzić da pà nówych sieniàch pa nizù, 
Pastój, niewièsto, da jà hałówańku nahryzù! 

1030. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Nasz swacièjko da razùmnuju żiīoaku màje, 
Jak wypraulàła, tak nauczàła: 
Budź, mùżu, da razùmnieńki, 
Prystàu drabinki, da ukradzì słanìnki; 
Prystàu sàni, narabi słàwy; 
Pradziery strèchu, narabi śmièchu. 
Budź, mùżu, da razùmnieńki, 
Skiń hanawìcy, skaczy pa palicy. 
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1031. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Da usiè harùć, baranùjuć, 
Swat swàńcy chfartùch szyje, 
Szyje nìtkaju, trasiè łydkaju, 
Szyje wołasom, płàcze hółasom. 

1032. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Oj, ty swàcie, jak tùt, tak tùt, 
A chto u cibiè doma? 
Sabàka u ujèzi, sabàka na pryźbi — 
Toż majà damaunìca. 
Kószka na palicy szyje hanawìcy — 
Toż majè damaunìcy. 

1033. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Swat swàńku razzuwàu, 
Andaràk razadràu, 
Padniàu nóżku, paziràu. 

1034. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Nàsza swàńka Hanùsia Stàła swàńka płàkać, 
Da u pazyczànum każùsi. Szto nièczym każuchà łàtać. 
Nàsza swàńka padpiłà, Paszóu swàtko żabrawàć, 
Da u sałómi spać lehłà, Każurynkou dastawàć. 
Pa sałómi myszki szalèli, Hódzi, swàńko, płàkać, 
Swàńczyn każùch pajèli. Bùdziam każùch łàtać. 

1035. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Nasz drużczàtko wièlki pierabŭoj, 
Pałażyu drùżaczku pa sieród daróhi, 
Kab jenà nahàmi pieraboi biła, 
Kab jenà rukàmi ziemlù miesìła, 
Kab jenà aczyma da zóry liczyła. 



456 PIEŚNI WESELNE 

1036. Slon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Siedzìć drùżkó na łàucy, 
Spuścłu bułàuku pad łàuku. 
Da prybièh kurmiàuko, 
Da uchapìu drùżkawu bułàuku. 

Da: „kycy, kycy" kurmiàuku, 
Addàj majù bułàuku, 
Dam tabiè miàsa dzielànku. 

1037. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Nasz drużczàtko wièlmi charószy, 
Bo u jehó dóuhi mīos. 
Na patylicy bob małacìć, 
Na pieranósi cep pawièsić. 

1038. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Nasz drużczàtko, nasz maładzièńki, 
Jon pà bajàrsku ubràny: 
Bóty nówyje, piàty hółyje, 
Piīortki nówyje, kalèni hółyje. 
Da nà jŭom żupàn, 
Szto kìnuu za płót pan, 
Da nà jom każùszak 
Z ryżych ciełùszak, 

Da na jŭom kaupàk 
Z czórnych sabàk. 
Szàpka nówaja, 
Patylica hółaja, 
Jehó rukawicy kaszèczyje. 
Każùszkom machniè, ciełùszka rykniè, 
Kaupakóm machniè, sabàka brèchniè, 

\Rukóju ściśnie, katók pìśnie. 

1039. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Na tabiè, drużczàtku, pierap'uołku z màkam, 
Byłó nie chadzlci da drùżaczki ràkam, 
Pieràp'uołka z màkam u pieczy pieczècsie, 
Drużkó ad drùżki ràkam wałaczècsie. 

1040. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Nàsza drùżka Warenià 
Ukràła u susièda kurenià, 
Pad cyckaju zaduszyła, 
Pièred drużkóm pałażyła. 

Drużkó kàżà: syroje, 
Da bùdziem jèści abóje. 
Drużkó kàżà: z kaściàmi, 
Da bùdziem jèści z haściàmi. 
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1041. Sìon. Od Rehotny, Dworca, Molczadzi 

Nasz bracièjko nie myusie, 
Da zà miàsam haniusie, 
Jon dùmau, szto dzielànka, 
Annóż żàba bałaciànka. 

A łuczynaczka patuszyłasie, 
Parasià u mìsu uwalìłosie, 
A bracièjko nie dbàje, 
Parasià za chwóst ciahàje. 

1042. Słon. Od Rehotny, Dworca, Mołczadzi 

Nasz bracièjko nie stary, 
Nie prypiràjsie da ścieny, 
Bo nàszy dźyèuki jùrliwy, 
Praz ściènu dzìry krucili, 
Da bracièjka zbudzìli. 

1043. L. Od Rożanki, Żołudka (w. szl. Paszyce) 

Oj, w polu sosna, 
Przy niej topola, 
Ożeń sie, młody Jasiu, 
Bo ci jest niewola. 
Niewola, niewola, 
Żony mi trzeba, 
Tolko musze, najmilejsza, 
Pracować dla chleba. 
Powiedz że mi raz, 
Czy mi rączka dasz? 
Serca nie smuć, 
Życia nie truj, 

Dziewczyno moja! 
Powiedz że mi raz, 
Czy mi rączka dasz? 
I ten wieniec rutwianieńki1 

Co na główce masz? 
Tobie, Jasieńku, tobie sokole, 
Skoro staniem na kobiercu, 
Przysięgi składać.2 

A gdy będziem szluby brać, 
Jak nam będo grać, 
Będzie, będzie śliczna Kasia 
Łezki rozlewać. 

1 v. I ten wianek z róż, maliny 2 v. w kościele, przy mszy 
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Dla twego, młoda Kasiu, 
Liczka ładnego. 
Straciłem jednego, 
A tysiące mam, 
Nie uwierzysz, Kasiuleńko, 
Jak mi ciebie żal. 
Żałuj, nie żałuj, 
Nie będe twoja, 
Zakładajcie wrone koni, 
Wyjeżdżam z dwora. 

(Wierciński) 

1044. Słc. Od Lachowicz i Klecka 

Da pajèchała maskalóu siem pałkóu, 
Wieźlłż jany karètu sìniuju, 
Zwienczàli dzièwaczku sìłaju. 
Nie tàk jany sìłaju, za hrószy, 
Szto jajè dziarìnka charószy. 

1045. W. Od Łyskowa 

Bywàj, bywàj, Bóża, da nàs, 
Zaczynàjecsie wiesièleczko u nàs. 

1046. W. Od Łyskowa 

Da cùgu, kóni, da cùgu, 
Czas tabiè2 da szlùbu, 
Chtoż tabiè wółasy razczèszè, 
Chtoż ciebiè da szlùbu zawieziè? 
Wyskaczyu starszy brat z kamóry: 
Otó ja twój bratkó, brat radzóny, 
Ja tabiè kudzièrki razczaszù, 
Ja ciebiè da szlùbu zawiezù, 
Pad hórańku krutùju, 
Pad cèrkouku świetùju. 

Drużki, drużeńki, 
Dajcie chusteńki, 
Niech ja utre swej Kasieńki1 

Czarne oczeńki. 
Oczki utarszy, 
To serce płacze, 
Nadaremno, moja Kasiu, 
Talary trace. 
Stracił jednego, 
Strace drugiego, 

v. swojej Kasi 2 np. Jànie 
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1047. G. Od m. Brzestowicy (w. Golnie) 

1048. W. Od Szydłowic 

Lecièła1 saróka zadzierychwóst, 
A ty, dzièuczyna, ścieraży kiīōs, ścieraży kiīos, 
Ty, kósańka, szatàjsie, 
Pad czèpaczak ni dàjsie. 

1049. W. Od Świsłoczy 

O,2 dzìuny karawàju, 
Z dziewiàci krynìc wady, 
Z dziewiacì raszót mukł, 
Z dziewiacì kop jajèc, 
Z dziewiacì karóu drawìczaho màsła. 

1050. Sł. Od Rehotny 

Wo, lyès jelinà, 
Charószaja pàsza, 
Czekàj, dzièuka, da wósieni, 
Tady bùdziesz nàsza. 

1 Oczepiny 2 Miesząc korowaj 
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1051. Sł. Od Rehotny i Dworca 

Nie płàcz, dzièwańko, 
Za mieniè iduczy, 
Napłàczeszste, maładzièńka, 
Sa mnóju żywuczy. 
U miniè sièni, chàta 
Da piłówanaja, 
Bùdziesz śleźmì paliwàci, 

Pa jèj chódziaczy. 
Bùdzie nahàjka da hary letàci, 
Szałkówa kaszùla k ćjèłu prylipàci, 
Bùdu twajè rùsyje kósy wyrywàci. 
Kab majà dóla dóbraja byłàb, 
Tob nahàjka pad aknóm leżàłab, 
Szałkówa kaszùla k ćjèłu nie ulipàłab. 

1052. W. Od Świsłoczy i Mścibowa 

Pakażyècie, swatkì, karawàj wasz, 
Karawàj wasz, 
My zabàczym, ci takì jak nàsz, 
Tak jàk nasz. 

Nasz karawàj bielèjszy, bielèjszy, 
Bielèjszy, 
Nàszyje hùski pieknièjszy, pieknièjszy, 
Pieknièjszy, 
Ci krasión, ci wiesiół. 

1053. W. Od Świsłoczy 

Zwinièła komóra, zwinièła, 
To niè dàrmoż jenà zwinièła, 
Maryla1 ruczniczkì zatkàìa, 

Ślózkami prasièstku abliłà. 
Pryjèchau Jànko2 i niè dau ruczniczkóu datkàci, 
Kazàu da wóza składàci. 

[v,] Pranùsia itp. 2 [v.] Kazùś itp. 
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1054. W. Od Międzyrzecza 

Hola, ptaszki, hola, zwierze, 
Chodźcie do mnie tu, 
Mój pan dzisiaj żone bierze, 
Trzeba służyć mu. 
Zając przed końmi pobieży, 
Słowik śpiewak nasz, 
Sroka wodzem do tancerzy, 
Wilk będzie dudarz. 
Lis, co w futrze jak pan chodzi, 
Może na stół wleźć, 

Siąść, gdzie siądo państwo młodzi, 
Z jednej miski jeść. 
Jaskułka z białem fartuszkiem 
Może miski myć, 
A ogonkiem wybujałem 
Wiewiórka stół trzyć. 
Hola, ptaszki, hola, zwierze, 
Chodźcie do mnie tu, 
Mój pan dzisiaj żone bierze, 
Trzeba służyć mu! 

1055. W. Od Świsłoczy i Porozowa 

Oj, ty pójdziesz, Hanùlko,1 u czużyje 
[lùdzi, 

Czy niè żal tabiè bùdzie? 
Tam susièdańki nieznajómyje, 
To ty bùdziesz tużyci; 
Tam darożańki niznajómyje, 

To ty bùdziesz błudzici. 
Ja z susièdkami abyznàjusie, 
To nì bùdu tużyci, 
Daróżki usiè razyznàju, 
To ni bùdu błudzìci. 

itp. [dowolne imię żeńskie] 
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1056. W. Od Świsłoczy i Porozowa 

Oj, u nidzièlu rànieńko 
Jàsno slónieńko uschódzić, 
Na uschód jàsnaho słóniejka (sic) 
Małady sużónko1 wychódzić. 
Oj, tàmże jon2 u Pàna Bóha 
Wielìkai łàski prósić, 
Kab puścìu bàćka błahasławìć. 

Ojciec odpowiada: 
Ràdby ja ustàci, 
Da niè mahù rùczak zniàci. 
Jàsnaje słónieńko pryświecić,l 
Boh z wysókaho nièba prystùpicsie, 
Dóbryje ludkì prychìlacsie. 

1057. W. Od Zelwy 

Pakacìsie ty, kólje, 
Z hary da nà padólje. 
Tam cibiè majó dzicià uznàje, 
Z jehó dólu szczàście adchadàje. 

1058. W. Od Miedzyrzecza 
na mel. nr 1055 

Ci tabiè, dzièwańko, małajcóu nie stàło, 
Szto twajó sèrco da N.N. prystàło? 

1059. W. Od Mścibowa i Świsłoczy 

Zielona rùta, jadławièc, 
Lyēpszy kawalyer jak udowièc. 
Bo udowièc bùdzie hawaryu: 
Ja pièrszu żiionku lyèpszu mieu. 
A dzièci bùduć kazàci: 

Daj, Bóża, màczachi nie znàci! 
Jak my màczachi ni znàli, 
To zà stolikam siedàli, 
A jàk màczachu paznàli, 
To pièrad pièczku płàkah. 

v. maladà sużónka 2 v. jenà 



R o z d z i a ł 4* 

OD MOŁCZADZI 

106G. N. Od Molczadzi 

Sydzi,1 sydzi, zoreczka z nieba, Nasz rod prybranyj da was prystanyj, 
Pryjdzi, pryjdzi, matoczka, mnie treba. My waszeho miodu pici nie budziem, 
Siadź na parozi, pasiedzi, My waszeho rodu śnieważać nie budziem. 
Siroczaho wiesielija pahledzi! 

1061. N. Od Mołczadzi 

Oj, rad saławiejko, wielmi rad, Szto u Bożym domi pabywau, 
Szto na siniem more pabywau, Na biełym ruczniczku pastajau, 
Da z hałubkoju brukawau. Da z dziewoczkoj szlub uziau. 
Oj, rad dziecinka, wielmi rad, 

1062. N. Od Molczadzi 

Z nieba, z nieba strełki iduć, Czy pa toje ziernie da zołotoje, 
Na nowoje podworje blask dajuć, Czy majo dzicia da maładoje? 
Dziewoczyna matka da paziraje Ni po toje ziernie da zołotoje, 
Czeho toje wojsko da nalehaje? Da po mojo dzicia da maładoje. 

1063. N. Od Mołczadzi 

Zaszczebiaczy, sołowiejko, zaszczebiaczy, Czy pod tuju cerkouku światuju? 
Nam dorożeńku pakaży: I pod tuju horu krutuju, 
Czy pod tuju horu krutuju, I pod tuju cerkouku światuju. 

* [Pieśni zawarte w tym rozdziale zostały przysłane M. Federowskiemu przez Mierzejewskiego] 
1 Dla sieroty 
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1064. N. Od Mołczadzi 

Miesiacu jaśnieńki, aświeci da mojo pole, Radzonoje da pierom pisze, 
Tut maich da dzieciej dwoje: Sużonoje da nosom trzmysze; 
Adno dzicia da radzonoje, Dziecinka da pierom pisze, 
A druhoje da sużonoje. A dziewońka da nosom trzmysze. 

1065. N. Od Mołczadzi 

Kacilisie1 kolosa da pa ranniej rasie, 
Da plakała dziewońka da pa rusoj kasie, 
Da nie tak pa kasie jak po kośniczku. 
Da ja jeho kupowala, da doroho dawała, 
Da ja jeho płaciła, 
Kab choroszo chadziła. 

1066. N. Od Mołczadzi 

Oj, boram, boram lewincem 
Da jechali maładyje haścincem. 
Da na samyj piered dziecinku. 
Da wyrezau łozku bierozku, 
Stau jon konika pahaniaci, 
Da budzie cieszczatko czastawaci. 

1067. N. Od Mołczadzi 

Da2 siehonia da dziewiczy wieczer, 
Da nie budziem usiu nocz spaci, 
Da budziej swiecy palici, 
Da dziewoncy da wienok wici. 

1068. N. Od Mołczadzi 

Karawaj3 rahocze, 
Jon da pieczy chocze, 
Wy, małojcy, dbajcie, 
Sosnu zrubajcie, 
Zahnied zakładajcie. 

Zaręczyn[owa] 2 Na dziew[iczy] wiecz[ór] 3 Jak parob[iać] szyszk[i] i do piecz[y] sadz[iać] 
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1069. N. Od Molczadzi 

Pytajciesie,1 dziewoczkie, Wyż jaje hadawali, 
U dziewotczynaj mataczkie, Da ni hod, ni dwa 
Ci pazwolić da pahulaci. Wyż jaje da dażydali. 
Hulajcie, dziewoczkie i małodoczkie, 

1070. N. Od Mołczadzi 

Oj2, boram, boram, baroczkam Da zwieńczali dziewońku siłaju. 
Jechali maładyje radoczkam, Da nie tak siłoju, za hroszy, 
Wieźli karetu siniuju, Da jaje dziecinka charoszy. 

1071. N. Od Mołczadzi 

Oj3, rad sałowiejko, wielmi rad, Oj, rad dziecinka, wielmi rad, 
Szto na szlubi moh da pabywaci, Szto u Bożym domie da pabywau, 
Da z hałubkoju brukawaci. Da z dziewońkoju szlub pabrou. 

1072. N. Od Mołczadzi 

Dzież4 ty, dziewońka, da ty pachadżajesz, 
Czamu swaho karawaja da nie dahledajesz? 
Byle majoj siestrycy dau Boh zdarowie, 
Toż moj karawaj da spieczen budzie, 
Dahledżen budzie, v 

Da nowoj kamory da wyniesien budzie. 

1073. N. Od Mołczadzi 

Okażysia5 czornyj bobra Kali jakawo, atsyłajcie. 
Ci budziesz nam ty dobra? Koni naszy da zawierniecie, 
Kali dobra, ta prymajcie, Darożeńku da pakażecie. 

1 Na dziew[iczy] wiecz[ór] 2 Jak jeduć za szlubu 3 Jak pryj[eduć] maład[yje] z[a] szl[ubu] 
4 Kali dziec[iuk] u kaśc[ieli]. Karaw[ajnicy] pajuć 5 Prydanyje pajuć 

59 Lud białoruski 
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1074. N. Od Mołczadzi 

Jak1 tabie, dziecinka, soroma niet, 
Szto zadumau żenicsa u sorok let, 
Da uziau dziewońku malaletku, 
Pasadziu kale siebie jak kwietku. 

1075. N. Od Mołczadzi 

Ci2 u ciebie, dziewońka, czornyje oczki, 
Szto ty nie baiszsie ciomnoj noczki? 
Da czahoż ja maju noczy bajacsa, 
Boh nada mnoju, koń pada mnoju, 
Usia maja radzina da jedzie za mnoju. 

1076. N. Od Mołczadzi 

Pryjechała dziewoczka z wienca, Da czy buduć bieły u świekratka 
Pawymała biełyje ruczki z rukauca: Rano, ranieńko wstajuczy, 
Bieły mai ruczki u matki, Ciażkoje dzieło robiaczy? 

1077. N. Od Mołczadzi 

U3 niedzielu raniusieńko Treba było stać u biereżoczka, 
Sinie more trepietałosie, Kab u biereżoczku stajała, 
Saunieńko da kupałosie. Tob na sierad mora nie upała. 
Niema u mienie czaunoczka, 

1078. N. Od Mołczadzi 

Da z wienca, da z darożeńki Dzicia majo, da maładoje, 
Pała maci da na nożeńki: Czemu tahdy da nie kazała, 
Matoczka maja rodnaja, Jak ruczek da nie wiazała, 
Razwiaży da mai ruczeńki! Pierścionkou da nie mieniała? 

Jak dziec[iuk] star[y], a dzieuk[a] mał[adaja]. Wyj[eżdżajuczy] paj[uć] 2 Jak niema baćk[i] ci mac[i] 
Kali wyj[eżdżajuć] da szlubu 
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1079. N. Od Molczadzi 

Atkul1 wy, karawajniczki, Ci z zadzwiejskaho dwara? 
Ci z Mira, ci z Nieswiża, Nie z Mira, nie z Nieswiża, 
Ci z księżackaho dwara, A z zadzwiejskaho sieła. 

1080. N. Od Molczadzi 

Wydzi2, matoczka, z świeczami, 
My twajo dziciatko zwienczali, 
Z tym czeławiekom, szto uczora byu, 
Za twaim stałom miod, wino pił. 

1081. N. Od Mołczadzi 

Oj, dobra nam tam było, 
Hdzie try dni karawaj piekli, 
U Wilni da kwietki brali, 
U Warszawi da napoj pili. 

1082. N. Od Mołczadzi 

Da3 Bożeż moj, Boże da mileńkij, Da ja hetom czepcom da ławy ścirała. 
Jak ja była maładaja Ciepier treba, maci, 
Da i u panieńskom stanie, Na hałouku kłaści. 

1083. N. Od Mołczadzi 

Badaj*, waszy, swatowie, kości braszczali, 
Jak wy naszu dziewońku uziali i pamczali. 

1084. N. Od Mołczadzi 

Da kaciłasia czornaja hałka z zaboria, 
Da prasiłasia maładaja dziewońka z zastolija: 
Pajdu, pahladżu da baciuszkowo padworije. 
Da było tahdy, małada dziewońka, u dzień wolny, 
Da było hladzieci baciuszkowo padworije. 

1 Pry pieczeniu karawaja 2 Kali pryj[eduć] za szlubu 3 Jak szapk[u] zawiwaj[uć] 4 Jak 
moład[yje] wyj[eduć], dzieucz[ata] swat[om] paj[uć] 

59* 
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1085. N. Od Mołczadzi 

Dziekuję1 za karawaj 
I za bożyj dar, 
I tamu kału, 
Szto siedzi u stolu. 

1086. N. Od Mołczadzi 

Da2 swacha swachi choraszo prosić z pawahi: 
Da kab nie było majemu dziciaci zniewahi, 
Kab nie stajała ciomnaj noczy pod aknom, 
Kab nie ucirała drobnych slozeczek rukawom, 
Da kab nie była, szto pawietoczk? (strecha) chatoczka. 
Da kab nie była, szto susiedoczka matoczka. 

1087. N. Od Mołczadzi 

Absyłajuć3 pan małady i pani małada 
Karawajem bożym darem, 
Baciuszka rodnaho i hodnaho. 
Praszu pryniać, padzienkować. 

1088. N. Od Mołczadzi 

Daruju4 staranoju, żytam i dobrym bytam, 
Kab bahaty byli i mienie nie zabyli, 
Kab szanawali Boha miłaho na niebi, 
A ludziej na ziemli. 

1089. N. Od Mołczadzi 

Da5 pajedziesz, dziewońka, doli szukaci, 
WieUż swajemu braciejku kania zaprahaci: 
Da niechaj moj konik dobra wolna staić, 
Pakol mienie baćko da pabłagasławić. 

1 Susiedz[i] wozm[uć] koraw[aj], hrosz[y] pał[ożać] i paj[uć]. 2 Pryd[anyje] paj[uć] m.mac. 
nazyw. swaciej 3 Jak dar[ujuć]. Swat klicze 4 Baćko alb[o] matk[a] bieruć kor[owaj] i paj[uć] 
5 Jak u paniedz[iełak] zanim[ajuć] wienok, paj[uć] 
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1090. N. Od Molczadzi 

Picrebaczy, maja maci, 
Szto ja maładaja spaźniłasie. 
Nie było ksiendza u doma. 

Jeździu ksiondz da da Albowa, 
Kluczyki kupawać, kaścioł admykać, 
Nas maładzieńkich zwienczać. 

1091. N. Od Mołczadzi 

Lecieli husi cierez sad z dunaju, 
Zaściłajsie kabierec, ja stanu, 
Błahosławi, ojczeńko, ja siadu 
Na tom szczastliwom pasadu. 

1092. N. Od Mołczadzi 

Da szlubu, dziewoczka, da szlubu, 
Da u darohu koniki stupajuć, 
Darahoje zielje kapajuć. 
Darahoje zielejko, darahoje, 

U boczcy duboucy szumieło, 
U darahom kaciołku kipieło, 
Mienie joje zielejko spaiło, 
Da jechać k kaściołu spaźniło. 

1093. N. Od Mołczadzi 

Da kto hible karawaj, 
Tomu, Boże, Boże, pomahaj! 
Hible bratko z siestroju 

Za jasnoju świecoju, 
Da bieleńkimi ruczkami, 
Da pierścionoczki z oczkami. 

1094. N. Od Mołczadzi 

Brat siastru na pasad wiedzie, 
Hibkuju kładku kładzie: 
Kładoczka, nie uhibnisie, 

Siestryca, nie utaknisie. 
Kładoczka uhibnułasie, 
Siestryca utaknułasie. 

1095. N. Od Mołczadzi 

Chadziła dziewoczka po sianożaci, 
Da kopała łozu, da siejała rożu: 
Tabie, roża, da nie zimować, 

A mnie u baciuszka da nie wiekować, 
Ciebie, roża, kosce pokosiać, 
A mnie mołoduju swate wozmuć. 
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1096. N. Od Molczadzi 

O1, tabie, swacie, miedź, miedź, 
Siadź na kaczarzie, jedź, jedź! 
Da za hetyje hroszy 
Kupisz żoncy wienik charoszy. 

1097. N. Od Mołczadzi 

Nie2 brat, nie brat, Tataryn! 
Addau siestru za talar, 
Da rusuju kosu za szestak, 
Da biełoje lico addou tak. 

1098. N. Od Mołczadzi 

Byu3 ty u nas, 
Jeu ty kwas, 
Uzieli ciebie, 
Myśli znou da nas. 

1099. N. Od Mołczadzi 

Padychodź4, padychodź, nasz karawaj, 
Z dubowoj dzieżki dno wybiwaj, 
Kali budziesz wybiwaci, 
To budziem ciebie hibaci. 

1100. N. Od Mołczadzi 

Siadźmo5 my, paabiedajmo, 
Da pajedźmo, pierewiedajmo 
Taje ptaszki da letuczeje, 

Szto uczora paleciela, 
Z nami życi da nie zachacieła. 

1 Jak rnaładaja wyjeżdż[aje] d[a] maład[oha] 2 Brat wozmie u kiesz[eń] 3 Jak swat 
wykup][aje] u druż[ok] roał[aduju] 4 Jak zam[iesiać] karawaj karawajnicy 5 Jak siedz[iać] 
u matki pryd[anyje] za stał[om]. U aytor[ak] r[ankam] 
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1101. N. Od Mołczadzi 

Wybrałasie1 cieszcza w auczyny, 
Dziele ziaciowaj pryczyny, 
A ziać taho nie baicsa, 
Blizko dziciaci stanawicsa. 

1102. N. Od Mołczadzi 

Uże2 my, dziewońko, idziemo Da toj dobranocz, szto na wieś wiek, 
Tabie dobranocz dajemo, Pusciła sławu na wieś świet. 
Nie toj dobranocz, szto na nocz, 

1103. N. Od Mołczadzi 

Wydzi3, siestryca, prawiedzi, 
Nam darożańku pakaży. 
Ot, wam, dziewoczkie, darożka 
Pad wiszniowieńki sadoczek, 
Pad zielonieńki hajoczek. 

1104. N. Od Mołczadzi 

Da4 światy paniedziełoczku, 
Zapsawou nam dziewoczku, 
Pasadzili pad świacicoju 
Da zrabili maładzicoju. 

1105. N. Od Mołczadzi 

Zbierajsie5 rodzie bahaty, 
Da wiedziecie statok rahaty, 
Maładyje da bajaroczki, 
Tonkije da padaroczki. 

1 Jak wyjdzie maci 2 Na dziew[iczy wiecz[ór] 3 Na dziew[iczy] wiecz[ór] 4 Jak u pan[ia-
dziełak] rano znim[ajuć] wien[ok] i dar[ujuć] karawaj, paj[uć] 5 Kali u paniedz[iełak] ran[o] piroh[i] 
dar[ujuć]. Swacha paj[e] 
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1106. N. Od Mołczadzi 

Prysłała1 maci hości u dziciaci, Szyci, wyszywaci, charoszo schadzici, 
Prysłała hołku i matoczek szołku, Charoszo schadzici, usiu rabotu rabici. 
Da wieleła maci szyci, wyszywaci, 

1107. N. Od Mołczadzi 

Z2 Bohom, swatko, z Bohom. 
Zatkni sraku rohom, 
Nasz roh da z tabakoju, 
Bieży, swatko, za sabakoju. 

1108. N. Od Mołczadzi 

Baba3 kaczarhu pradała, 
Da jana barysz papiła, 
A my dziewońku pradali, 
Jeszcze baryszu nie pili. 

1109. N. Od Mołczadzi 

Da4 nie tabie, swacie, 
Drużki wykuplaci, 
Waźmi puhu, da idzi k łuhu 
Świnie pahaniaci. 

1110. N. Od Mołczadzi 

Da5 idzie swatko, hraj, hraj, 
Da na jom sukni maj, maj, 
Gontami haława zbita, 
Sałomaju barada zszyta. 

1 Prydanyje pajuć 2 Jak wybir[ajecca] maładaja da maład[oha] s 3 razy wych[odzić] hareł[ka], 
dz[ieuka] nie daje 4 Jak maładaja jedzie da maład[oha] 5 Jak mał[adaja] jedzie da maład[oha] 
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1111. N. Od Molczadzi 

Tatuszko moj rodnieńkij, pajedujażenicisia! 
Jedź że, synok, jedź hołubok, 
Zaprahu tabie da dziewiać koniej, 

Dziesiataho da waranoho; 
Da spieku tabie da dziewiać bułak, 
Dziesiatuju da pszenisznuju. 

1112. N. Od Mołczadzi 

Pakacìusie kryształ po sianożàci, 
Abiecàu dziecìnka dzièwoczku uziàci: 
Tyż majà dzièwoczka, bièłaja lelèja, 

Jak ciebiè nie bàczu, majó sèrce mlèje. 
Moj ty dziecìnka, rożówyj kwiècie, 
Nic nàd ciebiè da u cèłom świècie. 

1113. N. Od Mołczadzi 

Kaciusie kryształ da pa sianożaci, 
Otazwausie dziecinka da dziewoczku uziaci: 
Tyż, maja dziecinka, jak biełaja leleja, 
Jak nie baczu ciebie, moje serce mleje. 
Tyź, maja dziewoczka, jak różowoj ćwiecie, 
Da nimasz kachanoj da na całym świecie. 

1114. N. Od Mołczadzi 

Żarka, żarka da kalinka u łuzi, 
Czy budzie żarka, jak moraz budzie? 
Krasna, krasna da dziewoczka u matki, 
Da niechaj u swiekratka chacia hod pabudzie, 
To jaje krasawania paławina budzie. 

1115. N. Od Mołczadzi 

Stań, dziewoczka, nie siadzi, 
Sieni, chatu pierejdzi, 
Swajeho baciuszka pahladzi! 

Użoż ja, dziewoczki, ni raz, ni dwa prajszła, 
Swojej matoczki da na biełoj łoże ni znaszła, 
Da dorożku ślozańkami da zliła. 

BO Lud b ia łoruski 
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1116. N. Od Mołczadzi 

Hdzież ty, dziewoczka, bywała, 
Czym twoja hałouka papała? 
Dziewoczka pod wiencom pobywała, 
Pod tumancom hołouka papała. 

Tyż, maładzieńkaja, chusteczki nie mieła, 
Czemuż hałouki swojej nie nakryła? 
Choć mieła, dziewoczkie, nie mieła, 
Jaż mojemu baciuszkie dadzieła. 

1117. N. Od Mołczadzi 

Dziewoczko, nasza siestryca, da nie pij 
Ich pierepoj z wadoju; [pierepoju! 
Cierez łuh jany jechali, 
Da u łuzi stanowilisie, 
Da z łuhu da wodu brali, 

Z pierepojem mieszali. 
Dziewoczka, maja siestryca, da nie jesz 
Ich karawaj z miakinoju; [karawaju! 
Jeny siem hod miakinu zbierali, 
Da z karawajem mieszali. 

1118. N. Od Mołczadzi 

Da skaży, czornyj bobra, 
Da czy budzie nam tut dobra? 
Kali dobra, to prymajcie, 
A nie dobra, atsyłajcie! 

My samy nie najechali, 
Tut nasza da kuna upała, 
Krasoju pacieruszyła, 
Za saboju nas prasiła. 

1119. N. Od Mołczadzi 

Pryjechali da prydanoczki, 
Da pastawali da na ganoczku, 
Zapytali da bojaroczki: 
Hdzie nasza da bojaroczka, 
Ci zamkniona, ci zaczyniona, 

Czemu z nami nie witajetsa, 
Swojej matki nie pytajetsa? 
Ni zamkniona, ni zaczyniona, 
Nie chocze z wami da witacsa, 
Swojej matki da pytacsa. 

1120. N. Od Mołczadzi 

Piereletała czornaja hałka z boru da u dubrawu: 
Mnie u bory dobra, a u dubrowi lepiej budzie, 
Da u bory szyszki, u dubrowi da jahod mnoho. 
Pierejeżdżała maładaja dziewoczka ad tatka da k świekratku: 
Mnie u tatka dobra, u świekratka lepiej budzie, 
U tatka miede, a u świekratka da czamierycy. 
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1121. N. Od Mołczadzi 

Zaruczona1 dziewoczka, zaruczona, 
Biełym ruczniczkom nakryta, 
Drobnymi ślozeńkami abmyta. 
Biela bierezinka, zaczym ty nie zielona? 
Jak-że mnie zielonoj być? 
Szto dnia da kupcy jeduć, 
Z mienie da koru dzieruć, 
Pad pieńkom ohoń kładuć. 

Dziewoczka małada, uczora była wie-
[sioleńka, 

A siehonia siadzisz chmurnieńka ? 
Jak-że mnie da być wiesiołoj? 
Szto dnia da swaty jeduć, 
Z wielikimi pierepojami, 
Z niskimi da pakłonami. 

1122. N. Od Molczadzi 

Pryszli dzieukie, pryszli, 
Da nie rutu szczypać, 
Da u dziewoczki praudy pytać? 
Dziewoczkie, moi siestrycy, 
Czy pojdziecie z nami da kościoła? 
Dziewoczkie, moi siestrycy, 
Pożdziecie, ja ubierusie, 

Koskami da opuszczusie, 
Ślozkami da oboljusie, 
Koskami da rusieńkimi, 
Ślozkami da drobnieńkimi. 
Koskami pleczki ukryju, 
Ślozkami da lico zmyju. 

1123. N. Od Mołczadzi 

Wstàń, majà dzìciatko, dóuho spisz, 
Najèchało swàdźby pówien dwor. 
Màtko majà staràja, 
Hèto swàdźba nie majà. 
Jak bùdzie majà jèchaci, 

To bùdzie dubrówa szumièci, 
Da bitaja doróha zwienièci, 
Da bùduć muzyki hràci, 
Bùdzie swàszeńka śpiewàci. 

1124. N. Od Mołczadzi 

Siadzìć zàjko pod jèłkoju, oczki tre, 
Razhnièwausie na małodù dziecìnka za sztó bje. 
Da czy ja twóje woronyje kóni upùdziu, 
Da-czy twajù maładùju dzièwoczku razhudzìu. 
Da upùdzili woronyje kóni dwa strelcè, 
Razhudzłli maładùju dzièwoczku małaicè, 
Upùdzili woronyje kóni na móre, 
Razhudzili maładuju dziewoczku u kamore. 

Zaręczyn[owa] 
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1125. N. Od Mołczadzi 

Hnieù,1 maja maci, hnieu na ciebie, Pryszli załuwicy z kasami, 
Astajecsa ruta usia u ciebie. Niechaj zhrabuć rutu z korniami. 
Nie hniewajsie, dziciatko, na mienie, Pasadzi jeje pod oknom, 
Biery sabie rutu da siebie. PaUwaj jèje rano i poznieńko, 
Pryszli dziewieratkie z kasoju, Za jasnymi swieczami, 
Niechaj skosiać rutu z rasoju; Z drobnymi slezami. 

1126. N. Od Mołczadzi 

Maładaja nasza dziewońka, Chleb tabie wydzielać buduć, 
Da nie toje da tabie budzie, Kluczyki da chawać buduć, 
Jak u twaje rodnoi matki. Kluczyki da na palicy, 
Kamoroczku zamykać buduć, Ot cibie da maładzicy. 

1127. N. Od Mołczadzi 

Wydzi2, wydzi, pani matoczka, Ja i ruczeńku dała, 
Użeż ja nie twaja doczka, I Bohu zaprysiahła 
Użeż ja da taho pana Ad wieku da da wieku 
Z kim ja szlub brała. Dobramu da czaławieku. 

1128. N. Od Mołczadzi 

Oj3, z nieba, z nieba krasoczkie, Da dumaje, hadaje bolsz za usich. 
Pazbirała dziewońka drużeczkie, Da nie dumaj, dziewońka, da nie hadaj, 
Pasadżałaż jana da wysoko, Pierejedziesz reczeńku i cichij dunaj. 
Sama jana sieła da wysze usich, 

1129. N. Od Mołczadzi 

Da4 pryjechali da prydanoczki, Dzież jana da padziełasia, 
Da pastali na ganoczku, Czemu jana z nami nie witajecsa, 
Da zapytali spawiwałnaczki: Rodnoj matki da nie pytajecsa? 
Ci zamkniona, czy zaczyniena, 

1 Zaręczyn[owa]( ?) - Jak pryj[eduć] za szlubu 3 Jak druż[ki] wykupl[ajuć]. 4 Jak 
pryda[nyje] pryjeduć, na dwar[e] pastan[uć] 
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1130. N. Od Mołczadzi 

Świaciu1 miesiac usiu nocz da świetu, 
Da nie moh zaranicy da piereświacici, 
Drobnych zoreczek da piereliczyci. 
Da hrali muzyki usiu nocz da świetu, 
Da nie mahli dziewońki razwiesielici. 
Jak mnie maładzieńkoj byci wiesieleńkoj, 
Szto moj baciuszko pa dwaru nie chodzić, 
Pà dwaru nie chodzić, u Boha doli nie prosić. 
Da szlubu jedu, da nie wypraulaje, 
Za szlubu jedu, da nie sustreczaje, 
Da mienie maładoj da nie prywitaje. 

1131. N. Od Mołczadzi 

Da2 ty utoczka da rabieńkaja, • Studnia dalokaja, wada hłybokaja, 
Da załatoje twajo pierejko, Chtoż ciebie da pażałuje? 
Jak ty papłyniesz da na sinio more, Da budzie u mienie małady dziecinka, 
Tam ciebie da wada pojmie. Jon mienie da pażałuje, 
Maładaja nasza dziewońka, Jon za wiedziorko, jaj za druhoje, 
Jak ty pajedziesz u czużyje ludzi, Pryniesiem wady aboje. 
Tam tabie da horej budzie; 

1132. N. Od Mołczadzi 

Letała3 pczołka kale baroczka, Naczewała u ciebie tuju noczeńku, 
Da u bor nie uletaje, Pazwol mnie i druhuju. 
Chodzić dziewońka kale wazoczka, Nie padam, dzieciatko, prawoj ruki, 
Da na wozi da nie siedaje. Da nie padam i druhoj, 
Prosić u baciuszki prawoj ruki, Naczewała u mienie tuju noczeńku, 
Da padajże i druhuju, Da nie pazwolu druhoj. 

1133. N. Od Mołczadzi 

Oj4, wydzi, wydzi, rodnyj baciuszka, ranieńko, 
Da prymaj mienie da z darożeńki barżdzieńko, 
Bo mnie u darozi, rodnyj baciuszko, hańba była, 
Da szto ja tabie maładu niewiachnu umowiła, 
Da szto ja z jaje rućwian wienoczek izniała, 
Da szto ja jaje u biełyj ruboczek pawiła. 
Da za toje mnie, rodnyj baciuszka, 
U darożency hańba była. 

Da szl[ubu] jeduczy paj[uć]. Kal[i] sirac[ina] idzie 2 Jak wyj[eżdżajuć] ad maciery. 
Jak wyj[eżdżajuć] ad mac[i] z domu 4 Jak da świekr[ou] pryj[eduć]. Swacha paje 
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1134. N. Od Mołczadzi 

Pryszli1 dzieukie, pryszli, 
Da nie rutu szczypaci, 
Da u dziewońki praudy pytaci: 
Da, dziewońka, nasza siestryca, 
Da ci była ty u kaściele, 
Ci charoszo ksiendzy pieli, 

Da ci jasno swiecy hareli? 
Da, dziewoczki, maje siestrycy, 
Da bylaż ja u kościele, 
Da charaszo ksiendzy pieli, 
Da jasno swiecy hareli. 

1135. N. Od Mołczadzi 

U aharodzie zielonaja ruta z żoutymi krasaczkami, 
Oj, wydzi, wydzi, rodnaja matka, z pcunymi kubaczkami, 
Pryjmi mianie maładzieńkuju z maimi drużeczkami. 
Za dumańkami, za hudońkami kuboczka da nie pabrała, 
Za ślozańkami, da za drobnymi prywietu da nie daznała. 

1136. N. Od Mołczadzi 

U boru krasoczkie, 
Pasadzała dziewońka drużeczkie, 
Sama jana sieła wysze ich, 
Da dumała, hadała bolsz za usich. 
Da maja dziewońka, nie dumaj, 

Pierejedziesz reczeńku, dunaj. 
Jak mnie, dziewoczkie, nie dumać, 
Nie znała świekratka, treba znać, 
Nie zwała tatkom, treba zwać. 

1137. N. Od Mołczadzi 

Zaszczebietau2 cichij saławiejko u sadoczku 
Rańniuju rasu abhaniajuczy. [letuczy, 
Zapłakała maładaja dziewoczka 
Ad matki adjeżdżajuczy: 
Matka maja rodnaja, 
Jak że mnie da dziewok prasić? 

Dziewoczkie, maje siestrycy, 
Budziecie ici da pa jahodki, 
Nie pytajcie da mienie u matki, 
Wyrwiecie da pa kwietoczcy, 
Pryniesiecie mnie cyżeziemoczcy. 

Kali za szlubu wiern[ucca] 2 Jak maładaja wyj[eżdżaje] da mał[adoha] 
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1138. N. Od Mołczadzi 

U1 aharódzi, u zielónej rùci, 
Płàkała dzièwoczka wienóczki ujùczy. 
Zaczùu dzieclnka pa kónia iduczy: 
Czehó, majà dzièwoczka, sìlnie płàczesz, 
Sìlnie płàczesz, ciàżka uzdychàjesz? 
Jak mniè maładój być wiesielèńkoj, 
U ciebiè, maładóho, plèmieczka mnoho, 
U mieniè maładój padàroczkou màło. 
Nie płàcz, dzièwoczka, nie płàcz, maładzièńkaja, 
Ja szàpoczku snìmu, plèmieczko spraszù, 
Dla ciebiè maładój padàrkou pryniesù. 

1139. N. Od Mołczadzi 

Nie2 sprawiedhwa matoczka prociu noczy 
Dziciatko u darohu szle, 
Da prawodniczka nie daje. 
Ot, tabie, dziciatko, prawodnik, 
U twaich ruczkach biełyj rucznik, 
Jon ciebie da domu prawiedzie, 
Jon tabie darożku ukaże, 
Jon tabie rabotu razkaże. 

1140. N. Od Mołczadzi 

Da siestra bratu wierno służyła, 
Da na letniej kapie sierp pałażyła: 
Ci ja tabie, bratko, da nie hawaryła, 
Nie siej żyta mnoha, bo nie budu żaci, 
Budzie twajo żyto u poli zimawaci. 
Nieboś, maja siestryca, nieboś, maja rodnaja, 
Da budu najmaci, da budu płacici, 
Da budu płacici da choć pa try złoty, 
Choć pa try złoty, da choć pa czatery, 
Da budu najmaci, budu pażynaci, 
Da nie budzie majo żyto u poli zimawaci. 

Na dziew[iczy] wiecz[ór] 2 Siracinie paj[uć] 
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1141. N. Od Molczadzi 

Dziewoczkie1 naszy, siestrycy naszy, prosim was, 
Pryzastajecsa nasza dziewońka tut u nas, 
Da kali zaśpić, da pabudziecie, prosim was, 
Czaho nie doumieje, to nauczycie, prosim was. 
Choć wy, dziewoczkie, na hulaniejko idziecie, 
Chacia naszu maładaju dziewońku zawiecie, 
Jana małada z wami hulaci nie budzie, 
Jaje serdeńku chacia nie taki żal budzie. 

1142. N. Od Mołczadzi 

Hodzi2, kalina, hodzi, malina, 
U ciomnom łuzi stajaci, 
Aszczykitali, daj ababrali 
Usie letuszczyje ptaszeczki 
Horkuju da kalinuszku. 
Hodzi, dziewońka, hodzi, maładzieńkaja, 
U swaje matki siadzieci; 

Abhawaryli da absudzili 
Blizkije da susiedoczki. 
Da nie tak susiedki, da nie tak susiedki, 
Jak twaje da tawaryszeczki, 
Z taboju chodziać, z taboju haworać, 
Jeny ciebie abhaworać. 

1143. N. Od Mołczadzi 

Da3>4 sirota, dziewońka, sirota, 
Sieła sabie za stałom jak złota, 
Wyszła da woza jak róża, 
Ciażko uzdychnuła, moj Boże, 
Da chto mienie sirotu spamoże! 
Spamaży, baciuszka, spamaży, 

Waranoho konika prypraży, 
Da biełyje talary pałaży. 
Niechaj ciebie, dziciatko, Boh spamoże, 
Da naj toj szczasliwoj darozi, 
Da na tom pierszeńkom parozi. 

1144. N. Od Molczadzi 

Cieresznia5, wisznia da dołu zwisła, 
Maładaja dziewońka charosza pryszła, 
Tak jena pryszła jak u sadu wisznia, 
Tak jana ustała jak z matki upała— 
Ci na toj ulicy da rabiat nie było? 
Da byli rabiata, da usio chłopczata, 

Da byli żauniery, da da jaje nie śmieli, 
Da jaje małojcy pad ruczki wieU, 
Da biełyje talary da na ruczkach kłali. 
Nie pradam małojcy, nie pradam. 
Da pawiezu kalinu u czużyj kraj, 
Ja swajemu dziecinku tak addam. 

1 Pryd[anyje] pros[iać] dziew[ok] z tah[o] sieł[a], hdz[ie] dziecin[ka] 2 Jak dzieuk[a] starejsz[a] 
3 Jak nima baćk[i]ci matk[i] 4 Siroczaje paj[uć], kali nie wyj[eżdżaje] od mac[i] 5 Jak pryj[eżdża-
juć] da świekr[oy] pryd[anyje], to pajuć 
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1145. N. Od Molczadzi 

Da ci byu, ci byu, biełyj lebiedziu, na mory, 
Ci baczyu, baczyu swaju lebiodku pływuczy? 
Da jak skoro ja na sinieje more i zletau, 
To maja lebiodka u szczytniczek papłyła, 
Da kali jaje wadzica laleła, 
Da kali jaje traściejko szumieło. 
Da ci byu, ci byu, małady dziecinka, u cieścia, 
Oj, da ci baczyu, baczyu swaju dziewońku chodziaczy? 
Jak skoro ja na cieścia dwor i zjeżdżau, 
To maja dziewońka u nowuju kleć (kamoru) pabiebła, 
Da kale jaje kluczyki zwinieli, 
Da kale iaje sukieńki szamreli. 

1146. N. Od Molczadzi 

Sypcie pszenicu u nowyje karyta, 
Karmiecie koni u wielikuju darohu, 
Da u toj darozi da troje warotau: 
Pierszyje warota da miesiaczyk zydzie, 
Da druhije warota da souniejko wojdzie, 

Trejcije warota da dziecinka ujedzie. 
Da miesiaczyk zydzie, widnieńko budzie, 
Da souniejko uwojdzie, ciepleńko budzie, 
Da dziecinka ujedzie, wiesielejko budzie. 

1147. N. Od Mołczadzi 

Da na zad, koniki, stupajcie, 
Barowoje zielejko kapajcie! 
Barowoje zielejko, barowoje, 
U miedzianom katłoczku kipieło, 

U załatom kuboczku zwinieło. 
Toje mienie zielejko spaiło, 
Jano mienie da szlubu spaźniło. 

1148. N. Od Mołczadzi 

Iszou dziecinka cieres sad, 
Da sustreu jeho Hospod sam. 
Jon że stauszy, szapku zniauszy 
U Boha da doli prosić. 
Tahdy ja tabie dolu dau, 

Jak ciebie na świet naradżau, 
Jedź że sabie choć u nocz, 
Choć u noczy, choć u paunoczy, 
Budu tabie da da pamoczy. 



482 PIEŚNI WESELNE 

1149. N. Od Mołczadzi 

U ciebie, miesiacu, dwa rażkie, dwa rażkie, 
U ciebie, dziecinko, dwa bratkie, dwa bratkie, 
Da adzin bratko konika siedłaje, 
A druhi bratko ciebie maładoho nauczaje: 
Pajedziesz, bratku, k cieściatku, (2 r.) 
Da u cieściatka try doczki. (2 r.) 
Nie biery, bratko, u zołaci, (2 r.) 
A biery, bratko, u rozumie. (2 r.) 
Da my zołato pryhubim, (2 r.) 
Da my rozumu nie zhubim. (2 r.) 

1150. N. Od Mołczadzi 

Cièszcza1 ziàciu żadóm żadàła, 
Pa usìch daróhach staróży staulàła, 
Hdzie ziàciu jèchać, to samà stàła. 
Bièłyj cùkier na talèrkach kłàła, 

A czyrwónuju wiszniu u rùczkach dzierżàła. 
Oj, cièszcza, cièszcza, pàni màtko mojà, 
Bielèńkij cùkier, patràuka mojà, 
A czyrwónaja wìsznia, dzièwońka mojà. 

1151. N. Od Mołczadzi 

Pryjechała maładaja dziewoczka 
Da z wienca, z darożeńki, 
Pała maci da na nożeńki: 
Matoczka maja rodnaja, 
Razwiaży da moi ruczeńki! 

Dzicia majo da maładoje, 
Czamu tahdy da nie kazała, 
Jak ruczek da nie wiazała, 
Pierścionkou da nie mieniała. 

1152. N. Od Mołczadzi 

Nie spahadliu baciuszko, 
Nie spahadliu rodnieńkij, 
Wypraulaje dziciatko 
Praciu ciomnoj noczki, 
Da nie daje prawadniczka, 
Da u prawuju ruczeńku ruczniczka. 
Hetoż tabie, dziciatko, prawadniczok, 

Da u prawuju ruczeńku ruczniczok, 
Da u lewuju ruczeńku daroha, 
Jedź sabie, dziciatko, zdarowo! 
Budź ty zdarowa jak zima, 
Budź ty wiesiołaja jak wiesna, 
Budź ty raboczaja jak leto, 
Budź ty bahataja jak leto. 

Zaręczynowa 
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1153. N. Od Molczadzi 

Wy swatowie, wy panowie, 
Czeho wy da najechali? 
Czy pa haroch, czy pa saczewicu, 
Czy pa naszu dziewoczku maładzicu? 
Nasz haroch u kopach staić, 

Nasza saczewica u snopach leżyć, 
Nasza dziewońka u kosach siedzić. 
My haroch da pawozimo, 
Saczewicu pamałocimo, 
Dziewoczku k sabie wozmiemo. 

1154. N. Od Mołczadzi 

Znać, znać udouca, 
Szto pryjechau k dzieuczu bez wienca, 
Ni za hołoukoju kwietoczki, 
Ni u ruczeńkach chustoczki. 

Była u mienie kwietoczka—zwiała, 
Była u mienie chustoczka—zliniała. 
Zwiała jaho kwietoczka—kłankusie, 
Zliniała jeho chustoczka—ucirausie. 

1155. N. Od Mołczadzi 

Chodziła dziewońka po rynku, 
Nosiła w ruczkach kalinku, 
Da u jej małojcy kupawali, 
Po try talary dawali. 

Nie pradam kahnki, nie pradam, 
Powiezu kalinku u czużyj kraj, 
Tam swojemu dziecincy addam. 

1156. N. Od Mołczadzi 

Chmiel1 na tyczynku u horu idzie, 
Małady dziecinka w wiencu jedzie. 
Prostupieciesie, warahie, 

Nie pierechodzcie darohi! 
Niechaj pierejdzie hospod Boh 
Z szczaściem, dolej upierod! 

1157. N. Od Molczadzi 

Da u łuzi, łuzi kalina, 
Pad kalinoju malina, 
Pad malinoju dzieuczyna. 

Tutej nie z twojeho łuhu kalina, 
Nie z twojeho sadu malina, 
Nie pod twoi myśU dzieuczyna. 

Kali maład[yja] wyj[eżdżajuć], sw[atki] paj[uć] 
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1158. N. Od Mołczadzi 

Da lecieli husary cierez sad, Alboż minie rodnaho ojczeńka znajdziecie! 
Da klikah dziewoczku na pasad. Myż ciebie na pasadziku pasadzim, 
Alboż mienie na pasadziku sadziecie, Myż tabie rodnaho ojczeńka nie znajdziem. 

1159. N. Od Molczadzi 

Pryjechała1 dziewońka z wienca, Pamaleńku, matoczka, nie hnisie, 
Da sypała zołota z rukauca, Tut tabie ławoczka, sadzisie. 
Kale jaje matoczka pachadżaje, Ty hetaho zołota nie zbieresz, 
Da usio toje zołoto zbiraje. Adno swaje ślozańki razalijesz. 

1160. N. Od Mołczadzi 

Chadziła dziewońka da pa sanażaci, 
Da kupała łozu, da sadziła rożu: 
Ot wam, dziewoczkie, usie maje kwietoczkie, 
Da wjecie wienoczkie da szto sybotańki. 
Da idziecie u tańczyki da szto niedzieleńki, 
Spaminajcież mienie da szto hadzinoczki. 

1161. N. Od Mołczadzi 

Da2 uczora zajko reczku pierepłyu, 
A siahonia zajko da na pałmisku, 
Da dobrym ludziam da śniedanie budzie, 
Maładomu dzieciuku da szuboczka budzie. 
Da uczora dziewońka u matki hułała, 
A siehonia maładzieńka u świokra za stałom, 
Da dobrym ludziam susiedoczka budzie, 
Maładomu dzieciuku da miłaja budzie. 

1162. N. Od Mołczadzi 

Da3 cieresznia, wisznia Maładaja dziewońka 
Da dołu zwisła, Charoszeńko pryszła. 

1 Jak pr2yj[adą] ze szlubu 2 Jak maladaja pryjedzie, sład[zie] za stał[om]. Dzieucza[ta] z hetaho 
sieła, hdzie dzieciuk, pajuć ' 3 Jak na pasadz[ie] sadzą 



OD MOŁCZADZI 485 

Taj jana pryszła, Jak róża ćwieła, 
Jak u sadu wisznia, Z pasadu ustała, 
Na pasadzi sieła, Jak ruta zwiała. 

1163. N. Od Mołczadzi 

Razwiwajecsa1, razkładajecsa Da, Boże, hadzi, da żyto radzi, 
U aharodzie ruta zielejko, Maładyje da błahosławi, 
Zaczynajecsa da u bożyj czas Na wiek douhij, da na byt dobryj, 
U dziecinki da wiesielejko. Kab byli da bahaty. 

1164. N. Od Mołczadzi 

Skidała2 z siebie da ciecierja pieria, 
Da kłała na siebie załotoje krylijo. 
Ubirałasie dziewoczka, ubirałasia maładaja, 
Skidała sian rucian wienoczek, 
Kłała na siebie biełyj ruboczek. 

1165. N. Od Mołczadzi 

Naszeho3 swata łysa haława, Kab nie baczyu daloko. 
Dobra na joj bob małacić, Swacie nasz, byu u nas, 
Nikudy zierno nie palacić, Siadź na kaczerhie, jedź ad nas! 
To u łob, to u ucho, 

1166. N. Od Mołczadzi 

Da za lesom, lesom, da za ciomnom hajem, 
Tam dziecinka konikì siedłaje. 
Siedłaje, siedłaje, da na sonce hlanie: 
Czas tabie, sonieńko, da za bor zachodzić, 
A mnie mołodomu da para da domu; 
Da u maho tatka da dwor maleńkij, 
Da dwor maleńkij, hościej pouīùeńkij. 
Da pijuć, hulajuć, menie mołodoho podżydajuć, 
Wielkije szklanicy miodom naliwajuć. 

1 Zaręczynowa 2 Kali wienok skid[ajuć], a kładuć namitku 3 Kali wykupl[ajuć] od drużek 
maład[uju]. 
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1167. N. Od Mołczadzi 

Oj, nasza dziewoczka na pasadzi sieła, 
Hdzież ty, dziewoczka, swoju matku dzieła? 
Zamkniona, dziewoczki, na try zamoczki: 
Pierszyj zamoczek — zielonyj dziernoczek, 
Druhij zamoczek — żoutyj piesoczek, 
A trecij zamoczek — cisowaja trunka. 
Schodzieciesie dożdże, razmoczecie dzierno! 
Schodzieciesie wietry, razwiejcie pieskie! 
Schodzieciesie bury, razbiejcie trunku! 

1168. N. Od Mołczadzi 

Da Boże moj, Boże, twoja moc wiehka, Pazwol padworja da biełaho zastolija! 
Czamu toje czużoje da dzicia razumno? My twojo podworje kapytami zabjem, 
Na dwor zjechało, dabrom sypnuło, Da biełoje zastolije miodami zaljem; 
Z woza skoczyło, świokra paznało, My twoje podworje ustawim, 
Świokra paznało, da na nożkach upało. Da biełoje zastolije drużynami usadzim. 
Świekratko — baćko, pazwol padworja, 

1169. N. Od Mołczadzi 

Da czowien reczku da pierepływaje, 
Da świokier niewiechnu da pierepiwaje, 
Da pierepiwaje, da pierebaulaje: 
Da nie budź chwaśliwa, da budź szczaśliwa, 
Razpusci dolu da pa susim dworu, 
A krasu swoju na siemiejku moju. 

1170. N. Od Mołczadzi 

Chadziła dziewoczka pa poli, Toj-że dzienioczek panasi, 
Wiła siebie wienoczek z kukolu, A u wieczer drużeczkam addasi, 
Da prasiła u baciuszki dzienioczka A drużeczki wienoczek razawjuć, 
Panasić z kukolu wienoczka. Jany twoje ślozańki razaljuć. 
Prasi sabie, dziciatko, nie prasi, 
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1171. N. Od Molczadzi 

Chadziła1 dziewoczka miży hrad, 
Da siejała z prypoły winohrad: 
Kab moj winohradko pryniausie, 
Po cienieńkoj kaszulcy pasłausie, 
Rodnoj matcy da na ruczki padausie. 

1172. N. Od Molczadzi 

Z hory2 po koreniejku Da nie hladzi, szto jałowieńkij 
Da wino ruczajom ciecze, Da wienoczek da złożyu, 
Da dziecinka jałowiec siecze, A ruboczek da zniau, 
Da dziewoczce na wienok wiezie. Da kali jon zielonieńkij, 
Dziecinka maładzieńki, pabudź, Da złożyu żoucieńkij. 

1173. N. Od Mołczadzi 

Zaszczebietau3 saławiejko na mory, 
Zaihrau dziecinko na koni, 
Da na biereżoczku stojaczy, 
Pierewozniczka prosiaczy: 
Pierewiazi, pierewoźniczku, pierewiazi, 
Chacia mienie małodoho nie doroży, 
Ot mienie małodoho tysionce, 
Ot mienie małodoho czyrwonce. 

1174. N. Od Mołczadzi 

Zielonaja4 ruta, żouty ćwiet, Paszłab ja sama — bojusia, 
Pytałasie dziewoczka, czy użo świet, Wielikaja doroha — utomlusia, 
Czemu maho dziecinki douho niet? Da na toj dorozi storoże. 
Listy pisałab — nie umieju, Tyjeż menie storoże zajmali 
Pasłancy słałab — nie śmieju, Da po rusoj kosie paznali. 

1 Weselna (?) 2 Weselna (?) 3 Podróż. Weselna (?) 4 Weselna (?) 
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1175. N. Od Mołczadzi 

Wlsznia1, ciarèśnia da do dólu zwisła, 
Da nàsza dzièwońka chorószeńka pryszła, 
Tak onà piyszła, 
Jak i z màtki wyszła (jak u sadù wìsznia), 
Tak onà chodzìła, 
Jak màtka rodzìła. 

1176. N. Od Mołczadzi 

Reczka2, reczka Ardanka, Da mienie reczeńku spynili. 
Uczora była bystreńka, Maładaja dziewońka, 
Siahonia staisz cichieńka. Uczora była wiesieleńka, 
Jak mnie reczcy bystroj być, A siahonia siadzić chmurnieńka. 
Kale mienie łuhie, kruhie, Jak mnie dziewoczkie wiesiołoj być, 
Da na mienie łozy schilili, Absieła mienie czużynia, 
Liściami bierehie ukryh, Majeho dziecinki drużynia. 

1177. N. Od Mołczadzi 

Pomiecien3 sadoczek, pomiecien, 
Zielonoju rutoju aplecien, 
Nichto u hetom sadoczku nie bywau, 
Tam dziecinka u karty hrau, 
K sabie panienku namaulau: 
Za mnoju, panienka, za mnoju, 
Budziesz majemu baciuszku słuhoju, 
Budziesz mamu baciuszku pić padawać, 
A mnie małodomu paściel słać. 

1178. N. Od Mołczadzi 

Wyjdu na horu, da udaru u dołoń, Widnyje jabłoczki pośpieU. 
Sztob dołoni zaboleli, Komu odno, komu dzwie, 
Pierścionki zazwienieli, Swajemu swiekratku czatery, 
Sztob maho baćka sad zaświecie, Kab nie prażdau niedzieli. 

1 Weselna (?) 2 Weselna (?) ;ì Weselna (?) 
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1179. N. Od Mołczadzi 

Hdzież1 byu saławiejko, 
Hdzież była ziaziulka? 
Da zlecielisia u adzin sadoczek, 
U adzin sadoczek, na adzin kustoczek, 
Jeli sabie malinku z adnaje halinki, 
Pili sabie rasicu z adnaje trawinki. 
Dzież byu dzier, 
Dzież była dziewońka? 
Da zjechalisie na adno padworijo, 
Da na adno padworijo, da za adno zastolijo, 
Pili sabie miod i wino z adnoho kieliszka, 
Jeli sabie patrauki z adnaho pałmiska. 

1180. N. Od Mołczadzi 

Zakowała zazulka u sadoczku 
Pryłożyuszy hołouku k listoczku: 
Biednaż maja hołouka na świeci, 
Da ktoż moje hnieździeczko razawje, 
Da ktoż moje dzieteńki pobiere? 
Okazausie sałowiejko na more: 
Da ja twoje hnieździeczko razawju, 
Da ja twoje dzieteńki pobieru. 

Zapłakała dziewońka u kamore 
Pryłożyuszy hałouku a biełoje łoże: 
Da kto maju koseńku razplecie, 
Da kto mienie da szlubu zawiezie? 
Okazausie bracieńko na more: 
Da ja twoju koseńku razpletu, 
Da ja ciebie do szlubu zawiedu. 

1181. N. Od Mołczadzi 

Znaci2 ziaziulku pa letaniejku, 
Szto nizieńko letaje, 
Znaci dziewońku pa wiesielejku, 
Szto u Boha sieroteńka. 
Da dwūbr wielikij, zbŭor nie wielikij, 
Biez rodnaho baciuszka. 
Oj, paszlu, paszlu cichaho sałauja 
Da na toj swiet da pa baciuszka, 
A ziazuleńku na Ukrainieńku 
Pa swaju usiu radzinańku. 

Cichij saławiejka da nie daletaje, 
A moj baciuszko usio wiedaje, 
Syraja ziemla dzwiery zalahła, 
Akoniejka zasłaniła, 
Majho baciuszka, majho rodnaho, 
Na wiesielijo da nie puściła. 
Niema saławiejka, da niema cichaho, 
Niema rodnaho baciuszka, 
Niema ziaziulki z Ukrainieńki, 
Niema majej usiej radziniańki. 

1 Jak wojd[zie] u chatu, pryjech[auszy] z szlubu 2 Jak sirota idzie zamuż 
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1182. N. Od Mołczadzi 

Oj1, pij, matko, pij, horkuju da harełoczku, 
Da prapijesz daczku jak malinoczku 
Da za adnu wieczerynoczku. 
Czemu nie hulała, maładaja dziewońka, 
Z rusoju da hałoukoju? 
Pryzabudziesz hulaci maładoju da 

małodkoju; 
Buduć tańczyki iści mimo warocieczek. 
Da nie pojdziesz da pahulaci. 

Da małojcy ścisnuć kali akoniejka, 
Da nie buduć paklikaci. 
Za warota wyjdziesz da na tańczyki 
Myślami schornieszsia. [hlaniesz, 
Majho baciuszka krutyje hory, 
Pahulaci mnie da woh, 
A u świekratka usiudy rounieńko, 
Pahulaci mnie nie wolnieńko. 

1183. N. Od Mołczadzi 

Pryszła dziewoczka za warocieczka, 
Pad kalinkoju stała, 
Ruczki zhornuła, ciażko zdychnuła, 
Silnie zapłakała. 
Pryszła da jeje mataczka jeje, 
Stała dapytacisie: 
Czeho, dziciatko maładzieńko, 
Tak silnieńko płaczesz? 

Maja matoczko, maja rodnaja, 
Jak że mnie nie płakaci? 
Haworać ludzi, twoi susiedzi, 
Po siej dzień nie u ciebie żyć. 
Majo dziciatko maładzieńko, 
Nie dawaj da ludziam wiery, 
Padzi u sadoczek, narwi kwiatoczek, 
Siadź sabie miż dziewoczek! 

1184. N. Od Mołczadzi 

Da2 za lesom, lesom zajko kahicze, 
Bratko siestrycu da domu klicze: 
Jedźmo, maja siestryca, sa mnoju da domu, 
Dobra mnie było da byci z taboju, 
Była maja kaszula szto niedzieU bieleńka, 
Była maja paścielka szto noczy miakieńka. 
Ciepier maja kaszula da bieła nie budzie, 
Ciepier maja paścielka nie słana budzie. 
Jedź, jedź, braciejko, da swajho domu, 
Pasyłaj swajoju mieńszaju siestroju. 
Ciepier nada mnoju da nie majesz woli, 
Da nie majesz woli pasyłaci mnoju. 

Zaręczynowa 2 Jak pryj[eżdżajuć] i wyj [eżdżajuć] z domu 
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1185. N. Od Mołczadzi 

Da1 na more husi, lebiedzie, 
Da na more, na sinieńkoje! 
Tam woda chałodnieńkaja, 
Tam trawa zielonieńkaja. 
Da szlubu, maładaja dziewońka, 
Da szlubu, maładzieńkaja! 

Tam tabie ruczki zwiażuć, 
Tam tabie praudu skażuć. 
Da biełoju bawałnicaju, 
Da z czużoju czużanicaju, 
Czyrwonaju da kitajkaju, 
Da z czużoju da nieznajkaju. 

1186. N. Od Mołczadzi 

Chadziła2 dziewońka pa polu, 
Zwiła sabie wienoczek z kukolu, 
Da prasiła u mataczki dzienioczka, 
Panasici z kukolu wienoczką. 
Prasi sabie, dziciatko, nie prasi, 

Jeszcze sabie dzienioczek panasi, 
Da uze ty drużeczkam addasi. 
Da drużeczki wienoczek razaujuć, 
Sabie pa kwietoczcy razbieruć, 
Tabie pa piesieńcy zapajuć. 

1187. N. Od Mołczadzi 

Za3 sieńmi, sieńmi, u zielonieńkom ziel)i 
Myż danimali, szto utańka hracze, 
Ażnoż nasza dziewońka pa kwietoczkam płacze. 
Ot, wam, dziewoczkie, usie maje kwietoczkie: 
Da ruta, miata, szaukowaja trawa, 
Czyrwonaja roża da dziewoczkam zboża, 
Da wjecie wienoczki da szto sybotańki, 
Spaminajcież mienie da szto hadzinoczki! 

1188. N. Od Mołczadzi 

Chmaruńki* usie, hrumadańki, 
Usie zoreczki raznyje, 
Nie swarysie da, maja matko, 
Szto ja jeżdżu pozdno. 

Choć poznieńko, choć nie ranieńko, 
Mienie ciepier da nie nauczysz, 
Kaho ja lublu i lubici budu, 
Ciepier mienie i nie razłuczysz. 

1 Kali jeduć da szlubu 2 Kali drużki znim[ajuć] wienok z maładfoj] 3 Jak na pas[ad] sadziać 
4 Kiedy przyjadą ze ślubu 
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1189. N. Od Mołczadzi 

U1 niedzielu da raniusieńko 
Sinie more trepietałosie, 
Sounieńko da kupałosie, 
Dziewoczka da wodu brała, 
Sounieńko da ratowała. 
Ratujuczy da sama upała, 
Ojczeńka paklikała: 
Ojczeńku moj rodnieńki, 

Da wyratuj mienie z mora, 
Da z wielikaho hora! 
Dzicia moje da mileńkoje, 
Niet czaunoczka i wiesła, 
Da siudy ciebie doleczka i niesła, 
Blizko bierehu stajała, 
Pasierod mora upała. 

1190. N. Od Mołczadzi 

Piejcie2, ludzi, harełku, 
Zapiwajcie dzieuku! 
Niechaj nasza dziewońka 
U kasach nie chodzić, 
Dzieciukou nie zwodzić! 

Niechaj naszy dzieciukie 
Da koniej nie tomiać, 
Da warot nie łomiać! 
Da naszy warota da nie pa takomu, 
Każdaja doszczeczka da pa załatomu. 

1191. N. Od Mołczadzi 

Da3 pajedziesz, dziewońka, da da Pana Boha, 
Nie stanowisie blizko paroha, 
Stań sabie, maładzieńka, pasierod kaścioła, 
Pasierod kaścioła, blizko prestoła. 
Da anieli ścisnuć, da dolu nie ścisnuć, 
A bożaja Maci da wieleć mnie daci, 
Da buduć pytaci, da jakuju daci. 
Chlebawuju dauszy, to bahata budzie, 
Hraczawuju dauszy, da Boha zabudzie, 
Usielakuju dauszy, spaminaci budzie. 

1192. N. Od Mołczadzi 

Pryjechała1 maładaja dziewońka 
Z kaścioła da z darożańki, 
Upała matcy na nożeńki: 

Da matoczka maja rodnaja, 
Razwiaży da kitajeczku, 
Razwienczaj nieznaj eczku! 

1 Jak ze ślubu przyj[adą] 2 Zaręczyn[owa] 3 Jak sieracina idzie zamuż 4 Jak pryjeduć z[a] 
szlubu i stan[uć] na par[ozi] 
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Dzicia majo da mileńkoje, Da lapiej mnie szto załatych daci, 
Słauco twajo wiernieńkoje, Jak kitajku, rucznik, razwiazaci, 
Czemu uczora nie skazała, Ciebie maładuju razwienczaci. 
Jak ty była nie zwienczana. 

1193. N. Od Mołczadzi 

Jak1 tabie, matoczka, da nie żal, Bieły maje ruczeńki, da bieleńki, 
Jak twajo serdeńko da nie balić, Ci budziecie tak bieły u swiekratki, 
Jak tabie swajho dziciaci nie szkoda, Jak u maje rodnoj matoczki? 
Szto sieło uczora z wieczora, Ustawaj, niewiechna, ranieńko, 
Da siedzić siehonia cełyj bożyj dzień? Rabi sabie rabotu barżdżeńko, 
Spuściła oczeńki da da ziemli, Wymywaj ruczeńki bieleńko! 
Pałażyła ruczeńki na skamje: 

1194. N. Od Mołczadzi 

Płyła2 utoczka rekoju, Iszła dziewońka z kamory, 
Wieła ucieniatka za saboju: Wieła drużeczki za saboju: 
Uć, uć, ucieniatka, maje dzietańki, Drużeczki, maje siestrycy, 
Budźcie wy da razumnyje. Budźcie wy da razumnyje. 
Jak buduć lecieć waronki, Jak buduć jechać swatowie, 
Chawajcie u kapia hałouki. Absiadzcie mienie naakoło. 

1195. N. Od Mołczadzi 

Da3 jak że tabie, jasien miesiacu, Da jakżeż tabie, maładaja dziewońka, 
Z zorkami razstacisie, Z matkaju razstacisia, 
Z zorkami da razstacisie, Z matkaju razstacisia, 
S souniejkom paznacisie? Z swiekroukoju paznacisie? 
Da pajdu, pajdu, pa za chmarjejku, Da pajdu, pajdu kale zastolejka, 
Chmarkaju da apuszczusia, Daj koskami da apuszczusia, 
Chmarkaju da apuszczusia, Ślozkami da abaljusia, 
Dożdżykom da abaljusie, Da ja z matkoju da razstanusie, 
Da ja z zorkami da razstanusie, Z swiekroukoju da paznajusie. 
Z sounieńkom da paznajusie. 

1 Jak wyjeżdż[ajuć], śpiew[ajuć] maciery 2 Kali malad[aja] waj[dzie] z swach[oju] u chatu, 
druż[ki] paj[uć] 3 Jak wyj[eżdżaje] maład[aja] ad mat[ki] 
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1196. N. Od Mołczadzi 

Użeż1 ty, dziewońka, za stałom sieła, 
Hdzież ty rodnaho baćka padzieła? 
Nie pytajcie, siestrycy, rodnaho baciuszka. 
Użoż moj baciuszka za trema zamkami, 
Za trema zamkami da za zamczystymi: 
Da adzin zamoczek — zielonyj dziernoczek, 
A druhij zamoczek — żouty piesoczek, 
Trecij zamoczek — klenowaja doszczeczka. 
Zielonyj dziernoczek, da pierełożysie! 
Źoutyj piesoczek, da ty atsypisie! 
Klenowaja doszczeczka, da ty atczynisie! 
Rodnyj baciuszko, da ty akażysie! 
Praszu ciebie, baciuszko, praszu ciebie, rodnyj, 
Da na swaje wiesieljo, da na siroczeje. 
Wiesielisia, dziciatko, wiesielisia, maładoje, 
Ja k tobie prydu u sybotu w wieczer, 
U sybotu wieczer, u niedzielu rano. 
U sybotu wieczer z jasnymi świecami, 
U niedzielu rano z drobnymi slezami. 
U sybotu wieczer da wienoczek zauju, 
U niedzielu rano da szlubu wypraulu. 

1197. N. Od Mołczadzi 

Da swiet2 switaje, da na zor zajmaje, Dahaniaj siestrycu jak... 
Maładaja dziewońka z dwora zjeżdżaje, Hnau ja, matka, konika kolka mil, 
Da synok u matki pytaje: Nihdzie swajej siestrycy nie uhaniù, 
Ci uże, maja matoczka, switaje? Adno czucian hałasoczek jak jaje. 
Da uże, synoczek, da biełyj swiet, Da u jaje swiekratka na dware, 
Da twajej siestrycy na dware niet. Da pa biełu łożu stupaje, 
Da siedaj, synoczek, da na kania, Jak bol slozańki raniaje. 

1198. N. Od Mołczadzi 

Da3 u niedzielu rano, Da, matoczku, patapaje. 
Da nie darmo more hraje, Da, matoczka maja rodnaja, 
Da dziewańka patapaje, Da snimi da mienie z mora, 

1 Siracinie 2 Wojduć u chat[u] i paj[uć] maci, synam, kali syn jeść u mac[i] 3 Jak młodzi 
pryje[duć] da szlubu 
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Bo uże mnie wielikoje hore! 
Dzicia majo maładzienkoje, 
Słauco twajo darahieńkoje, 
Tyż maładoje, nierazumnoje, 

Durnyż ty da rozum majesz, 
Da lapiej mnie sto załatych dać, 
Jak ciebie z mora zniać. 

1199. N. Od Mołczadzi 

Jawor dzierewo da zielon byu, 
Pamiż jeho ułoczki ciesnyje 
Jechali maładyje sciesznije. 
Naupierod jechau dziecinka, 
Uroniu łuczek z ruczek 
I kalinowuju strełoczku, 
Zielonoj ruty kwietoczku. 

Zlez drużczatko (drużko), padaje, 
Jon z jeho ruczeniek nie biere. 
Niechaj moj łuczek palażyć, 
Pakol maja dziewoczka padbiażyć, 
Padaść mienie łuczek da ruczek, 
Kalinowuju strełoczku, 
Zielonoj ruty kwietoczku. 

1200. N. Od Mołczadzi 

Da1 klenowyj listoczek, 
Kuda ciebie da wiecier wieje: 
Ci u łuhie, ci u daliny, 
Ci u hłybokija kaleiny? 
Ni u łuhie, ni u daliny, 
Da u hłybokija kaleiny. 
Maładaja nasza dziewońka, 

Kuda ciebie maci daje: 
Ci u Turjo, ci u Tatarjo, 
Ci u tureckija ziemli, 
Ci u wielikije siemii? 
Ni u Turjo, ni u Tatarjo, 
Ni u tureckuju ziemlu, 
Da u wielikaju siemiu. 

1201. N. Od Mołczadzi 

Da2 u warocieczkach, da u nowieńkich 
Sinièje da more hraje, 
Da na tom more, da na tom siniem 
Załatyj da czowien pływie. 
Wyszła, wybiehła maładaja dziewońka, 
Iz mora da wodu brała, 
Da tahdyż jana maładzieńkaja 
Z czounam razmaulała: 

Kab nie toj czowien i klon dzierewo, 
Tob ja tut da zatanuła, 
Mienie matka czuje, da mienie nie ratuje, 
Znać mieme nie szkaduje. 
Da nie chocze mienie da u siebie dzierżaci, 
Ni mnoju da pasyłaci, 
Da chocze mienie z czużymi ludzmi 
U darohu da wypraulaci. 

1 Jak u paniedzieła[k] wyjeżdż[aje] maład[aja] od maciery do świekrou. 

[czyna] od matki 

2 Kiedy odjeżdża dzieu-
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1202. N. Od Mołczadzi 

Na1 siniam more kruh pływie, 
Na tom kruzie maładaja dziewoczka stajała, 
Na swoju matku biełym ruczniczkom machała: 
Wydzi, wydzi, rodnaja matka, z kamory, 
Da wykup mienie maładzieńkuju z niewoli! 
Da nie wydu, maje dziciatko, z kamory, 
Da nie wykuplu ciebie maładuju z niewoli, 
Da tyż taho schacieła, 
Kab tv u niewoleńcv siedzieła. 

1203. N. Od Mołczadzi 

Tàtuszko moj ródnienki, 
Nie usiedàjsie u ławoczki, 
Wozmi sokóła u rùczki, 
Abudzì kàle pszónoczki, 
Abżani piarepiółoczki. 
Mnie pszóny mnóha trèba, 
To nà karawàj, to nà szyszeczki, 

To nà dróbnyje kryszeczki (kwiètoczki). 
Dzież ty, dzièwoczka, pochażàjesz, 
Czemù karawajà da niè dahledàjesz? 
Pazdaràu, Bóże, majehó tàtoczka, 
Moj karawàj spièczen bùdzie, 
Spièczen bùdzie, dahlèdżen bùdzie. 

1204. N. Od Mołczadzi 

Bièła bierèzinka, bièła, 
Czamùż janà nie zielónaja? 
Jak-żè mnie zielónoj być, 
Da sztó dnia kupcè jèduć, 
Da z mieniè da kóru dzierùć, 
Pod pieńkóm ohoń kładùć, 
Da dó wierchóu da dymy idùć. 
Dzièwońka maładzièńkaja, 

Da czamùż ty nie wiesiółaja ? 
Jak-żè mnie wiesiółoj być, 
Da sztó dnia da swàty jèduć 
Z wialìkimi pierepójami 
Z nizkimi pakłónami, 
Miod, winó da pierepiwàjuć, 
Mieniè małódu da pierekaulàjuć 

1205. N. Od Mołczadzi 

Pietrowa noczka niewieliczka, 
Nie wyspałasie dziewoczka, 
Jahodku brała, dremała, 
Pierebirała, zasnuła. 
Pryjechau mileńkij, nie dobudziusie, 
Machnuu kańczukom, da nie daradziu, 
Zlez z konika, pabudziu. 

Douho, maja mileńka, spisz! 
Czym swaho swiekratka nadarysz? 
Cztoż tabie, mileńki, do toho, 
Jeść u mienie zołotko dla toho. 
Nowyje sieni pierejdu, 
Rukoj zołotka nabieru, 
Da swiekratka nadaru. 

Jak sadzą na dzieżę 
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1206. W. Od Szydłowic (Ozeranki 
Wielkie, Wiszniewicze) 

Nichtó zieziùlki ni czùje, 
Szto zieziùleńka kukùje. 
Uczùla zieziùlku niewièstka 
Z bródu wadzicu bieruczy, 
Da pàd hórańkù niesuczy. 
Nichtó hórańki ni zmyje, 
Nichtó hóruszki ni zdymie. 
Zmyje hórańku wadzica, 
Zmieni hóruszko siestryca. 
Miły pad harù padbiehùje, 
Z plècz wiedzièrańko zdymàje: 
Czehó, mìłaja, schmurnièła, 
Twajó lìczeńko zbielèło? 

63* 

(Marysia Kacierynczyna) 
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1207. L. Od Wasiliszek (w. Korewicze) 

Oj, zpàd dùbu, zpad biaruozy1 

Ryèczka praciekàje, 
Nielzià mùżu żiībnki bici — 
Żūonka maladàja. 

Tryèba jajè pryuczyci 
Da usiàkuj rabŭoty: 
Szyci, myci, wūoumi tkàci, 
Paścièluńku słàci. 

(Dublniec) 

1208. W. Wołkowysk 

Czy jà tabiè ni kazàła, 
Majó lubieniàtko: 
Ni jèdź, ni jèdź u daróhu, 
Niechàj jèdzie tàtko! 
Tàtko staiy, tàtko stary 
Na świèci nażyusie, 
A ty, majó lubieniàtko, 
Cipièr ażanìusie. 
A pajdù ja na majdàn 
Byczkóu wyhladàci, 

A usiè byczkì na majdànie, 
Mahó ni widàci. 
Oj, pajdù ja da karczómki, 
Stànu na parózi, 
A usiè chłopcy u karczómcy, 
A mój u darózi. 
Czy jà tabiè ni kazàła, 
Majó lubieniàtko: 
Ni jèdź, ni jèdź u daróhu, 
Niechàj jèdzie tàtko! 

(Stèfka Kołosowska) 

1 kaidy wiersz powtarza się dwukrotnie 
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1209. W. Od m. Wołkowyska 

Czy jà tabiè ni kazàła, 
Majo lubieniàtko: 
Ni jèdź, ni jèdź u daróhu, 
Niechàj jèdzie tàtko! 
Tàtko stary, tàtko stary, 
Na świèci nażyusie, 
A ty, majó lubieniàtko, 
Cipièr ażaniusie. 

A pajdù ja nà majdàn 
Byczkóu wyhledàci, 
Usie byczkì na majdànie, 
Mahó nie widàci. 
A pajdù ja da karczuomki, 
Stànu na parózi, 
A usiè lùdzi u karczómcy, 
A muoj u darózi. 

1210. W. Od Świsłoczy (Dworczany, Pacuje) 

Dałà miniè màma 
Za chłópa da róli, 
Ciepièr majmù sèrcu 
Smùtku jest dawóli. 
Oj, żèb ja wièdała, 
Dzie miīoj mìły hóre, 
Kazàłab wycieńci 
Ōkienko u kamóre. 

Oj, harè jon, harè 
Pad hàjem zielónym, 
Adzin wólik czórny, 
A druhì czyrwóny. 
Oj, haràu jon, haràu, 
Daharàu da łùhu, 
Oj, zapuścìu sóchu, 
Sam ukìnuusie u"łùhu, 
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Oj, haràu jon, haràu, 
Pryharàu da łuōmu, 
Puścìu wały chadzìć, 
Sam skóczyu da dómu. 
Oj, żèb ja wièdała, 
Chto mniè ràno bùdzi, 
Tak jemù zrabìłab, 
Żeb niè paznàu lùdzi. 

Dałàb jemù zièlje, 
Zielónaj pietrùszki, 
Żeb jón nie pryłażyu 
Główki da padùszki. 
Dałàb jemù zièlja, 
Zièlja takawègo, 
Żeb jón nie daczèkau 
Da dnià da białègo. 

1211. N. Od Mołczadzi 

Zwonek, zwonek jałowiec, 
Da nie sam jon zwonok, haljo jaho. 
Puściu haljo da ziemli, 
Da siedzieć zielonieńkij da zimy. 

Oj, staić sławien dziecinka, 
Da nie sam sławien, tatka jaho. 
Puściu sławieńku na wieś swiet, 
Żaniu synoczka na wieś wiek. 

[zap.] Mierzej[ewski] 

1212. L. Od Wasiliszek (Korewicze, Arcisze, Stodolany) 

Ty uczóra haróu, a dzisiaj kasiu, 
O, chtóż tabiè, muoj mileńki, jèści prynasłu? 
Nasìła jenà, miłaja majà, 
Bielewàja, rumianàja, dùszeńka (sic) majà. 
Ty uczóra haróu i dzisiaj harou, 
O, chtóż tabiè, miībj mìleńki, wałyè pahanióu? 
Haniàła jenà, mìłaja majà, 
Bielewàja, rumianàja dzièuczyna majà. 
Jak jà cibiè brau, jak ćwièt razćwitàu, 
A ciepièra ty uczernièłaja, sàm ni paznàu. 
Jak jà cibiè brau, rùsaja kasà, 
A ciepièra ty siwièńka, hdzie twajà krasà? 

' (Krysia Sałaujówa) 

1213. W. Od Rosi (Nowiki) 

Bystra rèczańka bieżàła, 
Tónka źèrdaczka leżàła, 
Ja pà żèrdaczcy idù, 
Ja pà tónieńkoj, jałówieńkoj. 

Tónka żèrdaczka uhibniócsa, 
Uhibniócsa da ni złómicsa, 
Oj, dóbro mnie z miłym żyć, 
Da ni stosnìcsa, da ni stosnicsa. 

(Zosia Żaworanczycha) 
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1214. W. Od Łyskowa (w. Kowalowce) 
na mel. nr 200 

Oj, pasièju rùtu, miàtu 
Pad bierazinóju, 
Raścì, miàta, raścì, rùta, 
Raunùjsie za mnóju! 
A jà u rùci, a jà u miàci 
Wierchì paścinàju, 

Jeszczè zà muż ni pajdù, 
Raczók pahulàju. 
Oj, jà u rùci, oj, jà u miàci 
Wierchì paścinàła, 
Pryszłà ŭosień, paszłà zà muż, 
Ot i1 nahulàła! 

1215. W. Od Zelwy 
Miacielica na mel. nr 82 i 2107, 2736 

Znàci, znàci, chto ażenìusie, 
Zachmurnièu, zasmucièu, 
Da i bièleńko nie umyusie. 

Znàci, znàci, chto niè żenàty, 
Bièleńko, pièknieńko, 
Charószeńko jak u panieniàty. 

1216. W. Od Łyskowa 
Kruciołka 

Pózno wièczar i z lasóczka 
Ja karówy z póla hnàła, 
Padyszłà ja kruciółaczku 
Da k zielónamu łużkù. 
Bàczu pàna, z póla jèdzie, 
Dwa sabàki u pieradziè, 
Jon zà mnóju parauaiàusie, 
Kìnuu zor swŭoj na miniè: 

Jak siè màjesz, majà mìła! 
A z jakóho ty siełà? 
Nie ciepièrże, majà mìła, 
Na wiesièlo naprasłła. 
Oj, u Pińsku u kaścièli 
U najbuolszy zwon zwaniàć, 
Nàszu miłuju Agàtu 
Z Jànkam da szlùbu wiedùć. 

1217. W. Od Rosi 
Kruciołka 

Oj, nàs niemnóżeczko 
Razłuczàjuć z sabójeczko, 
Trèba-że mniè jaczmièń małacìć, 
Da szkadà żónki budzìć. 

v. ot ja 
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1218. Sc. Od Klccka 
Kruc[iolka] na mel. nr 82 i 2107, 2736 

Hrèczkaż majà niwièjana, Hrèczku swajù niwièjanu 
Oj, syplecca z miècha, Nie bùdu apałàć, 
Żuonka majà maładàja, Żŭonki swajè maladóje, 
Bierè mieniè uciècha. Oj, ni bùdu karàć. 

1219. W. Od Łyskowa (w. Kowalowce) 
Kruc[iolka] na mel. nr 2024 

Wadà kipìć, wadà kipić, 
Wadà łuhawàja. 
Ja ni bùdu żūonki bici, 
Żiīonka maładàja. 

1220. Sc. Od Lachowicz i Klecka 
Kruc[iołka] na mel. nr 82 i 2107, 2736 

Ci jà tabiè nie kazàła, Bo-j użè twoj tatka 
Mūoj ty lubieniàtko: Na świècie nażyusie, 
Nie jèdź, nie jèdź u darohu, A ty, maładzièńki, 
Niechàj jèdzie tàtka! Ka dziè ażaniusie. 

1221. N. Od Molczadzi 

U póli krynìczańka, widnó dno, 
Czamu majehó mìleńkaho me widno? 
Pajdù małódzieńkaja u nóczy, 
Czy nie ustrèczu majeho mìleńkaho hdzie 

[iduczy. 
Hdzież ty, miły, zabàwiu, 
Nasztó majù wieczèrańku izbàwiu? 
Zabàwiu, majà mìła, na miedù, 
Balìć majà hałowańka, lèdwo-jdù. 

[zap.] Mierzej[ewski] 
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1222. L. Od Wasiliszek (w. Korewicze) 

Oj, dramlù, dramlù, ja spàci chaczù, 
Palażù ja-j dà hałiīowańku 
Na swiekruouczynu da pascièlańku, 
Kryszku ja zasnù. 
Świekrūouka idziè, oj, bùdzić miniè: 
Czużuoje dzicià da sanllwaje, 
Da rabubtuńki da leniwaje, 
O, usió jenó śpić. 
Oj, dramlù, dramlù, ja spàci chaczù, 
Pałażù ja dà hałubwańku 
Da nà świuokierka da paścièlańku, 

Kryszku ja zasnù. 
Świūokierko idziè itd. 
Oj, dramlù, dramlù, ja spàci chaczù, 
Pałażù ja dà hałuowańku 
Na matùli da paścièlańku, 
Kryszku ja zasnù. 
Matùla idziè, ni bùdzić miniè: 
O, dziciàż majó da darahuōje, 
Pajszłó zà muż da maładuoje, 
O, nichàj jeszczè śpić. 

(Agàta Mazgièlawa) 

1223. W. Od Łyskowa (w. Kowalowce) 

Oj, drèmlu, drèmlu, spàteńku chaczù, 
Pałażù ja hałówańku 
Na świekróuczynu paścièlańku, 
Kryszku ja zasnù. 
Świekruouka idziè, 
Usió bùdzić miniè: 
Niwièstucha senlìwaja, 

Da rabóty lenìwaja, 
Usió jenà śpić. 
Oj, drèmlu, drèmlu, spàteńku chaczù, 
Pałażù ja hałówańku 
Na świókierka paścièlańku, 
Kryszku ja zasnù. 
Świokierko idziè itd.1 

1224. W. Od m. Łyskowa (w. Kuklicze) 

Oj, drèmlu, drèmlu, 
Ja spàci chaczù, 
Pałażùsie na świèkrawuj paścièli 
I kryszku zasnù. 
A moj świókier idziè, 
Jak czmièl hudziè: 
Niewièstka majà senlìwaja, 
Da rabóty lenìwaja 
I usió jenà spić. 

Oj, drèmłu, drèmlu, 
Ja spàci chaczù, 
Pałażùsie na świekróuki paścièli 
I kryszku zasnù. 
A świekrouka idziè, 
Jak wièdźma hudziè: 
Majà niewièstka senlìwaja, 
Da raboty lenìwaja 
I usió jenà śpić. 

1 W następnych dwu zwrotkach: Màmaczka idziè, Ójczeńko idziè, aż nareszcie w ostatniej: 

Mileńki (v. milèńki) idzie, Dziètki majè, nie kryczècie, 
Jak hółub hudziè: Dźwièry majè, nie skrypiècie, 

Mjłaja spjć! 
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Oj, drèmlu, drèmlu, 
Ja spàci chaczù. 
Pałażùsie na tàtka paścièli 
I kryszku zasnù. 
A moj tàtko idziè, 

Jak halubók hudziè: 
Dzìcia majó darahójo, 
Paszłà za muż maładójo, 
Niechàj sabiè spić! 

1225. W. Od m. Łyskowa (w. Wiereszczaki) 
na mel. nr 172 

Wy'du ja nà ùłaczku, 
Schilu hołau na mùraczku, 
Czyż jà nie zasnù? 
A mój świokierko idzie, 
Jak wiedźmàr hudziè: 
Senlìwaja, dremlìwaja 
Da niewièsta majà! 
Wyidu ja na ułaczku, 
Schilu hołau na mùraczku, 
Czyż ja nie zasnù? 
Majà świókierka idziè, 
Jak wièdźma hudziè: 
Senlìwaja, dremlìwaja 
Da niwièsta majà! 
W}r'du ja na ułaczku, 

Schilù hołau na mùraczku, 
Czyż jà nie zasnù? 
Majà màmaczka idziè, 
Jak hałubka hudziè: 
Dzicià-ż majó darahójo, 
Paszłó zà muż maładójo 
Da niè wyspałasio! 
Wy'du ja na ułàczku, 
Schilù hółau na mùraczku, 
Czyż jà nie zasnù? 
A mój mìły idziè 
Jak hółub hudziè: 
A wy, dzièci, nie kryczyècie, 
A wy, dźwièry, nie skrypiècie, 
Niechàj mìła śpić! 
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1226. L. Od Różanki 

Wałyēż majè paławièńkije., 
Da czamùż wy niè harècie? 
Lètaż majè maładzièńkije, 
Da czahóż màrnie idziècie? 

O, kàb maìm wałóm czaławièk dóbry 
Tóby jany haràlib, 
A kàb maìm lètam czaławièk dóbry, 
Tob jany hulàlib. 

1227. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 
na mel. nr 42 

Na sztóż mianiè swàtajesz, 
Kalì chàty nia màjesz? 
Ja zawiezù u czużùju, 
Pakùl swajù izbudùju. 
Ja zbudùju chàtańku 
Z lipówaho ćwiètańku, 

Ja zbudùju kraj siełà: 
Żywì, mìła, wiesiełà! 
Paszłà da kamóry, 
Ni chlèba, ni sóli: 
Ciapièr że jà nie zbieżàła 
Swajè hórkaji dóli. 

(Anna Słàdka) 

1228. W. Od Szydłowic (Ożeranki Małe) 
na mel. nr 29 lub 2838 

Mileńki ty mój, 
Drużyna twajà, 
Dzie ty miniè zawióz, 
Dzie ródu ni mà. 

Dzie ródu ni mà, 
Dzie usió czużynià, 
Dzie usió czużynià, 
Czużàja siemjà. 
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Mìłaja majà, 
Nipràuda twajà, 
Cièraz try dwary, 
Tam kumà majà. 

Ja u kumy byłà, 
Dzieńdóbry dałà, 
Mnie twajà kumà 
Ni adkazàła. 

(Marysia BahdanLzka) 

1229. N. Od Mołczadzi 

Oj, hóro, hóro da wóły pasuczy, 
Najhórszeje hóro da zà muż poszèdszy. 
Da wóły pasuczy, siàdziesz, sapaczyniesz, 
A zà muż poszèdszy na wièki zahìniesz. 

Da wóły pasuczy wadzìcy napjùsia, 
A zà muż poszèdszy na wièki utoplùsia. 
Da wóły pasuczy kaszùlu paszyju, 
A zà muż poszèdszy na wièki zahinu. 

[zap.] Mierzej[ewski] 

1230. L. Od m. Szczuczyna i Różanki 

Ty dùnàju, dùnàju, 
Na kahó ja padùmaju? 
Padùmałab na sałaujà, 
Saławièjko nic niè znàje, 
Pa łużóczkam usio letàje, 
Ćwiet kalinu abiràje. 

Ćwiet kalìna nie zbyt horka, 
Majà dóla harczèjszaja, 
Szto jà u ródu biednièjszaja. 
U majóm ródzie pjuć, hulàjuć, 
A ba mniè nic niè dbàjuć. 

1231. W. Od Łyskowa (w. Wieraszczaki) 
Kruc[iolka] na mel. nr 2024 

Jak jà u màtki byłà, 
To pieróżki jèła, 
A jàk zà muż paszłà, 
To i łóżki ni mièła. 

1232. N. Od Mołczadzi 

Cièrez mtībj dwiīōr, cièraz szyrókij, 
Cièciera da pieralecièła, 
Nie dàu mnie Boh, nie sudziu mnie 
Za kahó jaj chacièła, 
Z kim piłà da hulàła, 

Padarùnaczki bràła. 
Samà tamù da niè papàła, 
Z kahó tkpiła da śmiejàłasie, 
Da sztó brydko da nieczystaje, 
Tóje majó da wieczystaje. 

[zap.] Mierzej[ewski] 
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1233. Sc. Od Nieświeża (Sułtanowszczyzna) 
Kruc[iolka] na mel. nr 82 i 2107, 2736 

Och, tàm za dwaróm, za dwaróm, 
Kapùstu sadzìła, 
Toj mianiè nie uziàu, nie uziàu, 
Kahó ja lubìła. 
Da zà tahó paszłà, paszłà, 
Kahó ja niè znàła, 
Hètaż tabiè, dzieuczynaczka, 
Szto ty wybiràła. 

1234. Sc. Od Klecka i Lachowicz (w. Szczasnowicze) 
Żniwo 

na mel. nr 1761 

Och, kàb byłà majà wóla, 
Tob jà byłà daunó u dóma; 
Ciepièr majà niewóleńka, 
Mnie niemłła rabótańka. 

Suchì czariiot nuōżki dzierè, 
Pa màtaczcy żurbà bierè; 
Suchì czarót pierabùdu, 
Swajè màtki nie zabùdu. 

(Anièla Masalówa) 

1235. Ng. 

Zielónaja dubrówańka, 
Czamù ni harysz, 
Da usio kùryszsia? 
Maładàja małódaczka, 
Czamù nie wiesióła, 
Da usió żùryszsia? 
A kàb miniè padpalìli, 
Haryēłab ja, ni kuryłasia. 
A kàb u miniè byu mùż dóbry, 
Tob jà żyłà, ni żuryłasia. 
Ach wydu ja nà ùłaczku, 
Hlànu ja nà nadwórejko, 
Usie lùdzi pjuć, hulàjuć, 
Majó hórkaje bezdólejko! 
Oj, wydu ja na ùłaczku, 
Hlànu ja pa dùnaju, 
Na dùnaju szczùka ryba, 
Da usió janà spałyskàjeccsia, 

Da użóż miniè sirótańki 
Usia radzìna wyrakàjeccsia. 
Ach, wydu-ż ja na ùłaczku, 
Daj stànu ja na kàmieniu, 
Pad kamièniam wadù bierùć, 
Pad kamièniam wady niètu, 
Tólko jak mniè napiccsia? 
Nimà u miniè ójca, màtki, 
Ni mahù ja pryzabyccsia. 
Och, stànu ja na kamièniu 
Daj nŭożkami bièleńkimi, 
Och, abaljùsia maładà 
Daj ślózkami haràczeńkimi. 
Oj, paszyju kaszùlańku 
Daj tónkuju, da dółhuju, 
Paradziła miniè màtka 
Charószuju da biezdólnuju. 
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1236. L. Od Rożanki i Żołudka 

Szumìć dubrówuńka, 
Balìć hałówuńka, 
Chtoż miniè da pażàłuje? 
Oj, cì ūbjciac, ci matùla, 
Oj, cì brat, ci siastrónka? 
Oj, jèść u miniè muoj mìlańki, 
Oj, jón miniè da pażàłuje. 
Oj, uziàu miniè da pàd rùczuńku, 

Pawióu miniè pamalùssieńku: 
Praz try sadyè pramieciónyje, 
Praz try dwaryē nówieńkije. 
Oj, jà z hóra zàmuż paszłà, 
Miniè hóra aż tàm znajszłó, 
Oj, jà u hóry ni radzìłasie, 
Samó hóra prykacìłasie. 

1237. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi 
(w. Studerowszczyzna) 

Da szumłć, szumłć dubrówańka, 
Da balìć majà da hałówańka, 
Da balìć, balìć, da pobŭolwaje, 
Da nichtó miniè ni pażàłuje. 
Nimà u mieniè ójca i màtki, 
I nimà radzłmańki, 

Annó u miniè mūoj mìleńki. 
Uoźmie miniè da zà rùczeńku, 
Pawiedziè miniè da nà hùłaczku, 
Na hùłaczku pamieciónaju, 
Praz try sady wysadżónyje, 
Praz try ułùki wymieciónyje. 

(Taklùsia Leukièwiczycha) 

1238. Słc. Od m. Klecka i Lachowicz (w. Szczasnowicze) 
na mel. nr 503 

Och, wydu ja zà waróta, trawà ziàlanà, 
Siudy hlànu, tudy hlànu — da usió czużynià, 
Nimàsz majè radzìmańki, adkùl ródam ja. 
Stajàć u pólu dwa dubóczki zielónyja dwa, 
Iszlł tudemi dwa bracièjki rŭodnieńkija: 
Kudyż wy, bratki, idziaciè? Idziècież wy u sàd, 
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Idziècież wy u sàd, u sàd winahràd! 
Da wyrwiecia pa jàbłyczku, da wyrwiecia mnie, 
Paniasiècie wójcu i màtcy, niasiècia i majo, 
Pałożyecie na stóliku, kładziècia majo; 
Jak siàdziecie za stólikam, zdùmajcia i abà mnie. 
Da dzièż nàsza stàrsza siestrà, da nà czużyniè, 
Ci harùje, ci panùje, ci miód, winó pjoć, 
Ci sièdziaczy u kancy stałà dnīobny ślózy ljoć? 
I harùja, ni panùja, m'uōdu, winà nie pjóć, 
Da sièdziaczy pad akièncam dróbny ślózy ljoć. 

(Anièla Masalówa) 

1239. Sc. Od Klecka i Lachowicz (w. Szczasnowicze) 

Żniwo 

na mel. nr 1761 

Da pajdù ja kàle mlyna, 
Staìć dzièuka jak malìna 
I stójaczy hawaryła: 
Kab jà hètaho raznàła, 

Ni szłà zà muż da hulàła, 
Ciepièrżeż mnie hóro znàci, 
Pūozno lèhczy, ràno ustàci. 

(Anièla Masalówa) 

1240. Sł. Od Rehotny (Horka) 
na mel. nr 2100 

Kab jà znàła, kab jà znàłab, 
Nìgdy zà muż nie spieszàłab, 
O, ciepièrzaż tóje znàci, 
Piīōzno lèhczy, ràno ustàci. (2 r.) 
Da dnià u pièczy wypalici, 
Dzièżu chlèba zamiesìci, 
Drówa u pièczy wyharàjuć, 
Harszkiè kipiàć, wykipàjuć. (2 r.) 
Jeszczè-ż majè rùki u cièści, 
Płàcza dzicià u kałyscy; 

Ja świakróucy pakarùsia, 
Świakruōu dzicià pakałysza. (2 r.) 
Czuży mùży ràno ustajùć, 
Swajè żuōnki prykrywàjuć, 
A muoj mużyk ràno ustànie, 
Miniè młódu pabudżàje: (2 r.) 
Ustawàj, żuonka niudàła, 
Jeszczèż tabiè nūocz małàja! 
Abièdaci chuczèj dałà, 
Daj u karczómku hómca dràła! (2 r.) 
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1241. Sł. Od Kozłowszczyzny (Paprockowszczyzna) 

Kraj dunàju rèczańka, 
Tam płyłó dwa czałnóczki, 
Da i tiy rybałóucy, 
Adzin kàża: dziauczyna, 
A druhi: oj jedyna, 
A trèjci: sèrco majó, 
Ci nì pŭōjdziasz za miniè? 
Szto ty miniè swàtajesz, 
Kalì chàty ni màjasz. 
Pójdziam, sèrco, u czużùju, 
Pakùł swajù zbudùju. 
Jaj zbudùju chàtańku 
Z rużówaho ćwiètańku, 
Jaj pastàulu u kraj siełà: 

Żywì mìła wiesióła! 
O, jàj byłà wiesióła, 
Jak àd màtki wiezióna, 
A cipièr tużù, płàczu, 
Niszczèścio swójo bàczu. 
Oj, pajdù da kamóry, 
Nimà chlèba ni sóli, 
Ni ucieczàła, ni ubieżàła 
Ad lichój dóli. 
Oj, pajdù ja dà skryni, 
Nimà muki pylìny. 
Ni ucieczàła, ni ubieżàła 
Ad lichój chwili 

(Bronìsłau Malèuski) 

1242. Ng. 

Oj, hùk, màtko, hùk, 
Dzie małójczyki pjùć 
I wiesiółaja tàja uliczańka, 
Kùdama jany idùć. 
Oj, màtaczka, dbaj, 
Da miniè zà muż dàj, 
Da niè daj miniè za ledàszczaho, 
Bo mniè ródu żal. 
Ja u swajóm radù, 
Jak wìsznia u sadù, 

Licóż majè da rumiànoje, 
Samà maładà. 
Ja u màtki rasłà, 
Ja àd màtki paszłà, 
Da badàj tàja ulìczańka 
Byljem zarasłà 
I pyłam zapàła, 
Czyrwónaju kalìnaju pazaćwitàła! 
Ja kalinańku u pùczki pawiażù 
I pùczki na tył wykinu. 

1243. L. Od Rożanki i Zołudka 

Pajdù ja dà łużóczka1, 
Znajdù ja drùżoczka2, 
Oj, lùli luli, 
Znajdù ja drużóczka! 
Oj, waźmù drużóczka 
Za pràwuju rùczku, 
Oj, lùli itd (jw.) 
Pawiedù drużóczka 
Da nówuj światlìcy, 
Oj, lùli, itd. (jw.) 

Pasadżù drużóczka 
Za bukówym stółam3, 
Oj, lùli itd. (jw.) 
Nalìła drużóczku 
Kùbak wódki słàdkuj, 
Oj, lùh itd. (jw.) 
Pij, drużóczku, kùszaj, 
Miniè młóduj słùszaj, 
Oj, lùli itd. (jw.) 
Samà maładzièńka 

v. u łużóczak 2 v. u drużōczak 3 v. stałóm 
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Wydu na ganèczak, 
Oj, lùli itd. (jw.) 
Pahlànu ja u póle, 
Aż jèdzie mŭoj miły, 
Oj, lùli itd. (jw.) 
Oj, jèdzie muoj mìły 
Na warónum kóniu, 
Oj, lùli itd. (jw.) 
Na warónum kóniu, 
U bièłum bałachóni, 
Oj, lùli itd. (jw.) 
Sztó to u nàs dzìsiaj 
Za nawinà stàła, 
Oj, lùli itd. (jw.) 

Siwàja hawièczka 
Dwa baraskiè uradziła, 
Oj, lùli itd. (jw.) 
Adzłn na stajnicy, 
A druhł u światlłcy, 
Oj, lùli itd. (jw.) 
Żónuśka lùbaśka, 
Pakaży baràśka! 
Oj, lùli itd. (jw.) 
0 , dwà pierachódziać, 
Tryējci nastupàje, 
Oj, lùh itd. (jw.) 

1244. Sł. Od Zdzięcioła 

Pa haródzi chadzìła, 
Lebiódańku ławlła: 
Ci jà u ciè, miīoj młły, 
Za najmłczku służyła? 
A ty żytko pradajèsz, 
A mniè hrószaj ni dajèsz. 
A jà z ródam syszłàsia, 
Za cybùlu upiłàsia. 
Za cybùlu i za màk, 
Wyszła zà muż da ni tàk, 
Wyszła raz — ni gieràz, 
Nie pajdzièsz druhì raz. 
Wydajùcsa mnie znakiè, 
Mużykówy kułakiè, 

Kułakàmi pa bakàm, 
Dałóniami pa szczakàm. 
Czaho, miła, nadùłasia, 
Czom u każùch ni ubràłasia? 
Badàj u ciebiè byu tàk duch, 
Jak u miniè jest każùch! 
Kupi, mìły, cielahiè1 

I sìwuju kabyłku, 
Oj, bùdziem śmiecio wazić 
Da nà twajù mahìłku. 
Kalèniami prytapczù, 
Dałóniami pryplaszczù: 
Chwàła Bóhu, szto ni mà! 
Zaśpiewàła, dyj paszłà. 

(Klèmuś Hryb) 

1245. Sł. Od Derewny i Rehotny (Wiszów, Studerowszczyzna) 
na mel. „Zautra Kupajło, sioni Jan, budzie, dziewaczki, budzie wam...." 

Da pawièj wiètryku z czużóji starany, 
Zaniesi majè myszh da dà màtki majè. 
Oj, sztó ja z milèńkim nie u zhódzi żywù, 
Oj, nł u dzièń, ni u nuoczy da nì żartùjuczy. 

1 wóz, sprzężaj 
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Da majà paścièleńka, jak zìm (sic) zimnièńkaj 
Da majà padùszaczka ad ślózak makrèńka. 
Było1 ni chadzici pa rànnioj rasicy, 
Oj, było nie (sic) cieràci dzièwockŭoj krasìcy, 
Da było chadzìci pa żiīoutom piesóczku, 
Oj, byio da nasìci krasù da czasóczku. 

1246. W. Od Hnieznej 

Lùdzi kàżuć, szto miìoj muż dóbry. 
Badàj tabiè2 takì wiek douhi! 
Ja jemù kaszùlańku szyju, 
A jón miniè kułakóm u szyju. 

1247. W. Od Rosi 

Oj, sàd mój, sàd, sad zielónieńki, 
Czamù ràno ćwicièsz, asypàjeszsa? 
Kudà, mìleńki moj, wybiràjeszsa ? 
Zu usìmi radnymi3 usio żagnàjeszsa, 
A zà mnóju maładóju usio łàjeszsa. 

1248. W. Od Międzyrzecza (w. szl. Krzesła) 
Polka na mel. nr 466 

Nie bì, nie bi, tàtu, màmy, 
Zastanièmsie siratàmi! 
Zabjù, zabjù, zakatùju, 
Waźmù sabiè maładùju! 

1249. Sł. Od Zdzięcioła 

Troi bóty pataptàu, pataptàu, 
Pakùl sabiè wyłażonuju dastàu. 
Oj, nà sztoż ty miniè wysuszyła, 
Biez marózu sèrco wykruszyła. 

L[idzkie] v. byłd 2 v. jemù s v. zu ysioju radnioju 
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1250. Słc. Od m. Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 
na mel. nr 503 

Mìleńki ty mtìbj, drużynià majà, 
Zawióz ty mieniè, dzie ródu nimà, 
Dzie ródu nimà, da usió czużynà, 
Nièdzie mnie wyci, pahawaiyci, 
Swajó sèrdańko razwiasielìci. 
Cièraz try dwarà, tam kumà majà. 
Ja uczóra byłà, da-j hawaryła, 
Swajó sèrdańko nie razwiasielìła. 
Oj, ziàciu, ziàciu daj uziàu daczkù-j, 
Daj uziàu daczkù jak malìnaczku 

I zsuszyu jajè jak bylìnaczku. 
Och, niè jà zsuszyu, zsuszyła jajè, 
Zsuszyła wiesnà, lichìja krósna. 
Oj, nìt nlcieca, bior da biórdzicca, 
Janà maładà nad ìm sierdzìcca. 
Oj, zà biórdziczkam trawà parasłà, 
A zà nìciaczkom łazà zaćwiłà; 
Trawù pakaszù, wały napasù, 
Łózu pasiakù, łàpci paplatù. 

(Anièla Masalówa) 

1251. Sk. Od Korycina i Janowa 

Hej, krej hary, krej dalìny 
Hałubè letàjuć, 
Ja raskószy nie użyła, 
Usie lètka minàjuć. 
Ja raskószy nie użyła, 
Hóra nie zabùdu, 
Pa czóm że jà młódy lètka 
Spaminàci bùdu? 
Hej, urwùż ja z róży kwiètku 
I puszczù na wódu: 
Płynì, płynì, z róży kwiètka, 
Aż dà maho ródu. 
Płyłà, płyłà z róży kwiètka, 
Na piesóczku stàła, 
Wyszła màci wódu bràci, 
Kwiètaczku paznàła: 
A majàż ty z róży kwiètka, 
Czahóż ty zblednièła? 
Musi że ty, z róży kwiètka, 
Ósim lèt chwarèła. 
Ni chwarèła, ni balèła 
Ni dnià, ni hadzìny, 
Papàłasie1 złómu mùżu, 
U niezhódnu drużynu. 

Samy siàduć wieczèraci, 
Miniè szlùć pa wódu. 
A mój że ty najmilejszy, 
Razmousie za mnóju! 
Ej, nie ràz ja, ej, nie ràz ja 
Z tabój razmoulàła, 
Dej nie ràz ja, pred tabóju 
Pràudy nie skazàła. 
A jàk stànuć bièły rùczki 
Stùłaju wiezàci, 
Tedy stànu pred tabóju 
Usiu pràudu kazàci. 
Walèłab ja, walèłab ja 
Hōrku rèdźku jèści, 
Nìźli z jakin nicharószym 
Za stólikam sièści. 
Walèłab ja, walèłab ja 
Hórańku kapàci, 
Nìźh z jakìm nicharószym 
Winó papiwàci. 
Ja hórańki padkapàuszy 
Siàdu, adpaczynu, 
A jà z jakìm nicharószym 
Na wièki zahìnu. 

1 v. dastàłasie 
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1252. L. Od Szczuczyna, Rożanki, Żołudka 

Na cìchum dunàju 
Żauniery hulàjuć, 
Oj, lùli, luli, 
Żauniery hulàjuć. 
Usie try maładzièńki, 
Usie bràtcy radnièńki, 
Oj, lùli, luli, 
Usie bràtcy radnièńki: 
Pièrszy Jàśko, druhi Stàśko, 
A tryèjci Macièjko, 
Oj, lùH itd. (jw.) 
Muoj ródny bracièjko 
Pa siónaczkach chódzić, 
Oj, lùli itd. (jw.) 

Na skrypańcy hràje: 
Raścì siestrà buolsza, 
Oj, lùli itd. (jw.) 
Addàm cibiè u lùdzi, 
U wiellkuju siemjù, 
Oj, lùli itd. (jw.) 
Adkùl bùdu jèchać 
Da siestry zajèdu 
Oj, lùli itd. (jw.) 
Ci zdarówa siestrà, 
Ci zdarówa ruodna, 
Oj, lùli itd. (jw.) 
Zdarówa, radniènki, 
Plyèczuńki sinièńki. 
Oj, lùli itd. (jw.) 

1253. W. Od Mścibowa (Wilczuki) 

Hóro, hóro, harawànieczkoż majó, 
Oj, zhubiła usio zdarówieczko swajó! 
Oj, zhubìła z lichim mùżam żywuczy, 
Usio zà sónca paścièl bièłu ścieluczy. 
A jà szto dnià paścièl bièłu paścielù, 
Samà pajdù da susièdaczki ahniù, 
A miīoj mìły u susièdaczki siedzìć 

I susièdku usio zà rùczanki dzierżyć, 
I susièdcy usio niepràudu hawóryć. 
Szto dà miniè try kazàki prychódziać, 
Szto jeny mnie miódu, winà prynósiać. 
A jà miódu z swahó ródu nie piłà, 
Takiż mùża da sarómu dawiełà. 
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1254. W. Od Mścibowa (Szandry) 
na mel. nr 115 

Balìć majà hałowańka, 
Da nièczym zwiazàci, 
Oj, zwiazàci hałówańku, 
Choć bièłym płatóczkam, 
Nakażyècie da miłóho 
Bièłym hałubóczkam. 
Lecł, lèci, hałubóczak, 
Da nì sadawlsie! 
Jak uwìdzisz mìleńkaho, 

Nizieńko skłanisie: 
Jak siè màjesz, pjaniczeńka, 
Ty tùt pjèsz, hulàjesz, 
A użè twajà mileńkaja 
Z głódu pamiràje. 
Niechàj jenà pamiràje, 
Ja àb jój ni dbàju, 
Jak pajèdu na Ukrainu 
Sabiè dzièsiać màju. 

(Maryla Mùlarczykawa) 

1255. G. Od m. Brzestowicy (w. Golnie) 

Hóro, hóro, harowànieczko majè, 
A hèj, pacieràła ja zdaróujeczko swajè, 
Za lichìm mùżam, mùżam żywuczy, 
Za słónkam paściè bièłu ścieluczy. 
Za słónkam paścièl bièłu paścielù, 
Samà pajdù da susièdańki ahniù, 
A mój miły da u susièdańki siedzìć, 
Susièdańku za pràwu rùczku dzierżyć, 
Da nà miniè usiu nipràudu hawóryć: 

Szto dà miniè troch małójczykou chódzić 
Szto jany mnie miódu, winà prynósiać. 
Ja tahó miódu, winà nie pìła, 
Tólko ich zà waróta prawiełà, 
Tólko im caramóniu zadałà. 
Pasypała harèszańki pa ledù, 
A chtó tyje harèszańki pabierè, 
To tój miniè na miód, winó zazawiè. 
Susièdańka harèszańki pabrałà, 
Janà miniè na miód, winó zazwałà. 

(Hólka Janùszczykawa) 
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1256. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 

0 hóroż majó, harawàniejko majo, 
Pacieràła ja usió kachàniejko swajó, 
Pa czużyni da usió chódziaczy 
1 starómu, i małómu da usio hodziaczy, 
Mìleńkamu paścièl ścieluczy. 
Ràno, pubźno paścièl bièłu paścielù, 
Ot jejè da usió śleźmi abaljù. 
Oj, pajdù ja dà susièdańki ahniù, 
A u susièdki da muoj milańki siedzić, 
Ot, nà miniè usio nipràudu hawóryć. 
Dóbry wièczar, moj mlleńki, dzie ty byu? 
Czamù uczóra iź wièczara ni prybyu? 
Oj, jàkża mnie, majà mlła, prybywàć, 
Czija, czùju niesłàwańku na ciebiè, 
Wo sztó chódziać kawalyēry da ciebiè. 
Och, pastàu-ża i wàrtańku u życi, 
Pierastànuć kawalyèry chadzld. 
Zaskrypièli warociejka na dwaryē, 
Ot, mniè młóduj kawalyèry ni nà umiè. 

(Taklùsia Leukièwiczanka) 

1257. Ł. Od Rożanki 

Zakawàła ziaziùleńka praz lyès letuczy, 
Zapłàkała sierùtuńka na słùżbu iduczy. 
Akazsysia Boh łaskàwy z wysókaho nièba: 
Ach, mijàż ty sierùtuńka, czahoż tabiè tryèba? 
Oj, duou ja tabiè czórny woczki i bièłyje rùczki, 
Rabì, rabl, sierùtuńka, da ciómnai nóczki. 
Ach, Bóża moj najłaskàuszy, ciż jà ni rabìła, 
Jak majà-ża rabotuńka nikamù ni mìła. 
Leżyć kàmiań pry darózi, ani paśliźniècsa, 
Balìć ża mniè mócno syèrce, czuć ni razarwiècsa. 
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1258. W. Od m. Świsłoczy (w. Pacuje) 

Zakawàła ziaziùleńka pièraz haj latuczy, 
Zapłàkała sirótańka na słùżbańku iduczjr. 
Zaczùu tóje sam Bóh mlry z wysókaho nièba: 
Skaży, majà sirótańka, da czehó tabiè trèba? 
Dau ja tabiè rùczki, nóżki i świètłyje oczki, 
Oj, chadzì, rabì, sirótańku, da ciómnoje nóczki. 
Kab chadzìła, nadrabìła, rùczki adrabìła, 
Takì majà rabótańka i nikómu niemìła. 
Kab rabìła, nadrablła, niīoczki prynaniàuszy, 
Sùdzić miniè haspadynia ludzièj prynaniàuszy. 

• 1259. G. Od m. Krynek (w. Spodźwily) 

Zakawàła zieziùłeczka praz sadók letuczy, 
Zapłàkała siróteńka na słùżbeńku iduczy. 
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Spatkàła Panà Bóha z wysókaho nièba: 
Czehó tak płàczesz, siróteńka, czehó tabiè trèba? 
Dau tabiè rùczki i nóżki, i świètłyje uoczy, 
Rabì, rabì, siru"bteńka, da ciómnaji nóczy. 
Ja rabìła, mŭocny Bóże, rùczki adrabìła, 
Taki majà rabótańka nikómu nie mìła. 

(Ànna Słàdka) 

1260. G. Od m. Brzestowicy (w. Golnie) 

Saławièjku malèńki, 
Twuoj hałasók tanièńki, (2 r.) 
Oj, nì letàj ty pà dwarè, 
Ni siedàj ty nà akniè, (2 r.) 
Ni zadawàj żàlu mnie, 
Szto jà u czużój staraniè 
Biez matùli, biez radnì. 
Oj, pajdù ja hukàci, 

Radnój màtki szukàci, 
Oj, wyłamlù kalìnku, 
Stùknu, hruknù u mahìłku: 
Ustawàj, màtko, ni leży, 
Mnie rabótku pakaży! 
Bùduć lùdzi dziwìci, 
Szto nì umièju rabìci. 

(Pruzyna Rymàrczukawa) 

1261. L. Od Wasiliszek (w. Korewicze, Drobysze) 
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Żywu, żywu, żywu, 
Da cì bùdu życi, 
Ci ty bùdziesz, muoj milèńki, 
Daj pà mnie tużyci? 
Mìły nie tużyusie, 
Paszuou, padhallusie, 
Kab dziè cièła scharanìci, 
To jàb ażenìusie. 
Pryszlì try dzieuczàci 
Cièła prawadżàci, 
A jŭon staìć, spahladàje, 
Katuoruju uziàci: 

Ci mniè tùju uziàci, 
Szto charaszè chiìodzić, 
A mniè lùdzie usio kàżuć, 
Szto waźmiè, to-j zrŭobić. 
Ci mniè tùju uziàci 
Z czuōrnymi bryucàmi,1 

A mniè lùdzi usio kàżuć, 
Janà z narawàmi. 
Ci mniè tùju uziàci 
Z sìnimi waczyma, 
A mniè lùdzi usio kàżuć, 
Janà siracìna. 

(L. P.; 

1262. W. Od Hnieznej (Janysze) 

Stary zażuryusia, 
Paszóu, padhalìusia, 
Pryszłó try dzieuczàci2 

Cièło prawadżàci. 
Pryszłó try dzieuczàci 
Cièło prawadżàci, 
Jon siedzić, dùmaje, 
Katóruju uziàci? 
Oj, uziàuby ja tùju 
Z czórnymi aczyma, 
Lùdzi kàżuć, ja sàm znàju, 
Szto dryènna dzieuczyna. 
Oj, uziàuby ja tùju, 
Szto bièleńko chódzić, 
Lùdzi kàżuć i hawórać — 

Niczóho ni róbić. 
Oj, uziàuby ja tùju 
Z czórnymi brywàmi, 
Lùdzi kàżuć i hawórać, 
Da sztó z hanaràmi. 
Oj, majèż wy dziètki, 
Dzie wàm màtku uziàci, 
Ci wàm màtku zabìci, 
Ci wàm màtku kupici? 
Ci nàm uziàci za rùczańki, 
Dyj pajścì służyci? 
Oj, dziètkiż wy majè, 
Dziètki mìleńkije, 
Wy dùmali, szto umàrła, 
A jà jeszczè u życi! 

1 v. aczàmi 2 W Lidzkiem od Nowego Dwora: dzieuczàci, korówi, chùści 
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1263. L. Od Różanki i Źełudka 

Aaczynisie, mlły mùżu, 
Ja idù pjàna, niedùża. 
Jon stau bici, karàci 
I dà dómu hnàci: 
Ci ty pa kùmuszkach1, 
Ci ty pa kachànkach? 
Jak pŭojdziesz źwieczora, 
To piydziasz na rànkach. 
Oj, umrù, mùżu, umrù, 
Ja niè bùdu życi, 
Bùdziasz, bùdziasz, mu"bj młleńki, 
Da pà mniè tużyci? 
Mìły nie tużyusie, 
Paszubu, padhalìusie: 
Kab dziè ci-èło schawàci, 
Z druhóju b żanìusie! 
Pryszło try dzieuczunki2 

Ci-èło prawadżàci, 
A jón chódzić, wyhladàje, 
Katoruju uziàci. 
Oj, cl uziàci tùju 
Z czornymi waczyma? 

Lùdzi kàżuć, ja sàm znàju — 
Nie pièkna dzieuczyna. 
Oj, cì uziàci tùju, 
Szto charaszó skàcza? 
Lùdzi kàżuć, ja sàm znàju, 
Szto niè dóbro pràcza. 
Oj, ci uziàci tùju, 
Szto pièknie ubràna? 
Lùdzi kàżuć, ja sàm znàju, 
Szto nieupadabàna. 
Oj, dziètki, sirótki, 
Dzie nàm màtku uziàci? 
Ci nàm zasłużyci, 
Ci nàm zarabici? 
Oj, dziètki sirótki, 
Nie jdziècie służyci! 
Wy dùmali, szto jà umierła, 
A jà iszczè u życi. 
Oj, ty żóna, żóna, 
Jakà nie praudzìwa! 
Oj, ja dùmau, szto ty umièrła, 
A ty jeszczè żywa! 

1264. N. Od m. Mołczadzi (w. Sworotwia) 

U sadù ścièżeńka, 
Idu jà pjànieńka: 

Oj, aaczyni, mùżu, sièni, 
Bo jà niedùżeńka! 

1 v. oj, ci ty pa kumkach 2 Lidzkle v. dzieijczàci 
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Muż sièni aaczyniàja, 
Na żanù naryēkàja: 
Oś jakóje Iìcho stàło, 
Szto ty idzièsz pjànaja? 
Umrù ja, umrù, 
Źywà ja niè bùdu, 
Oj, sprabùju swajhó mùźa, 
Ci żurycisia bùdzie? 
Oj, sièu, pabryusia 
I stàu pażuryusia: 
Kab skaryèj cièlo bràli, 
To jà ażanìusiab! 
Pryszłó try dziewìcy 
Cièło naważàci, 
A jón sièuszy wyhladàja, 

Katóruju uziàci. 
Ci uziàć maładùju, 
A móża czarnobrywuju, 
O, czy uziàci swaìm dziètkam 
Màtaczku radnùju? 
Dziètki majè, dziètki — 
Naczalì płàkaci: 
O, dziè nam màtku 
I rodnuju uziàci? 
Cicho, majè dziètki 
Bùdzie z wàmi wàsza màtka, 
Bùdzie ràzam życi. 
Och, ty mìłaja, szto-ż ty mnie zrablła, 
Och, jà dùmau, szto ty umièrła, 
A ty jeszczè żywa. 

(Teoflla) 

1265. W. Od m. Szydłowic (w. Ozeranki) 

Tam zà rèczkaju ptàszka kihìcza, 
Tam zà druhóju muż żany klìcza: 
Oj, żanà, żanà, chadzì da domu, 
Nie addàj sèrca ty būŭlsz nikómu! 
Oj, mùżu, mùżu, ty niwièrniczku, 
Nie wièrysz ty mniè, wier majmù liczkù! 
Bo majó liczko tak jàk jabłaczkó, 
Majè lioczeńki tak jàk ziiorenki, 
A jà maładà tak jàk jàhada. 
Ja u màtki byłà, jak kwiètka ćwiłà, 
Da świèkra pryszłà, jak zarà zyszłà, 
Tak jàk zóreńka wieczarnièńkaja, 
Tak jà maładà wiesielèńkaja. 
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1266. W. Od Świsłoczy 

Tam zà rèczkaju 
Ptàszka kuhicza, 
Tam za druhóju I ,„ , 

, (2 r.) 
Mùż żónki khcza: I 
Oj, żónko, żónko, 
Chadzi da dómu, 
Nie andàj sèrca, 
Ty biīolsz nikómu! 
Oj, mùżu, mùżu, 
Ty niewièrniczku, 

Nie wièrysz ty mniè, 
Wièr majmù lìczku! 
Jak ty miniè bràu, 
To ty prysiahàu, 
Szto nà hulànie 
Bùdziesz pazwalàu. 
A cipièr jak uziàu, 
Cieśnièńko zamknùu, 
Hulànieczka uniàu, 
Róskasz raźminùu. 

1267. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 

Ach ty zìmańka, ty maróźliwa, 
Bajùsie ciebiè, zmarózisz mieniè! 
Zmarózisz mieniè z pachódu iduczy, 
U pràwuj rùczańcy szablu niesuczy, 
U lèwuj rùczańcy kanià wieduczy. 
Pastàwiu kanià da u stajèncy, 
A sam uchódzić da dà świetlicy, 

A u świetlìcy jeho mìlaja, 
Jehó mìlaja z kawaleràmi. 
A uwiażù miłu kaniù da chwastà, 
Preżenù kanià u czystoje póle, 
Niechàj kóniczak praszetrùjecsa, 
Nichàj mìłaja premudrùjecsa! 

(Hànka Słàdka) 
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1268. W. Od m. Łyskowa (w. Kuklicze) 
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Raźcwiłàsie róża na parózi, 
Zażuryusie moj mìłyj u darózi. 
Oj, czahóż, mlły, czahóż ty złùjesz: 
Ci nà swahó kanià waranóho? 
Ci nà swajó siedłó załatóje? 
Ci nà swahó ójczeńka staróho? 
Ci nà swahó służènca wièrnoho? 

Ci nà swajù matùlu starùju? 
Nie nà swaho kanià waranàho, 
Nie nà swajo siedłó załatóje, 
Nie nà swahó ójczeńka staróho, 
Nie nà swajù matùlu starùju, 
Da nà cibiè żónku maładùju, 
Da nà cibiè żónku niewièrnuju. 

(Dominisia Kùkła) 

1269. W. Od m. Jałówki (w. Nowosady) 

Och, ty łuczynuszka, ty bierózowa, 
Mùsić ty, łuczynuszka, u pieczè nie byłà? 
Ja u pièczency byłà uczeràsznuj naczy, 
Swiekrùchna lichàj (sic) byłà, pièczku pallła. 
Och, wy drùżki, paddrùżki, łażècies-je spàć, 
A mniè maładzièńkuj usiu mīoczku ni spàć, 
Usiu mīoczku ni spàć, mìleńkaho żdać. 
Pièrszy siībn zasnùła, ni czùć niczehó, 
Druhì siīon zasnùła, jàsnaja zarà, 
A z pàd tajè zŭoreńki muoj młleńki idziè, 
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Swajù palùbleńku za rùczku wiedziè, 
Na miniè maładùju nahàjku niesiè. 
Zaczym, zaczym, mileńki, da zabàwiusia? 
Z czużóju żanóju babronka byłà, 
Łàjała i hàniła cibiè i miniè: 
Zabì, zabì, mìleńki, lichùju żenù, 
Waźmì minie dzièwańku, kràsnu, maładù! 
Z lichóju żenèju usiej wièk karatàć, 
Z tabóju maładóju tuolki u naczy spać. 

(Nastùla Nówikawa) 

1270. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 

Oj, nà hary sóniejko, 
U dalìni tumàn, 
Da nà majom sèrdańku 
Wielìkaja żurbà. 
Pajèchaù młleńki1 

U dalókieńki kraj, 
Da pajèchau, pajèchau. 
Wiernìsie nazàd, 
Machnì rukóju. 
A jà maładzièńka 
Pad akóncam siàdu, 
Na tujù żùrbońku 
Hledzièci bùdu. 
Szto mtìoj mlleńki 

Z karczómki idziè, 
Swajù palubounaczku 
Pad rùczki wiedziè, 
A mniè maładzièiikuj 
Haścìńczyk niesiè. 
O sztó za haścìńczyk— 

Dracianàja pleć! 
Da użè tàja plètańka 
Raztryèpàłasia, 
Jehó palubounaczka 
Nahulàłasia, 
A jà maładzièńka 
Napłakàłasia. 

(Halóna Leykièwiczawa) 

1 L[idzkie] v. milèriki 
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1271. Sk. Od Suchowoli (Dryha) 

Na sztó że mniè żenìcisie? 
Na sztó1 że mniè żónka? 
Jest u miniè susièdańka— 
Dóbra pryjaciółka, 
I kiunùła, i marhnùła 
Susièdańka na miniè: 
Pryjdzl, pryjdzł, hàrny chłópcze, 
Na czećwièrtu da miniè. 
A jàk że jà da ciè pajdù— 
Màjesz czeławièka; 
Jek uwldzić mnie z tabóju, 
Umàlić mnie wièka. 
A jà swahó starèńkaho 
Wyszlu pa kalìnu, 
Pryjdzi, pryjdzì, hàrny chłópcze, 
U czećwièrtu hadzìnu. 
Idzì, dóńku, idzì, dóńku, 

Tàta wyhledàci, 
Oj, czy widàć, czy niè widàć, 
Dawàj chùtko2 znàci. 
Idziè dóńka, idziè dóńka 
I rukàmi plèszcze: 
Hulàj, hulàj, matùleńko, 
Bo niè widàć jèszcze! 

Zahlànuła u akiènko — 
Starèńki blizièńko: 
A dzièż ja ciebiè padzièju, 
Majó ty serdèńko? 
Pałażù cie u pierynu, 
Padùszku puchówu, 
Samà làhu, rastahnùsie, 
Jakby na hałówu. 
Idziè stary, idziè stary 
Iz sienièj da chàty, 
Tak upàda, jek stajàła, 
Naczałà stahnàci. 
Idziè stary, idziè stary 
Miódu dastawàci, 
Jenà chłópca za rùczańku: 
Idzì, chłópcze, z chàty! 
Màjesz-że ty, chłópcze, szczàście, 
Szto ty wynasìusie, 
Dóbry bańkièt tabiè dàuby, 
Rok by ty nasìusie. 
A jà chłópiec niewiellczki, 
U swaho tàta udàusie, 
Nlzom, nìzom pad pachmyzom3, 
U krapiwù schawàusie! 

1 v. co 2 v. prędko 8 v. kàle płótu 
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1272. Od m. Porozowa (w. Haniewicze) 

U1 adnóm bóku słónco uschódzić, 
A u druhóm zachódzić, 
Tam żanàty da dzieuczyny 
Na paràdu chódzić. 
Oj, pryszou jon dà dzieuczyny: 
Jak siè màjesz, sèrco? 
Jenà stàla, adkazàla: 
Zabìj żonku pièrszu! 
O, pryszóu jon da dómeńku, 
Da stàu żónku bìci: 
Hódzi, hódzi, nilùbaja, 
Mnie z tabóju byci! 
Za sztó, moj mileńki, 
Na śmièrć zabiwàci, 

Oj, jèść u rniniè ojciec, màtka, 
Trèba nakazàci. 
Wy susièdzi, dóbry lùdzi, 
Dàjcie cièszczu-j znàci, 
Niechàj idziè, pryjechdżàje, 
Daczkù prybiràci. 
Wyszła màtka daróhaju, 
Hlànuła u wakiènco, 
Leżyć daczkà zabìtaja 
Nakryta radzièncom. 
Uwajszłà u sièni, uwajszła u chàtu, 
Splasnùła ruczkàmi: 
Dziètki-ż majè mìleńkije, 
Szto stàłosie z wàmi! 

(Jùlka Husakōuna) 

1273. W. Od Mścibowa (Szandry) 

1 Charakterystycznym jest to, że w środku słowa robią pauzę 
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W adnóm bakù słóńce uschódzić, 
A u druhóm zachódzić, 
Tam żanàty szto wièczera 
Da dzieuczyny chódzić. 
Da jàk pryszóu pad akiènco: 
Jak siè màjesz, sèrco? 
Jenà jemù adkazàła: 
Zabìj żónku pièrszu! 
Jak pryszóu da dómańku, 
Da stàu żónku bìci. 
Hódzi, hódzi, moj mìleńki, 
Da nà świèci życi. 
Majè blìzki susièdańki, 
Da nakażècie cièszczy, 

1274. Ng. 

Daj syn màtcy kamórańku hrèje, Wybacz, màtko, wybacz, staryèńka, 
Daj syn màtcy paścièlańku ścièle: Janà uczóra pjànienka byłà, 
Oj, cł ciópła kamórańka majà? A siahónia hałuouka balyeła, 
Oj, cì miàhka paścièlańka majà? Janà màtcy „dóbry dzień" zabyłà. 
Ciópła, synku, kamórańka twajà, Bùdu uczyci, bùdu nauczàć, 
Miàhka, synku, paścièlańka twajà, Jak màtcy „dóbry dzièń" dawàć, 
Tólko ćwiórdo twajè żónki słówo. Bùdu uczyci, bùdu nauczàć, 
Na łóżo szłà „dóbranàcz" ni dałà, Jak starùju màtku źwiełiczàć. 
Z łóży ustàła „dóbry dzień" ni dałà. 

1275. Ng. 

U póli sadóczak Daj tàk spàci pałażyusia. 
Zielónieńki, wiszniowieńki, LJstań, mìleńki, ja-j razżùju, 
A u tóm sadóczku Ja-j razżùju, ja-j raździènu, 
Staìć stùdnia daj nówaja, Ja z tabóju spàci làhu. 
Daj nówaja, klenówaja, Adstupisia, niemiłàja, 
Daj wadzica zimówaja, Jeść u miniè druhàja! 
Zimùszczaja, kipùszczaja. Choć u cibiè jeść try, czatyēry, 
Daj kipìć majó sèrdańko, Ja stàrszaja nad usìmi. 
Daj pa swajmù mìleńkamu, Ja-j na ruczniczkù stajàła, 
Szto jón dóma ni dniùje, Ja-j pierściónaczki mieniàła, 
Ni dniùje, ni naczùje. Pànu Bóhu prysiahàła 
Pryjèchau muōj mileńki Nizieńko, pakórnieńko, 
Daj pŭoźnieńko, ni rànieńko, Pànu Bóhu pryjèmnieńko. 
Ni razzùuszyś, ni raździèuszyś, 

Niechàj prydzie dahledàci 
Daczczynoj śmièrci! 
Pryszłà jejè matùleńka, 
Stàła pad akièncam, 
Leżyć dzicià miło 
Na uschód słonca licam. 
Dzicià majó mileńkajo, 
Za sztó prawidnièło, 
Byłó twajó licó bièło, 
Cipièr paczarnièło. 
Jak ni znàju, majà màci, 
Jak ty paradzìła, 
Tak ni znàju, majà màci, 
Za sztó prawidnièła. 

(Maryla Mulàrczykawa) 
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1276. L. Od Szczuczyna i Rożanki 

U sadù staić stùdnia piławàna, 
A u jój wadà zimawàja, 
A u jój wadà zimùje, 
A mój mìły pje, wandrùje. 
Adnù nóczku pryzastàusia, 
Nie razpranùusie, nie razzùusie 
I tàk spàci pałażyusie. 
Czekàj, miły, ja razzùju, 
Ja razpranù, pacałùju. 

Adchilhie, nielùbaja, 
Jeść u miniè druhàja! 
Choć u cibiè try, czatyèry, 
Ja najstàrsza nad usiè. 
Na kabièrcy stajàła, 
Na kryż rùczańki trymàła, 
Pànu Bóhu prysiahàła, 
Złóty pièrściań mieniàła. 

1277. Od Narewki (Siemienouka) 
na mel. nr 1391 

A u sadù, u sadù, u sadóczku 
Staìt stùdnia klenowàja, 
A u jój wadà chałódnaja. 
A chtó v tùju stùdniu hlànie, 
Jemù sèrdeńko zawiànie, 
Chto nà meniè mładù hłànie, 
To kàżdamu żàłko stànie. 
Dzieś muoj miły pje, hulàje, 
On dà dómeńku ni dbàje, 
Za haróju sónco schódzit, 
Tam miīoj miły pjàny chódzit 
I z tawàryszom hawóryt: 

Tawàryszu, rūōdny bràcie, 
Daj mniè strèlbu nabitùju, 
Zabjù żenù nielubùju, 
Waźmi sabiè maładùju. 
Chocz ty meniè z świèta zbàwisz, 
To druhàje ni abmanièsz, 
Chocz u ciebiè try, czetyry, 
A jà stàrsza nad usìni. 
Ja z tabóju prysiahàła 
I zà złoty kryż dzierżàła, 
Dawàli nam kryż u rùki, 
Kab nì mièli wiek razłùki. 

(Agàta Łapièńska) 

1278. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 
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Leżyć kàmień na wùlicy, 
Jon ni razabjócsia, 
Staić mużyk z czużój żónaj, 
Jon ni razydziócsia. 
A jà młóda tudèju iszłà, 

1279. Ng. 

Staìć jàwar nad wadóju, Szto jà prysiahàła! 
Da-j ni razaujèccsia. Czamùż miniè majà màtka 
Leżyć kàmień pry darózi, Ràno ni budziła, 
Da-j ni razpadzièccsia. Oj, jàk tóje małżèństwo 
Staić mìły z czużój żanój Z mièsta wychadzìło. 
I nie razajdzièccsia. Sztob jà znàła, majó dzicià, 
Jaż maładà mimo iszłà, Kahó ty lubiła, 
Jaż ich ni czapàła, Ja by cibiè, majó dzicià, 
Żal że, Bóże, majmù sèrcu, Ràno ni budziła. 

Oj pajdù ja u czysto póla, 
Kudà miniè niesiè dóla, 
Ni naczùjeć miīoj milùsieńki u dóma. 
A jàkże mnie naczawàci, 
Ni z mììaju razmEulàci, 
Ty niè umièjesz mnie paścièleńki słàci. 
Oj, paścielù paścièł bièłu, 
Samà stànu u wakónjeczku (sic), 

Ja ich ni czapàła, 
Żal-żà majmù sèrcu stàło, 
Szto jà prysiahàła. 
Oj, u póli pad wierboju 
Jaś kanià siedłàje1. 

(Pałùsia Leukièwiczawa) 

zakończcnie ? 

1280. 
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Annoż chódzić mŭoj mìly pa miasièczku, 
Czużiīōj miłŭoj czerewiczki jon kupùje; 
Znàju dóbro, szto jón u świèt pamandrùje. 
Mandrawàli jeny póle, 
Mandrawàli i druhoje, 
Na trèjciaje stàli nuōcz naczewàci. 
Ci-ż jà, mìły, ni charósza, 
Ci jà, mìły, ni uradliwa, 
A clż majà dóleńka niszczaśłìwa ? 
Oj ty, mìła, mnie charósza, 
Oj ty, miła, mnie uradlìwa, 
Annó twajà dóleńka niszczaśłìwa. 

(Nastùla Nówikawa) 

1281. Od Narewki (w. Łnka) 

Pajèchau pan nà wajnù, 
Pakìnuu pàniu u dóma, (2 r.) 
Pan nà wajniè wajùje, 
A pàni u dóma harùje. 
Pryjèchau pan z wajny, 
Pytàjecsa pan pàni: 
Czemù łuożko starhàne? 
Kuoszka myszku łapàła 
I łóżeczko starhàła! 
Pytàjecsa pan pàni: 
Czyj tó mundzir na sciànie? 
Młynàr mèdu, winà nabràu, 
To nì mièu czym zapłacić, 
To mùsiu mundzir porucić. 
Pytàjecsa pan pàni: 
Czyj tó kónik na stàjni? 

To słùżki na ousiè zajniàli 
I dà stàjeńki zaweli. 
Pytàjecsa pan pàni: 
Szto tó siedzit pod stałom? 
A tó pèwnie ubóhi, 
Szto pokrècił ból nógi. 
Nad im pan zmìłowau, 
Uziàu rublà, darawàu. 
A wón czèrez chàtu czykiłdù (sic), 
A czèrez sièni prosto idù, 
Wyszou na dwŭor, wyś^isnuu, 
Sieu na kónia, wywinuu: 
Dzièka Bóhu, szto nì źhinuu! 
Cicho, dùrniu, nì gadàj, 
Kalì pajmàu, to uciekàj. 

(Ustynka Ciwùnicha) 
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1282. W. Od m. Międzyrzecza 

U hlybókamu bródu1 

Bràła dzièuka2 wódu, 
Napatkàła dwa szèuczyki 
Charószaho ródu. 
Dzièuka że maładàja 
Na ìch pahladàje. 
Zaprasi nas dà dómeńku— 
Szawièc zapytàje. 
Prasi nas dà dómeńku, 
Dawàj nam rabótu, 
Bùdziem szyci czarawìczki, 
Na warszàusku módu. 
A nà toj bók dunàju, 
Tam stalć świetllca, 
Oj, tàm że żywiè stary szwièc, 
Maładà szeuczycha. 
Oj, pryszlł na rabótu — 
Nimà szeucà u dóma: 
Szeuczykówa maładàja, 
Dawàj nam rabótu, 
Bùdziem szyci czarawiczki 

My nà twajù nóhu. 
Szyjuć szeucy, szyjuć, 
Szyjuć, paszywàjuć, 
Na maładù szeuczykówu 
Czàsto pahledàjuć. 
Nichtó, nichtó nie zrazumièu, 
Tólko mały chłópiec, 
Szybko skóczyu da piunicy, 
Tam dziè jehó ójciec. 
Kidaj, tàtku, kìdaj 
Piwo papiwàci, 
Bo użè matùleńka 
Chócza nas kidaci! 
Zakładàjcie kóni, 
Kóni waranyje! 
Pajèdziem my dahaniàć 
Szeu:y maładyje. 
Dahanili szeucy3 

Na toj bok dunàju, 
Szeuczykówa kazàła: 
Ja ciebiè nie znàju! 

1283. W. Od Mścibowa (Wilczuki) 

Paszłà dzieuczynièńka 
Da bródu pa wódu, 

Nadybàła dwa szèuczyki 
Charószaho ródu. 

1 oj, na tōj bok brōdu 2 v. żōnka 3 v. szeucóu 
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Pastàu, dzièuka, wódu 
Da nà toj bók bródu, 
Nakaży nam dwóm szèuczykam, 
Dzie-jścì na rabótu? 
Na tój bok dunàja 
Stajàla świeùica, 
A majstrówaczka u dóma, 
Màjstarko u piunìca. 
Majstrówa, majstrówa, 
Dàjże nam rabótu, 
Bùdziem szyci czarawlczki 
Choć nà twajù nóhu. 
Szyli szeucy, szyli, 
Da usió wyszywàli, 
Da nà nàszu matùlańku 
Czàsto pahledàU. 

Nichtó ni zrazùmiau (sic), 
Jak tój mały chłópiac, 
Pabièh, pabièh da piunica: 
A dzièżaż muoj ójciec? 
Kiiaj, tàtku, kidaj 
Piuko papiwàci, 
Bo-użè nàsza matùlańka 
Chócza nas kidàci! 
Zakładàjcie kóni, 
Kóni waranyje! 
My pajèdziem dahaniàci 
Szeucy maładyje. 
Dahaniàjuć szeucóu 
Na tój bok dunàju, 
Jenà jemù adkazàła: 
Ja cibiè ni znàju! 

1284. W. Od Świsloczy (Dworczany, Pacuje) 

Matùlu, matùlu, 
Hadùj mnie Hanùlu! 
Hanùla majà! 
Da siómaho róku, 
Da mahó pryjèzdu. 
Hanùla majà! 
Siómy raczok idziè, 
Jàsio z wàjny jedziè. 
Hanùla majà! 
Nie ijèchau da dómu, 
Da prósto da dwóru. 
Hanùla majà! 

Matùlu, matùlu, 
Dzież majà Hanùla? 
Hanùla majà! 
Paszłà na abóru 
Daici karówu. 
Hanùla majà! 
Jàsio na abóru, 
Hanùla z abóry. 
Hanùla majà! 
Matùlu, matùlu, 
Dzież majà Hanùla? 
Hanùla majà! 
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Paszłà da świetlìcy 
Malako cad/.ici. 
Hanùla majà! 
Jàsio da świetlìcy, 
Hanùla u świetlìcy. 
Hanùla majà! 
Diuobny lìsty1 pìsza, 
Dziecinu kałysza. 
Hanùla majà! 
Hanùlu, Hanùlu, 
Skùl uziałà2 dzieciùlu? 

Hanùla majà! 
Susièdka prasìła, 
Kab ja panaiiła. 
Hanùla majà! 
Nipràuia, Hanùla, 
Twajà to dzieciùla. 
Hanùla majà! 
Oj, Hanùlu, ty łżèsz, 
Swajó u rukàch dzierżysz, 
Użè-ż ty niè majà! 

1285. W. Od Szydłowic (Ozeranki Wielkie) 

Matùlu, matùlu, dzie paszłà Hanùla? 
Hej, da hej, Hanùla majà!3 

Paszłà da abóry, dd: i karówy, 
Hej, da hej, Hanùla majà! 
Jàsieńko u abóru, Hanùla z abóry. 
Hej, da hej (jw.) 
Matùlu, matùlu, dzie paszłà Hanùla ? 
Hej, da hej (jw.) 
Paszłà da kamóry pa dziewócki ubióry. 
Hej, da hej (jw.) 
Jàsieńko u kamóru, Hanùla u kamóry. 
Hej, da hej (jw.) 
Na łożańku siedzić, dróbny listy pisza. 
Hej, da hej (jw.) 
Drobny listy pisza, dziecìnu kałysza. 
Hej, da hej (jw.) 
Matùlu, matùlu, szto zrabić Hanùli? 
Hej, da hej (jw.) 

1 v. listy - v. ùziała 3 v. Hanùla, Hanùla majà! 
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Ci nà wajnù uziàci, ci hałóuku zniàci ? 
Hej, da hej (jw.) 
Na wojnu ni uziàci, hałouki ni zniàci. 
Hej, da hej (jw.) 

1286. W. Od Porozowa (Wilejsze) 

Zieziùleńkaj sadawàja, 
Czem ty ràno ni kawàła, 
Czem ty ràno ni kawàła, 
Miniè młodu ni zbudziła? 
Tawàryszki paustawàli, 
Miniè mładù ni zbudzili, 
A jà mładà spaźnìłasie, 
Lichà dóla uczapìlasie. 
Ni tàk dóla, jak jà samà, 

Prapàu miīōj wièk jak màkou ćwiet, 
U naczè raźćwiu, a u dzièń apàu, 
Tak i mój wiek màrnie prapàu. 
Pasièju lŭon nad wadóju, 
Zariīos mŭōj lūōn lebiedóju. 
Oj, ni żàl mnie tahó lónu. 
Da żàl że mniè mahó ródu; 
Oj, ni żàl mnie lebiedziny, 
Da dalèkaje radzìmy.1 

1287. W. Od Łyskowa (Kuklicze) 

Harabinańka ty kudràwaja, 
Na żuoutom pieskù razkudràwiała, 
Prypłyu karabièc k móra biereżkù, 
Oj, u tóm karabcy charósz maładzièc. 
Charósz maładzièc umywàjecsa, 
Oj, umyuszyś—uczèsywajecsa, 
A uczesàuszyś, prybiràjecsa, 
A prybràuszysie, Bóhu mólicsa. 
Sztob Boh jemù dau dunàj pierapłyć2, 
Swajmù xībjczeńku da dwór pakupić, 
Swajój màtaccy sùkni darahi, 
Swajmù bracièjku pièrściań załaty, 
A szèlmie żaniè nahàj draciany. 

Bo szèlma żanà niwièrna byłà, 
Mnie maładómu czarawin dałà, 
A jà małady czarawin ni wypiu, 
Czarawin ni wypiu, na zièmlu wyliu. 
Syràja ziemlà zaharyełasie, 
A szèlma żanà issumièłasie. 
Prywiażù żanù k kónskamu chwastù, 
Nichàj muoj kónik nakasàjecsa. 
A szèlma żanà nauczàjecsa. 
Zławili kanià da tryèciaho dnia, 
A szèlma żanà niżywà byłà; 
Maho kónika da stàjni wiedùć, 
A szèlmu żanù da gróbu wiezùć. 

(Domnlsia Kùkła) 

1 v. da sztó dalèko ad radzìmy 2 v. kab Bóh jemù dau dunàj pierapłyć 
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1288. W. Od Porozowa (w. Woronicze) 

537 

U kancy hrèbli szumiàć wièrby; 
Adnà wierbà ni szumièła, (2 r.) 
Na joj lìścio pażoucièło. 
Pad tajèju wierbinóju 
Leżyć kazàk paranióny, 
Jehó rùczki na try sztùczki, 
A hałóuka na czatyèry. 
U kancy nóżak koń warany, 
U hałóuki świècy haràć. 

Ajcù i màtcy hrószaj skrynia, 
A siestróncy sùknia sìnia, 
A bràciejku koń warany, 
Szèlmi żóncy szàbla hóstra. 
Jenà miniè praklinàła1, 
Jak nà wajnù wypraulàła. 
Czèraz lùdzi kùla u hrùdzi, 
Czèraz mièczy kùla u plyèczy. 

1289. W. Od m. Łyskowa (w. Kuklicze) 

Wy'du ja, wy'du napróciu nowaho dwarà, 
Stànu ja, stànu naprociu nówaho stałà, 
Czy dóżdż idziè, czy miecièlica mieciè, 
Czy moj mìły sam pà ùlicy idziè? 
Ni dóżdż idziè, ni miecièlica mie:iè, 
A mój mlły sam pà ùlicy idziè; 
Czużùju żónku abnimàuby, caławàuby, 
Swajù nielùbu razkidàuby, razstralàuby. 

1 L[idzkie] prakłynàla 
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1290. Sł. Od Kozłowszczyzny (Bienickowszczyzna) 

Oj, u póli, u póli, bylìnaczka u póli, 
Nichtó ni razwàżyć miniè maładói. 
Oj, jà tùju wàhu adnà pierawàżu, 
Paścièlu paścièlku, adnà spàci làhu1. 
Oj, u niadzièlu rànieńko słónieńko ni schódzić, 
Da użè muoj mileńki pa rynaczku chódzić, 
Czużùju miłùju pad rùczańki wódzić, 
Czużùju miłùju całùja, miłùja, 
A mnóju maładóju za szyju mardùja. 
Jak wièciar haroju, słóńce dalinóju, 
Da tàk jon hańbùje mnóju maładóju. 
Oj, u bystroj wadiAcy rybańka wjócsa, 
A z nàszai maładóści kóżyn naśmiejócsa. 

(Bronislaw Malèwski) 

1291. W. Od Świsłoczy 

Oj, wyjdu ja zà nówyje waróta, 
Stànu, hlànu pad ciómnieńkije lesà: 
Ci śnièh idziè, ci miecièlica mieciè, 
Ci mūoj miły czużù mìłuju2 wiedziè? 
Ni śnièh idziè, ni miecièlica mieciè, 
Anno miły czużù miłùju wiedziè. 
Czużuoj miłūoj miódu, winà kupawàu, 
Swajūoj żóncy zìmnubj wady nie padàu; 
Czużù mìłu caławàuby, abymàu, 
Swajù żónku razstrelàuby, parubàu. 

1 v. làżu - v. miłùju 
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1292. W. Od Rosi (Krasna, Nowiki) 

Sakuōł, màtko, sakiīōl, màtko, 
Pa póli letàje! 
Dawàj, dóńku, prynàdańku, 
Niechàj prywykàje. 
A jakùju, majà màtko, 
Prynàdańku dàci? 
Ścieli, dóńku, paścièlańku, 
Niechàj làże spàci. 
Ścielù paścièl bielènieczku, 
Sakół ni łażycsa, 
A jàk uziàusie za rùczańku, 
Miīōcnieńko dzierżycsa. 
Balìć majà halówańka, 
Da nièczym zwiazàci, 
Trùdno, trùdno biez mìłaho 
Hóro harawàci. 
Oj, zwieżù ja hàławańku 
Choć bièłym płatóczkam, 

Nakażyècie da milaho 
Siwym hałubóczkam. 
Leci, lecì, hałubóczak, 
Da niè siedawìsa, 
Jak uhlèdzisz mileńkaho, 
Nìzieńko skłanisa. 
Lecièu, lecièu hałubóczak 
Da nì siedawìusa, 
Jak uhlèdzieu mìleńkaho, 
Nìzieńko skłanìusa: 
Ci żyu, zdarou, pjaniczańka, 
Tut ty pjesz, hulàjesz, 
Uże twajà mìleńkaja 
Z głódu pamiràje. 
Niechàj jenà pamiràje, 
Ja àb jój ni dbàju, 
Pajèdu na Ukraìnańku, 
Sabiè dzièsiać màju. 

1293. Ng. 

Oj, u sadù, sadù winahràdu 
Staìć siwy kónik na paràdu. 
Nichtóż jamù sièna ni nakósić, 
Nichtóż jamù cany ni nałóżyć. 
Najèchali kupcy z Ukrainy, 
Janyż jamù sièna nakasìli, 
Sto czyrwóncau złótych nałażyli. 
Adzìn kazàk kàża, szto kóń dóbry, 
Druhł kazàk kàża: dóbry, ale drogi, 

Trèci asiedłàuszy, da-j pajèchau. 
Jèdzie, jèdzie póle i druhóje, 
Na trèciaje póle zjeżdżàje: 
Stupàj szyrej, kóniu, u sadóczak, 
Stukni kapyciaczkam u dziarnóczak. 
Zielóny dziarnóczak, razstupìiia! 
Żūouty piesóczak, razsypìsia! 
I tyż, majà mìła, adzywisia: 
Ci mniè żanłcisia, ci mniè żurycisia? 
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Oj ty, kazàczańko, ni żurysia, 
Pryżdàuszy uosieni ażcnisia. 
Waźml sabiè żuonku padalànku, 
Charószaho ródu choć mieszczànku; 

Waźmì sabiè żuonku maładùju, 
Maìm dziètkam màtku nieradnùju; 
Waźmi sabiè żŭonku charoszuju, 
Maim dziètkam dólu nieszczàShuju. 

1294. W. Od Jalówki (w. Łuplanka) 

Czóm, bystry dunàju, tak pacìchu idzièsz? 
Czom ty, siwy kóniu, wadzicy ni pjèsz, 
Na tój bok dunàju kapytkàmi bjesz? 
Skaży, miīoj mileńki, czamù wièrnie ni żywièsz, 
Prydzie nūocz ciemnièńka, da inszaj idzièsz? 
Kraz majè waróta muzyki wiedzièsz, 
A mniè maładzièńkoj żàlu zadajèsz. 
Pasadzi, mìłaja, u waróciach wierbù, 
Jak jà bùdu jèchać, to dà cibiè zajdù; 
Wyściel, màja mila, bumàżkami dwiīōr, 
Kab jà ni pamàzau załatych padkóu. 
Wysłała mìła paławìnu dwarà: 
Cipièr ty niè mvTbj, a jà ni twajà! 

(Hanùsia Tuchlìàsku) 

1295. N. Od m. Ostrowa (w. Uciosy) 
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Oj, pajdù ja kàle lùhu, (2 r.) 
A muōj mìly harè płùham, 
Jon harè i hukàje, 
Bo jón sabiè inszù màje. 
Paniasù jemù jèści, 
Ci niè skàża jon mniè sièści? 
Paniasù jemù pici, 
Ci niè bùdzie hawaryci? 
Napiusie i najèusie, 
Kàle łùhu pawaliusie: 
Czehó, mìły, leżysz, czamù nie harèsz? 
Ot jà leżù, da-j dùmaju, 

Szto nielùbu żónku màju. 
Nie swàtau ty mieniè u nóczy, 
Nie paułàzili tabiè wóczy, 
Byłó świèczu zapalici, 
Da mniè u wóczy pahledzièci. 
Nàszy lùdzie nie Tatàrje, 
Tabiè pràudu usiu skazàlib, 
Ja bielàwa radzìłasie, 
Czerniàwamu zhadzìłasie, 
Choć niè tabiè, to druhómu, 
Czerniàwamu, maładómu. 

(Audócia Karpièjczykowa) 

1296. W. Od m. Jałówki (w. Nowosady) 

Oj, pjàna ja, pjàna ja, da dómu nie zajdù, 
Aszybàła ćubmna niīōczenka, oj, u wiszniówamu sadù. 
Tam zieziùleńka kujè, oj, Bŭōh znàje, dzie muōj mìly naczùje? 
Kalì juōn dziè u darózi, pryniesì jehó, Bóże, 
Kali u dzièweńki na paścièlency, to skaràj jehó, Bóże! 
Skaràj jehó, Boże, da majèju kàroju, 
Ja dà jehó càłym sèrdańkam, jon dà miniè z niepràudoju. 
Oj, u póli kalina, jenà z wiètram hawaryła: 
Ja samà znàju, lùdzi haworać, szto jà tabiè niemìła. 
Oj, u póli aziercó, tam pływàło wiedziercó, 
Oj, zydzièmasio, pahadzièmasio, majó miłajo syērco! 

(Nastùla Nówikawa) 

1297. W. Od Łyskowa, Suchowoli? 

Razpuścisie, suchì dùbie, 
Na czatyēry storany, 
Jest u miniè maładój 

Da czatyèry pryhódy: 
Oj, pièrszaja pryhóda, 
Szto czużàja staranà; 
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A druhàja pryhódańka — 
Ójca, matùli nimà; 
A tryèjciaja pryhódańka, 
Co miīōj kónik warany; 
Czaćwièrtaja pryhódańka, 
Co muoj młły nieudàły. 
A jà u czużój starónańcy 

Prywykàci bùdu, 
A jà swahó ójca, màtki, 
Zabywàci bùdu. 
A jà swahó waranóho 
Abuczàci bùdu, 
Ja nà swahó staróho 
Narakàci bùdu. 

1298. W. Od Szydłowic (Ozeranki Wielkie) 

A u sadóczku bièła wìsznia razćwiłà1, 
Miniè màci za pjànicu addałà. 
Oj, jà pjànicy z rodu nie lublù, 
Ja pjànicu u garnizóry zapiszù. 
Najèchało garnizórcu pcuny dwuōr, 
Bierùć mahó nłleńkaho na wybiīōr. 
Ni żàl że mniè, szto mìleńkaho uiialì, 

Da żàl że mniè, szto słabièńko zwiazàli. 
Kryj Bóża, u póu daróżańki uciaczè, 
To jón majù hałówanku natauczè, 
Da jón majè rùsy kósy razaujè, 
Da majè dróbny ślózańki razaljè. 
Ni ràz, ni dwà praz akiènco uciekàła, 
Ni ràz, ni dwà susièdańki zbudżàła2. 

1299. N. Od m. Stwołowicz (w. Hacisze) 
Na mel. „ I szumyt, i hude, drobnyj dożdżyk ide..." 

I szumić, i hudziè, 
Dróbny dóżdżyk idziè, 
A chtóż mieniè maładùju 
Da dómańku zawiedziè? 
Akazàusie kazàk 
Na sałódkom miedù: 
Hulàj, hulàj, dzieuczyniènko, 
Ja dà dómu zawiadù. 

Nie praszùż ja ciebiè, 
Nie wiedzi ty mieniè, 
Jest u mieniè lichi mùż, 
Bùdzie bici mieniè. 
A jà jemù pakarùsie, 
Siem ràz pakłaniùsie, 
Jon mieniè pażałùje, 
Hèty raz padarùje. 

v. pawilà "- v. zbużàta 
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U czużych żanaczók 
Da pà sièm saraczók, 
U mieniè da adnà, 
Da szto dzièń bièłaja. 
Zwieczóra namaczù, 
A z pałnóczy kałaczù, 
K bièłamu świètu kaczàju 
I nà chłópcy marhàju. 

Na bók, chłópcy, na bók sièm, 
Majhó mùża czort niesiè, 
Jak uhlèdzić mieniè z wàmi, 
Jeho tràsca trasiè. 
Chaj trasiè, chaj trasiè, 
Tak jàk u póli jèłka, 
Ja pajdù pahulàju, 
Jak charósza dzièuka. 

(Jùlja Klinkièwiczycha) 

1300. Od Świsioczy 
na mel. nr 1841 

Miż krutymi bierehàmi 
Stałć chàta kraj siełà, 
Niejàk wyjści dzièucy za waróta 
Za lichìmi warahàmi. 
Ja tyje warahi 
Patapczù pad nóhi, 
Krutù hóru pieraskóczu, 
Addàj miniè, majà miła màtko, 
Za kahó ja samà schóczu. 
Oj, addałà miniè 

Majà ruodna màtka, 
Za kahó ja niè chacièła. 
Szumìć, hudziè jedwàbna nahàjka 
Kàła mahó bièłaho cièła. 
Ja tùju nahàjku l 
Padkìnu pad łàuku, 
Niechàj jenà tam aadysza, 
Niechàj majè bièleńkije plyēczki 
Bùjny wièciar pakałysza. 

1301. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 
na mel. nr 533 

Kab jà wièdała maładà, 
Szto ni bùdu u mùża lùba, 
To rasłàb ja, padrastàłab 
Wyżaj zielónaho dùba. 
Kab jà wièdała maładà, 
Szto nì bùdzie muż lublci, 

Zakazàłab samà sabiè 
Da śmièrci dzièukaju byci. 
I czasàłab czórnu kosu 
TJsio hustymi hrebieniàmi, 
Zaplatàłab siniu ustùżku 
Usio tremàmi bankiètami. 

1302. Sł. Od Nieświeża (Sultanowszczyzna) 

Oj, pàd wìszeńkaju, 
Pad cierèszeńkaju 
Siadzièu stary, baradàty 
Da z maładzièńkoju. 

Janà prasiłasia, 
Janà maliłasia: 
Puścì, puścì, stary dzièdu, 
Na ùłaczki pahulàci. 
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Ja i sàm nie pajdù, 
I cibiè nie puszczù, 
Bo ty chóczasz pakinuci 
Staróha na biadù. 

Oj, ty stary staruhà, 
Sahnùusia jak duhà, 
A jà maładziùsieńka 
Hulàci radziùsieńka. 

(Nàsta Mièlniczka) 

1303. W. Od Łyskowa (Kuklicze) 

Oj, majà matùlka pierabórnica 
Wybrała ziàcia nierabótnica, 
Haràć nie umièje, kasìć nie śmièje, 
Chto mniè młódzieńkuj póle zasièje? 
Oj, zasièju pole choć pszenìcoju, 
Zabaranùju choć kùrycoju. 
Pszenìczka schódzić, kùreczka chódzić, 
Oj, biedà, biedà, da nàd biedóju, 
U majè matùli sad nàd wadóju. 

Ni mniè dajèchać, ni mniè dapłynuć, 
Jak mniè młódzieńkuj màrnie zahìnuć. 
Oj, kab jà byłà ciecierynóju, 
To polecièłab wieczerynóju1, 
A kab jà mièła sakały óczy, 
To dà matùli choć sièrad niiōczy. 
Oj, biedà, biedà, da nàd biedóju, 
U majè matùli dwuor nàd wadóju. 

1304. Ng. 

Dóbry wièczar, da susièdka majà, 
Ci zdarówa da siemièjka twajà? 
Ni pytàjsia ty siemièjki majè, 
A pytàjsia mùża żurlìwaho, 
Szto jón miniè żuryć maładùju. 
Da jà jamù kaszùlu szyju, 
A jón miniè kułakóm u szyju, 
Da jà jamù wieczèru hatùju, 

A jubn miniè żuryć maładùju. 
Pajdzì, mìła, da kanià znajdzi! 
Jak ni znàjdziesz, da chàty nie jdzi! 
Wyjdu ja nà wysóku harù, 
Zirnù ja da pàd jàsnuju zarù: 
Uzyjdzì, majà jàsnaja zóra, 
Da utapiła miniè màtka majà. 

v. wieczerynoju 



MAŁŻEŃSTWO NIESZCZĘŚLIWE 545 

1305. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 
na mel. nr 1350 

Maładzìca jak brusznica 
Na piesóczku zrasłà, 
Niszczaślìwa jejè dóla, 
Szto zà błàzna paszłà. 
A u tahó błàzna 
Dubówaja łàźnia. 
A jà tajè łàźni 
Ni bùdu tapici, 
A jà tahó błàzna 

Ni bùdu lubìci. 
Ni tapìuszy łàźni, 
Brùdy1 zawiedùcsie, 
Nie lubiuszy błàzna, 
Lùdzi naśmiejùcsie. 
Bùdu łàźniu tapić, 
Bùdu umywàcsa, 
Bùdu błàzna lubìć, 
Bùdu abnimàcsa. 

(Hànka Słàdka) 

1306. Słc. Od m. Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 
na mel. nr 1392 

Och, lùdzi kàżuć, szto muoj muż niè pjè, 
Och, niè pjè, nie pjè, z karczmy nie idziè. 
Prapìu kanià waranóha, 
Pryszóu da stàjni pa druhóha: 
Oj, żanà, żanà wykup kanià! 
Kalì wykupisz, lublù ciabiè, 
A niè wykupisz, zabjù ciabiè! 
Ja-j niè ràz, nie dwà wykuplàła, 

LJ wiszniówuom sadù naczawàła, 
Z cichim sałaujóm razmaulàła. 
Cichi saławièj cza~czù, cza-czù! 
A jà maładà z żurby płàczu. 
Cìchi saławièj z aknà u kuōńki, 
A jà maładà z niawolańki. 

(Anièla Masalówa) 

1307. Ng. 

U róunom póli 
Karczómka staić, 
A u tój karczómcy 
Dwa bracièjka pjuć. 
Adzìn bratkó piu, 
Kónika prapiu. 
Druhi braciejkó pìu, 
Daj żiionaczku prapìu. 
Szto kanià prapiu, 
Śwìsnuu, daj paszóu, 
A sztó żuonku prapiu, 
Rùczańki szczapiu. 

Pryszuou da chàtki, 
Sustrèli dziàtki: 
Oj, tàtko, tàtko, 
Dzjeż nàsza màtka? 
Prapìu ja màtku 
Na sałódkom miadù. 
Zrablù ja chàtku 
Wam nówieńkuju, 
Waźmù ja màtku 
Daj maładzièńkuju. 
Zhary ty, chàtka nówieńkaja! 
Prapadzi, màtka maładzièńkaja! 

1 v. wószy 
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1308. W. Od m. Łyskowa (w. Kuklicze) 

Dóniu, da dóniu, czym takà smùtna? 
A màtko, màtko, jak wiesiółuj być: 
Nie dalà miniè za pałkóuniczka, 
Addałà miniè za razbójniczka. 
Uczóra zwieczóra kaniè siedłàju, 
Ja u pałnóczki u pachód stupàju. 
Pièrad bièłym świètam u dwór zjeżdżàje. 
Mìły, da miły, dzièże ty byu? 

Napèuno, mileńki, u majè radnì? 
Pad tabóju kónik tàtka mahó, 
Kàła szyi chùstka siestry radnóje. 
Na tabiè kaszùla matùli majè, 
Załaty pierścionak bràta ródnaho. 
Mìłaż da mìła, mìła majà, 
Czym jà ni wièdau, szto twajà radnià! 

(Dominìsia Kùkla) 

1309. Od Narewki (Siemienówka) 

Oj z pàd hàju, hàju, z pàd zielónaho, 
Oj tàm wybiehàje siu kóń, waranyj, 
Za tym siwym kanióm żounièr maładyj. 
Ni pì, sìwy kóniu, z dunàju tahó, 
Bo tàm dzieuczyneńka umywàłasa, 
Bièłym pałacièncom uciràłasa, 
U szóukawoje płàcie ubiràłasa, 
U czórny czarawiczki abuwàłasa. 
Oj, iszłà da dómu, zadùmałasa, 
Uwojszłà da chàty, màtku karàła: 
Oj matùlu, matùlu, szto ty zrabiła, 
Za jaki ty meniè zàmuż addałà? 
Ni addałà miniè za pałkóuniczka, 
A addałà miniè za razbójniczka. 

A jón zwieczóra kónia siedłàje, 
U nóczy a pounóczy da adjeżdżàje, 
Pièred bièłym świètom daj pryjeżdżàje: 
Adczyń, miła, adczyń waróta, 
Wiezù ja tabiè srèbra i złóta. 
A mìła ustàła i wièlmi zlekàła: 
Ni ràda, mìleńki, srèbrom, zółotom, 
Bo tó srèbro, złóto ójczenka móho, 
Kónik waranièńki bratoczka móho, 
Na tabiè kaszùli matùli majè, 
Na szyi płatóczek siestrùńki majè. 
Praścì, mìła, praścì, mìłaja majà, 
Oj, bó tady wièlmi1 ciómna nocz bylà, 
To jà ni paznàu, szto radnià twajà. 

(Agàta Łopièńska) 

v. nàdto 
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1310. L. Od Szczuczyna i Rożanki 

Za bór słóniejko zakacłłosia, 
Mnie dà matùli zachacièłosia: 
Dzież miniè, màtko, sustraczàć bùdziesz, 
Czym miniè, màtko, czastawàć bùdziesz? 
Sustraczàć bùdu za nówym dwaróm, 
Czastawàć bùdu miódam da winóm. 
Czastawàć bùdu i pytàć bùdu: 
Ci dóbra tabiè u czużùj staraniè? 
Ci jèła, màtko, ryēdźku z pałunóm? 
Tàk ża mniè dóbra z czużym czużencóm. 
U kancy stólika nastajàłasia, 

Lìczanych kuskóu nakùsałasia, 
Dróbnych śłezaczók naraniàłasia. 
Oj, dzicià majó, idzł da dómu! 
Matùlu ródna, ni pajdù adnà! 
Oj, paszłà màci u pieród dziciàci, 
Oj, iszłà da ahłanùłasia: 
Dzież majó dzicià pryzastàłosia ? 
Ci bùjnych wietróu da zbajàłosia, 
Ci u hustóm lyèsi prybłukàłosia ? 
Oj, ja bùjnych wietrcu nie bajàłasia, 
U hustóm lyesi nie błukàłasia. 

1311. W. Od Brzestowicy i Świsłoczy 

Oj, ty matùlku radzìma, 
Och, och, och! 
Na sztóż miniè paradzìła, (2 r.) 
Och, och, och! 
Małalètniaho żanłła, 
Och, och, och! 
Żónka miniè nie źlubłła, 
Och, och, och! 
I zà dźwièry wykinuła, 
Och, och, och! 
Rùczku, nożku wywichnuła, 
Och, och, och! 
Sztóż bùdu, bièdny, rabìci, 
Och, och, och! 

Ni haràci, ni kasìci, 
Och, och, och! 
Tólko try rèczy nasłci, 
Och, och, och! 
Oj, adnà recz, kłj dubówy, 
Och, och, och! 
Druhàja, każùch nie nówy, 
Och, och, och! 
Trèjciaja recz, z bóku tórba, 
Och, och, och! 
Żywì, matùlko, zdarówa, 
Och, och, och! 



548 PIEŚNI RODZINNE 

1312. W. Od m. Brzestowicy i Świsloczy 

Poszłà maładàja zà muż, za staróho, 
Cióngle dùmała, daj hadàła, szto zrabìci ź jehó. 
Wyszczypnuła jèna kwiètku czyrwónuju 
I puścìła na stajàczu wódu hłybókuju: 
Idzi, stary, idzì u łùh pa kalinu, 
Bo jàk ty niè pajdzièsz, ja ciebiè pakìnu! 
A użè staryèńkaho kóstaczki zajmàje, 
A majà maładzièńka z śmièchu pamiràje: 
Dàlej, stary, dàlej, u łùh pa kalìnu, 
Bo jàk ty niè piīōjdziesz, ja ciebiè pakłnu! 
A użè staryèńkaho kalèni zajmàje, 
A majà maładzièńka z śmièchu pamiràje: 
Dàlej, stary, dàlej u łùh pa kalìnu, 
Bo jàk ty niè puojdziesz, ja ciebiè pakinu! 
A użè staryèńkaho pa pōjas zajmàje, 
A majà maładzièńka ź śmièchu pamiràje: 
Dàlej, stary, itd. (jw.) 
A użè stary"èńkaho pad rùki zajmàje, 
A majà maładzièńka z śmièchu pamiràje: 
Dàlej, stary itd. (jw.) 
A użè staryèńkaho pa szyju zajmàje, 
A majà maładzièńka z śmièchu pamiràje: 
Dàlej, staiy, itd. (jw.) 
A użè staryèńkaho czupryna pływàje, 
A majà maładzièńka z śmièchu pamiràje: 
Dàlej, stary itd. (jw.) 
Cipièr, dziàki Bohu, mxīōj stary utopìusie, 
To mniè maładzièńkoj usiej świèt atwaryusie! 

1313. W. Od Łyskcwa (Kowalowce) 

Oj, spawinùusie barkùn z trawóju, 
Ażanìusie stary z maładóju. 
Stary jèdzie u pole haràci, 

Maładàja da karczmy hulàci, 
Stary jèdzie z pola da z haranià, 
Maładàja z karczómki z hulanià. 
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A mój staryèńki na partìoh stupàje, 
Maładàja z chàty uciekàje. 
Ci ty, mìła, mùża nie paznàła, 

Szto àd miniè z chàty uciekàła? 
Udalìsie twajè zóruwa znàki, 
Bùdu pamietàła prez cyèłyje wièki. 

1314. W. Od m. Porozowa (w. Hornostajewicze) 

Och, iźwìusio pałyn i z trawóju, 
Ażanlusio stary z maładóju. (2 r.) 
Oj, idùć lùdzi u pólo haràci, 
A muoj mìły da karczmy hulàci, 
Idùć lùdzi z póla, z haranià, 
A mŭoj mìły z karczmy i z hulanià. 
Jeszczè mìły na paróh stupàje, 
A młleńka praz aknó uciekàje. 
Pókond mìła żàrty razpaznàła, 
Ni adnù niiōcz u lèsi naczawàła. 
Ni adnù nŭōcz u lèsi naczawàła, 
Z kalinoju łàdnie razmaulàła: 
Ty kalìno, ty rużówy cwiècie, 

Paràdź że mniè, jak życi na świècie? 
Jak jà byłà u ójca dzieuczynoju, 
To nì czùła nóżak pad sabóju, 
A jàk wyszła za lichóho mùża, 
To jà stàła za raczók nidùża. 
Pradàj, tàtku, pou bóczki pszanicy, 
Wykup miniè ad tajè pjanìcy! 
Choć jà pródam (sic) pou bóczki, druhùju, 
Ni wykuplu cibiè maładùju. 
Pradàj, tàtko, kanià waranóho, 
Wykup miniè ad drùha lichóho! 
Choć jà pradàm (sic) i kóniczka druhóho, 
Ni wykuplu ad drùha lichóho. 

(Marysia Łamakha) 

1315. W. Od Łyskowa (Kuklicze) 

Oj, źwìusie barkùn i z trawóju1, 
Ażanìusie stary z maładóju. 
Stary idziè u pólo haràci, 
Maładàja u karczuomku hulàci. 
Stary idziè iz póla z haranià, 
Maładàja z karczuōmki z hulanià. 

Stary na parūoh stupàja, 
Maładàja aknóm uciekàja. 
Ci ty, maładàja, żartùnkou ni znàjasz, 
Szto pràz aknó ad miniè uciekàjasz? 
Pradàj, tàtku, karówu rabùju, 
Wykup, wykup miniè maładùju! 

1 krapiwóju 
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Kab jà pródau druhùju takùju, 
Ni wykuplu ciebiè maładùju. 
Pradàj, tàtku, pradàj pūou bóczki żyta, 
Wykup, wykup ad lichóho życia! 
Kab jà pródau druhùju takùju, 
Ni wykuplu ciebiè maładùju. 
Pradàj, tàtku, piīou bóczki pszanìcy, 
Wykup, wykup ad mùża pjanìcy! 
Kab jà pródau druhùju takùju, 

Ni wykuplu ciebiè maładùju. 
Pradàj, tàtku, pūou bóczki i hryki, 
Wykup, wykup ad mùża Mikìty! 
Kab jà pródau druhùju takùju, 
Ni wykuplu ciebiè maładùju. 
Pradàj, tàtku, kanià waranóho, 
Wykup, wykup ad drùha lichoho! 
Kab jà pródau druhóho takoho, 
Ni wykuplu ad drùha lichóho. 

1316. W. Od m. Świsłoczy 

Źwìusie, źwlusie barkùn z trawóju, 
Ażaniusie stary z maładóju. (2 r.) 
Paszóu stary u póle haràci, 
A mìłaja da karczmy hulàci. 
Idziè stary z póla, z haranià, 
A mlłaja z karczōmki, z hulanià. 
Uże mìleńki u sièni ustupàje, 
A mìłaja praz aknó uciekàje. 
Czyż ty, miła, żàrtou nie paznàła, 
Ja nà paróh, ty u aknó uciekàłà? 
Oj, jà twajè usie żàrty paznàła, 
Nie ràz, nie dwà u lyèsi naczawàla, 
Z kallnoju wièrnie razmaułàła: 
Ty kalina, moj różówy ćwiècie, 
Paràdź ża mniè, jak życi na świècie? 

Nic jà tabiè u tóm nie daràdżu, 
Bo u mìłaho wielìka hromàda. 
Pradàj, tàtku, choć bóczku pszanìcy, 
Wykup miniè u tajè pjanicy! 
Kab jà pradàu bóczku i druhùju, 
Nie wykuplu ciebiè maładùju. 
Pradàj, tàtku, kanià waranóho, 
Wykup, wykup u mùża lichóho! 
Kab jà pradàu takóho druhóho, 
Nie wykuplu u mùża lichóho. 
Pradàj, tàtku, karówu rabùju, 
Wykup, wykup mimè maładùju! 
Kab jà pradàu takùju druhùju, 
Nie wykuplu ciebiè maładùju. 
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1317. W. Od m. Jałówki (w. Nowosady) 

Oj1, u póli jelina, (2 r.) 
Jenà ź wiètrem hawaryła: 
Oj, wiètru, wietryczeńku, 
Nie szybàj że ty mnóju, 
Tónkaju jelinóju. 
Oj, jàk ty mnóju szybnièsz, 
To z karènia wylamiesz. 
O tó znàjdziesz pàda mnóju 
Tróje zièlja karènia: 

Oj, jèdnoje karènia, 
To szełkówaja trawà, 
Aj, u tój szełkawój trawiè 
Maładzièc kanià pasiè. 
Jon pasiè, napasàje, 
Jon nà dùdeńku hràjà: 
Hràjcia, dudkì, hałasnó, 
Płàczā dzièuka żałasnó 
Da zà staróho iduczy, 
Paścièl bièłu ścièluczy. 

(Nastùla Nówikawa) 

1318. W. Od Wołkowyska (Kołłątaje) 

Och, addałà miniè màci da za nidaróstka, 
A jà tahó nidaróstka znàku ni lubìła, 
Paprasìła nidarostka u haścìnu jèchać: 
Załóż, załóż, nidaróstku, kanià waranóho, 
My pajèdziem u haścìnu da ójca miłóho. 

Pilipouka (Pierad kolady) 
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Oj, jèdziem da jèdziem mìlu, oj, jèdziem druhùju, 
Na trèjciu stàli spaczywàć, oj, stàli spaczywàć, 
Stàła jenà nidaróstka u lyèsi pakidàć. 
Uwiażù ja nidaróstka da sósny aczyma, 
Oj, dà sósny aczyma, da sibiè placzyma. 
Da sztóż ty da, nidaróstak, oj, śpìsz da dramàjesz, 
Śpisz, da śpłsz usio, dramàjesz, da dùmku dùmajesz? 
Oj, jà ni splù, ni dramàju, da dùmku dùmaju, 
Oj, sztó majè nóhi, nóhi zażylì trywóhi, 
Oj, sztó majè wóczy, wóczy ni daspàli nūoczy, 
Oj, sztō majè rùki, rùki da zażylì mùki. 

1319. W. Od Łyskowa (Kuklicze) 

Addałà miniè màci da zà nidarubstka, 
A jà taho nidarŭostka zmàłu ni lubìła, 
Czatyèry nidzièlki da nł hawaryła, 
Piàtu nidzièlku stàła hawaryci, 
Nidarūbstka u haścìnu da baćkóu prasici. 
A ty, nidarūostku, zakładàj kabyłu, 
Pajèdziam da baćkà u haścìnu. 
Zajèchali u hustù pùszczu, 
Uziałà i prywiazàła da bóru aczyma, 
Da bóru aczyma, da sósny pleczyma, 
A samà paijèchała da baćkà u haścinu. 
Nimnubżko bàwiłasie, czatyēry nidzièlki, 
Na piàtu nidzièlku stàła wyjeżdżàci, 
Stàła nidarūostka swahó spaminàci: 
Czy ty śpisz? Czy dremàjasz? 
Czy ty miniè maładóje z haściny czekàjasz? 
Ja nì splù, ni drèmlu, 
Ale ciebiè maładóje z haścièj żdu. 
Daj ty mnie, mìła, choć wady napìcsie. 
Ni dàm, nidaruostku, bùdziesz màtcy chwalìcsie1. 
Jak ni bùdziesz kazàć, to jà tabiè, nidariīostku, rùki raźwiażù. 
Ni bùdu, ni bùdu, pa wièk twajè haścìny ni zabùdu! 

1 v. skarżycsie 
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1320. W. m. Świsłocz 

A jà swahō nidaróstka da sósny pleczyma, 
Oj, jàk siàdu, tak pajèdu da ójca u haścìnu; 
Sièdełeczko załatóje, kónik waranièńki, 
A jàk siàdu, tak pajèdu 
Da ójca, mìleńki. 
Oj, jèdu ja milùsieńku, 
Jèdu ja druhùju, 
A nà trèjciuj milùsieńcy stàła spaczywàci, 
Stàła swahó nidaróstka z wózu wypichàci. 

(Stèfka Znajdzìdska) 

1321. W. Od m. Jałówki (w. Nowosady) 

Oj, addałà miniè màtka da niè za wyróstka, 
A jà niewyróstka z màłku nie lubìła. 
Try, czatyèry nidzièleńki ź ìm nie hawaryła, 
A nà piàtuj nidzièlańcy stàła hawaryci. 
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Stała minie radzimańka u haścinu prasici. 
Załóż, niewyróstku, kanià waranóho, 
Pajèdziem da ródu, da ródu u haścłnu. 
Pryjèchali da làsu: Stàńmo, apaczyńmo. 
Prywiezàła niewyróstka da sosny pleczyma, 
Samà sièła, pajèchała da ródu u haścìnu. 
Żywù ja nidzièlu, żywù ja druhùju, 
Na trèjciuj nidzièli pajèdu da dómu. 
Pryjèchała da lyèsu, stàła ja hukàci, 
Swahó niewyróstka stàła paklikàci: 
Cy (sic) ty, niewyróstku, cy śpìsz, cy dremàjesz, 
Cy miniè maładóji z haściny czekàjesz? 
Oj, jà niewyróstek, nie splù, nie dremàju, 
Cybiè (sic) maładóji z haścłny czekàju. 
Razwiaży, mìleńkaja, majè bièły rùki, 
A użè majè rùki da daznàli mùki, 
A użè majè bièłyje nóhi daznàli trywóhi, 
A użè majè słnieje wóczy ni daspàli nuoczy. 
Padàj, młleńkaja, da mniè wady pìci. 
Ni dàm, niewyróstku, tabiè wady pici, 
Bùdziesz, niewyróstku, lùdziam hawaryci. 
Dalbiīoh, mìleńkaja, nie bùdu kazàci, 
Ja twajù haścìnu da wièk pamiatàci! 

(Nastùla Nówikawa) 

1322. W. Od m. Jałówki (ok. Kituryki) 

Czy jà u pólu ni kalìna byłà? 
Czy jà u pólu ni czyrwóna byłà? 
Uzielì (sic) miniè parubàli, \ 
Da u kùczeczki pawiazàli, > (2 r.) 
Ja pasóchła, ja! ] 
Czy jà u łùzi ni trawłca byłà? 
Czy jà u łùzi ni zielónaja? 
Uzielì miniè pakasìli, J 
Da u stażeczkì panasili, Ĵ  (2 r.) 
Ja pasochła, ja! J 

Czy jà u ójca ni dzieuczyna byłà? 
Czy jà u màtki ni radzónaja? 
Uzielì miniè zà muż addali, 
Maładój świet zawiazàh, \ (2 r.) 
Takàż dóla majà! 
Ni byłó mnie rèczenki utapicisie, 
Anì małojczyka ulubicisie, 
Pryczapìusie hydà-brydà, ì 
Caławàci hèto biedà, \ (2 r.) 

Takàż dóla majà! J 

(Zófia Wasilkówska) 
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1323. Słc. Od m. Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 

Pa sadóczku ja-j pachódżŭwała, 
Szàry hùski ja-j papàsŭwała: 
Hìla, hlla, szàry hùski, na wadù! 
Ciż wy, hùski, ni napłàwalisia ? 
Ja-j maładà ni napłàkałasia ? 
Hìla, hìla, szàry hùski, iz wady! 
Spadabàusia da mniè kazàk małady. 
Na kazàku usioj żùpan zialanój, 
Na żupàni usioj gùziki ziachaciàć, 
Wialàć ża mniè daj kazàka raździawàć, 

Da wialàć mnie bièły rùczki maràć, 
Da wialàć mnie złóty pierściónki ciaràć. 
A mniè młóduj usiój ni chóczacca 
Kàle pjànicy waróczacca. 
Ot juon i uziàu da ramiènuju pleć, 
Jak mianiè pa zaplèczajku siecz. 
Bùdu, bùdu pjanìczańku razzuwàć, 
Bùdu, bùdu bièły rùczki maràć, 
Bùdu, bùdu złóty pierściónki ciaràć. 

(Anièla Masalōwa) 

1324. Słc. Od m. Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 

Tempo k r a k o u ; i a k a 

Kalìna malìna, czahó u łùzi staìsz, 
Ci dażdżù baìszsia, ci wiètru żadàjasz? 
Dażdżù nie bajùsia, wiètru nie żadàju, 
Samà ja niè znàju, szto czynlci màju. 
Da nà majiīom mièści zieluon jàwar raściè, 
Zieltìon jàwar raściè, dubowaja liście. 
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Dzieuczyna maładà, czahó sìlnia płaczàsz, 
Czahó sìlno płàczasz, czaho chmùrna chódzisz? 
Ci hałóuka bolić (sic), ci świèt zaniawólen? 
Hałóuka nie bólić i świètu dawóli, 
Ot tahó ja płàczu, szto niè dau Bóh dóli. 
Oj, nà harè, harè, cèrkouka stajàła, 
Maładà dzieuczyna z nialùbym szlub bràła, 
Z nialùbym szlub bràła i szlùba pytàła: 
Oj, szlùbie mūoj, szlùbie, skaży wièrnu pràudu, 
Ci szlùb szlubawàci, ci hóry kapàci, 
Ci hóry kapàci, ci kàmień rubàci? 
Hóry pakapàuszy, ja-j wódy napjùsia, 
Z nialùbym szlub uziàuszy na wièk utaplùsia, 
Kàmień parubàuszy, siàdu sapaczynu, 
A z nialùbym ślub (sic) uziàuszy na wièki zahìnu. 

(Anièla Masalówa) 

1325. Slc. Od m. Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 

Czùła, czùła, majà màtka, jak jà u ciebiè byłà, 
Jak sìwaja hałùbaczka pad akóńcam hułà? 
Kab jà czùła, majó dzicià, twiīoj hółas paznàła, 
Aaczynìła akónaczko, kab ty i uletàła. 
Dałàb tabiè pìci, jèści, ciebiè papytàła: 
Da czahóż ty, dzicià majo, tak staróje stàła? 
Ci ty syny pażanłła, dóczki zà muż dałà, 
Szto ty, szto ty, majó dzicià, tak staróje stàła? 
Och, jà synóu nia żanłła, dóczak ni dawàła, 
Da zà lichim byuszy mùżam tak staràja stàła. 
Oj, u póli bierūozanka, jajè kórań kóla, 
Wykup, wykup, majà màtka, z wialikaho hora! 
Dzie mniè, dzie mniè, dzicià majó, dzie mniè hrószy uziàci, 
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Da i ciebiè, riīodnieńkaja, z hóra wykuplàci? 
Da niè chóczasz, majà màtko, z hóra wykuplàci, 
Da zawiaży, ruodnieńkaja, choć chùstkaju līoczy, 
Wiadzi mianiè, tapì mianiè, choć ćuo:nnaje nūoczy. 
Da nì hladzì, majà màtka, szto jà u ciebià adnà, 
Wiadzì mianiè, tapì mianiè, dzie chalódnaja wadà. 
Da niè hladzì, majà màtka, szto jà adzinóczka, 
Wiadzi mianiè, tapì mianiè, dzie hłyboka krynìczka. 
Da jàk bùdziasz, majà màci, mianiè patapàci, 
Da nià dawàj, rūbdnieńkaja, mūocnieńko kryczàci, 
Jak zaczùjuć susièdaczki, pryduć ratawàci. 

(Anièla Masalówa) 

1326. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 
na mel. nr 155 

A1 pajdùże ja, kudy lètam chadzìła, 
A cł ni znajdù, kahó wièrnie lubìła. 
A chóć ni jehó, to towàrysza jehó, 
Jon zapytàje da zdaróujeczka mahó. 
Ach, ni pytàjsa ty zdaróujeczka mahó, 
Da zapytàjsa horkaho bytu mahó. 
Hałóuka balłć, pabalìć, pierastànie, 
A muoj hórki byt da sèrdejka dastànie. 

Aj, màci, màci, ty paràdnica u chàci, 
Oj, paràdź że mniè, jak nielùbaho zwać? 
Pasadzì jehó za ciesówym stólikam, 
Nazawì jeho jàśnieńkim sakólikam. 
Aj, lepièj, màci, mnie ciàżki kàmień zniàci, 
Niż nielùbaho sakohkam nazwàci. 
Ja kàmień znimu, to siàdu, adpaczynu, 
A zà nielùbym, to pa wièki zahinu. 

(Anna Słàdka) 

1327. Od Narewki (w. Siemienówka) 

Oj, nà harè dóżdżyk, 
A u dolìni wadà, 
Majemù sèrdeńku 
Zausiùdy nùda. 

Oj, wydu ja, wydu 
Na krutù harù, 
Oj, hlànu ja, hlànu 
Na bystru wadù. 

[pieśń] letnia 



558 PIEŚNI RODZINNE 

Ja dùmała, mładà, 
Szto wadà hudziè, 
Ażnó muoj milenki 
Z karczmy pjàny idziè. 
A jà maładzièńka 
Ispużàłasa, 
U nówuj kamóry 
Ischawàłasa. 
U szełkàwoje płàcie 
Ubiràłasa, 
U załatóje lùstro uziràłasa, 

Iz swahó licà dziwawàłasa. 
Krasà majà, krasà, 
Dzie padzièłasa? 
Czy jà cie prapiłà, 
Czy prahulàła, 
Czy zà lichìm mùżom 
Da prapłàkała? 
Oj, jà ni prapiłà, 
Ni prahulàła, 
Da zà lichìm mùżom 
Usio prapłàkała. 

(Agàta Łapièńska) 

1328. Sł. Od Derewny 
na mel. nr 1375 

Zakładàjcie kiīōni, kuoni waranyje, 
Ja pajèdu dahaniàci lyēta maładyje. 
Dahaniàła lyèta na lipowiīōm móści: 
Wiernièciesie, majè lyèta, choć dà miniè u huości! 
Wo, choć my wièrniemsie, ni màjem da czahó, 
Było tabiè szanawàci zdarowiejka swajhó. 
Jak jà byłà u màtki, to jà szanawàła, 
Bo tó byłà dóbra màtka, miniè szkadawàła. 
Wuoch, cipièr papàła-ż za lichóho mùża, 
Zdarówiejko uciràła, cipièrże-ż niedùża. 
Wo, dzièż majà dóla? U lyèsi zabłudzìla! 
Wo, ciż majà mìła màtka biez dóli radziła? 

1329. Sk. Od Suchowoli 
na mel. nr 1375 

Ej, pa harè, pa dalìni 
Komarè letàjuć, 
Ja raskószy nie użyła, 
Usie lètka minàjuć! 
Ja raskószy nie użyła, 
Hóra nie zabùdu 
Paczóm żeż jà swajè lèta 
Spaminàci bùdu. 
Ej, zarwù ja z rùży kwiètku, 
Puszczù ja na wódu: 
Płyni, płyni, z rùży kwiètka, 

Aż dà mahó ródu! 
Płyłà, płyłà z rùży kwiètka, 
Na wódańcy zwiàła. 
Wyszła màci wódu bràci, 
Kwiètaczku paznàła. 
Ej, majàż ty, z rùży kwiètka, 
Czemù ty tàk zwiàła? 
Oj, czyż majà młóda cùra 
Try lèta leżàła? 
Nie leżàła, majà màci, 
Ni dnià, ni hadziny, 
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Nie mièla ja zdarówieczka 
Z małói dzieciny. 
Zakładàjcie u nówy wózy 
Kóni waranyje, 
Pajèdu ja dahaniàci 
Lèta maładyje. 
Dahanìła młódy lètka 

Na klenówum móści: 
Ej, wrótciesie młóde lètka, 
Choć dà miniè u hóści! 
Nie wrùcimsie, nie wrùcimsie, 
Bo nièma do czègo, 
Trèba było szanowàci 
Zdarówieczka swègo. 

(Paulìna Dzieżkówna) 

1330. G. Od m. Krynek (w. Spodźwi!y) 

Ach, wyrwu ja z róży kwiètku, 
Dyj puszczù na wódu: 
Pływì, plywì, z róży kwiètka, 
Ty, dà mahó ródu. 
Płyłà, płyłà z róży kwiètka, 
Pry bièreżku stàła. 
Wyszła màci wódu bràci, 
Kwiètańku paznàła: 
Ci ty, majè mìła dzicià, 
Ty try let chwarèła, 
Szto użè twajà z róży kwiètka 
Na wadziè zblednièła? 

Ni chwarèła, majà màci, 
Ni dnià, ni hadziny, 
Papàłasa złàmu mùżu, 
Usiuj lichój drużyni. 
Ni tàk, ni tàk drużynańcy, 
Jak lichómu mùżu. 
Utapìła miniè màci 
Jak kanaplè u łùżu. 
Móknuć, móknuć kanapièlki, 
Czas łch wyciahàci, 
Utapiła miniè màci 
Na wièk harawàci. 

(Ànna Słàdka) 

1331. W. Od m. Łyskowa 
na mel. nr 1343 

Oj, prapàła majà dóla, prapàła! 
Pa kalèni wadà u łùzi zapàła. 
Oj, skaràła miniè màci, skaràła, 
Za pjànicu nidbàjlicu addałà. 
A pjànica nidbàjlica u karczmiè pje, 
A pryszóuszy da dómeńku żónku bje. 

Pryjèchau że mój ójczeńko ze Lwówa, 
Pytàjecsie: Czy pjànica u dóma? 
Scicha, scicha, moj ójczeńku, hawary, 
Spić pjànica nidbàjlica u kamory, 
A chtó tahó pjànicu da abùdzić, 
To jón majù hałóweńku natrùdzić. 
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1332. W. Od Rosi (Nowiki) 

Oj, karàla miniè màci, karàła, 
Oj, zà niedbàjniczku zà muż addałà! 
Moj mużyk niedbàjriczka u karczmiè pje, 
Prydzie, prydzie da dómańku, miniè bje. 
Pryjeżdżàje muōj ójczenko z Wilbówa, 
Pytàjecsa pjanìczańki, ci u dóma? 
Oj, pawóli, moj ŭōjczeńku, hawary, 
Nie zbudzì pjanìczańki u kamóry. 
Jak ty tùju pjanìczańku abùdzisz, 
To ty majù hałówańku natùżysz. 
Nie bójsa, nie bójsa, majo dziciàtko, 

Jak jà tùju pjanìczańku abudżù, 
To jà jehó na swiīōj hónar (sic) nawiedù. 
Pryjeżdżàje majà matùla z Wilbówa, 
Pytàjecsa pjanìczańki, ci u dóma? 
Oj, pawoli, majà màtko, hawary, 
Nie zbudzì pjanìczańki u kamory, 
Bo jàk jejè, majà màtko, abùdzisz, 
To ty majù hałówańku natùżysz. 
Ni bójsa, ni bójsa, majó dziciàtko, 
Jak jà tùju pjanìczańku abudżù, 
To jà jejè na swuoj hónar nawiedù. 

(Z6sia Żàwaranczycha) 

1333. W. Od Porozowa 
Kruc[iołka] na mel. nr 81 

Oj, sàd, sad, winahràd, 
Czyrwónaja wìsznia, 
Bièdna majà hałŭōwańka, 
Szto zà błàzna wyszła. 

1334. W. Od m. Porozowa (w. Haniewicze) 

Nieszczaślìwy czaławièk 
U karczómcy wiīŭdku pje, 
A pryszóuszy da dómańku 
Żiīonku łàje, żuonku bje, 

Żiīonku łàje, żtībnku bje, 
Nièudałaju nazawiè. 
A majàż ty nieudàłaja, 
Nieudałàsie u miniè: 
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Ani spieczy, ni zwaryć, 
Ani wytkać, ni paszyć, 
O, jàkża mnie maładómu 
Wiek z tabóju da prabyć! 
O, paszóu ża czaławièk 
Kàła rèczki biereżkóm, 
Kryknuu, huknùu na rybańki, 
Oj, swaìm hromkim hałaskóm: 
Oj, wy rybki czatyèry, 
Uczynìcie wóleńku, 
Da waźmìcie niudàłuju, 
U bystry dunàj utapiècie. 
Oj, dà rybki czatyèry 
Swajù wólu uczynili, 
Da zabràli nieudàłuju, 
U bystry dunàj utapìli. 
O, paszàuża czaławièk 
Da dà dómu na abièd. 

Jehó dziètki malèńkije 
Uż nà parózi spatkàli. 
Och, ty tàtku, tàtaczku, 
O dziè padzièu màtaczku, 
Ci u karczómcy prapłu, 
Ci u bystry dunàj utaplu? 
Och, dziètki malèńkije, 
Ci wy chlèba nie jèli, 
Szto wy miniè maładóho 
Hórkim żàlam da spatkàli? 
Cìcho, dziètki, ni płàczcze, 
Prywiezù wam màtaczku 
Charószuju, maładùju. 
Choć charósza i maładà, 
Tak jenà ni radnà, 
Samà bùdzie pić, hulàć, 
A nàs bùdzie bić, karàć. 

(Jùlka Husakóuna) 

1335. W. Od Świsłoczy 

Oj ty dzieuczyno zaruczenàja, 
Czamù ty chódzisz zasmuczenàja ? 
Oj, jàkżeż mnie wiesiółaju byci, 
Kaho jà lublù, nie bùdu ź im życi. 
Da szlùbu stàła i prysiahàła, 
Rùczki wiazàli, ìnnaho kachàła. 
Oj, znàju, znàju, kahó kachàju 

I dóbro (ja) znàju, z kim życi màju. 
Oj, pryszlì-ż bo mniè czàsy trudnyje, 
Oj, pajdù, pajdù u lèsy ciemnyje, 
Oj, pajdùż, pajdù u lèsy, lesóczki, 
Tam zaćwitàjuć mìły kwietóczki. 
U lyèsi chadzlła i hawaryła: 
Nie zà tahó wyszła, kahó lubiła. 

71 L,ud białoruski 
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1336. Sk. Od Korycina i Suchowoli 
Pjaniczonka 

Och, ty màci, ty majà màtońka, 
Hej, na sztóż addałà dej za pjanìczonku? 
Pjanìczonka pijè i u karczmiè hulàje, 
Hej, majè sèrco jak nóżykam kràje. 
Skóro mìiy na paróh stupàje, 
Hej, to mìłaja aknóm uciekàje. 
Czy ty miła żàrcikau nie znàjesz, 
Hej, jà na paróh, ty aknóm uciekàjesz? 
Uże twajè daunó żàrty znajù, 
Hej, ty na paróh, ja aknóm uciekàju. 
Da u kalìni nóczku naczawàła, 
Hej, z kallnaju razmówańku miàła: 
Ty, kalìna, ech, ty zielenàja, 
Hej, prapàła ja tèraz maładàja! 
Ty, kalìna, och ty, żółty kwiècie, 
Hej, prapàłaż ja maładà na świècie! 
Och, prapàła, dej i zahìnuła, 
Hej, szto jà z mìłym żàrtau nie paznàła. 
Jeszczèż taho to byłó za màło, 
Hej, a tèraz u nàs usio użè prapàło. 
Nie znàła ja swajè hórkaj dóli, 
Hej, tèraz nimà ni chlèba, ni sóli. 
Ni màjem my czym napalìć pièczy, 
Hej, dej ni màjem każùszka na plèczy. 

(Paulìna Dzieżkowna) 

1337. W. Od Porozowa (w. Hornostajewicze) 

Oj, na haryē sóniejko, u dalìncy tumàn, 
Oj, koło mahó sèrdeńka wielìka tùha, 
O), wielìkaż tùha, szto ni dau Bóh dóli, 
Oj, ni dàu mnie Bóh dóli i wièrnaho drùha. 
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Sztó to, sztó to za drużóczak, szto u karczómcy pjè, 
A mniè maładziùsieńkuj haścìnczyk niesiè. 
Sztó to, sztó to za haścìnczyk — nachàj druciany. 
Oj, majà nachàjeczka da raztrapànaja, 
Siedzìć majà da mìłaja zapłakànaja. 
A jàż maładziùsieńka, oj, dahadàłasie, 
U nówaju kamóraczku, oj, schawàłasie, 
U srèbrno lustèraczko, oj, pryziràłasie. 
Oj, krasà majà, kràseńka, dzież udzièłasie, 
Ci jà cibiè prapiłà, oj, ci prahulàła, 
Ci za lichìm mużykóm pramandrawàła ? 
Ni jà cibiè prapiłà i ni prahulàła, 
Da zà lichlm mużyczkóm pramandrawàła. 

(Marysia Łamanłcha) 

1338. W. Od Jałówki (Nowosady) 

Oj, na dwaryè dóżdżyk, a u sieniàch wadà, 
U miniè maładóji usialàka biedà. 
Oj, wydu ja, wydu na krutùju harù, 
Oj, hlànu ja, hlànu na bystru wódu. 
A jà dùmała, szto dunàj hudziè, 
Annó mubj mìleńki z karczmy pjàny idziè. 
A jà maładàja da zbajàłasie, 
U nówuju kamóru da schawałàsje, 
Druobnymi ślózkami abliwàłasje, 
Bièłym pałacièncem abciràłasie. 
U sìniuju adzièżu prybiràłasyè, 
U załatóje lùstro usio uziràłasyè, 
Z swahó bièło-lìczka dziwawàłasyē, 
U swahó bièło-lìczka usió pytàłasje: 
Lìczko majo, lìczko ty bièleńkajo, 
Czemù nie takóje, jak upieród byłó? 
Ci jà cie prapìła, ci prahulàła? 
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Ci jà cie ad słuońca ni zakrywàła? 
Ci jà cie ad wietru ni zatulàla? 
Oj ty ni prapiła, ni prahulàła, 
A ty ad sónieńka dej zakrywàła, 
A ty ad wiètryku dej zatulàła, 
A za lichìm mùżam łìczko ściràła. 

(Nastùla Nówikawa) 

1339. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi 
(w. Studerowszczyzna) 

Suchà łóza biez maróza, 
Da nà tabiè kùdry panùć, 
Majó lìczko jak jabłyczkó. 
Oj, wydu ja na hùłaczku, 
Stànu ja dà na gànaczku. 
Idùć majè tawàryszki, 
Tawàryszki kałpànuszki. 
Hawórać jeny—muoj mùż dóbry, 
Badàj jemù taki wiek dóuhi! 

Jak dzièń tak nóocz u karcziiomcy pjoć, 
Prapìu kanià waranóho, 
Jeszczè idziè pa druhóho. 
Żanà majà maładàja, 
Wykup kanià waranóho. 
Jak wykupisz, lubìć bùdu, 
Ni wykupisz, bìci bùdu. 
Ni ràz, ni dwà wykuplàła, 
Pa stó rublóu addawàła. 

(Pałùsia Leukièwiczawa) 

1340. G. Od Brzostowicy (w. Golnie) 
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Kab jà znàła, kab jà wièdala, 
Tab jà zà muż i pa wièk ni paszłà; 
Pìłab, jèłab szto smàcznieńkaje, 
Ubiràłasab usie u bièleńkaje. 
Umywàłasab szto u subótańki, 
Czesàłab szto nidzièleńki; 
Czeszù kósu, czeszù rùsuju, 
I dà kasy pryhawóry waju: 
Kasà majà, kasà rùsaja, 
Kamù że ty bùdziesz, miłaja? 
Ci gódnamu, ci niegódnamu, 
Ci pijànnicy da niedbànnicy? 

A pijànica na parózi leżyć, 
A mniè młàduj razzuwàci wielìć. 
Jàkże mnie dà nie chóczecsa 
Kàle pijànicy waróczacsa. 
Uskóczyu miły da u kamóraczku, 
Uziàu nahàjku, uziàu ramiènnuju. 
Muoj miły, da milùsieńki, 
Bùdu ciebiè pa wièk razzuwàć, 
Bùdu swajè bièły rùczki maràć, 
Bùdu swajè driīōbny ślózki maràć. 
Majè ślózki ni rakà, ni wadà, 
Prapàła ja zà tabóju, maładà! 

(Hanùsia Lewłcka) 

1341. W. Od Łyskowa (Wiereszczaki) 

Oj, jà u hóry daj radzłłasia (sic), 
Oj, jà u hóry zhadawàłasia, 
Oj z hóra chùtko zà muż paszłà. 
Ja dùmała, mnie palyēpszàje 
I rabótańki da pamieńszàje. 
Ni lèpszaje da usió huorszaje, 
Rabótańki da usió buolszaje. 
Kab jà znàła, kab jà wièdała, 
Tob jà nlgdy zà muż ni paszłà, 
U swajè màtki zausiùdy byłàb, 
Kósu swajù da paczèsŭwałab, 
Kasiè swajój pryhaworŭwałab: 
Kasà-ż majà, da dà pójasa, 
Kamù że ty da zastànieszsia, 
Ci dwaranìnu, ci pałkuouniku, 
Ci mużykù, ci razbuojniku? 
Ni dwaraninu, ni pałkuouniku, 

Da mużykù i razbiībjniku. 
Jak dzièń bièły zapiwàjecsa (sic), 
Pa rynaczku usio walàjecsa, 
Swaìm ródam zachwalàjecsa, 
Z mahó rodu naśmiechàjecsa. 
Prydzie nuoczka, prydzie ćuōmnieńka, 
Prydzie da dómu, zabiwàjecsa. 
Pałażyusie da na łŭożanku 
I kàża mnie razzuwàć. 
Oj, nì bùdu razzuwàć, 
Oj, nì bùdu bièłych rùczak maràć. 
Jak uziàu-że pa zaplèczańku hryèć. 
Bùdu, bùdu razzuwàć, 
Bùdu bièły rùczki maràć, 
Bùdu driībbny ślózki raźliwàć. 
Majè śluozki ni dunàj, ni rekà, 
Pabjùć, pabjùć pjanìczeńku durakà. 
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1342. W. Od m. Świsłoczy 

Oj, sztó że ty, majó dzicià, dùmało, 
Jak nà tujù zybku klàdku stupàło? 
Ja dùmała, majà màtko, utanùci 

Niż zà hètu pjanìczeńku idùczy, 

Bo jón majù hałówańku natūouczè, 
U karczmù majù paścièlańku wałaczè. 
Zcìcha, zcìcha, moj ŭojczańku, hawary, 

Spić pjànica niedbàjnica, nie zbudzì, 

Bo chtó tùju pjanìczeńku abùdzić, 
To jon majù hałówańku atrùdzić. 
Śpiewàje pièrwszy pièwien, ja u karczómcy pju, 
Jak śpiewàje trèjci, ja da dómu idù. 

Spotykàje1 dzièwier2 u wiszniówom sadù: 

Bratawàja maładàja, hdzie żè ty byłà? 
Dzièwieratku radny, u karczómcy piłà. 
Bratawàja maładàja, szkadà mnie ciebiè, 

Nahatawàł mìły kańczùk na ciebiè. 

Dzièwieratku radny, baranl miniè, 

Jest u miniè pas jedwàbny, darùju tabiè! 

Zaczùu tóje mìły u kamóre spluczy: 
Szto ty, mìła, hawaryła z karczmy iduczy? 
A jà twoj pàs jedwàbny, ja sàm schadżù, 

Twajè bièły plyèczy kańczukóm spiszù! 

1 v. sudoszàje 2 brat mcża 
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1343. W. Od Łyskowa (Rudnia) 

Ej, skaràła miniè màtka, skaràla, 
Za pjànicu niedbàlicu andàła. 
A pjànica niedbàlica u karczmiè pje, 
A prysziīouszy da dómańku żūonku bje. 
Ej, pryljèchau muoj līojczańko z Albówa, 
Pytàjecsa pjanlczeńki, ci u dóma? 
Ścìcha, ścìcha, mŭoj uojczańku, hawary, 
Bo pjànica niedbàlica śpić u kamóry, 
A chtó tùju pjanìczeńku abùdzić, 
To jon majù hałówańku natrùdzić. 
A sztóż-że ty, majó dzicià, dùmała, 
Jak nà tùju zybku kłàdku stupàła? 
Och, jà dùmała, miīoj ubjczańku, utanùć, 
Za takùju pjanìczeńku iduczy. 
Ej, prywykàj, majó dzicià, prywykàj, 
Jak zabàczysz, szto niè dóbro, da sasièda uciekàj. 

1344. W. Od Łyskowa (Kuklicze, Wilanowo v. Kowalowce) 
na mel. nr 167 

Oj, stary, stary, szto nam Biīōh dajè, 
U nàszum sadóczku zazùlka kujè; 
Zazùlka kujè, ptàszaczki śpiewàjuć, 
A mniè maładój spàci nie dajùć. 
O, wy ptàszeczki, wy drabnièńkije, 
Nie śpiewàjcie ràno, paszkadùjcie1 miniè, 
Da chtó miniè da paszkadùje? 
Oj, lùdzi kàżuć, szto mój muż dóbry, 

Oj, kàb że jemù takì wiek dóuhi! 
A mój świekràtko, jak ródny tàtko, 
Majà świekróuka, jak rodna màtka. 
Oj, hóro, hóro, da z lichìm mùżam, 
Wysuszyu majù da hałówańku, 
Jak wièjny wiètryk da dubrówańku. 
Oj, lùdzi kàżuć, szto muoj muż dóbry, 
Oj, badàj jemù takì wiek dóuhi! 

v. pażałùjcie 
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1345. W. Od Hnieznej (Kusińce) 

Pasièjala rùtu u haródzi la płótu, 
Rùta majà zbujàla. 
Jak jà byłà u baćkà, 
U baćkà, matùli, 

To jà hulàć hulàła. 
Oj, jàk ja paszłà zà muż, 
Za kièpskaho chłópca, 
To-j hulàć pierastàła. 

(Ihnàl Bahdàn) 

1346. W. Od Rosi 

Pasièju ja rùtku u swajèm agrùdku, 
Majà rùta zbujàła. 
Oj, jàk ja byłà u ójca, u màtki, 
To jà hulàć hulàła. 
A jàk ja wyszła za tègo prostàka, 
Za świńskiègo wieśniàka, 
To jà hulàć przestàła. 

Pìje muōj mìleńki cztyry niedzièlki, 
Jeszczè wielìć wały hnać. 
Pażenù wóły na czużyje stróny, 
Oj, jakìż mnie hórki żal. 
Oj, bjùć, da bjuć pjanìczańku, 
Da niczóho nie wybjuć. 

1347. W. Od Szydłowic (Bancerowszczyzna, Wiszniewice) 

Oj, dà dómu, bałamùcie, da dómu, 
Ni wyciràj padùszeczak nikómu! 

Oj, nimnóho wyciràła, annó raz, 
Badàj tyje padùszeczki piórun trzas! 
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Szto ty sabiè, majà mìła, udùmała, 
Jak nà tùju zybku kłàdku stupàła? 
Ja dùmała, moj mileńki, patanù, 
Za pjànicu nizbàjnicu ni pajdù. 
Najèchali majè bratki z Albówa, 
Pytàjućsie pjaniczańki, czy u dóma? 

Oj, majà matùlka pierabórnica 
Wybrała ziàcia nierabótnica. 
Haràć nie umièje, kasić nie śmièje, 
Chto mniè młódzieńkuj póle zasièje? 
Oj, zasièju póle choć pszenicoju, 
Zabaranùju choć kùrycoju. 
Pszenìczka schódzić, kùreczka chódzić, 
Oj, biedà, biedà, da nàd biedóju, 
U majè matùli sad nad wadójuL 

Ścìcha, ścìcha, majè bratkì, hawaryècie, 
Pjaniczańka nizbàjnica nie budziècie. 
Jak wy tùju pjanìczańku zbùdzicie, 
To wy majù hàławańku strùdzicie, 
To wy majè rùsy kósy razaujècie, 
To wy majè dróbny ślózki razaljècie. 

(Marysia Bajarczykōwa) 

Ni mniè dajèchać, ni mniè dapłynuć, 
Jak mniè młódzieńkaj màrnie zahinuć. 
Oj, kab jà byłà ciecierynóju, 
To polecièłab wieczerynóju, 
A kab jà mièła sakałà óczy, 
To da matùli choć sièrad niīoczy. 
Oj, biedà, biedà, da nàd biedóju, 
U majè matùli dwuor nad wadóju! 

1348. W. M-czko Mścibów 
na mel. jak od Świsłoczy i Wołkowyska 

Oj, dà dómu, bałamùcie, da dómu, 
Nie wybiwàj padùszeczak nikómu! 
Oj, sztóż ty, dzièuka, dùmała, dùmała, 
Jak nà tùju zybku kłàdku stupàła? 
Oj, jà bièdna dùmała, szto utanù, 
Za pjànicu nigdy zà muż ni pajdù. 
A pjànica nidbàjlica u karczmiè pje, 
A jàk pryjdzie da dómańku, żūonku bje. 
Oj, pryjèchau muoj bratóczak z Elbówa, 
Pytàjecsa pjanìczańki, ci u dóma? 
Ścìcha, ścìcha, muoj bratóczku, hawary, 
Annó tajè pjaniczańki ni zbudzi. 
Jak ty tùju pjanìczańku abùdzisz, 
Majù bièdnu hałówańku natrùdzisz. 

(Józèfa Osłówska) 

1349. W. Od Łyskowa (Kuklicze) 
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1350. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 

Iszóu ja daróhaju, 
Dy u jàmku upàu. 
Lubìu ja charószaju, 
Dyj plugàukuju uziàu. 

Wóczy raby jak u żàby, 
Jak u kàczki nasók, 
Jenà chódzić pa balóci, 
Żełubàje piesók. 

(Hànka Słàdka) 

1351. W. Od Rosi (Nowiki) 

Oj, pajdù ja ścłcha pad akiènco, 
Da hlànu, szto świekrùchna róbić. 
A świekrùchna wieczèrańku wàryć, 
Dziewiatùchna1 dubìnańku pàryć. 
A mŭoj miły da dzicià kałychàu, 
Dzicià kałychàu, złym dùcham pazichàu: 
Lulàj, lulàj, dziecìna małàja, 

Razhulàłasa màtka maładàja. 
A jà da bùdu hulàci, 
Pùki u kieszèni stawàci. 
Hulàj, hulàj, majà mìła, 
Pukùl majà hałūouka nie schibnùłasa, 
Jak majà hałóuka schibniècsa, 
To twajà hulbà miniècsa. 

1352. L. Od m. Szczuczyna i Różanki 

U2 susièda chàtka bièła, 
U susièda żènka mìła; 
Nóżka bièła, niewieliczka, 
Jak z pàńskoho czerewìczka. 
Susièdańka ustànie rànieńko, 
Prybierècsia czapùrnieńko: 
Na śnièdanie hałuszkiè, 
Szùleczkie i pirożkiè, 
Na abièdy bórszcz z hrybàmi, 
Usiàki dzień z mìski paliwàny, 
Pampùszki, z czasnykóm da kwàsza, 

Hryczànaja z sàłom kàsza. 
A u miniè chàta czórna, 
Żónka brydka, niematórna, 
Ańó śpić da leżyć, 
Da niè chócza nic rabìć. 
Każù, Hàpka, ustań rànieńko, 
Prybierysia czapùrnieńko! 
Jenà słùchaci nie chócza, 
Tùlki jak wièdźma sakócza. 
Pryszóu z póla zmurdowàusia, 
Smàczno jèści spadziewàusia; 

siostra męża 2 [pieśń] ukraińska 
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Jenà bórszcz niszczymny stàwić, 
Chleb niesiàki u hórło dàwić. 
Na śnièdanie zàłap smycza, 
Na abièdy dùlu tycza, 
Na wieczèru kūłakiè 
Padsóuwaje pad bakiè. 
Susièdańka na radzìnach, 
Susièdańka na chryścłnach, 
Dzie wiesièleńko zachópić, 
Tam susièdka wièrtko chódzić. 
Jak susièdańka tańcùje, 

Kìunie, marhniè, pacałùje, 
Pryhałùbićsia da mùża, 
Zwiwàjecsia lepièj ùża. 
A majà marhàć nie znàje, 
Tùlko sibiè szto chłybàje, 
Suchà, czórna, rudabrówa, 
Marszczkiè jak karà dubówa. 
Bodàj taki nie radzìusia, 
Nie radziusia, nie chryścìusia, 
Szto tàk jak jà ażaniusia! 

1353. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 

Tuszècie łuczynuszku, łażèciesia spać, Znàci ty, łuczynuszka, u pièczy ni byłà? 
A jà małódzieńka na usiù nuocz hułàć. Świekróuka lichàja wady padliłà, 
Zaczym ty, łuczynuszka, żàrko ni harysz? A jà maładzièńka nie zrazumièła. 

1354. Sk. Od Suchowoli (Dryha, Trzyjecz) 

Ażeniusie nasz Kaźmièrko, 
Da uziàu1 żónku bahatèrku, 

Da uziàu żónku da rabóty, 
Szto2 nósić żóuty czóboty: 

v. i uziau v. co 
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Żóuty czóboty letnlcy 
I karàli zausznlcy. 
Ad karczmy da karczmy chódzi 
I chłópcy pad rènce wódzi, 

A jàk że pryjdziè da chàty, 
To niè śmièjesz pałàjaci. 
Bo ty ubóhi, ja bahàta, 
Majà pràuda, majà chàta! 

1355. L. Od Różanki i Żołudka 

Byłà u miniè żónka z Kóuna, Kaciarynka, 
Paszłà janà żyta żàci, samà czarnabryuka. 
Jèdzie kazàk daróhaju: Pamahàj Boh, żèńcze! 
Janà stàła, adkazàła: Bywàj zdaróu, syèrce! 
Toż cipièr słàwa pa usìm świèci stàła, 
Szto mùżniaja małójczyka syèrdeńkam nazwàła. 

1356. W. Od Świsłoczy 

Matùlu majà, ach, niè żanì miniè, 
Nie zadawàj żàlu, ach, ni sabiè, ni mniè! 
Andadùć miniè, ach, u rakrùciki, 
Abstryhùć, abhólać, ach, mai kudzièrki, 
Żóuty kudzièrki, ach, pa plèczkach j,eżàć, 
A mniè maładómu, ach, żanicsie wielàć. 
Żanìsie, synku, ach, żanìsie, małady, 
Waźmi sabiè żónku, ach, udówinu daczkù. 
Udówina daczkà, ach, niedobra byłà, 
Jenà da paniczóu, ach, nà nacz chadzìła. 
Jenà paniczà, ach, ràno budzìła: 
Ustawàj, paniczù, ach, ustawàj, małady! 
Uże twajè kampany, ach, da dómu paszll, 
Adnàja pànna, ach, pryzastàłasie, 
Na ciebiè paniczù, ach, nażydàłasie. 
Och, jàk sièu pànicz, ach, na sìwom kaniù, 
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Dzierżyć jon hrebuszók, ach, u pràwum kiszeniù, 
Żóuty kudzièrki, ach, usio pryhlàdżywaje, 
Na charószy pànny, ach, usio pahlàdywaje. 
Czuży pànnaczki, ach, tàk jak màk ćwitùć, 
Mnie bàćki majèju, ach, tùhi zadajùć. 
Czuży pànnaczki, ach, tàk jak makóu ćwièt, 
Mnie majà nielùba, ach, zawiàzywaje świèt. 
Oj, sièła miła, ach, u kancy stałà, 
Jenà swajè rùczki, ach, usió żaławàła. 
Czahóż, majà miła, ach, tàk niwiesióła? 
Ja ciebiè nie biu, ach, ni matkà majà, 
Tólko cie pabiła, ach, natùra twajà. 
Stwóryu ciebiè Boh, ach, razpùśnicaju, 
Ach, moj mocny Bóża i niustydnicaju. 

1357. W. Od m. Świsłoczy i Brzostowicy (Dworczany, Pacuje) 

Alatùlu majà, ach, ni żanì miniè, 
Nie zadawàj żàlu, ach, nì sabiè, ni mniè! 
Oj, addadùć miniè u rekrùciki, 
Astryhùć i abatnùć majè kudzièrki, 
Żoutyje kudzièrki pa plèczkach leżàć, 
Och, a mniè maładómu żenìćsie wielàć. 
Żanisie, synku, żanìsie, małady, 
Waźmì sabiè żonku, udówinu daczkù. 
Udówina daczkà razùmna byłà 
I jenà da panìczà nà nacz chadziła, 
Jenà paniczà rànieńko budziła: 
Ustawàj, paniczù, ustawàj, małady! 
Uże twaì wajaczkì usie u pachód paszli, 
Oj, adnàja róteńka pryzastàłasie. 
Oj, jàk sièu, jak sièu panok na sìwom kaniù, 
To uziàu jon hrebuszók u pràwuju rukù, 
Żóuty kudzièrki usio prahłàdżywaje, 
Na czuży małódki pahlàdżywaje. 
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A czużyje małódki — tak jàk màk ćwitùć, 
Na majù nielùbu usie lùdzi plujùć. 
A czużyje małódki jak kalìnou ćwiet, 
Da mniè nielùba zawiàzywaje świet., 
Oj, sièla miła, sièla da u kancy stałà, 
Zadùmała, och, dàj i zażuryła. 
Ab czóm, majà mìła, ty tàk zażuryła? 
Ja cibiè ni bjù, da nì màtka majà, 
Tólko cie pabìła da natùra twajà, 
Oj, pakaràu cie Bóh da senliwaju, 
Ach, ty moj mócny Bóże, nieszczaśliwaju! 

1358. N. Od m. Horodyszcza (w. Kołdyczewo) 

Oj, paszóu da muōj mileńki u pólo haràci, 
A jà swajù kudzièlicu ab ziemlù da bràsi. 
Lażyć majà kudzièlica da usió nadùłasia, 
A ja paszłà u karczómaczku, harèłki napìłasia. 
Prychódzić moj mìleńki z póla da dómu, 
Pytàjecsa u swaìch dziecièj: Dzièż ża wàsza màci? 
Cìcho, bàćku, cicho, bàćku, niechàj màci śpić, 
Bo chadzìła u karczómku harèłaczku pić. 
Ustàń, mìła, ustàń, miła, da abudzisia, 
Odàm tabiè ŭosiem hrywiań, schàdzi pachmielisia. 
Niczahó ża ni pamóżać, ni rùb i ni dwà, 
Uczóra piła na karówu, siehónia na wałà. 
Badàj ty, majà mìła, zdarowa byłà, 
Jak ty majhó da hniedoho wałà prapiłà! 
Uziałàb ty kwarcinaczku, 
Da sabràłab drużynaczku, 
Dy-j u dóma piłàb. 

(Hànka Klinkiewiczowa) 
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1359. Słc. Od m. Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 
na mel. nr 1324 

Arè Siemión, arè sìwymi wałàmi, 
Nie mà Kaciarynki z czórnymi browàmi. 
Arè Siemión, arè, na wały hukàja: 
Da użè-ż majà da Kaciarynka u karczómcy hulàja. 
Pryszóu Siemìon da dómu da pytàjecsa u dzietók: 
Dzietkl-ż majè da malèńkija, da dziè nàszaja màtka? 
Paszłà nàsza màtka i u bór pa cialàtka, 
Zabażyłasia, zaraczyłasia, szto nì nàszaja màtka. 
Jak udàryu Siemión u śtiènu haławo)u: 
Da prapàu ża-ż jà, da zahinuu ża-ż jà z takóju żanóju! 
Jak udàryu Siemion ab stūoł kułakàmi: 
Dziètki-ż majè da malèńkija, da prapàu ja z wàmi! 
Da i upàccia marózy na zialónyja łózy, 
Pabì(j), Bóża, da Siemiónichu za Siemiónawy ślozy, 
Da Siemiónawy ślozy darmà nie minàjuć, 
Jak upadùć1 na bièł kàmień, kàmień prabiwàjuć. 

(Anièla Masalówa) 

1360. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 

Oj2, jà uczóra da pjànieńka byłà, 
Da balìć majà z próśle chmièlju haławà. 
Oj, dàjcia mnie chóć czàraczku winà, 
Ci niè pierastànie balyèć majà haławà? 
Dàjcie mnie chacià czaràczak dźwiè, 
Ci niè pierastànie szumièć u haławiè? 
Dàjcia mnie chóć czaróczak piać, 
Ci niè pierastània majó sèrco dryżàć? 

1 L[idzkie] v. upàduć 2 chrzciny 
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Da najèchau pójen dwiīōr muzykóu 
I uziàli mahó mużykà u niewólu. 
Da niè żal ża mniè, szto jehó i uziàli, 
Ale żàl mnie, sztó nie muocno źwiazàli. 
Powiazùć jehó usio cìchimi łuhàmi. 
Baranì Bóża jon ucieczè, ucieczè, 
Jon majù hałówańku natauczè. 

(Taklùsia Tkaczuczyszka) 

1361. L. Od Szczuczyna i Rożanki 

Woch, paszóu Malimón 
U póle haràci, 
Da zabyusia z sabóju 
Kuskà chlyèba uziàci. 
Oj, harye jon, haryè, 
Jàsna słónieńka u haryè, 
Czużyje żónaczki 
Abièdaci niesùć. 
Ach, majè żónaczki 
U pówid nie widàć! 
Oj, haryē jon, haryè, 
Jàsna słónieńka u haryè. 
Oj, pastàulu wałyē 
Na wysókuj haryè, 
A sàm pajdù u dalìnu 

I wyrublu halìnu. 
Moj mìleńki na paróh, 
Majà mìła mme dà noh: 
Dzież ty, żónaczka, byłà, 
Dzież ty, lùbaczka, byłà? 
Dzież ty, lùbaczka, byłà, 
Szto abièdać nie niesłà? 
Ja u karczómcy byłà, 
Miod, hary"ēlicu piłà 
Za sibiè i zà cibiè, 
I zà zdaróujaczko twajè. 
A harszóczki u pieczyè, 
Jak ni papènkali kipiaczyē, 
A świókiar na pieczyè, 
Jak nì penk kryczaczy. 

1362. Sl. Od Słonima (w. Saleniki) 
na mel. nr 3320 

Oj, pajdù ja łùham, łùham, 
Tam mój miły harè płùham, 
Jon harè, harè, wały pohaniàje. 
Oj, nawarù ja abièdaci, 
Zaniesù jemù jèści; 
Jon najèusie, jon napìusie, 
Da nà rólu pawalìusie. 
Oj, jà lóh i dùmaju, 
Szto lichùju żónku màju. 
O czymże-ż ja tabiè lichàja: 
Da rabóty rabōczaja, 
Da karczómki achwoczaja, 

Z małajcàmi hulàć lublù. 
A dzièż tyje lùdzi, szto tabiè swàtali, 
Jakìje twajè óczy, szto miniè bràli? 
Oj, jà rasłà niwielìczka, 
Jak u sadù hrùszka dzlczka. 
Oj, jà rasłà nicharósza, 
Jak u sadù ćwiłà róża. 
Oj, jà lìczku pamalùju, 
Z tabóju u świet pamandrùju. 
Oj, badàj ty nl pryżdàła, 
Kab zà mnóju mandrawàła! 
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1363. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 

Oj, zà lyēsam zielenièńkim, 
Oj, tàm haràu miīoj milèńki1, 
Haràu, haràu, zamaryusia 
I nà ralù pawalìusia. 
Paniasù jemù jèści, 
Ci niè skàża jon mniè sièści? 
Paniesù jemù pìci, 
Ci niè bùdzie hawaryci? 

Jon napiusia, jon najèusia, 
I nà ralù pawalìusia. 
Czahó leżysz i dùmajesz, 
Szto nielùbu żanù màjesz? 
Czahó ijèchau da miniè u nóczy, 
Nie wypierła tabiè óczy, 
Byłó ijèchać u dzièń bièleńki, 
To niè byuby miīoj mìleńki. 

(Zósia....) 

1364. N. Od m. Horodyszcza i Stwołowicz 
(w. Miedzieniewicze i Zaosie) 

Oj, pajdù ja łùham, łùham, 
Tam mìleńki harè płùham; 
Jak jón harè, to jà bàczu, 
Jak jon pajè, to jà płàczu. 
Jon harè wólikami, 
A jà płàczu ślózeńkami, 
Jak jón harè siwieńkimi, 
A jà płàczu silnieńkimi. 

Jeść u mieniè sień i chàta mieści, 
Da mìłamu jèści trèba nieścì; 
Paniasù ja jemù jèści, 
Ci ni skàże (sic) jon mnìè sièści ? 
Jxīōn napìusie, juon najèusie, 
Da nà mieżù pałażyusie. 
O, ty lażysz, szto ty dùmajesz? 
Ot, jà leżù i dùmaju, 

v. mìleńki 
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Szto nieudàłu da żanù màju, 
Nieudàłaja1 uradzìłasie, 
Charószamu zhadzìłasie, 

Nieudàłaja hadawàłasie, 
Charószamu spadabàłasie. 

(Zófja Sanczukówa) 

1365. Sł. Od Zdzięcioła i Kozłowszczyzny (Paprockowszczyzna) 

Oj, pajdù ja łùham, łùham, 
Tam miībj mlły haryè płùham, 
A jà młóda chàtu miatù. 
Oj, pakìnu chàtu miaścł, 
Paniasù mlłamu jèści, 
Ci nì skàża mnie jón sièści? 
Oj, paniasù jemù pìci, 
Ci nl bùdzia hawaryci? 
Juon napìusia i najèusia, 
U syrù rólu pawalìusia: 

Ralà majà syrawàja, 
Żanà majà maładàja, 
Ni bièłaja, da rudàja. 
Było rudói ni bràci, 
Da bialàwai szukàci. 
Pryjèchau u dzièń, ni u nóczy, 
Kab tabiè wylaźli wóczy, 
Było świecù zapalìci, 
Da mniè u wóczy paświacìci. 

(Bronisław Malewski) 

1386. W. Od Szydłowic (Ożeranki Małe, Bancerowsz[cz]yzna) 

Oj pajdù ja łùham, łùham, 
Dzie mój mìły harè płùham; 
O jón harè, jon hukàje, (2 r.) 
Da dà dómu ni dùmaje. 
Oj, paniesłàb jemù jèści, 
Czy niè skàża jon mniè sièhczy? 

Oj, paniesłàb jemù pìci, 
Czy niè bùdzie hawaryci? 
Oj, najèusie, da napìusie, 
Da nà róli pałażyusie, 
Pałażyusie da dùmaje, 
Szto nielùbu żónku màje. 

(Marysia Bohdanlszka) 

1 Mówią też w niektórych wioskach pow. lidzkiego: nieudałàja 
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1367. W. Od m. Świsłoczy 

Dziàkuj Bóhu, szto mój ruod bahàty, 
Jeszczè màju ja z kim pahulàci, 
Jon niè staìć u sieniàch majè chàty. 
Dziàkuj Bóhu, szto jà upiłàsie, 
Bo jà z swaìm radóczkom zyszłàsie. 
Oj, skuczù-ż jà zcìcha pad akónco, 
Sztoż tàm róbić majó jàsno słónco: 
Aż świekrùchna wieczèrańku wàryć, 
A świekièrko dubinańku pàryć, 
Dublnańku na majù szpìnańku. 
A mŭōj mìły na łóżańku siedzìć, 
Na fóżarièu siedzić, iisty pisza, 

Nóżeńkaju dziecinku kałysza: 
Lulàj, lulàj dziecìnka małàja, 
Niechàj hulàje màtka maładàja. 
Dziàkuj Bóhu, szto mŭoj mużyk dóbry, 
Szto jón miniè ni bijè, ni łàje, 
Jeszczè miniè za miłuju màje. 
Oj, u tóm że jà dźwièry aāczyniàju, 
Aż tàk miniè muōj miły witàje: 
Hulàj, hùlàj, żónko maładàja, 
Pùki majà hałouka strymàje, 
Bo jàk majà hałóuka schibniècsie, 
Tedy twajó hulanió miniècsie. 

1368. Słc. Od m, Klecka i Lachowicz (w. Szczasaowicze) 

Och, dumà-ż majà, dumà, (2 r.) 
Źwiałà małójca z umà, 
Ni paroju żaciusia, 
Ni pàd myśli żūonku uziàu. 
Och, jà z joju żyć ni stàu, 
Och, pajdù ja nà harù, 
Na wysókuju, krutù. 
Och, nà harè rèczańka, 

Na rèczańcy kłàdańka, 
Na kłàdańcy śmièrć majà. 
Och, śmiertùchna matùchna, 
Prychadzi k majtnù damù, 
Zamary majù żanù! 
Tabiè dàram nie schaczù, 
Sryēbram, złótam zapłaczù, 
Sam nà wiaczóraczki pajdù, 
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Sam nà wiaczóraczki pajdù, 
Sabiè dzièwoczak najdù. 
I usiè dzièuki charaszy, 
Adnà lyèpsza nad usiè, 

Razpleciónaja kasà, 
Zaczèsany wałasà, 
Zapłàkanyje uóczy — 
Toż majè żany siestrà! 

(Anièla Masalōwa) 

1369. W. Od Hnieznej (Andrzejowce) 

Ciesówajo wiedzièraczko wódu zamucìło, 
Oj, lichàja hadzlriańka, zà muż pakrucìło; 
Ciesówajo wiedzièraczko. załatyje wiènca, 
Zahnièwamio miīoj mìleńki, zahnièwau?io sèrco. 
Zahnièwausio jon nà miniè, szto jà niewielìczka, 
Ja umyjusie, prybierùsie, bùdu maładzlezka. 
Ni hnièwajsie, mub] mìleńki, szto jà nicharósza, 
Umyjusie, prybierùsie jak czyrwona roża. 
Oj, wydu ja nà hùłańku, razsyplu ja dùli, 
Uże majè minàjucsa dziewockije hùli. 
Oj, wydu ja nà hùłańku, razsyplu ja kàrty, 
Uże majè minàjucsa dziewockije żàrty. 
Oj, wydu ja nà hùłańku, razsyplu haryèszki, 
Uże-ż majè minùlisie dziewóckije śmièszki. 

(Jaryna...) 

1370. Sk. Od Suchowoli 

A u susièda chàta nówa, 
Żónka mìła, niewesoła, 

Tylko śpić i leżyć, 
A rabóty nie hladzìć. 

1371. W. Od Szydłowic (Ozeranki Małe, Bancerowszczyzna) 

A u susièda chàta bièła, 
A u susièda żónka mìła; 
Niīożka bièła, niewielìczka, 
Jak z pàńskaho czerewìczka. 

A susièdka na radzìnach, 
A susièdka na chryścìnach, 
Dzie wiesièleczko zachódzić, 
Tam susièdka wièrtko chódzić. 
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A u susièdki bàrszcz z hrybàmi, 
Jeszczè z mìski paliwànaj, 
Da tahó pampùsza, kwàsza 
I z [s]kwarcàmi hryècka kàsza. 
Każù: Hop, ustàń rànieńko, 
Prybierysie czupurnièńko! 
Jenà słuchàci ni chócze 
I tàk jak wièdźma sakócze. 

Paszou u pole, zmardawàusie, 
Na smàczny abièd spadziewàusie. 
Jenà mnie bàrszcz z postam stàwić, 
A chlyēb to i hórło dàwić. 
Kazàu pop da i kazàu dziàk, 
Ażanłusie da ni tàk, 
Och, niszczaśiìwy czeławièk, 
Och, apłàkany cyèły wiek! 

(Janówa Firèńczykowa) 

1372. W. Od Szydłowic. 
Dzieciacza 

Aàczyniècie1, kazieniàtka2, 
Bo jà wàsza pàni màtka; 

Pouny ùszy trawìcy, 
Póuny nŭozdry wadzìcy. 

1373. L. Od Wasiliszek (par. Walorka, w. Zaprudzie) 

Da3 paszóu miīōj mìleńki Czuży żūbnki da z pałùdniam idùć, 
U czysto polo haràć, Majè szèlmy iz abièdam nimà. 
Da zabyusia chlyēba, sóli uziàć. (2 r.) Oj, pastóulu ja wały 

1 kołysanka 2 L[idzkie] v. kazièniatka 3 kolady 
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Da nà wysókuj haryē, 
Sam pajdù u dalłnu 
Da wyrażu dubinu, 
Da nà żūonczynu śpìnu. 
Jak mużyk na paruoh, 
Tak żónka da dà niīoh: 

Nie bì, nie bì, muōj rnìry mùżu, 
Ja u karczèmcy byłà, 
Pa try czàraczki piłà: 
Adnù da zà sibiè, 
A druhù da zà cibiè, 
A trèjciu za zdaróuje twajè. 

(Jaroszewiczówa) 

1374. Od Niezabudki (Nowa Wola) 

Oi, kó!o rèczeńki chódzìli kàczeńki, 
Chodzili, chódzìli. 
Oj, ni adnùju chłópcy dzieuczyneńku 
Lubili, łubili. 
Oj, odzin da lùbit, a druhì czarùje, 
A druhi czarùje. 
Oj, niè żàl, nie żàl mnie załatóho kùbka 
Z tym winóm, z tym winóm, 
Żàl że mniè, żàl że mniè, szto jà ażenìusie 
Z tym biydem, z tym brydem. 
Oj, mùszu ja życi, swoj wièk karatàci 
Da sudù, da sudù, 
Oj, ni pradawàci, oj, nì pramieniàci 
Da błudù, da błudù. 

(Audócia Sikorska) 

1375. Sł. Od Derewny (Studerowszczyzna) 
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Ni siaczy, ni rubàj zielónaho hàju, 
Wiīocb, ty znau, na sztó brŁu, ja z czużóho kràju; 
Ni siaciy, ni rubàj czyrwónai whzni, 
Wiīoch, ty znau, na sztó bràu ni pàd swajè myszłi; 
Ni siaczy, ni rubàj bièłai bierózy, 
Wiīoch, ty znau, na sztó brau, raźlìu majè ślózy; 
Ni siec2y, ni rubàj zielónych uryēchūou (sic), 
Czamù nuoh ni złamèu, jak dà miniè jèchtu; 
Ni siec:y, ni rubàj zielónai hrùszy, 
Wiīŭch, ty znau, na sztó brau sabiè ni dà dùszy. 

(Halóna Lyēukièwiczowa) 

1376. W. Od m. Jałówki (w. Nowosady) 

Aj, użè mnie dakùczyło 
U hóry żywuczy, 
Na czużyje da charószyje 
A dà uso hlèdziaczy. 

Oj czużyje, da charószyje, 
Jak rużówy cwiet, 
A majà nieudàłaja 
Zawiazàła świet. 

(Nastùla Nōwikawa) 

1377. W. Od Wolkowyska (w. Kołłątaje) 

Cièraz sad, winahràd, 
Cièraz Szamiatóuku 

Wieziè Jaś, wieziè Jaś 
Maładùju żuonku. 
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Jak wieziè, tak wieziè, 
Chócza jejè bìci, 
Pytàjecsia żūbnki: 
Umièjesz rabìci? 

Ni prybłć, ni prybić, 
Żàci ni nahniècsia, 
Jak uhlèdzić kawalyēra, 
Màlo ni prabjècsia. 

1378. Sł. Od Derewny i Rehotny (Studerowszczyzna, Horka) 

Ni szùm, ni szùm, dubrówańka zielenàja, 
Ni płàcz, ni płàcz, dzieuczynièńka, ni płàcz, maładàja! 
Oj, jàkża mnie, dubrówańcy, ni szumièci, 
Oj, jàkża mnie, dzieuczynièncy, ni płàkaci? 
Oj, pajèchau bièł małūojczyk żanłcisie, 
Oj, dalèko juon pajèchau, aż da Warszàwy. 
A Warszàwa słàuno mièsto, 
Maładyje małójcy prynimàje, 
Da katóry nieżanàty pjùć, hulàjuć, 
Da katóry żanàtyje, oj, sìlnie płàczuć. 
Oj, cipièr-ża nàszy bràtcy zaprapàli, 
Oj, astalìsie żūonki nàszyje udawàmi, 
Da dziètkiż malèńkije siratàmi. 
Prawàdziła żanà mùża praz dubrówu, 
Samà maładàja stàła pad bylłnaju. 
Badàj tàja bylìnańka nie radzłła, 
Oj, jàk ty miniè z maim miłym daj razłuczyła. 
Prawàdziła żanà mùża, prawàdziła, 
Zabyłasie papytàci, pazwólić pahulàci. 
Hulàj hulàj, majà miła, jak hulàła, 
Najmàj sabiè muzyczańki, jak daunièj najmàła. 

(Jōzia Lyèkiewiczanka) 
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1379. G. Od m. Krynek (w. Spodźwily) 

Pieranaczùj, miīoj mìleńki, choć adnù nócz za mnóju! 
Rad jà byuby, majà mìła, try, czatyry naczawàć, 
Bajùsa, ścierahùsa, kab pachódu nia ucieràć. 
Nia ucieràjesz, moj mìleńki, ani szàhu, ani dwà, 
Jak zapiejè pièrszy pièwień, to jà ciabiè prabudżù, 
Jak zapiejè druhì pièwień, to jà ciebiè prybierù, 
Jak zapiejè trèci pièweń, to jà ciebiè prawiedù. 
Oj, prawiełà mileńkaho za nówyje waróta, 
Samà stàła, padùmała: ach, jà bièdna siróta! 
Hyla, hyla, szàry hùsi, hyla, hyla na dunàj, 
Szto chacièła, toj zrablla, cipièr stajù, dyj dùmaju. 
Hyla, hyla, szàry hùsi, hyla, hyła na piesók, 
Pacieràła ja swajè zdaróuje, ja dùmała na czasók. 
Hyła, hyla, wy szàry hùsi, hyla, hyla z wadóju, 
Ach, astàwiu moj mìleńki mieniè maładùju udawoju. 

(Ànna Słàdka) 

1380. Ng. 

A ustànu ja rànieńko, 
A umyjusia bièleńko, 
Siàdu sabiè pad aknóm 
I utrùsia rukawóm. 
Adczyniù ja akiènco 
I zirnù ja u sadóczak, 
Aż u sadóczku wìszańki. 
Wìsznik, wisznìk chìliccsia, 
A mniè bièdnoj siraciè 
Nimà k kamù schilìccsia. 

Muoj mìleńki na wajniè, 
Nie wièdaje aba mniè, 
A siestryca u niewóli, 
Nie bywàje nikólì. 
Moj swiókierko na pałù 
Żùryć majù haławù, 
A świekriīouka na pieczy 
Razsièłasia kryczaczy. 
Jàsień mièsiac wysóko, 
Ójciec, màtka dalèko. 
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1381. W. Od Szydłowic (Ozeranki Wielkie) 

Prylecièła pàwa1, (2 r.) 
Sièrad dwarà upàła, 
Jenà ab tóm znàła, 
Jenà ab tóm wièdała, 
Szto mùj (sic) mileńki tam róbić. 
Oj, róbić jon, róbić, 
Pa dwóryèńku chódzić, 
Ach, kónia siedłàje, 

Kónia, ach, siedłàje, 
Sam z dwarà zjeżdżàje. 
Wypraulàła drùżbu 
U sałdàckuju słùżbu, 
Ryēunieńko płàkała, 
Ślózeńki uciràła, 
Ach, rùsaju kasóju. 

(Magdùla Bajarczuczyszka) 

1382. W. Od Łyskowa (Kowalowce, Haniewicze) 

Ja siahónia tùtaj2, 
A u zàutry pajèdu, 

Bùdziesz, mììa, prapadàci3 

Aż dà mahó ślyēdu. 

v. oj, lecieła pawa - v. siahónia u dōmu, ;i v. prypadàci? 
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Jeszczè nie prapadàła1, 
Prapadàć2 nie bùdu. 
Harawàła ja z tabóju 
I harawàć bùdu. 
Hódzi, hódzi, majà miła, 
Z tabój sumawàci, 
Pakidàju ciebiè u dóma 
Pièsienki śpiewàci. 
Bùjny wiètryk nie wièje, 
Anó sónańko hràje, 
Oj, u polu, wìdzicie tam, 
Trawà zielenièje. 

Wyjdzi, wyjdzi, majó sèrco, 
Oj, pó łùzi pry darózi 
Trawà zielenièje. 
O, jàkże mnie wychodzìci, 
Da z tabóju hawaryci, 
Lùdzi kàżuć i hawórać, 
Kab ciè nie lubi:i. 
Niechàj kàżuć i hawórać, 
Choć pa càłum świèci, 
A jà ciebiè lubi; bùdu, 
Choć pà càłum życiu. 

1383. W. Od Mścibowa (Wilczuki) 

Małódka majà maładzièńkaja, 
Hałuouka twajà da pabièdnieńkaja. 
Nie z kim mnie maładój nuoczki noczawàć. 
Làhu ja adnà bez mìłaho drużkà, 
Druch taskà bierè, dalekó miły żywiè, 
Dalóko, dalóko na tój staraniè, 
Na tój starónaczcy, ni blìzko miniè. 
Chódzić mūoj miły tajèju staranój, 
Màszeć mo) miły pràwaju rukóju, 
Pràwaju rukóju, czómaju szàpaczkoju: 
Pierajdzì, mìła, na majù starónaczku! 
Ràda pierejścì, pierechodu niet. 
Pierechód naszłà, żèrdaczka tónka, 
Żèrdaczka tónka, rèczka hłybóka. 
Na tèj że rèccy kupàusie babiórka, 
Kupàusie, kupàusie, ni wykupausie, 
Ni tàk wykupausie, jak usièj abmaràusie, 

v. prypadàła? 2 v. prypadàć? 
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Wyszau na hórku dàj pastryhiwausie. 
Palauniczyje swłsczuć, czórnaho babrà łsczuć, 
Chóczuć jahó zabić, chóczuć zastrelić, 
Chóczuć z jehó Marysieńcy kazùcha paszyć. 
Każùch babrówy, Marysia czarnabrówa, 
Dzie naczawàła, ni byłó u dóma. 

(Adàś Szyćkó) 

1384. W. Od Hnieznej 

Oj, ty dùbie, dùbie, zielóny bajràcza, 
Czahó ty smùciusie, małady kazàcza? 
Oj, smùcien ja, smùcien, cièmnieńkai nŭoczy, 
Szto nł chóczuć spàci majè czórny vīōczy. 
Oj, jà adjeżdżàju u wielłku daróhu, 
Cibiè pakidàju bièdnaju udawóju. 
Kłdaju, miłàja, try kałasy żyta: 
Oj i pièrszy kółas póle zasiewàci, 
Oj i druhł kółas dzièci hadawàci, 
Oj i trèjci kółas m'ŭod, haryèłku bràci. 
Badàj tabiè, mìły, daróżka pylłła, 
Jak mniè maładzièńkoj haryèłka niemłła, 
Badàj tabiè, mìły, kóniki prystàh, 
Jak mniè maładzièńkoj trùdno żyć bez pàry. 
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1385. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 

Oj, sièu sabiè, zażuryu, 
Oj, sièu sabiè, zażuryu, 
Szto jà młódy ażanìusie, 
Ni pàd myszli żónku uziàu. 
Och, jà ź jèju żyć ni stàu, 
Ach, mniè ź jèju ni życio, 
Pajdù u wójsko slużyci. 
Pajdù u wójsko, u czuży kraj, 
Pad tù hóru krutùju, 
Pad tù hóru krutùju, 
Pad rèczańku bystrùju. 

Oj, pajdù ja służyci, 
Oj, pajdù ja u nówy dwor, 
Ci ni wydzie ociec moj? 
Wyszou óciec i màci, 
Stàli syna witàci, 
Stàli jehó pytàci: 
Synku ze-ż mój radzóny, 
Dzie twój drużók zwienczóny? 
Oj, zwienczàli pry pałkù, 
Hóstra szàbla pry bakù. 

(Domin!sia Kùkla) 

1386. W. Od Szydłowic (Wiszniewicze) 

Niīoczka ciómna, dzień pachmùrny, 
Ej, mīoczka ciómna, dzień pachmùrny, 
Mìła drùżka prawadziła, 

Prawadziła, stàła płàkać, 
Ej, prawadzìuszy stàła płàkać. 
Ni płàcz, miła, ni płàcz, mìła, 
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Oj, napłàczeszsie bièz miniè, 
Ej, napłàczeszsie bièz miniè. 
Kuplù tabiè padarùnki 
Darażèjszyje ad ciebiè, 
Ej, darażèjszyje ad ciebiè, 
A sztó złóżysz, to spamianièsz1. 
Kab jà znàła maładàja, 
Ej, kab jà znàła maładàja, 

Nìgdaczki nie iszłàb zàmuż, 
Da hulàłab, rùsu kósu czesàłab, 
Ej, rùsuju kósu czesàłab. 
Żàrkaj ustùżkoj zapletàłab, 
Pa łóżeczku pajeżdżàłab, 
Ej, pa łèżeczku pajeżdżàłab, 
Mìleńkaho caławàłab2. 

1387. W. Od m. Forozowa (w. Haniewicze) 

Oj, jèl majà, jel zielónaja, 
Starónańka niwiesiółaja, 
Oj, ni mahù ja zabycisie. 
U nóczy splùczy, a u dzièń róbiaczy, 
Z czużazièmcam usio hawóraczy; 
Czużazièmiec, jon ni braciejkó, 
Czużazièmiec, jon ni ródnieńki. 

Wydu za nówyje waróta, 
Stànu ja, hlànu próciu dwarà — 
Trawà z trawój razwiwàjecsia, 
Muż z żanóju razłuczàjecsa (sic): 
Ni mnóho nas, tylko dwójeczko, 
Razłuczyli nas abójeczko. 

(Jùlka Husakóuna) 

1388. N. Od m. Horodyszcza (w. Sieńkowce) 

1 v. śleżml ablijèsz 2 v. swajhó mìtaho caławàlab 
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Hej, bùra lèsu-j pałamàła, 
Adnà lìpa zastałàsie, 
Haljóm nièbo dastawàje, 
Lìściam ziemlù pakrywàje. 
Pad tóju lipóju stóić (sic) łóża malawàna, 
A nà tój łóży da panìcz lażyć, 
A nàd ìm ża żenà staìć. 
Źenà staìć, rùczki łómić: 
Pry czuom, mùżu, pakidàjesz? 

Pakidàju nie u hałódzi, 
Pakidàju u srèbry, u złóci: 
Dwa kóniczki waranièńkije, 
Dwa wóliki paławièńkije. 
Wały rykàjuć na abóry, 
Klìczuć pàna da kamóry, 
Kóni rżuć na stajèncy, 
Klìczuć pàna da światlìcy. 

(Haljàsz Czèczāt) 

1389. L. Od Szczuczyna i Różanki 

U czystùm pólu na Padólu 
Stajàła raklta, 
Pad rakìtom, pad rakkom 
Wajaczók1 ubìty. 
Jon ubit, jon ubłt, 
Prynakryt czūornaju kitàjkoj. 

Prychadzìła da dà jehó 
Żónka maładàja, 
Kitàjeczku adkrywàła, 
Wùsiki uznawàła, 
Wùsy, wùsy uznawàła, 
U lìczko caławàła. 

1390. W. Od Szydłowic (Wis2niewicze) 

Oj, ty sàdzie, sàdzie winahràdzie, 
Staìć sìwy kónik na paràdzie, 
Nichtó jemù cany ni nałożyć, 
Sto czyrwóncou nichtó ni pałóżyć. 
Wyskaczyli try kupcy z Ukraìny, 
Jeny kóniu canù nałażyli: 
Adzìn kupièc kàża: sórak cztyry, 
Druhł kupièc kàża: u samój caniè, 
Trèjci kupièc jak sièu, tak paijechau. 

Bieży, kóniu, chùtko pada mnóju, 
Stukni, hruknł kapytkam u mahłłu, 
Oj, zbudzi ty, zbudzł majù miłu: 
Oj, ustàń, miłaja, ni żurysie, 
Da pazwiìol u uosień ażanìcsie. 
Ażaniiie, waźmi sabiè żiīonku, 
Waźmi sabiè żuonku, choć kukàuku, 
Małm dziètkam màtku, choć machànku. 

(Mar^sia Siemianczuczyszka') 

v. kazaczók 
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1391. Od Narewki (Siemienówka) 

A u sadóczku, u sadóczku 
Staić stùdnia klenawàja1, 
A u jèj2 wadà chałódnaja. 
Tónkaja llpka, wysókaja, 
Na jój liścio szyrókije. 
Wierchóm nièbo dastawàła, 
Lìściom zièmlu prykrywàła. 
Pad tajèju lìpeńkaju 
Staìt łóżak malewàny, 
Na tóm łóżku kazàk leżyt 
Pasièczeny, parubàny, 
Na try czàści padzièłeny. 
Pryłecièło try zezùlki, 
A usiè any try sìweńkije, 
Sièli, upàli, zakawàli, 
Tac serdècznie zapłakàli. 
Adnà sièła kraj hałóuki, 
A druhà sièła kraj sèrdeńka, 

A trèjcia sièła u kancy niibżak. 
Kraj hałóuki to matùla, 
A kràj sèrdeńka to miłàja, 
U kancy niīōżak to siestruońka. 
Płàcze miła da nidzièli, 
A płàcze siestrà aż dà róku, 
A màci aż dà wièku. 
Czehó, miła, czehó płàczesz, 
Czy jà tabiè ni pakinuu? 
Pakìnu tabiè pàru kóni waranièńkich, 
Pàru wałóu siwulèńkich 
I dwà synkì maładzièńkich. 
Szto mniè, mìły, pa tych kaniàch, 
Nimà kamù pajeżdżàci, 
A sztóże mniè pà tych wałàch, 
Nimà kamù zakładàci, 
A sztó że mniè pa tych synkàch, 
Nimà kamù nauczàci. 

(Agàta Łupièńska) 

1392. Słc. Od m. Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 

Wolno 

v. lipa wysokaja 2 v. pad joj 
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Oj, wierbà, wierbà kudràwaja, 
Chto tabiè, wierbà, kùdry raźwìu? 
Raźwilì kùdry bùjnyja wiètry. 

Oj, udawà, udawà maładàja, 
Chto tabiè, udawà, ślózy razlìu? 
Raźlill ślózy lichìja lùdzi. 

(Anièla Masalówa) 

1393. Słc. Od m. Lachowicz i Słucka (w. Szczasnowicze) 

Ni szùm, ni szùm, dubrówańka, hej, zielanà! 
Ni płàcz, ni płàcz, udówańka, hej, maładàja! 
Da pajèchau bieł małójczyk żanìcisia, 
Nidalóka jon pajèchau, aż dà Warszàwy. 
I u Warszàwy barabàny wybiwàjuć, 
Nàszy chłópcy maładyja nabiràjuć, 
Katóryje kawalèry — pjuć, hulàjuć, 
Katóryje żanàtyja — sìlnia płàczuć. 
Ot ciepièr żeż dà my bràtcy zaprapàli! 
Żóny nàszyje maładyje i udawàmi, 
Dziètki nàszy druobnieńkije siratàmi. 
Źanà mùża prawadżàła, ot, prawadżàła, 
Pad olchowieńkim kustóczkam pastajàła, 
Zabyłasia źanà mùźa papytàci: 
Ci pazwóhsz, rnuoj rr.ìleńki, pahulàci? 
Hulàj, hulàj, majà młła, jak hulàła, 
Najmàj sabiè skiypki, muzyki jak najmàła. 
Da niè hulàj, majà mìła, z kazakàmi, 
Da pahulàj, majà mìła, z starykàmi. 
I u staróha ràda, paràda i pacichièńku, 
Śdśnia ciabiè za rùczańku, ot, pamałèńku. 

(Anièla Masalōwa) 
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1394. Słc. Od m. Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 
na mel. nr 1325 

Ni szùm, ni szùm, da dubrówańka, 
Ni szùm, ni szùm, da zielóna! 
Nie plàcz, nie płàcz, da-j udówańka, 
Nie płàcz, nie płàcz, da-j maładàja! 
Och, jàkża mnie da niè szumièci, 
Haljù majmù da niè żoucièci, 
Cièraz mieniè da pahón idziè. 
Pahón idziè, kupcy jèduć, 
Na karèniach da ahóń kładùć, 
Padkoukami da karènia bjuć. 
Jàkża mnie da niè płàkaci, 
Usiè kazakì z wajny jèduć, 
A mubj mìły da-j ubìt lażyć. 
U pràwuj ruczcè da kanià dzierżyć, 

A lèwaju da rasù bierè, 
Rasù bierè, da na sèrca lje: 
Rasà-ż majà da krapùszczaja, 
Duszà-ż majà da żywùszczaja, 
Tawàryszy da majè bratcy! 
Zawiadziècie da kanià majhó, 
Zawiadziècie da wójcu i k màtcy. 
Nakażècie da majūoj żiīoncy, 
Niechàj jenà da mieniè nie żdżè, 
Niechàj sabiè za druhóho idziè. 
Och, kalł juoj da pahuorsz bùdzia, 
Janà mianiè spaminàć bùdzia, 
Och, kall jŭoj da palèpsz bùdzia, 
Janà mieniè praklinàć bùdzia. 

(Anièla Masalówa) 

1395. Sł. Od_m. Mołczadzi (w. Swarotwia) 

O, paijèchau Jàsieńko na Rùś na wajnù, 
O, pakìnuu Jàsieńko Kàsieńku adnù. 
O, jèdzie Jàsieńko z Rùsi i z wajny, 
O, zajèchau u hóściki da cièszczy swajè. 
O, paszóu ża Jàsieńko u bièło łóżo spàci, 
Pazabyła cièszcza dabrànoc addàci. 
Och, nà zàutra ràno, usio raniùssieńko, 
Chódzić ża Jàsieńko usio smutniùsieńki: 
Cieściùchno, matùchno, szto zà son zaśniu, 
Szto z pràwaje rùczańki ptàszku wypuściu? 
Jàsieńko-ziaciùchno, ja són adhanù: 
Uczóra zwieczóra żanà syna mièła, 
A siehonia z ràna samà pamierłà. 
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Skóczyu Jàsieńko usio dà stàjenki, 
Kłìknuu Jàsieńko usio nà słùżańki: 
Slùżki majè najwiernièjszyje, 
Zaprahàjcie kóni szto najlèpszyje, 
O, pajèdu jaż dà swajhó dwarà, 
Hawóryć mnie cièszcza, żanà pamierłà! 
Padjeżdżàja Jàsieńko usio pàd gàneczak, 
Stalć usio siestryca i zapłàkana: 
Jàsieńko szwàgru, ty użè nie mùj, 
Bo majè siestiycy uże daunó nimà! 
O, prychódzić Jàsieńko da usió u chàteńku, 
Aż tàm stajàć màmaczki da niàniaczki. 
Lùli-ż, da lùH, mały-j sielazión, 
Uczóra ź wieczóra byu ty paradżón, 
A siehónia z rànieńka i asieraczón! 

(Teofìla...) 

1396. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 

Ot, pajèchau Jàsieńko da u daróżańku, 
Da zajèchau Jàsieńko da cièszczy na mīocz, 
Pałażyusia Jàsieńko na bièłuj łóży spać, 
Da zabyusia cieszciùchni dóbru nuocz addàć. 
Oj, cieszczùchno-matùchno, szto zà son jà śnìu, 
Da z pràwaji rùczańki ptùszak wylacieu? 
Oj, synùchno-ziaciùchno, ja-j són adhanù: 
Uczóra z wieczóra Kàsia syna mièła, 
A siehonia rànieńko samà pamierłà. 
Ot, paszóu ża Jàsieńko da piekàreńki, 
Ot, tùpnuu, da świsnuu da nà słùżańki: 
Och, wy słùżańki majè najwiernièjszyje, 
Zakładàjcia kóni szto najlèpszyje, 
Kazàh lùdzi, Kàsia pamierłà! 
Ach, pryjèchau Jàsieńko da dà domeńku, 
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Adno jehó Kàsieńku da grobu wiezùć. 
Ach, pryszóu ża Jàsio da kamorańki, 
Adnóż u kamórańcy màmki da niàńki. 
Ach, lùli, da lùli, muoj syn malèńki, 
Uczóra z wieczóra ja naradzóny, 
A siehónia rànieńko asieraczóny. 

(Halona Leukièwiczycha) 

1397. Sk. Od Ździęciola (Więzowiec) 

Oj, szumłć, hudziè dubrówańka, 
Oj, płàcza, tùżyć udówańka. 
Plàcza, tùżyć, pamiràja, 
K syrój ziemlì prypadàja. 
Bìtym szlàkam ułany idùć, 
Da mahó mùża kanià wiedùć, 
Wiedùć kónia waranóho, 
Da mahó mùża maładóho. 
Wy ułany, bràtcy majè, 
Dzie padzièli mùża majhó, 
Mùża mahó maładóho, 

Dzie uzielì kanià waranoho? 
Twahó mùża u póli ubìli, 
Da pàd kapóju pałażyli, 
Pad kapóju zielanóju, 
Da nà kupìnu haławóju. 
O, cipièr żeż ja nì dzièwańka, 
Ni dzièwańka, ni udówańka, 
Da bièdnaż majà hałówańka! . 
Och, pajdù ja, prochadżùsie, 
Da àb kàmień razbjùsie! 

(Kaźmièr Wi|cko) 

1398. Gr. Od m. Indury (w. Domanowszczyzna) 

Zaszumièła dubruowańka1, (2 r.) 
Zapłàkała rekrùtańka, 
Zapłàkała, zatużyła. 
Czeho młóda dasłużyła? 
A mtìojżeż muż2 zabìt leżyć, 
U pràwuj rùczcy szàblu dzierżyć, 
A lèwaju daj machàje, 
Da tawàryszou pramaulàje: 

Tawàryszy, bràtcy majè, 
Nakażyēcie żeniè majŭoj, 
Nichàj jenà mieniè nie żdżè, 
Za druhóho zà muż idziè. 
A kalì joj dobro bùdzie, 
Jenà miniè pazabùdzie, 
A kalì joj kièpsko bùdzie, 
Ni ràz, ni dwà płàkać bùdzie. 

(Aleksàndra Dziemianowiczowna) 

1 co drugi wiersz dwa razy 2 v. u wójsku 
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1399. Ng. 
Służyu Jaś wajewódzie, 
Wysłużyu Kàsiu-maładù żiīonku. 
Kàsia listy pisàła 
I dà Jàsia pasyłàła: 
Sztob jà mièła hdzie leżàć, 
Swajè dziètki hadawàć. 
Pryjèchau Jaś da dómu, 
Kładùć Kàsiu da gróbu. 
Oj, pakażyècie Kàsiu mnie, 
Pahladżù, ci niè żywiè? 
Pryszóu Jaś da sienièj, 
Lażyć Kàsia na dóscy, 

Mały syn u kałyscy. 
Lùli, lùli, syn miībj, 
Na sztó cibiè Biīoh stwaryu, 
Szto ty Kàsiu zamaryu. 
Siestrà tója uczùła 
Da nà Jàsia kryknuła: 
Oj, niè klanì ty jahó, 
Tabiè żiīonka zàraz bùdzie, 
A jamù matkl nie bùdzie, 
Tabiè żiīonka u wianóczku, 
Jamù màtka u piasóczku. 

1400. W.OdŁyskowa 

Pad dubinóju, pad zielanóju, 
Żyu tàm hałùbczyk z hałubinóju: 
Caławàlisie, miławàlisie, 
Pràwym skrydèłkam1 akrywàlisie. 
Najèchau kazàk z nowègo dwóru, 
Zabłu hałubkà, hałùbka udówa. 
Stàwiać wadzicy, sypluć pszanìcy: 
Ty jèsz, hałùbka, tyje studawłcy! 
Ja ni chóczu jèści, ja nł chóczu płci, 

Nimà młleńkoho — ja nł mahù życi! 
Najèchau kazàk z nowègo dwóru, 
Nawiiīoz hałubkóu, szto da wyboru, 
Nawiuoz hałubkou sto dwàccać cztèry. 
Wybièraj hałùbka, katóry twoj młły! 
Kab jà wybiràła, kab nadwybiràła, 
Taki mileńkoho swahó ni dabràła. 
U mahó mìleńkoho sìwaja hałóuka, 
Siwaja hałóuka, cìchaja razmouka. 

1 v. kryleczkam 
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1401. L. Od Szczuczyna i Różanki 

Pad dubinóju, pad zielenoju, 
Tam siedzić hołub z hałubinoju: 
Abymàlisia, caławàlisia, 
Pràwym skrydèłkam nakrywàlisia. 
Pryjèchau kazàk z sìniaho móra, 
Zabiu hałùba — hałùbka udówa. 
Syplu pszanìcy, stàulu wadzìcy, 
Pij ty, hałùbka, chóciaż udawìca. 
Ni bùdu jèści, ni bùdu płci, 

Nimà młłaho, ni mahù życi! 
Pryjèchau kazàk z nówaho dwóru, 
Pryhnàu hałubcu sto dwàccać cztyèry: 
Wybiràj sabiè, katóry młły! 
Kab wybiràła, nadwybiràła, 
Nimà tam tahó, szto jà kachàła. 
Moj byu malèńki, czornabrywièńki, 
Lłczko rumiàno, sam hożusièńki. 

1402. L. Od Szczuczyna i Różanki 

Oj, ustànu ja rànieńka, 
Da umyjusia bièleńka, 
Oj, siàdu ja pàd aknóm, 
Da utrùsia pałatnóm. 
Oj, hlànu ja u sadóczak, 
Aż wlszańki hnùcsa1, 
A mniè, żóncy maładój, 
Nimà dzie prytulłcsa. 
Acièc, màtka daloka, 
A dà nièba wysóka, 
A bracièjka na wajniè, 
Toj zapómnieu abà mnie. 

Leżyć młły na pałù 
Da zwiazàuszy haławù: 
Cicho, miłaja, ni płàcz, 
Idzì zièlja nakapàć! 
Ja dà zièlja ni dajszłà, 
Da zà mnóju póczta iszłà. 
Kìdaj zièlja z trawóju, 
Astałàsia udawóju; 
Kłdaj zièlje z kwiètkami, 
Astałàsia ź dziètkami; 
Kidaj zièlje, żóuty ćwiet, 
Bùdzie sirót póuny świet. 

1403. W. Od Wolkowyska (Kollontaje) 

v. da listóczki lłpnucsa 
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Swaryłasie, branllasie, 
Ej, swaryłasie, braniłasie, 
A ciepièr ja niè bùdu. 
Oj, ustànu ja rànieńko, 
Da umyjusie bièleńko, 
Da siàdu ja pàd akóncam 
Pràciu jàsnaho slónca, 
Wyziràci czarnobróuca. 
Czarnobrówiec z wajny jèdzie, 

Siemióro kóniej wiedziè, 
A nà ósmam sam jèdzie, 
Na ósmom waranièńkuom, 
Na siadèłku załacièńkuom. 
Pryjeżdżàje, daj dùmaje 
Da turèckaho kràju: 
Bieży, miła, da pa lùdzi, 
Ci niè żal tabiè bùdzie. 

1404. W. Od Świsłoczy 

Leżyć mìły na pałù 
Da zwiazàuszy haławù, 
A mlłaja na łàwi 
Abliwàjecsia slazàmi. 
Cìcho, rriła, nie tuży, 
Móża jeszczè bùdu żyu? 
Idzi, mlleńka, da hàju, 
Znajdzì zièlje razmàju, 
A pieramyj na raczcè, 
Wysùsz jeho na rùczce 
I nawary u pitùszcy. 
Ja dà hàju nie dajszłà, 

Zazà mnóju póczta iszłà, 
A jà póczty nie znàju, 
Usio zièljeczko kapàju. 
Kìdaj zièlje kapàci, 
Idzì mìłaho chawàci; 
Kìdaj zièlje z trawóju, 
Zostajèszsie udawóju; 
Kìdaj zièlje z kwiètkami, 
Zostajèszsie ź dziètkami. 
A u tubm zièli żóuty kwiet, 
Bùdzie dziètak póuny świèt! 

1405. W. Od m. Łyskowa (w. Kuklicze) 

Za haroju cìchì wiècier wièje, 
Oj, tàm udówa pszeniczańku sièje, 
Oj, tàm udowa pszenlczańku sièje. 
Jeszczè udówa da domu ni dojszłà, 
Uże udówina pszeniczańka zyszłà; 
Jeszczè udówa na łàwi ni sièła, 
Uże udówina pszenìca (sic) paśpièła. 
Idziè udówa pszenicy (sic) hłedzièci, 

Aż wywieła zazùleczka dzièci. 
Ni kùj, ni kùj, zazùleczka, u nóczy, 
Bo prekujèsz na kalènku uoczy. 
Jak mniè bièdnoj, jak mniè ni kawàci, 
Mièła dziètki, nièkim pasyłàci. 
Adny mièła, to u prócz palecièli, 
A druhije, to pasiracièH. 

(Helèna Wysócka) 
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1406. W. Od Świsłoczy (Pacuje, Dworczany) 

Oj, u sadù, u sadù, u winahràdu 
Stdć sìwy konik na paràdu, 
Nichtó kaniù sièna nie załóżyć, 
Nichtó jemù ceny nie nałóżyć. 
Pryszłó try kùpczyki z Ukraìny, 
Jenyż jemù cenù nałażyli, 
Sto czyrwónych złotych pałażyli: 
Adzìn kupièc kàża, szto kóń dóbry, 
Druhì kupièc kàża, szto kóń drógi, 
Trèjci kupièc sièuszy, daj pajèchau. 
Bieży, bieży, kóniu, usio szyróko, 
Da majè miłói pad waróta, 
Aż niè wyszła ir.ìła, wyszła màci: 
Pakìń, pakiń, ziàciu, szrurmawàci. 
Uże twajù mlłu pachawàli, 
Źuoucieńkim piesóczkam prysypàli, 

Zielónaj muràukaj abłażyli, 
Kryżyk nad hałóukaj pastàwih. 
Skóczyu mlły z kónia jak szalóny, 
Pabièh że u sadóczak, u zielóny. 
Miłaż majà, mìła, sztoż zrabìła, 
Jak miniè z dziètkami astàwiła! 
Cìcho, mìły, cìcho, nie żurysie, 
Pa wiszniówom1 sadù prachadzìsie, 
Niechàj wiètryk hółou prawiewàje, 
Da hałouki rózum prybywàje. 
Oj, mìły, ty pà mniè ni żurysie2, 
Pryżdàuszy ósieni ażenìsie. 
Woźmiesz sabiè żuŭnku u wianóczku, 
Udówinu daczkù, daj paniènaczku, 
Wóźmiesz sabiè żiīonku maładùju, 
Maìm dziètkam màtku nieradnùju. 

1407. 

1 W Lidzkiem od Szczuczyna3 Ostryny, Wasiliszek: zielonum, bièłum, dobrum 2 v. uże ty pa 
mniè, miły, ni żurysie 

Oj, u sàdu, sàdu, u winahràdu Nichtó sièna nie nakuosić 
Staìć sìwy kiībnik na paràdu. Nichtó jemù cany ni (sic) pałóżyć. 



MAŁŻEŃSTWO NIESZCZĘŚLIWE 601 

Iszłó dwa małójcy z Ukraìny, 
Jeny jemù sièna nakasìli, 
Jeny jemù canù pałażyli. 
Sièu małójec stàrszy, daj pajèchau: 
Bieży, kōniu, kraj bałota, 
Swajój mìłoj1 pad warota. 
Nie wyszła żiīonka, da-j cièszcza: 
Pażdży, pażdży, sìwy kónik, jèszcza; 
Twajù miłu pachawàli, 
U wiszniówum sadóczku pałażyli. 
Pryjèchau małójczyk da sàdu, 
Prywiazàu kanià da winahràdu, 
Paszuōu da mìłoj na paràdu. 

1 v. majuoj żuoncy 2 v. a tyż majà młla 

Żiībucieńki piasóczak, razsypìsie! 
Zielón dziernoczak, razchilìsie! 
Ciesówy damóczak, aaczynłsie! 
Majà mìła2, akażysie! 
Ci mniè, mìłaja, da żanicisie, 
Ci mniè, mìła, żurycisie? 
Oj, niè kaźù tabiè żurycisie, 
Każù tabiè żanłcisie. 
Waźmì sabiè żónku maładùju, 
Dziètkam màtku hubreńkuju, 
Maìm dziètkam màtku huoreńkuju. 
Waźmi żuónku u wianóczku, 
Małm dziètkam màtka u piasóczku. 

(J6zia Tkaczuczyszka) 

1408. W. Od m. Łyskowa 

A tàm u pólu pad rakitóju 
Czaławièka zabìto, 
On zabìty pod rakitóju, 
Czyrwónym nakryty. 
Pryletàje k niemù pàwa — 
Żóna maładàja. 
I pakrycie adkrywàje, 
Licó paznawàje. 
Jak paznàła, tak upàła 
Bièdnaja pàweńka: 

Ustàń, ustàń, moj ty mìły, 
Ja tèrez udóweńka! 
A twój kónik waranièńki 
Pa pólu hulàja, 
S kim że bièdna udóweńka 
Terèz razmoulàja? 
Samà u dómu haspadynia, 
Try dnì pièczy nie palìła; 
Tàja pièczka i tàk cièpleńka, 
Bo ślezmì abliłà. 

1409. Słc. Od m. Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 
na mel. nr 1393 

Oj, u pièczy da drówa pałàjuć, 
Màci z synam razmaulàja: 
Ci ty, synku, nahàjki nia màjasz? 
Czamù swajè żuonki nia karàjasz? 
Uczora ź wieczora kamora źwinièła, 
A z pŭołnóczy świèczańka harèła, 
Da bièłaho świètu mìłaja uczernièła. 
Da lażyć mìła jak ùhol czarnièńka, 
Da staìć mìły jak lèbiedź biàleńki: 
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Da ój, màci, paràdnica u chàci, 
Daràdziła, màci, jak żūonku karàci, 
Paràdź ciepièr, màci, dzie jejè pachawàci? 
Pachawàj, synku, u wiszniawóm sadóczku, 
Pastanawì, synku, czyrwónu kalìnu, 
Da bùduć dziètki kalìnu łamàci, 
Bùduć twajù màtku szto dzièń spaminàci. 
Ustawàj, miła, karóuki rykàjuć! 
Puszczàjcia cialàtka, niachàj wysysàjuć! 
Ustawàj, mìła, syn malèńki płàcza! 
Niachàj płàcze, niachàj prypłàkaja, 
Niachàj tóje znàja, szto màtki nia màja. 

(Anièla Masalówa) 

1410 W. Od Rosi (Nowiki). 

na mel. nr 1420 

A pód hàjem, hàjem zielenièńkim 
Wyletàje siw kóń waranièńki, 
Na tóm kóniu żounièr maładzièńki. 
Och, jón sabiè na skrypaczcy hràje, 
Strunà struniè hółas paddawàje. 
Tam màci śdcha syna namaulàje: 
Czy ty, synku, nahàjki ni màjesz, 
Czom ty żónki nìgdy ni karàjesz? 
A zwieczóra kamóra źwinièła, 
Ab póunaczy paścièl hawaryła, 
Pièrad świètam mìłaja skanàła. 
Leżyć mìła jak lèbiedź bièleńki, 
Siedzić mìły jak wóran czarnièńki: 
Oj, màci, màci, paràdnica u chàci, 

Paràdziła jak żŭonku skaràci, 
Paràdź że, jàk jejè pachawàci? 
Złaży, synku, szeukówu saróczku, 
Pachawàjesz u wiszniówam sadóczku. 
Tam nasyplesz wysóku mahìłu 
I pasàdzisz czyrwónu kalìnu. 
Kalì pūojdziesz kallny łamàci 
Bùdziesz swàju młłu paklikàci: 
Oj, ustàn, mìła, mały synók płàcza, 
Mały synók płàcza, cycki chocza! 
Niechàj płàcza, śleźmì zaljècsa, 
Majè sèrce da ciè nie wièrniecsa. 
A ustàń, mlła, kariīouki rykàjuć! 
Puszczàj byczkì, niechàj wysysàjuć! 

(Zósia Żàwaranczycha) 

1411. W. Od Mścibowa (Wilczuki, Ostrowczyce) 
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U czystum póli karczómańka stojàła, 
U tój karczómcy udowańka maładàja. 
Da prylecièło try hałubkł siwych, 
Da pasièli na zielónum jàwary, 
Da skrydałkàmi da usièj dom abnialì, 
Da óczeńkami na usièj dom świecìli, 
Hałaskàmi udówańku budzìli: 

Ustàń, udówa, ustàń, udówa maładà, 
Czùci, czùci, kazàki z wajny idùć, 
Twahó drużkà sìwaho konià wiedùć. 
Oj, nà kóniu da siedèłaczko wisìć, 
A nà siedèłaczku da kaszùla wisìć, 
Ach, kaszùla da usio kruouju zlitàja. 

(Antóni Szyckō) 

1412. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 

Da paszou mużyczók 
U czysto pólo haràć1, 
Ej, ej, u czystum polu harać. 
Da zabyusia chlyèba, 
Chlyèba, soli uziać, 
Ej, ej, chlyēba, soli uziać. 
Da haryè mużyczók, 
Da pahùkuwaja, 
Ej, ej itd. jw. 
Da czużyje żenaczkiè 
Da pałùdnać niesùć, 
Ej, ej itd. jw. 
Adnó majè młleńkaje 
Z abièdam nimà, 
Ej, ej itd. jw. 
Oj, pastàulu ja wałyè 
Na wysókūoj haryè, 
Ej, ej itd. 
A sàm pajdù da dómańku, 
Adwièdaju mìleńkaje2, 
Ej, ej itd. 
Prychódżu ja da dómańku, 

Aż brómańka zamknióna, 
Ej, ej itd. 
Wadzìca ni nószana, 
Rasìca ni trùszana, 
Ej, ej itd. 
Aż majà mìleńkaja3 

Synkà paradzlła, 
Ej, ej itd. 
Samà leżyć nieżywa. 
Ci niè byłó ratùnaczku, 
Ni blłzkaji susiàdaczki? 
Ach, Boża Zbawkielu, 
Daj źnimł majè wałyè 
Da z wysókaji hary, 
Daj wiernł majù żanù, 
Żanu z tàmtaho świètu! 
Nie dzielè miniè maładóho 
Da là dziciàci maładóho. 
O, dzìuny ty czławiècza, 
Ci adzin ty takł na świècia, 
Sztoż hèto za świèt nastàu, 
Kab umiór i znóu ustàu. 

(Teklùsia Tkaczuczyszka) 

1 v. u czystum polu harać 2 v. adwiedać miluju s v. miłaja 
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1413. N. Od Mołczadzi 

Na bałóci wièlkij dym, 
Da pawièsiusie haspadàrou syn. 
Na jakój wièroncy krùtancy? 
Na swojèj żoncy kochàncy. 

1414. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 

Ustànu ja raniùsieńko, 
Umyjusa bielùsieńko, 
A siàdu ja pàd akièncam 
Pràciu jàsnaho słónca, 
Ach, pràciu jàsnaho słónca, 
Ci ni uhlèdzie czarnamórca. 
Czarnamórec z wajny jèdzie, 
Jon siemióra kóni wiedziè, 
A waśmóha waranóha: 
Na jóm siedłó zalatóje, 
Strumniàniki srebrànyje. 
Stau pàd dunàj padjeżdżàci, 
Stàła wadà prybywàci, 
Czarnamórac patanàci. 
Ratùj, ratùj, majà mlła, 
Kalì wièrnie ty lubìła! 

Kab jà umièła papływàci: 
Dàjcie czèłan i wiesiółcy, 
Ratawàłab swajè sèrce! 
A pabiehù ja pà lùdzi, 
Ci nià żal kamù bùdzie? 
Pakùl lùdzi zabrallsa, 
Czarnamórac utapìusa, 
Swajè mìłaści zabyusa. 
Pływì, pływl ty z wadóju, 
Astajùsa ja udawóju; 
Pływì, pływl biareżkàmi, 
Astajùsa z dziètańkami; 
Pływł, pływi ty z krutymi, 
Astajùsa ja z drobnymi; 
Pływi, pływì na piesóczak, 
A jà pajdù u szynóczak. 

(Ànna Słàdka) 
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1415. W. Od Rosi (Krasna) 

A u niedzièlu rànieńko, 
Ej, prybierùsie szczygùlnieńko (sic), 
Prybierùsie szczygùlnieńko, 
Siàdu pràciu jàsnaho slónca, 
Czy niè uhlèdżu (swahó) czyrnobróuca? 
Czarnabrówiec z wajny jèdzie 
I sièmiero kóni wiedziè, 
A nà ósmym waranièńkim 
Da-j i jón sam jèdzie. 
Stau jón kóni napawàci, 
Stàła wóda prybywàci, 
Czarnabróuca zanimàci. 
Ratùj, ratùj, majà młła, 

Kalł wièrnie lubìła! 
Ràda byłàb ratawàci, 
Da-j nie umièju pływàci! 
Oj, pajdù-żeż jà pa lùdzi, 
Czy niè żal kamù bùdzie? 
Pùkil lùdzi zebràlisie, 
Czarnabrówiec patapìusie. 
Pasziību mìły i z wadóju, 
Astajùsie udawoju; 
Pasziīou mìły da z aìram, 
Astajùsie z kawalyēram; 
Paszŭbu mìły z szczupaczkàmi, 
Astajùsie z dziètaczkami. 

1416. W. Od Szydłowic (Ozeranki Wielkie) 

Leżyć mìły na pałù, 
Dùryć majù haławù, 
A mìłaja na łàwi, 
Pahwàje ślezàmi. 
Ni płàcz, mìła, ni tuży, 
Moża daść Biīoh bùdu żyu. 

Idzì, mlła, da hàju 
I nakapàj razmàju. 
Ja razmàju ni znàju, 
Usio u ludzièj pytàju. 
(Je)szczè da hàju rù dajszłà, 
LJże zà mnóju póczta szła: 
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Kìdaj, mìła, kapàci, 
Idzì miłaho chawàci! 
A mìłaja bràsnuła1, 
Rùczańkami splàsnuła: 
Rùta, miàta z trawóju, 
Astajùsie udawoju; 
Rùta, miàta z ćwiètkami, 
Astajùsia z dziètkami; 
Rùta, miàta, żiīouty ćwiet, 

Bùdzie siruot pójen świet! 
Mièsiac, zóra wysóko, 
Ójciec, màtka dalóko, 
Ójciec, màtka dalóko, 
U syrūoj ziemll hłybóko. 
A bracièjka na wajniè, 
Ni dùmaje aba mniè, 
A siestrónka u niewóli, 
Ni dùmaje nikóli. 

1417. W. Od Łyskowa (Wiereszczaki) 

Oj, u sadù wìszeńka2 (2 r.) 
Adnà k druhój chilicsie3, 
A mniè bièdnuj siraciè 
Prychiłicsie nimà dzie. 
Mièsiac, zóra wysóko, 
Ójciec, màtka dalóko. 
Dwa bràciki na wajniè, 
Nie zdùmajuć aba mniè4. 
Dźwie siestruońki u niewóli, 
U ciómnieńkuj kamóry; 
Jeny nie znàjuć aba mniè, 
Szto jà ź mìłym u hniewiè. 

Leżyć mìły na pałù, 
A jà płàczu pa jamù. 
Hódzi5, miła, płàkaci, 
Idzì zièljo kapàci. 
Jeszczè miła nie dajszłà, 
Uże zà jèju poczta iszłà: 
Kapàj, miła, z trawóju, 
Astajèszsie udawóju6; 
Kapàj, mìła, żŭouty ćwiet, 
Bùdzie sirót pówien7 świet8; 
Kapàj, mìła, z traskàmi, 
Abaljèszsie śluozkami. 

1 v. klnuła 2 v. dwie whzańki u sadù 3 v. adnà adnù chilàje 4 v. pazabyli aba mniè 
5 v. pakìń 6 v. paklń, mìlaj kapàci 7 v. pŭouny 8 v. kidaj, młła, z kwiètkami, bo zasta-
nièszsie z dziètkami 
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1418. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 

Oj, ustànu ja rànieńko, 
Da-j umyjusie bièleńko. 
Oj, siàdu ja pàd aknóm 
I wytrusie pałatnóm. 
Pajdù ja u wìszniuu (sic) sad, 
Wìsznia k wìszni chìlicsia, 
Listók z listkóm lìpniecsia, 
A mniè bièdnuj siraciè, 
Nie dà kahó prychilìcisia. 
Mièsiac, zóry wysóko, 
Ójciec, màtka dalóko, 
A braciejkó na wajniè, 
Jon zabyusia aba mniè. 
A siestrà choć pry mniè, 
To pajèdzia dalóko. 

A mìleńki na palù, 
Jeszczè tùha ab jamù. 
Oj, pajdù ja u zielóny bŭor 
Zièljeczko kapàci. 
Ja dà boru ni dajszłà, 
A zà mnuoju póczta iszłà: 
Kìdaj zièljo kapàci, 
Idzì mìłaho chawàci; 
Kìdaj zièljo z trawóju, 
Zastajèszsie udawóju; 
Kldaj zièljo z kwiatkàmi, 
Astajèszsie ź dziètkami; 
Kìdaj zièljo, żuōuty ćwiet, 
Bùdzie ciebiè pójen świèt. 

(Taklùsia Tkaczuczyszka) 

1419. Słc. Od m. Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 
na mel. kołomyjki 

Och, ustànu ja rànieńka, 
Umyjusia bièleńka, 
Uwatrùsia rukawóm, 
Och, siàdu ja pàd akóncam 
Próci jàsnaho sónca. 
Aj, u sadù wìszańki, 
Adnà k adnój chìhcca, 
Listók k listkù lèpicca. 
Jàsny mièsiac wysóka, 
Uojciec, màci dalóka, 
A bràciejka na wajniè, 
Ni zdùmaja aba mniè. 
A siestryca u niewóli, 
Ni zdùmaja nikóli. 

Lażyć mìły na pałù: 
Kìdaj, mìła, żurbawàć, 
Idzì na hóru zièlje kapàć! 
Mìła na hóru ni zajszłà, 
Za jèju póczta iszłà: 
Kldaj, mìła, zièlje kapàć, 
Idzì, mìła, mìłoho chawàć; 
Kłdaj zièlje z ćwiètkami, 
Astajèszsia z dziètkami; 
Kìdaj zièlje z trawóju, 
Astajèszsia udawóju; 
Kìdaj zièlje, ruozny ćwiet, 
Bùdzia udowy pówian świet. 

(Anièla Masalōwa) 
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1420. W. Od Szydlowic (Bancerowszczyzna) 

Q ty, synku, da nahàjki ni màjesz, 
Szto ty, swajè żiīonki ni ukaràjesz? 
Oj, źwieczora kamóranka źwinièła, 
A nà rànku miłaja udubièła. 
Màci, màci, paràdaczka u chàci, 
Paràdziłaż mnie żónku ukaràci, 
Cipièr paràdź, dzie jejè pachawàci? 
Oj, ułaży, synku, tónkuju saróczku, 
Dyj pachawàj u wiszniawùm sadóczku. 
Oj, jàk bùduć sàdaczki razćwitàć, 
To bùdziesz chadzlć i z mìłaju razmaulàć. 

1421. W. Od Rosi (Krasna) 

Oj, staìć wierbà daj karczystaja, 
Majà świekrŭou narawistaja, 
Pakùlja jajè pierawièdała, 
Ni ràz, ni dwà ni abièdała. 
Oj, nawaryła da wieczèrańki, 
Majà świekruou ni wieczèrała; 
Oj, pasłàła daj paścièlańku, 
Majà świekruou ni spàła, 
Cyēłu nóczku pad aknóm stajàła, 
Swahó syna usio namaulàła: 
Waźmì, synku, dracianù nahàjku, 
Spiszy joj cielcó na czórnu hàłku. 

Da pubunaczy paścièl hawaryła, 
Da pubunaczy kamóra źwinièła, 
Pièrad świètam mìła udubièła. 
Oj, ty màci, paràdnica u chàci, 
Paràdziła, jak żuonku skaràci, 
Paràdź ciepièr, dzie jejè schawàci? 
Ustawàj, miła, karŭouki rykàjuć! 
Ustawàj, miła, awièczki blejùć! 
Ustawàj, synók płàcza, cycki chocza! 
Ustawàj, mìła, kalìna zradzìła! 
Niechàj rodzić, choć da ziemli hniècsa, 
Sèrco majo da ciè ni wièrniecsa. 
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DZIECI 

1422. N. Od Mołczadzi 

Czaho,1 hosci, siadzicie nie wiesiołyje? 
Czamu, hosci, nie pijecie, nie zakusywajecie ? 
Ci moj chlebuszek puchou, 
Ci moj miłyj nie wiesioł? 
Kali chlebuszek puchou, budu apałaci, 
Kali miłyj nie wiesioł, budu karaci. 
Budu chleb apałaci, bo ja pracowała, 
Budu miłaho karaci, bo ja prysiahała. 
Mienie maładu wyprawili pa wodu, 
Pa wadzicu idu, jak hałubka hudu, 
Ja wadzicu niasu, prysłuchowajusia, 
Szto maja siemiejka na mianie haworyć. 
Usia siemija, jak siemija, 
A świekrou lichaja syna nauczaje: 

Synku moj, synku, bij swaju żonku, 
Bij jeje, nauczaj pad swoj abyczaj, 
Sztob u karczmu nie chadziła 
I dobra nie nasiła. 
Za szto jaje maju bić, 
Kali umieje usio rabić? 
Sieni, chatu pierajdzie, 
Paściel biełu zaściele, 
Paściel biełu paściele 
I sa mnoju spać laże. 
I paduszka puchowa, 
I zasciłka szeukowa, 
I paścielka biełaja, 
I mnie żonka miłaja. 

[zap.] Mierzej[ewski] 

1423. Sł. Od Rehotny (w. Studerowszczyzna) 
na mel. nr 2133 

Siedzìć miedźwièdź na pókuci, 
Na skrypaczku hràja, 
Niedźwiediìcha na parózi 
Czèpczyk wyszywàja. 

Dwa kapłuny, dwa kapłuny 
Paszlì maład;i, 
Dźwie kakószki, dźwie kakószki 
Da mlynà nasìci. 

[pieśń] babskaja na bankiecie 
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Kaziól mièle, kaziół mièle, 
Kazà zasypàje, 
Kazièniatko malèniatko 
Mièrku adbiràje. 
Mùcha mièsić, mùcha mièsić, 
Kamàr wódu nósić, 
Kazièniatko malèniatko 

Cièsta prósić, prósić. 
A waróna, starà żóna, 
Daj u piècz sadżàje, 
A saróka biełabóka 
Z pieczy wybiràje. 
A tój krumkàcz, mały smarkàcz, 
Bóchan paczynàje. 

(Taklùsia Tkaczuczyszka) 

1424. W. Od Szydłowic (Ozeranki Male, Bancerowszczyzna) 

Kum da kumy pryijèchau: 
Kumà majà, kùmuszka ty majà, 
Czyrwónaja jàhada ty majà! 
Oj, dàj, kumà, haryēchau, 
Kumà majà itd. (jw.) 
Oj, jèsz, kumà, jàhadki, 
Kumà majà itd. (jw.) 
Katóryje sałódki, 
Kumà majà itd. (jw.) 

A katóryje hubrki, 
Kumà majà itd. (jw.) 
Hèto dla majè żuonki, 
Kumà majà itd. (j.w) 
A jà kumù czastawàu, 
Kumà majà itd. (jw.) 
Da nà zàutra zapraszàu, 
Kumà majà itd. (jw.) 

(Marysia Bajarczuczyszka vel Kacierynczyna) 

1425. Słon. Od Kozłowszczyzny 
Kruciolka 

Kum u kumy naczawàu, 
Kum u kurny upìusie, 
Kum u kumy za stólikam 
Szàpaczki zatyusie. 
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1426. W. Od Świsłoczy 

Oj, hróm hrymìć 
I maróz traszczyć, 
Oj, nàsz kum dà kumy \.„ . 
Husaczkà imczyć. j 
Oj, kùmańka, ty hałŭbańka, 
Spieczy ty mniè husaczkà, 
Kaby bylà jùszaczka, 

I jùszaczka, i pietrùszaczka, 
Kumà lùba, kumà mìła, 
Kumà dùszāczka! 
O] i hróm hrymìć, 
I marózina ujècsie, 
Kumà dóma ni mà, 
Usió hóro miniècsie. 

1427. W. Od m. Świs!oczy 

Kum dà kumy pryjèchau, pryjèchau, 
Prywiuoz kumiè haryèchou, haryèchou. 
Och, kumà duszà, duszà, 
Za usiè lùdzi charoszà, charoszà! 
Kum dà kumy pad aknó, pad aknó, 
Kumà jemù tałakno, tałaknó; 
Kum dà kumy na paroh, na paróh, 
Kumà jemù tyc pieróh, tyc pieróh. 
Ach, kumà duszà, duszà, 
Za usiè lùdzi charoszà, charoszà! 

1428. W. Od Mścibowa (Ostrowczyce) 

Dyli, dyli skrypaczka, 
Upàła bàba z prypièczku, 
A dzièd bàbu za ùcho: 
A iA pàdaj, psiajùcho! 
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1429. W. Od Świsłoczy (Kwatery) 

Lùli, lùli, lulàsi, 
Pabìlisie dwa Jàsi, 
Za jakùju pryczynu? 
Za charószu dzieuczynu. 

1430. W. Od Woìkowyska (Wola) 

Hary, hary hàrka, Kùchar na kabyli, 
Pryjèdzie kuchàrka. Dzièci na cielàtach, 
Kuchàrka na karówi, Słùhi na szczaniàtach. 

1431. W. Od Rosi (Nowiki) 

Lulàj, lulàj, spać, 
Màci adnà, baćkóu piać. 
Lulàj, lulàj, małóje, 
Zàutra bùdzie druhóje. 

1432. W. Od Hnieznej i Szydłowic (Kusińce) 
na mel. nr 1466 

Lùli, lùli, lùli, Ulyēz na pałàtki. 
Paszŭou kuot pa dùli, Pałàīki uwarwàlisie, 
Pamaróziu łàpki, Katkù łàpki pałamàlisie1. 

(Bahdanlcha) 

1433. W. Od Wołkowyska (Kołłątaje) 
na mel. nr 1473 

Lùli, lùli, dziètki spać, 
Adnà màtka, baćkcu piać. 

v. pabìlisie 
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1434. W. Od Łyskowa (Kowalowce) 

Chódzić katók pa sielè, Suon dlà dziètak zabràli: 
Nósić dziecièj son u kaszelè1; A ly kócie, wuon, wiīōn, 
Chódzić katók pa kapùści, A nà Zósiu2 son, son. 
Nósić son u bièłoj chùstcy. Idzi, kócie, myszki łapàć, 
Bàby katkà złapàli, Zósia bùdzie samà spać. 

1435. W. Od Porozowa (Wi!ejsze) 

Lùli, łùli, małoje, 
A nà lèto druhóje, 
Hèto bùdzie niàńka, 
A tàm bùdzie làlka. 

1436. N. Od Ostrowa (Nowosady) 

Lùli, lùli, małóje, 
A nà lyēto druhóje, 
Baćko łàpci papleciè, 
Màci syna prywiedziè. 

1437. W. Od Wołkowyska 

Lùli, lùli, dzicià spać, 
Bo paklnu kałychàć, 
A jà maładzièńka 
Pahulàć radzièńka. 

1438. W. Od Wołkowyska 

Lulàj, lulàj, dzicià spać, 
Nimà kamù kałychàć, 
A jà maładzièńka 
Pahulàć radzièńka. 

v. u kiszanl 2 Kàsiu itp. 
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1439. W. Od Szydłowic 

Katók sièry, katók sièry, 
Prybieży da nàs u sièni, 
Bùdziesz u nàs naczawàć 
I dziecmu kalychàć. 

1440. W. Od Wołkowyska 

A ly kócie bùry, 
Ni chadzì pa gory, 
Żdżem na ciè u chàci 
Dzicià kałychàci. 

1441. W. 
na mel. nr 1489 

Chadzìu katók u lesók, 
Znajszuōu sabiè pajasók, 
Usim jahó predawàu, 
A tabiè1 dàrmo dau. 

1442. W. 

na mel. nr 1489 

Paszou katók u lesók 
Pa Hàndzin2 pajasók, 
Pajasoczka ni znasziiōu, 
Sam dà dómu ni pryszŭbu. 

1443. W. Od Zelwy 

Oj, lèlu, lèlu, 
Prau kuot kudzièlu, 
Ni stàło wàłu, 
Padlyēz pod łàwu. 

v. Hanùlcy, Jùzi itd, 2 Jùzin itp. 
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1444. W. Od Porozowa 
na mel. nr 1489 

Na sztó katkà bìci, 
Bùdzie małacìci. 
Za czatyèry zlóty 
Kùpim jemù bóty. 

1445. W. Od Wołkowyska (Wola) 

Chódzić zàjczyk pa kapùści, 
Nosić dzièci u bièłuōj chùstcy, 
A katóro pìśnie, 
To nà zièmlu cìśnie. 

1446. N. Od Mołczadzi 
Brandziuszka 

Chorósze mièsto z pód Wìlni, 
Jèchau dziecìnka na swìni, 
Da jehó dzièwaczka na kaziè, 
Sustrelìsie na łaziè. 
Pastój, dzièwoczka, nièszto skażù, 
Pamieniàjmo swiniù na kazù. 

[zap.] Mierzej[ewski] 

1447. N. Od Mołczadzi (w. Nahorna) 

Skakàła saróka pa płóci, 
Da kazàła małójcy wa złóci, 
Skakàła saróka pa takù, 
Da kazàła dzièwoczki papiakù. 

[zap.] Mierzej[ewski] 
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1448. Sk. Od Suchowoli (Źuchowo) 

n 1 
fz ty, KO - cie war-Tco - c*e, 

Skóczyu katók na płatók 
I ukràu nicièj matók, 
A ty, kócie warkócie, 
Czaho siedzìsz na plócie? 
Oj, bùdziem katà bici, 

Na sztó ukrsu nam nłci, 
Oj, zażenièm, zażenièm 
Da humnà małacì:i, 
Łàpkami zahrablàci, 
A chwastóm zamietàci. 

1449. W. Od Rosi 

Zàjczyku, zàjczyku, 
Dzie ty bywàu? 
U mlyniè, u mlyniè! 
Sztóż ty widàu? 
Miech mukì, miech muki! 

Czom ty nie ukràu? 
Nalecièli màlczyki, 
Da pabìli pàlczyki, 
Nalecièli strèlczyki, 
Lèdwo ja ukràu[!]. 

1450. W. Od Hnieznej (Kusińce) 

Chadzìu katók pa kapùści, 
Nasìu sónczyk u bièłuoj chùscy, 
Usìm sonczyk predawàu, 
A tabiè N. N.1 darmà dau. 

np. Zósiu, Jàsiu itp. 
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1451. W. Od Wołkowyska (Kołłątaje) 

Lùli, lùli, lùli, 
Prylecièli kùry, 
Sièli na waróciach 
U czyrwónych bóciach. 
Stàli sakalàci, 
Da niczahó dàci. 
Wyniasu im hryki 

Pcuny czarawìki, 
Wy:iiasu pszanìcy 
Pcuny rukawì;y, 
A jaczmièniu — żmièniu 
I haróchu tróchu, 
A pszanìcy pou dajnìcy 
I jarycy pou mialìcy. 

1452. W. Od Wołkowyska (Wola) 

Hary, hary hàrka, 
Pryjèdzie kuchàrka. 
Kuchàrka na karówi, 

Kùchar na kabyli, 
Dzièci na cielàtach, 
Słùhi na szczaniàtach. 

1453. W. Od Wołkowyska (Kołłątaje) 

Cybùlica huorka, 
A Marylka zūorka, 
Lulàj, lulàj, dziètki, spać, 
Katók bùdzie kałychàć. 

1454. W. Od Hnieznej (Andrzejowce) 

Bìci kotkà, bìci, 
Nà co póbrau nìci. 
Bìci jègo pałùszkaju, 
Niechàj bièży daróżkaju, 
Daróżkaju da u lasok 

Po Jàsieńka pajasók. 
Trèba z kotka zniàci 
I Jàsieńku dàci. 
Chódzić katók po kapùście, 
Wodzić dziètki po tóm kùście. 

(Małànka Aściłówicz) 
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1455. W. Od Wołkowyska (Koīlątaje) 

Lùli, lùli, lùli, 
Prylecièli kùry, 
Stàli sakatàci, 
Szto dziciàci dàci. 

Adnà kàża: szeleżók, 
A druhàja: pirażók. 
A wy kùry won, won! 
A dziciàci son, són! 

1456 W. 
na mel. nr 1489 

Chódzić katók pa sielè, 
Nósić dzicià u kaszelè, 
Chódzić katók pa kapùści, 

Nósić dzicià u bièłūbj chùsccy. 
Daj katkà złapàli1, 
Dzicià adabràli. 

1457. W. 

Lùli, lùli, lùli, 
Paszūou kuot pà dùli, 
Pamaruoziu łàpki, 

Skóczyu na pałàtki, 
Pałàtki uwarwàlisia, 
Katkù łàpki pabìłisia2. 

1458. W. Od Porozowa (Kusińce) 
na mel. nr 1489 

Oj ty kócie siwy, 
Prósim cibiè u sièni! 
A ty kócie strakàty, 

Prósim cibiè da chàty, 
Bùdziesz u nàs naczawàci, 
Mikołàjka3 kałychàci. 

v. zwiazàli 2 v. pałamalisia :ì v. Jàsieńka itp. 
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1459. W. Od Międzyrzecza (Rudziewicze) 

na mel. nr 1489 

Oj ty kócie siwy, 
Ni chadzì u sièni, 
Oj, ty kócie strakàty, 

Ni chadzi da chàty, 
Bùdziem katkà bìci, 
Na sztó pakràu nìci. 

1460. Sk. Od Suchowoli 

Zàjczyku, zàjczyku, 
Dzie ty bywàu? 
Wa młyniè, wa młyniè! 
Szto ty widau? 
Miech mukì, miech mukì! 

Czom ty nie ukràu? 
Nalecièli krèuczyki, szèuczyki, 
Patili mnie pàlczyki, 
Lèdwo ja udràu. 

(Aleksàndra Daszkièwiczowa) 

1461. Sk. Od Suchowoli 

Czahó ty kószeńka płàczesz, 
Mùsić ty jèści, pìei chóczesz? 
Ja jèści, pici ni chaczù, 

Pa swajó) niedólańcy płaczù. 
Sam kùchar pieczèniu źlizàu, 
A nà miniè, kószeńku, skazàu. 
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1462. W. 

Lùli, lùli, kałyszù, 
Kùpić tàtko baryszù, 
A zà sztó? Za hrószy, 
Jakł barysz charószy. 

1463. W. 

Lùli, lùli, lùli, 
Paszou kiīōt pa dùli, 
Pamaróziu làpki, 

Skóczyu na pałàtki, 
Pałàtki uwarwàlisia, 
Katkù łàpki pabìłisia. 

1464. N. Od Ostrowa (Nowosady) 

Lùli, lùli katóczek, 
Zlizàu bàbki mładóczak. 
Samà bàbka zlizàła, 
Na katóczka skazàła. 
Katók bàbki zbajàusie, 
Pod pierynku schawàusie. 
Bàbka katkà znaszłà, 
Za ùszki natrasłà. 
Paszóu katók płàczuczy, 
Za ì:Ti bàbka skàczuczy: 

Cicho, kócie, nie tuży, 
Jeszczè z hadók pasłuży. 
Słùckaje rabóty, 
Choć niè darahìje, 
Pa tiy załatyje, 
Szyte boty sztycham 
Nasl, kocie, z lbham. 
Czerewì:zko babróm, 
Nasl, dzicià, z dobróm. 
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1465. Sk. Od Suchowoli 

Kóci, kóci łàpki, 
Pajèdziem da bàbki, 
Bàbka daść pirażók, 
A dziedùnio szależók 

I tabàczki rażók, 
I tabàczki niuch, niùch, 
Za hóraczku truch, trùch. 

(Antóni Dzièżko) 

1466. W. Od Łyskowa (Kowalowce) 

Chódzić katók pa sielè, 
Nósić dziecièj siīon u kaszelè1, 
Chódzić katók pa kapùści, 
Nósić sŭbn u bièłiīōj chùstcy. 
Bàby katkà ztapàli, 

Siīon dlà dziètak zabràli: 
A ty, kócie, wiīon, wūon, 
A nà Zósiu2 siīon, siīon. 
Idiì, kócie, myszki łapàć, 
Zósia bùdzie samà spàć. 

v. u kiszanł 2 v. Kàsiu 
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1467. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 1486 

Lùli, lùli, kałyszù, 
Kùpić tàtko baryszù, 
A màma bàlu, 
Szto kałyszu làlu. 

1468. W. Od Mścibowa (Wilczuki) 

Lùli, lùli, kałyszù, 
Kùpić bàćko baryszù, 
A màci zakùski 
Na światy zàpuski. 

1469. Sk. Od Suchowoli 

Hej, dà lùlu, kałyszù, 
Kùpić tàta baryszù, 
A zà sztó? — za hrószy, 
Nasz barysz charószy. 

1470. W. Od Szydłowic (Ozeranki) 

Katók uskóczyu na pałàtki, 
Pamaróziu sabiè łàpki, 
A ty, kócie, warczy, warczy, 
A ty, dzicià, mauczy, mauczy. 

1471. W. Od Wołkowyska (Wola) 

Zàjczyku, zàjczyku, 
Dzie ty bywàu? 
U Warszàwi, na spràwi! 
Sztoż ty widàu? 
Miech mukl, miech mukì! 

Czamù nie ukràu? 
Nalecièli stràlczyki, 
Pabìli mnie pàlczyki, 
Lèdźwie ja udràu! 
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1472. W. Od m. Świsłoczy 
na mel. nr 1486 

A ty, kócie, da dómu, 
Nie każy nic nikómu. 
Nàsza Hanùlka nie śplć, 
Trèba jejè usypìć. 

Lùli, lùli, lùli, 
Usie dzièci1 pasnùli, 
N. N.2 jeszczè, 
Bo rùczkami plyèszcze. 

1474. SŁ Od Ździęcioła 

Ławłu3 tàto suojku, suojku, 
Ławłła màma suojku, siìōjku, 
Ławłli dzièci sūojku, siīojku, 
Kab tiīoj siīōjcy nie ulecièci! 

1475. Sk. Od Suchowoli 

Brèczy mùcha kàle ùcha, 
Kalybku machàju, 
A jà swajù Helènaczku 
Szczère kałychàju. 

v. dziètki - Marylka, Kazùlak itp. s Piosnki dzieciom śpiewane 

1473. W. 
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1476. W. Od Hnieznej (Janysze) 
na mel. nr 1473 

Lulàj, lulàj, lulàj, 
Óczki stulàj, stulàj, 
A jàk praczchnièszsie1, 
To znubu hulàj, hulàj. 

1177. Sł. Gd, Kozłowszczyzny 

Lùli, lùli, lulàju, 
Ja katóczka nałàju2, 
Kab ty, katók, ni chadzìu, 
Kab nàm Jùlki3 nie budziu 

1478. Sk. Od Suchowoli 

Kóci, kóci u dałóni, 
Lepièj làtaś jak łóni. 
Łóni byłà hiyczka, 
A làtaś pszaniczka. 

1479. W. Od Hnieznej (Kusińce) 

Oj, basùju na basù, 
Spiekù katkù kaubasù, 
Màśleczkam pamàżu, 
Katkù ni pakażù. 

1480. W. Od Wołkowyska (Kołłątaje) 

Hary, hary hàrka, 
Pryjedziè kuchàrka 
I prywieziè kóko, 
Daj zalèpić ūoko. 

v. wyspiszsie 2 v. wyłàju s v. Pèłki, ]6zi itd. 
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1481. W. Od m. Świsloczy 

Chódzić pièwień pa kapùści, 
Nósić son u bièloj chùsccy, 
Usièńkim dzièciam pradawàu, 
A Hanùlcy dàrmo dau. 

1482. W. Od Zelwy (Rudziewicze) 

na mel. nr 1507 

Chadzìu katók da u lesók, 
Znajszóu sabiè pajasók1, 
Pamaróziu làpki, 

Skóczyu na pałàtki, 
Stàli łàpki hrècsia, 
Nièdzie katkù dziècsia. 

1483. Sk. Od Suchowoli (Dryha) 

Łàuka, łàuka, 
Aknó, aknó, 
Dźwièry, dźwièry, 
Ziemlà, ziemlà, 

Ścièny, ścièny, 
Łóżko, łóżko, 
Pièczy, pièczy itd. 
Na dwarye maskalè2. (2 r.) 

1 v. pa czyrwóny pajasók 2 v. śpi, bo pryduć maskalè 
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1484. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 

Lulàj, lulàj, muoj synóczak, 
Chto ciè bùdzie kałychàci? 
Bùdzie wièjać bùjny wièciar, 
To tój mianiè pakałysza. 
Lulàj, lulàj, mŭoj synóczak, 
Chto tabiè bùdzie jeść dawàć? 
Bùdzie lecièć da pczółańka, 
Pryniesiè jenà mnie miódu. 
Lulàj, lulàj, muōj synóczak, 
Chto tabiè bùdzie pić dawàć? 
Bùdzie icì druobny dóżdżyk, 
Ta tójże mianiè napóić. 

(Hànka Słàdka) 

1485. L. Od Wasilìszek (w. Korewicze) 

Lùli, lùli, lùli, 
Prylacièli kùry, 
Sièli na warŭotach 
U czyrwónych buotach, 
Stàli sakatàci. 

Nimà czaho dàci: 
Ci jaczmièniu żmièniu, 
Ci haruochu trubchu, 
Hrykì czarawìki, 
Pszanìcy rukawìcy? 

(Antuoś Saładùcha) 
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1486. W. Od Świsłoczy 

Lù!i, lùli, lùli, 
Prylecièli kùry, 
Sièli na warótach 
U czyrwónych botach, 
Stàli sakatàci. 
Niemà czahó dàci: 
Choć jaczmièniu żmièniu, 
Choć horóchu tróchu, 
Hryki czerewiki, 
Jarycy poł mialicy, 
A pszanìcy rukawicy. 

1487. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 1486 

A ty kócie, won, won! 
Na Hanùlku son, son! 

1488. W. Od Wołkowyska (w. Kołłątaje) 

La, la, wouk idziè1! 
A ty, wóucza, pasziību wūon, 
A nà Jàsia mahó2 suon! 

Zwykła pogróżka, gdy dziecię placze, po czym śpiew[ają] 2 v. Andrèjeczka itp. 
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1489. W. Od Hnieznej (Kusińce) 

Lulàj, lulàj, lulàszynki, 
Byłó u màtki try Jàsieńki: 
Adzìa hùsi pasiè, 
Druhì jèści niesiè, 
Trèjci siedzìć na kamièni, 

Dzierżyć trubù na ramièni. 
Oj, pawièszu trubù 
Na zielónum dubù, 
Niechàj wiècier pawiewàje, 
Niechàj samà trubà hràje. 

1490. W. Od Mścibowa (Szandry) 
na mel. nr 1450 

Lùli, lùli, lulàszeńki, 
Mièła màtka try Jàsieńki: 
Adzln hùsi pasiè, 
Druhł jèści niesiè, 
Trèjci siedzìć na kamièni, 
Dzierżyć trubù na ramièni. 
Oj, pawièszu trubù 
Na zielónuom dubù, 
Niechàj wiècier pawiewàje, 
Niechàj trubà samà hràje. 
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1491. Sł. Od Kozłowszczyzny (w. Gierbielewicze) 

Lùli, lùli, lulàsieńki, O, ty dùdkaż majà, 
Byłó u màtki try Jàsieńki: Wiesiełùszka majà, 
Adzin bydło pasiè, Wiesielìż ty miniè 
Druhì jèści niesiè, Na czużuoj staraniè. 
Trèci siadzić na kamièni, Chaj wiècier pawiwàje, 
Dzierżyć dudù na ramièni. (Ni)chàj dùda samà hràje. 

1492. N. Od Molczadzi 

Pierapiółaczka letawàja, A letawàła u pszanlcy, 
Hdzie ty zìmu zimawàła? Zimowàła—wódu płła, 
y krynlcy zimawàła, A letawàła—pszanìcu jèła. 

[zap.] Mierzej[ewski] 

1493. N. Od Mołczadzi 

Da nà hary dubóczak, da nà hary zielónyj, 
Da nà tom dubóczku da pà czatèry listóczki. 
Da nà nièbi mièsiaczyk, da nà nièbi jàśnieńkij, 
Da nà tom mièsiaczyku da czatyēre niedzièlki, 
Da u tych niedzièlkach da pà szèść dzienióczkou. 

[zap.] Mierzej[ewski] 

1494. W. Od Szydłowic 
na mel. nr 1372 

Dàby, dàby, dzieukàm żàby, 
Tyry, tyry, chłópcam syry. 

1495. W. Od Wołkowyska (w. Kołłątaje) 

Idzł, idzi, dóżdżyku, Nakryju talyèrkaju, 
Zwarù tabiè biīorszczyku, Samà pakasztùju, 
Pastàulu pad jèłkaju, Cibiè paczastùju. 
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1496. W. Od Mścibowa (Orańce) 

Oj, z pàd lyèsu, oj, z pàd ciómnaho, 
Oj, z pàd hàju da zielónaho 
Wyszła dzièuka niewiadómaja. 
Wyszła jenà nieznakómaja, 
Stàła jenà u ciómnom lèsi naczawàć, 
Stàła jenà z sałaujàmi razmaulàć: 
Saławièjku, sałaujùszeczko, 

Oj, ty majà rànna ptàszeczko, 
Ci nì byu u majŭoj staraniè, 
Ci nì płàcza ojciec, màci pa mniè? 
Płàcza, płàcza na łuożańku sièdziaczy, 
Pràwu rùczku na sèrdeńku dzièrżaczy, 
Płàcza, płàcza, zabiwàjecsia, 
Chùsteczkaju uciràjecsia. 

(Antdś" Szyćkó) 

1497. W. Od m. Jałówki (w. Nowosady) 

Paleciàła pàwańka pa wysókuj haryē, 
Papuszczàła pièrjeczka pa szeukówuj trawiè. 
Ci żàł tabiè pàwańki, ci pièrja jejè, 
Ci żàl tabiè dzièciatka na czużùj staraniè? 
Nie żàl że mniè pàwańki, ni pièrja jejè, 
Da żàl że mniè dzièciatka na czużùj staraniè. 
Oj, paleczù, paleczù u ojcóu sadók, 
Jak jà stànu kawàci, usiej sàd źwiesielù, 
Jak jà stànu płàkaci, usiej ruod pasmuczù. 
Oj, zaczùu że uojczeńku z biesièdy iduczy: 
Kalì sìwa zieziùlka, to szùhi u łùhi, 
Kalì majó dzièciatko, prybywàj da miniè! 
Bùdu cibiè trymàci siem lyèt u sibiè, 
Bùdu cibiè kamici pszenìcznym chlèbam. 
Wysókamu dzièrawu wierch wiècier ułamàu, 
Najmìlszamu dzièciatku Boh dóli ni dàu. 

(Nastùla Nówikawa) 
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1498. Sł. Od Świsłoczy 

A u nàszoho tàtka 
Charószaja chàtka 

I sadók wiszeniók, 
I cybùli hràdka. 

1499. Sł. Od Derewny i Rehotny 

Sadyē majè, sadyè, sadyè zielonyje, 
A u pièrszom sadóczku zazùlka kukujè, 
Wo, u druhóm sadóczku syn z màtkaju chódzić. 
Syn z màtkaju chódzić, choroszó hawóryć: 
Oj, synu, da synu chto tabiè najmìlszy, 
Ci cièszcza, ci żŭonka, ci màci ródnieńka? 
Wo, mniè cièszcza ndła, jak majmù prywiètu, 
Wo, mniè żónka młła, jak rużówy ćwiètu, 
A màtka radnièńka da mniè najmilèjsza. 
Ciàżeńko radzìła, ciażèj hadawàła, 
U szeukówy pielùszki miniè spawiwàła, 
U cisówy kałyscy miniè kałyhàła, 
U czyrwonuj kalìni miniè kupawàła, 
Daj wièrnai słùżki sabiè nadżydàła. 

1500. Sł. Od Derewny i Rehotny 



632 PIEŚNI RODZINNE 

Za būor soniejko zakacìłasio, 
U hóści da màtki zachacièłasio1. 
Tàja ścièżańka czabrom zarasłà, 
Daj kalinaju daunó zawlsła. 
Taj czabór sarwù, kalinu złamlù. 

Takì u hóści da màtańki pajdù. 
Dzie miniè, màtko, sustryèczàć bùdziesz, 
Czym miniè, màtko, czastawàć bùdziesz? 
Sustryèczàć bùdu pad nówym2 dwaróm, 
Czastawàć bùdu winóm3 da miedóm4. 

(Taklùsia Kałmanczà) 

1501. W. Od Szydłowic 
Kruc[iołka] na mel. nr 274 

A u haródzi rèpka, 
Pièrez płubt nacìnka 
Znàje miniè Biīŭh i lùdzi, 
Szto jà siracłnka. 

1502. W. Od Szydłowic 
Mieciel[ica] na mel. nr 144 

Oj, wydu ja maładzièńka, 
Stànu kàle płótu, 
Nichtó miniè nie zaczèpić, 
Bièdnuju sirótu, 

1503. W. Od Rosi (w. Nowiki) 
Kruc[iołka] na mel. nr 146 

Siracìna róbić 
Ad nuoczy da niīoczy, 
Na sirotu kàżuć: 
Zaspànyje līoczy. 

1 v. za bŭbr sóniejko zakacìłasio, 2 v. bièłym 
ej, ej, zakacllasio, 3 plwam 
mnie dà màtki u hóści zachacièłasio, 4 winóm 
ej, ej, zachacièłasio. 
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1504. N. Od m. Stwołowicz (w. Haciszcze) 

Kalìna, malìna, czahó u łùzi staìsz1? 
Ci wiètru baìszsie, ci dażdżù żadàjasz? 
Ja wiètru nie bajùsie i dażdżù nie żadàju, 
Na majubm mièscy zielón jàwar raściè, 
Zielón jàwar raściè, dubówaje lìścio. 
Dzieuczyna siróta, czamù chmùrna, ni wiesióła? 
Ci twajà głùwka bóli, ci tabiè świet zaniewólen? 
Majà głouka (sic) nie bóli, da jà bièdna siróta, 
Szto nì dau Biīoh dóli jak majuoj radzìmi. 
Majà radzlma bahàta i szczaślìwa, 
Usio pjè i hulàja, i usió dóbraje màje, 
A )à, bièdna siróta, ni pjù, ni hulàju, 
Ni pjù, ni hulàju i niczóho ni màju. 
O Bóża, mŭoj Bóża z wysókaho nièba, 
Nie dàj ża mniè, Bóża, służèbnaho chlèba, 
Bo służèbny chleb bàrzo jon patùżny, , 
Chto jehó ukùsić, to zapłàkać mùsić. 
Ukróić cièńko jak jàk klenówy lìstek (sic), 
Pytàje u miniè, ci źjàdła uszystek? 
Źjàdła ja, źjàdła u sièniach za dźwieràmi, 
U sièniach za dźwieràmi abhłàsie drūobnymi ślezàmi. 
Na harè cèrkouka, cèrkouka stajàła, 
Tam dzieuczyna siróta szlub szlubawàła, 
Szlub szlubawàła i u szlùba pytàła: 
Szlùbie, szlùbie, skaży mnie wièrnu pràudu: 
Ci szlùb szlubawàci, ci hóry kapàci? 
Hóry kapàuszy wadzìcy napjùsie, 
A ź nialùbym na wièk utapłùsie. 
Hóry kapàuszy, siàdu sapaczynu, 
A z nialùbym drùhom na wièki zahinu. 

(Uljàna Klinkowiczówa) 

1 v. stoisz 
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1505. N. Od Molczadzi (w. Nahorna) 

Màła ptàszka, màła, màła, niewielìczka, 
Kudy zachacièła, tudy palecièła. 
Ci u bór pa jàhadki, ci u łùh pa kalłnu, 
U łùh pa kalìnu, u bór pa jàhadki? 
U bóry jàhadki, to tyje sałódki, 
Szto u łùzi kalìna, to tàja hórka, 
Hórka dóla, hórka, hórka paraboczaja, 

Jeszczè harczèjszaja, to dà siróczaja. 
Puścì, czużà màci, puści pahulàci! 
Idzì, czużà dzicià, idzl nie zabaulàjsia, 
Na parózi stàuszy nazàd waraczàjsie. 
Badàj czużà màci màrnie zaprapàła, 
Jak-żè siracìnu za świèta zmiàła. 

[zap.] Mierzejfewski] 

1506. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 

Saławièjku malèńki, 
Twoj hałasók ciènieńki, 
Nia szczabiaczy pad aknóm, 
Nia zadawàj żàlu mnie, 
Szto jà u czużój staraniè, 
Biez matùleńki swajè. 
Usiu kraìnu abyszłà, 

Nidziè màtki nia znaszłà. 
Pryszłà ja k jàbłyncy, 
Swajè màtki mahìłcy: 
A ustàń, màtka, nia leży, 
Rabótańku pakaży. 
Bùduć lùdzi sudzìci, 
Szto nià umièju rabìci. 

(Hànka Słàdka) 

1507. W. Od Szydłowic (Ozeranki Wielkie) 
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Saławièjku rabièńki, (2 r). 
Ni szczabiaczy rànieńko, 
Oj, nì siadàj na akniè, 
Ni zadawàj żàlu mnie. 
Mnie trùdno, nàdto trùdno, 
Och, u czużój staraniè, 
Och, trùdno mnie biez ródu 
Ta tàk kàmień u wadù. (?) 
Kàmień u wadziè pależyć, 
Mnie bièz ródu trùdno żyć, 
Woch, pajdù ja plàczuczy, 
Swajè màtki ìszczuczy. 
Znaszlà u póli jelìnku, 
Swajè màtki mahìłku: 

Oj, ustàń, màtko, ni leży, 
Da rabótu pakaży. 
Oj, ustàłab, ni mahù, 
U syrù ziemlù i u dymù 
Majè rùczki złażóny, 
Da u trunìcu ułażony, 
Majè óczki spluszczóny, 
Da u piesóczak ułażóny. 
Oj, u póli kałasók, 
Majè màtki hałasók. 
Zydzì, zydzì, mièsiacu, 
Da ty jàsna zórańka, 
Aświecì mnie daróżańku 
Da ciómnaho gróbańku. 

(Adàś Mikałùć) 

1508. W. Od m. Świsłoczy 

Saławièjku malèńki, 
Twubj hałasók tónieńki, 
Nie szczabieczy u jełiniè, 
Nie zadawàj żàlu mniè. 
Tólki świètu pierajszubu, 
Nihdziè ródu nie znaszóu, 
Tólki znaszubu dalìnku, 
Majè màtki mahìłku; 
Na mahìłcy kałasók, 
Majè màmy hałasok. 
Stau kałasók raźćwitàć, 
Stàła màtka promaulàć: 
Kudèju ty, synkù, iszou,' 
Szto ty miniè tut znaszuou, 
Paczómże-ż ty uhadàu, 

Szto mahìłaczku paznàu. 
Czy ź wiètrykom, czy z dażdżóm, 
Czy z bystraju wadóju, 
Czy z lichóju dólaju? 
Ni ź wiètrykom, ni z dażdżóm, 
Ni z bystraju wadoju, 
Da z lichóju dólaju. 
Idzì, synku, u wièlki świet, 
U miniè tabiè mièsca niet, 
Nie mahù da ciebiè ustàć, 
Syrój ziemlìcy padniàć. 
Skrapìu piasóczak śłózkami, 
Prasìu màtki słoukami: 
Uzdychnì, màtko, da Bóha, 
Jakó u synka swajeho. 



636 PIEŚNI RODZINNE 

1509. N. Od m. Mołczadzi (w. Swaroćwia) 
na mel. „A u lesi na Polesi, tam karczma stojała..." 

Zakawàła zieziùleńka cièraz sad lèciaczy, 
Zapłàkała sirótańka na słùżbu1 iduczy. 
Akazàusia jūoj Pàn Bŭoh na wysókom nièbi: 
Czahó płàczasz, sirótańka, czahó tabiè tryèba? 
Oj, jàkża mnie ni płàkaci, miīojża miībcny Buoża, 
U miniè czuży bàćko da-j czużàja màci, 
Ni spahadàje u rabóci2 czużóho dziciàci. 
Oj, nì płàcz-ża, siracina, ni płàcz, maładàja, 
Dau Buoh tabiè rùki, nóhi, jàśnieńkije līoczy, 
Pracùj, harùj, sirótańka, da ćuomnaji nuoczy. 

(Teochflla...) 

1510. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 1258 

Zakawàła zieziùlańka pieràz haj letuczy, 
Zapłàkała siratèńka na słùżbańku iduczy. 
Oj, zaczùu tóje Syn Bóży z wysókaho nièba: 
Skaży, skaży, siratèńka, czahó tabiè trèba? 
Dau ja tabiè rùczki, nóżki, świetlèńkije óczy. 
Chadzi, rabì, siróteńko, da ciómnaji nóczy. 
Kab rabìła, nadrabìła, rùczki adrabìła, 
Takì majà rabótańka nikómu ni mìła, 
Kab ràbiła, nadrabìła niīoczki ni daspàuszy, 
Sùdzić miniè majà pàni ludzièj prynaniàuszy. 
A kali daść jenà chlèba jak klenóu listèńko, 
To u wièczary pytàjecsia: Ci ty źjèła usièńko? 
A Bóża mūój milusieńki z wysokaho nièba, 
Nie dàj, nie dàj że nikómu służyèbnaho chlèba, 
Służèbny chleb wièlmi smàszny, da niè pażytèczny, 
Bo chtó jehó annó ukùsić, toj zapłàkać mùsić. 

1 v. słùżbanku - v. rabótańcy 
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1511. W. Od Szydłowic i Hnicznej (w. Ozeranki Wielkie) 

o 

[Zakawała zieziuleńka... itd. jak pod nr 1510] 

(Magdula Bojarczykówna) 

1512. Sł. Od Kozłowszczyzny 
(ok. Bienickowszczyzna) 

Lacièła ziaziùlańka czèraz sad kujuczy, 
Zapłàkała sirótańka na słùżbańku iduczy. 
Akazàusia syn Bóży z wysókaho nièba: 
Czahó płàczasz, sirótańka, czahó tabiè trèba? 
Oj, dàu tabiè rùczki, nóżki, swiàtleńkija ilōczki, 
Rabì, pracùj, sirótańka, aż dà ciómnaji nuōczki. 
Oj jà rablù, ja pracùju, nimà kalì sièści, 
A jàk przydzia niadzièlańka, nimà czahó zjèści. 
Jak służèmnaho chłyèba ukuszù, 
Taj zapłàkać mùszu. 

(Brón. Malèwski) 
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1513. N. Od m. Ostrowia (w. Uciosy) 

Oj pàd hàjem zielanièńkim 
Słàła dzièuka lon bièleńki, 
Janà słàła pryściłàła, 
K syrŭoj zièmli prypadàła: 
Ziemlàż majà syrèńkaja, 
Dólaż majà milèńkaja, 
Uziałà wójca, uziałà màtku, 

Uziałà majù usiu radzìmu, 
Waźmìż miniè siracìnu. 
Ciebiè uziàuszy, hnìci bùdziasz, 
A dolu dàuszy, życi bùdziasz. 
Adnù dólu — chlèba wólu, 
A druhùju hraszawùju, 
A trèjciuju budź jakùju. 

(Audócia Karpièjczyk) 

1514. Ng. 

Oj, pàd hàjem zielenièńkim 
Rwàła dzièuka lon bièleńki. 
Rwàła, rwàła, tonko słàła, 
K syrój ziemli prypadàła: 
Ziemlàż-ż majà syrènkaja, 
Uziałà wiīojca, uziałà màtku, 
Waźmisz mianiè, sirótańku. 
Ja niè chaczù cibiè bràci, 

Każù tabiè dólu dàci; 
Dólu dàuszy, życi bùdziesz. 
Jèchau kazàk z Ukrainy: 
Dzièucza-ż majàj nia żurysia, 
Ja sàm młódy żurbù màju, 
Bo z kónika nie zsiedàju, 
Z stremión nóżak nie wymàju. 

1515. W. Od m. Jałówki (w. Nowosady) 
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Oj, pàd hàjem zielenièńkim 
Słàła dzièuka luon bièleńki. 
Jenà słàła, pryściłàła, 
K syrój ziemlè prypadàła: 
Ziemlà majà syrèńkaja, 

Uziałà mahó mìleńkaho, 
Uziałà uojca i matùlu, 
Waźmì miniè, maładùju, 
Waźmì miniè, maładùju, 
Jak wìszeńku sadawùju. 

(Nastùla Nōwikawa) 

1516. N. Od m. Horodyszcza (w. Sieńkowce i Zaosie) 

Saławièjko rabièńki, 
Twŭoj hałasók tónieńki, 
Ni szczabiaczy rànieńko, 
Zaszczabiaciy skóro świet, 
U mieniè màtki, baćkà niet. 
I ni sióstry, ni bràta, 
To jà wièczna sirota. 

(Siemión Surmà) 

1517. W. Od Łyskowa (Kuklicze, Kowalowce, Wereszczaki i in.) 
na mel. nr 272 

Zażuryusie niszczaślłwy pa szczàści, pa dóli, 
Da prapàu ja, maładzièńki1, jak bylinaczka u póli. 
Sztoż bo tó za bylinka, pa jój wièciar szàstaje, 
Bièdna tàja siracìna, szto ródu ni màje. 

v. astajùsie u czużych lùdziach 
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1518. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 
na mel. nr 3320 

Iszóu Boh daróhaju, 
Sustryèu sabiè sirótańku: 
Sirótańka malèńkaja, 
Kudy idziè sirótańka? 
Idù, Bóża, błukàjuczy, 
Swajè màtki szukàjuczy. 
Oj, dziunàja sirótańka, 
Uwajdzì sabiè da lesóczku, 
Da wyłami kallnaczku, 
Stùkni màtcy u mahiłaczku: 
Ustań, màtko, umùj miniè, 

Umùj miniè, uczaszy miniè, 
Uczaszy miniè, ubiary miniè! 
Niechàj ciebiè màczacha1 myja, 
Niechàj ciebiè czèsza, 
Niechàj ciebiè prybiràja. 
Jak miniè maczacha2 myja, 
To majó sèrdeńko nyja; 
Jak jenà mieniè czèsza, 
To majè kubski rwùcsia; 
Jak jenà mieniè prybiràja, 
To ciàżeńko praklinàja. 

(Teklùsia Tkaczuczyszka) 

1 v. czużàja maci 2 czużàja màci 
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1519. Ng. 

Pa kłàdaczcy szła, pa tónieńkoj, 
Kłàdaczka dzybnùłasia, 
Sukiènaczku zamaczyła. 
Na bièrah wyskaczyła, 
Sukiènku wysuszyła. 

Ja dà swajho ródu, 
Choć pà szyju u wodu, 
Ja dà swajè radzìmińki, 
Choć ciómnaj-i hadzìnańki. 

1520. Ng. 

Pa kłàdaczcy szła, pà tónieńkoj, 
Kłàdaczka dzybnùła, 
Ja maładà utanùła. 
Sukiènku zamaczyła, 
Na bièrah wyskaczyła, 

Sukiènku wysuszyła. 
Ja dà swajhó ródu, 
Choć pà szyju u wódu, 
Ja dà swajè radzimańki, 
Choć ciomnaj-i hadzìnańki. 

1521. W. Od m. Porozowa (w. Hornostajewicze) 
na mel. krakowiaka 

A Bóża, miīōj Bóża, 
Bóża moj jedyny, 
Wynieś miniè, Bóża, 
Z tutèjszej kraìny. 

Ach Bóża, moj Bóża, 
Szto czużàja màci, 
Mnie hałouka bóhć, 
Jenà kàża ustàci. 

(Marysia Łamaclcha) 
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1522. Sł. Od Ździęcioła, Kozłowszczyzny 
(Paprockowszczyzna) 

Pamrù, pamrù, bàbka, pamrù, pamrù, lùbka, 
Pamrù, pamrù, ty majà siwàja1 holùbka. (2 r.) 
Z kim jà bùdu życi, mŭoj miły dziadóczku, 
Z kim jà bùdu życi, siwy2 hałubóczku? 
Żabrawàci, bàbka, żabrawàci, lùbka, 
Żabrawàć, ty majà siwàja hałùbka. (2 r.) 
Dzież jà bùdu żabrawàć, miīoj miły dziadóczku, 
Dzież jà bùdu żabrawàć, siwy hałuboczku? 
Pa dwaràm, lùbka, pa dwaràm, ty majà siwàja hałùbka. (2 r.) 
Bùduć sabàki kusàci, muoj miły dziadóczku, 
Bùduć sabàki kusàci, siwy hałuboczku. 
Baranìsia, bàbka, baranlsia, lùbka, 
Baranisia, ty majà siwàja hałùbka. (2 r.) 
Czym jà bùdu baranìćsia, moj mìły dziadóczku, 
Czym jà bùdu baranìćsia, siwy hałubóczku? 
Kijóczkami, bàbka, kijóczkami, lùbka, 
Kijóczkami, ty majà siwàja hałùbka. (2 r.) 
Dzież kijóczka uziàci, mŭoj mìły dziadóczku, 
Dzież kijóczka uziàci, siwy hałubóczku? 
U lyèskù, bàbka, u lyèskù, lùbka, 
U lyèskù, ty majà siwàja hałùbka. (2 r.) 
Czym jahó zrubàci, mūōj mìły dziadóczku, 
Czym jaho zrubàci, siwy hałubóczku? 
Sakfèrkaju, bàbka, sakièrkaju, lùbka, 
Sakièrkaju, ty majà siwàja hałùbka. (2 r.) 
Dzież sakīèrki uziàci, muoj mìły dziadóczku, 
Dzież sakferki uziàci, siwy hałubóczku? 
U kawalà, bàbka, u kawalà, lùbka, 
U kawalà, ty majà siwàja hałùbka. (2 r.) 
Czym jamù płacici, mūoj mìły dziadóczku, 
Czym jamù płacìci, siwy hałubóczku? 
Hraszyma, bàbka, hraszyma, lùbka, 
Hraszyma, ty majà siwàja hałùbka. (2 r.) 
A dzièż hrószaj uziàci, miīōj miły dziadóczku, 
A dzièż hrószaj uziàci, siwy hałuboczku? 
U carà3 bàbka, u carà, lùbka, 
U carà, ty majà siwàja hałùbka. (2 r.) 
Jak dà jaho dajcì, miīōj mity dziadoczku, 
Jak dà jahó dajcì, siwy hałuboczku? 
Kalènkami, bàbka, kalènkami, lùbka, 

1 v. słwaja 2 v. sìwy 3 w Sokólskiem: U krola, babko itd. 
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Kalènkami, ty majà siwàja hałùbka. (2 r.) 
Jak u jahó prasici, moj mìły dziadóczku, 
Jak u jaho prasìci, siwy hałubóczku? 
Pakłanìsia, bàbka, pakłanìsia, lùbka, 
Pakłanìsia, ty majà siwàja hałùbka. (2 r.) 
Jak jamù kłàniacsia, moj mlły dziadóczku, 
Jak jamù kłàniaćsia, siwy hałubóczku? 
Nìziańko, bàbka, niziańko, lùbka, 
Nìziańko, ty majà siwàja hałùbka. (2 r.) 

(Bronìsław Malèwski) 

1523. N. Od m. Ostrowa (w. Uciosy) 
Babska v. Baba 

Da kaliż umrèsz, dzièduszko mŭoj, 
Da kalì umrèsz, sìwieńki muoj? 
U sièradu, bàbko, u sièradu, lùbku, 
U sièradu, ty majà sìwaja hałùbko. 
Dzież ciebiè pachawàć, dzièduszko mubj, 
Dzież ciebiè pachawàć, sìwieńki muoj? 
Pad kaściółam, bàbko, pad kaściółam, lùbko, 
Pad kaściółam, ty majà siwaja hałùbka. 
Dzież mniè hroszaj uziàć, dzièduszko miībj? 
U karalà, bàbko, u karàla, lùbka, 

81» 
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U karalà, siwaja ty majà hałùbka. 
Karół hrószaj nie dajè, dzièduszko mŭoj, 
Karól hrószaj nie dajè, sìwieńki mūoj. 
To paprasì, bàbko, to paprasi, lùbko, 
Paprasì, ty majà sìwaja hałùbko. 
Karól bjècca, dzièduszko muoj, 
Karól bjècca, siwieńki rnuōj. 
Baranìsie, bàbko, baranisie, lùbko, 
Baranìsie, ty majà sìwaja hałùbka. 
Czym mniè baranìcca, dzièduszko mūoj? 
Kìjam, bàbko, kìjam, majà łùbka, 
Kìjam, majà sìwaja hałùbka. 

(Aksiènia Sàuczyk) 

1524. W. Od Piesek 

Adzìn u siestry bràtko 
I toj Mikołàjko, 
Oj, lùli, lùli, 
I tój Mikołàjko. 
Oj, nà skrypańku hràje, 
Siestrù namuōulàje, 
Oj, lùli lùli, 
Siestrù namuoulàje. 
Raścì wièlka, bielàwa, 
Jak u lyèsi sósna, 
Oj, lùli, lùli, 
Jak u lyèsi sósna. 

Aadàm cibiè zà muż, 
Zà muż u nówu chàtu, 
Oj, lùli, lùli, 
Zà muż u nówu chàtu. 
A jà nówuj chàci 
Lublù żyto żàci, 
Oj, lùli, lùli, 
Lublù żyto żàci. 
A jà u nówuj chàci 
Lublù pahulàci, 
Oj, lùli, lùli, 
Lublù pahulàci. 



RODZINA 645 

1525. L. Od Wasiliszek (w. Korewicze) 

A u puoli subsna, pad sasnóju wisznia, 
Usia majà radzìma na hulànie wyszła. 
Radzłma hulàje, miadūok papiwàje, 
U hłybuokuj krynìcy wadà wysychàje. 
U krynicy wysŭochnie, a u ryēczcy prybùdzie, 
Pamryè uojciec, màci, haścìnki ni bùdzie. 
Pierakinu kłàdku cièraz bystru ryēczku, 
Pajdù da matùli choć u ćūomnu nuōczku. 

(Àńcia Saruokawa) 

1526. Sl. Od m. Dworca i Molczadzi (w. Studerowszczyzna) 

Wolno 

Oj, u pólu sósna, pad sósnaju w-ìsznia, 
Usia majà radzina na hulànio wyszła. 
Hulàja, hułàja, miedok papiwàja, 
U pólu krynìca, wadà wysychàja. 
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U krynìcy wyschnie (sic), to y ryèczcy prybùdzie, 
Pakùl màtka żywa, mnie haścłna bùdzie. 
Pamiór acièc, màci, usia majà radzìma, 
A jà astałàsie bièdna, nieszczaślłwa. 
Oj, u póli ryèczka bierażoczki znósić, 
Tam bràtko siestrycy i u haścìnu prósić. 
Siestryca ustupàje, bracièjkou witàja, 
Siedzić bratowàja, skrywo pahladàja. 
Ach, ty majà mìła, nie pahladàj skrywa, 
Bo majà siestryca nie sztó dzień u haścinach. 

(Palùsia Leukièwiczawa) 

1527. W. Od m. Świsloczy i Brzestowicy 

Och, kaciłasie czórnaja hàłka 
Z pód ziełónaho hàju, 
Och, bièdna majà da hałówańka, 
Szto jà ródu ni màju! 
Och, jèst u miniè rŭod, 
Och, jèst u miniè rod 
Da dalóko ad miniè, 
Wyrakàjecsie, wyrekàjecsie 
Usia radzimańka miniè. 
Och, jàk wy'du ja za waróta, 
Dunàj wadù kałysza, 
A bràt da siestry da rodnieńkaj 
Druobnyja listy pisza. 
Oj, stàrszy pisza, oj, stàrszy pisza, 
A mièńszy adsyłàje: 
Czamù, siestruonku, czamù, ruodnieńka, 
U haścini nie bywàje? 
Jak mniè, bràtkó, jak mniè, ródnieńki, 
U haścìni bywàci? 

Pazarastàli ścièżki, dariīożki, 
Nie mahù prataptàci. 
Najmì, bratkó, najmì, ruodnieńki, 
Usie skrypki da cymbàły, 
Niechàj prachódziać, niechàj pratópczuć 
Darożańku u hàju. 
Tabiè, bratkó, tabiè, riīodnieńki, 
Na pacièchu, na ràdaść, 
A mniè maładój, takój nieszczàsnoj, 
Na hórszuju żàłaść. 
Majè wały paławièńkije, 
Czamù wy niè haryècie? 
Lyèta majè da maładyje, 
Czamù tak màrnie idziècie? 
Na wały pùhi, na wały pùhi, 
A nà kóniki pùta, 
A kàb nie tàja sèrce dzieuczyna, 
To nie byuby ja tùtaj. 

1528. W. Od m. Łyskowa 

Na tyczyni chmiel szumièje, 
Ach, Bo.ża mŭoj, mniè muż bijè! 
Pryjèdź, pryjèdź, ojczùleńku, 

Pryjèdź, pryjèdź, drogiùsieńki, 
Oj, pażałùj miniè! 
Ojczùleńko pryjèchauszy, 
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Za stóliczkom pasidzièuszy: 
Bij, bij, zièńciu mūoj, 
Żónku swóju, żónku swóju, 
Daczkù majù, prywiazàuszy! 
Na tyczyni chmiel szumièje, 
Ach, Bóża moj, mniè muż bijè! 
Pryjèdź, pryjèdź, matùleńka, 
Oj, pażałùj miniè! 
Matùleńka pryjèchauszy, 
Za stóliczkom pasidzièuszy: 
Bij, bij, zièńciu muoj, 
Żónku swóju, żónku swóju, 
Daczkù majù, prywiazàuszy! 
Na tyczyni chmiel szumièje, 
Ach, Bóża moj, mniè muż bijè! 
Pryjèdź, pryjèdź, siestryleńko (sic), 
Pryjèdź, pryjèdź, drogiùsieńka, 

Oj, pażalùj miniè! 
Siestrynieńka pryjèchauszy, 
Pad akiènkam pastajàuszy: 
O, Bóże muoj mìły, 
Żèby mnie tàk bardzó bili, 
Bàrdzo bìli prywiazàuszy! 
Na tyczyni chmiel szumièje 
Ach, Bóże moj, mniè muż bijè! 
Pryjèdź, pryjèdź, bratùleńku, 
Pryjèdź, pryjèdź, drogiùsieńki, 
Pażałùj ty miniè! 
Bratùleńko pryjèchauszy, 
Za stóliczkom pasiedziàuszy: 
Szwàgrze rodzóny, 
Bèdziesz za łèb wywodzóny, 
Nie bìj żónki prywiazàuszy! 

(Jànko Stasiukièwicz) 

1529. W. Od Szydlowic (Źeniowce) 

A mój bràtko z wójny jèdzie, 
Siestrà ad bóndara idziè. 
Bràt z siestróju witàjecsa, 
U siestrùnki pytàjecsa: 
Czyjà hèto kołysaczka? 
Czyjà hèto dziecìnoczka ? 
Kołysaczka stalàrskaja, 
Dziecinaczka bandàrskaja, 

A, mój bratkó radniùsieńki, 
Ni bìj miniè u subótańku, 
Da bij miniè u nidzièlańku. 
Jak usiè lùdzi źjeżdżàjucsa, 
A dzièwaczki źbiràjucsa. 
Och, milmino czy niè winó zielónaje, 
Jenó miniè z umà źwiełó. 

(Sciepùla Znàjdaczka) 
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Saśnìusio mnie són dziunièńki, 
Znàci pamiór brat radnièńki. 
Oj, sièlab ja, pajèchałab, 
Swajhó bratkà adwièdałab. 
Siestrà na dwiīor źjeżdżàja, 
Brat akónco aàtwaràja: 

Chawàj, żanà, chleb iz stałà, 
Jèdzie, jèdzie siestrà radnà. 
Cicho, bratkó, ni ulenkàjsia, 
Da z abièdam ni chawàjsia, 
Oj, jè u miniè chleb u wózi, 
Bùdu mièci półudziań u darózi. 

(Pałùsia Leukièwiczycha) 

1531. W. Od m. Łyskowa (w. Kuklicze) 

Oj, pryśnìusie son dziunièńki, 
Pamiór, pamiór brat radnièńki, 
Pajèdu ja adwièdać 
I zawiezù abièdać. 
Padjehdżàju pad waróta, 
Siedzìć bratkó na ganóczku: 
Chawàj, mìła, chlyèb, subl z stałà, 

Jèdzie siestrà bizdólnica, 
Jenà wielka hałódnica. 
Siestrà toje jak paczùła, 
Nazàd kóni zawiernùła: 
Jeść u miniè chlyèb, sūol u wózi, 
Bùdzie pałùdziań u darózi. 

1532 a. W. Od m. Brzestowicy i Świsłoczy 

A sztó-że tó za świèt nastàu, 
Szto bràt siestry lubìć nie stàu. 
Prymàj, mìła, uże chlèb z stałà 
Jèdzie u hóści siestrà majà. 

A siestrónka toje uczùła, 
Nazàd kóni zawiernùła: 
Cìcho, bratkó nie czużàjsie, 
Z swaìm chlèbam nie chawàjsie, 

1530. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 
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Jest u miniè chlyèb u wózi, 
Bùdzie abièd u darózi. 
Pryjèdź, pryjèdź, bratkó, u hóści, 
Majà chàta na pamóści, 
Ja usiehó dastàtkam màju, 
Nic àd ciebiè nie schawàju. 
A chóć móża i pażyczu, 
Ciebiè, bratkó u hóści kliczu, 
Szto niè stànie, prykupùju, 

Ciebiè, bratkó, paczastùju. 
Brat nà tóje zaumièusie, 
Siestrónancy upakaryusie, 
Aż dà nóżek pakłanìusie: 
Nie hnièwajsie, sióstro mója, 
Nas nà świècie annó dwóje! 
Ale ty, bratko, nie znàjesz, 
Pred siestróju chlyèb chawàjesz! 

1532 b. Od Szydłowic (w. Ozieranki Wielkie) 

[A szto-że to za świet nastau... itd. jak pod nr 1532a] 

1533. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 
na mel. nr 2561 

Oj, zà hàjam zielonieńkim 
Słàła dzièuka lon bièleńki. (2 r.) 
Joj prysnìusa son dzìunieńki, 
Jejè bràtko radzónieńki... 
Każù kóni zakładàci, 
Da bracièjka pajeżdżàci. 
Jèdu póle i druhóje, 
A nà trèjcie koń stupàje, 
Muż dà żeny pramaulàje: 
Prymì, żónko, chleb iz stałà, 
Bo jèdzie siestróńka majà. 

A siestrónka tóje czùła, 
Nazàd kóni zawiernùła. 
Miènszy bràtko zażuryusa, 
Wyszou, siestroncy skłanìusa: 
Uwàjdzi, siestrà, abièdaci, 
Mahó bytu adwièdaci. 
Jeść u mianiè chleb u wózi, 
Bùdzie abièd miīoj u darózi, 
A pieczènia u papièru, 
Sto dukàcikou u kiszèni. 

(Ànna Słàdka) 
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1534. W. Od Szydłowic (Ożeranki Małe, Bancerowszczyzna) 

Oj, pryśnìusie son dzìunieńki, (2 r.) 
Oj, sztó umior bratkó ródnieńki. 
Trèba sièchczy, pajèchaci, 
Swahó bratkà adwièdaci. 
Oj, nà nadwóraczak zjeżdżàje, 
Brat u akiènca pahledàje: 
Prymaj, żónko, chlyèb, sól z stalà, 
Jèdzie u hóści siestrà majà, 
Jèdzie bièdna nidólnica, 
Jenà wièlka haladnica. 
A siestrubnka tàje uczùła, 
Nazàd kóni zawiernùła. 
Cìcho, bratkó, nie pużysie 

Da z swaìm chlèbam nie chawàjsie, 
Bo jèść u miniè swoj chlyèb u wózi, 
Bùdzie abièd na darózi. 
Oj, bràt na siestrù adpuścìusie, 
Zniau szàpku, pakłanìusie: 
Wybacz, siestrà, wybacz, ródna, 
Bo tó ja uczóra chmielón byu, 
Oj, jà uczóra chmièlon byu, 
To ni znàu, szto hawaryu. 
Oj, praszù, siestrà, praszù, ródna, 
Praszù cibiè da abièda! 
Ni jèchała abièdaci, 
Chaczù bratkà adwièdaci. 

(Marysia Bahdaniszka) 

1535. W. Od Wołkowyska 

Ścialì dùba i harószynku, 
Spalili hniezdó sałayjówo. 
Oj, ciàżko, ciàżko saławièjczyku, 
Ciàżko bièdnamu biez hniezdóczka, 
Mnie maładómu biez radóczka. 
Bahàta siestrà u pókuci, 
Bièdna u Bóha la paróha, 
Bahàtu siestrù miódam, wìnam, 
A bièdnuju hórkim żàlam. 
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1536. N. Od m. Horodyszcza (w. Miedzieniewicze) 
na mel. nr 12 

Wièciar wièje, sónco hrèje, 
Rasà apadziè. 
Niechàj majè stàrsze siestry 
Usio hóro prapadziè! 

(Francìszek Barys) 

1537. L. Od m. Żoludka 

Saławièjka malèńki, 
Twoj hałasók tónieńki, 
Ni szczabiaczy na miniè, 
Bo jà u czużój staraniè. 
Bièły kàmiań u póli leżyć, 
Mnie bièz màtki trùdna żyć. 
Pajdù u póla hukàci, 
Szczàścia, dóli szukàci. 
Usièńka póla pierajszłà, 
Szczàścia, dóli ni znajszłà. 
Tólka znajszłà bierażók, 

Na bièrażku kamuszók, 
Na kamuszkù kałasók, 
Czutnó màtki hałasók. 
Ustàń, màtka, ni laży, 
Szczàścia, dóli udzielì! 
Ja ni ustànu, ni mahù, 
Szczàścia, dóli ni udzielù: 
Skawànyje nóżańki, 
Zwiazànyje rùczuńki, 
Zasypanyje óczuńki. 

1538. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 

Wiètryk pawiwàja, wìszańku kałysza, 
Bràtko da siestrycy czàsto listy pisza. 
Pìsza i czytàja, pràudańki pytàja: 
Siestrà-ż majà radnà, ci prywykła adnà? 
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Choć jà nie prywykła, trèba prywykàci, 
Trèba prywykàci miż czużóju znàci. 
Wydu za waróta, stànu jak siróta, 
Chto idziè, to minàje, znać ródu ni màje. 
Puści mìniè, mìły, k ródu cièraz wódu. 
Oj, niè puszczù, mìła, k ródu cièraz wódu, 
Bo ty skàżasz ródu usiu swajù pryhódu. 
Choć bùduć pytàci, ni bùdu kazàci, 
Tólko bùdzie wièdać radnièńkaja màci. 
Mularyē syskàci, màtku smalawàci. 
Malùjuć, malùjuć da usió nie takùju, 
Malùjuć, malùjuć z czórnymi brywàmi, 
Nimà-ż majè màtki z wièrnymi sławàmi. 

(Pałùsia Leukièwiczycha) 

1539. Ng. 

Zabràlisia żuoraulè 
I pasièli na ralè, ' 
I hawórać ab rali: 
Lyèpsza ralà rànniaja, 
Jàkże tàja pŭoźnaja; 
Na rànniej ralicy 
Ródzić żyto, pszanica, 
A nà puoźnej ralìcy 
Ródzić kukól, miatlìca. 
Zabràlisia mużykiè 
I hawórać ab żankiè: 
Lyèpsża żŭonka pièrszaja 
Jak tàja druhàja; 
Ja z pièrszaju dziètki mieu, 

A z druhóju hadawàu, 
A z trèjciaju razahnàu: 
Idziècie, dziètki, służyci, 
Jak màczysi rabìci. 
Paszli dziètki służyci, 
A màczacha tużyci. 
Paszli dziètki na swiīoj chlyèb, 
A u màczachi chlyēba niet; 
Paszlì dziètki hulàci, 
A màczacha płakàci. 
Jak ptùszka hniezdó uje, 
Tak màczacha dziètki bje, 
Choć niè wytnie, to uszczypniè, 
Takì dàrmo nie miniè. 

1540. Sł. Od Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 

Dośc żyujo 
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Oj, lecièli żuoraulyè, 
Sièli, pàli na ralì, 
Sièli, pàli na ralì 
I hawórać ab ralì: 
Lyèpszaja ralà pièrszaja 
Nìżli tàja druhàja, 
Nłżli tàja trèjciaja. 
Ja nà pièrszuj żyto sièjau, 
A nà druhój pszanìcu, 
A nà trèjciaj miatlìcu. 
Pauchódzili mużykiè 
Da hawórać ab żenkiè: 
Lyèpsza żiīonka pièrszaja 
Niżli tàja druhàja, 
Lyèpsza żonka druhaja 

Nìżli tàja trèjciaja. 
A }à z pièrszaju dziètki miey, 
A z druhóju hadawàu, 
A z trèjciaju razahnàu: 
Idziècie, dziètki, służyci, 
Niż màczysi rablci, 
Pa pièrszuj màtcy tużyci. 
Chodzić bàćko hukàje, 
Swajè dziètki sklikàje: 
Idziècie, dziètki, da dómu, 
Nie slużyècie nikomu! 
Jak my prydziem da stalà, 
Nas màczacha adwialà; 
Jak my prydziam da młskł1, 
Nas màczacha pa pyskach. 

(Taklùsia Tkaczuczyszka) 

1541. N. Od m. Horodyszcza (w. Sieńkowce) 

O), lecièli żuoraulì, 
Sièli, pàli na ralì, (2 r.) 
Hawaryli ab ralł: 
Lyēpsza ralà rànniaja; 
Na rànniej ralìcy 
Ródzić żyto, pszanìca, 
A nà puōznoj kukol, miatlìca. 
Zbieràlisie mużykiè, 
Hawaryli ob żenkiè: 

Pièrszaja żenà lèpszaja; 
Z pièrszaju żonkaju dzièci mieu, 
A z druhoju hadawàu, 
A z trèjciaju parazżeniàu: 
Idziècie, dziètki, służyci, 
Szto mièli màczasi rabłci. 
Màczacha choć niè wytniè, 
To uszczypniè, 
Taki dàrmo nie miniè. 

(Hal)àsz Czèczāt) 

jak my siadziem pry miskach 
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1542. Slc. Od m. Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 

Wolno 

Nalacièli żŭorauli, nalacièli żūoraulì, 
Sièli, upàli na ralì, sièli, upàli na ralł, 
Sièli, upàli na ralì, hawaryli ab ralì: 
Lyēpsza ralà ràńniaja, ci lyēpszaja pŭoznaja? 
Na rànnioj ralì żyta żnuć, na pŭoźnuj kóni bjuć. 
Sabralisia i udaucy, hawaryli ab żuoncy: 
Lyèpsza żŭōnka pièrszaja, ci lyèpsza druhàja? 
Ja z adnóju dziètki mieu, a z druhóju hadawàu, 
A z druhóju hadawàu, a z tryèjciaju razsyłàu: 
Idziècie, dziètki, służyci nuż màczasi rabìci. 
Adnà paszłà da papà, a druhàja da dziakà, 
A tryèjciaja da pàna, kab màczacha prapàła. 
Och, nà zàutra rànieńka chódzić bàćka pa dwarkù, 
Chódzić bàćka pa dwórku da schilluszy hałŭouku: 
Idziècie, dziètki, da dómu, trùdna życi adnómu. 
Żywi, bàćka, jak Bŭōh dau, maładùju żuōnku uziau: 
Jak łàstauka haljó hnie, tak màczacha dzièci bje, 
Choć niè wytnie, to uszczykniè, 
Ale dàram nie miniè. 

(Anièla Masalówa) 

1543. Sł. Od m. Dworca i Molczadzi (w. Studerowszczyzna) 
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U nówum kałódziezi dzièuka wódu bràła, 
Jenà bràła, bràła, stàła, padùmała: 
U miniè maładój màczacha czużàja, 
Jenà pasyłàja to siudy, to tudy. 
Oj, pasłàła da nówaj kamóry, 
Da nówaj kamóry paścièl bièłu słàci, 

Paścièl bièłu słàci, z achficyèram spàci. 
A u nidzièlu ràno sónce ni sychódzić, 
Alaładà dzieuczyna z achficyèram chódzić, 
Jejè rùsa kósa raztrepànaja, 
Jejè bièło lìczko zapłakànaje. 

(Halóna Leukièwiczycha) 

1544. N. Od m. Horodyszcza (w. Miedzieniewicze i Zaosie) 

D o s c 

Oj, u sadù zazùla, 
Janà dnùja, naczùja, 
Nichto jajè ni czùja. 
Tólko czùja dziewìca 
Pa wódańku iduczy, 
Rabótańku róbiaczy, 
Pszanìczańku mièluczy. 

Pszanłczańka suchàja, 
A muczyca krupnàja, 
A świekróuka lichàja. 
Ja wieczèru waryła, 
Świekróu szèlma nie jèła, 
Ja paścièl bièłu pasłàła, 
Świekrou szèlma nie spàła. 

(Zofja Sanczukōwa) 

1545. Sl. Od m. Dworca i Molczadzi (w. Studerowszczyzna) 

Oj, són ża-ż mniè hałówańku ómić, 
Cièszcza da ziàcia słoucà nie pramówić. 
Oj, màci, màci, ci wielìki żal màjasz, 
Szto ty na miniè skrysvo pahladàjasz? 
Oj, ziàciu, ziàciu, wielìki żal na cibiè, 
Zahłùmleno majó dzieciàtko u cibiè. 
Oj, màci, màci, jak jenó zahłùmlenoje, 

Da kalłż jeno za adnym stałóm siedzić? 
To sztoż jenó za adnym stałóm siedzić, 
Da kālì-ż jeno z twaich rùczeńkou hledzìć. 
Oj, u łùzi, u łùzi da kalłna haryèła, 
Kàżnaja màtka swaìm dzieciàm balyēla, 
Oj, u łùzi da kalìnańka żàrka, 
Kàżnuj màtcy swajhó dzieciàci żàłko. 

(Taklùsia Leukièwiczanka) 
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1546. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 
Daczka — hultajka 

na mel. „Zajczyku, zajczyku, dzie ty bywau?..." 

Màtaczko-łàstaczko, 
Hałùuka balìć; 
Pajèdź, màtko, k tórhu, 
Kupì buławìcu, 
Prypàr majù haławìcu, 
Sztob majà hałóuka, 
Da niè balyēła. 
Màtaczko-łàstaczko, 
Plèczyèńki balàć; 
Pajèdź, màtko, k tórhu 
Kupì hrèczki tórbu, 
Kupì, màtko, hreczyczy, 
Prypàr majè pleczycy 
Da niè balèli, 

Kab majè pleczycy 
Zdarówy byli. 
Màtaczko-łàstaczko, 
Siudy, tudy dubìnu skałanù, 
Da nabiarù żałudù u pielanù. 
Najèchali kupcyē z starany, 
Zakupìli żałudy z pielany. 
Pradàj, màtko, dwa buchajì 
Da kupì mnie dwà czuchaì; 
Pradàj, màtko, dźwie cielìcy, 
Kupl mnie dźwiè spadnìcy; 
Pradàj, màtko, dźwie awièczki, 
Kupì mnie czarawiczki. 

(Taklùsia Tkaczuczyszka) 

1547. Sł. Od Kozłowszczyzny (Paprockowszczyzna) 

Paszłà Marynia za dwaranìna, 
Szyła kaszùlku, ni unarawìła, 
Nūocz naczawàła, ni upadabàła, 
Uziàuszy kaszùlku u prócz padybàła. 



C z ę ś ć IV 

PIEŚNI DOROCZNE I INNE 





Ro z d z i a ł 1 

DOROCZNE 

1548. Gr. Od Krynek (w. Spodźwily) 

Zielón haj padmieción dróbnaju rùtaju, 
Zielónaju miàtaju wykwiecion. 
Chto jehó wymietàu? 
Wymietàła N. N.1 

Chto dà jejè pryjeżdżàu? 
Pryjeżdżàu N. N.2 

Szto-żè jon jój darawàu? 
Oj, darauwàu chùstańku, 
Oj, darawàu jedbàbnu, darawàu. 
Adjeżdżàu, rùczku dau: 
Bywàj Kàsia zdarówa, ty majà. 

(Hànka Słàdka) 

1549. Gr. Od Krynek (w. Spodźwiły) 

Wiesnà krasnà, dzie ty byłà, 
Da sztóże ty nàm pryniesłà? 

Pryniesłà chłópcam pa làsaczcy, 
A małym dzieciàm, pa krużóczku, 

1 Kàsieńka, Zosieńka maładà itp. 2 Jàsieńko3 Stàsieńko małady itp. 
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Małódeńkam pa czèpczyku, 
A dzièwaczkam pa kwiètaczcy. 
Kab chłópczyki u wójsko paszli, 

A małyje dziètki chùtko raślì, 
Małódańki ubràny bylì, 
Kràsny dzièuki zà muż paszlì. 

(Ànna Słàdka) 

1550. Od Łyskowa 

Wiesnà ciópła, na czóm pryszłà? 
Na sószacce, na barónacce! 
Móża z zimnam, móża z chóładam? 
Ni jà z zimnam, ni jà z śnièham; 
Ja pryniesłà kwiètaczki 

Dla wàs, dziètaczki, 
A dzieuczàtam pa wianóczku, 
Maładzìcam pa synóczku, 
Starym bàbam pa kijóczku. 

1551. W. Od Świsłoczy 

Światàja wiesnà, 
Szto ty nam pryniesłà? 
Starym bàbam pa kijóczku, 

Małym dzieciàm pa kwietoczku, 
Maładzicam pa dziciàci, 
A dzièwaczkam pa wienóczku. 

1552. Pr. Od Prużany 

Wesnà krasnà, szczo nàm prynesłà? 
Nam prynesłà sóchu, borónu, 
Starym bàbkam posedìniaczko, 
Mołodyciam krasència tkàty, 
A diuczàtkam daj pohulàty. 

1553. Slc. Od Klecka (w. Szczasnowicze) 
Mel. „Wesoły nam dzień dziś nastał" 

U1 niedzièlu parànieńka 
Màci syna paradziła, 
Allelùja, allelùja, allelùja! 
Màci syna paradzìła, 
Da nà bóży świet puścìła, 
Allelùja, allelùja, allelùja. 

Pażdżè dzieniók, pażdżè druhi, 
Na trèjci dzièń samà paszłà, 
Allelùja itd. (jw.) 
Samà paszłà hukàjuczy, 
Swajhó syna szukàjuczy, 
Allelùja itd. (jw.) 

1 „Kukolniki" śpiewają 
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Idziè cièraz póle szyrókaje, 
Cièraz móre hłybókaje, 
Allelùja itd. (jw.) 
Tam leżàła hibka kłàdka, 
Tùdem iszłà Bóża Màtka, 
Allelùja itd. (jw.) 
Hìbka kłàdka sudygnùła, 
Bóża Màtka u rajù była, 
Allelùja itd. (jw.) 
Niesłà świècu prejczàstuju, 
A druhùju dwajczàstuju, 
Allelùja itd. (jw.) 
Idziè póle i druhóje, 
Sustreczàje try anióły, 
Allełùja itd. (jw.) 
Ach, majèż wy try anióły, 
Ci niè bàczyli majhó syna? 
Allelùja itd. (jw.) 
Majhó syna Pàna Jezùsa? 
Adzìn kàża: Ja-i niè bàczyu, 
Allelùja itd. (jw.) 

Druhì kàża: Ja-i czùć, nie czùu, 
Trèjci kàża: Ja-i sàm tam byu, 
Allelùja itd. (jw.) 
Ja-i i sàm tam byu, świecy palìu, 
Świecy palìu, kryżam leżàu, 
Allelùja itd. (jw.) 
Kryżam leżàu, imszy słuchàu, 
Twajhó syna Żydzi uziàli, 
Allelùja itd. (jw.) 
Żydzi uzialì, zamènczyli, 
Na kryż rèncy razpinàli, 
Allelùja itd. (jw.) 
Mièczam syèrca dastawàli, 
Krou pà póli razliwàli, 
Allelùja itd. (jw.) 
Paszłà Màtka hukàjuczy, 
Swajhó ślèda szukàjuczy, 
Allelùja itd. (jw.) 
Dzie ślyèd najdziè, sìlnie płàcza, 
Dzie króu najdziè, kryżam pàdzie, 
Allelùja itd. (jw.) 

(Anièla Masalówa) 

1554. Ngr. Od Horodyszcza, Stołowicz (w. Miedzieniewicze, Zaosie) 
Z y u j o 

Dóbry1 tabiè dzień, słàuny haspadàr, 
Chrystós waskriībs, Syn Boży! 
Kalì śpisz ty, to śpì zdarówy, 
Chrystós itd. (jw.) 
Kalì ni śpìsz, hawary sa mnóju, 
Chrystós itd. (jw.) 
I ustàń rànieńko, umyjsie bièlenko, 
Chrystós itd. (jw.) 
Adzièni szùbu choć kuniówuju, 
Złaży szàpaczku choć babrówuju, 
Chrystos itd. (jw.) 

Abùj bóciki choć kazłówyje, 
Chrystós itd. (jw.) 
Padpieraży pajasok jetłasówieńki, 
Chrystós itd. (jw.) 
Aaczynì akno, hlań nà swoj dwŭor, 
Chrystós itd. (jw.) 
Na twajóm dwarè cèrkouka staić, 
Chrystós itd. (jw.) 
I u tój cèrkaucy usio zbóryszczo, 
Chrystós itd. (jw.) 

kùkolniki v. pièsielniki 
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Sobieràlisio, rachawàlisio, 
Chrystós itd. (jw.) 
Katóramu nam nà pièradzi stać, 
Chrystós itd. (jw.) 
Światy Błahawiès na pièradzi stau, 
Chrystós itd. (jw.) 
Na pièradzi stau, sóchi sabiràu, 
Chrystós itd. (jw.) 
Sóchi sabiràu, póle zaharàu, 
Chrystós itd. (jw.) 
Paławym wałóm, waranym kanióm, 
Chrystós itd. (jw.) 
Pràwaju rukóju, załatój sachóju, 
Chrystós itd. (jw.) 
Świety Jurèj kluczè sabiràu, 
Chrystós itd. (jw.) 
Kluczè sabiràu, ziemlù admykàu, 
Chrystós itd. (jw.) 
Ziemlù admykàu, rósu wypuszczàu, 
Chrystós itd. (jw.) 

Świety Piócier wypływàlniczāk, 
Chrystós itd. (jw.) 
Światàja Siómucha rasawàtnaczka, 
Chrystos itd. (jw.) 
Światàja Ljà zażynàłnaczka, 
Chrystós itd. (jw.) 
A zażàła ja pràwaju rukóju, 
Chrystos itd. (jw.) 
Pràwaju rukóju, załatym sierpóm, 
Chrystós itd. (jw.) 
Pszanìcu żàła i u ścìrty kłàła, 
Chrystos itd. (jw.) 
A Światy (sic) Michàł u humno mykàu, 
Chrystós itd. (jw.) 
U humnó mykàu i u tarpè spychàu, 
Chrystós itd. (jw.) 
A Światy Bahàcz pakidàj rahàcz, 
Chrystós itd. (jw.) 
Biery siewièńku i sièj pamalèńku, 
Chrystós itd. (jw.) 

(Zósia Sanczukówa) 

1555. Od Horodyszcza, Stołowicz (w. Sienkowce, Zaosie) 
na mel. nr 1556 

Za1 nówaju świetlìcaju, 
Chrystós Waskrós, Syn Boży! 
Staìć wierbà karczystaja, 
Chrystós itd. (jw.) 
A nà joj karà złacłstaja, 
Chrystós itd. (jw.) 
Nalacièli marskije ptàszki, 
Chrystós itd. (jw.) 
Tùju kóru aszczykitàli, 
Chrystós itd. (jw.) 
Wyszła, uciekłà ślìczna paniènka, 
Chrystós itd. (jw.) 
Szàukóu chfartùch razasłàła, 
Chrystós itd. (jw.) 
Tùju kóru padabràła, 
Chrystós itd. (jw.) 
Da złótnika adasłàła, 
Chrystós itd. (jw.) 

Wy złótniczki, da rabótniczki, 
Chrystós itd. (jw.) 
Adlèjcie mnie try nadóbinki, 
Chrystos itd. (jw.) 
Pièrszy nadóbak—załaty kùbak, 
Chrystós itd. (jw.) 
Druhì nadóbak—rućwiany wianók (sic), 
Chrystós itd. (jw.) 
Trèjci nadóbak—załaty pièrścień, 
Chrystós itd. (jw.) 
Załaty kùbak na papiwànio, 
Chrystos itd. (jw.) 
Rućwiany wianók na zaruczànio, 
Chrystós itd. (jw.) 
Złótny pièrścien na wienczànio, 
Chrystos itd. (jw.) 
Otóż tabiè śliczna paniènko, 
Pièśnia śpièta próci-lèta itd. [jak w nr 1556] 

(Prakóp Drekà) 

1 2le dzieyczat 
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1556. Ngr. Od Horodyszcza i Stołowicz (w. Sieńkowce, Zaosie) 

Za1 hùmiencam, za nówieńkim. 
Chrystós Waskrós, Syn Bóży! 
Tam paniènka jaczmièń żàła, 
Chrystós itd. (jw.) 
Jaczmièń żàła, snapkiè wiazàła, 
Chrystós itd. (jw.) 
Tudèma jèduć dwa dwaraniny, 
Chrystós itd. (jw.) 
Pamaży Bóża, ślìczna paniènka, 
Chrystós itd. (jw.) 
Jaczmièń żàci, snapkiè wiazàci, 
Chrystós itd. (jw.) 
Zahanióm tabiè siem zahàdek, 
Chrystós itd. (jw.) 
Szto czórno nie czèrniaczy? 
Chrystós itd. (jw.) 
Szto bièło nie bièlaczy? 
Chrystós itd. (jw.) 
Szto rabó nie pìszuczy? 
Chrystós itd. (jw.) 
Szto haryć biez półomja? 
Chrystós itd. (jw.) 
Szto bieżyć biez pówada? 
Chrystós itd. (jw.) 
Szto płàcza biez hółasu? 
Chrystós itd. (jw.) 
A sztó ćwiciè biez wiedamóści? 
Chrystós itd. (jw.) 

Kalì adhanièsz, to nàszaja bùdziesz, 
Chrystós itd. (jw.) 
A niè adhanièsz, to niè nàsza bùdziesz, 
Chrystós itd. (jw.) 
Majè miły dwa dwaranìny, 
Chrystós itd. (jw.) 
Ja wàszy zahàdki paadhàdywaju, 
Chrystós itd. (jw.) 
Czoran wóran nie czèrniaczy, 
Chrystós itd. (jw.) 
Lèbiedź bièły nie bièlaczy, 
Chrystós itd. (jw.) 
Dziàcieł raby nie pìszuczy, 
Chrystós itd. (jw.) 
Kàmień haryć biez półomja, 
Chrystós itd. (jw.) 
Wadà bieżyć biez pówada, 
Chrystós itd. (jw.) 
Bóbier płàcza biez hółasu 
Chrystós itd. (jw.) 
Pàparacień ćwiciè biez wiedamóści, 
Chrystós itd. (jw.) 
Otóż tabiè, ślìczna paniènko, 
Pièśnia śpièta próci lèta, 
Próci lèta uradlìwaho 
Próci hōdu szczaślìwaho2. 

(Prakóp Drekà) 

Źle dzieuczat 2 Tu następuje powinszowanię 
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1557. Ngr. Od Horodyszcza i Stołowicz 
(w. Miedzieniewicze, Zaosie) 

Da1 zà nówaju świetlicaju, 
Chrystós Waskrós, Syn Bóży2! 
Stajàła wierbà z rasìcaju, 
Chrystós itd. (jw.) 
Da nalacièli marskìje ptàszki, 
Chrystós itd. (jw.) 
Tùju rósu abahnàli, 
Chrystós itd. (jw.) 
Wyszła, ucièkła ślłczna paniènka, 
Chrystós itd. (jw.) 
Szaukou płatók razasłàła, 
Chrystós itd. (jw.) 
Tùju rosu padabràła, 
Chrystós itd. (jw.) 
Padabràuszy u skrynki kłàła, 
Chrystós itd. (jw.) 
Z skrynki bràła da wianók wiłà, 
Chrystós itd. (jw.) 
Wianók zwiuszy na hołau złażyła, 
Chrystós itd. (jw.) 
Wyszłaż janà na wùłaczku, 
Chrystós itd. (jw.) 
Schadzilisie wiètry, bùry, 
Chrystós itd. (jw.) 
Toj wianóczak z hałóuki sadźmùli, 
Chrystós itd. (jw.) 
Paszłà janà hukàjuczy, 
Chrystós itd. (jw.) 

Wiankàż swajho szukàjuczy, 
Chrystós itd. (jw.) 
Sustraczàje try dwaranìny, 
Chrystós itd. (jw.) 
Majè mìły try dwaranìny, 
Chrystós itd. (jw.) 
Ci niè wìdzieli majhó wianóczka? 
Chrystós itd. (jw.) 
Adzìn kàża: ja-j niè wìdzieu, 
Chrystós itd. (jw.) 
Druhì kàża: Ja-j i nì słychàu, 
Chrystós itd. (jw.) 
Trèjci kàża: Kràsna paniènka, 
Chrystós itd. (jw.) 
Twoj wianóczak pa móry pływàje, 
Chrystós itd. (jw.) 
Majèż młły try dwaranłny, 
Chrystós itd. (jw.) 
Oj, dastàńcież mnie wianóczak, 
Chrystós itd. (jw.) 
Adnamù bùdzie toj wianoczak, 
Chrystós itd. (jw.) 
Druhómu bùdzie pierściónaczak, 
Chrystós itd. (jw.) 
A trèjciamu bùdu samà maładzièńka, 
Chrystós itd. (jw.) 
Samà maładzièńka kràsna paniènka, 
Chrystós itd. (jw.) 
Otóż tabiè itd. [jak w nr 1556] 

(Paràsia Barysawa) 

1558. Ngr. Od Horodyszcza, Stołowicz 
(w. Miedzieniewicze, Zaosie) 

Za3 waróta krùhło bałóto, 
Chrystós Waskrós, Syn Bóży! 
Na tom bałoci da lażyć kàmień, 
Chrystós itd. (jw.) 

Na tóm kàmieni siadzić Tùrek, 
Chrystós itd. (jw.) 
Tudèma, jèchau ślłczny panłczyk, 
Chrystós itd. (jw.) 

1 Dziewczętom śpiewają 2 Żydom śpiewają: Zielón awiós itd. 
3 Paniczowi we dworze śpiewają 
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Chacièu jon Tùrka zastrèlić, 
Chrystós itd. (jw.) 
Ni strèl mieniè, ślìczny panìczu, 
Chrystós itd. (jw.) 
Jaż tabiè bùdu sam u adhódzi, 
Chrystós itd. (jw.) 
Jak ty bùdziesz da żenìcisie, 
Chrystós itd. (jw.) 
Jaż tabiè bùdu pièrszym swàtam, 
Chrystós itd. (jw.) 

Żónka majà swacièjaju, 
Chrystós itd. (jw.) 
Daczkà majà drùżaczkaju, 
Chrystós itd. (jw.) 
Jaż bùdu daryć waranym kanióm, 
Chrystos itd. (jw.) 
Żónka majà paławym wałóm, 
Chrystós itd. (jw.) 
Daczkà majà skrynki, pierynki, 
Chrystós itd. (jw.) 
Otóż tabiè, ślìczny panìczu itd. 

(Paràsia Barysawa) 

1559. Ngr. Od Horodyszcza i Stolowicz 
(w. Sienkowce i Zaosie) 

na mel. nr 2447 

A1 u pakói waskawànom, 
Chrystós Waskrós, Syn Boży! 
Staìć łóżo malawàno, 
Chrystós itd. (jw.) 
Na tym łoży panìcz hóży, 
Chrystós itd. (jw.) 
Słùżki swajè paklikàje, 
Chrystós itd. (jw.) 
Słùżki majè wièrnieńkije, 
Chrystós itd. (jw.) 
Zakładàjcie kóni waranièńkije, 
Chrystós itd. (jw.) 
My pajèdziem u tatàrszczynu, 
Chrystós itd. (jw.) 
U tatàrszczynu i u bajàrszczynu, 
Chrystós itd. (jw.) 
Cièraz póle jèdziem, usió póle zyjàje, 
Chrystós itd. (jw.) 
Cièraz mièsto jèdziem, usió mièsto 

dziwùje, 

Chrystos itd. (jw.) 
Cièraz wiósku jèdziem, usià wióska 
Chrystós itd. (jw.) szapkùje, 
Boh tamù dajè, czyj syn jèdzie, 
Chrystós itd. (jw.) 
Jeszczè tamù lèpiej, czyj ziàć bùdzie, 
Chrystós itd. (jw.) 
Otóż tabiè, śliczny panìczu, 
Chrystós itd. (jw.) 
Pièśnia śpièta próci lèta, 
Chrystós itd. (jw.) 
Próci lèta uradlìwaho, 
Chrystós itd. (jw.) 
Próci hódu szczaśliwaho, 
Chrystós itd. (jw.) 

Powinszowanie: 

Winszùjam na hłàdkaść, 
na bùjnaść, paniènkam 
na zàjzdraść. 

(Prakóp Drekà) 

1 Chłopcom śpiewajo 
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1560. Ngr. Od Horodyszcza i Stolowicz 
(w. Miedzieniewicze, Zaosie) 

A1 u niadzièlu da parànaczku, 
Chrystós [Waskrós, Syn Bóży!] 
Chódzić panicz da pà gànaczku, 
Chrystós itd. (jw.) 
Chódzić, chódzić da pachadżàja, 
Chrystós itd. (jw.) 
Czelàdzieńku pabudżàja, 
Chrystós itd. (jw.) 
Oj, ustàń majà czelàdzieńka, 
Chrystós itd. (jw.) 
Siedłàj konià waranóho, 
Chrystós itd. (jw.) 
Jaż pajèdu u róunaje póle, 
Chrystos itd. (jw.) 
Nìwy swajè ahladàci, 
Chrystós itd. (jw.) 
Jak wyjechau za waróta, 
Chrystós itd. (jw.) 
Sustreczàja Hóspoda Bóha, 
Chrystós itd. (jw.) 

Kudà jèdziesz, ślìczny panłczu? 
Chrystós itd. (jw.) 
Jèdu, Bóża, u róunaje póle, 
Chrystós itd. (jw.) 
Nìwy swajè ahledàci, 
Chrystos itd. (jw.) 
Oj, wiernìsie, śllczny paniczu, 
Chrystós itd. (jw.) 
Nìwa twajà uradlìwaja, 
Chrystós itd. (jw.) 
I nà ściabłó ściāblìstaja, 
Chrystós itd. (jw.) 
I pàd kółas kałasistaja, 
Chrystós itd. (jw.) 
Z kałasóczka żyta mièroczka, 
Chrystós itd. (jw.) 
A z snapóczka żyta bóczka. 
Otóż tabiè, śliczny panìczu itd. 

(Paràsia Barysawa) 

1561. Ngr. Od Horodyszcza i Stołowicz (w. Sienkowce, Zaosie) 

na mel. nr 1556 

Łùham2, łùham da kalinoju, 
Chrystós [Waskrós, Syn Bóży!] 
Na tóm łùzi siemsót mastóu, 
Chrystós itd. (jw.) 
Tudèma jèchau śliczny panìczyk, 
Chrystós itd. (jw.) 
Stàli tyje masty hibàcisie, 
Chrystos itd. (jw.) 
Hibàcisie i łamàcisie, 
Chrystós itd. (jw.) 
Stàli kóni spatykàcisie, 
Chrystós itd. (jw.) 
Nie szkadà mnie siemsót mastóu, 
Chrystós itd. (jw.) 

A szkadà mnie waranych kóniej, 
Chrystós itd. (jw.) 
Adnahó kónia ryśllwaho, 
Chrystós itd. (jw.) 
A druhóho szczaśliwaho, 
Chrystós itd. (jw.) 
Jon wuszyma siem mił czùja, 
Chrystós itd. (jw.) 
A óczkami gwiàzdy liczyć, 
Chrystós itd. (jw.) 
A chwóścikam śled zamietàje, 
Chrystós itd. (jw.) 
Otóż tabiè, ślìczny panìczu itd. 

(Prakóp Drekà) 

* Chlopcam śpiewajuć 2 Źle chłopcau 
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1562. Ngr. Od Horodyszcza i Stołowicz 
(w. Sienkowce, Zaosie) 

na mel. nr 1556 

Na1 móry na sìnieńkom, 
Chrystós Waskrós, Syn Bóży! 
Na kàmieni na bièleńkom, 
Chrystós itd. (jw.) 
Tam paniènka biel bieliła, 
Chrystós itd. (jw.) 
Biel bielìła, piecz niè zabyła, 
Chrystós itd. (jw.) 
Prasiła jenà swajhó ójca, 
Chrystós itd. (jw.) 
Pajèdź, pajèdź, moj ójczeńku, 
Chrystós itd. (jw.) 
Na sìnio móro pa załaty pièrścień, 
Chrystós itd. (jw.) 
Następnie w ten sam sposób jak wyźej prosi: 
matki, brata, siostry, aż wreszcie kawalera: 

Pajèdź, pajèdź, moj mileńki, 
Chrystós itd. (jw.) 

Na sìnio móro pa załaty pièrścień, 
Chrystós itd. (jw.) 
Mìły jèdzie, pièrścień wieziè, 
Chrystós itd. (jw.) 
Pièrścień wieziè, pràudu kàże, 
Chrystós itd. (jw.) 
Otóż tabiè, śliczna paniènko, 
Chrystós itd. (jw.) 
Pièśnia spièta próci lèta, 
Chrystós itd. (jw.) 
Próci lèta uradliwaho, 
Chrystós itd. (jw.) 
Próci hódu szczaśliwaho, 
Chrystós itd. (jw.) 
Tu następuje powinszowanie: 

Na bujnaść, na hładkość itd., 
Kab zrasła, kab za muż chutko paszła. 

(Prakóp Drekà) 

1563. Sł. Od Rehotny (w. Studerowszczyzna) 
na mel. kołdyczewską. Ngr. 

Da u haródzi, da nà pierachódzi, 
Chrystós Waskrós, Syn Bóży! 
Staìć wièrba karczystaja, 
Chrystos itd. (jw.) 
Da nà joj rasà załacìstaja, 
Chrystos itd. (jw.) 
Nalacièli ptùszki usió szczykitùszki, 
Chrystós itd. (jw.) 
Chóczuć tùju rósu da ababràci, 
Chrystós itd. (jw.) 
Wyszła, wybiehła kràsna paniènka, 
Chrystós itd. (jw.) 
Kràsna panièńka, ślìczna Zóśka, 
Chrystós itd. (jw.) 

Szóukuu chfartùch da razasłàła, 
Chrystós itd. (jw.) 
Da tùju rósu da ababràła, 
Chrystos itd. (jw.) 
Pieradàm ja rósu złótniczku, 
Chrystós itd. (jw.) 
Da złótniczku da pierabórniczku, 
Chrystós itd. (jw.) 
Zrabì mnie ty try nadóbniny, 
Chrystós itd. (jw.) 
Pièrszu nadóbninu—załaty kùbak, 
Chrystós itd. (jw.) 
Druhà nadóbnina—załaty pièrściań, 
Chrystós itd. (jw.) 

1 Źla dzieuczat 
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Trèjcia nadóbina—rucwiany wianók, 
Chrystós itd. (jw.) 
Ja u kùbaczku zapiwàćsia bùdu, 
Chrystós itd. (jw.) 

U pierściónaczku krasawàć bùdu, 
Chrystos itd. (jw.) 
A u wianóczku szlubawàć bùdu, 
Chrystós itd. (jw.) 

(Taklùsia Tkaczuczyszka) 

1564. W. Od Jałówki (w. Nowosady) 

Tónka, tónka kanopièlka, kanopièlka, łólam! 
Da tanczèjsza kràsna pànna, kràsna pànna, łółam! 
Chùsty myła, biel bielłła, bieł bielìła, łółam! 
Złóty pièrścień da zraniła, da zranìła, łółam! 
Wy małójcy rybałoucy, rybałóucy, łółam! 
Da zakìńcie szełkóu nièwad, szełkóu nièwad, łółam! 
Da zławiècie złoty pièrścień, złóty pièrścień, łółam! 
Kràsna pànna, szto zà dar dasl, szto zà dar dasì, łółam! 
Adnamù bùdzie złóty pièrścień, złóty pièrścień, łółam! 
A druhómu szełkówa chùstka, szełkówa chùstka, łółam! 
A trèjciamu samà młóda, samà młóda, łołam! 
Samà młóda jak jahóda, jak jahóda, łółam! 
Kràsna pànna, nie padzièlimsie, nie padzièlimsie, łółam! 
Złóty pièrścień pierełomicsa, pierełomicsa, łołam! 
Szełkówa chùstka da znósicsa, da znósicsa, łołam! 
Samà młóda jak jahóda, jak jahóda, łółam! 
Da nà wiek douhi, na wièk douhi, łółam! 
Da nà byt dóbry, na byt dóbry, łółam! 

Prześpiewawszy „winszujuć": 

Barànak niwìnny, 
Syn Bóży Jedyny, 
Za nàs umanczóny, 
Da gróbu ułażóny. 
Z gróbu postał (sic), 
Nam radości dóstał, 
Dàj-ża, Bóża, świàta światkawàci, 

Zà ràk daczekàci. 
Na kóniach jechàli, 
Jezùsa witàli: 
Jèzu kwiècie, 
Dla małègo dziècia 
Prósze dàci, ni żaławàci, 
Żèby było zà co dzienkowàci. 

(Nastùla Nōwikawa) 
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1565. W. Od Jałówki (w. Nowosady) 

Chódzić pàwa pa hùłoncy (sic), 
Hùbić pièrja pa mùrońcy (sic). 
Wyszła, wybiehła kràsna dzièuczyna, 
Tóje pièrja paźbiràła 
I u serwètku zawinùła. 
Paszłà, sièła pad jawóram, 
Da z tróch ziółkou wiankà wiłà, 
Wiankà zwiłà, pakacìła, 
Da uojczeńka na kalèni. 

Ójciec wiankà nie prymàje, 
Da matùli adsyłàje. 
Màtka wiankà zuchwalàje, 
Daczkù zà muż wypraulàje (sic) 
Lyèta nie żdży, zà muż idży (sic), 
Nas maładzièńkich na wiesièle prasì. 
Czyrwón złóty nam nà bóty, 
Serakóuki na padkóuki. 

(Nastùla Nówikawa) 

1566. Sł. Od Derewny (w. Studerowszczyzna) 
na mel. kołdyczewską 

Krùhło bałótco niewieliczkaje, 
Chrystós Waskrós, Syn Bóży! 
Na tóm bałótcy lażyć kàmień, 
Chrystós itd. (jw.) 
Na tóm kàmieni da siedzìć źmìjko, 
Chrystós itd. (jw.) 
Tudèju jèdzie duszà sużónka, 
Chrystós itd. (jw.) 
Chócze źmìjko zastrelìci, 
Chrystós itd. (jw.) 
Nie strèl, nie strèl, duszà sużónko, 
Chrystós itd. (jw.) 
Bùdu u hódzi, u wielìkoj pryhódzi, 
Chrystós itd. (jw.) 
Sam bùdu tabiè za swacièjka, 
Chrystos itd. (jw.) 
Żónku puszczù za swànieczku, 
Chrystós itd. (jw.) 
Syna puszczù za druszczàtka, 
Chrystos itd. (jw.) 

Niewièstku puszczù za karawàjnaczku, 
Chrystós itd. (jw.) 
Daczkù puszczù za śpiewàczku, 
Chrystós itd. (jw.) 
Sam bùdu daryć paławym wałóm, 
Chrystós itd. (jw.) 
Syn bùdzie daryć waranym kaniom, 
Chrystós itd. (jw.) 
Waranym kanióm, załatym siedłom, 
Chrystós itd. (jw.) 
Żónka bùdzie daryć karóukaju cielàczaju, 
Chrystós itd. (jw.) 
Niewièstka bùdzie daryć awièczkaju jah-

[niàczaju, 
Chrystós itd. (jw.) 
Daczkà bùdzie daryć pajaskàmi, rucznicz-

[kàmi, 
Chrystos itd. (jw.) 
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1567. G. Od Krynek (w. Spodźwiły) 

Oj, nà móru, móru sìniusieńkom, 
A winóż, wìno zielanó! 
Na dùnaju da bystrùsieńkom, 
A winóż (jw.) 
Maładàja paniènka, maładàja Marylka1, 
A winóż (jw.) 
Na dùnaju chùsty myła, 
A winóż (jw.) 
Złótny pierściónak z rùczeńki uranìła, 
A winóż (jw.) 
Szczùkaja ryba jehó uchapiła, 
A winóż (jw.) 
Uchapìła, dyj papłyła, 
A winóż (jw.) 
A mój ójczeńko, a mój ródniańki, 
A winóż (jw.) 
Pajèdź, zyszczy załaty pièrścień, 
A winóż (jw.) 
A ójczeńkou kónik z stàjni ni wystupić, 
A winóż (jw.) 
Z stàjni nie wystupić, na nóżki nie stùpić, 
A winóż (jw.) 
Ni nà bièły kramièń, ni nà żóuty piesók, 
A winóż (jw.) 
A mój bracièjko, a mój bracièjko, 
A winóż (jw.) 
Pajèdź, zyszczy itd. (jw.) 

Wreszcie: 
A mój żeż ty da milùsieńki, 
A winóż ()w.) 
Pajèdź, zyszczy załaty pièrścień, 
A winóż (jw.) 
A młłaho kónik z stàjni wystupiu, 
A winóż (jw.) 
Z stàjni wystupiu i nà nóżki stùpiu, 
A winóż (jw.) 
I nà bièły kramièń i nà żóuty piesók, 
A winóż (jw.) 
A mój mìleńki na kónika sièuszy, 
A winóż (jw.) 
Na kónika sièuszy i skrypańku uziàuszy, 
A winóż (jw.) 
Zyskàu pièrścień rybu razpłatàuszy, 
A winóż (jw.) 

Oracja: 

My śpiewàli, ni prałhàli, 
Jak sałaujè szczabietàli, 
Jak sałaujè u sadóczku, 
Tak my u pànny na gànaczku, 
Jak sałaujè na hùlicy, 
Tak my u pànny na dziedzìncy. 
Sztoż nàm pànna za dàr dasì itd. [jak w nr. 

1571] 

(Ànna Słàdka) 

1568. Gr. Od Krynek (w. Spodźwiły) 

Miż klètkami, miż nówymi, Raściè róża czyrwónaja, 
Ej, tó to, dà miż klètkami, ło łó, miż nówymi, Ej, tó to, dà raściè róża, ło łó, 

ło łó. czyrwónaja, ło łó! 

1 Hanulka itp. 
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Tudy bièhła kràsna pànna, 
Ej, tó to itd. (jw.) 
Wyszczyknuła z róży kwiètku, 
Ej, tó to itd. (jw.) 
Rauniawàła k swajmù lìczku, 
Ej, tó to itd. (jw.) 
Kab takóje licó byłó, 
Ej, tó to itd. (jw.) 
Jak hètaja z róży kwiètka, 
Ej, tó to itd. (jw.) 
Nie paszłàb ja zà sielànina, 
Ej, tó to itd. (jw.) 
Da paszłàb ja zà dwaràniha, 
Ej, tó to itd. (jw.) 
Jon kónika asiedłàje, 
Ej, tó to itd. (jw.) 

1569. Ngr. Od Horodyszcza (w. Miedzieniewicze, Zaosie) 

Dóbry wièczar, paniènaczko, I nà pièknaść, i nà łàdnaść, 
Chrystós [Waskrós, Syn Bóży], Chrystós itd. (jw.) 
Prósza odèmknońć akiènaczko, A paniczóm da nà zàjzdraść, 
Chrystós itd. (jw.) Chrystós itd. (jw.) 
Stań, umyjsie, prybierysie, Kab paniènka zrasłà i zà muż paszłà, 
Chrystós itd. (jw.) Chrystós itd. (jw.) 
Da u sukiènaczku akryjsie, Kab my na wiesièli pabywàli, 
Chrystós itd. (jw.) Chrystós itd. (jw.) 
Ni hnièwajsie, śliczna paniènko, Czarawiki, bóty pataptàli, 
Chrystós itd. (jw.) Chrystós itd. (jw.) 
Sùkniu szyli da pakaracìli, Wynieś, wynieś, śliczna paniènko, 
Chrystós itd. (jw.) Chrystós itd. (jw.) 
Sam z Jelbówa, koń z Krakowa, Kópu jàjek da nà pałumìsek, 
Chrystós itd. (jw.) Chrystos itd. (jw.) 
My-ż pajèdziem da Krakówa, Kiłbasóju akrużyci, 
Chrystós itd. (jw.) Chrystós itd. (jw.) 
Da nabierèm adnakóho, Syràm bièłym zawierszyci, 
Chrystós itd. (jw.) Chrystós itd. (jw.) 
Sùkniu padtóczym, panièncy da-hódzim, Na wièrch taho piīoł załatóho, 
Chrystós itd. (jw.) Chrystós itd. (jw.) 

„ . . My puojdziem hukàjuczy, 
Powinszowame: , . 

Chrystos ìtd. (jw.) 
Dàj-ża Boża, kràsna paniènko, Paniènku zwieliczàjuczy, 
Chrystós itd. (jw.) Chrystós itd. (jw.) 

(Zóf ja Lanczukówa) 

Pa póstaci pajeżdżàje, 
Ej, tó to itd. (jw.) 
Kańczukà z rùk ni puskàje, 
Ej, tó to itd. (jw.) 
Sórak rabót pryhaniàje, 
Ej, tó to itd. (jw.) 
U sielànina z póstam baćwinia, 
Ej, tó to itd. (jw.) 
A u dwaranina aróch, słanìna, 
Ej, tó to itd. (jw.) 
Jon bièz pórcy jeść ni siàdzie, 
Ej, tó to itd. (jw.) 
Biez dzièuczyny spać nì làże, 
Ej, tó to itd. (jw.) 

(Audócia Bùbienczykawa) 
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1570. Sł. Od Derewny i Rehotny (w. Studerowszczyzna, Wiszów) 
na mel. koldyczewską 

Da1 nà ryèccy, ryèccy, 
Da nà hibkuj kłàdcy, 
Chrystós Waskrós, Syn Bóży! 
Tam paniènka biel bielìla 
I piersznià zabyła, 
Chrystós itd. 
Da pajèdź, pajèdź, moj bracièjko, 
Da pà moj pièrścień załacièńki, 
Chrystós itd. 
Da pà moj wianók, 
Da pà rućwianièńki, 
Chrystós itd. 
Bracièjko da jèdzie, 
Da piersznià nie wieziè, 
Chrystós itd. 

Da pajèdź, pajèdź, 
Da mój mìleńki, 
Chrystós itd. 
Da pà moj pièrscień 
Da załacièńki, 
Chrystós itd. 
Da pà moj wianók 
Da rućwianièńki, 
Chrystós itd. 
Mileńki* jèdzie, 
Pièrścień wieziè 
Chrystós itd. 

(Teklùsia Tkaczuczyszka) 

1571. Gr. Od Krynek (w. Spodźwiły) 

Chódzić pàwa pa hùlicy, hej łółym! 
Chódzić pàwa pa hùlicy, łółym! 
Rónić pièrja pa muràucy, hej łółym! 
Rónić pièrja pa muràucy, łółym! 
A zà jèju kràsna pànna, hej łółym! 
A zà itd. 
Pièrje bràła, u chŭstku kłàła, hej łółym! 
Pièrje itd. 
Z chùstki bràła, wienièc wiłà, hej łółym! 
Z chùstki itd. 
Zwiłà wienièc, paszłà u tàniec, hej łółym! 
Zwiłà itd. 
Skul naszóusa bùjny wiècier, hej łółym! 
Skul itd. 

Zarwàu wienièc na dunàik, hej łółym! 
Zarwàu itd. 
Płynie wienièc dunàiczkam, hej łółym! 
Płynie itd. 
Bieżyć pànna biereżèczkam, hej łółym! 
Bieżyć itd. 
Spatkàła try rybałóucy, hej łółym! 
Spatkàła itd. 
Rybałóucy usie try małójcy, hej łółym! 
Rybałóucy itd. 
Oj, zakińcie szełkóu nièwad, hej łółym! 
Oj itd. 
A zławiècie pàwin wienièc, hej łółym! 
A itd. 

1 W pierwsze święto śpiewają 
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Sztoż nàm, pànna, za dàr dasì, hej łółym! 
Sztóż itd. 
A adnamù pàwin wienók, hej łółym! 
A itd. 
A druhómu złótny pièrścień, hej łółym! 
A itd. 
A trèjciamu samà mładà, hej łółym! 
A itd. 
Samà mładà jak jàhada, hej łółym! 
Samà itd. 
Jak jàhada barawàja, hej łołym! 
Jak itd. 

Jak wìszańka sadawàja, hej łółym! 
Jak itd. 

Oracja: 

Sztoż nàm, pànna, za dàr dasì? 
Kopu jajek na pałmisku,*l 
Złotem, srebrem akrużona, 
Biełym syram zawierszona. 
Żeb ta panna prędko rosła, 
W tym roku za mąż poszła, 
Ni za jednego, to za drugiego, 
Albo też za mnie mładego. 

1572. L. Od Szczuczyna, Żołudka (w. szl. Romanowce, Paszyce) 
na mel. nr 4030 

Dóbry wièczór, śliczna dàmo, 
Da winóż, wino zielenó! 
Panienèczko, ustàń kochàno, 
Da winóż itd. (jw.) 
Zaśpiewàmy ci nowłne, 
Da winóż itd. (jw.) 
Spodziewàj sie co godzìne, 
Da winóż itd. (jw.) 
Będziesz miàła góścia u dómu, 
Da winóż itd. (jw.) N 

Nieznajómy nam nikómu, 
Da winoż itd. (jw.) 
Nieznajómy z zagranlcy, 
Da winóż itd. (jw.) 

Pod ìm kónik ślicznie liczy, 
Da winoż itd. (jw.) 
On przy słàwie, przy honórze, 
Da winóż itd. (jw.) 
Przy królèwskim bywał dwórze, 
Da winóż itd. (jw.) 
Grzèczny, mèżny, piękny, żwàwy, 
Da winóż itd. (jw.) 
Z im zażyjesz wièlkiej słàwy, 
Da winóż itd. (jw.) 
Koń z Krakówa, sam zè Lwówa, 
Da winóż itd. (jw.)1 

1573. L. Od Szczuczyna i Rożanki (w. szl. Romanowce, Paszyce) 
na mel. nr 4030 

W pięknym pólu na Podólu, 
A winóż, wino zielenó! 
Paniènka kwiàtki sadzìła, 
A winóż (jw.) 

Śliczny ógród założyła, 
A winóż (jw.) 
Pod imièniem kàżdej pànny, 
A winóż (jw.) 

1 Dalszy ciąg i zakończenie jak w poprzedniej 
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Już każdèmu jest kochànie, 
A winóż (jw.) 
U drzèwo, frùkta jest bogàty, 
A winóż (jw.) 
Już dó pànny jàdo swàty, 
A winóż (jw.) 
Jak przyjèchał pànicz młódy, 
A winóż (jw.) 
Pèsiał frùkta i jagódy, 
A winóż (jw.) 
I goścłńca przywiózł pànnie, 
A winóż (jw.) 
Będzie mlłość i kochànie, 
A winoż (jw.) 
Ten kwiatèczek dàje z sèrca, 
A winóż (jw.) 
Na wianèczek do kobièrca, 
A winoż (jw.) 
Kwiat różówy i lilijówy, 
A winóż (jw.) 

Innym pànnom cyprysówy, 
A winóż (jw.) 
Bo jèdno kócha prawdziwie, 
A winóż (jw.) 
Doczekàli dziś szcześlìwie, 
A winóż (jw.) 
Panienèczko, śllczna dàmo, 
A winóż (jw.) 
Zanósim lùbe śpiewànie, 
A winóż (jw.) 
Włoczobnègo dla honóru, 
A winóż (jw.) 
Po kielìszku daj likworu, 
A winóż (jw.) 
To my pànnie podziękùjem, 
A winóż (jw.) 
I radóśnie powinszùjem, 
A winóż (jw.) 

1574. L. Od Szczuczyna i Rożanki 
(w. szl. Romanowce, Paszyce) 

Za tym dwórem kukàwka kùje, 
Tamój ten pànicz czèsto nocùje. 
Nie kukàwka, ale tègo pàna żóna, 
Bo nłkt nie wiè, to pànna zaręczóna. 
A tèn pànicz prędko śpièszy, 
Bo gó pèuno dróga cièszy. 
Bàrdzo piękna, urodziwa, 
Ach, bogàta i szczęślłwa. 
My tùtaj często bywàmy, 
Te paniènke dóbrze znàmy. 

Nas paniènka traktowàła, 
Do panìcza list pisàła. 
Piórem pisząc, złótem, miódem, 
Po papièrze bàrdzo drógiem. 
To skończywszy wszystkie nowìny głóście, 
O włoczóbne pànne próście. 
Prószę dzìsiaj dàwać, nie żałówać, 
Gdyby było zà co podziękówać. 
Co dàj Bóża i uszystkim. 

1575. L. Od Szczuczyna i Rożanki 
Powinszowanie 

Nie tylko zièmia zmartwychustàniem Pàńskiem ràda, 
Ale tèż i càła niebièska gromàda. 
Przy tàk uszèlkiej głóśnej wesółej nowìnie, 
Niech uszèlka pomyślność, paniènce, płynie. 
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1576. L. Od Szczuczyna i Rożanki (w. szl. Romanowce) 

Wesółe nièbo hójnie sie radùje, 
A z wdzięcznych radóści tryumfùje. 
Pokazùje, że Pàn Jèzus, dzìsiaj zmartwychwstàły, 
Sam spràwił radóści tryumf doskonàły. 
Zgotował w nièbie ówym, którzy go kochàjo, 
Zmartwychustàniu Bóga cześć, chwàłe oddàjo. 
A pó zmartwychustàniu otwórzył wróta 
Wièrnym do nièbios, gdzie największe złóta. 
A przy dokończèniu tègo winszowània 
Ide do rąk pàńskich ucałowània: 
Żèbyście, panowie, te święta wesóło przeprowadzìli 
I dàj Boża zà rok doczekàli 
W większych pocièchach, 
A w mnièjszych grzèchach, 
W wesołóści, radóści i pomyślnóści — 
Co daj Bóża. Àmen. 

(Kazimierz Szczùka) 

1577. L. Od Szczuczyna i Rożanki (w. szl. Romanowce) 

Jak iest przyćmiano, którego na Krzyż przybijano. Tego moc jest oświaczona. Grób 
pieczetuje, aby nie powstał Jezus Chrystus, Odkupiciel tego świata, lecz trzeciego dnia 
zmartwychwstał. Jego moco najświeszo groby sie pootwierały. Że Chrystus zmartwychwstał 
Jego moco żołniersko, któro przed dniami trzema włócznio mu bok przebito. Gdy Chrystus 
był widziany po tak srogiej męce, a dla naszego zbawienia trzymał chorągiew w ręce. Gdy 
anioł pański odwalał kamień od bojścia grobowego, a upadłszy na oblicza syna Boga prawdzi-
wego, ale nie otrzymawszy mocy oprzeć sie nie zdołały, albowiem wiernie Chrystusa oglą-
dały. — A zatoż ja, ichmościom panom, składam życzenia górnych niebios i wiernego po-
cieszenia; abyście, ichmość panowie, te świcta wesoło przeświętkowali i daj Boża za rok 
ich doczekali, w radości, wesołości i co my prosiemy — to daj Boża. Aden. 

(Ksawery Wierciński) 

1578. L. Od Szczuczyna i Rożanki (w. szl. Romanowce) 

Dziś dzièń wesóły, dziś pèłny radóści, 
Dziś Chrystus poustał z grobówej ciemnóści, 
Śmierć zwyciężywszy, która panowàła, 
Po càłym świècie lùdzi pożyràła. 
Ta śmièrć Chrystusowa jest umorzóna, 
Na otchłani będąc bramy stustoszone[!], 
W emperyjskim niebie, gdy nagoni ciebie. 
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Czego sie wese!isz, niebo, ziemio i uszyscy anieli? 
Weselcie sie, ichmość panstwo, w szczęśliwości. 
Kiedy Pan Jezus jako najjaśniejsze słońce, 
Z pod grobowego kamienia wynikszy, 
A całe piekło zburzywszy. 
Pójdźmy na intryfuł świata, 
A świat go radości. 

1579. L. Od Szczuczyna i Rożanki (w. szl. Romanowce) 
Powinszowanie 

Niech ta radość szlachecka będzie w domach pańskich. Ale nie tylko że i w domach 
pańskich, ale i w sercach pańskich. Daruje najprzód życie tego świata, a po długim życiu, 
żebyście, ichmość panowie, mogli korona u niebie otrzymać. Co daj Boża. Amen. 

1580. W. Od Świsłoczy 

Ja màły żàczek, Włoczobnègo prósza. 
Zièmski robàczek, Prósza dać, niè żałówać, 
Czapèczka podnósza, Żèby było zà co podziękówać. 

1581. L. Od Szczuczyna i Rożanki 

A1 u haródzi awiós raściè, Nie siaczy miniè, nie rubàj miniè, 
Da winóż, wìno zielanó! Da winóż itd. (jw.) 
Da u tùm ausiè kàmiań lażyć, Ja tabiè da adhadżùsie, 
Da winóż itd. (jw.) Da winóż itd. (jw.) 
Na tuom kamièni sawà siedzìć, Puszczù synkiè u czaśniczkiè, 
Da winóż itd. (jw.) Da winóż itd. (jw.) 
Da tudóju ijèchau kràsny małójczyk, A daczuszkiè u swanieczkiè, 
Da winóż itd. (jw.) Da winóż itd. (jw.) 
Chacièu sawù sièkczy, rubàć, Samà maładzièńka za kuchàraczku, 
Da winóż itd. (jw.) Da winóż itd. (jw.) 
Stàła sawà prasìcisie, 
Da winóż itd. (jw.) 

Hałkajniki. Od Wasil[iszek]: Łykajniki 
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1582, L. Od Szczuczyna i Rożanki (w. szl. Romanowce, Paszyce) 

Winszujem' jejmości tym Zmartwychwstaniem pańskim! 
Dajże Boża, żeby jejmość pani te święta wesoło przeprowadziła i za rok doczekała z mę-

żem i dziateczkami u większych pociechach, a u mniejszych grzechach, u wesołości, rado-
ści i pomyśności, co daj Boża. Amen. 

1583. L. Od Szczuczyna i Rożanki (w. szl. Romanowce, Paszyce) 

Winszujemy2, wacpannie, tym Zmartwychwstaniem pańskim. 
Daj Boża, żeb wacpanna te święta wesoło przeprowadziła i za rok doczekała. Dajże Boża, 

żeby wacpanna męża do roku przyczekała w większych pociechsch, u mniejszych grzechach, 
u wesołości, radości i u pomysności, co daj Boża uszystkim. 

1584. L. Od Szczuczyna i Rożanki 
(w. Chilczyce) 

U3 Warszàwi złóte krèsło staić, 
A nà tom krèsli panìczyk siadzìć. 
Panìcz siadzić, sudyē sùdzić, 
Sudye sùdzić, da pierasùdżwaje, 
Da pà sto tysionc załatych bierè. 
Załażyusie panìcz try wajnyè zwajewàć, 
Try wajnyè zwajewàć i try pànny uziàć. 
Każysie, panìczu, hójnym byci, 
Hójnym byci i nam zapłacici. 
Sórak jàjak na pułmìsku 
Kiłbàskaju akrużyci, 
B'fēłym syrcam pryłażyci, 
A pirażkóm zakwiecici. 
Sorak jàjak dla zabàwy, 
A kiłbàsa dzièle słàwy, 
Smàszny pirażók dla honóru, 
A b'iēły syrczyk dla zabóru. 

1 Źyczenia skladane mężatkom - Życzenia wałokalników składane dziewczętom 3 Dla chłopców 



678 PIEŚNI DOROCZNE I INNE 

1585. W. Od Świsłoczy 

Na Wielìk dzièń, da nà pièrszy dzień, 
Da winóż, winó zielenó. 
Usiè światyje poubieràlisie, 
Da winóż itd. (jw.) 
Adzìn Jùrji nie ubiràusie, 
Da winóż itd. (jw.) 
Ja pà pólu chadzìu, żyta radzìu, 
Da winóż itd. (jw.) 
Z dółu ścieblìstaje, z hary kałasìstaje, 
Da winóż itd. (jw.) 

Z kałasóczka żyta mieróczka, 
Da winoż itd. (jw.) 
A z snapóczka żyta bóczka, 
Da winóż itd. (jw.) 
Sórak jàjak da nà pułmlsak, 
Da winóż itd. (jw.) 
Kiełbasóju abłażyci, 
Da winóż itd. (jw.) 
Bièłym syram zawierszyci, 
Da winóż itd. (jw.) 

1586. W. Od Świsłoczy 

Ustępując u waćpaństwa progi 
Posłyszeli(śmy) zapach, z szafranam pierogi. 
Prosza też i udzielić choć jedna kosteczka, 
Aby napełnić nasza chusteczka. 

1587. Sl. Od Derewny i Rehotny 

U haródzi na pierechódzi, 
Chrystós Waskrós, Syn Bóży! 
Staić wierbà karczystaja, 
Chrystós itd. (jw.) 
Na tój wierbiè karà załacłstaja, 
Chrystós itd. (jw.) 
Nalecièli ptùszki da usiè szczykitùszki, 
Chrystós itd. (jw.) 
Tùju kóru abszczykitàli, 
Chrystós itd. (jw.) 
Wyszła, wybiehła kràsna N.N.1 

Chrystós itd. (jw.) 
Szeukóu chfartùch razasłàła, 
Chrystós itd. (jw.) 
Da tùju hóru padabràła, 
Chrystos itd. (jw.) 
Swajemù licù raunawàła, 
Chrystós itd. (jw.) 
Kab takàja b'fèła byłà jak majo licó, 
Chrystós itd. (jw.) 

Da złótniczkou adasłàła, 
Chrystós itd. (jw.) 
Muj złótniczku pierarobniczku, 
Chrystós itd. (jw.) 
Zrabì ty mniè try nadóbiny, 
Chrystós itd. (jw.) 
Pièrszo nadóbje — załaty kùbak, 
Chrystos itd. (jw.) 
Druhoje nadóbje — srèbrany pierściónak 
Chrystos itd. (jw.) 
Trèjciaje nadóbje — rućwiany uwianóczak, 
Chrystós itd. (jw.) 
Pierścionaczkam zalecàniejko, 
Chrystos itd. (jw.) 
A kùbaczkam zapiwàniejko, 
Chrystós itd. (jw.) 
A u wianóczku szlubawàniejko, 
Chrystós itd. (jw.) 

1 Marianna itp. 



DOROCZNE 679 

1588. Sł. Od Derewny i Rehotny 

Da cì dóma paniènaczka? 
Chrystós Waskrós, Syn Bóży! 
Adczynì, ādczynì da akiènaczko, 
Chrystós itd. (jw.) 
Da takóho pàna nie widziàła, 
Chrystós itd. (jw.) 
Jak tabiè na dwór zajeżdzàje, 
Chrystós itd. (jw.) 
Sam z Krakówa, koń sà Lwówa, 
Chrystós itd. (jw.) 
Jon z kónika nie zsiedàje, 
Chrystós itd. (jw.) 
Z strymión nóżak nie wymàje, 
Chrystós itd. (jw.) 
Jehó cùgli pazlacàny, 
Chrystós itd. (jw.) 

1589. Sł. Od Derewny i Rehotny 

A u haródzi da nà pierachódzi, 
Chrystós Waskrós, Syn Bóży! 
Tam paniènka jaczmièń żàla, 
Chrystós itd. (jw.) 
Jaczmièń żàła, snapóu nie wiazàła, 
Chrystós itd. (jw.) 
Tudèmo ijèchało dwa panìczyki, 
Chrystós itd. (jw.) 
Pamaży Bóża tabiè, paniènko, 
Chrystós itd. (jw.) 
Jaczmièniù żàci, snapóu nie wiazàci, 
Chrystós itd. (jw.) 
Zahanièm tabiè siem zahàdak, 
Chrystós itd. (jw.) 
Kall adhanièsz, to nàszaja bùdziasz, 
Chrystós itd. (jw.) 
Kalì nie adhanièsz, to niè nàsza bùdziaszs 

Chrystós itd. (jw.) 
Szto tó bieżyć biez pówadu? 
Chrystós itd. (jw.) 
Szto tó haryć biez półomja? 
Chrystós itd. (jw.) 
Szto tó ćwiciè, ćwiètu niètu? 
Chrystós itd. (jw.) 

Szto tó płàcza biez hółasu? 
Chrystōs itd. (jw.) 
Sztó tó rabó da niè piszuczy? 
Chrystós itd. (jw.) 
Szto tó czórno da niè czèrniaczy? 
Chrystós itd. (jw.) 
Szto tó b'jèło da nie bièlaczy? 
Chrystós itd. (jw.) 
Bieżyć wadà biez pówadu, 
Chrystós itd. (jw.) 
Haryć kàmiań biez półomja, 
Chrystós itd. (jw.) 
Płàcza kónik biez hołasu, 
Chrystós itd. (jw.) 
Czóron wóron da niè czèrniaczy, 
Chrystós itd. (jw.) 
Paparóć ćwiciè, ćwiètu niètu, 
Chrystós itd. (jw.) 
B'ièły lèbiedź da niè bièlaczy, 
Chrystós itd. (jw.) 
Raby dziàciał da niè pìszuczy, 
Chrystós itd. (jw,) 



1590. L. Od Szczuczyna, Żołudka (w. szl. Romanowce, Paszyce) 

Dóbry wièczor, panièneczko, 
Da winóż1, winó zielanó! 
Każ odèmknąć okianèczko, 
Da winóż (jw.) 
Czemù często nie spoglądàsz? 
Da winóż (jw.) 
Już tèn jèdzie kogo żądasz, 
Da winóż (jw.) 
Młódy, piękny, polityczny, 
Da winóż (jw.) 
Nie tutèjszy, zagranìczny, 
Da winóż (jw.) 
Nie tutèjszy, ródem z kràju, 
Da winóż (jw.) 
A jón żyje jàko u ràju, 
Da winóż (jw.) 
Kóntusz na nìm jak nà ksièciu, 
Da winóż (jw.) 
Póznać pàna po opièciu, 
Da winóż (jw.) 
Brzęka z bóku złota szàbla, 
Da winóż (jw.) 
Czàpka z pióram, mìna djàbla, 
Da winóż (jw.) 
Koń z Krakówa, sam zè Lwówa, 
Da winóż (jw.) 
Jak przyjèchał do Krakówa, 
Da winóż (jw.) 
Krakowiànki aż pomdlàły, 
Da winóż (jw.) 
Bo takiègo nie widziàły, 
Da winóż (jw.) 
Zastąpiły mu ulìca, 
Da winóż (jw.) 
Chcièli zóczyć jègo lìca2, 
Da winóż (jw.) 

On naprzèkór pyta drógi, 
Da winóż (jw.) 
Do paniènki swej niebógi, 
Da winóż (jw.) 
Óne mu odpowiedziàły, 
Da winoż (jw.) 
My twèj dàmy nie widziàły, 
Da winóż (jw.) 
Utènczas poznasz, jak przyjèdziesz, 
Da winóż (jw.) 
Panienèczka u krzèśle sièdzi, 
Da winóż (jw.) 
Kónik zàrży na jèj dwórze, 
Da winóż (jw.) 
Póznasz sàm w jàkim kolórze, 
Da winóż (jw.) 
Cùgle w ręku trzyma mócno, 
Da winóż (jw.) 
Kónik nóżki dzwlga skóczno, 
Da winóż (jw.) 
Ùbiór z sùkna francuskiègo, 
Da winóż (jw.) 
A modèlu krakowskiègo, 
Da winóż (jw.) 
Czàrnym sùknem siódło kryte, 
Da winóż (jw.) 
Haftowàne złotem lìte, 
Da winóż (jw.) 
LJ rèżne znàki tàśmo tkàne, 
Da winóż (jw.) 
U kóło siódło wyszywàne, 
Da winóż (jw.) 
Pèrłem brzègi osadzóno, 
Da winóż (jw.) 
Pèwno będziesz jègo żóno, 
Da winóż (jw.) 

v. a winóż - v. pokazując swoje lica 

680 PĪEŚNI DOROCZNE I INNE 



DOROCZNE 681 

Potem ofiàre uczyni, 
Da winóż (jw.) 
Dla ciè kochànej dziewczyny, 
Da winóż (jw.) 
Sygnet da ci z rubinàmi, 
Da winóż (jw.) 
Chcąc mą mìlość złączyć z wàmi, 
Da winóż (jw.) 
Śpièwam na pamiątkę wièczno, 
Da winóż (jw.) 

Bo ty jèsteś dàmo grzèczno, 
Da winóż (jw.) 
Nie odmàwiaj włoczobnègo, 
Da winóż (jw.) 
Wynieś plàcka cukrowègo, 
Da winóż (jw.) 
To my pànnie dziękujèmy, 
Da winóż (jw.) 
Zdrówia i szczèścia życzèmy, 
Da winóż (jw.) 

1591. W. Od Świsloczy 
na mel. nr 1604 

Kraj daltny szyrókai, hej łółam! 
Kraj dalìny szyrókai. 
Kraj krynìcy hłybókai, hej łółam! 
Kraj krynlcy hłybókai. 
Tudyma iszłà kràsna pànna, hej łółam! 
Tudyma itd. 
Z miedziànnymi wiedzierkàmi, hej łółam! 
Z miedziànnymi itd. 
Z załatymi osiłkami, hej łółam! 
Z załatymi itd. 
A zà jèju bieł małójczyk, hej łółam! 
A zà itd. 
Zażdży, zażdży, kràsna pànna, hej łółam! 
Zażdży itd. 
Daj mniè wady napìcisie, hej łółam! 
Daj itd. 
Napìcisie i umycisie, hej łółam! 
Napicisie itd. 
Ja zahanù siem zahàdak, hej, łółam! 
Ja itd. 
Jak odhanièsz, majà bùdziesz, hej łółam! 
Jak itd. 
Nie adhanièsz, durnà bùdziesz, hej łółam! 
Nie itd. 
Szto to slnie nie sìniaczy, hej łółam! 
Szto itd. 
Sztó to czórno nie czèrniaczy, hej łółam! 
Szto itd. 
Sztó to bièło nie bièlaczy, hej łółam! 
Szto itd. 

Sztō to rabó nie ràbiaczy, hej łółam! 
Szto itd. 
Szto to raściè biz kórania, hej łółam! 
Szto itd. 
Sztó to płàcza biz hółasu, hej łółam! 
Szto itd. 
Sztó to bieżyć biz rùk, biz nóh, hej łółam ? 
Szto itd. 
Sztob jà byłà za dzièuczyna, hej łółam! 
Sztob itd. 
Kab zàhàdak nie zhanùła, hej łółam! 
Kab itd. 
Tabiè swaìch nie skazàła, hej łółam! 
Tabiè itd. 
Sinie móre nie słniaczy, hej łółam! 
Sìnie itd. 
Czórny wóran nie czèrniaczy, hej łółam! 
Czórny itd. 
Bièły lèbiedź nie bièlaczy, hej łółam! 
Bièły itd. 
Dziàcieł raby nie ràbiaczy, hej łołam! 
Dziàcieł itd. 
Kàmień raściè biz kórania, hej łółam! 
Kàmień itd. 
Skrypka płàcza biz hółasu, hej łółam! 
Skrypka itd. 
Wadà bieżyć biz rùk, biz nóh, hej łółam! 
Wadà itd. 
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1592. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 1604 

Na bałoci, na papłàwi, hej łółam! 
Na bałóci, na papłàwi 
Chódzić stàdo waranóje, hej łółam! 
Chódzić itd. 
Tudym jèchau bieł małójczyk, hej łółam! 
Tudym itd. 
Na kóniku waranièńkom, hej łółam! 
Na itd. 
Na siedèłku załacièńkom, hej łółam! 
Na itd. 
Chùsteńkaju razmàchwaje, hej łółam! 
Chùsteńkaju itd. 
Z pastuszkàmi razmoulàje, hej łółam! 
Z pastuszkàmi itd. 

A majèż wy pastuszkówie, hej łółam! 
A itd. 
Nie żèńcie wy nà kalinóu most, hej łółam! 
Nie itd. 
Kalinou most ułómicsie, hej łółam! 
Kalinóu itd. 
Waranóje stàdo utópicsie, hej łółam! 
Waranóje itd. 
Nie żàl że mniè waranoho stàda, hej 

[łółam! 
Nie itd. 
Jak tróch kóniej waranièńkich, hej łółam! 
Troch małóicou maładzièńkich, hej łółam! 
Troch itd. 

1593. W. Od Świsłoczy (w. Hrycewicze) 
na mel. nr 1604 

Rànni awiós — pózny awiós, hej łółam! 
Rànni awiós — pózny awiós. 
Najpaznièjszy zielenièjszy, hej łółam! 
Najpaznièjszy itd. 
A u tóm ausiè kàmień leżyć, hej łółam! 
A itd. 
Na kàmièni źmiejà siedzłć, hej łółam! 
Na itd. 
Tùdym ijèchau bieł małójczyk, hej łółam! 
Tùdym itd. 
Na kóniku waranièńkom, hej łółam! 
Na itd. 
Na siedèłku załacièńkom, hej łółam! 
Na itd. 
Chacièu ciàci, hółau zniàci, hej łółam! 
Chacièu itd. 
Stàła źmiejà prasìcisie, hej łółam! 
Stàła itd. 
Nie tni miniè, bieł małójczyk, hej łółam! 
Nie itd. 
Stànu ja tabiè u pryhódzi, hej łółam! 
Stànu itd. 

Puszczù synkiè u czasniczkì, hej łołam! 
Puszczù itd. 
A daczùszki u swànieczki, hej łółam! 
A itd. 
A staróho za staróstu, hej łółam! 
A itd. 
Samà starà za kuchàrku, hej łółam! 
Samà itd. 
Ubierù synkì u bièło złóto, hej łółam! 
Ubierù itd. 
A daczùszki u aksamìty, hej łółam! 
A itd. 
A staróho u każuszyszcza, hej łółam! 
A itd. 
Samà starà u radnìszcze, hej łółam! 
Samà itd. 
Pierawiezù pièrez móre, hej łółam! 
Pierawiezù itd. 
Kab kónikou nie utapìh, hej łółam! 
Kab itd. 
Kab sukiènak nie umaczyli, hej łółam! 
Kab itd. 
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1594. L. Od Wasiliszek (w. Zaprudzianie, paraf. Walorka 
v. Wiewiórka) 

Za humnàmi, za świrnàmi, 
Da winóż, winó zielanó! 
Staìć wierbà karczystaja, 
Da winóż itd. 
Staìć wierbà karanìstaja, 
Da winōż itd. 
Na tój wièrbi załatàja riībsańka, 
Da winóż itd. 
Prylacièli ràjskije ptàszaczki, 
Da winóż itd. 
Tùju rósańku atrusìli, 
Da winóż itd. 
Wyszła, wyciekła kràsna paniènka, 
Da winóż itd. 
Tùju rósanku padabràła, 
Da winóż itd. 
Daj u ruczniczok zawiazàła, 
Da winóż itd. 
Pryniasłà da światlicy, 
Da winóż itd. 
Pałażyła na stalnìcy, 
Da winóż itd. 
Pa światlìcy chódzić, pachadżàje, 
Da winóż itd. 
Kab majó licó da takója byłó, 
Da winóż itd. 

Tob jà paszłà za paniczà, 
Da winóż itd. 
Za paniczà, za kralawìcza, 
Da winóż itd. 
Szto krùh wójska abjeżdżàje, 
Da winóż itd. 
Z strèmiàn nóżak ni wymàje, 
Da winoż itd. 
Żèby paniènka płàtna była, 
Da winóż itd. 
Płàtna była (i) nam zapłacìła, 
Da winóż itd. 
Try rùbliki na muzyki, 
Da winóż itd. 
Sarakóuku na podkóuku, 
Da winóż itd. 
Sórak jàjak na wialìki padàrak, 
Da winóż itd. 
A panièncy pièśnia spièta, 
Da winoż itd. 
Pièśnia spièta pràci lèta, 
Da winóż itd. 
Pràci Jùrja, na zdaróuja, 
Da winóż itd. 
Pràci lèta zà muż paszłà, 
Da winóż itd. 

(Jaroszewiczówa) 

1595. Sk. Od Suchowoli 
Powinszowanie 

Dziś dzień radosny, u niebie anieli tryumfujo. Udziencznemi głosami witamy Cie, Jezu, 
Królu najjaśniejszy, z grobu kamiennego powstajesz, nam radości dodajesz. 

My z tej radości 
Winszujem jegomości, 
Od lata do Iata, 
Pokąd stanie tego świata. 
Witaj, Syonie, 
Na wysokim tronie! 
Witaj, Baranku, 
Ojcowski Kochanku! 
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I mały skowronek od radości skacza, 
Lucyper w łańcuchach zakowany płacza. 
Panie gospodarzu, pani gospodynia, 
Każcie swoj dom poweselić, 
Jako piosenke zaśpiewać, 
Czy pobożra, czy podrożna, jaka sobie chcąc? 
— Śpiewaj ;ie, śpiewajcie! 

(po prześpiewaniu) 

Pànie gospodàrzu, pàni gospodynia, 
Wàsza kùryczka czórna, 
Màjecie mnóho wałaczóbna, 
Nam dàjcie, nie odmawiàjcie. 
Wàsza kùryczka czubàta, 
Na jàjca bahàta, 
Naniesłà szkópek i dajnicu, 
Dàjcie nam paławicu. 

(Jan Dzieżkó) 

1596. W. Od Rosi (w. Nowiki) 

Màła1, tónka kanapièlka, 
Jeszczè tanczèjszaja kràsna pànna; 
Janà biel bie!ìła, 
U płàu puściła: 
A ma)èż wy rybałouczyki, 
Zławiècież majù bièłku, 
Majà bièłka bàrdzo bièła, 

Majà màtka, bàrdzo riīōzna. 
Jenà siedzić na pókuci, 
Trymàje pókat dla pójasa, 
Szto zamachniè, to niè udyèryć, 
Szto zaziachniè, to niè skàża. 
Zamachniènie hŭorsz uderènie, 
Zaziechànie hiīorsz skazànie. 

(Zósia Żàwarankawa) 

1597. W. Od Rosi (w. Nowiki) 

Czy jà tabiè, dóńko, ni kazàła 
Ràno ustàci, ciènko pràści. 
Było snawàci dauhùsieńko, 
Byłó tkàci hładziùsieńko, 
Byłó bielić bielùsieńko. 

Byłó daryć każdziùsieńkamu. 
Stàrszych padàrkami, 
Srèdnich ruczniczkàmi, 
Samych najmièlszych pajaskàmi. 

(Zósia Żàwarankawa) 

[pieśni] wałaczobne 
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1598. W. Od Świsłoczy 

Scali,1 Bóże, tyje cielicy, 
Szto bièhajuć pa palicy,-
Szto u ìch chwasty jak biczy, 
Kab mièu u wièś rok zà płót wałaczy. 

1599. W. Od Hniezny (w. Kusińce, Mączele) 

Szùrym, bùrym ausy sièjuć, 
Da winóż, winó zielanó! 
Czym ranièjszy, tym bujnièjszy, 
Da itd. 
Czym paźnièjszy, zielenièjszy, 
Da itd. 
Sièrad ausà kàmień leżyć, 
Da itd. 
Na kàmieni źmiejà siedzić, 
Da itd. 
Źmiejà siedzìć, dzièci kórmić, 
Da itd. 
Tudèju iszóu bieł-małójczyk, 
Da itd. 
Chacièu źmièju mièczam ciać, 
Da itd. 
Mièczam ciać i hółau zniać, 
Da itd. 
Stàła źmiejà prasìcisie, 
Da itd. 
Ni bìj miniè, nie tnì miniè, 
Da itd. 

Stànu tabiè ja u pryhódzi, 
Da itd. 
U pryhódzi, u wiełikuj zhódzi, 
Da itd. 
Jak ty bùdziesz żanicisie, 
Da itd. 
Puszczù synki u czaszniczki, 
Da itd. 
A daczùszki u swànieczki, 
Da itd. 
Samà bùdu za kuchàrku, 
Da itd. 
Za kuchàrku, za piekàrku, 
Da itd. 
Spiekù karawàj jak mièsiaczyk, 
Da itd. 
A hùsaczki jak zóraczki, 
D a itd. 
Bùduć lùdzi dziwìcisie, 
Da itd. 
Czyj syn jèdzie żanicisie, 
Da itd. 
Tamù dabró, czyj syn jèdzie, 
Da itd. 
A tamù lyèpsz, czyj ziàć bùdzie, 
Da itd. 

1600. W. Od Hniezny (w. Janysze, Kusińce) 

Kópu jajèc abiecàci, 
Da winóż, winó zielanó! 
A pou kópy mùsisz dàci, 
Da itd. 

Na pałumìsku pałażyci, 
Da itd. 
Koubàskaju akrużyci, 
Da itd. 

Wałokalnik, gdy nie otrz[yma] podark[u] - szczury 
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Syram bièłym zawierszyci, 
Da itd. 
Pieróh dóuhi dzièla kółasu, 
Da itd. 
Gàrniec wódki dzièla hósadu, 
Da itd. 
A szèść złóty to nà bóty, 
Da itd. 
Bo my bóciki pataptàli, 
Da itd. 

Pókul pànnu apytàli, 
Da itd. 
Bahasławìm pànnu dóbrym bytam, 
Da itd. 
Dóbrym bytam, jedrónym żytam, 
Da itd. 
Kab dà róku byłó kàła bóku, 
Da itd. 
A zà dwói kab zà troi, 
Da itd. 

1601. Sk. Od Suchowoli 

Jak nie dacie kolędy, 
Będe was ganić wszedy: 
Oto pan skąpy, nielitościwy, 
Niech mu Bóg dobrotliwy 
Na jego skąpstwo nie pamięta. 

A jak dacie kolędy 
Będe was chwalić wszędy: 
Oto pan szczodry i litościwy, 
Niech mu wynagrodzi Bóg dobrotliwy. 

1602. W. Od Rosi (w. Nowiki) 

Kałà1 dwarà wierbà, 
Wierbà karczystaja, 
Na jój wiècie złacìstaje. 
Nalecièli ptàszki, ràszki, 
Tóje wiècie abłamàli. 
Tudój bièhła kràsna pànna: 

Szùhi, rùhi, nie łamiècie! 
Nie łamiècie majó wiècie, 
Bo mniè wiècia mnóho trèba, 
Usim swatkóm pa kwiètaccy, 
A stàrascie najbólej. 

(Zósia Żàwarankawa) 

1603. W. Od Hniezny (w. Janysze) 

Ja2 mały żaczek, 
Jako robaczek, 
Niewiele umiem, 
Niewiele powiem. 
U szkołach nie bywałem, 
Rózgi nie widziałem, 
Rózga zielona, 

Z drzewa łamiona. 
Na koniu jechałem, 
Pana Jezusa witałem, 
Ręka podnosza, 
Wałoczebnego prosza. 
Prosza dać, nie żałować, 
Żeb było za co podziękować. 

1 Pieśni wałaczobne 2 Podziękowanie wałakolników 
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1604. W. Od Świsloczy 

U kancy siełà staìć wierbà, hej łólam! 
U kancy siełà staić wierbà, hej łółam! 
Tàja wierbà karczystaja, hej łółam! 
Tàja wierbà karczystaja, łółam! 
Jejè lìście złacistajo, hej łółam! 
Jejè itd. 
Nalecièli ptàszki dràszki1, hej łółam! 
Nalecièli itd. 
Tójo lìścio aszczykitàli, hej łółam! 
Tóje itd. 
Tudema iszła krasna panna, hej łołam! 
Tudema itd. 
Toje liścio pazbirała, hej łołam! 
Toje itd. 
Da u puczaczki pawiezała, hej łołam! 
Da itd. 
Da zaniesła da matuli, hej łołam! 
Da itd. 
Da padała praz akienko, hej łołam! 
Da itd. 
Zliczy, matko, zhadaj, matko, hej łołam! 
Zliczy itd. 
Kolki u chustańcy listoczkou, hej łołam! 
Kolki itd. 
Kab mnie tolko padaroczkou, hej łołam! 
Kab itd. 
I tolko treba pajasoczkou, hej łołam! 
I tolko itd. 
Było, dońko, douho nie spać, hej łołam! 
Było itd. 
Było praści taniussieńko, hej łołam! 
Było itd. 

Było tkaci husciussieńko, hej łołam! 
Było itd. 
Było bielić bielussieńko, hej łołam! 
Było itd. 
Było ryēzać douhussieńko, hej łołam! 
Było itd. 
Budu daryć każniusieńkaho, hej łołam! 
Budu itd. 
Ad starszaho da mienszaho, hej łołam! 
Ad itd. 
A swàteńka najpièrszaho, hej łółam! 
A itd. 
Samych stàrszych padàrkamr, hej łółam! 
Samych itd. 
Sieraduolszych ruczniczkàmi, hej łółam! 
Sieradūblszych itd. 
Samych miènszych pajaskàmi, hej łółam! 
Samych itd. 
Otóż tabiè, kràsna pànna, hej łółam! 
Otóż itd. 
Pièśnia śpièta praciu lyèta, hej łółam! 
Pièśnia itd. 
Lyèta nie żdży, zà muż idzi, hej łółam! 
Lyèta itd. 
Pièśniu śpièli nie załhàli, hej łółam! 
Pièśniu itd. 
Jak sałaui szabietàli, hej łółam! 
Jak itd. 
Jak sałaui u sadōczku, hej łółam! 
Jak itd. 
Jak my u pànny na padwóraczku, hej 
Jak itd. [lółam! 

derkacze; dracz = derkacz 2 podarek: 3 — 4 łokcie płótna 
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1605. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 

Oj,' z kalasóczka żyta bóczka, 
Da winóż, winó zielanó! 

1606. Sk. Od Suchowoli 
na mel. „Da winōż, wino..." 

Swiènty Jèry pa mieżàch chódzić, 
Dzie Jèry chcdzić, tam żyto ródzić. 

1607. Sł. Od Ździęcioła i Kozłowszczyzny (w. Skrędziewicze) 

Dóbry2 wièczar paniènaczko, 
Da winóż, winó zielenó! 
Prósza odèmknonć akièneczko, 
Da winóż itd. 
U waharódzi, na pierachódzi, 
Da winóż itd. 
Ni màk, róża zaćwitàla, 
Da winoż itd. 
Tam paniènka pachadżàła, 
Da winóż itd. 
Da ni mak, różu zaszczypàła, 
Da winóż itd. 
K swajmù liczku raunawàła; 
Da winóż itd. 
Kab majó liczko takawó byłó, 
Da winóż itd. 
Ni paszłàb ja nì za sielànina, 
Da winóż itd. 

Ni zà sielànina, ni zà dwarànina, 
Da winóż itd. 
Da paszłàb ja zà takóho pàna, 
Da winóż itd. 
Nigdy z kónia ni zsiedàja, 
Da winóż itd. 
Z stremión nóżak nie wymàja, 
Da winóż itd. 
Na paniènki paśpieszàja, 
Da winóż itd. 
Tèraz panièncy pièśnia spièta, 
Da winóż itd. 
Pièśnia spièta pràciu lèta, 
Da winóż itd. 
Pràciu lèta, pràciu Jùrja, 
Da winóż itd. 
Pièknaj panièncy na zdaróuje, 
Da winóż itd. 

Powinszowanie 

WinszùjUj paniènku: na tónkaść, na hłàdkaść, na kópu syrau, na dzièwiać synau, dzie-
siónta curèczka, dlà mnie żonèczka! 

1 Obchodząc i wsie, i dwory włoczebniki śpiewają ,,Wesoły dzień" itd., a Żydom tylko starodawne, 
między in. poniższą - Wałoczabniki śpiewajuć 
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1608. Sł. Od Zdzięcioła i Kozłowszczyzny 
(w. Skrędziewicze) 

Dóbry1 wièczar, paniènaczko, 
Da winóż, winó zielenó! 
Prósza odèmknonć akiènaczko, 
Da winóż itd. 
Och, tèn jèdzie da kógo żóndasz, 
Da winóż itd. 
Da kóń hniady, sam małady, 
Da winóż itd. 
Siedłó jegó suknóm kryto, 
Da winóż itd. 
Suknóm kryto, zółatom szyto, 
Da winóż itd. 
Sùknam, bùknam francuskiègo, 
Da winoż itd. 
A ón młódy da figùry jègo, 
Da winóż itd. 

Ach u lèsi, da nà kalìncy, 
Da winóż itd. 
Tam saławièjki szczabiatàli, 
Da winóż itd. 
Pièknu paniènku razwiesielàli, 
Da winóż itd. 
Och, ty kalinka, da nì hiblłsia, 
Da winóż itd. 
Pièkna paniènka, razwiesielłsia, 
Da winóż itd. 
Nàszy bucłki pataptàlisia, 
Da winóż itd. 
Póki paniènki dapytàlisia, 
Da winóż itd. 

1609. Sł. Od Zdzięcioła i Kozłowszczyzny 
(w. Skrędziewicze) 

Dóbry2 wièczar, pànie arendàru, 
Da winóż, winó zielanó! 
Da cì u dóma pan arendàr? 
Da winóż itd. (jw.) 
U dóma, ni u doma, nia adzywàjecsia, 
Da winóż itd. (jw.) 
Na załatóm krèśli abuwàjecsia, 
Da winóż itd. (jw.) 
Jahó bóty kazłówyja, 
Da winóż itd. (jw.) 
Jahó màjtki szałkówyja, 
Da winóż itd. (jw.) 
Jahó chałàt atłasówy, 
Da winóż itd. (jw.) 
U nàszaho arendàra załatàja kamóra, 
Da winóż itd. (jw.) 
U tój kamóry try akóncy, 
Da winóż itd. (jw.) 

Na adnóm akóncy charószyje kwiètki, 
Da winóż itd. (jw.) 
U druhóm akóncy jàsny mièsiac, 
Da winóż itd. (jw.) 
U trèjcio akónco świecìć jàsno sónco, 
Da winóż itd. (jw.) 
Czyrwień złóty3 nam nà bóty, 
Da winóż itd. (jw.) 
Cztèry sarakóuki na srèbny padkóuki, 
Da winóż itd. (jw.) 
Sorak jàjak da nà pałumìsku, 
Da winóż itd. (jw.) 
Bièłym syrkam zawiarszyci, 
Da winóż itd. (jw.) 
Prósza dàci da niè żaławàci, 
Da winóż itd. (jw.) 
Kab byłó zà co podzienkawàci, 
Da winóż itd. (jw.) 

1 „Wałoczniki" śpiewają dziewkom 2 Zydom śpiewają 3 hèto dukàt 
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A my pójdziam da hukàjuczy, 
Da winóż itd. (jw.) 
Pàna arendàra źwieliczàjuczy, 
Da winóż itd. (jw.) 
Jàsny mièsiac—pan arandàr, 
Da winóż itd. (jw.) 
Jàsnajo sónco — żónka jahó, 
Do winóż itd. (jw.) 
Charószyje kwiètki — to jahó dziètki, 
Da winóż itd. (jw.) 
A ciepièr pànu pièśnia spièta, 
Da winóż itd. (jw.) 
Pièśnia spièta próciu lèta, 
Da winóż itd. (jw.) 

Próci lèta, próci Jùrja, 
Da winóż itd. (jw.) 
Pànu arendàru na zdaróuje, 
Da winóż itd. (jw.) 
A ciepièr, pània, prósza nadaryci, 
Da winóż itd. (jw.) 
— Dzienkùje pànu! Daj Bóża, 
kab pàn zà rok daczakàu, 
kab zdarèu dziètki hadawàu. 
— Dzienkùje za dóbro slówo wam! 
Kab wy zdarówyje spażlli i znóu 
zà rok chadzili. 

(Klèmens Hryb) 

1610. Sk. Od Suchowoli (w. Dryha) 

Da u czyjóm to lónku 
Tónka kanapièlka? 
Za dunàju, hàju, 
Tónka kanapièlka, 
Jeszczè tanczèjsza 
Jak hèta paniènka, 
Za dunàju, hàju, 

Jak hèta paniènka. 
Pàwańki pasàła, 
Pióreczka zbieràla, 
Za dunàju itd. (jw.) 
Pàwańki chadzìli, 
Pióreczka hubìli, 
Za dunàju itd. (jw.) 

' (Jan Dzieżkó) 

1611. W. Od Porozowa (w. Wilejsze) 
Powinszowanie 

Baranek niewinny, 
Syn Boży jedyny, 
Za nas umenczony, 
Do grobu ułożony, 
Dziś z grobu powstał, 

Nam radości dostał. 
Dajża, Boża, świata światkawaci, 
Za rak daczakaci 
U mniejszych grzechach, 
U bolszych paciechach. 

1612. W. Od Porozowa (w. Skrebla) 
Powinszowanie 

Jechałam na koniu, 
Spotkałam anioła. 
Nie ja to wiedział, 

Mnie anioł powiedział, 
Że małe dziatki 
Sczypali kwiatki, 
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Po drodze rzucali, 
Pana Jezusa witali. 
Jezusie kwiecie, 
Jak malym dzieciam 

Ronczka padnoszu, 
Włoczobnego proszu. 
Prosza dani nie żałowaci, 
Żeby było za co podziękowaci. 

1613. Pr. Od Prużany 

Ny1 jà bju, werbà bje, 
Za tydeń Wełykdeń. 
Ny bùd' sónływy, 
Do robóty łynywy, 
Nu bùd' zawysliwy, 

No bùd' zdoróu jak wodà, 
Rósły jak werbà. 
Bud' szmytki jak pczołà, 
Bud' bohàty jak ziemlà, 
Od róku do róku werbóju pa bóku. 

1614. Słn. Od Kosowa 

Słàwien panlczu! 
Oj, czymża jon słàwien? 
Jon z turèckim kóniem, 
Choć pièred królem, 
Na słīvom kaniù pryjeżdżàje, 
Załaty stryèłki nausts,ulàje, 
Albcu mièsto razbiwàje. 
Wyszli da jehó słàuni mieszczànie, 
Dajùć jemù słàunyje dàry. 
Jcn tych dàrcu nie prymà;e, 
Załaty stryèłki nastjulàje, 
Albcu mièsto razbiwàje. 

Wyszli da jehó z panou panówie, 
Z pancu panówie, senatorówie, 
Dajùć jemù senatarcunu. 
Senatarcuna — panì:zawa rcuna; 
Wielèu słùżkam skłar.ì:isia, 
Wielèu słùżkam stały zasłàci, 
Wielèu słùżkam kùbki stŁulàci, 
Winóm, miódam naliwàci, 
Usì:h hóści czastawàci. 
Toż nà zdarcuje, chràbry panìczu, 
Z ójcam i z màtkaju. 

1615. L. Od Szczuczyna i Różanki 
(w. Chilczyce) 

A u wagródku czyrwóna róża, 
Da winóż, wino zielenó! 
Woch, tàm wyszła kràsna paniènka, 
Da winóż itd. 
Chùstaczkaju pamachàła, 
Da winóż itd. 
Mìleńkaho paklikàła, 
Da winóż itd. 

Da chadzl, rr.ìły, czarnabrywy, 
Da winóż itd. 
Ja zahanù szyēść zahàdak, 
Da winóż itd. 
Da sztóż idziè bez dawódu? 
Da winóż itd. 
Da sztóż płàcza bez hałàsu? 
Da winóż itd. 

1 Bijąc poświęcaną wierzbąj mówią 
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Da sztóż syta chlyèba nie ijèuszy? 
Da winóż itd. 
Da sztóż rabó nie pìszuczy? 
Da winóż itd. 
Da sztóż czórno nie czèrniaczy? 
Da winóż itd. 
Da sztóż b'jèło nie bièlaczy? 
Da winóż itd. 
Mièsiac idziè bez pówadu, 
Da winóż itd. 
Kónik plàcza bez hàłasu, 
Da winóż itd. 
Ryba syta chlyēba nie ijeuszy, 
Da winóż itd. 
Dziàciał raby nie ràbiaczy, 
Da winóż itd. 
Wóreń czuorny nie czèrniaczy, 
Da winóż itd. 
Lèbiedź b'feły nie bièłaczy, 
Da winóż itd. 
Na dunàju, na dunàju, 
Da winóż itd. 

Woch, tàm da nà bystruj rèccy, 
Da winóż itd. 
Tam paniènka biel bielìła, 
Da winóż itd. 
Załaty pièrściań uraniła, 
Da winóż itd. 
Tùdym iszlì dwa rybàki, 
Da winóż itd. 
A majèż wy dwà rybàki, 
Da winóż itd. 
Zakìńcież wy szóukau nièwad, 
Da winóż itd. 
Zławiècież wy załaty pièrściań, 
Da winóż itd. 
Bo majà màtka wièlmi hrūōzna, 
Da winóż itd. 
Na try hódy zakazàła, 
Da winóż itd. 
Na czaćwiórty zamachnùła, 
Da winóż itd. 

1616. L. Od Szczuczyna i Rożanki 
(w. Chilczyce) 

Da u Warszàwi krèsło staìć, 
Da winóż, winó zieleno! 
Na tóm krèśli panìcz siadzić, 
Da winóż itd. 
Panìcz siadzìć da sudyē sùdzić, 
Da winóż itd. 
Sudyè sùdzić, da pierasùdżwaje, 
Da winóż itd. 
Pa stó tysiacz hrószy bierè, 
Da winóż itd. 
Padnimàusie try wajny zbici, 
Da winóż itd. 
Try paniènki zà muż uziàci, 
Da winóż itd. 

Adnù wajnù takóuskuju1, 
Da winóż itd. 
A druhùju francùskuju, 
Da winóż itd. 
A trèjciuju turèckuju, 
Da winóż itd. 
Maskówaczka jeść hatawàci, 
Da winóż itd. 
Francùzaczka łóżka słàci, 
Da winóż itd. 
Tureczànka z paniczóm spàci, 
Da winóż itd. 

v. maskouskuju 
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1617. W. Od Łyskowa 

Oj, winó, winó, daj zielanóje, 
Winó, ach, winó zielenó! 
Oj, letùć, letùć da dwà hałubóczki, 
Winó, ach, winó zielenó! 
Oj, niesùć, niesùć pa dwà żaludóczki, 
Winó itd. (jw.) 
A z tych żałudóczkou da dwà sadóczki, 
Winó itd. (jw.) 
A u tych sadóczkach czyrwóna róża ćwiciè, 
Winó itd. (jw.) 
Wyszła, wybiehła kràsna paniènka, 
Winó itd. (jw.) 
Kràsna paniènka, maładàja N. N.1, 
Winó itd. (jw.) 
Czyrwónu różu szczypàła, 
Winó itd. (jw.) 

Da swahó lìczańka prykładàła, 
Winó itd. (jw.) 
Kab jà takàja byłà jak czyrwóna róża, 
Winó itd. (jw.) 
Nie paszłàb ja ni za sielanìna, 
Winó itd. (jw.) 
Nie paszłàb ja nì za mieszczanìna, 
Winó itd. (jw.) 
Nie paszłàb ja nì za dwaranìna, 
Winó itd. (jw.) 
Da paszłàb ja dà za takóho, 
Winó itd. (jw.) 
Szto z samym krolam da stółu siedàje, 
Winó itd. (jw.) 
Szto z samym królam na spàcar wyjeżdżàje, 
Winó itd. (jw.) 

1618. Słc. Od Lachowicz (w. Szczasnowicze) 

Na wùlicy, na szyrókoj 
Sabrałósie da dziewók u tanók, 
Tólki niètu Ruōżnaji daczkì, 
Adkùl uziàusie Kuźmà maładzièńki. 
Dzièwaczki, majè siestrycy, 
Dàjcie mnie dà swahó ubrània, 
Ja pajdù pa Rūożnu daczkù. 
Dabry wièczar, pàni Rażawàja, 
Puścì dóńku da nà hùłaczku! 
Nie puszczù da nà hułàczku, 

Bo bajùsie ja dà Kuźmy. 
Oj, nimà Kuźmy u dóma, 
Pajèchau da Albówa. 
Róża daczkù da ubiràja, 
Róża daczkù nawuczàja: 
Bùdź ty, dóńka, da razùmnaja, 
Ni idzì dóńka, iz kràjeczku, 
Da stàń, dórika, pamìż dziewók. 
Tólki dóńka da nà hùłaczku, 
Uziàu Kuźmà da zà bièłu rùczku. 

np. Hanùlenka 
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Wyszła màci da dóni khkać: 
Idzi, dónia, da dà dómańku, 
Idzì, dónia, da wieczèraci! 

Ni pajdù ja wieczeraci, 
Suchàryki da wieczèrała, 
Ślózańkami da prahaniàła. 

(Anièla Masalówa) 

1619. Słc. Od Lachowicz (w. Szczasnowicze) 

Oj, pry łùzi, pry łùzi kalìna, 
Raztìii dzièuki dwaranìna. 
Razlili, razLi!i, 
Z kanià waranóho zsadzìli, 
Da karczómki zawialì. 

Na sałódkom miedù prapilì, 
Da nà czarawìczkach staptàli, 
Da nà pierściónkach zmieniàli, 
Da nà kaśniczkóch schwastàli. 

(Anièla Masalówa) 

1620. Słc. Od Lachowicz (w. Szczasnowicze) 

Barcłzo poixioli 

Da pajèchau Chren pa drówa, 
Zaharèłasia dubrówa, 
Da idziècie, dzièwaczki, tuszyci, 
Kùbkami wadù nasìci. 
Kŭolki u kùbku wady je, 
Tuolki u nàszych dziewaczók pràudy je. 

Da pajèchau Chren pa drówa, 
Zaharèłasia dubrówa, 
Da idziècie, chłópczyki, tuszyci, 
Szàpkami wadù nasìci. 
Kuolki u szàpcy wady je, 
Tuolki u nàszych chłópczykou pràudy je. 

(Anièla Masalówa) 
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1621. Słc. Od Lachowicz (w. Szczasnowicze) 

Oj Jùr, Jur, Jur, Jury, da màcieńka klìcza: 
Padàj klùczy da pièkielny, 
Rasì;u da adimknùć, 
Trawìcu da wypuścić. 

(Anièla Masalówa) 

1622. N. Od Myszy i Ostrowa (w. Kadyczyce) 

Ci wajùj, Jùrjo, ni wajùj, 
Ni biery dziewaczók u tanóczki, 
Ni biery dziewaczók u tanóczki. 

Da pójdziem, dziewaczkiè, u sadóczki, 
Da narwièm, dzièwaczki, kwietaczók, 
Da paujóm, dzièwaczki, wienóczki1. 

(Zachàr Skabiółka) 

1623. Sł. Od Derewny i Rehotny (w. Studerowszczyzna) 
na mel. kołdyczewską 

Światy Jùraj pa mieżàch chódzić, 
Chrystós Waskros, Syn Boży! 
Pa mieżàch chódzić, da żyto ródzić, 
Chrystos itd. (jw.) 

Da z kałasóczka da żyta bóczka, 
Chrystós itd. (jw.) 
A z druhóho da tóje dwóje, 
Chrystós itd. (jw.) 

Na Jerzego żadnych obchodów nie ma, tylko pieśń powyższą młodzież śpiewa 
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1624. Słc. Od Lachowicz (w. Szczasnowicze) 
na mel. nr 1620 

Da pasièju różu pry darózi, 
Za trói hóny ad daróhi. 
Udałàsia róża, udałàsia, 
U adnù stóranu zlahłàsia, 
U załatyja kùbki zwiłàsia. 

(Ànièla Masalōwa) 

1625. Sł. Od Derewny i Rehotnej (w. Studerowszczyzna) 
na mel. nr 3320 

Jùrjawa màtka u prócz paszłà, Da wypuścici kwiataczkiè, 
Za sabóju kluczyè paniesłà. Da wiesiółyje ptaszaczkiè. 
Jùrjewa màtka, wiernisie, Bùduć rwać dziewaczkiè kwiataczkiè. 
Da nazàd kluczyè adniesì, Bùduć wki wianóczki, 
Da adamknùci ziemlfcu, Bùduć chadzìci u tanóczki. 
Da wypuścici trawìcu, . „ . , , . „ . . . . 

J r ' (Taklusia Tkaczuczyszka) 

1626. L. Od Szczuczyna i Rożanki 

Ziel zielenà, da czahó zielenièiika palehłà? 
Nie samàż jenà palehłà, 
Pałażyła jejè bajàrja, 
Da niè bajàrja, swatówie, 
Da pà dzièwańku jèduczy. 
Maładyje kupcyē liczyli, 
Maładyje małajcyē płacili, 
Da stó złótych czatyery 
Za rùsuju kósu płacìli. 

1627. L. Od Szczuczyna i Rożanki 

Da czahó ty, małójczyk, dóuho śpisz? Da nà ùłaczku wywieli, 
Da nièkamu cibiè prabudzìć? Da pà kwiètaczcy wybrali, 
Prabudzili jahó dziewaczkiè, Da pà wianóczku źwilì, 
Prabudzìli jahó siestronkiè, Da pà pièsiency wypieli. 
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1628. L. Od Szczuczyna i Rożanki 

Oj, nà haryē cèrkouka, 
Da nà cèrkoucy màkouka, 
Da nà màkoucy łàstouka. 
Pajdziècie, chłopczyki1, zzymàjcie, 
Szczyraj pràudy spytàjcie, 
A sztó u Wilni róbicsie, 
A u Haródni dziwicsie? 

Siem hóradou zharyeła, 
Wósiem małajcóu- ułanùła. 
Idziècie, chłópczyki3, tuszyci, 
Ryèszatam4 wadù naslci. 
Kólki u ryēszaci wadzìcy, 
Tólki u chłópczykou3 praudzicy. 

1629. L. Od Szczuczyna i Rożanki 

Maładà małódka z Wìlni iszłà, 
Za jóju wajnà wajùje, 
Bystraja wadà bystrùje. 
Padciekàła, padbièhła 
Pad świekràtczyny waróta. 
Adczyni, świekràtko6, waróta! 
Nazawi miniè wójczeńkam7, 

Nazawi miniè ródnieńkim8, 
Ja zà tabóju wajny nie puszczù, 
Bystruju wadù zapyniù. 
Uōch, jà maładà u rèź paciekù, 
Da cibiè wójczeńkam9 nie nazawù, 
Da cibiè ródnieńkim10 nie nazawù.11 

1630. L. Od Szczuczyna i Rożanki 

Maładàja małódaczka z Wìlna iszłà, 
A zà jóju Jùrja wajùje, 
Da zà jóju Tùrak palùje. 
Daj padbièhła, padciekłà 
Pad świókrawy warota. 
A nazwiż ty miniè ójczeńkam, 
Nazwìż ty miniè ródniańkim, 
To jà Jùrja zapyniù, 
Da cibiè maładùju u klèć puszczù. 
Maładàja małódaczka z Wìlna iszłà, 
Da zà jóju Jùrja wajùje, 
Da zà jóju Tùrak palùje. 
Da pàd świókrauczyny waróta padbièhła. 
Nazawìż ty miniè màtkaju, 
Nazawiż ty miniè ródnaju! 

Da lèpiej-żèż ja u róć paciekù, 
Da cibiè màtkaju ni nazwù. 
Maładàja małódaczka z Wìlna iszłà, 
Da zà jóju Jùrja wajùje, 
Da zà jóju Tùrak palùje. 
Da padbièhła pad dzièwiera warótka: 
Dziewieràtko, adczyni warótka! 
Nazwìż ty miniè bracièjkam, 
Nazwìż ty miniè ródnieńkim, 
Da jà to Jùrja zapyniù, 
Da cibiè maładùju u klèć puszczù. 
Da lèpiej-żèż ja u róć paciekù, 
Da cibiè bracièjkam ni nazwù. 
Maładàja małodaczka z Wìlna iszłà, 
Da zà jóju Jùrja wajùje, 

1 v. dziewaczkiè 2 v. dziewaczōk 3 v. dziewaczkiè 4 v. kùbaczkam 5 v. dziewaczok 
tì v. świekrónka 7 v. màtkaju 8 v. ródnaju 9 v. màtkaju 10 v. ródnaju n Po prze-
śpiewaniu tej pieśni maładzica zwykle obdarza śpiewaczki, dając im pas i ręcznik własnej roboty 
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Da zà jóju Tùrak palùje. 
Da padbièhła, padciekłà 
Pad załwìczyny waróta. 
Da jà Jùrja zwajùju, 
Da jà Tùrka spalùju, 
Nazawìż ty miniè siestróju, 
Nazawiż ty miniè radnóju. 
Wólej ja u róć paciekù, 
A cibiè siastróju nie nazwù. 
Maładàja małódaczka z Wilna iszłà, 
Da zà jóju Jùrja wajùje, 

Na3 haryè dwà dubyè, 
Kałychàli siestrù dwa bratyè, 
Da kałyszuczy uranili, 
Na śmièrć siestrù zabìli. 

Da zà jóju Tùrak palùje. 
Da padbièhła, da padciekłà 
Pad miłaho waróta. 
Nazwìż ty miniè dùszaczkam, 
Nazwìż ty miniè mìleńkim, 
To jà cibiè maładùju u klèć puszczù, 
Da Jùrja z Tùrkam zwajùju. 
Lèpiejżàż ja cibiè nazwù dùszaczkam, 
Lèpiejżàż nazawù mileńkim, 
Tólka miniè u klèć puścì 
Da żónkaju nazawì. 

Da pryszùu da jejè stàrszy brat: 
Ci niè tryēba siestryè karyēnia? 
Mnie niè tryèba, bratkó, karyènia, 
Da tólki dus^y zbawiènia. 

1631. L. Od Szczuczyna 1 Rożanki 

Maładàja1 małódaczka, 
Wyjdzi da nàs na ułàczku, 
Da wyniesi ruczniczók 
I uzórysty pajasók. 
A niè pajasók, to chóć chùstaczku, 
A niè chùstaczku, 
To chlèba łùstaczku. 
Oj, dziewaczkiè, siastrycy, 
Da u miniè u chàci try biady: 

Adnà biadà—harszczók biażyć, 
Druhàja biadà—świokiar żùryć, 
A tryèjciaja biadà—dzicià płàcza. 
Maładàja małodaczka, 
Świekràtku pakłarisie, 
Niachàj dzicià pakalysza, 
Harszók sàłam padteu,zy, 
Samà na ułàczku wybieży. 

1632. L. Od Szczuczyna i Rożanki 

Maładàja2 małódaczka, 
Kab ty lahłà kałódaju, 
Kab ty lahłà kałódaju, 
Kab cibiè padnimàli padwódaju. 

1633. L. Od Szczuczyna i Rożanki 

1 Również dla molodzic - Jeśli m^adzica podarków nie wyniesie s Śpiewają rodzicom po 
stracie córki 
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Da sieczy, bratkó, syry dub, 
Da zrabl mnie wièczny dom, 
Pachawàj, bratkó, u kaścièli, 
Pry lèwum bóccy, pry ścièni. 
Pasièj, bratko, rùtu, miàtu, 
Da pasadzì, bratkó, stryèłkaju. 
Da bùduć iścì dziewaczkiè, 
Da bùduć rùtu szczypàć, 
Da zà chustaczkiè zatykàć, 
Miniè maładùju spaminàć, 

Szto jà byłà za dzieuczyna. 
Da bùduć iścì małodaczkiè, 
Da bùduć miàtu szczypàć, 
Da zà czyēpaczkie zatykàć, 
Miniè maładùju spaminàć. 
Da bùduć iścì małojczykiè, 
Da bùduć stryèłkiè łamàć, 
Da bùduć za bryliczki zatykàć, 
Miniè niszczaślìwu spaminàć. 

1634. L. Od Szczuczyna i Rożanki 

Radzì2, Bóża, żyta na nówaje lyèto. 
Sierpaczkóm żàta, 
Źmièńkaju bràta, 
U snapkiè wiàzana, 
U ścìrty kłàdziena, 
Na wubz kłàdziena, 
Żèrdkaju uściśniena, 
U humnó uwièziena. 

U staranù złóżana, 
Na takù zmałóczana, 
U pieczyē prysùszana, 
U żórnach prymółana, 
U dzieżyē prykìśniena, 
U pieczyè prypièczena, 
Na stalè akrójena, 
Drużyni prysytna. 

1635. L. Od Szczuczyna i Rożanki 

Światy Jùrja, dzie ty bywàu? 
Pa mieżàm chadzlu, 
Da żyta radzlu. 
Czyjèż żyta najlyèpszaje? 
Tahó żyta najlyèpszaje, 
Kamù pièśni śpiewàjem. 

Z kamlà karczystaje, 
Pa sieryēdzini ścieblìstaje, 
A pàd wiarchóm kałasłstaje, 
Z adnahó kałasoczka 
Da żyta bóczka. 

1636. L. Od Szczuczyna i Rożanki 

Na2 haryē cyērkauka, 
Na cyērkaucy màkauka, 
Na màkaucy łàstauka. 
Pajdziècie, dziewaczkiè, zymàjcie, 
U łàstauki pràudy pytàjcie. 

1 Śpiewają gospodarzowi domu 2 Pieśni śpiewane dziewczętom 



700 PIEŚNI DOROCZNE I INNE 

1637. L. Od Szczuczyna i Rożanki 

Pad1 móstam, móstam kalìna, 
Pad kalinaju dzieuczyna 
Da nà krèsiałku sidzièła, 
Daj rùsu kasù czasàła, 
Da b'ièła licó umywàła. 
Tudóju ijèchau nielùby, 

Myśli, nie myśli nielùby. 
Ni z twahó sadù kalìna, 
Ni z twahó ródu dzieuczyna, 
Oj, tùju kalinu sam Buoh sadzìu, 
Da tùju dzieuczynu sam krùl radzìu. 

1638. L. Od Szczuczyna i Rożanki 

Zakazàli Jùrju na wajnù, 
Da nàszamu siełù usiemù, 
Da nàszamu wŭojtu stàrszamu. 
Da u nàszaho wŭojta synóu ni mà, 
Tólko adnà curèczka. 

Z jejè usià naràda; 
Jak chùstaczkaju machnùła, 
Pałówa wójska ulehłà, 
A jàk szàbielkaju pawiełà, 
To usió wójsko padlehłó2. 

1639. L. Od Szczuczyna i Rożanki 

U wióscy na ulìcy raśli jàhady, 
Pa łùnicy adnà paniènka źbiràła, 
Złóty pièrściań pastradàła. 
Na zàutra rànieńka szukàła. 
Da dziewaczkiè siestrycy, 

Katóra z wàs znaszłà, wierniècie, 
Da majój màtcy ni każyecie, 
Bo majà màtka lichàja, 
Bùdzie bicsie i swarycsie, 
Da pierściónaczka pytàcsie. 

1640. L. Od Szczuczyna i Rożanki 

Róunaje3 półe, róunaje, 
Paunièńka humnó koniej nahnàła, 
Nichtó tych kóniej nie pazwàu. 
Adnà paniènka pazwàła, 

Da stàjni kóni zahnàła: 
Da stàjni, kóni, da stàjni! 
Pawieziècie skryniu da pierynu puchawùju, 
Pawieziècie pànnu maładùju. 

Pieśń śpiewana dziewczętom 2 v. palehłó 3 v. haromaje 
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1641. L. Od Szczuczyna i Rożanki 

Pałażyecie kłàdku wierbówu, 
Da paklìczcie dziewaczók da dómu. 
Adnà N.N.1 astàńsie, 
Da pryjèdzie N.N.2, witàjsie. 

1642. L. Od Szczuczyna i Rożanki 

Da haróch ujècscia u try truby. 
Da radzì, Bóża, jahó u czatyēry. 
Pad Jàsiam koń warany, 
Daj, Bóża, jamù ìnszaho, 
Da zà hètaho lyèpszaho. 

1643. L. Od Szczuczyna i Rożanki 

Ciómnaja nóczka na dwarye, 
Siedzić Jàsieńko na kaniè. 
Wyszou da jehó wuojczeńko jahó: 
Pawóli, synku, pawóli, 
Sryèbra, złóta ni pamnì, 
Swajè cnóty ni źmienì. 
Sryēbra, złóta ni pamnù, 
Swajè cnóty ni źmieniù. 

1644. L. Od Szczuczyna i Rożanki 

Radź, panie ójcza, radź, pànie! I nì czynìci swawóle. 
Ni bùdu, synku, radzici, Byłó ni rubàci leszczynki; 
Sryèbra i złóta ranlci. Leszczynka tónka ułómicsia, 
Byłó ni służyci na dwaryè Dzieuczynka młóda ulènkniecsia. 

1 v. Nastùlaj Magdùla itp. 2 v. Symónka, Kazùlka itp. 
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1645. L. Od Szczuczyna i Rożanki 

Da u wióscy nad siełóm Nie try zórańki, da try paniènki: 
Da iszlì try mièsiacy kruhóm, Adnà paniènka Marysia, 
Ni try mièsiacy, da try paniczyè: A druhàja Jeùsia, 
Da ad2Ìn panìczyk Ryhórka, A trèjciaja Nastùsia. 
A druhì Antóśka, a trèjci Chfiedórka. Da Ryhórka swajù Maryśku spàci wiedziè, 
Da u wióscy nad siełóm Da Antóśka swajù Jeùsiu da szlubù wieziè, 
Da iszlì try zóranki kruhóm, A Chfiedórka swajù Nastùsiu u tàniec 

wiedziè. 

1646. L. Od Szczuczyna i Rożanki 

Jùrja1 Bóha klìkało: Da nà bùjna żyta, 
Da padàj, Bóża, klùczyki, Da nà ciópła lyēta, 
Adamknùci ziamlì:u, Da nà wóliki jarmaczkó. 
Da wypuścici trawìcu. Da nà karóuki małaczkó. 

1647. L. Od Szczuczyna i Rożanki 

Kàła płótu krapiwà paharyèła, Na ulicy dziewaczók póunieńka; 
Nàszych chłópcau pahalèła; U sadóczku róża kùpkami, 
A u haródzi màku bièleńka, Na ulìcy dziewaczók kùczkami. 

1648. L. Od Szczuczyna i Rożanki 
Powinszowanie 

Daj Boża hèty rok prawadzàli, U szczękiu i pomysnóści, 
Druhóho zà rak daczakàli U mnièjszych grzèchach, 
U urodzàju i u radóści, A u większych pacièchach. 

1649. L. Od Szczuczyna i Rożanki 

Jùrjawa màtka u prócz paszłà Na rasìcu bydlèjku, 
I zà saboju klucz paniesłà. Na bydlèjko pastuszkiè, 
Jùrjawa màtka, wiernìsie, A pastuszkàm świstuszkiè. 
Padàj klùczyki ad ziamlìcy: Pastùch bydła napasiè, 
Adamknùci ziamlłcu, Jon dà dómu pryżaniè, 
Da wypuścici trawìcu, A świstùszka paiszczè. 
Na trawìcu rasìcu, 

1 [śpiewają] gospodarzowi 
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1650. Ł. Od Szczuczyna i Rożanki 

Pasierèd móstu kalłna, 
Razbìli dzieukiè dwaranìna, 
Da paszcu dwaranin płàczuczy, 
Da zà im dzieukiè skàczuczy: 
Wiernìsie, dwaranìnku, wiernisie, 
Na tabiè kùbak wady—umyjsie, 
Na tabiè chùstku—uwatrysie. 
Da niè żal żà mnie i kùbaczka, 

Da niè żal żà mnie i chùstaczki, 
Hórszaho mnie ustydu zadalł, 
Szto miniè da dzieukiè 
Da z kónika zsadzlli, 
Da dà sótnika zawielì, 
Da pastàwili i u radù, 
Da prapili na miedù1. 

(Hanùla Jadźwinczukawa) 

1651. L. Od Szczuczyna i Rożanki 

Iszli dzieukiè kùczkaju, 
Zustryèli Jùrja u ùlicy. 
Światóje Jùrje, dzież ty bywàu? 
Pa mieżàm chad/lu, żyta radziu, 
Czyjó żyta dóbraje, sudzì, Bóża, jamù 

[lyèpszaje: 
Pa kràj ziemli karczysto, 
Pa sierèdzinie ścieblììto, 
Pad wièrch kałósia kałasìsta. 

U wadnù kóseńku spłełósie, 
U wadnù stóranku zlehłosie. 
Z snapoczka żyta bóczka, 
Z kałasóczka żyta gàrczyk. 
Dàjża, Bóża, abmałacić, 
Sryèbra, złóta paliczyć, 
Sryèbra, złota karalù, 
A zdarouje haspadarù. 

(Emłlka Kózława) 

1652. Słc. Od Lachowicz (w. Szczasnowicze) 

Da iszłà paniènka cièraz bubr, 
Da nà juoj sukiènka u dzièwiać puoł, 
Da nà jūoj sukiènka szamrèła, 
Zielóna dubrówa harèła. 
Idziècie, chłópczyki, tuszyci, 
Reszetàmi wódu nasìci. 
Kuolki u rèszaci wady je, 

Tublki u nàszych chłópcou pràudy je. 
Da iszłà paniènka itd. (jw.) 
Idziècie, dzièwaczki, tuszyci, 
Kùbkami wódu nasici. 
Kiīōlki u kùbkach wady je, 
Tólki u nàszych dziewaczók pràudy je. 

(Anièla Masalowa) 

Pieśń powyższą kilkakrotnie powtarzać zwykły 
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1653. Słc. Od Nieświeża (w. Sułtanowszczyzna) 

Oj ty sìwaja ziaziùlka, 
Nie mnóha tabiè kukawàci, 
Tólko ad Jàna da Pietrà. 
Pietrówa nóczka niewieliczka, 
Nie wyspałasia dzièwaczka, 
Jàhadki bràla, dremàła, 
Pierabiràła, zasnùła. 
Pryjèchau dziacìnka, nie czùła, 

Pakacìu pierściónak, nie dakaciu, 
Źlez z kónika, pabudziu: 
Ustàń, dzièwaczka, nie leży, 
Padnimì pierścìónak dla mieży, 
Swajój màtcy pakaży! 
Uot, majà màtka, padarùnak, 
Darawàu dziecinka pierściónak. 

(Nàsta Mièlniczka) 

1654. Sł. Od Lachowicz (w. Jeżewicze) 

Źwinièła hùlica z muzykau, 
Prasiłasie niewièchna u świekràtka: 
Puścì miniè, świekràtko, hulàci, 
Ad malèńkaho dziciàci. 
Idzìż, majà niewièchna, nie bàusie, 
Da bièłaho świètu nie dlàjsie. 
Niewièchna tahó nie dbàła, 
Da bièłaho świètu hulàła. 
Jak uziàu świekràtko hóstry miecz: 

Znimù tabiè, niewièchno, hółau z plècz! 
Uskóczyła niewièchna u wiszniou sad, 
Stàła sabiè dùmać, hadàć: 
Jak mniè świekràtka nazwàć? 
Nazawù świekràtka bàciuchnam, 
Nazawù świekràtka rŭodnieńkim. 
Dóbraż majà, dabrèńka, 
Chać da bièłaho świètu hulàła, 
Aby miniè charaszèńko nazwàła. 

(Marcèsia Mikitowa) 



DOROCZNE 705 

1655. W. M-czko Świsłocz 

Siehóni Pakrówa, zàutry Jan, 
Bùdzie, chłópcy, lìcho wam. 
Iszlà paniènka cièraz dwŭor, 
Na jój sukiènka u dzièwiać puōł; 
Stàła sukiènka szaryēci, 

Stàła dubrówa haryèci. 
Idziècie, chłópcy, hasiècie, 
Rèszatom wódu nasiècie; 
Kuolko u rèszaci wady jest, 
Tólko u chłópcou pràudy jest1. 

1656a. Ngr. Od Myszy i Ostrowa (w. Kadyczyce) 

Da ciepièr Kupàjło, zàutra Jan, 
Da pajdzièm2, dziewaczkiè, u zielóny haj! 
Da narwièm kwietaczók da, paujom wie-

[nóczki, 
Da pajdzióm u tanóczki. 
Niechàj bàbki pasiedziàć, 
Da nàszaho tanóczka pahledziàć. 

(Praksèda Haurylczykawa) 

1 Drugi „punkt" na dziewczęta, ale tak samo na jedno wychodzi 2 v. chadzièm 
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1656b. 

1657. Słc. Od Lachowicz (w. Zaleszany) 
Bardz.o poujol i 

Oj, u barù, barù, barkù 
Da wisièła kalubièlka na szalkù1, 
Da u tój kałubièlcy dziednka, 
Da kałychàli jahó dwa bratkì. 
Da kałyszècie, bratki, wysóko, 
Kab jà uhlèdzieu dalóko, 

Kab jà uhlèdzieu cièściau dwiībr, 
Dzież majà dzièwaczka pachadżàja, 
Szto janà maładàja parablàja? 
Szaukóm kaszùlu wyszywàje, 
A szyje, szyje, haptùje, 
Dla swajhó mìłaho hatùje. 

(Teofìla Slawutówa) 

1658. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 

Siehoni Kupàjło, zàutra Jan, 
Bùdzie, chłópczyki, licho wam. 

1 v. da stajàła sósenka na barù, da nà toj sósancy kałubièlka 
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1659. Słc. Od Nieświeża (w. Sultanowszczyzna) 
na mel. nr 1653 

Ràna, ràna na Jàna 
Stahnàla ziemlica z Kupàła, 
Bary szumièli i z pièsień, 
A siełó razlahàła z muzykau. 
Prasìłasia niewièchna u świakràtka: 
Puścì mieniè, świekràtka, hulàci 
Ad malèńkaho dziciàci. 

Idzì, majà niewièchńa, nie bàusia, 
Da bièłaho świètu nie dlàjsia. 
I pièuni pajùć, pasły szluć, 
I druhłje pajùć, pasły szluć, 
Pièrszy pasiół (póseł) świekràtka, 
A druhì pasiół nahàjka(ju). 

(Nàsta Mièlniczka) 

1660. W. Od Świsłoczy (w. Hrycewicze) 
na mel. nr 2515 

Pad tynóczkam rùtańka, 
Pad tynom zielónaja, to to to. 
Tam dzieuczyna stajàła, 
Z rùtańki rasù bràła, to to to. 
Rasóju umywàłasie, 
Kasóju uciràłasie, to to to. 
Kasóju uciràłasie, 
Małajcà pytàłasie, to to to. 
Och, mój ża ty małójcu, 
Skaży ty mniè pràudanku, to to to. 
Ci licó bièleńkaje, 
Ci słaucó wièrnieńkaje, to to to? 
Och, majà ty dzieuczyno, 
Ach, majà ty kalino, to to to. 

I licó bièleńkaje, 
I słoucó wièrnieńkaje, to to to. 
Małójczyku sèrdańko, 
Och, mój ty karółczyku, to to to. 
Och, wytni ty lìpańku, 
Da zrabì kałysańku, to to to. 
Na sztó mnie lìpańku ciàci, 
Ja niè ójciec twahó dziciàci, to to to. 
Och, mójża ty małójcza, 
Och, mójża ty kachàny, to to to. 
U kupàlnu nocz radzìłasio, 
Na cibiè uhledàłasio, to to to. 
Na cibiè uhledàłasio, 
Na cibiè padałósie, to to to. 

1661. Ngr. Od Myszy i Ostrowa (w. Uciosy) 

Da1 Pietrówa nóczka malèńka, 
Da niè wyspałasie paniènka; 

Jak Kupajło palać i śpiewajuć 

Jèhadki bràła, dremàła, 
Pierabiràła, zasnùła. 
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Pryjèchau panìczyk, ni czùła, 
Pakacìu pierściónak, nie dakacìu, 
Schapiusie z kónika, pabudzìu: 
Czahó, paniènka, dŭouho śpisz? 

Da czamù, paniènka, nie ustajèsz? 
Da nì śpi, paniènko, nie leży, 
Da padymi pierściónak na mieży, 
Da nà pràwu rùczku nałaży. 

(Aksiènia Sàuczykawa) 

1662. N. Od Mołczadzi 

Nad reczkoju kalina, 
Pad kalinoju dzieuczyna 
Da rusuju kosu czesała, 
Da biełoje lico umywała. 
Tudema jechau stareńki, 
Myśłeu, pamyśleu da dzieuki. 
Myśli, pamyśli, stareńki, 
Nie z twajeho sadu kalina, 
Nie da twajeho stanu dzieuczyna. 

[zap.] Mierzej[ewski] 

1663. N. Od Mołczadzi 

Siehonia Kupało, zautra Jan, 
Budzie, małojcy, licho wam. 
Jakoje licho? Lichoje, 
Pażaniecie sabaki u pole: 
Adzin sabaka czornyj, 

To jon małojcam na szkitony; 
Druhij sabaka padłasyj, 
To małojcam na kiełbasy; 
Trecij sabaka wielmi chud, 
To jon małojcam na wieś hod. 

[zap.] Mierzej[ewski] 

1664. N. Od Mołczadzi 

Sydzì, sydzì, Kupàło, za Janóm, 
Sydzi, sydzi, sóunieńko, zahràj nam! 
Kalì bùdzie sounieńko ihràci, 
To bùdziem Kupàło śpiewàci. 

[zap.] Mierzej[ewski] 
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1665. N. Od Mołczadzi 

Jest u mianie padarki hatowy 
I u nowu skrynoczku zamkniony. 
Da mienie małodzieńkoj [. . .] paśpieli, 
Oj, rano, rano na Jana. 
Da dziewoczkie zielije narwali, 
Da da samoho króla pasłali, 
Król taho zielejka nie waznau, 
Da-j da królowej atasłau. 
Da królowa zielejko waznała, 
Da kupalnym zielije nazwała: 
Heta wasze, dziewoczkie, zielejko Kupało, 
Da waszeje, dziewoczkie, hulanie. 

Da siehonia Kupało, zautra Jan, 
Da pojdziem, dziewoczkie, u zielonyj haj, 
Narwiem, dziewoczkie, krasoczkie, 
Da nawiem, dziewaczkie, wienoczkie, 
Da pajdziem dy u tanoczki. 
Da nì pryduć, pastajać, 
Da na naszy tańczyki pahladziać. 
Da charoszy tańczyki, charoszy, 
Da naszy małojcy hałyszy. 
Da na naszy tańczyki nie poszli, 
Nam harełoczki nie panieśli. 

[zap.] Mierzej[ewski] 

1666. Słc. Od Nieświeża (w. Sułtanowszczyzna) 
na mel. nr 1653 

Nad wadóju kalìna, 
Pad kalinaju dzieuczyna 
Rùsuju kósu czasàła, 
Bièłaja liczka wymywàła. 
A tudèju iszóu starèńki, 
Myślami liczka lubùje. 

Lubùj, nie lubùj, starèńki, 
Nie z twajhó sadù kalìna, 
Nie twajho stànu dziauczyna. 
Nad wadóju itd. (jw.) 
A tudèju iszóu maładzièńki. 

1667. Słc. Od Nieświeża (w. Sułtanowszczyzna) 
na mel. nr 1653 

Sìwaja ziaziùlka, 
Pry haścìncy naczùjesz, 
Pry haścìncy naczùjesz, 
Usio bàczysz i czùjesz, 
Szto nà rynku dóraha, 
Szto nà rynku dzieszówa. 
Oj, darahì, darahì dzièwaczki, 
A dzieszówy, dzieszówy dzieciuczkì. 

(Nàsta Mièlniczka) 
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1668. W. Od Łyskowa (w. Kowalowce, Kuklicze, 
Wieraszczaki i Hruszowce) 

Siehónia Kupàjło, a zàutra Jan, 
Bùdzie, chłópcy, lłcho wam, 
Oj, bùdzie licho, lichóje, 
Pażaniècie śwłnie u póle. 
Szła paniènka czèrez dwiīōr, 
Jejè sukiènka u dzièwieć piībł; 
Stàła sukiènka szaryēci, 
Stàła paniènka haryèci. 
Idziècie, chłópcy, tuszyècie, 
Reszatàmi wódu nasiècie; 

Kiīōlki u ryèszaci wady jest, 
Tiīolko u chłópcou pràudy jest. 
Szła paniènka czèrez buōr, 
Jejè sukiènka u dzièwieć pŭoł; 
Stàła sukiènka szaryèci, 
Stàła paniènka haryèci. 
Idziècie, dzièwaczki, tuszyēcie, 
Kùbaczkami wódu nasiècie; 
Kiīolko u kùbku wady jest, 
Tuolko u dzièwaczak pràudy jest. 

1669. W. Od Świsłoczy 

Kupàlnai nŭoczy 
Wypiekli wièdźmi tìoczy, 
Kab wièdźma nie chadzłła, 

Kab rasy nie zbiràła, 
Kab koskam nie szkódziła, 
Kab krasy nie zdziulàła. 

1670. W. Od Świsłoczy (w. Hryncewicze) 

To tó, kupàlnaj nūoczy 
Wypiekli wièdźmi uoczy, to to to. 
To to, kàb wièdźma nie chadzłła, 
Kab żyta nie krucìła, to to to. 
To to, kàb rasy nie źbiràła, 

Kab u pieczè nie suszyła, to to to. 
To to, kàb u żarnubch nie małóła, 
Kab u harszkiīoch nie waryła, to to to. 
To to, kàb dziecièj nie karmìła, 
Kab wièdźmou nie pładzłła, to to to. 

1671. Słc. Od Lachowicz (w. Szczasnowicze) 
na mel. nr 1652 

Oj, rèno, ràno na Jàna 
Ziemlà dryżàła z Kupàła, 
Dzièwaczki rwàli, nie znàli. 
Żyszkoji krapiwy narwàli, 

Da sàmoho krùla pasłàli. 
Krul hètaho zièlejka nie uwaznàu, 
Da krulówaje adasłàu. 
Krulówaja zièlejka paznàła, 
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Janà jehó Kupàłam nazwàla. 
Darahóje zièlejka Kupàła, 
To-j dzièwoczo hulànie, 
Da wièsieła dzièwaczkam żyto żać, 

Da ciàżeńko chłópczykam Pietrà żdać. 
Wièsieła dzièwaczkam pażàuszy, 
Da ciàżeńko chłópczykam pryżdàuszy. 

(Anièla Masalówa) 

1672. Słc. Od Lachowicz (w. Zaleszany) 

na mel. nr 1657 

Jàhadki1 bràła, dramàła, 
Pierabiràła, zasnùła, 
Pryjèchau dziecìnko, nie czùła. 
Pakaciu signècik, nie dakc[a]ìu, 
Zlyèz z kónika, sam pabudzìu: 
Ustàń, dzièwaczka, hódzi spać! 
Parà tabiè, maładzièńka, ustawàć, 
Czas padàraczki hatawàć. 
Sztoż tabiè, dziecìnko, da tahó, 
Jeść u miniè màtka dla tahó, 

Janà miniè maładzièńku hadùje, 
Janà dla mieniè padàraczki hatùje. 
Użè majè padàraczki hatówy, 
Da nówaje skryni złażóny, 
Chto majù skrynku adamkniè, 
Toj padàraczki pabierè. 
Abazwàusie dziecìnko u kamóry: 
Ja twajù skrynku adamknù 
I padàraczki pabierù. 

(Teofìla Slawutówa) 

1673. Słc. Od Lachowicz (w. Szczasnowicze) 
na mel. nr 1652 

Oj, razhón, razhón Pietróu dzkń, 
Parazhaniàu dzièwaczki z hùłaczki: 
Hódzi wam, dzièwaczki, tut hulàć, 
Bierècie sierpoczki, idziècie żyta żać! 

1674. Slc. Od Lachowicz (w. Jeżewicze) 
na mel. nr 1654 

Da kalì Marysi niètu na Kupàli, 
Kab jejè czèrci akupàli, 
Kab janà lehłà kałódaju, 
Kab janà stàła dubrówaju! 

(Marctia Mikìtowa) 

U nas tak Kupału pajuć; u katorom boku żyto, to tam ahni u nas palać 
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1675. Sł. Od Nieświeża (w. Sultanowszczyzna) 
na mel. nr 1653 

Uczóra byłó Kupàla, sieódnia Jan, 
Bùdzie, chłópczyki, lłcha wam. 
Jakóje lłcho? Lichóje, 
Pażaniècie sabàki na póle. 
Czyjè sabàki? Papówyje. 
Jakój szèrści? Rudój. 

Adnà sùczka rabièńkà, 
To chłópczykau paniènka; 
Druhàja sùczka padłàska, 
To bùdzie chłópczykam na miàska; 
Trècij sabàczka padłàsyj, 
To chłópczykam na kiełbàsy, 

(Nàsta Mièlniczka) 

1676. Słc. Od Lachowicz (w. Jeżewicze) 
na mel. nr 1654 

Maładàja1 małódaczka, da wydzi, wydzi na hùłaczku! 
Wyż majè lùdzi dziunièńkije, 
U mieniè dziètki malèńkije, 
U mieniè świekràtko, nie swiībj bàćko, 
U mieniè świekróuka, nie màtaczka, 
Nie pakałysza dzieciàtaczka. 
Choć pakałysza, kałybièl rypìć, 
Majó dzièciatko macnièj kryczyć; 
Choć pakałysza, kałybièl rypnie, 
Majó dzièciatko macnièj kryknie. 

(Marcèla Mikìtawa) 

1677. Słc. Od Lachowicz (w. Szczasnowicze) 
na mel. nr 3407 

Oj, u póli, u póli kalìna, 
Pad kalinaju dzieuczyna. 
Da janà kalìnu łamàła, 
Włnnyje jàbłyki kusàła, 
Z paniczàmi harèszki catàła. 
Da tudèmi iszóu starèńki, 
Uziełł jehó myśłi da dzièuki. 

Ni z hètaho sadù kalina, 
Ni starómu pad myśli dzieuczyna. 
Hètuju kalinu bur (sic) sadzìu, 
Hètuju dzieuczynu Biībh sudzłu; 
Hètuju kalinu dożdż paliwàu, 
Hètuju dzieuczynu Biīoh hadawàu. 

(Anièla Masalówa) 

Maładzicy, kiedy nie przyjdzie, śpiewają 
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1678. Słc. Od Lachowicz (w. Jeżewicze) 
na mel. nr 1654 

Da u wadnóm kancy kupàła, 
A u druhóm kancy dziunóje. 
Da nà tómża dziunóm dzièwaczka, 
Da pryszłà pa jejè màtaczka: 
Da idzi, daczùszka, da dómu, 
Pryjèchali swàty z Albówa! 

Da niechàjża jèduć, da niè majè! 
Jak bùduć majè jèchać, 
Da bùdzie dubrówa źwinièć, 
Da bùdzie muzyka ihràć, 
Da bùduć dzieciuczki śpiewàć. 

(Marcèla Mikìtawa) 

1679. Slc. Od Lachowicz (w. Jeżewicze) 
na mel. nr 1654 

Da stajàu dziecìnka blìzko warót, 
Da czasàu bóradu ab zamiót: 
Da biedà żenaczkiè da niè baradà, 
Szto mieniè dzieuczàta da niè lùbiać, 
Żenkiè maładyje u plyèczy dùjać. 

(Marcèla Mikìtawa) 

1680. Słc. Od Lachowicz (w. Szczasnowicze) 
na mel. nr 1652 

Oj, u lyesi, u lyesi pry barkù, 
Da rabìu dziecinka kamórku. 
Da k niemù dzièwaczka prybieżàła, 
Janà jehó maładóho nauczàła: 
Da rabì, dziecinka, z akièncam, 
Kab i k nàm saławièjko pryletàu, 
Kab nàs maładzièńkich pabudżàu. 

Bo czużàja màtka, ni swajà, 
Da ni bùdzie ràna budzici, 
Pŭojdzie da susièda sudzìci. 
Sóniejka zydzie, pastaić: 
Da majà niewièchna jeszczè śpić, 
Sóniejko zydzie, pahràja, 
Śpić majà niewièchna, nie dbàja. 

(Anièla Masaldwa) 

1681. Słc. Od Lachowicz (w. Szczasnowicze) 
na mel. nr 1652 

A u haródzi kràkos rūōs, 
Da czamù, chłópczyki, nie rwiècie, 
Czàmù ujanóczkou nie ujècie? 
Oj, ujècsi, ujècsa na duszy, 
Szto nàszy dzieuczàtka charaszy. 

A u haródzi kràkos ruōs, 
Da czamù, dzieuczàtka, nie rwiècie. 
Da czamù ujanóczkou nie ujècie? 
Oj, ujècca, ujècca na duszy, 
Szto nàszy chłópcy charoszy. 

(Anièla Masalówa) 
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Myślami liczka lubùje. 
Lubùj, lubùj, maladzièniec, 

Och, z twajhó1 sadù kalìna, 
Da twajho stànu dziauczyna. 

(Antóla Chfièńkawa) 

1682. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 1655 

Siehóni Pakrówa, a zàutra Jan, 
Bùdzie, chłópcy, llcho wam. 
Iszłà paniènka czèrez dwor, 
Na jój sukiènaczka u dzièwieć poł; 
Stàła sukiènaczka szarèć, 
Stàła dubrówa harèć. 
Idziècie, chłópcy, hasłci, 

Rèszatom wódu nasìci; 
Kólko u rèszeci wady jest, 
Tólko u chłópcau pràudy jest. 
Idziècie, dzieuczàta, hasìci, 
Kùbkami wódu nasìci; 
Kólko u kùbku wady jest, 
Tólko u dzieuczàt pràudy jest. 

1683. W. Od Łyskowa 

Siehónia Kupàjło, a zàutra Jan, 
To bùdzie, dzièwaczki, dóbro wam. 
Iszłà paniènka czèraz dwŭbr, 
Jejè sukiènka u dzièwiać ptìoł; 
Stàła sukiènka szaryēci, 

Stàła paniènka haryeci. 
Wy, chłópczyki, tuszyècie, 
Rèszatam wódu nasiècie. 
I wy, dzièwaczki, tuszyècie, 
Kùbaczkami wódu nasiècie. 

1684. W. Od Łyskowa (w. Kowalowce) 

Oj, jèła ja zacièrańku 
Daj pakàpałasie, 

Za durnóha małajcà 
Daj pakwàpiłasie. 

1685. Ngr. Od Horodyszcza i Stołowicz 
(w. Miedzieniewicze i Zaosie) 

na mel. jak w Nowosadach 

Siónia Kupàło, zàutra Jan, 
Da bùdzie, małójcy, lìcho wam. 
Jakóje lìcho? Lichóje, 

Pażaniècie sabàki na póle. 
Jakìje sabàki? Lichije, 
Bo nàszyje chłópcy durnyje. 

(Paràsia Barysawa), 

v. iz twajho 
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1686. N. Od Nowogródka i Nowojelnej 

Da siahónia Kupàło, 
U zàutra Jan, 
Da padzièm, dzièwaczki, 
U zielóny haj. 

Da paujóm, dzièwaczki, 
Wianóczki, 
Da pójdziem, dzièwaczki, 
U tanóczki. 

1687. Ngr. Od Horodyszcza (w. Miedzieniewicze, Zaosie) 
na mel. jak w Nowosadach 

Iszlà Kupàlka sielóm, 
Nakryła uoczki muszlinóm. 
Stàli ź jejè lùdzi dziwicsa, 
Stàla nàsza Kupàłka żurycsa: 

Jakìje lùdzi dziunyje, 
Nie takóje ja dzìwo bàczyła: 
Szczùka ryba krósna tcze, 
A ràk niebaràk cyèuki ujè. 

(Zófja Sanczukówa) 

1688. Ngr. Od Horodyszcza i Stołowicz 
(w. Miedzieniewicze, Zaosie) 

na mel. jak w Nowosadach 

U barù, barù, pry barkù 
Wisić kałyska na szaukù. 
Kałychàli sużónka try bratkiè. 
Kałyszècià, bratkiè, wysóko, 
Kab jà uhlèdzieu dalóko; 

Kałyszèciā, bratkiè, na wièś buōr, 
Kab jà uhlèdzieu cièszczou dwŭor, 
Dzie majà mìleńka pachadżàja, 
Wìnnajo jàbłyczko kaczàja, 
Załatyje pierściónki mieniàja. 

(Paràsia Barysawa) 

1689. Ngr. Od Horodyszcza i Stołowicz 
(w. Miedzieniewicze, Zaosie) 

na mel. jak w Nowosadach 

Pietrówa1 nóczka malèńka, 
Ni wyspałasie paniènka, 
A jàhadki bràła, dramàła, 
Pierabirała, zasnùła. 
Pryjèchau mìleńki, nie czùła, 
Machnùu chùstāczkaju, nie damachnùu, 
Pakacìu jàbłyczko, ni dakacìu, 

Źlyèz z kónika, pabudziu: 
Ustawàj, mìleńka, dóuho śpisz, 
Czāmù padàrkāu ni hledzisz? 
Szto tabiè, mìleńki, da tahó, 
Jeść u miniè padàrki hatówy, 
Da nówaji skiyni złażóny, 
Załatymi klùczami zamknióny. 

(Zōfja Sanczukówa) 

Źle dzieuczat 
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1690. Ngr. Od Horodyszcza i Stołowicz 
(w. Miedzieniewicze, Zaosie) 

na mel. jak w Nowosadach 

U nàszaho wojta na dwarè 
Staìć jàwar zielóny, 
Pad tym jàwaram stalówie, 
Za tymi stalàmi panówie 
Ràdzili ràdy tàjnyje. 
Nie tàk tàjnyje—dzìunyje: 
Wajtóuna syna uradzìła 
I u pawiljóny spawiłà, 
U cìchi dunàj puściła. 

I ni winawàciać wajtóuny, 
I winawàciać uojca jejè, 
Szto dcuho zà muż ni wydawàu, 
Wielikaho pasàhu żaławàu. 
Czàsto da świèrna pasyłàu 
Pa m'uōd, pa winó (i) pa harèłku 
Takùju darósłuju dzièuku 
I z załatymi kluczàmi, 
I z maładymi paniczàmi. 

(Paràsia Barysawa) 

1691. Ngr. Od Horodyszcza (w. Miedzieniewicze, Zaosie) 
na mel. jak w Nowosadach 

Ciómno, ciómno na dwarè, 
Da jeszczè ża tóje za dwaróm 
Da wiazùć bajàrje usio radóm, 
Da wiazùć Michàła na kanì, 
Da jehó hałóuka usia u miāczy, 
Da zà im ŭōjczańko płàczuczy: 
Synie, synie Michàle, 

Za kahó ty hółau pałażyu? 
Pałażyu hałouku za dzièuku, 
Za jejè pachódy cìchije, 
Za jejè pakłóny nizkije. 
Janà cichieńko chadzìła, 
Nìzieńko hałouku nasìła. 

(Pranciś Barys) 

1692. N. Od Nowogródka i Nowojelnej 

Pietrówa nóczka malèńka, 
Da niè wyspałasia paniènka; 
Jàhadki bràła, dremàła, 
Da pierabiràła, zasnùła, 
Pryjèchau mìleńki, nie czùła. 
Machnùu chùstkaju, nie damachnùu, 
Pakaciu pièrściań, nie dakóciu, 
Zlez z kónia i zbudzìu: 
Ustàń, mìleńka, douho spisz. 

Czamù podàrkou nie króisz, 
Swajè drużyny nie darysz? 
Jest u mieniè màtka od tahó, 
Janà mianiè maładzièńku hatawàła, 
Janà padàrkou nahatàwała, 
Janà padàrki pakróić, 
Majù drużynu padàryć. 
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1693. N. Od Nowogródka i Nowojelnej 

Iszłà paniènka czèrez bor, 
Da nà joj sukiènka u dzièwieć puōł; 
Stàła tàja sukiènka szamrèci, 
Zaniałàsia dubrówa haryèci. 
Da iszli paniènki tuszyci, 
Kùbaczkami wódu nasici; 

Kólko u kùbaczku wady jest, 
Tólko u dzièwaczek pràudy jest. 
Da iszli małójcy tuszyci, 
Reszatàmi wódu nasìci; 
Kólko u ryēszaci wady jest, 
Tólko u małójcou pràudy jest. 

1694. N. Od Nowogródka i Nowojelnej 

Oj, u haródzi kràkos ros! 
Da czamù, dzièwaczki, nie rwiècie, 
Małójcam wianóczkau nie ujècie? 
Oj, ujècsa, ujècsa nam nà duszy, 
Szto nàszy małojcy biez duszy. 

Oj, u haródzi kràkos ros! 
Da czamù, małójcy, nie rwiècie, 
Dzièwaczkam wianóczkau nie ujècie? 
Oj, ujècsa, ujècsa nàm na duszy, 
Szto nàszy dzièwaczki charószy. 

1695. N. Od Nowogródka i Nowojelnej 

Chto tajó Kupàło razłuczyu, 
Kab jahó Biīōh żyto zaradziu. 
Chto tajó Kupàło patuszyu, 
Kab jahó czort żonku zaduszyu. 

1696. N. Od Nowogródka i Nowojelnej 

Oj, sósna, sósna, sósanka, 
Da czamù na móry palehłà, 
Dzièwaczkam darożku zalehłà. 
Usiè dzièwaczki pieraszlì, 
Da adnà dzièwaczka nie pieraszłà, 
Bo u prypóli zółato niesłà. 

Niesłà zółatko u prypóli, 
Razsypała zółatko pa móry, 
Prasìła ójczeńka u pakóry, 
Kab sabràu zółatko pa móry. 
Oj, jeszczè, dziciàtko, nie starà, 
Pabiarèsz zółatko i samà. 

1697. N. Od Nowogródka i Nowojelnej 

Siahódnia Kupàło, u zàutra Jan, 
Zahràj, sóniejko, zahràj nam, 
Kab u jàsnom nièbie źwinièło, 

Kab syràja ziemlica stahnàła 
Ad dzièwackaho hulanjà, 
Ad żanóckaho śpiewanjà. 
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1698. Ngr. Od Myszy i Ostrowa (w. Uciosy) 
na mel. nr 1661 

Oj, u sadù kalina, 
Pad kaiìaaju malìna, 
Pad malinaju dzieucŁyna. 
Tudèju jèchau starèńki, 
Zadùmau, zahadàu da dzièuki: 
Da niè jedź siudèju, starèńki, 
Da niè dùmaj, nie hadàj da dzièuki. 

Nie twahó sàdu kalìna, 
Nie twahó sàdu malìna, 
Nie twahó stànu dzieuczyna. 
Hètuż kalìnku Biībh sadziu, 
Hètu malinku Būbh paliwàu, 
Hètu dzièwańku kniaź hadawàu. 

(Aksiènia Sàyczykawa) 

1699. Ngr. Od Myszy i Ostrowa (w. Uciosy) 

na mel. nr 535 

Papàla1 rasà, papàla 
Pa majóm lenkù, pa szaukù. 
Jaż maładàja dóma nie byłà, 
Waziła świokra, pradałà, 
Świókra pradałà, szèlaha u^iałà, 
Bàćka kuplła, tysiaczy dałà. 
Nie skaczy, kóźle, u waharūbd, 
Ni tapczy majhó czabóru, 

Bo rr.ŭbj czabór zielany. 
Byu u miniè świekràtko małady, 
Nawaryła wieczèrać~nie chócza, 
Pasłàła paścièlku—nie làża, 
Pytàjusie rabóty—nie skàża. 
Badàj świekràtko nie dażdàu, 
Pytàłasie rabóty, nie skazàu. 

(Audócia Karpièjczykawa) 

1700. Ngr. Od Myszy i Ostrowa (w. Uciosy) 

na mel. nr 535 

U lèsi pry barkù 
Wisièła kałyska na szełkù, 
A u toj kałyscy dziecinka, 
Charószańki chł£pczynka. 
Kałyszècie mieniè wysóko, 
Kab jà abàczyu dalóko; 

Kałyszècie mieniè na uwièś bubr, 
Kab jà abàczyu uwieś swūbj dwŭbr, 
Dzie majà dzieuczyna pachadżàja, 
Róznyje ćwièty źbiràje, 
Sadówyje jàbłyczka kaczàje, 
Załatyje pierściónki mieniàje. 

(Aksiènia Sàuczykowa) 

U nas tak Jan pajuć 
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1701. Ngr. Od Myszy i Ostrowa (w. Uciosy) 

na mel. nr 535 

Asowyjo karyto 
Póuno wady nalìto, 
Pc2ūołki nūożki pamyłi, 
(A) dzieukiè wódu wypili. 

Asówajo karyto 
Pouno wady nalito, 
Dzieukiè nohi pamyli, 
(A) chłópcy wódu wypili. 

(Aksiènia Sàuczykawa) 

1702. Ngr. Od Horodyszcza, Stołowicz 
(w. Miedzieniewicze, Zaosie) 

Da zialón nasz buor, zialon nad usìmi baràmi, 
Da bahàt nasz pàn, bahàt nad usìmi panàmi! 
Nasz pàn chódzić i u zółaci, 
Pànski słùhi u aksamici, 
Nasz pàn chódzić i u czyrwónom, 
Pànski słùhi i u zielónom, 
I u zółaci pachadżàci, 
U aksamici żyto żàci. 

(Paràsia Barysawa) 

1703. Od Narewki (w. Siemienówka) 

Dażalì żyta, wyhnali lisa, 
U nàszaho pàna haławà łysa. 
Oj, dziè tóje lèto, szto my pracawàli, 

Pozwól, dóbry pànie, kob my pahulàli. 
A my harèłki da ni choczem, 
Kob nàm muzyka, to paskàczem. 

(Agàta Łapièńska) 
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1704. Sk. Od Suchowoli 

Dażalì żyta da atłóhu, 
Padziàkujmo Pànu Bóhu, 
Plon niesièm, plon1, 
Ze uszystkich stron! 

(Jan Dzieżkó) 

1705. W. Od Szydłowic (w. Ozeranki W.) 
Povuoli 

Nàsza2 pàni dabrà, 
Da zabìła babrà. 
Na try kùchni hatawàła, 
Na śìēm stółau wydawàła. 

v. plon kópka, plon ' - [pieśń] dożynkowa 
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1706. W. Od Jałówki (w. Nowosady) 

Oj1 wyleć, wyleć, jàsny sakóle, 
Użè my niè puojdziem 
Na hèto póle. 
Klon, Jàsiu, klon, 
Nàszamu pànu u dwuor! 
Dażàli żyto 
Aż dà abłóhu, 
Padzienkùjemo 

Samamù Bóhu. 
Klon (jw.) 
Oj, pà abłózi 
Skakàli kózy, 
Dażàli żyto 
Dzieuczàta hóży. 
Klon (jw.) 
(Nastùla Nówikawa) 

1707. N. Od Mołczadzi 

Zołotaja miaciołeczka pomiała, 
Popratała i u ścirtoczki poskładała. 
Hdzie horeczka, tam kopeczka, 
Hdzie łuchczynka, tam ścirtoczka. 

[zap.] Mierzej[ewski] 

1708. Ngr. Od Stołowicz 

Oj, nà bałóci zielóny żàby, 
Dażyli żyta bylì i bàby. 
Plon niesièm, plon, 
Sa usìch starón2! 
Oj, nà bałóci bylì awièczki, 

Dażylì żyta pièkne dziewèczki. 
Plon nièsiem itd. (jw.) 
Badàj my zdrówo plon plonawàli, 
Badàj my zdrówo za rok doczekàli. 
Plon nièsiem itd. (jw.) 

1 Klon. Jak na aposzni zahon pierajduć, śpiew[ajuć] 2 lub: ze uszystkich stron 
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1709. Ngr. Od Stołowicz 

A1 nàsz wianóczak jedwàbiom wìty, 
Nie addamó jahó za talàr bìty. 
Plon nièsiem, plon, 
Sa usìch starón2! 
Oj, wydzi, pàni, choć nà hanóczak, 
Oj, prymì, prymì złóty wianóczak! 
Plon nièsiem itd. (jw.) 
Dażalì żyta aż dà daróhi, 
U nàszaho pàna charószyje nóhi. 
Plon nièsiem itd. (jw.) 
Dażalì żyta, wyhnali lìsa, 
U nàszaho pàna czyrwancóu mìsa. 
Plon niesièm itd. (jw.) 
Oj, nà óziary siniaja wadà, 
A nàsz pan jèdzie jak wajewóda. 
Plon niesièm itd. (jw.) 
Och, tàm na nièbi sìni ablóki, 
Nàszaja pàni uzialàsia u bóki. 
Plon niesièm itd. (jw.) 

Nàszaja pàni daj wyskaczyła, 
Bóczaczku piwa nam wykaciła. 
Plon niesièm itd. (jw.) 
Nie szkadùj3, pàni, b'ièłaho syra, 
Oj, dàść Boh pàni charószaho syna, 
Nie szkadùj, pàni, sìwaho źryēbca, 
Szli pà muzyki choć dà Kralèuca. 
Plon niesièm itd. (jw.) 
Nie szkadùj, pàni, wrónaho kanià, 
Szli pà miód, wìno choć dà Krakówa. 
Plon niesièm itd. (jw.) 
Oj, u agródaczku czyrwóna róża, 
A nàsza pàni pièkna i hóża. 
Plon niesièm itd. (jw.) 
Oj, u agródaczku czyrwóny kwiètki, 
U nàszaje pàni pièknyje dziètki. 
Plon niesièm itd. (jw.) 

1710. Ngr. Od Stołowicz 

Zdaróy4 budź, pànie, żyto zżàuszy, 
U snapóczki pawiazàuszy 
I u kópaczki paskładàuszy. 
Tabiè, pànie, dażynaczki, 
A nàm jeszczè pa czàrcy harèłaczki. 

1711. Ngr. Od Stołowicz 

Dziàkuj5 Bóhu za dażynki, 
Byłó piwa i harèłki, 
Szto spili i źjèli, prysparàj Bóża, 
Szto kamù dalì, napawàj6 Bóża! 

1 Żniejki z wieńcem przed dworem 2 lub: ze uszystkich stron 3 v. żałùj 4 W czasie po-
częstunku śpiewają. 5 Rozchodząc się do domów 6 lub: nasycàj 
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1712. Ngr. Od Horodyszcza i Stolowicz 
(w. Miedzieniewicze, Zaosie) 

Kacìusio1 wianóczàk 
I z hary u dałóczāk. 
I prasìusie wianóczak 
I u pànski damóczak: 

Panóczku karólu, 
Prósza puścić da pakóju, 
Nie mnoho ja pabywàju, 
Skóro u póle wystupàju. 

(Paràsia Barysawa) 

1713. Ngr. Od Horodyszcza, Stołowicz 
(w. Miedzieniewicze, Zaosie) 

Zaściłàjcie stóły, łàwy, 
Jèduć hósci niebywàły, 
Adnó u hód pabywàli, 
Polo, żyto zwajewàli, 
Panóm słàwy dakazàli. 

(Paràsia Barysawa) 

1714. Ngr. Od Horodyszcza i Stolowicz 
(w. Miedzieniewicze, Zaosie) 

Padziàkujmo Bóhu, 
Da zà clchajo lyēto, 
Da zà bùjnajo żyto, 

Szto my żàli, pażynàli 
I usió u śclrty paskładàii, 
I kàb zdarówy spażywàli. 

(Paràsia Barysawa) 

1715. Sł. Od Derewny (w. Studerowszczyzna, Horka) 

Kacìusie2 wianóczak 
Da z hary u dałóczak, 
Da prasìusie u swajhó pàna: 
Panóczku hałubóczku, 

Puści u humno na kałóczak, 
Ja u póli nastajàusie, 
Mnie wiètryk nakiwàusia (sic), 
Druobny dóżdżyk nachwastàusia. 

(Taklùsia Tkaczuczyszka) 

Jak pànu wianók pryniasùć 2 Jak niesùć wianók 
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1716. Sł. Od Derewny (w. Studerowszczyzna, Horka) 
na mel. nr 4166 

Prósza pàna ni chawàcsia, Czàsto u pàna nie bywàjam, 
Wyci z nàmi pawitàcsia. Choć ràz u rók pabywàjam, 
My hóści niebywàłyje, Da usio u pàna pawidàjam. 

(Taklùsia Tkaczuczyszka) 

1717. Sł. Od Nieświeża (w. Sułtanowszczyzna) 
na mel. nr 1778 

U pàna dażynaczki, Kab mièlà pàni syna 
Daść pàn harèłaczki I czórnaho màczku, 
I bièleńkaho syra, Kab mièła pàni daczkù. 

(Nastà Mièlniczka) 

1718. Słc. Od Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 
na mel. nr 1761 

Kacìusie wianók z póla, U czystom poli nastajàusie, 
Da pracìusie da pakója: Bùjnych wiètrou nasłuchàusie, 
Och, panóczku karóliczku, Dróbnych dażdżóu nażadàusie. 
Puścì mieniè u pakóiczak, ,K .,, , , ,, N 

- r (Aniela Masalowa) 

1719. N. Od Myszy i Ostrowa (w. Kadyczyce) 

na mel. nr 920 

I kaciusia wianók z póla, 
Da prasìusia i dà pakóju: 
Użè ja u póli nastajàusia, 
Bùjnych wiètrou nasłuchàusie, 
Dróbnaho dóżdżyku nahledzièusia. 

(Praksèda Haurylczykawa) 
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1720. W. Od Hnieznej (w. Kusińce) 

Jon1 siedzìć na mieży, 
Jenà na prysièści 
I chócza jehó źjèści. 
Jon jejè ni baìcsie, 
Prèci szèrsci stanawìcsie. 

1721. N. Od Myszy i Ostrowa (w. Kandyczyce) 

na mel. nr 920 

Nàsza pàni dabrà 
Da zabiła babrà, 
Na try kùchni hatawàła 
I nàs żènczyki czastawàła. 

(Praksèda Haurylczykawa) 

1722, Sl. Od Derewny i Rehotny (w. Horka, Wiszów) 

Da zielon bor, zielon, Jehó żyto u trubŭ źwko, 
Nad usìmi baràmi, A jaczmièń u trubù ujèccsia, 
Da bahàt nasz pàn, bahàt, Pa zatylni kładzièccsia. 
Nad usimi panàmi. 

1723. Sł. Od Derewny i Rehotny (w. Horka, Wiszów) 

Niech2 bèdzie pachwalóny Jèzus Tólki pànu miàrak. 
Chrystus, tèrez i zàusze i pà uszystkie Na pólu kapàmi, 
Zwilì pànu wiànak [wièki. A u humniè stahàmi, 
Ni z rùty, ni z miàty, A pinièndzou tysionc tysióncami, 
Ni z rùty, ni z miàty, Kab pàn zdarou spażywàu, 
Da z bóżaho dàru. Nas bièdnych nie zabywàu. 
Kiīolki u wiankù ziàrak, 

Przy zażynaniu żyta 2 Podając wianek 
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1724. L. Od Szczuczyna i Rożanki 

Aby1 my drugiègo roku doczekàli 
U szczęściu, u zdrówiu, 
U mnièjszych grzèchach, 
A u wièkszych pocièchach. 

1725. L. Od Szczuczyna i Rożanki 

Nàsza pàni dabrà 
Da zymàła u lyēsi babrà, 
Na try kùchni hatawàla, 
Tałaczànie trachtawàła. 

1726. L. Od Szczuczyna i Rożanki 

Nàsza pàni maładàja 
Pa gànaczku pachadżàja, 
Stałyè, łàwy zaściłàja, 
Tałaczànie spatykàje, 
Miódam, wìnam raździelàje. 

1727. L. Od Szczuczyna i Rożanki 

Zaściłàjcie stóły, łàwy, 
Idziè hóść niebywàły, 
Nie mnóhi jon bywàć bùdzie, 
Skóra u póla wyjeżdżàje. 

1728. L. Od Szczuczyna i Rożanki (w. Chilczyce) 

Zółato, zółato na takù małóczano, Nasz panìczyk maładzièńki, 
Da świetlìcy prynièsieno, Jon zółato pieralìczyć, 
Na stóliku pasypano. Jon nà wajnù nie pajèdzie; 
Chto zółato pieralìczyć, Paszlè kanià waranóho 
Toj nà wajnù nie pajèdzie. I siedzièłko załatóje. 

Wręczając sporysz 



DOROCZNE 727 

1729. L. Od Szczuczyna i Rożanki (w. Chilczyce) 

U1 nàszaho pàna A u druhóm ruczajcù 
Charaszèńko na dwaryè, Wincó zielenièńko, 
Pabudówany świernyè, A u trèjciam ruczajcù 
Daj góntami pakrywàny, Miedók saładzièńki. 
Sabalàmi pabiwàny. Wincó zielenièńko 
Daj, gónciki bièleńkije, Samamù pànu pìci, 
Sabóliki czórnieńkije. Haryèlicu hŭorku 
Da czèrez dwiīōr dunàj pływiè Jehō żnièjkam dàci, 
Trymià ruczajàmi. Miódzik saładzièńki 
Da u pièrszum ruczajù Jehó słuhàm dàci. 
Haryèlica huorka, 

1730. L. Od Szczuczyna i Rożanki (w. Chilczyce) 

Da2 u nàs wajnà byłà, Da dàść nam pàn haryèłaczki, 
Usió póle zwajewàli, Da z pìunaj baryèłaczki, 
U pàna żyta dażàli. Da razówaho chlyèba, 
Da u nàs dzłsiaj dażynaczki, Da b'fēìeńkaho syra. 

1731. L. Od Szczuczyna i Rożanki 

U nàs siehónia dażynaczki, 
Daść piīōn haryēłaczki, 
Da razówaho chlyèba, 
Da bièleńkaho syra. 

1732. Słon. Od Derewny, Rehotny (w. Horka, Wiszów) 

Zaściłàjcie staìy, łàwy, 
Jèdzie htīość niebywàły. 

1733. Słon. Od Derewny, Rehotny (w. Horka, Wiszów) 

Dziàkuj pànu za dażynki, 
Szto dàu miódu i haryèłki. 

1 Dożynając żyta śpiewają 2 Podając wianek 
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1734. L. Od Szczuczyna i Rożanki 

Iszùu1 Boh daróhaju, 
A puon starónaju. 
Prósić piīōn u Bóha szàpku zniàuszy: 
Uwajdzì, Bóża, u majó humnó, 
Majó humnó nawièńka, 

Nakłàdziano pauniènka. 
Stórany szyrókije, 
Stóupaczki wysokije, 
Nakłàdziāno pauniùsieńko, 
Zahłàdżano hładziùsieńko. 

1735. L. Od Szczuczyna i Rożanki 

Szto2 u nàs za zièlejko, 
Za czórnaje nasièniejko? 
Oj, jà jehó szczyplù, łamlù, 
A jenó adrastàje. 
Oj, jà ź jehó wienók zaujù, 
A jenó zaćwitàje. 
Szto tó u miniè za līojczańko, 
Szto addóu daczkù zà muż 
Da dalèka ad sibiè? 
Czamù, ójczeńku, u hóścikach 

Da niè bywàjesz? 
Jàkża mnie, dóńku, u hóścikach, 
U hóścikach bywàć: 
Oj, zimóju za śniehàmi, 
A u wiesnóju za wadàmi, 
A u lyètam za rabótami, 
A u uosień za kapàmi. 
Da bywàj zimóju sànaczkami, 
A u wiesnóju czełnaczkàmi, 
A u uósień wazóczkami. 

1736. L. Od Szczuczyna i Rożanki 

Praz nàsz dwor winó ciekłó 
Da trymà ruczajàmi: 
U pièrszum ruczajóczku 
Zielenièńko wincó, 
U druhóm ruczajóczku 
Saładzièńki miedóczak, 
U trèjciom ruczajóczku 

Huōrkaja harylica. 
Zielenièńko wincó 
Dla sàmaho pàna, 
Saładzièńki miedóczak 
Dla pànskich dzietóczak, 
Hŭorkaja harylica 
Dla pànskich żniejóczak. 

1737. W. Od Jałówki (w. Nowosady) 
na mel. nr 1706 

Aaczyniàj,3 pànie, nówy waróta, 
Niesièm kwiètańku z srèbra i z złóta. 
Kłon, Jàsiu, klon, 
Nàszamu pànu u dwiìor! 
Badàj zdarówy klon klonowàli. 

Na pryszły rok tàk daczakàli. 
Klon (jw.) 
A nàsza kwiètka da niè pa tómu, 
Za kuożnu kwiètku pa załatómu. 
Klon (jw.) 

(Nastùla Nówikawa) 

1 Idąc ku dworowi 2 Podczas wicia wianka 3 Jak niesuć haspadaru kwietku 
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1738. L. Od Wasiliszek 

Da chadzìła pàwa pa bałóci, 
Da źbiràła pàwa zièlijejka, 
Da źwiłà pàwa hnièździejka1, 
Da zniesłà pàwa try jàjeczki, 
Da sidzièła pàwa try niedzièlki, 
Da wysiedzieła pa try daczùszki: 

Adnà daczùszka Michalìnka,2 

Druhàja daczùszka Marylka, 
Trèjcia daczùszka Hanùlka. 
Adnà bùdzie kr(z)ósna tkać, 
Druhàja cèbki (sic) adbiràć, 
Trèjcia bùdzie cèwaczki suhàć. 

1739. W. Od Szydłowic (w. Bancerowszczyzna) 

A nàsz panók małady, 
Pad ìm kónik warany; 
Jon pajèchau palewàć, 
A Biīoh jemù szczàścio dau. 
Dzièwieć lisóu upalewàu, 
Dzièwieć lisóu upalewàu, 
Dziesiàtaho sabalà, 
Czym daryci karalà. 

A idzi, żonko, u piunìcu, 
Utaczy miódu dajnìcu, 
Nàsza siemjà nimàła, 
Wypjem miódu dwa wàra. 
A idzì, żónko, u piunìcu itd. (jw.) 
Wypjem miódu try wàra. 
(następnie: czatyry, piać itd. warou) 

1 v. hniezdajka 2 jakie chcąc imiona 
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1740. L. W. Od Wasiliszek (par. Walorka, w. Zaprudzianie) 

Zimà majà, maróźliwaja, 
Zmarózisz miniè, bajùsie cibiè (2 r.) 
Z pachódu iduczy, kanià wieduczy. 
Na mniè młódum kudràuka ujùcsa, 
Za miniè maładóho dzieuczàta bjùcsa: 
Maładyje dzièwaczkie, nie bjèciesie, 
Za majè kudràuca pamiryèciesie. 

(Jaroszewiczowa) 

1741. Ngr. Od Horodyszcza, Stołowicz 
(w. Miedzieniewicze, Zaosie) 

Dziesiónkou1 (dzieciątko) usiój narodzìło, 
Uszystko świàta zwasalìło. 
Narodzìło człowieczènstwo, 
Co znaczyło jègo bónstwo. 

(Zófja Sanczukówa) 

Na Nowy Rok u sierednich światach haspadaru śpiewajuć 
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1742. Sk. Od Korycina 

I Cyganóm1 nakàzano, Fùrdyk sałanlnka 
Żeb da szópy biegàli, Dla Bóżaho synka. 
A Pàna witàli. Pereskóczyu prez dolìnu, 
Cygan bièży za drugìmi Perełamàu hdzie kolèno 
Z dàry swèmi, I do Betlèjem. 

1743. L. Od Szczuczyna i Rożanki 
na mel. nr 34 

Paszłà kaladù kaladùjuczy, 
Z kańcà w kanièc żebrùjuczy. 
Zajszłà kaladà da N.N.2 

Abiecàu kaladù dać, 
Syna, dźieuku zwienczàć: 
Czymża u cibiè waróta zawièszeny ? 
Chwaszczóm, barszczóm i nàcinkaju. 

żarciki z Cyganów 2 Kosłà, Bahdanà itp. 
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1744. L. Od Szczuczyna i Rożanki 
na mel. nr 34 

Pad sièni, pad sièni da zimà wièje, 
Pad sièni, pad sièni da chałódnaja 
Chtoż jejè, chtoż jejè taptàć bùdzie? 

Małójczyk, małójczyk da taptàć bùdzie, 
Z dzièukami, z dzièukami tancùjuczy, 
Miod, winó, miod, winó kupùjuczy. 

1745. W. Od Rosi (w. Nowiki) 

Byłà udawà na Padóli, 
Mièła dzièwiać synkou, 
Dziesiàta daczkà Marùsia. 
Synkì zrasli, u razbój paszlì, 
A daczkù zà muż addalł 
Za Jakùbczyka, za złótniczka. 
Jakùbczyk nóczki ni daspàu, 
Cièrez bor pierejeżdżàu, 
Zastupili jehó da razbuojniczki, 
Stàli bìci, razbiwàci. 
Oj, niè bjècie miniè, ni razbiwàjcie, 
Złóto, srèbro adbiràjcie. 
Jeny tahó ni słùchali, 
Parazbiwàli srèbro, złóto paadbiràli, 
Pryszlì da karczómki. 
U tój karczómcy szynkàraczka maładàja. 
Oj, szynkàraczka maładàja, 
Dawàj piwa ni mièraczy, 
Biery hrószy nie lìczaczy. 
Jenà tahó ni słùchała, 
Uziałà piwo, pieramièryła, 
Uziałà hrószy, pieraliczyła, 
Usiè paupiwàlisa, pausypàlisa, 

Samy miènszy nie upiwausa, nie usypàusa, 
A z szynkàraczkaju razmaulàu: 
Szynkàraczka maładzièńka, 
Czy ródu wielìkaho, 
Accà, màtki majèntnych? 
Oj, wielikaho ródu, 
Accà, màtki majèntnych. 
Byłà udawà na Padóli, 
Mièła dzièwieć synkóu, 
Dziesiàtu daczkù Marùsiu. 
Synkì zrasli, u razbój paszli, 
A daczkù Marùsiu zà muż addalì 
Za Jakùbczyka, za złótniczka. 
Jakùbczyk nóczki ni daspàu, 
Pièrez bor pierajeżdżàu. 
Ustàńcie, bratki, ustàńcie, rodnyje, 
Pójdziem szwàgra pachawàjem 
Pry darózi, pry biarózi. 
Marùsia tóje jak uczùła, 
U krók, u płàcz. l 

Ni płàcz, siestrónko, ni płàcz, ródnaja, 
Addamó cibiè za lèpszaho, za bahàtszaho. 

(Zósia Żàwarankawa) 
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PASTERSKIE 

1746. W. Od Mścibowa (w. Ostrowczyce) 

Dzieuczynièńka kràsna, 
Dzie ty wały pàsła? 
Pad dubkàmi z parabkàmi, 
Dzie trawłca rasłà. 
Oj, jà ciebiè bàczyu, 
Jak ty wały hnàła, 
Ni śmièu cibiè zaczapìci, 
Bo màtka stajàła. 
Ni zaczapàj, Jàsiu, 
Choć jà tabiè mìła, 
Staić màtka pad aknóm, 
Pahledàje skrywa. 
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1747. G. Od Krynek (w. Spodźwiły) 

1748. N. Od Molczadzi 

Dziewoczkie, maje siestrycy, 
Papasiecie da wałou maich, 
Ja pajdu czaboru narwu, 
A z czaboru da wienok zauju, 
Z wami, dziewoczki, u tanok pajdu. 

[zap.] Mierzej[ewski] 

1749. W. Od Łyskowa 
Kruciołka, tempo krakowiaka 

A jà ciebiè bàczyu, 
Jak ty wały hnàła, 
Myszliu ciebiè zaczapłć1 -
Matùla stajàła. 
Matùla stajàła, 
Da usió pahledàła, 
Czy niè bùdu ciebiè zwàć, 
Kab tabiè co niè dać. 

Chadzì, mìła, siudà, 
Màci paszłà u chàtu, 
Bùdziem z tabój upyniàć 
Skacìnku rahàtu. 
Skacłnku rahàtu, 
Cielàta malèńki, 
Bo ty dzièucza smùtna, 
A jà wiesielèńki. 

v. a bajàusie zaczapìć 

Wydzi, wydzi pastuszók, 
I zatrubì u rażók. 
Wyszou, wyszou pastuszók 
I zatrubiu u rażók. 
Wyhaniàjcie wy bydllnu 

Na szyrókuju dalłnu, 
Na zielonu łuhawìnu. 
Żanùć dzièuki, żanùć bàby 
I malèńkije dzieciàta. 

(Hànka Słàdka) 
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1750. W. Od m. Świsłoczy 
na mel. „Oj pod hajem, hajem, zielenieńkim..." 

Dzieuczynèńka kràsna, 
Z kim ty wały pàsła? 
Z parabkàmi pad dubkàmi, 
Hdzie trawìca rósła. 

A jà ciebiè bàczyu, 
Jak ty wały hnàła, 
Tólko nie śmièu zaczapàć 
Matùlka stajàła. 

1751. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi 
(w. Studerowszczyzna) 

na mel. nr 3320 

Pahnàła1 małuōdka wałyē 
Na ziełónyje baryē, 
Da pasuczy pahubiła, 
Szukàjuczy zabłudzìła. 
Prybłudziła k łùhu, 
Nimà u łùzi nikahièńko, 
Adnó cìchi saławièjko. 
Ty sakóla, sakóla, 
Ty wysóko letàjesz, 

Ty dalóko widàjesz, 
Ci nì bàczyu wałù^ maich, 
Albó mahó mìleńkaho? 
Ja nì bàczyu wałù- twaìch, 
Adno bàczyu mileńkaho; 
Jon nà kóniku siedzìć, 
U strèmień niiōżàńki dzierżyć, 
Da schilìu jon hałàwańku 
Na czużùju starónanku. 

(Taklùsia Tkaczuczyszka) 

Żniwo [pieśń żniwna] 
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ROLNICZE 

1752. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 
na mel. Tr[aczyka] „Dwie wiszańki u sadu..." 

Ach, ty ralà, ralìca, 
Na katóroj pszanìca, 

Na ranièjszoj pszanica, 
Na paźnièjszuj miatlìca. 

(Dominìsia Kùkława) 

1753. L. W. Od Wolkowyska (Kołłątaje) 
na mel. nr 538 

Óczki majè sinieńkije, 
Biedàża mniè z wàmi, 
Paszóu miły u póle haràć 
Sìwymi wałàmi. 
Harè mìły, harè mìły, 
Na dóm palādàje: 
Czuży żōnki abièd niesùć, 
Majà ni dùmaje. 
Oj, pryniesłà abièdaci 
Da siehódni ràno, 

Nastuczàła, nahruczàła, 
Szto naharau màło. 
Ni ladzi ty, majà mìła, 
Kab sószka haràła, 
Da ladzì ty, majà mìła, 
Kab skrypańka hràła. 
Skrypka ź wierby, skrypka ź wierby, 
A smyczaczók z rùty, 
Jak zahràje, syērce wiànie, 
Pa usìm świèci czùci. 

1754. W. Od Hnieznej 

Ja uczóra haràu 
I siehónia haràu. 
A chtoż tabiè, moj mìleńki, 
Wały pahaniàu? 

Pahaniàła mnie 
Da dzieuczyna majà, 
Lìczko jejè rumianóje — 
To duszà majà. 
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1755. W. Od Jałówki (w. Nowosady) 

A1 hałubók sièno kósić, 
A halùbka Bóha prósić: 
Daj Bóże pahódeńku 

Na nàszu rabóteńku, 
Kab my sièno pakasìli 
I u kapìcy pałażyli. 

(Nastùla Nówikawa) 

1756. Sc. Od Lachowicz (w. Szczasnowicze) 
Kruc[iołka] na mel. nr 137 i 3329 

Oj, u pólu śwìnia żyta jedùć, 
U majóm dómi dzièuki sièna hrabùć. 
Da pajdù ja pànu żàlicca, 

U mojóm dómi ni papràwicca. 
Paszłà pànu daj pażàliłasie, 
U majóm dómi ni papràwiłasie. 

1757. W. Od Świsłoczy (Pacuje, Stoki) 

Hudkì2 hudùć, hudkì hudùć, 
A użè ludkì pałùdnujuć. 

Oj, hudziècie, nie hudziècie, 
Pałùdnawać nie bùdziecie3. 

1 Wiosna. Jak sieno kosiać 2 Przymawiając się o pałudzień 3 v. nasz nastàwa wièlmi hrōzny, 
nasz pałùdziań cióngle pózny 
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1758. W. Od Łyskowa (Kuklicze) 

A użè wièczar wieczaryèje, 
Nasz pàn młódy wiesielèje, 
Pa póstaci pajechdżàje, 
Żency swajè pryhaniàje: 

Żniècie, żency, padżynàjcie, 
Samì sabiè ni tamiècie, (2 r.) 
Miniè pàna ni paźniècie. 

(Daminlsia Kùkła) 

1759. W. Od Korycina 

Oj dàlej, da dàlej, 
Muoj zahónku szyróki, 
A chtóż cie haràu? 
Ratàjczyk chiłabóki. 

Oj, dàlej da dàlej, 
Mŭoj zahónku malèńki, 
A chtóż cie haràu? 
Ratàjczyk maładzièńki. 

1760. Sc. Od Klecka i Lachowicz (w. Szczasnowicze) 
na mel. nr 1702 

Ni stój, ni stój, kalìnańka, 
Ni stój, ni stój nàda mnóju, 
Ni raunùjsie ty sà mnóju. 
Jak jà byłà u swaho bàćki, 
To mniè byłó u bàćki dóbre, 

Ot, ciepièrże u czużóho, 
U świekràtki daj lichóho, 
Paszłà kalina pa zarèczju, 
Krasà majà pa zaplèczju. 

(Anièla Masalówa) 
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1761. Sc. Od Klecka, Lachowicz 
(Szczasnowicze) 

Oj, pajdù ja kàle łùha 
Szukàjuczy swahó drùha, 
Nie mà u łùzi nikahièńka, 
Tŭolki cichì saławièjka. 
Saławièjka na kalìni, 
A mŭoj mlły na Ukraini; 
Saławièjka na bierózi, 

Mŭōj mileńki u darózi; 
Saławièjka iz kaliny, 
Pryjèdź, mìły, z Ukraìny; 
Saławièjka z bierózańki, 
Pryjèdź, mìły, z daróżańki; 
Saławièjka na ziemóczku, 
Pryjèdź, mìły, da dómaczku! 

(Anièla Masalówa) 

1762. W. Od Porozowa (Hornostajewicze) 

Oj, pajdù ja dalinoju, 
Zakwieczùsie kalìnoju; 
Oj, pajdù ja dà kaścióła, 
Bùdu Bóhu malìcisie. 
Ksiendzy piejùć, mylàjućsia 

I nà miniè uziràjucsa, 
Szto młóda, tónka, wysóka, 
Bièło Hco, rumiànaje 
I charaszó prybrànaja. 

(Marysia Łamaìcha) 

1763. L. Od Szczuczyna, Różanki (w. Chilczyce) 
na mel. nr 1757 

Da hułà, hułà pszczółaczka, 
Oj, pà barù da letàjuczy, 
Sałodki m'tìod źbieràjuczy: 
Oj, sałódziańki miadóczak, 

Oj, hūorko mnie cibiè źbiràć, 
Jak palaczù świtàjuczy, 
To prylaczù źmierkàjuczy. 
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1764. Ngr. Od Horodyszcza, Stwołowicz, 
(w. Miedzieniewicze, Zaosie) 

na mel. nr 1702 

Żanà mùża żaławàła, 
Na papàry nawiazàła: 
Jesz, mùżu, papàrnicu, 
Pi wódu łuhówicu, 

Papàrniaja trawà sytnia, 
Łuhówaja wadà pitnia. 
Żanà muża pacièszyła, 
Uziałà jehó, pawièsiła. 

(Zachfièja Sanczukówa) 

1765. N. Od Mołczadzi 

Raztrasi, Bóża, bràtniuju kópku 
Pa póli da pa kałasóczku, 
Jak raztrós majù rùsu kósu 
Po plèczach da pa wałasóczku. 
Zbiery, Bóża, swàszczynu kópku 
Pa niwi da po kałasóczku, 
Jak ón majù rùsu kósku 
Sabràu po pleczàch da po wałasóczku. 

[zap.] Mierzej[ewski] 

1766. N. Od Molczadzi 

Czyj tó chodzić hółas pa dubrówie, 
Czyj tó hółas pa zielónoj, 
Ci niè majèj to màtaczki 
Klicza mieniè pałùdnawać? 
Papałùdnuj, majà màtko, 

Uże u mieniè pa pałùdni, 
Ja suchamà chleb nie jèła, 
Z kalìnaju, z malìnaju, 
Z hórkimi slezàmi. 

[zap.] Mierzej[ewski] 

1767. 

Da nie pajdu da domańku, 
Budu tut naczawaci, 
Dziele świekra hutliwaho, 
Dziele muża bitliwaho. 
Mużyk wybje — paszkaduje, 

A świekrouka padkuruje. 
Oj, bij, synku, swoju żonku, 
Niechaj idzie da domańku, 
Niechaj u poli nie naczuje, 
Niechaj pola nie hałosić. 
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1768. W. Od Szydłowic (w. Ozeranki Wielkie) 
na mel. nr 1802 

Oj,1 hudcy hudùć, hudcy hudùć, 
Usièńki lùdzi pałùdnujuć. 
Ci hudziècie, nie hudziècie, 
Pałùdnaci nie bùdziecie. 
Wasz prystàwa razwùsieńki, 

Wy żèńczyki maładyje, 
U wàs sierpóczki załatyje. 
A jàk stàli, zaśpiewàli, 
A jàk sièli, zaźwinièli. 

1769. W. Od Jałówki (w. Nowosady) 

Oj, hudkì hudùć da hudùć, 
A użè ludki pałùdnajuć. 
Wy hudziècie, ni hudziècie, 

My pałùdnać nie bùdziemo, 
Bo nàsz pàn-żeż wièlmi złiīosny, 
Nasz pałùdzień bùdzie pūoźny. 

(Nastùla Nówikawa) 

1770. N. Od Molczadzi 

Żàli, żàli po sóuieńku, 
Bùdziem żàci po mièsiacu. 
Mièsiacu jaśniùsieńki, 
Aświecì nam doróżańku, 

Kudóju icì do dómańku, 
Kàle sadù wiszniówaho, 
K bàciuszku radzónamu. 

[zap.] Mierzej[ewski] 

1771. W. Od Jalówki (Nowosady) 

Oj, czàs, parà da dómeńku, 
Upàła rasà pa póżnieńku, 
Starym bàbam rùczki kryēpnuć, 
Małodèńkam dziètki płàczuć, 
A dzièweczkam (sic) wienkiè wiànuć. 

(Nastùla Nówikawa) 

1 Przed południem, przymawiając się o obiad 
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1772. Od Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 
na mel. nr 1761 

Och, panóczku kariībliczku, 
Puścì mieniè da dómaczku! 
U mieniè u dóma dzièła mnóho: 
Dzièwiać karóu padaìci, 

Na piàć chlyèbou zamiaslci 
I karówam trawìczańki, 
Pamyć żà mniè dajnlczańki. 

(Anièla Masalōwa) 

1773. N. Od Mołczadzi (w. Nahorna) 

Ciómna nóczka, ciemniùsieńka, 
Badàj tómu ciemnièj stàło, 
Kto nàs ràno wyhaniàje, 
A póznieńko nie puskàje. 

Zaniesì, Bóża, jehó dùszu, 
Na kalùszczuju hrùszu, 
A nà koł jahó bókam, 
Na spìc jahó wókam. 

[zap.] Mierzej[ewski] 

1774. N. Od Molczadzi 

Da niè pojdù do dómańku, 
Bùdu u póli naczewàci, 
Da bajùsia świokra żurlìwaho, 

A mùża bitlìwaho. 
Świókar żuryć, padżùrywaje, 
A mużyk bjè, nie żałùje. 

[zap.] Mierzej[ewski] 

1775. Od Porozowa (w. Wilejsze) 

Ni pajdù da da dómeńku, 
Bùdu u póU naczawàci, 
Wieczèreńku hatawàci, 
Wieczèreńku smaszniùsieńku, 
Paścièl bièłu bielùssieńku. 

1776. Sc. Od Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 
na mel. nr 1761 

Och, jà pajdù dy làhu spać, 
Da chtóż bùdzie pabudżàć? 
Chìbiaż mieniè toj pabùdzić, 
Da chtóż mieniè wièrnie lùbić. 

Jon pabùdzić pacichièńku: 
Oj, ustàń, mìła, pamalèńku. 
Jon pabùdzić i apraniè: 
I śpì, miła, jeszczè ràno. 

(Anièla Masalówa) 
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1777. N. Od Mołczadzi 

Paszłà dzièwaczka z póunaczy po wódu, 
Da kìnuła kówar na cìchij dunàj, 
A samà prypàła k szyrókoj darózi, 
K szyrókoj darózi, k bitamu haścìncu. 
Oj póle, póle da niè tàtka majehó, 
Daróżańki maje niewiadómyje, 
Susièdaczki maje nieznakómyje! 
Zapłàkała dzièwaczka u nówaj świetlìcy, 
Pryłażyuszy hółauku na bièłaje łóża. 
Da zaczùu dziecìnka płàczuczy: 
Nie płàcz, dzièwaczka, nie płàcz, maładàja, 
Pójdziesz, maładzièńkaja, u półe żyto żać, 
Tahdyż bùdziasz susièdaczki po imièniu zwać. 

[zap.] Mierzej[ewski] 

1778. Sc. Od Nieświeża (Sułtanowszczyzna) 

Pawièń, pawièń, wiètryku, 
Da nà majù rùsu kósu, 
Pa plèczkam, pa wółasu. 
Niechàj majà kasà, majà, 

Niechàj majà dóla ihràja, 
Niechàj lùdzi dziwùjucsa, 
Szto siratà krasùjecsa. 

(Nàsta Mièlniczka) 

1779. L. Od Szczuczyna, Różanki (w. Chilczyce) 
na mel. nr 1757 

Oj, zakacìsia, słónieńko, 
Usio z hary u dalìnku 
Oj, zrabì nam wieczerynku. 
Niechàj wièczer bardżèj1 bùdzia, 
Majmù sèrcu lahczè, bùdzia: 
Nachadzìlisia nūożańki, 

Oj, narabìlisia rùczańki, 
Sierpyè nie żnùć, nażàlisia, 
Rùczki nie-jmùć, najmàlisia, 
Naświecìlisia uoczańki 
Aż dà ciómnaje nŭoczańki. 

= prędzej 
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1780. W. Od Jałówki 

Maładàja małodèńka 
Pa mièsiacu żyto żàła 
I z mièsiacem (sic) razmaulàła: 
Muj mièsiacu jaśniùsieńki, 
Praświecì (sic) daróżeńku, 

(w. Nowosady) 

Kudèju iścì da dómeńku. 
Ci kràj sàdu wiszniówaho, 
Ci kràj bcru zielónaho? 
Ni kràj bóru zielónaho, 
Da kràj sàdu wiszniówaho. 

(Nastùla Nówikawa) 

1781. Sl. Od Rehotny (Studerowszczyzna) 

na mel. nr 3320 

Oj, mièsiacu, mièsiacu, 
Twajà ziīorka wysóko. 
Choć jenà wysóko, 
To bùdzie niziùssieńka, 
To là mieniè jaśniùssieńka. 

Maładzièńki paniczyk, 
Twajà paniènka dalóko. 
Choć jenà dalóko, 
To bùdzie bliziùssieńko, 
Da là miniè milùssieńko. 

(Teklùsia Tkaczuczyszka) 

1782. W. Od Jałówki (Nowosady) 

A1 użè wièczer wieczaryèje, 
A nàsz pàn że wiesielèje, 
Pa2 póstaci pajeżdżàje 
I żènczyki pryhaniàje. 
Oj, żniècie, żency (sic), da żniècie, 

Samł siebiè nie paźniècie, 
Mahó kanià nie maryècie, 
Mahó kanià waranóho, 
Miniè pàna maładóho. 

(Nastùla Nówikawa) 

1783. Sł. Od Derewny (w. Wysock, Wiszów) 

Na hary, huōrcy 
Czatyèry żuoncy 
Jaczmièń żnuć, 
A u dalìni 
Dzwie dzieuczyny 
Lŭon biarùć, 
A nà biarózi 
Dwa saławièjki 
Szczabièczuć. 
Ni szczabieczyècie, 
Dwa saławièjki 

Sièdziaczy, 
Oj, nł zbudziècie 
Majè świakrùchny 
Lèżaczy. 
Bo jenà ustànie, 
Bùdzie rabóty3 

Pytàci, 
To jà maładzièńka, 
Oj, nł wièdaćmu, 
Szto skazàci. 

1 [pieśń] letnia, o zachodzie słońca 2 v. po 3 v. rob&tańki 
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1784. W. Od Rosi 
(Nowiki) 

Oj, dàlej, dàlej, moj zahónie szyróki, 
Dzie tój ratàj, szto cibiè haràu, 
Oj, dziè to; ratàj adziniùchny? 
Jon haràu, haràu, nie wièdau, dzie stàci. 
Bùdu czarnabrówaj dzieuczyny nażydàci, 
Czy ni niesiè jenà śnièdaci? 
Oj, puszczù ja wóły na czŭornu rólu, 
A sàm pabiehù da dzieuczyny da dómu. 
Majà żenà syna zradzìła, 

Sam nl wièdau u katóru póru. 
Oj, badàj ty, synóczku, badàj ty, rŭōdny, 
Na świèt ni radzìusa, 
Kraz cibiè ja z żónkaju razłuczyusa. 
Oj, cìcho, cìcho, ójcze ródny, 
Toż tabiè żónka druhà bùdzie, 
A mniè użè druhói màtki nie bùdzie. 
Och, twajà żónka wianók z rùty wijè, 
A majà màtka u żŭoutom pieskù hnijè. 

(Zósia Żàwaranczycha) 

1785. Sł. Od Kozłowszczyzny 
(w. Paprockowszczyzna) 

Oj, zahón, zahón, da zahónczyk moj, 
Da muojżaż ty, dà szyróki, 
Chto ciabiè haràu, chto baranawàu? 
Toż haspadàr adzinóki; 
Jon miniè haràu, jon baranawàu, 
Da ni byłó kalì stać, 
Puściu wóliki paławièńkija 
Na papówu sienażàć. 
A sàm daj paszóu da mìleńkaji 
Na usiu nūoczańku hulàć. 
Lażyć mìłaja, czarnabrywaja 
U piarynuszkach niżywà, 
Adnóż mìłaja, czarnabrywaja 

Synóczka paradzìła. 
Badàj ty, synók, da malùsiańki, 
Oj, kàb ty ni radziusia, 
Jak jà z mìłaju, z czarnabrywaju 
Na wièki razłuczyusia. 
Moj ty tàtańko, moj ty ródniańki, 
Czamù ciàżko zaklinàjasz, 
Tabiè, tàtańko, tabiè, ródniańki, 
Bùdzia żiībnka maładà, 
A mniè synóczku, mnie malèńkamu, 
Bùdzia màtka nitakà. 
Oj, tabiè, tàtańko, żūonka u wiankù, 
A mniè màtka u piaskù. 

A Bóża mŭōj, Bóża, 
Mubj zahónczyk szyróki! 
Chto jeho haràu ? 
Chto baranawàu? 
Haspadàr adzinóki. 

1786. W. Od Łyskowa 
(Kuklicze) 

Jon jehó haràu, 
Jon baranawàu, 
Da ni wièdau, dzie stàci: 
Nimà majè czarnabrywaje, 
Da nimà z kìm razmaulàci. 
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1787. Sk. Od Janowa, Korycina 

Ej,1 dàlej, dàlej, 
Muoj zahónku malèńki! 
A chtó cie haràu? 
Chłópczyk maladzièńki. 
Ej, dàlej, dàlej, 
Muoj zahónku pleskàty2! 
A chtóż cie haràu? 
Ratàjczyk smarkàty. 
Ej, dàlej, dàlej, 
Muoj zahónku szyróki! 

Chto ciebiè haràu? 
Wólik biełabóki. 
Ej, dàlej, dàlej, 
Mubj zahónku wysóki! 
A chtoż cie haràu? 
Chłópiec czornoóki. 
Ej, dàlej, dàlej, 
Muoj zahónku pukàty! 
A chtóż cie haràu? 
Ratàj trybuchàty3. 

1788. N. Od Mołczadzi 

Da użè wièczar wieczarèje, 
Nasz pàn wiesielèje, 
Po póstaciach pachadżàje, 
Da żèńczykie nahaniàje. 
Żniècie, żencè, nie apaźniècie 
Kónia mahó waranóho, 
Mieniè maładóho, 
Kónia mahó wobrànaho, 
Mieniè pàna kachànaho. 

[zap.] Mierzej[ewski] 

1789. Sł. Od Rehotny (Studerowszczyzna) 

na mel. nr 4166 

Czas, parà da chàty, 
Da bajùsia wuojczeńka; 
Pahubìła klùczyki 
Na turèckuj hùlicy 
Z kawalèrom tancùjuczy, 

Z paniczóm żartùjuczy. 
A chtó majè klùczy najdziè 
Pierajóm tamù bùdzie, 
Czàszku miódu załatùju 
I paniènku maładùju. 

(Teklùsia Tkaczuczyszka) 

1 pieśni żniwiarzy 2 Lidzkie: plaskàty^ strakàty 3 brzuchàty 
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1790. W. Od Jełówki (Nowosady) 

Pajdù ja darehóju (sic), 
Muoj hółas dubrewóju. 
Oj, chtó muoj hółos (sic) czùje, 
Toj miniè pażałùje. 
Oj, czùje że mubj uojczeńko 

Pad akièncom sièdzieczy. 
Kalì majó dzicià rūodno, 
Pryniesì jehó (sic), Bóże, 
Na wieczèru smàsznieńkuju, 
Na paścièlku bièleńkuju. 

(Nastùla Nōwikawa) 

1791. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi 
(w. Studerowszczyzna) 

na mel. nr 4166 

Daj u nàszaho pàna, 
Charaszèńko na dwaryè, 
Pabudówany świrnyè 
Da z cisówaho lyèsu, 
Z sałoujóhaho hółasu. 
A nàsz pan maładzièńki 
Chódzić u aksamicy, 

Żiībnka jehó u zółaci, 
A dziètki jehó u kitàjcy. 
Oj, skacìłasia zarà 
Da iz pànskaho dwarà, 
Da niè jeść hèto zarà, 
Hèto pànskaja żanà. 

(Taklùsia Leukièwiczycha) 

1792. Od m. Dworca i Mołczadzi 
(w. Studerowszczyzna) 

na mel. nr 4166 

Da pràz dwiīor, praz dubrówu 
Wieziè Jaś swajù Kàsiu 
U malowànum wazóczku, 
A u rućwianùm wianóczku. 
Woch, sustraczàjuć Jàsia 
Da siemsot kazaczènkau (sic): 
Ci nàm Kàsiu dajèsz, 
Ci sàm na szabièlki jdzièsz? 
Oj, jà wam Kàsi ni dàm, 
Sam nà szabièlki idù. 
Stàli Jàsia rubàci, 

Jak matylkl letàci. 
Kàsia stóić, rùczki łómić, 
Rùczki łómić, ślózki rónić. 
Oj, syć, Kàsia, nie płàcz nàsza, 
Da u nàs Jàsiau nie z tàk wièle, 
Tak jàk lìścia na drèwie. 
Choć ìch bùdzie i z tàk wièle, 
Tak jàk piàsku na ziemiè (sic), 
Da niè bùdzie mnie takóho, 
Nad Jàsierika maładóho. 

(Taklùsia Tkaczuczyszka) 
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1793. L. Od Szczuczyna, Różanki (w. Chilczyce) 
na mel. nr 1757 

Pajdù ja kàle łùha 
Szukàjuczy swahó drùha. 
A u łużóczku nikahièńko, 
Tólko cichì saławièjko. 
Saławièjko na dubóczku, 
Muj mileńki na tarżóczku. 

Czuj, Bóża i pryniasì, Bóża, 
Mìłaho na ciópłu wiaczèreńku, 
Na bièłuju paścièlańku: 
Wiaczèrańka, hałuszaczkiè1, 
Paścièl bièła, paduszaczkiè. 

1794. W. Od Świsłoczy 

Oj, zielóny haryèsznik 
Pa cieniù palehàje, 
Z pàd tahó haryēsznika 
Sìwy kuoń wybiehàje. 
Nie sàm jon wybiehàje, 
Pan nà jóm wyjeżdżàje, 
Żènczykou pryhaniàje: 
Żniècie, żènczyki, żniècie, 
Samì sabiè ni paźniècie! 

My żàli, nie leżàli, 
Da pà siem kiīop nażàli. 
Panóczku nasz, karóliczku, 
Puścì nas da dómaczku! 
U nàs chàty dalókije 
I màtki czużèńkije, 
Pasyłàjuć pa wadzìcu 
Da hàju2 u krynìcu. 

1795. L. Od Szczuczyna, Różanki (w. Chilczyce) 
na mel. nr 1757 

Oj, dà zialūon nasz biīōr, zialón, 
Za usiè bary zielóniajszy; 
Da i wiesiół nasz piīōn, wiesiół, 
Za usiè pany wiesiólejszy. 
Pa póstaci pajeżdżàje, 
Swajè żnièjki pryhaniàje: 

Oj, żniècie da, żnièjki, żniècie, 
Samì sibiè nie paźniècie, 
Mahó kanià nie maryècie. 
Oj, bó miīōj koń waranièńki, 
Ja i sàm puon maładzièńki. 

1796. L. Od Szczuczyna, Różanki (w. Chilczyce) 
na mel. nr 1757 

Oj, u nàszaho pàna, 
Woch, dà niedóbraja słàwa, 
Pa mièsiacu żyto żàli, 
A pà zaràm u kapy kłàli 
Da i sierpè pahublàli. 

Katóryje sierpè znaszli, 
Tyje da dómańku paszlì, 
Katóryje sierpóu nie znaszlł, 
To i szukàli da świèta. 

kluski 2 v. dalóko 
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1797. L. Od Szczuczyna, Różanki (w. Chilczyce) 
na mel. nr 1757 

Oj, nàsz pànie aróliku (sic), 
Oj, puskàj nas da dómiku! 
Nàszy damy dalókije, 
Dariīożańki szyrókije 
Da pràz póle kamienłsto, 

Oj, dà praz dwiīor karczysto. 
Za kórczyczak zaczaplùsia 
I àb kàmiań razabjùsia, 
Woch, ab kàmiań razabjùsia, 
Pièrad karalóm razżalùsia. 

1798. L. Od Szczuczyna, Różanki (w. Chilczyce) 
na mel. nr 1757 

Da zà biībr, za biīōr, słóniejko, 
Oj, dà nie stuoj nad jawóram, 
Oj, niè suszy nam jàwaru. 
Nam jàwaru mnóhi trèba, 
Bùdziam jàwar siecz i rubàć, 
Daj bùdziam kaściól budawàć, 

Daj pàru dzietók wienczàć: 
Adnó dzicià radżónaje, 
A druhóje sudżónaje. 
Małiīojczyka karol radzłu, 
A dzieuczynu sam Biīōh sudziu. 

1799. Ngr. Od Horodyszcza, Stwołowicz 
(w. Miedzieniewicze, Zaosie) 

na mel. nr 1702 

Da majà màtko hóża, 
Pazdarùj ciebiè, Bóża, 
Da sztó mieniè paradziła 
Charószaho czeladzina; 
Tónkuju, wysókuju 
I bièłuju, rumiànuju, 
Choroszó uwabrànuju. 

Jak pajdù ja dà kaścióła, 
Ksiendzè pajùć, mylàjucsa, 
Na mieniè uhłedàjucsa, 
Szto jà tónka, wysókaja, 
Da bièła, rumiàna, 
Choraszó prybràna. 

(Paràsia Barysawa) 

1800. Sc. Od Klecka i Lachowicz 
(w. Szczasnowicze) 

Na bałóci kasièc kósić, 
A prylŭohszy jon hałósić: 
O, cì majà kasà tupà? 

na mel. nr 1761 

O, cł majà żuonka głùpa? 
Kasàż majà jak miècz hóstra, 
Żiīonka majà jak piècz tóusta. 

(Anièla Masalōwa) 
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1801. Ngr. Od Horodyszcza, Stwołowicz 
(w. Miedzieniewicze, Zaosie) 

na mel. nr 1702 

Da, mièsiacu jaśniùsiańkij 
Aświecì nam daróżańku, 
Kudóju ici da dómańku, 
Kàle sàdu winahràdu, 
Da k wŭojczańku na paràdu, 

Kàle sàdu wiszniówaho 
Da wuojczeńka radzónaho. 
Paràdź, paràdź mnie, wuojczanko, 
Jak mniè zimù zimawàci, 
Jak mniè lyèto lyètawàci? 

(Zófja Sanczùk) 

1802. W. Szydlowic (w. Ozeranki Wielkie) 

Pajdù ja i daróhaju, 
Puszczù hółas dubrowaju. 
Chto mój halasók paczùje, 
Toj miniè paszkadùje. 
Paczù u uojczańko pad aknóm sièdziaczy, 

Da u waknó hlèdziaczy: 
Jeszczè, jeszczè wieczèrajcie, 
Da dziciàci zastaulàjcie, 
Majó dzicià puoźno żàło, 
Na wieczèru nie śpieszàło. 

1803. Sc. Od Lachowicz, Klecka 
(w. Szczasnowicze) 

na mel. nr 1761 

Oj, pajdù ja daróhaju, 
Miīōj hałasók dubrówaju, 
Niechàj majà màtka czùje, 
Mnie wieczèrać nahatùje. 
Niechàj wàryć mnie wieczèru, 
Niechàj ścièle paścièl bièłu, 
Niechàj wàryć choć hałùszki, 
Scièle paścièl mnie, padùszki: 

Hałùszaczki młynawyje, 
Padùszaczki puchawyje. 
Nawaryła mnie baćwìnie, 
Pasadziła mnie z kalwìnam; 
Mnie baćwìna nie chóczacca, 
Mnie z kalwìnam nie siedzìcca. 
Wary, màtka, rybku z pièrcam, 
Och, jà siàdu z maładzièncam. 

(Anièla Masalōwa) 
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1804. Sc. Od Nieświeża (Sułtanowszczyzna) 
na mel. nr 1778 

Pajdù ja daróhaju, 
A miīōj hółas dubrówaju, 
Niechàj majà màma czùje, 
Mnie wieczèrać nahatùje. 
Wieczèraj, majà màma, 
Bo jà użè wieczèrała, 
Nie suchamà ja chlyèb jèła, 
Och, ślózkami paliwàła, 

Swajù dólu praklinàła. 
Hdzie ty, dóla, padzièłasia? 
Ci ty u móry tapìłasia, 
Ci ty u ahnì spalìłasia? 
Kalì u móry tapiłasia, 
To jàb pryszłà, umyłasia, 
Kalì u wahni spalìłasia, 
Tob jà pryszłà, pahryèłasia. 

(Nàsta Mièlniczka) 

1805. Sc. Od Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 

na mel. nr 1761 

Oj, pajdù ja dlà (sic) dùnaju, 
O, stànu ja, padùmaju, 
I u dùnaju da dnà nimà, 
Mnie u świekrà dabrà nimà. 

Och, pajdù ja dla dùnaju, 
O, stànu ja, padùmaju. 
U dùnaju da dnó widnó, 
Mnie u bàćki dabró byłó. 

(Anièla Masalówa) 

1806. W. Od Szydłowic (Ozeranki Małe) 
na mel. nr 1802 

Maładàja małodaczka 
Pa mièsiacu żyto żàła 
Da z mièsiacam razmoulàła: 
Muoj mièsiaczyk jaśniùsieńki, 
Paświeci mnie daróżańku, 

Kudèju iścì da dómańku, 
Padaìci karówańku; 
Majà karówa trawìcza 
Dajè małakà dajnìcu. 

1807. Sc. Od Klecka, Lachowicz (w. Szczasnowicze) 

na mel. nr 1761 

Maładàja małuodaczka 
Pa mièsiacy żyto żàła 
I z mièsiacam razmaulàła: 
Oj, mièsiacu waruożańku, 
Praświecì mnie darożańku, 

Kudèm (sic) iścì da dómeńku. 
Da pajdù ja lyèsom, sàdom, 
Kàle sadù, winahràdu 
I k bàciuszku na paràdu. 

(Anièla Masalówa) 
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1808. Ngr. Od Stwołowicz, Horodyszcza (w. Miedzieniewicze, Zaosie) 
na mel. nr 1702 

Wieczèrniaja zarà jàsnaja, 
A rànniaja nie takàja. 
U sielànina żànà kràsna, 
U dwarànina nie takàja: 
Sielanìnie, mieniàj żónu! 
Addàm kanià waranoho. 

O, jà kónia swajhó màju, 
Żāny swajè nie mieniàju. 
A chóć ża jà u biadù upadù, 
U sielànina żanù ukradù, 
A chóć ża jà pawièszusio, 
I z siełànaczki nacièszusio. 

(Zachfièja Sanczukówa) 

1809. Sc. Od Klecka, Lachowicz (w. Szczasnowicze) 
na mel. nr 1761 

Zielón jàwar, zielón jàwar 
Nad usìmi jawaràmi, 
Bahàt nasz pàn, bahàt nasz pàn 
Nad uslmi jon panàmi. 
Pa póstaciach pajeżdżàja, 

Swajè żency pryhaniàja: 
Żency, żyto żniècie, żniècie, 
Samy siebiè nie paźniècie, 
Majhó kanià waranóho, 
Panłczyka maladóho. 

(Anièla Masalówa) 

1810. Ngr. Od Horodyszcza, Stwołowicz (w. Miedzieniewicze, Zaosie) 
na mel. nr 1702 

Oj, pajdù ja u szuhiè, u łuhiè, 
Da nałamlù kalinańki 
Da paniasù da braciejkà. 
Ci żàl, bratkó, kalìnańki? 

Ci żàl mieniè udówańki? 
Tabiè, siestrà, druhì bùdzie, 
Mnie kalinka nie prybùdzie, 
Na jój haljèjko adbùdzie. 

(Paràsia Barysawa) 

1811. Ngr. Od Horodyszcza, Stwołowicz (w. Miedzieniewicze, Zaosie) 
na mel. nr 1702 

Rózia Kuźmy nie lubìła, 
Pa wùlicy nie chadzìła. 
Ubràusio Kuźmà pa dziewóczy, 
Pryszóu Riīozi pad akiènco: 
Pubjdziem, Rūozio, tancawàci, 
Nidziè Kuźmy nie widàci. 
Rózia z Kuźmóju tancùjuczy 
Samà sabiè dziwùjecsa: 

O, sztóż hèto za dzièwańka, 
O, sztó u jejè za sèrdeńko? 
Na nóżańku nastupàje, 
Za rùczańko paciskàje. 
O, jàk kinuu Kuźmà Róziu 
Da nà bièłajo łuoża, 
A nà zàustra raniùsieńko 
Płàcza Ruozia silniùsieńko. 

(Paràsia Barysawa) 
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1812. L. Od Szczuczyna, Różanki (w. Chilczyce) 
na mel. nr 1757 

Woch, paslàła daczkù màci 
Da dùnaju wódu bràci. 
Oj, żdżè, pażdżè daczkì màci, 
Nimà wady i dziciàci. 
Paszłà że samà màci 
Da dùnaju i pytàci: 
Dunàju, jak mniè cibiè zwać? 
Woch, cì mnie cibiè ziàciem zwać, 

Ci mniè cibiè taplóniczkam ? 
Oj, niè zawì miniè ziàciem, 
Da zawì miniè taplóniczkam; 
Ja twajù daczkù utapìu, 
Maładùju z świètu zbàwiu, 
Da ź rùsieńkuj kasy, 
Da ź dzièwockuj krasy. 

1813. Sl. Od Derewny, Mołczadzi 
(w. Wysock) 

na mel. nr 1757 

Wieczèrniaja zarà jàsna, 
Sielanìna1 żuonka kràsna, 
Dwaranina nie takàja. 
Dwaranìnie, pradàj kanià, 
Z sielàninom mieniàj żónku! 

1814. Sc. Od Klecka i Lachowicz (w. Szczasnowicze) 
na mel. nr 1761 

Och, lètniaja pierapiółka, 
Dzież ty zimù zimawàła, (2 r.) 
Dzież ty zimù zimawàła? 
Dzież ty lyèto lyètawàła? 
Zimawàła u krynicy, 
Lyētawàła u pszanky. 

Maładàja małódaczka, 
Dzież ty zimù zimawàła? 
Dzież ty lyèto lyètawàła? 
Zimawàła ja u bàciuszka, 
Lyètawàła u świekràtka. 

(Anièla Masalówa) 

1815. L. Od Szczuczyna, Różanki (w. Chilczyce) 
na mel. nr 1757 

Oj, nì syt i nì hałódzian, 
Dziàkuj Bóhu za pałùdziań, 
Da zà baryłaczku pìwa 
I zà bachànaczku chlyēba. 
Źjèli chlyèba skarynaczku, 
Wypili pìwa pa kùbaczku. 

Bachànaczka nakarmiła, 
Baryłaczka napaiła. 
Źjèli chlyēba pa kawàłaczku, 
Adpaczyli hadzinaczku, 
Źjèli chlyèba skarynaczku, 
Adpaczyli hadzinaczku. 

v. siermanina 
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1816. Sł. Od Derewny, Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 
na mel. nr 1757 

Oj, pasłàła doczku màci 
U cichì dunàj wadù bràci. 
Daczkà wady nie nabràła 
U cichì dunàik upàła. 
Oj, żdżè, pażdżè dóczki màci, 
Woch, nì wady, ni dziciàci. 
Màtkaż tahó nie ścierpièła 
Da k dùnaju palacièła. 

Woch, dùnaju, dunàjeczku, 
Jak mniè cibiè nazywàci: 
Ci nazwàci taplóniczkam, 
Oj, cì zwàci dunàjeczkam? 
Nie źvdż miniè taplóniczkam, 
Da źwì miniè mìłym ziàciam, 
Oj, niè ja jejè sam chacièu, 
Da mniè jejè Būoh dàu, da dàu. 

1817. W. Od Świsłoczy (Pacuje, Stoki) 
na mel. nr 1757 

Oj1, hudziècie, nie hudziècie, 
Pałùdnawać nie bùdziecie. 
Jak dà mieży dażnièciesie 
To siàdziecie — najèszciesie. 

1818. Sł. Od Derewny, Mołczadzi (w. Studerowszczyzna, Plechów) 
na mel. nr 1757 

Oj, jà z póla ciekù, biehù: 
Da sierpóczak za pójasom, 
Dyj małazión na rùczeńkach. 
Dzièle cibiè, małaziónie, 
Da mniè u màtki nie byci, 

Woch, z rùty wiankà nie źwìci. 
Oj, dà choć jà jehó saujù, 
Woch, tó naslci nie bùdu. 
Znósić majà załawìca, 
Jehó ruodnaja siastryca. 

1819. Od Szczuczyna, Rożanki (w. Onichowszczyzna) 
na mel. nr 1757 

Oj, dà upàła Halona, 
Da àb syrèńkuju ziemlù. 
Woch, mŭoj mócnieńki Bóża, 
Woch, dzièż ja bùdu naczawàć, 
Woch, wieczèrańku wieczèrać? 

Woch, uczùu mubj dà uojczańko, 
Woch, uczùu da mŭoj ruodnieńki. 
Oj, idzì da miniè, dóńku, 
Da miniè nocz naczawàć, 
Da wieczèruńku wieczèrać. 

Prosząc się na poludzieŭ 
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Ja niè pajdù nóczy naczawàć 
I wieczèruńki wieczèrać; 
Oj, pajdù ja dà dómańku 
Lichóho mùża prysypàć! 
Oj, prysyp że jehó, dóńku, 
Kab nà wièki nie wyspausia. 

Oj, niè kłynì, miīoj līojczańku, 
Nie kłynì na mahó drùha, 
Oj, dà kłynì tahó swàta, 
Woch, sztó jon miniè da swàtau, 
Oj, dà u lichùju chàtu, 
Da u wialìku drużynu. 

1820. W. Od Świsłoczy (Dworczany) 

Oj, dàlej, dàlej, miīoj zahónie szyróki, 
Chtoż ciebiè haràu? Ratàjko adzinóki; 
Oj, harè, harè, charaszèńko składàje. 
Chto bùdzie żàci? Hanùlka maładàja. 

1821. Sł. Od Derewny, Mołczadzi (w. Horka) 
na mel. nr 1757 

Oj, dà hudùć pałùdnaczki, 
Oj, jeny chóczuć pałùdnaci. 
Ci hudziècia, nie hudziècia, 

Pałùdnaci nie bùdziecia. 
Nie dażàuszy, nie siàdziecia, : 
Nie padjèuszy, nie ustàniecia. 

1822. Sł. Od Derewny, Mołczadzi (w. Wiszów) 

na mel. nr 1757 

Oj, czàs, parà da dómu icì; 
Upàła rasà pa póstaci, 
Pa póstaci ledawàja, 

Pa kółasi miedawàja. 
Ledawùju wały zjadùć, 
Aliedawùju dzieukiè sapjùć. 
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1823. Sł. Od Derewny, Mołczadzi (w. Białodolna) 
na mel. nr 1757 

Oj, za bŭor sónce, da zà biībr, 
Oj, dà za hàj zielónieńki, 
Oj, dà za sàd wiszniówieńki. 
Oj, nakazàu brat siastrycy 
Sałoujóm hałaśnièńkim: 
Siestrà majà radnièńkaja, 

Nie żywl u nielùbaści, 
Da niè cieràj maładóści, 
Oj, bó wiellkaja tùha 
Maładości unimàje, 
Dyj krasù ź liczkà ściràje. 

1824. Sł. Od Derewny, Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 
na mel. nr 1757 

Oj, zà lyēs sónce, da zà lyēs, 
Oj, narabìlisia rùczki, 
Oj, nachadzìlisia nóżki, 
Dy-j naświècilisia óczki! 

1825. Sł. Od Derewny, Rehotne; (w. Wysock) 

Na hary hŭorcy, czatyēry żxīoncy 
Jaczmièń żnuć, 
A u dalini dźwie dziauczyny 
Lon biarùć, 
Na bierózi dwa saławièjki 
Szczabièczuć. 
Ni szczabieczècie dwa saławièjki 
Sièdziaczy, 

Ni zbudziècie majè świakrùchi 
Lèżaczy, 
Bo jàk janà ustànie bùdzie rabótańki 
Pytàci, 
To jà maładzièńka ni wiedàćmu1, 
Szto skazàci. 

1826. Sł. Od Derewny, Mołczadzi (Wiszów, Horka) 
na mel. nr 1757 

Nie leży, wiètru, u pólu 
Miż huor na razóry, 
Da i ustàń pamalèńku, 
Da i zawièj pacichièńku. 

Och, dadawàj chaładóczku, 
Majmù syèrcu, żywatóczku. 
Majó syèrco, żywatóczak 
Da jón lùbić chaładóczak. 

1 Lidzkie. Od Wasiliszek, Nowego Dworu (w. Rynkaucy, Gàudziszki): wièdaćmu, dùmaćmu, 
chóczućmu, czasem — dùmaćmie albo dùmacimie 
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1827. Sł. Od Derewny i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 
na mel. nr 1757 

Niechàj wièczar barżdżèj bùdzia, 
Majmù syèrcu lahczèj bùdzia. 
Miīoj mìlańki z tarhù jèdzie, 
Mnie maladój haścìniac wieziè: 

Pierściónaczak załacièńki, 
A wianóczak rućwianièńki. 
U pierściónaczku żyto żàci, 
A u wianóczku krasawàci. 

1828. W. Od Świsłoczy (Pacuje, Stoki) 
na mel. nr 1757 

Katóraja1 u pieród paszłà, 
Badàj jenà dzicià znaszłà! 
Jenà bùdzie kałychàci, 

A jà bùdu zahón żàci. 
Jenà bùdzie lulàj, lułàj, 
A jà bùdu dàlej, dàlej. 

1829. L. Od Szczuczyna, Różanki (Onichowszczyzna) 
na mel. nr 1757 

Hudùć, hudùć pałùdnaczki, 
Da chóczuć uże pałùdnaci. 
Choć hudziècie, nie hudziècie, 
Pałùdnawać nie bùdziecie; 
Da tórbaczka2 zawiàzana, 
Pałùdnawać nie kàzano. 
Och, maładàja klùczniczka 

Da pahublła klùczyki 
Z karalóm ha żartùjuczy, 
Haryèszkami catùjuczy3, 
Jàbłyczkami hulàjuczy, 
Pierściónaczki mieniàjuczy. 
Haryèszki da drabnièńkije, 
Jàbłyczki da krùhleńkije, 
Pierściónaczki da srèbrnieńkije. 

1830. Sł. Od Rehotnej, Derewny (Horka) 
na mel. nr 1757 

Hułà pszczūołka, hułà pszcziīołka 
Da pà barù letàjuczy, 
Sałódki m'ŭod źbieràjuczy: 
Oj, huorki moj miedók, hiīorki, 

Da bièz majè hriīomàdańki, 
Usièniak swuoj m'ŭod patràciła, 
Samà u bórciu nie tràpiła. 
Och, zapłàkała udówańka 

1 Pozostała w tyle śpiewa 2 v. mieszóczak 3 grając w cetno-licho 
3 
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Da pà sadóczku chódziaczy, 
Wieczèrańku hatùjuczy: 
Hórkaż majà wieczèrańka 
Da bièz mahó mìleńkaho. 
Samà siàdu pràci stałà, 
Dziètkiż majè pa zastólju, 

Na pókuci nikóho niet, 
Takàja wieczèra, takl i abièd. 
Dziètkam dajù chlyèb wièjany, 
Samà jem jacznù zacièrku, 
Dziètki jadùć, a jà płàczu, 
Z mìłym piłà m'iīod i haryèłku. 

1831. Sł. Od Derewny, Molczadzi (w. Wiszów) 
na mel. nr 1757 

Dziàkuj Bóhu za pałùdziań, 
Za pałùdziań, za dàr bóży. 
Źjèła chlyèba skarynaczku, 
Pasidzièła hadzìnaczku. 

1832. Sł. Od Rehotnej (Studerowszczyzna) 
na mel. nr 4166 

Màtkaż majà radnièńkaja, 
Hadùj mieniè charaszèńko. 
Ad subóty da subóty 
Ni dawàj mnie robóty, 
Ad niedzièli da niedzièli 
Nie dawàj mnie kudzièli. 
Ja pajdù da kaścióła, 

Bùdu Eóhu mallcisia, 
Stànuć lùdzi dziwìdsia. 
'Ksiendzy pìszuć, mylàjucsia, 
Usio nà miniè iraeràjucsia, 
Szto jà tónka, wysóka, 
Da biàłaja, rumiànaja, 
Charaszó prybrànaja. 

(Taklùsia Tkaczuczyszka) 

1833. Sł. Od Rehotnej (Studerowszczyzna) 
na mel. nr 4166 

Chódzić hółas pa dubìni, 
Dzieukiè wienkiè pahutìli, 
Maład/.ìcy spadnìcy, 
Pryhaniàty hanawicy. 
Da hultàj wałyè pasiè, 

Za ìm dzièuka dzicià niesiè: 
Oj, hultajù, hultajù, 
Ja pràz ciebiè dzicià màju, 
Badàj ciebiè piarùn zabìu, 
Na sztó ty mniè dzicià zratlu! 

(Taklùsia Tkaczuczyszka) 
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1834. Sł. Od Rehotnej (Studerowszczyzna) 
na mel. nr 3320 

Żanà mùża szanawàła, 
Na papàry nawiazàła: 
Oj, jèsz, mùżu papàrnicu, 

Da pl wódu łuhawùju. 
Papàrnaja trawà sytna, 
A łuhówa wadà pìtna. 

(Taklùsia Tkaczuczyszka) 

1835. W. Od Rehotnej (Studerowszczyzna) 

na mel. nr 4166 

Oj, niè pajdù da dómańku, 
Bùdu tut naczawàci 
Pad haryēchawum kustóm, 
Pad klenówieńkim listóm. 
Haryēchawuom paścielùsia, 
A klenówieńkim apranùsia, 
Dzièla świókra żurlìwaho, 

Dzièla mùża bitliwaho. 
Świókar mùża padżyhàja, 
A mùż miniè pabiwàja. 
Oj, bì, synku, swajù żuonka, 
Chaj u póli ni naczùja, 
Nichàj dómu piłnùja, 
Swajè dziètki hadùja. 

(Taklùsia Tkaczuczyszka) 

1836. Sł. Od Rehotnej (Studerowszczyzna) 
na mel. nr 4166 

Pasłóu mieniè (sic) świókiar 
Da u buor żyto żàci, 
Zakazàu mnie świókiar 
Da stó kop nażàci, 
Sórak karóu padaìci, 
Trydcać wiepróu pakarmìci, 
Dzièżu chlyèba zamiasìci. 
Ja maładà spaźnìłasia, 
Da dziciàci zabyłasia. 

Prylecièło dwa lèbiedzi, 
I abàdwa bièleńkije, 
Bratkì majè radnièńkije. 
Uzielì jeny dzicià majó. 
Adzìn kàża: panasièm my, 
Hètoż nàszaj siestrycy, 
Szto nà czużój staranìcy, 
Kùżny jejè nabjècsia, 
Jejè ślózkau napjècsia. 

(Taklùsia Leukièwiczycha) 

1837. Sł. Od Derewny, Mołczadzi (w. Białogórna) 
na mel. nr 1757 

Da niè sttìbj sónco u barù, 
Oj, niè suszy nam jàwaru, 
Nam jàwaru mriīoho tryēba. 
Bùdziam jàwar piławàci, 

Nówy kaściół budawàci, 
Dyj dwóje dziatók wienczàci: 
Adnó dzicià radzónaje, 
A druhóje sudżónaje. 
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1838. W. Od Świsłoczy (Pacuje, Stoki) 
na mel. nr 1757 

Pakìnuli1, pakinuli, 
Kab wàm sièrpy pahinuli! 
Pakinuli, pakłnuli, 
Jak hùseńki paplynuli. 

1839. Sl. Od Derewny (Wiszów, Wysock) 

na mel. nr 3320 

Da hułà pcziīołka, hułà Pa sadóczku chódziaczy, 
Pa barù letàjuczy, Da driīouca źbiràjuczy, 
Da miedók źbiràjuczy: Da abièd hatùjuczy: 
Oj, hiīorki rmīoj miedók, huorki, Oj, hiīorki rmīōj abièd, huōrki, 
Da bièz majè hriīōmàdoczki, Da bièz majhó mìleńkoho, 
Ja u būorć nie tràpiła, Samà ja jèm z pałumìskou, 
Wieś miedók patràciła. A dziètki majè z czarapóczkou. 
Zapłàkała udówańka 

1840. Ngr. Od Horodyszcza, Stwolowicz 
(w. Miedzieniewicze, Zaosie) 

na mel. nr 1702 

Chódzić dym pa wùlicy, 
A Ràj siedzić na pókuci, 
Da dym wóczy wyjedàje, 
A Ràj ślózy wyciràje: 
A sztó Raj, to wūōjczeńko, 
A sztó dym, to świekràtko. 
Da kàb mnièż tahó dymu 
Na małùju hadzìnu2, 
Da kàb mnièż tahó Ràju 
Pókul wiek skaratàju. 

(Zachfièja Sanczukówa) 

Do zostającej s:ę w tyle - v. czasìnu 
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1841. Od Świsłoczy 

Oj, tàm pad jawóram, 
Oj, tàm pad zielónym, 
Rwàła dzièuka lon bièleńki; 
Rwàła, rwàła, tónko razściłàła, 
Nie mièła czym pawiazàci: 
Oj, dalèko miībj mìły, 
Och, dalèko ad miniè, 
Nie màju kim nakazàci. 

Oj, powieżù lon, lon, 
Choć trószaczku zielón, 
Choć syróju dubinóju 
Nakażù mìleńkamu. 
Czużoju czużynóju, 
Och, mìleńki prybùdzie, 
Prybyuszy kónika zabùdzie. 

1842. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi 
(w. Studerowszczyzna) 

Oj, pàd hàjem, pad hàjem 
Rwàła dzièuka dróbny lon1; 
Jenà rwàła, rwàła, 
Na ziemlù kìdała, 

Da dómu spieszàła, 
Bajàłasie wouka. 
Takóho wouka, 
Szto pà pólu chódzić, 

1 v. bièły lon 
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A pa lyèsi śwìszcza, 
Kràsnych dzièwak ìszcza. 
To zà pièń, za kałódu, 
To zà bièluju bierózu, 
Za szalkówieńki płatóczak 

Chadzì, mlleńka, u lesóczak. 
Pad haryèchawyj kustóczak, 
Pad klenówieńki listóczak, 
Da na żŭoucieńki piesóczak. 

(Pałùsia Leukièwiczycha) 

1843. W. Od Mścibowa (Wilczuki) 

Och1, my sièjali, da sièjali lenók, 
My sièjali, pryhawàrŭwali, 
Czabatàmi prykałàczŭwali: 
Oj, uradzì, uradzì ty, lenók, 
Lon miīoj, lon, bièły lon, 
Pry haryè, pry krutój, 
Pry muràwi murawój. 
My pałóli, pałóh lenok, 
My pałóli, pryhawàrŭwali 
Czabatàmi itd. (jw.) 
Och, my rwàh, my rwàh lenók, 
Och, my rwàli, pryhawàrŭwali 
Czabatàmi itd. (jw.) 
My wazìli, wazìli lenók, 
My wazłli, pryhawàrŭwali 
Czabatàmi itd. (jw.) 
Och, my bìli, my bìli lenók, 
Och, my bìli pryhawàrŭwali 
Czabatàmi itd. (jw.) 

My słàli, my słàli lenók, 
My słàli itd. (jw.) 
Och, my zbieràli, zbieràli lenók, 
My zbieràli itd. (jw.) 
My suszyli, suszyli lenók, 
My suszyli itd. (jw.) 
Och, my cièrli, my cièrli lenók, 
My cièrli itd. (jw.) 
My trapàli, my trapàh lenók, 
My trapàh itd. (jw.) 
My czasàli, czasàli lenók, 
My czasàli itd. (jw.) 
Och, my pràli, my pràli lenók, 
Och, my pràli itd. (jw.) 
My snawàli, snawàli lenók, 
My snawàli itd. (jw.) 
Och, my tkàli, my tkàli lenók, 
Och, my tkàli itd. (jw.) 

(Antóś Szyćkó) 

1 Przy jakiejkolwiek robocie kolo lnu 
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1844. N. Od Horodyszcza i Stwołowicz (w. Miedzieniewicze i Zaosie) 

Oj, pasièju ja lenkù da u czystom póli pry dałkù, 
Ot lón, ty mój lón, bieł, kudràwy, zielanój! 
Raścì, raścì, muoj lenók, jaki tónak, tak wysók, 
Oj, lón, ty mój lón, bieł, kudràwy, zielanój! 
O, z kórania karanìsty, pad wierszóczak hałauczysty, 
Ot lón, ty mój lón, bieł, kudràwy, zielanój! 
O, u majóm lenkù try daróżki pralehłó, 
Ot, lón, ty mój lón, bieł, kudràwy, zielanój! 
Try daróżki pralehłó, try małójcy prabiehłó, 
Ot lón, ty mój lón, bieł, kudràwy, zielanój! 
Ja nì znàju szto rabìć, katóraho z tró[c]h lubìć, 
Ot lón, ty mój lón, bieł, kudràwy, zielanój! 
Sałdàcika palublù, pachódańku padmieniù, 
Ot lón itd. 
Źanàtaho palublù, samà siebiè pahublù, 
Ot lón itd. 
Kawalèra palublù, charaszó z im żyć bùdu, 
Ot lón itd. 

(Z6fja Sanczukówa) 

1845. W. Od Szydłowic (Bancerowszczyzna, Wiszniewicze) 

Oj, sièjali, sièjali bièły lon, 
Oj, sièjali, pryhawàrywali, 
Czabatkàmi prykałàczyŭwali, 
Na usiè bóki pawaràczywali: 
Ty udàjsie, da udàjsie, bièły lon! 
Oh, pałóli, pałóli bièły lon, 

Oj, pałóli, pryhawàrywali, 
Czabatkàmi itd. 
Oj, rwàli, rwàli bièły lon, 
Oj, rwàli itd. 
Oj, maczyli, maczyli bièły lon, 
Oj, maczyli itd. 



764 PIEŚNI DOROCZNE I INNE 

Oj, słàli, słàli bièły łon, 
Oj, słàli itd. 
Oj, suszyli, suszyli bièły lon, 
Oj, suszyli itd. 

Oj, bìli, bìli1 bièły lon, 
Oj, bìli itd. 
Oj, czasàli, czasàli bièły lon, 
Oj, czasàli itd. 

(Marysia Bajarczuczyszka 
vel Kacierynczyna) 

1846. N. Od Mołczadzi (w. Nahorna) 

Zielenùcha pożàłasie, 
Charaszùcha pasłàłasie. 
Albóż mianiè padażniècie, 

Albó mianiè padażdżècie, 
Albó dàjcie pawiàżniczka, 
Maładóho czelàdniczka. 

[zap.] Mierzej [ewski] 

1847. W. Od Hnieznej (Andrzejowce) 

Oj pasièju, oj pasièju lon, kanapièl, 
Kab unàdzić wor warabièj. 
Już jà jehó i złŭ"oulu, 
Skrylje, pièrje jemù odłàmlu. 

On ni stànie bŭblsz Iatàci, 
Oj, majù da kanapièlku, 
Oj, majù da zielenièńku 
Bublsz klawàci, buolsz klawàci. 

(Małànka Aściłówicz) 

v. cierii 
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1848. Od Lachowicz 

Prystàń, Jùrku, da werbùnku, 
Bùdziesz jèści z màsłam kùrku, 
Bùdziesz jak panók chadzìci, 
Buławóju wószy bici. 

1849. G. M-ko Hołynka 

Oj, zaszumièło dzièrawo nad wadóju stójaczy, \ 
Oj, zapłàkała udówańka adnahó synka màjuczy: 
A mój - żeż ty synóczku, a dziè mnie cibiè padzièci ? 
Ci mniè cibiè u dóma ażanìć, 
Ci mmè cibiè da wójska addàć? 
Jak jà cibiè u dóma ażaniù, 
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To samà sibiè razwiesielù, 
A jàk ja cibiè da wójska addàm, 
To samà sabiè żàlu zadàm. 
Szto tó u miniè matùla byłà, 
Szto jenà mnie sztèry dùdańki dałà, 
A piàtuju załatùju, to jà u wójsko pamandrùju. 
Jak jà bùdu na kónia siedàć, 
To jà bùdu pièrwuju ihràć; 
Jak jà bùdu z padwórja zjeżdżàć, 
To jà bùdu druhùju ihràć; 
Jak jà bùdu u wójsko dajeżdżàć, 
To jà bùdu trèjciuju ihràć; 
Jak jà bùdu słùżbu padymàć, 
To jà bùdu czwàrtuju ihràć. 
Nie dàj Bóże, matùh chwarèć, 
Bo nièkamu bùdzie hledzièć, 
Nie dàj, Bóże, matùli umiràć, 
Bo nièkamu bùdzie chawàć. 
Pachawàjuć papè z dziakàmi, 
Z charószymi mużykàmi. 

(Mìchàś Hanienià) 

1850. W. Od m. Świsłoczy 

Ach, zaszumièło dzièrawo 
Nad wadóju stójaczy, 
Zapłàkała udówańka 
Swahó synaczkà ródziaczy: (2 r.) 
A rmīoj-żesz ty synaczku, 
Hdzie mniè ciebiè padzièci? (2 r.) 
Czy mniè ciebiè u wójsko addàć, 
Czy mniè ciebiè u domu ażanlci? (2 r.) 
Ja ciebiè u wojsko addàm, 
Samà sabiè żàlu zadàm, (2 r.) 

Jak jà ciebiè ażaniù, 
Samà siebiè razwiesielù. (2 r.) 
A majà ty matùla, 
Spràu że ty mniè try dùdańki, (2 r.) 
A czećwièrtu załatùju, 
Sam dà wójska pamandrùju. (2 r.) 
Jak bùdu kónia, siedłàć, 
To jà bùdu u pièrwszuju hrać; (2 r.) 
Na kónia bùdu siedàć, 
To jà bùdu u druhùju hrać; (2 r.) 
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Jak bùdu z dwarà źjeżdżàć, 
To jà bùdu u tryèjciu hrać; (2 r.) 
Bùdu pad charonkwiù stajàć, 
To jà bùdu u czećwièrtu hrać, (2 r.) 
Swajù matùlku spaminàć, 
Za matùlku Bóha błagàć: (2 r.) 

Nie dàj, Bóża, màtcy chwaryeć, 
Bo niè bùdzie kamù hladzièć; (2 r.) 
Nie dàj, Bóża, màtcy umiràć, 
Bo niè bùdzie kamù chawàć. (2 r.) 
Pachawàjuć ksiendzy z świèczkami, 
Naznàczać matùlku krzyżàmi. (2 r.) 

1851. Ng. 

Zaszumièło dzièrawo nad wadoju stójaczy, 
Ach, Bóża, miīoj Bóża! 
Zapłàkała udówańka swajhó syna ródziaczy, 
Ach, Bóża itd. 
Ci mniè cibiè hadawàć, ci u żaunièry addàć? 
Ach, Bóża itd. 
Màtka ni tuży, ni płàcz, wólej u żaunièry addàć, 
Ach, Bóża itd. 
Màtko majà mìłaja, sprau mniè try truby miedziànyje, 
Ach, Bóża itd. 
Daj czaćwièrtuju załatùju, 
Ach, Bóża itd. 
U adnù trubù zahràju, swajhó konika siedłàju, 
Ach, Bóża itd. 
U druhùju trubù zahràju, na konika siedàju, 
Ach, Bóża itd. 
U tryèjciuju trubù zahràju, z swajhó dwarà zjezżàju, 
Ach, Bóża itd. 
U czaćwièrtu trubù zahràju, na wajènku jèduczy, 
Ach, Bóża itd. 

1852. W. Od m. Świsloczy 

A u nidzièlu rànieńko 
Nàszy pany z wajny jèduć, (2r.) 

Majhó pàna kónia wiedùć. 
Wy'dzi, wy*dzi, udawà, 
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Prymàć swahó mùża kanià! 
Jeszczè że jà nie udówańka, 
Majè dziètki nie sirótki, 
Sady majè nie hluchìje, 
Stàjni majè nie pustyje. 
A u nidzièlu raniùsieńko 
Nàszy pany z wajny jèduć, (2 r.) 
Żupàn1 majho pàna wiezùć. 
Wy"dzi, wy'dzi, udawà, 
Pryml mùża żupanà! 
Jeszczè że jà nie udówańka, 
Dziètki majè nie sirótki, 

Oj, u niedzièlu parànieńko 
Usie pany z wajny jèduć, 
Usie pany z wajny jèduć, 
Żupàn majhó pàna wiezùć. 
Wyjdzi, wyjdzi, udawà, 
Prymì żupàn swajhó pàna! 
Jeszczèż ja niè udówańka, 
Dzièci majè nie sirótańki, 
Sady majè nie hłuchìje, 
Stàjni jeszczè nie pustyje. 
Oj, u niedzièlu parànieńko 
Usie pany z wajny jèduć, 
Usie pany z wajny jèduć, 
Majhó pàna kanià wiedùć. 
Wyjdzi, wyjdzi, udawà, 
Prymàć swajeho pàna kanià! 
Jeszczèż ja niè udówańka, 
Dziètki majè niè sirótańki, 
Sady majè nie hłuchìje, 
Stàjni majè nie pustyje. 

Sady majè nie hłuchìje, 
Stàjni majè nie pustyje. 
Aż u nidzièlu raniùsieńko 
Nàszy pany z wajny jèduć, (2 r.) 
Majhó pàna cièło wiezùć. 
Wy'dzi, wy'dzi, udawà, 
Prymł cièło mùżawo! 
Och, cipièr ja udawà, 
Dzièci majè sirótańki, 
Och, sady majè hłuchije 
I stàjni majè pustyje! 

Oj, u niedzièlu parànieńko, 
Usie pany z wajny jèduć, 
Usie pany z wajny jèduć, 
Majhó pàna mièczyk wiezùć. 
Wyjdzi, wyjdzi, udawà, 
Prymi mièczyk swahó pàna! 
Jeszczèż ja niè udówańka, 
Dzièci majè nie sirótańki, 
Sady majè nie hłuchije, 
Stàjni jeszczè nie pustyje. 
Oj, u niedzièlu parànieńko 
Usie pany z wajny jèduć, 
Usie pany z wajny jèduć, 
Majhó pàna cièło wiezùć. 
Wyjdzi, wyjdzi, udawà, 
Prymì cièło swajhó pàna! 
Oj, ciepièr ja udawà, 
Dzièci majè siroty, 
Sady użè hłuchìje, 
Stàjni użè pustyje. 

v. mundzlr 

1853. Ng. 
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1854. L. Od Szczuczyna i Różanki 

Nastupàje chmàra, 
Nastupàje sinia, 
Oj, u łuhù pry darūozi 
Zaćwilà kalìna. 
Paradzìła bièdna udawà 
Żaunièrskaho syna. 
Paradzìła janà jahó 
Ćŭomnieńkaje nuoczy, 
Dałà jamù bièła llca, 
Sinieńkije ŭoczy. 
Ni uchapiła janà jahó 
Na rùczanki uziàci, 
Zapisàli udūowinaho syna 
U żaunieiy addàci. 
Razpuszczàjsie suchì dùbie, 
Zàraz marŭoz bùdzie, 

Prybiràjsie, uduowin synók, 
Zàraz pachuod bùdzie. 
Ja-j marózu ni bgjùsie, 
Zàraz razpuszczùsie, 
Ja-j wajny ni bajùsie, 
Zàraz prybierùsie. 
Oj, wyjechau za wariīōta, 
Nizieńko skłanìusie: 
Wybaczàjcie, usia radzina, 
Muōża z kim swaryusie! 
Pakreplàjcie dariīożańki, 
Kaby ni kuryèli! 
Pakreplàli darŭożańki, 
Tak jany kuryèli, 
Razważàli uojca, màtku, 
Tak jany żalèli. 

1855. Sł. Od Ździęcioła (w. Paprockowszczyzna, Rusaki) 

Wystupàja ciómna chmàrka, a z pàd jajè sìnia, 
Paradzìła da udówańka żaunièrskaho syna. 
Paradzìła janà jahó ciómnieńkai niīoczki, 
Dałà jemù bièło lìczko, świètlańkija wóczki. 
Było, màci, byłóż, màci, świètłych aczèj ni dawàci, 
Zapisàli maładóho u sałdàty addàci. 
Niechàj, synku, aadawàjuć, chto wièlki hultàja, 
Jak dzièń, tak nuocz u karczmiè pìjè, u dómaj ni bywàja. 
Razpuszczàjsia, suchi dùbie, nà nacz maroz bùdzia, 
Prybiràjsia, udówin synie, zàutra pachod bùdzia; 
Ja marózu ni bajùsia, zàraz razpuszczùsia; 
Ja pachódu ni bajùsia, zàraz prybiarùsia. 

(Bronisław Malewski") 
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1856. W. Od m. Świsłoczy 

Nastupàje ciómna chmàra, 
A pàd jèju slnia. 
Oj, tàm u lùzi, pry darózi 
Raźćwiłà kalìna. 
Paradzìła udówańka 
Na słàwańku syna. 
Paradzìła udówańka 
Syna u ciómnoj nóczy, 
Dałà jemù bièło licó 

I czórnyje óczy. 
Trèba byłó, majà màci, 
Czórnych ocz niè dàci, 
Zapisàli twajhó syna 
U rekrùty addàci. 
Niechàj pìszuć i hawórać, 
Ja ich nie bajùsie, 
A jàk skàżuć prychadzìci, 
Samà stanaulùsie. 

1857. W."Od Świsłoczy 

Stàłasie ù nas nawinà, 
Kllczuć wójta da dwarà, 
Bùduć jeny tałkawàć, 
Kahó u rakrùty uziàć. 
Bo uziàuszy bahaczà— 
Bahàcz wykupicsie, 
A uziàuszy dwarakà— 
Dwaràk wyprasicsie. 

A dziè piàć — tam niè uziàć, 
Dzie czatyèry — nie wielàć, 
Trèba uziàci tamtóho, 
Szto ni màje nikóho. 
Ani màtki, ni ójca, 
Błukàjecsie jak óuca, 
Tólka][adnà siestrónka, 
I tàja u dwarè. 
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Siestrà ab tóm uczùla, 
Swajmù bràtku1 szapnùła: 
Uciekàj, bràtko, u ciómny les, 
Bo wójt upiusie jak piès, 
Idziè dziesiàtnikam kazàci 

Tabiè dyby kawàci. 
Cìcho, siestrónko, nie płàcz, 
Swahó zdaróuja nie tràć, 
Za try róki pawiernùsie, 
Pałkóuniczkam dasłużùsie. 

1858. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 1857 

Oj, czùć u nas nowìnu, 
Paszóu ciwùn da dwarà, 
Bùdzie że jón tàm brachàć, 
Kahó u wojàki dawàć. 
Swahó syna zakryje, 
Susièdniaho nie ukàża, 
Tólko ukàża tamtóho, 
Udówinaho adnóho. 
Cìcho, matùlku, nie płàcz, 
Tady, matùlko, zapłàczasz, 
Jak nà kóniku zabàczysz. 

Zaklikàli u pryjóm, 
Nichtó pójdzie, tólki jón. 
Astryhàjuć kudzièrki, 
Nakładàjuć szàpańki, 
Kładùć jemù szynelà, 
Hledzì, màtko, żóunierjà! 
Matùleńka staràja, 
Ach, z żàlu umiràja. 
Sièu na kónia, wywinuu: 
Cìcho, màtko, nie źhìnu! 
Hórej byci mużykóm, 
Lèpiej dóbrym wajakóm. 

1859. Ng. 

Paradzìła màci syna, 
Paradziuszy wyhadawała, 
Wyhadawauszy kanià kupìła, 
Kanià kupiuszy siedłó złażyła, 
Siedłó złażyuszy syna usadzìła 
I nà wajènku wyprawiła. 
Stàrszaja siestrà chùsty kaczàła, 
Sieredólszaja siestrà bràta ubiràła, 
A sàma mièlsza bràta pytàła: 
Skaży ty, bràciejko, ci z wajny wièrnieszsia ? 
Ach, wydzi, siestrà, na krutùju hóru, 
Daj zirnì na bystruju wódu: 
Kali pióraczko na dnó patonie, 
A bièły kàmień na wièrch spływiè, 
Tady ja, siestrónka, z wajny wiernùsia. 

Ach, wyszła siestrà na krutù harù, 
Daj zirnùła na bystruju wadù, 
A syzo piero na dnó patanùło, 
A bièły kàmień na wièrch spłynuu. 
Ach, paszłà siestrà bìtym haścìncam, 
Daj sustryèczàje try dwaraniny; 
Oj, cì nie bàczyli majhó bràciejka ? 
Ci niè to twuoj brat byu, 

Szto usiè try noczki hałóuki walìu, 
A nà czaćwiórtu sam hałóuku złażyu? 
Kóniki stóhnuć cièło wiazuczy, 
Czalàdońka płàcza za im iduczy, 
SakóUki świszczuć za ìm letuczy, 
Chàrciki wyjuć za ìm biehuczy. 

L[idzkie] v. bratkù 
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1860. Sł. Od Derewny i Rehotnej 
(w. Studerowszczyzna) 

Paradzìła1 màci syna sakalà, 
Oj, muōj Bóża, syna sakałà, 
Jak paradzìła, tak i nà wajnù szle, 
Oj, muoj Bóża, tak i nà wajnù szle. 
Kóniki stóhnuć ćièło wiezuczy, 
Oj, mtìoj Bóża itd. 
Chŭorciki brèszuć za im biehuczy, 
Oj, miībj Bóża itd. 
Sakóliki swlszczuć u harù lèciaczy, 
Oj, miīoj Bóża itd. 

Czelàdniczki płàczuć pry boku iduczy, 
Oj, muoj Bóża itd. 
Kóniki stóhnuć, pàna żałùjuć, 
Oj, miīōj Bóża itd. 
Czelàdniczki płàczuć, zapłàty chóczuć, 
Oj, rmīoj Bóża itd. 
Chuorciki brèszuć, bo jèści chóczuć, 
Oj, imīoj Bóża itd. 

(Taklùsia Tkaczuczyszka) 

1861. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 

Oj, byłà sabiè udawà maładà, 
Daj paradzìła syna sakał?, 
A paradzłuszy da szkóły dałà, 
A z szkóły uziàuszy kanià kuplła, 
Kanià kupìuszy u wójsko addałà. 
Uż stàrsza sióstra kanià siedłàje, 
A sieredàlsza chùsty kaczàje, 
Samà miènsza u bràta pytàje: 
Ach, ty braciejkó, ty sakólik nasz, 

Kalìż ty bùdziesz u hóścikach u nàs? 
Tahdy ja bùdu u hóścikach u wàs, 
Jak i kàmień pa móry papłyniè, 
Pàwino pièrjo na dnó zataniè! 
Wyszła siestrónka na krùtu harù, 
Stàła, pahlànuła [pa] słniom marù. 
Pa sìwom marù kàmień usio płyniè, 
Pàwino pièrjo na dnó usio taniè. 
Oj, tudèju dwa żaunièry idùć. 

1 Kolady (Pilipouka) 
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Oj, żaunièryki, bràtcy wy majè, 
Ci nì bàczyli bràta sakałà? 
Twoj braciejkó dwie wajny zwajewàu, 
Trèjciu paczàuszy sam hałóuku skłau: 
Ziemlłca stóhnie jehó dzièrżaczy, 

A kóniki rżuć jehó wiezuczy, 
Sałauì spiewàjuć za im letuczy, 
Chórci skawyczuć za ìm biehuczy, 
Żaunièry płàczuć za ìm iduczy. 

(Domimsia Kùkła) 

1862. Słc. Od Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 

Oj, u póli bieróza; 
Janà tuonka, wysóka, 
Ej, janà tŭonka, wysŭoka. 
Jenà tónka, wysóka, 
Na karyènia hłybuoka, 
Ej, nà karyènia hłybiībka. 
Na karyènia hłybóka, 
Na listóczki szyróka, 
Ej, itd. 
Och, nà tuōj-żà bieriībzi, 
XJsio-j kukàłki kukujùć, 
Ej, itd. 
Usio-j kukùłki kukujùć, 
Saławièjczyki śwìszczuć, 
Ej, itd. 
Saławièjczyki śwìszczuć, 
Bieł małuojczyka iszczuć, 
Ej, itd. 
Pàkul kùry zaśpiewàli, 
Bieł małuojca razyskàli, 
Ej, itd. 
Jamù rùczki zwiazàłi, 
Jamù nuożki skawàli, 
Ej, itd. 
Pasadzìli i u wazóczku, 
Samy sièli u pieradóczku, 
Ej, itd. 

Och, jàk sièli, da-j zapièli, 
Daj rakrùcik zapłàkau, 
Ej, itd. 
Wieźlìż jahó lyèsam, būoram, 
Daróhami pieskawymi, 
Ej, itd. 
Kab nàm kóniej nie utapìć, 
Kab rakrùta nie zhubìć, 
Ej, itd. 
Wiazùć jahó praz świetlicy, 
Jūbn dùmaja da siastrycy, 
Ej, itd. 
Wiazùć jahó na sànaczki, 
O, praszczàjcia, kachànaczki! 
Ej, itd. 
Wiadùć jahó da pryjómu, 
Juōn dùmaje, szto dà dómu, 
Ej, itd. 
Pastàwili na krużóczku, 
Oj, skidàj, rekrùt, saróczku, 
Ej, itd. 
Stàli kósy jahó bryci, 
Stau rakrùcik hawaryci, 
Ej, itd. 
Ja-j bièz dóli radzìusia, 
Ja-j u słùżbu zhadzìusia, 
Ej, itd. 
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Ja-j bièz szczàścia hadawàusia, 
Hasudàru spadabàusia, 
Ej, itd. 
Lyèpiaj u dóma chlyèb ausiàny, 
Jak nà wajniè pytlawàny, 
Ej, itd. 

Lyepiaj u dóma chlyeb, kapùsta, 
Jak nà wajniè kùra tłùsta, 
Ej, itd. 
Hałuōwaczku da-j abryli, 
Daj dà półku pryłuczyli, 
Ej, itd. 

(Anièla Masalówa) 

1863. W. Od Mścibowa (w. Wilczuki, Szandry) 

Oj, u póli bieróza, 
Oj, jenà tónka, wysóka, 
Na karènio hłybóka, 
Oj, na jèj lìścio szyróka. 
Tam zieziùlka kawàła, 
Oj, rekrùciki spać kłàła: 
Śpij, rekruciè, ni dùmaj, 
Oj, ab radzìmi zabywàj! 
Oj, jàk bùdu, to zabùdu, 
Oj, jàk ustànu, płàkać bùdu. 
Wiezùć jehó da pryjómu, 

A jón dùmau, szto dà dómu, 
Pasadzìli u wazóczku, 
Oj, czaławièczka u pieradóczku. 
Pastàwili u kutóczku, 
Oj, zniàli màjtki, saróczku, 
Pastàwili da mièry, 
Oj, rùki, nóhi pamhlèli, 
Pasadzìli na stołaczku, 
Da abstryhli hałówaczku, 
Oj, abstryhli hałówaczku! 

(Maryla Mulàrczykawa) 

1864. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 
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Hódzi bierózi zielónoj stajàci, 
Nastupàje uże czàs listù apadàci, 
Mnie maładómu u saldàty stupàci. 
Płàcza pa mniè ójciec, płàcza ojciec, màci. 
Nie płàcz pa mniè, màci, bo nàdto staràja, 
Niechàj pa mniè płàcza żónka maładàja, 
Niechàj pa mniè płàczuć choć małyje dzièci, 
Jeny astajùcsie siróty na swièci. 
Addàm swahó syna u szkùłku na naùku, 
Sam pajdù służyci na wiècznu razłùku. 
Pakìń że mniè, mìły, choć tórbaczku hrószy, 
Kab jà ni zabyła, szto miīōj drùh charószy, 
Pakìń że mniè, mìły, kanià waranóho, 
Kab jà ni zabyła drùha maładóho. 
Badàj tabiè byłó ciàżko pajeżdżàci, 
Jak mniè maładzièńkuj dziètki hadawàci, 
Badàj tabiè byłó ciàżeńko służyci, 
Jak mniè maładzièńkuj maskóukaju byci. 
O, dàjże mnie, Bóża, lóhko pajeżdżàci, 
I lóhieńko służyci, i szàblu dastàci, 
A dà tajè szàbli szàpku darahùju, 
A dà tajè szàpki kwiètku załatùju, 
Da tajè kwiètki udawù maładùju, 
Pryjèdu da dómu, ślìcznie padzienkùju. 

1865. W. Od Rosi (w. Dychnowicze) 

Póuno bierózi kudràwuj stajàć, 
Och, pryszłà parà listù apadàci, 
Och, bierùć mahó mìłaho u sałdàty, 
Och, pa jóm płàcza ójciec, rŭodna màtka. 
Ni płàcz, màtka, bo użè ty staràja, 
Oj, nichàj płàcza żiībnka maładàja, 
Oj, nichàj płàczuć małyje dzièci, 

Jeny astajùcsie siróty na świèci. 
A pakłń, mìły, karówu rabùju, 
Bùdu spaminàci, pùkul żywa bùdu; 
Pakìń, miły, kanià waranóho, 
Kab ni zabyła drużkà-j maładóho; 
Pakiń, mìły, mrŭe tórbaczku hrószy, 
Kab jà ni zabyła, kudràwy-j, charószy. 

(Zàsia Żàwaronak) 
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1866. Sł. Od Derewny i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 

Syszłà zóra i zwieczóra razhulàłasie — 
Kùdy, mūoj mileńki, prybiràjeszsie? 
Ja-j prybràusie, majà mìła, u wielìku daróhu. 
Naczùj, naczùj, muoj mìleńki, choć nūoczku sa mnóju! 
Rad ja byuby, majà mìła, try, czatyèry naczawàć, 
Da bajùsie, majà mìła, kab pachódu ni ucieràć1. 
Ni bùojś, ni buojś, mŭoj mìleńki, jeszczèż bo jà maładà, 
Piīozno làhu, ràno ustànu, mìleńkaho abudżù. 
Ustawàj, ustawàj, miīōj mìleńki, da użè tabie hódzi spać, 
Da czużyje haspadary pa stadółach małaciàć, 
Kóni twajè waranyje pazakłàdany stajàć, 
Słùżki twajè wièrnieńkije paprybiràny siedziàć. 
Hìla, hìla, szàry hùsi, i z papłàwy na wadù, 
Oj, addàłà miniè màtka i z róskaszy na biedù! 
Hłla, hłla, szàry hùsi, użè i napłàwalisie, 
Hódzi, hódzi, cziīorny wŭoczki, użo-j napłàkalisie! 

(Halżbièta Terèsawa) 

1867. Słc. Od Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 
na mel. nr 483 

Syszłà zarà wieczèrniaja, dyj pakàczywajecca, 
Mŭoj młły u daróżańku wybiràjecca. 
Ni jèdź, ni jèdź, muoj mìleńki, u wielìkuju daróhu, 
Pieranaczùj, muoj mìleńki, chacià nóczku sa mnóju! 
Och, ràdbyb ja, majà mìła, try, czatyry naczawàć, 
Da bajùsia, majà miła, kab pachódu ni ucieràć. 
Ni buojś, ni bŭojś, mūoj mìleńki, bo jà czùtko splù, 
Jak zapajùć pièrszy kùry, to jà ciebiè prabudżù. 
Ustawàj, ustawàj, miToj mìleńki, da użè tabiè hódzi spać, 
Da użè twajè waranyja kóni pazakłàdany stajàć, 
Da użè twajè mìły tawàryszy paczèsany siedziàć. 
Och, jà młóda, maładzièńka szàryja hùski hanłła: 

1 v, kab pałkàmi ni dastàć 
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Hìla, hìla, szàry hùski, iz bièrahu da u wadù, 
Zawiazàła halówaczku na wièk wièczny maładù. 
Hìla, hila, szàry hùski, iz móstu da u wadù, 
Zawiazàła hałówaczku na wièk wièczny maładù. 

(Anièla Masalówa) 

Ni szumiècie, łùhi, ni zadawàj sèrcu tùhi, 
Ni zadawàj sèrcu żàlu, bo jà u czużùm kràju. 
A jà u czużùm kràju razkószy ni màju, 
Tólkoż majè razkószańki, szto jà pju, hulàju. 
Zakładàjcie kóni, kóni waranyje, 
My pajèdziem da pryjómu, chłópcy maładyje! 
PryjèchaU da pryjómu, kàżuć razdziewàcc*a, 
Nàszy kóni waranyje nazàd waraciàccsa. 
Pa bahàtom chłópcu ójciec, màtka płàcze, 
A pà bièdnuj sieracìni cziīorny wóreń gràcze. 

(Nastùla Nówikawa) 

1868. W. Od Jałówki (w. Nowosady) 

1869. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 

Ja u sałdàciki paszuou, 
Try daróżańki naszuóu. 

Ot, byció, ot, życió! 
Ot, hóro sałdàckajo! 
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O, pièrszaja daróżańka 
Ójcu i màtcy majmù, 
A druhàja daróżańka 
Siestryè i bràtcu majmù, 
A trèjciaja daróżańka 
Żeniè majùj maładùj. 

Ójciec, màtka staryèńki bylì, 
Jeny dasiùl pamierlì, 
Siestrà-j i bràciec malèńki byll, 
Jeny dasiùl paraślì, 
Żanà-ż majà maładà, 
Jenà dasiùl za druhìm. 

(Pałùsia Leukièwiczycha) 

1870. Sl. Od Dworca i Molczadzi 
(w. Studerowszczyzna) 

Saławièjko siwièńkoj1, 
Dzie twójThołas cichièńkoj2? 
Ni letàj ty pà zaryè, 
Ni siedàj ty nà akniè, 
Ni dadawàj żàlu mnie, 
Ja-j nà czużùj staràniè. 
Oj, dàjcia mnie padwódy, 
Ja-j pajèdu da ródu. 
Oj, pryjèchau da ródu, 
Ot, wychódzić óciec muoj; 
Za wójcam i màci, 
Stàła syna pytàci: 

Synku, mìły Iwànie, 
Dzie twajà żtìonka wienczàna? 
Màtka-ż majà ràdnaja, 
Majà żŭonka pry pałkù, 
Hŭostra szàbla pry bóku. 
Màtka-ż majà*radnàja, 
Na sztóż miniè addàła! 
Syn mùj (sic) miły, Iwànie, 
Ni jà ciebiè addałà, 
Addałà cibiè hrumadà, 
Czużàja czużynià, 
Wielìkaja staranà. 

(Halóna Leukièwiczycha) 

1871. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 
na mel. nr 475; od Sokółki na mel. krakowiaka 

Sakóle, sakóle, nie letàj pa póli3, 
Ni letàj pa póli, ni krùć haławóju. 
Oj, u nówych warótach matùla stajàła, 
Swahó synka namaulàła: 

v.' siwieńki 2 v. cichieńki 3 v. pole 
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Wiernisie, synku, wiernisie da dómu! 
A chtóż tabiè kaszùlku wymyje? 
Oj, u czystiīom póli dróbny dóżdżyk idziè, 
To mniè kaszùłku wymyje. 
Wiernisie, synku, wiernisie da dómu! 
A chtóż twajù hałūouku apłàcza? 
Oj, u ciómnŭom lyèsi czórny wóran gràcza, 
Jŭon mniè, matùlku, hałuōuku apłàcza. 
Oj, wiernisie, synku, wiernisie da dómu! 
A chtóż tabiè paścièlku paścièla? 
Oj, ścièli, màci, choć u karawàci, 
A mniè maładómu choć pàd jelinóju: 
Zielóny dziernóczak, to mniè pad bóczak, 
A szyszku jełówu, to mniè pad hałówu. 

1872. G. M-ko Hołynka 

O, lecièli hùsi z wielìkaho bródu, 
Sièli na dunàju, pomucìli wódu. 
Badàjże wy, hùsi, tak màrnie prapàli, 
Jak my lubìlisa, ciepièr pierestàli. 
Jak my lubilisa, to usiè smùcilisa, 
A jàk pierastàłi, to (usie) wiesiółyje stàli. 
Bywàjcie zdarówy, tutèjszy paróhi, 
Kudy pachadżàli majè bièłyja nóhi, 
Bywàjcie zdarówyje, tutèjszyje lùdzi, 
Praszù ni sudzici, jak mieniè nie bùdzie. 
Praszù spaminàci dóbrymi sławàmi. 
A dziè że tój chłópiec z czórnymi brywàmi, 
Ci jehó zabito, ci u pryjóm zaniàto, 
Szto jehó ni widàć ni bùdniem, ni świàtom? 
Jehó ni zabìto, ni u pryjom zaniàto, 
Jehó maładóho u żaunièry uziàto. 
Wyszła jehó màtka, stàła na parózi, 
Uhlèdzieła syna u wojsku pry abwózi (sic): 



780 PIEŚNI DOROCZNE I INNE 

Oj, wiernisa, synku, z wójska da dómeńku! 
Chto tabiè zhatùje smàsznu wieczèreńku? 
U włszniawom sadóczku zieziùleńka kujè, 
To tàm źle żaunièra wieczèru zhatùje. 
Wyszła jehó màtka, stàła na parózi, 
Uhlèdzieła syna u wójsku pry abwózi: 
Wiernisa, synku, z wójska do dómeńku! 
Chto tabiè paścièle bièłu paścièleńku? 
U wiszniówom sadóczku trawica szaukówa, 
To tàm źle żaunièra paścièlka hatówa. 
Wyszła jehó màtka itd. (jw.) 
Chto tabiè wymyje bièłu kaszùleńku? 
Za wiszniówym sadóm wadzłca lelèja, 
To tàm dla żaunièra kaszùlu wymyje. 

(Michàł Hanienià) 

1873. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 
Vovuoìi 

Oj, cièraz sàd da daróżka lahłà, 
Oj, cièraz sàd da-j i ubitaja; 
Tudemo iszłó dwa charószych małajcóu. 
Iszli, iszlł, dyj bumàżku znaszlì, 
Daj znaszóuszy pieraczytywajuć, 
Pieraczytywajuczy, da-j usió zdryhŭwajuczy: 
Dólaż nàsza daj lłchańkaja, 
Ci my u ójca ni synóczki byli, 
Szto nàs wociec ad siebiè addzielìu? 
Sztoż mniè, synkiè, z wàmi ździèływać, 
Padziècie u wiszniùu sad winahràd, 
Wyłamcia sabiè pa pàłeccy 
I pajdziècie na stajènku, 
I wybiercie pa kóniku. 
Katóry kónik najhałóśniej zarżyè, 
To toj synók u sałdàty1 pajdziè. 

v. u żauniery 
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Stàrszaho synkà najhałóśniej zarżàu. 
Stàrszy synók wybiràjecsia, 
Z ajcóm i z màtkaju praszczàjecsia, 
A z żanój ni razstàniecsia. 
Na lèwuj ruccyè usio dzièciatko dzierżyć, 
A pràwuju rukóju usio mìłaju prósić: 
Praszù, mìłaja, choć nà czatyèry hódy. 
Pawiernìsia, muoj mìleńki, na czasinku siudy. 

(Taklùsia Leukièwiczycha) 

1874. W. Od Łyskowa (w. Wiereszczaki) 

Byłà sabiè da udawà maładà, 
Hej, hèj, da udawà maładà! 
Mièła jenà da czatyèry synà, 
Hej, hèj, da czatyèry synà! 
Najèchało starszynóu pójen dwuor, 
Hej, hèj itd. 
Stàli jeny da dumù dùmaci, 
Hej, hèj itd. 
Katóraho u sałdàty addàci? 
Stàrszy màje da dziecièj drabnatà, 
Hej, hèj itd. 
U druhóho da żónka maładà, 
Hej, hèj itd. 
U trèjciaho da żónka rùczena, 
Hej, hèj itd. 
Da sàmamu da najmièlszamu, 
Hej, hèj itd. 
U sałdàty da kazàli stupàć, 
Hej, hèj itd. 
Och, cì ja u ciebiè màmaczka, 
Hej, hèj itd. 

Och, dà nie syn, da niè syn wièrny byu, 
Hej, hèj itd. 
Ci jà tabiè da niè wièrnie służyu, 
Hej, hèj itd. 
Sprau mniè, màtko, da czatyèry trubiè, 
Hej, hèj itd. 
U adnù trubù zahràju, zahràju, 
Hej, hèj itd. 
Jak z nadwórka zjeżdżàju, zjeżdżàju, 
Hej, hèj itd. 
U druhù trubù zahràju, zahràju, 
Hej, hèj itd. 
Pou daróżki stupàju, stupàju, 
Hej, hèj itd. 
U tryèjciu trubù zahràju, zahràju, 
Hej, hèj itd. 
Da kaścióła iduczy, iduczy, 
Hq, hèj itd. 
U czwàrtu trubù zahràju, zahràju, 
Hej, hèj itd. 
Na mùsztru biehuczy, biehuczy, 
Hej, hèj itd. 
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1875. W. Od Międzyrzecza (w. Rudziewicze) 

Kawàła zieziùla z pad kalìnoczki, 
Jèchali żounièry z Ukrałnoczki, 
To u dóuhom, to u dóuhom, to u karnàcieńkom. 
Żounièry u chàtu, haspadàr z chàty, 
Stau żounièr haspósiu rewidowàci: 
Czem u ciebiè, haspósiu, hùbki salódki? 
Bo od miedóczku, moj ty żounieróczku! 
Czem u ciebiè, haspósiu, gìówka bièleńka? 
Bo od pudróczku, moj ty żounieróczku! 
Czem u cie, gospósiu (sic), brywka czarnièńka? 
Bo od pyłóczku, moj żounieróczku! 

(Terèsa Kolłupàjlina) 

1876. W. Od Szydłowiec (w. Ozeranki Wielkie) 

Szumìć1, hudziè dubrówańka, 
Płàcza,"tùżyć udàwańka, 
Płàcza, tùżyć, paminàje, 
Na szlàk bìty pahladàje. 
Szlàkam bitym wajàki jdùć, 
Z pàd mahó mùża kanià wiedùć, 
Jehó^kónik ""cisawàny, 
Na try stài padkawàny: 
Wy wajàki,!|*bràtki^majè, 
Mo"bàczyH mùża màho? 
Twàho kónika zabìli, 

Pad kapóju pałażyłi, 
Pad kapoju załatoju, 
Da nakryli sukninóju, 
Sukninóju zielonoju. 
Tymczasówi piśmó pryszłó: 
Wy wajàki, bràtki majè, 
Nakażyècie żóncy majój, 
Niechàj miniè z wajny ni żdże, 
Niechàj sabiè za mùż idziè, 
Za siakóho, za takóho, 
Za plsara poukawóho. 

1 Lidzkie: ta sama pieśń zaczyna się od slów: „Zaszumièła szum dubrōuka, da zapłàkała maładà udōuka." 



WOJACKIE 783 

1877. W. Od Mścibowa (w. Wilczuki) 

Jèchali starósty 
Da usió maładyje, 
Zakładàjcie, zaprahàjcie 
Kóni waranyje! 
Zakładàjcie kóni, 
Kóni warany/e, 
My pawiezièm da pryjómu 
Chłópcy maładyje. 

Pa bahàtamu chłópcu 
Acièc, màci płàcza, 
A pà bièdnaj siracìni 
Czórny wóran gràcza. 
Ni płàcz, màci, ni płàcz, 
Bo użè ty staràja, 
Niechàj płàcza, niechàj tùżyć 
Żónka maładàja. 

(Adàm Szyćkó) 

1878. L. Od m. Wasiliszek (par. Walorka, w. Zaprudzienie) 

Nie skazàła to mniè dóla, 
Szto nià byci to mniè u dóma, 
A mniè bràcia nia skazàli, 
Szto u sałdàty1 zapisàli, 
U sałdàty1 zapisàli, 
Na zàd rùczki zawiazàli, 
Wiadùć miniè pad starszynu, 
Wiadùć miniè pad arszynu. 

Ja-j arszynu pierachódżu 
I z tych rùczak ni wychódżu. 
Sàdziać miniè na stóliku, 
Bryjùć majù hałówańku. 
Oj, abstrzyhli, ababryli, 
Przaz miastèczko prawàdzili, 
Kwatèraczku wyznaczyli: 
Spi, żaunièru, prasypàjsia, 

v. u żounièry 
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Swajè radnì zabywàjsie. 
Jak zasnùu, to zabyusie, 
Jak praczchnùusie, śleźmì ljùsie. 
Wólej u dómu chleb housiàny, 
Nież u wŭojsku pytlawàny; 

Wólej u dómu za wałàmi, 
Nież u wójsku z żounièrami; 
Walèj u dómu kósu kósić, 
Nież u wojsku ràniec nósić. 

(Jaroszewiczówa) 

1879. Od Narewki (w. Łuka) 

Oj, nimà sadù, 
Oj, nimà sadù 
Kraj zielónoho, 
Oha, hà, kraj zielonaho! 
Mìżdy tym sadóm, 
Mìżdy tym sadóm 
Iszłà daróha, 
Oha, ha, iszłà daróha! 
Pa tuoj daróżcy 
Iszlì żauniety1, 
Usióż maładyje, 
Oho, ho itd. 

A usiè za nìmi, 
Màtki ruodnyje, 
Màtki rūodnyje, 
Oho, ho itd. 
Oj, niè schadzłć wam 
Prósto za nàmi, 
Prósto za nàmi, 
Oho, ho itd. 
Oj, niè zmaczyć wam 
Ziemlù ślezàmi, 
Ziemlù ślezàmi, 
Oho, ho itd. 

(Hłmka Charkièwiczawa) 

1880. N. Od Mołczadzi (w. Nahorna) 

Pazà lèsu, lèsu ciómnaho, 
Iz zà hàju da zielónaho 
Wyletàła ptàszka ràjskaja, 
Wynaszàła piśmó càrskaje, 
Piśmó càrskaje, hasudàrskaje, 
A druhóje, szto u rekrùciki ici. 
Nie bieryecie da sztó u udówy adzìn syn, 
Da, bieryēcie da hdziè troch, czatyróch. 

Stàrszy bratkó wykuplàjecsa, 
Sieradólszy wymaulàjecsa, 
A miènszeńki prybiràjecsa. 
Wydzi, da wydzi, stàrszy braciejkó, 
Wywiedzi kanià szto naj]yepszaho, 
Da dlà mieniè najdrużnièjszaho, 
Ubrànaho, usio prybrànaho: 
Spràdu cùgli cuglowànyje, 

v. saldàty 
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K bóku szàbli prypasànyje. 
Wydzi, da wydzi, miènsza siestrà, 
Wynieś chùstaczku najbièlszuju, 
Ja pajèdu dà na Rùś na wajnù. 
Tam nà Rùsi usio czużàja staranà, 

Tólko nièbo da syràja ziemlà, 
Ja zapłàczu pry abózie iduczy, 
Baćka, màtku spaminàjuczy, 
Swajù dolu praklinàjuczy. 

[zap.] Mierzej[ewski] 

1881. N. Od Mołczadzi 
Branduszka 

Oj, u Minsku, u Mìnsku, u słàunom hóradzi, 
Tam staić wójsko, wójsko maskóusko. 
A pry tom wójsku majór pałkawój, 
Pry tóm majóry rekrùt maładoj. 
Rekrùt maładój kanià siedłàje, 
Kanià siedłàje, ciàżko uzdychàje. 
Pryszóu da jehó majór pałkawój: 
Czehó tùżysz, płàczesz, rekrùt maładój? 
Jàkże mnie nie płàkać, majór pałkawoj, 
Pièrwyj list pryszóu, moj acièc pamiór, 
Druhój list pryszóu, màtaczka balnà, 
Trèjci list pryszóu, żanà u pałózi. 
Nie pràuda tamù, rekrùt maładój, 
Trèjci dzień tamù, jak jà sàm bywàu, 
Tam bàciuszku na swajè hłazà widàu, 
Tam twajèj màtoczcy łùtsze byłó, 
A twa)à żanà syna uradzxła, 
Ciebiè màtaczka u hóści prasìła. 
Da pryjèdź, pryjèdź, moj milùsieńkoj, 
Choć nà kóniku waraniùsieńkom, 
Choć nà siedziółku załaciùsieńkom. 

[zap.] Mierzej[ewski] 

1882. W. Od Szydłowic 

Oj, pàd tym jawarcóm 
Staìć dzièuka z małajcóm, 
Uhà, uhà, ha, 

Staić dzièuka z małajcóm! 
Staìć dzièuka z małajcóm, 
Nakryuszy sie rukaucóm, 
Uhà itd. (jw.) 
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Nakryuszy sie palàmi, 
Da z czórnymi brywàmi, 
Uhà itd. (jw.) 
Jàsieńko małady 
Zìmnoj wady zachacièu, 

Uhà itd. (jw.) 

Marysia łaskàwa 
Zimnoj wady dastàła, 
Uhà itd. (jw.) 
Praz miastèczko mczàła, 
Daj sìlnieńko płàkała, 
Uhà itd. (jw.) 
Miastèczko sadówo, 

Stajàć krèsła u wakóło, 
Uhà itd. (jw.) 
Siedziàć pany radàmi, 
Piszuć pismà pieràmi, 
Uhà itd. (jw.) 

Trèba pisàć, dùmać, 
Kahó u sałdàty padàć, 
Uhà itd. (jw.) 
Trèba dać bahaczà, 

Bahàcz bùdzie dadziewàć, 
Uhà itd. (jw.) 
Bahàcz bùdzie dadziewàć, 
Bùdzie hrószyki dawàć, 
Uhà itd. (jw.) 
Trèba dać takóho, 
Szto nì màje nikóho, 

Uhà itd. (jw.) 

Anì bràta, ójca, 

Tak jàk błùdna ouca, 

Uhà itd. (jw.) 

Anì bràta, siestry, 

Nimà kamù prawieści, 
Uhà itd. (jw.) 

1883. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 

U czystom poli try darożańki idzie, 
Oj, tùdema nawabràncy żanùć, 
Pa pièradzi da szierżànty idùć, 
A pà bakóch achficyèry żanùć, 
A pà zàdzi óciec, màci idziè. 
Synku ze-ż muoj, maładà dziecìno, 

A dzièż twajà wielìkaja drużyna? 

U czystum poli czyrwóna kalłna, 
To tàm majà wièlika radzłna. 
Jeść u miniè da sygniet załaty, 
Addàm jehó da barabànczykam, 

Barabànczyk charaszó wybiwàjè 

Atcù, màtcy na pażaławànie. 

(Daminlsia Kùkła) 

1884 a. W. Od Świsloczy (w. Pacuje, Dworczany) 
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Za rakoju, za bystróju, 
Tam ułànik1 lażyć, 
Ach, tam ułànik lażyć! 
U pràwuj rùczańcy 

Óstruju miecz dzierżyć, 
Ach, óstruju miecz dzierżyć! 
Suchùju tràwańku tniè, 

Konikawi dajè, 

Ach, kónikawi dajè! 

Ràny swajè balùszczyje, 

Pierawièrczy waj e, 

Ach, pierawièrczywaje! 

Kóniu swajmu waranómu 

Usio razkàzywaje, 

Ach, usio razkàzywaje! 

Oj, ty kóń, ty muoj kóń, 

Waranièńki ty mtìoj, 

Ach, waranièńki ty muoj! 

Ty pry mniè nie leży, 
Pabieży ty u dóm muoj, 
Ach itd. (jw.) 
Hdzie màtka i ójczańko muoj, 
Zaniesì ty pakłón, 
Ach Gw-) 
Ajcù i màtcy majój, 

Majój mìłoj żeniè, 
Ach (jw.) 
To sławàmi razkaży: 
Niechàj miniè nie żdżè, 
Ach (jw.) 
Niechàj miniè nie żdżè, 
Niechàj zà muż idziè, 
Ach (jw.) 

Pad warota prybieżàu, 
Hałaśnièńko zarżàu, 
Ach (jw.) 
Wyszou ródny ójciec, 
Warócieczka aaczynìu, 

Ach (jw.) 

I wyszła matùlka ródna, 

Siedèłaczko pryniałà, 
Ach (jw.) 
Wyszła żónka maładà, 
Za hrywańku uziałà, 
Ach (jw.) 
Za hrywańku uziałà, 
Na stàjenku pawiełà, 
Ach (jw.) 
Óusa i sièna dałà, 
Stàła jenà pytàć(i), 
Ach (jw.) 
Stàłaż jenà maładzièńka 
Bièły rùczki łamàć(i), 
Ach (jw.) 
Ój, ty kóń, ty muoj koń, 
Hdzie tawàryszak twuoj, 
Ach (jw.) 
Za rakóju, za bystróju 
Ażanìusie z druhój(u), 

Ach (jw.) 

Ażanìła (jehó) kùla bystraja, 

Paszlùbiła szàbla óstraja, 
Ach (jw.) 
Abmyła wadà czyścièńkajà, 

Prychilìłà ziemlà syrèńkajà, 

Ach (jw.) 

(Marysia Kaciarynczyna) 

v. żaunièryk 
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1884 b. W. Od Szydlowic i Hnieznej (w. Ozeranki Wielkie) 

[Za rekóju, za bystróju... itd. jak pod nr 1884 a] 

1885. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze i Kowalowce) 
na mel. nr 167 

Oj, u póli jółaczka, 
Jółaczka staìć, 
A pàd jółaczkaju 
Ubky lażyć. 
A pàd tym ubìtym 
Koń warón staìć, 
Kapytami bje, 
Wady dastajè. 
Tut tabiè, kóniu, 
Wady ni dastàć, 
A mniè maładómu 
Ad ziemlì ni ustàć. 
Oj, idzì ty, kóniu, 
Oj, daróżkaju, 

Tam wydzie bàbka1, 
Majà2 rubdna màtka, 
Wóźmie za hrywańku, 
Pawiedziè u stàjenku, 
Daść ausà, sièna, 
Bùdzie pytàć syna. 
Oj, nì każy, kóniu, 
Szto ubìt leżù, 
A skaży, kóniu, 
Szto u wójsku służù. 
Oj, wysłużyu sabiè 
Karalóunaczku, 
U czystum poli, 
Oj, mahìłaczku. 

1886. W. Od m. Łyskowa (w. Kuklicze) 

U czystum poli jółaczka staìć, 
Pad tajèju jółkaju kazàk zabity leżyć, 
Nad tym kazakam koń warany staić. 

v. staràja 2 v. hèto 
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Bieży ty, koniu, da nowaho dwara, 
Tam wy'dzie da ciebie staraja baba, 
Budzie cibie, koniu, abrokam witać, 
Abrokam witać i syna pytać. 
Nie każy ty, koniu, szto ja zabity leżu, 
A skaży ty, koniu, u wojsku służu, 
Wysłużyu sabie karalóunaczku, 
U czystum poli mahìłaczku. 

1887. 

Za rèczkaju, za bystróju, 
Tam żounièryk leżyć, 
Hej, hej, o, hej, hej1, 
Tam żounièryk leżyć! 
Tam żounièryk leżyć, 
Hóstru szàbelku dzierżyć, 
Hej, hej itd. (jw.) 
Hóstru szabèlku dzierżyć, 
Suchù tràwańku tnie, 
Hej, hej itd. (jw.) 
Suchù tràwańku tnie, 
Na kónia kìdaje, 
Hej, hej itd. (jw.) 
Oj, ty kóń, oj, ty miīoj, 
Da bieży ty damuoj (sic), 
Hej, hej itd. (jw.) 
Da bieży ty damuoj 
Doróżkaju staupawój (sic), 
Hej, hej itd. (jw.) 
Prybieży pad dwarèc, 
Hałaśnièńko zarży, 
Hej, hej itd. (jw.) 

Wyjdzie tam da cibiè 
Matùleńka majà, 
Hej, hej itd. (jw.) 
Matùleńka majà 
Albo mìłaja, 
Hej, hej itd. (jw.) 
Oj, wyszła da jeho, 
Da mlleńka żounierà, 
Hej, hej itd. (jw.) 
Uziałà za pawódy 
Da u stàjniu pawiełà, 
Hej, hej itd. (jw.) 
Da u stàjniu pawiełà, 
Ausà, sièna dałà, 
Hej, hej itd. (jw.) 
Oj, ty kóniu, oj, ty mubj, 
Skaży, dzie mìły miībj, 
Hej, hej itd. (jw.) 
Za rekóju, za bystróju 
Ażanìusie z druhóju, 
Hej, hej itd. (jw.) 

1 v. oj, oj, joj, joj 
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Ażaniła jehó kùla, 
Kùla da bystràja, 
Hej, hej itd. (jw.) 

Dalà szlùbże jemù 
Szabèlka hóstraja, 
Hej, hej itd. (jw.) ' 

(Magdùla) 

1888. W. Od m. Świsłoczy (w. Dworczatiy) 

Za rekóju, za bystróju, 
Tam kazàczeńko leżyć, 
Ach, tèm kazàczek leżyć, 
Da óstreńkuju miecz dzierżyć, 
Da suchù tràweńku tnie. 
Da suchù tràweńku tnie 
I nà kónika kìdaje, 
Ràny swajè balùszczaje, 
Da pierawièrczywaje, 
Swajmù kóniu waranómu 
Usio razkàzywaje: 
Oj, ty kóń, ty mój kónik, 
Bieży tam, dzie mój dóm, 
Zaniesi ty mój pakłón 
Ajcù i màtcy majój, 
Da i majoj młóduj żaniè. 
To słowièczno razkaży, 
Pad warota prybieży, 
Hałaśnièńko zarży. 
Pad waróta prybieżàu 
I hałaśnièńko zarżàu. 
Wyszou ójczeńko staryēńki, 

Warócieczka adczynłu; 
Wyszła matùlka starà, 
Na padwuorje uwiełà; 
Wyszou miènszy bratók, 
Jon uzdèczku pryniàu; 
Oj, wyszła siestróńka małà, 
Siedèłeczko pryniałà; 
Wyszła żónka maładà, 
Toj za hryweńku uziałà, 
Da stajènki zawiełà, 
Auaà i sièna dałà. 
Stàła jenà spytywaci: 
Oj, ty kóń, ty mój konik, 
A dzie-żè tawàryszek twvīoj? 
Za rekóju, za bystróju 
Ażenìusie z druhóju. 
Ażeniusie z druhóju, 
Da z ziemlicaju syroju, 
Z ziemlìcaju syroju, 
Z trawìcaju zielonóju. 
Ażanìła1 strała bystraja, 
Prychilìła szàbla hostraja. 

v. Ażanłła bystreńkaja 
Strełà, da prychilìła, 
Oj, szàbla hóstreńkaja 
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1889. W. Od Świsłoczy (w. Pacuje) 

Kalìna z malìnaju 
Ràno raźćwiłà, 
U tùju póru matùla 
Miniè radziłà. 
Nie dobràuszy rózumu 
U moskalì addałà, 
Da nì na parùcznika, 
Da nà żounierà. 
Wychódziaczy u daróhu 
Da nóżak upàu, 

Ab szczàście i dóleńku 
U jejè błagàu: 
Nie zapómnij, màteńko, 
Szto rók nà mszu dać, 
Kab Bóh dau dà matùlcy 
Syna ahledàć. 
Wiernùuszysie z pachódu 
Ja ażaniùsie, 
Z żónkaju matulèńcy 
Wiek pakarùsie. 

1890. Słc. Od Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 

Razharèłaś kalìna, 
Hej, hej u ciómnuom łùzi stójaczy, 
Zapłàkała i udówa 
Hej, hej, pa sadóczku chódziaczy. 
Pa sadóczku chódziaczy, 
Hej, hej, drubbny ślózy róniaczy, 
Swajhó syna prósiaczy. 
Hej, hej, oj, synku mu5j Wasìlku, 

Dzież mniè ciebiè padzièci? 
Hej, hej, ci mniè ciebiè ażanłć, 
Ci u sałdàciki padàć? 
Hej, hej, màtka-ż majà radzìmaja, 
Jak ty-ż miemè ażènisz, 
Hej, hej, swajó sèrce razwiesièhsz, 
Jak u sałdàty padasì, 
Hej, hej, sèrcu żàlu zadasì. 
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Màtka-ż majà radzìmaja, 
Hej, hej, da spràuża-ż mniè try dùdzi1, 
A czećwiórtu załatù: 
Hej, hej, u pièrszu dùdku zahràju, 
Jak nà kanià siadàju; 
Hej, hej, jà u druhùju zahràju, 
Jak z màtkaju praszczàju; 
Hej, hej, a u trèjciuju zahràju, 
Och, jàk z dwarà zjeżdżàju; 
Hej, hej, u czećwiórtu zahràju, 
Sieród pólku stójaczy, 
Hej, hej, na saldàty hlèdziaczy, 
Na sałdàty hlèdziaczy, 
Hej, drŭobny ślózy róniaczy. 

Nie dàj, Bóża, chwarèci, 
Hej, hej, jàk nièkamu żalèci, 
Nie dàj, Bóża, pamiràć, 
Hej, hej, jak nièkamu pachawàć. 
Pachawàja choć i pŭop, 
Hej, hej, aby hrószy wósiem kvībp. 
Pachawàja pamiràr, 
Hej, hej, aby hrószykou karmàn. 
Pachawàjuć choć dziaki, 
Hej, hej, a zapłàczuć choć dzièuki. 
Pachawàjuć, pryhrebùć (pryhrebùjuć), 
Hej, hej, a sztó bùdzie zabierùć, 
Majój màtcy ni dadùć, 
Hej, hej, majój màtcy ni dadùć. 

(Anièla Masalówa) 

1891. N. Od m. Ostrowia (w. Kadyczyce) 

Oj, u póli wierbà, 
Pad wierbójuj wadà, 
Tam dzièuka bràła wódu 
Charaszà, maładà. 
Dzièuka wódu bierè, 
Kazàk kónia wiedziè, 
Pytàjecca kazàk dzièuki, 
Dzie daróżańka jdziè? 

Pa tój buok rekì, 
Dzie stajàli pałki, 
Pałkóuniczak staìć, 
Usio razpìski dajè. 
Dajè swaìm chłópcam 
Da pramudróucam: 
Zaśpiewàjcie tùju pièśniu, 
Szto padóbna miniè. 

(Praksèda Haurylczykawa) 

Lidzkie: try chàci, dùdzi, karōwi, kópi 
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1892. W. Od Łyskowa 

Oj, szumlć, hudziè dubrówańka, 
Da płàcza, tùżyć, oj udówańka, 
Płàcza, tùżyć, pamiràje, 
Na bìty szlàch pahladàje. 
Bìtym szlàkam kazakì idùć, 
Mahó mìłaho kanià wiedùć, 
Kónik jehó waranièńki. 
Dzie mu"oj mużyk maładzièńki? 
Ach, twiīoj mużyk pad kópaju, 
Nakryu óczy kitàjkaju. 
Ach, jakóju? Czyrwónaju! 

Och, wy kazakì, bràtcy majè, 
Nakażècie mìłoj majój: 
Niechàj miniè z wajny nie żdżè, 
Za ìnszaho zàmuż idziè. 
U sadù wìsznia raźcwitàje, 
Udawà da ziemlì prypadàje: 
Ziemlà majà syrèńkaja, 
Na sztó uziałà milèńkaho? 
Biery miniè maładùju 
Jak wìszańku sadawùju. 

1893. W. Od m. Porozowa (w. Hornostajewicze) 

Zaźwinièli srèbnyje klùczy kraj móra pływuczy, 
Zapłakàli kazaczèńki na wajènku iduczy. 
Płàkali maładyje, płàkali staryje, 
Pakidàli żóny u dóma i dziètaczki małyje. 
Nalecièli czórnyje hàłki, usio póle ukryli. 
Maładyje kazaczèńki, biedy narabkie. 
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Zdymièciesie, czórnyje hàłki, zdymièciesie u hóru! 
Ràdy bylìb zniàcisie, tumàn nastupàje. 
Ràdy bylìb wiernùcisie, nas càr nastupàje. 
Siedzìć sabiè na skamièjcy, na skrypańcy hràje, 
Na skrypańcy hràje, nas dà dómu ni puskàje. 

(Marysia Łamalcha) 

1894. W. Od Mścibowa (w. Wilczuki) 

Nalecièli czórnyje hàłki, 
Da usió póle skryli, 
Maładyje małójczyki 
Żàlu narabìli. 
Znimàjciesie, czórnyje hàłki, 
Da leciècie u hóru! 
Maładyje małójczyki, 
Wierniècieś da dómu! 
Zabraszczàli czornyje klùczy 
Na móro pływuczy, 

Zapłàkali małójczyki 
U Rasièju iduczy. 
Ràdy bylìb wiernùcisie, 
Tumàn nastupàje, 
Siedzìć nasz pàn na krèsiełcy, 
Na skrypańku hràje. 
A skrypańka z barwìnańka, 
A smyczeczak z rùty, 
Jak zahràje, sèrco zwiànie, 
Na usiù Pólszczu czùci. 

(Adèm Szyćk6) 

1895. Sł. Od m. Dworca i Molczadzi (w. Studerowszczyzna) 

Chódzić, błùdzić kazàk pa dalìni, 
Prybłudzìusie k maładój dzieuczyni: 

Dzieuczynièńka, puścì naczawàć, 
Maładzièńka, puścì naczawàć. 
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Nie puszczù, bùdziesz żartawàć! 
Dzieuczynièńka, nie buojsie niczóho, 
Majè kóni stàjni nie prastójać, 

Majè siedłà kałkùu ni pałómiać, 
Ja-j samy młódy łóży ni pralèżu1. 

(Taklùsia Tkaczuczyszka) 

1896. W. Od Mścibowa (w. Wikzuki, Szandry) 

Si*eclnio 

A u Warszàwi ahoń haryć, 
A u Puolszczy wìdnieńko, 
Pamiuor, pamiŭor kazaczèńko 
U niedzièlu rànieńko2. 
Szyjuć, szyjuć kazaczèńku 
Kaszùlu szałkówu, 
Czèszuć, czèszuć kazaczèńku 
Trùnaczku sasnówu3. 
Pasadzìli pa kazakù 
Kalìnu czyrwónu; 
Wièciar wièje, pawiwàje, 
Kalìnu czapàje. 

Siedzìć màci adnà u chàci, 
Z żàlu pamiràje: 
Kab jà byłà ziezùlkaju 
Da umièła kawàć, 
Palecièłab da swahó syna 
Da skazàłab: kùku! 
Padàj, padàj, mŭoj synoczku, 
Choć pràwuju rùku! 
Ràd że byubyb, majà màci, 
Abièdźwi padàci. 
Syrà ziemlà, smólna trunà, 
Ni mahù razniàci. 

(Kastùla Kaczaryszka) 

1897. Sc. Od Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 

Razwiwàjsie da, suchì dùbie, siejczàs maróz bùdzia, 
Prybiràjsia, synu udówin, siejczàs pachód bùdzia. 

1 prależù 2 v. na rànku 3 v. asówu 
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Oj, jà marózu ni bajùsia, siejczàs razaujùsia, 
Oj, jà pachódu ni bajùsia, siejczàs prybiarùsia. 
Oj, razwiwàjsia, razwiwàjsia usioj dùb zielanièńki, 
Och, wyjeżdżàja da ìz siełà sałdàt maładzièńki. 
Och, jàk wyjechau za waróta, nìzieńka skłanìusia: 
Och, praszczàjcie, usia hrumàda, mo s kim paswaryusia? 
Och, jàk wyjechau za waróta jŭon nie aziernùusia: 
Och, praszczàj, wiīojciac, praszczàj, màtka, bo jà ni wiernùsia. 
Och, pakraplàjcie daróżańki, oj, kàb nie pylìli, 
Och, razważàjcie usiu radzimu, kab mniè nie żalèli. 
Och, pakraplàli doruożańki — darūożki pylèli, 
Och, razważàli usiu radzìmu — da jahó żalèli. 
Och, czórnieńkija da hàłaczki, znimàjciesia u hóru, 
Och, maładyja sałdàciki, idziècie da dómu! 
Och, ràdy my dà palacièci — tumàn nalahàja, 
Och, ràdy my dà wiernùcisia — nasz càr ni puskàja. 
Och, ni tàk ża càr, ni tàk ża càr, jak carówa màci, 
Chóczuć nàmi da nieszczàsnymi1 usio Pūolszcz zwajawàci. 

1898. W. Od Świsłoczy 

Znàju, znàju, mój milèńki, znàju, 
Szto ty miniè pakìnuci màjesz? (2 r.) 
Pa czóm, pa czóm, majà mìła, znàjesz, 
Szto jà cibiè pakinuci màju? (2 r.) 
Czàsto, czàsto da stàjenki2 chódzisz, 
Czàsto, czàsto kaniù abrók nósisz. (2 r.) 
Nie jèdź, nie jèdź, moj miły, na wojnù3, 
A chtóż tabiè kaszùlku wymyje? 
U czystom poli bystra rèczka płynie, 
To jenà mniè kaszùlku wymyje. (2 r.) 
Nie, jèdź, nie jèdź, moj miły, na wojnù, 
A chtóż tabiè, paścièlku paścièla? 

1 v. maładymi 2 v. stajènki v. wōjnu 
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Oj, tàm u łùzi trawà puchawìca, 
Pad hałóuku szabèlka1, munìca. 
Nie jèdź, nie jèdź, mój mìły, na wojnù, 
Bo chtóż tabiè plèczeńki spałószcza? 
U ciómnom lèsi dróbny dóżdżyk chwószcza, 
To jón że mnie plèczenki spałószcza. 
Nie jèdź, nie jèdź, mój mìły, na wojnù, 
Bo chtóż tabiè hałóuku apłàcza? 
U ciómnom lèsi tam waróna gràcza, 
To jenà mnie hałóuku apłàcza. 
Nie jèdź, nie jèdź, mój mìleńki, móstam, 
Bo zarósła daróżka chwaróstam. 
Jest u miniè kónik waranièńki, 
Jon patópcza chwaróst zielenièńki. 

1899. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 

Oj, nà haryē ahóń haryć, 
A u dalìni trawà szumlć. 
Na tój trawiè kazàk leżyć 
I u kupìnku hałùukaju, 
A nuożańki u daróżańki. 
Nad kazàkam siu kūoń staìć. 
Ni stuoj, kóniu, nàda mnūoju, 
Bo ty znàjasz szczyraść móju. 
Wyjoł trawy da karènia, 
Wypiu wady da kamiènia. 
Bieży, kónik, dubrùukaju, 
Sałdàckaju daróżkaju, 

Oj, prybieżysz k nówum dómi, 
Stuknì, hruknì kapytcàmi. 
K tabiè wydzie stàra żóna, 
Stàra żona—màtka mója, 
Waźmiè cibiè za hrywańku, 
Pawiedziè na stajènku, 
Addàść tabiè ausà-j sièna, 
Bùdzie pytać swajhó syna: 
Ach, miībj kónik waranièńki, 
Dzie mxīoj synók maładzièńki: 
Ci ty jehó u wajniè zabìu, 
Ci ty jehó u mory utapìu? 

v. szàbelka 
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Oj, jà jehó z wajny wywiaz, 
Oj, jà jehó z móra wynias. 
Pastój, màci, ni żurysia, 
Uże twuōj synók ażanìusia, 

Pabràu żuonku Padalànku, 
U czystum póli żuoutu jàmku, 
Pabràu żiīonku Wałynaczku, 
U czystum póli mahlłaczku,. 

(Taklùsia Leukièwiczycha) 

1900. W. Od m. Łyskowa 

Z pàd zielónaho dùba 
Zaharyèłasie harà, 
Och, ha ha ha ha, 
Zaharyèłasie harà! 
A z pàd tajè hóruszki 
Wyszło try majoruszki, 
Och, ha (jw-) 
Jak iszlì, tak iszlì, 
Hasudàra nie znaszlì, 
Och, ha (jw.) 
Stàli żàłoby pisàć, 
Pa hubèrnijach razsyłàć, 
Och, ha (jw.) 
Pa hubèrnijach razsyłàć, 
Kahó u sałdàty addàć, 
Och, ha (jw.) 
Ababràli starykà, 
Staryk nie hadzìcsie, 
Och, ha (jw.) 
Ababràli bahaczà, 
Bahàcz wypłacicsie, 
Och, ha (jw.) 
Ababràli małajcà, 
Szto bèz"màtki, bez ajcà, 
Och, ha (jw.) 
Anì ójca, anì bràta, 

Och, och1, Maskwà praklàta, 
Och, ha (jw.) 
Oj, ukìnuli na wazók, 
Dy-j pawieźlì u haradók, 
Och, ha (jw.) 
Wiezùć jehó praz siełó, 
Stàło lùdziam wiesiełó, 
Och, ha (jw.) 
Wiezùć jehó da dwarà, 
Zabalyèla haławà, 
Och, ha (jw.) 
Wiezùć jehó da pryjómu, 
A jon dùmau, szto da dómu, 
Och, ha (jw.) 
Pasadzìli na stołaczku, 
Abhalìli hałówaczku, 
Och, ha (jw.) 
Pastàwili u kutoczku: 
Skidàj màjtki i saróczku, 
Och, ha (jw.) 
Dalì szàblu i pałàsz: 
Cipièr, bràtcy, ja niè wàsz, 
Och, ha (jw.) 
Dalì szàblu i munìcju: 
Idzì, bràcie, za hranicu. 
Och, ha (jw.) 

v. tuolki 
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1901. Sl. Od Derewny (w. Studerowszczyzna) 

Z pod1 krutóji hóruszki 
Wyszło dwa majóruszki, 
Oj da lùli, wyszlo dwa rnajóruszki! 
Stàli dùmańku dùmać, 
Dy-j bumàżańki pisàć, 
Pa gubèrniach razsyłàć. 

Try nabóry nabiràć, 
Oj lùli itd. 
Charószeńkich małajcóu 
Ad matùli, ad ajcóu. 
Oj lùli itd. 

(Pałùsia Lyèukièwiczycha) 

1902. Sł. Od Derczyna (w. Trachimowicze) 

Oj2, pajdù ja u wisznióu da sàd, 
Da och, pajdù ja u wisznióu sad, 
Och, dziè listóczki szumiàć, 
Oj, dziè listóczki da szumiàć, (2 r.) 
Dzie kaniùszanki nówy. 
Oj, ustàń, kùczar, ni laży, (2 r.) 
Piīojdzì, kóni pasmatry! 

Oj, adzìn koń ni pjót, ni jèść, (2 r.) 
Kapytcàmi zièmlu bjóć, 
Och, jón daróżańku czùjeć. (2 r.) 
Asiedłàjcie mnie kanià, 
Oj, jà pajèdu u Krym hulàć, (2 r.) 
Z Krèkam, Tùrkam wajewàć 
I z Krèka, Tùrka skoru dràć. (2 r.) 

(Michàś Sienkièwicz) 

1 [pieśń] wielkorosyjska 2 [pieśń] rosyjska 
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1903. L. Od m. Szczuczyna, Różanki 

Oj, u pólu łùża, 
Pa dubrówi tùża, 
Nie zadawàj sèrcu żàlu, 
Bo jà u czużóm kràju, 
Razkószy ni màju. 
Tùlki adnà razkószańka, 
Szto pjù da hulàju, 
Ach, muoj muōcny Bóża, 
Sztoż my zasłużyli! 
Nalecièli wróny 
Z czużóje staróny, 

Zapłàkali chłópcy, małójcy 
Sièdziaczy u niewóli: 
Zakładàjcie u pócztu 
Kóni waranyje, 
My pajèdziem wajewàci, 
Chłópcy maładyje! 
Nie płàcz, màtko, màtko, 
Oj, bó ty staryèńka, 
Niechàj płàcza, niechàj tùżyć 
Żuonka maładzièńka. 

1904. N. Od m. Ostrowia (w. Kadyczyce) 
na mel. nr 150 

Oj, jèdź, synku, moj Wasìlku, da niè abaulàjsia, 
Za hiīod, za dwà, za try, czatyèry nazàd waraczàjsia! 
O Bóh znàje, Boh wièdaje, kalì ja wiernùsie, 
Na dwarè, na szyrókom, miīoj kóń spatyknùusie. 

(Praksèda Haurylczykawa) 

1905. L. Od Szczuczyna i Różanki 

Oj1, dùmàż majà, dùmà, 
Źwiełà kazakà z umà; 
Pa niawóli ażanìusia, 
Ni pà sabiè żonku uziàu. 
Oj, jà z jóju żyć nì stau. 
Pa sierèdzinie rakł 
Staić kùścik wysakì, 
Oj, u tómża u kuściè 
Saławièjczyki piejùć, 

Syèrcu żàlu zadajùć. 
Màtkaż majà radzìma, 
Na sztóż miniè uradzìła 
I u żaunièry addałà? 
Wìtam, wìtam, moj synók, 
Dzie wienczàny twoj drużók? 
Ja wienczàusie pry pałkù, 
Hóstra szàbla pry bakù. 

1 [pieśń] asieńniaja 
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1906. W. Od Szydłowic (w. Wiszniewicze) 
na mel. nr 1390 

Oj, pasièju da piesóczku żmièniu, 
Piesóczku żmièniu na tóm kamièniu, 
Oj, jàk toj piesók da żytàm zydzie, 
Oj, tady muoj synók z wajny prydzie. 

(Marysia Siemianczuczyszka) 

1907. W. Od Świsłoczy (w. Dworczany, Pacuje) 
na mel. nr 1311 

oraz na mel. ,,Paradzila minie maci u nidzielu"[...] 

Paradzłła màci syna, och, ohó, 
Daj paradziuszy wyhadawała, 
Wyhadawauszy kanià kupìła, 
Kanià kupìuszy siedłó złażyła, 
Siedłó złażyuszy syna zsadzìła. 
Stàrszaja siestrà chùsty kaczàje, 
Sieredólsza bràta ubiràje, 
A najmièńszaja pràudy pytàje: 
Braciejkù, kali z wajny wièrnieszsie ? 
Ach, wydzi, siestrà, na wysóku harù 
Da i hlàń na bystreńkuju wadù, 
Jak chùtko pièrje na dnó pataniè, 
A bièleńki kàmiań na wièrch spływiè, 
Tady ja, siestrà, z wajny wiernùsie. 

Ach, wyszła siestrà na wysóku harù, 
Daj hlànuła na bystryèńku wadù, 
Aż chùcieńko pièrje na wièrch spłyłó, 
A bièły kàmień na dnó patanùu. 
Ach, paszłà siestrà bìtym haścìńcam, 
Daj i spatykàje try rycaruu: 
Ci ni bàczyli majhó braciejkà? 
Ach, ci ni tó twoj dà braciejkó byu1 ? 
Usie try nŭoczki da hałóuki walìu, 
A nà czaćwièrtu sam hółau złażyu. 
Kóniki stóhnuć cièło wiezuczy, 
Czelàdniczki płàczuć za im iduczy, 
Sakóliki świszczuć za im letuczy. 

1908. N. Od m. Horodyszcza (w. Sieńkowce, Zaosie) 

na mel. nr 1516 

Dawàjcie mnie padwódu, 
Ja pajèdu da ródu. 
Sujeżdżàju im nà dwuor, 
To wychódzić ójciec muoj 
I ruōdnieńkaja màci, 
I dźwiè sióstry, dwa bràci. 

Màci syna pytàje: 
Muōj synóczku radzóny, 
Dzie twiiōj drużók wienczóny ? 
Màtko majà radzóna, 
Na sztó mieniè zradziła, 
Szczàścia, dóli ni dałà 

v. ci nl to twój brat byu, jon bójki byu 
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I u sałdàty padałà. 
Oj, padałà czużynià, 
Da i pànska razmówa. 

Màtko majà radzóna, 
Ja wienczàusie pry pałkù, 
Trymàu szàblu pry bakù, 
A mileńku za rukù. 

(Siemión Surmà) 

1909. L. Od Szczuczyna i Różanki 

Woch1, pad lyèsam, pad ciómnieńkim, 
Pad jàwaram, pad zielónieńkim 
Wyletàje ptàszka ràjska, 
Niesiè piśmó hasudàrska, 
Piśmó zapieczàtannaje, 
Na usiè pałkiè razasłànnaje. 
U tajè màtki try synaczkiè, 
Da tajè màtki try piśmaczkie. 
Stàła màtka piśmoczkie czytàci, 
Stała janà żałóśnie płàkaci, 
Katóramu na wajnù ruszàci? 
Woch, małódszamu da nièprystójna, 
A stàrszamu da nie chóczecsia, 
Tak sieradiīōlszy prybiràjecsia 

I ślózańkami abliwàjecsia: 
Wydzi, wydzi, moj stàrszy bràcie, 
Wywiedź, wywiedź kanià waranóho! 
Wydzi, wydzi, moj młàdszy bràcie, 
Wynieś, wynieś, siadzièłko załatóje! 
Wydzi, wydzi, majà màtka radnàja, 
Pakłaniùsia za apièku twajù! 
Wydzi, wydzi, majà siestrà radnàja, 
Wynieś, wynieś płàcie najbialèjszajo, 
Bo ty u miniè najmilèjszaja. 
Jak wyjechau za warócieczka, 
Daj nìzieńka usìm pakłanìusia: 
Wybaczàjcia, majè susièdańki, 
Móża ja kali z wàmì i swaryusia. 

1910. L. Od Różanki i Szczuczyna 

Woch, u póli wierbà, 
Pad wierbóju wadà, 
Tam dzièuka wódu bràła 
Charosza(ja), maładà. 
Dzièuka wcdu bierè, 
Kazàk kanià wiedziè, 
Pytàjecsia u dzieuczyny 
Skul daróżka idziè. 
Woch, paszłà daróha 
Pad nówyje waróta, 

Pad staryje hraniczuńki, 
Dzie stajàć kazàczeńki. 
Tam pałkouaik staìć, 
Swajó wójsko dzierżyć, 
Maładyje małójczyki 
Usio asobno stanawić. 
Usio asóbno stanawić, 
Wielìć szàbielki hastryć, 
A sàm wièlmi nie trudziàczy 
Pa rynóczku chódzić. 

1 [pieśń] wielkanocna 
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1911. W. Od Łyskowa 

Oj, u pólu jelinà, (2 r.) 
Oj, u pólu kraj dunàju jelinà, 
Tam kazàki stojàli, (2 r.) 
Tam kazàki kraj dunàju stajàli. 
Stàli nóczku naczawàć, (2 r.) 
Stàli nóczku kraj dunàju naczawàć, 
Wièlki ahóń razkładàć, (2 r.) 
Wièlki ahoń kraj dunàju razkladàć, 
Wieczèrańku hatawàć, (2 r.) 
Wieczèrańku kraj dunàju hatawàć. 
Pa wieczèry lehlì spać, (2 r.) 
Pa wieczèry kraj dunàju lehlì spać. 
Adzìn kazàk nie uwasnùu, (2 r.) 

Adzłn kazàk kraj dunàju nie uwasnùu, 
Swahó kanià asiedłàu, (2 r.) 
Swahó kanià kraj dunàju asiedłàu, 
Swakh bratóu pabudżàu, (2 r.) 
Swaich bratóu kraj dunàju pabudżàu: 
Ustawàjcie, kazakì, (2 r.) 
Ustawàjcie kraj dunàju, kazaki, 
Brać Tatàrou na piki, (2 r.) 
Brać Tatàrou kraj dunàju na piki! 
Oj, pajdzièm ża wajewàć, (2 r.) 
Oj, pajdzièm ża kràj dunkju wajewàć, 
Swajù króuju kraj dunàju razliwàć, (2 r.) 
Swajù króuju kraj dunàju razliwàć. 

1912. L. Od Różanki (Onichowszczyna) 
Pieśń werbowników 

U' Berdyczawi, słàunym mièści 
Werbowàno chłópcou dwièści, 
To lokajóu, to chfurmanóu 
Pryjmowàno da ułanou. 
Prystàń, prystàń — ułàn bùdziesz, 
Nie prystàniesz — dùrań bùdziesz2! 
Prystàń, Jùrku, da werbùnku, 
Bùdziesz jèści z màsłom kùrku, 
Bùdziesz jèści, bùdziesz pici, 
Bùdziesz chóraszo chadzici3. 
Prystàń, prystàń itd. (jw.) 

Zabùdź ójca, zabùdź màtku, 
Pakiń wiósku, pakiń chàtku, 
Zabùdź siostru, zabùdź bràta, 
A sàm prystàń za kamràta, 
Prystàń, prystàń itd. (jw.) 
Prystàń, prystàń da ułanóu, 
Ciepièr nimà dóbrych panou, 
Ciepièr pany usio łajdàki, 
Jedùć krùpnik jak sabàki. 
Prystàń, prystàń itd. (jw.) 

Wilno, 29 - XII - 1901 r. 

1 Śpiewano ją na Litwic w pierwszej ćwierci XIX wieku. 2 v. Bùdziesz chóraszo chadzlci, bula-
wóju wiībszy bìci. a Przyśpiewek powyższy przez innych powtarzany byl co drugi wiersz 
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1914. Sł. Od Kozłowszczyzny 
Mazur 

Hop, hop, pàński chłop 
Cyeły tydziań na pàńszczyni, 
A niedzièla dóma. 
Ni bajùsia pàna, 
Ani akanóma, 
Hop, hop, pàński chlop! (2 r.) 

v. cyeły tydzień pracawàła 

1913. W. Od Hnieznej 

Nie bajùsie pàna, 
Anì akanóma, 
Szyēść dzion adbyłà1, 
A u nidzièlu dóma. 
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1915. W. m. Świsłocz 
na mel. nr 2131 

A jàkże nam, bàciuszka, A sztó dzièń, a sztó dzièń 
Da cèrkwy chadzìci, Da wykinuć kópu, 
Ad nidzièli da nidzièli Trèba ustàuszy zmałacìć 
Trèba małacìci. Charószamu chłópu. 

(Stèfka Znajdzlńska) 

1916. W. Od Mścibowa 
Kruc[iołka] 

Tydzień, tydzień da Kalàd, 
Pan czèladzi użè nì ràd. 
Czèladź hrószy pytàje, 
Pan z chàty uciekàje. 

1917. Od Szydłowic (Bancerowszczyzna) 
na mel. nr 496 

Oj, a chto chócze (sic) razkószy zażyci, 
Niechàj idziè da dà dwóru służyci. 
U dwarè słùżba ni wielìka tùżba, 
Wyjdzie za waróta, ścicha razmaulàje, 
Kràsnu dzieuczynièńku sabiè namaulàje: 
Dzieuczyno, dzieuczyno, jakà ty rozkószna, 
Jak prydzie da dwóru, takà bèndzie kóżna. 

(Marysia Bajarczuczyszka) 

1918. W. Od m. Porozowa (w. Hornostajewicze) 
na mel. krakowiaka 

Ach, Bóża muoj, Bóża, Służèbny chleb smàszny, 
Z wysókaho nièba, Da nl spażytèczny, 
Ni dàjże mnie, Bóża, Chto jehó ukùsić, 
Służyēbnaho chly"ēba. Toj zapłàkać mùsić. 

(Marysia Łamanlcha) 
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1919. Gr. Od Brzostowicy (w. Golnie) 

Aj, wylecièła sìwa zieziùlka z pàd zielónaho hàju, 
Zażurylisa majè warahl, szto ródu ni màju. 
Oj, jèść u miniè rod, oj, jèść da dalóka ad miniè. 
A jèść u miniè da dwà bracièjki, wyrekàjucsa miniè. 
Oj, adzìn płsze, oj, adzìn pìsze, a druhi razsyłàje: 
Czamù, siestrónka, czamù, rŭōdnaja, u hóścikach ni bywàja? 
Jak-użèż mnie, braciejkù, da jàk-żaż mnie, ródniańki, 
U huościkach pabywàci, da u hóścikach pabywàci, 
Pazarastàli ścièżki, daróżki nie mahù prataptàci. 
Najmù, siestrónko, najmù, iŭodnaja, muzyku i cymbàły, 
Kab prataptàli ścièżki, daróżki kraj zielónaho hàju. 
Tabiè, braciejkù, tabiè, ruodnieńki, muzyki i cymbàły, 
A mniè, siestiiīoncy, bièdnŭoj haliīoucy, wielìkije żàli. 

(Hanùsia Lewicka) 

1920. W. Od m. Rosi (w. Dychnowicze) 

Oj1, ciàżko mnie, ciàżko na czużàści, 
Nichtó ni zajèdzie da miniè u hóści. 

1 Oj ciàżko mnie, ciàżko, ciàżko na czużyni, 
Nichtó nie zajèdzie u hóści da miniè 
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Ni zajèdzie ójciec ani matùla, 
Tólko zajèdzie stàrszeńki bratkó. 
Chóciaż jon zajèdzie, da nì naczùje, 
Da pà nówoj świetlìcy pachadżàje. 
Da swajù siestrùnku prabudżàje: 
Oj, ustàń, siestrùnku, ustań, radnàja, 
Uże twój bratkó na wajnù adjeżdżàje. 
A kalł, bratkó, u hóściach bùdziesz? 
Oj, tady ja u hóściach bùdu, 
Jak suchàja hrùszka zródzić, 
A błty haścìniec premieciècsa. 
A siestrùnka tóje na ùm bràła, 
Suchùju hrùszku paliwàła, 
A bity haścłniec zamietàła. 
Badàj ty, suchàja hrùszka, nìhdy ni zradzìła, 
Jak ty miniè z bratkóm na wièk razłuczyła; 
Badàj ty, haścìńcze, nìgdy ni premióu, 
Jak ty miniè z bratkóm na wièk razwióu. 

1921. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi 
(w. Studerowszczyzna) 

Palacièła da zazùleńka, 
Hej, sièła u barù da nà sósancy, 
Zakawàła hałaśniùssieńko, 
Paszóu hółas pacichùssieńko. 
Tudemó idziè dźwie darożańki, 
Tudemó jèduć da dwà bràciejki, 
Jèduć, jèduć, dyj witàjucsia, 
Swajè siestry dy pytàjucsia: 
Ci zdarówa siestrà nàsza? 
Ci zdarówa radnièńkaja? 
Paszłà siestrà da dà mìłaho: 
Ustàń, młły da milùssieńki! 
Pryjèchało da dwà hóściszki, 

Majè bratyè, a twajè szwagryè. 
Paszłàż ty nihódnaczka, 
Bo ty mnie prydadzièła, 
A braty twajè prydakùczyli. 
Paszłà-ż mìła pamalùssieńku, 
Zapłàkała pacichùssieńku: 
Jèdźcie, bratkì, da dà dómańku, 
Pakłanièciesie ajcù i màtcy, 
Da-j usiój majiioj radzìmańcy. 
Dy u siestry u haścioch pabywàli, 
Dyj z kónika nie zsiedàli, 
Z strymièń nóżak ni wymàli. 

(Taklùsia Tkaczuczyszka) 



808 PIEŚNI DOROCZNE I INNE 

1922. G. Od m. Brzestowicy (w. Golnie) 

Zabalyèła halówańka, da nièczym źwiazàci, 
Zachacièla da matùli—nièkim nakazàci. 
A zwiażù ja hałówańku tanièńkim rubóczkam, 
Nakażù ja dà matùlki słwym hałubóczkam. 
Leci, hółub, lecì, sìwy, da niè siadawisie, 
Jak uhlèdzisz majù màtku, nizieńko skłanìsie. 

(Hanùsia Lewìcka) 

1923. Słc. Od m. Lachowicz i Klecka 
(w. Szczasnowicze) 

Za būor sūoniejko zakaciłosia, 
K maciery u huości zachaciełosia. 
Oj, dauno, dauno ja u matki była, 
Dzież mianie matka sustreczać budzia, 
Czym mianie matka czastawać budzia? 
Sustrenie mianie za nowym dwarom, 
Czastawać budzia miodam da winom, 
Pytać budzia: Ci dobro, dzicia, u czużoj 

[staranie ? 

U czużoj staranie, za czużym stałom? 
Ci jeła, matka, redźku z pałunom? 
Także mnie dobro za czużym stałom! 
U kancy stolika nastajałasia, 
Liczanych kuskou nakusałasia, 
Łazowych łapciej naciahałasia, 
Driīōbnych ślozaczak naraniałasia. 

(Aniela Masalowa) 
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1924. G. M-ko Hołynka 

Prylecièla hàłka, czużàja ziemlànka. 
Sièła sabiè hàłka na pachiłój sóśnie; 
Hàłka nachilàje, sósna pramaulàje. 
Ni szatàjsa, sósno, bo mniè bàrzo tószno, 
A jà czużà znàci mùszu pamiràci. 
Pryjèdź, bràtko, pryjèdź, choć niè umywàuszysa, 
Choć niè umywàuszysa, choć niè ucieràuszysa! 
A u majóm sadoczku wadzica u kubóczku, 
Ruczniczók bièleńki wisić na kałóczku. 
Wadzicaju umyjsa, a ruszniczkóm utrysa, 
Pajdzì da kamóry, harèłki napijsa, 
Na bièłuj paścièlcy spàci pałażysa. 
Saławièjku cichi, ni szczebieczy ràno, 
Nie zbudzì mahó pàna, jon pózno pryjèchau, 
Ràno adjeżdżàje i miniè młàdu pakidàje. 

(Michàł Hanienià) 

1925. W. Od Wołkowyska (Kołłątaje) 

Ach, ty, saławièj, lètniaja ptàszka, 
Ni szczabiaczy ty u harù letuczy, 
Da zaszczabiaczy u sadù sièdziaczy. 
Da ni abtrusi rànniaje rasy, 
Niechàj abtrùsić matùla majà, 
Matùla majà da miniè iduczy, 

Razwièdwajuczy, jak jà tut żywù, 
Razpytwajuczy, jak jà harùju, 
Dróbnyje dziètki jak jà hadùju? 
Drobnyje dziètki, jak u sadù kwiètki, 
Chlyēbam pakarmlù, spàci pakładù. 
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1926. W. Od Mścibowa (Szandry) 

Oj pajdù ja da dółam, dalìnoju, 
Ci niè nadydù wierby z kalłnoju? 
Oj, stànu ja da.kalìnanku jèści, 
Annó mnie idùć ad ójczeńka wièści; 

Kab majó dzicià dóbru dólu mièlo, 
Janó u miniè za stałóm pasiedzièłab. 
Da majó dzicià lichù dólu màje, 
To janó u miniè u hóściach ni bywàje. 

(Maryla Mulàrczykawa) 

1927. W. Od Rosi (Krasna) 

Oj, włsznia z kałìnaju1 Iłści suszyła, 
U tùju że mniè pórańku màtka zradzłła. 
Da wièłkaho rozumu da nie dawiełà, 
U czużùju starónku zà muż addałà, 
Kab zà kahó lùdzkaho, da za żounierà. 
Uże try let minùło, jak u màtki byłà, 
Czaćwiórtaho róku ptùszkaju paleczù, 
Oj, siàdu na wìszancy, mūocno zapiejù, 
Mo uczùje matùla da kamóry iduczy, 
Swajè niewièstki na rànnicu budziàczy: 
Oj, ustàńcie, niewièstki, ustàńcie, dziètki majè, 
Idziècie, pasłuchàjcie, szto zà ptak piajè! 
Móża tàja bièdnaja z czużój starany, 
Móża majó dzièciatko z majè haławy. 
Jèśli słwa zieziùla, to lecì u bvīōr, 
Jèśli majó dzièciatko—praszù na padwŭor. 

v, kal]aa z mal]aaju 
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Oj, ni szumì ty, syry dùbie, ni szumł, 
Ja u swajè matùli u haścini byłà, 
Oj, swaìmi myszlami luhì suszyła, 
A swaìmi slózkami hóry maczyła. 

1928. Sł. Od Derewny i Mołczadzi (Wiszów, Lipina) 

Nie szumiècie, zielónyje łùhi, 
Nie dawàjcie majmù sèrcu tùhi! 
Majó sèrco wièlku tùhu màja, 
Miīoj bracièjko bankièt padymàja, 
Bahàtaje siestry supraszàja: 
Sydzì mièsiac, wieczèrniaja zarà, 
Pryjèdź, pryjèdź, bahàtaja siestrà! 
Syszóu mièsiac, wieczèrniaja zarà, 
Jèdzie, jèdzie harùszczaja siestrà. 
Jenà jèdzie, u warocieńkach stàła, 
Swajhó bratkà daróżki pytàła: 
Kudy, bratkó, dariīożańka idziè, 
Ci u ciómny lyēs, ci u czystajo póle, 
Ci u zielónaju dubrówańku? 
Jedź, siestrà, tóju, to nàjdziesz druhùju. 
Siestrónka na dwór da zjeżdżàja, 
Bracièjko akónco aaczyniàja: 
Oj, chawàj, żiīonko, chawàj chlyēb z stałà, 
Pryjèchała harùszczaja siestrà. 
Uwajszłà na dwuōr—wieś dwuor aświecìła, 
Uwajszłà u chàtu—wieś riīōd razżalèła. 
Oj, cicho, bràtko, nie ulenkàjsie, 
Oj, z swaim chlyebam da nie chawàjsie, 
Oj, jè u miniè chly^b da u wózi, 
Oj, bùdzie mnie abièd u darozi. 
Kab ty, siestrà, dóbru dólu mièła, 
Tob u miniè za stałóm siedzièła. 

(Halóna Lyeukièwiczycha) 
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1929. Słc. Od m. Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 

Oj, trùdna mnie, trùdna na czużyni; 
Nichtó ka mniè u hóści ni zajèdzie. 
Nie zajèdzie ójciec anì màci, 
Da Uīōlki zajèdzie riīōdny bratkó. 
O, chóć jiīon zajèdzie, ni naczùje, 
O, chóć jūōn naczùje, ni usypàje, 
Pa nówuj świetlicy pachadżàje, 
Bièleńkaho świètu nadżydàje, 
Jiīōn swajù siestrycu pabudżàje: 
Da ustawàj, siestryca, dzień bièleńki, 
Ja u ciebiè, siestryco, brat miłeńki, 
Da ustawàj, siestryca, świet świtàje! 
Da siestryca bràta prawadżàla, 

Jenà prawadżàła i pytàła: 
Da kaliż ty, bratkó, u mieniè u hóściach 

[bùdziesz? 
Tahdy ja, siestryco, u ciebiè u hościàch 

[bùdu, 
Jak suchàja hrùszka razaujócca, 
Nie bity haścinczyk uwabjócca. 
Da siestryca nóczy ni daspàła, 
Da suchùju hrùszku paliwàła, 
Niebity haścìnczyk wybiwàła, 
Da suchùju hrùszku praklinàła: 
Da badàj ty, hrùszka, ni uradzìła, 
Jak ty mieniè z bràtam razłuczyła. 

(Anièla Masalówa) 

1930. W. Od m. Porozowa (w. Puszczyki) 

Oj, nà półi sósna, 
Pad sósnaju wisznia, 
Tam majà radzima 
Na hulanió wyszła. 
Radzima hulàje, 
Miedók wypiwàje, 
U krynicy wadzìca 
Da usió wysychàje. 

U krynìcy wysychàje, 
A u rèczcy prybùdzie. 
Jak radzìma żywà, 
To haścìna bùdzie. 
Stuplù na kłàdaczku, 
Kłàdaczka zybniècsa. 
Jak matùla pamrè, 
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Siedzić bratawàja, 
Skrywo pahladàje. 
A majà-ż ty miła, 
Ni pahladàj skrywa, 
Bo majój siestrùncy 
Ni szto dzièń haścìna. 

(Hanùla Benedyszczykawa) 

1931. W. Od m. Rosi (w. Dychnowicze) 

na mcl. nr 16 

Bylà1 u màtki adnà daczkà, 
Adnà daczkà rabiīōtnaczka, 
Da jejè kawalyery udawàlisie, 
Jejè màtka: Ni addàć! 
Syràja ziemlà: Da siè uziàć! 
Syràja ziemlà razstupiła, 
Daczkù z màtkaj razìuczyla. 

Màtka płàcza jak zwuon źwinìć, 
Tàtko plàcza jak hriīōm hramłć, 
Siestrà płàcza jak zieziùlka kukujè, 
Bratkó płàczà jak saławièjko świszcza. 

(Zósia Żàwarankawa) 

1932. N. Od Molczadzi 

Pryjechali da dwa braciejki z poznacia, 
Zapytali u swojej siestrycy śniedaci. 
Da ja śniedać hatowić nie umieju, 
Jeszcze k tomu da czyżaja maci — nie śmieju. 
Jeść u mienie da dzwie jabłoki widnyje, 
Da poczastuju swoi braciejki rodnyje, 
Jeść u mienie da dzwie jahodki sinicy, 
Da poczastuju swoje rodnyje siestrycy. 

[zap.] Mierzej[ewski] 

To haścina miniècsa. 
Oj, u póli rèczka 
Biarażki padnósić, 
Tam bratko siestriīōnku 
U haścìnu prósić. 
Brat siestrù witàia, 

Wiosna [pieśń wiosenna] 



814 PIEŚNI DOROCZNE I INNE 

1933. L. Od m. Szczuczyna i Różanki 

U barù sósanka kałychàłasia, 
Donia da màtki wybiràłasia, 
Trymà mydłami wymywàłasia: 
Adnym myłasia, to bièleńkaja, 
Druhìm myłasia — rumièńkaja, 
Trècim myłasia — bièła, rumiàna, 
Cyełamu świètu prypadabàna. 

1934. Sł. Od Zdzięcioła 
Miaciel[ica] na mel. nr 151 lub 341, 665, 2134 

Oj, u lyesi na haryēsi 
Ziaziùla abwìsła, 
Oj, dlà majhó mìleńkaho 
Wiaczèra akìsła. 

1935. Sk. Od Korycina 
Mazur 

Byu jà u wàs 
I piu ja kwàs, 
Ahlanùsie siudy, tudy 
I znóu da wàs. 

1936. L. Od Wasiliszek (Korewicze) 

A u póli sósna, pad sasnóju wìsznia, 
Usia majà radzìna na hulànie wyszła. 
Radzina hulàje, miadók papiwàje, 
U hłubókuj krynìcy wadà wysychàje. 
U krynìcy wysóchnie, a u ryèczcy prybùdzie, 
Pamrè ójciec, màtka, haścłnki nie bùdzie. 
Pierakìnu kłàdku cièraz bystru ryèczku, 
Pajdù da matùli choć u ciómnu nuōczku. 

(P. Lidia Potułłówna) 
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1937. L. Od Rożanki 

U sadù włsznia kałychàłasie, 
Ja dà matùli prybiràłasie, 
Oj lùli, lùli, ja dà matùli prybiràłasie, 
Da trymà myłami umywàłasie: 
Pièrszaje myło bièło, rumiàno, 
Oj lùli, lùli; 
Druhóje myło majó umywàlno; 
Tiyejcieje myło majó ubiràlno, 
Oj lùli itd. 
Praz pakój iszłà pamalùssieńku, 
Praz sièni iszłà pacichiùssieńku, 
Oj lùli itd. 
Kab sukiènkaju da ni szasnùci, 
Kab czarawiczkami da ni stùknuci, 
Oj lùli itd. 
Kab klùczykami ni bràznuci, 
Lichói świekróuki ni zbudzici, 
Oj lùli itd. 
Lichà świekrouka narakàć bùdzie, 

A miniè mìły pabiwàć bùdzie, 
Oj lùli itd. 
Praz okóniejko da uciekàć bùdu, 
U wiszniowum sadù naczawàć bùdu, 
Oj lùli itd. 
Ziaziùlaju kawàć bùdu, 
Saławièjkam szczabietàć bùdu, 
Oj lùli itd. 
Oj ziaziùlka da ni matùchna, 
Choć janà kujè da ni hawóryć, 
Oj lùli itd. 
Choć janà kujè da ni hawóryć, 
Tólka majó syèrdejka na pałówu kroić, 
Oj lùli itd. 
Saławièjka da nì wójczańko, 
Choć jón szczabiècza da nì hawóryć, 
Oj lùli itd. 
Choć jon szczabiècza da ni hawóryć, 
Tólka majó syèrdejka na pałówu króić, 
Oj lùli itd. 

1938. Sc. Od Lachowicz 
Kruc[iołka] na mel. nr 2734 

O, muzyki hràjcia, 
Siraty hulàjcia, 
A wy, szèlmy bahatyrki, 
Na nàs paczakàjcia. 
Bo nàm trèba siracìnam 
Da zarània ustàci, 

A wàm szèlmam bahatyrkam 
Da abièdu spàci. 
Bo nàm trèba siracinam 
Za rabótu bràcca, 
A wàm szèlmam bahatyrkam 
U karóście dràcca. 

1939. W. Od Rosi (Nowiki) 

Czas da dómu, czas, 
Bùdzie pary z nas, 
Bùdzie miniè màci bìci, 
A nièkamu baranìci. 
Czas da dómu, czas, 
Bùdzie pary z nas, 

Kùraczki piejùć, 
A za mnóju maładóju 
Susièdy idùć. 
Czas da dómu, czas, 
Bùdzie pary z nas. 

(Zósia Żawaronczycha) 
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1940. Sł. Od Zdzięcioła 

A jà ryeczeczkaju idù, Kab jà u dóma byłàb, 
Jak hałùbka hudù, Ja tahó ni dałàb. 
Niachàj lùdzi dziwùjucsa, Złaulù kùrku czubàtu 
Szto jà u czóbotach chadżù. Da zakinu na chàtu, 
Pryszlì Żydzi hrabawàć', A tà kùrka na snapiè 
Nie byłó im czahó uziàć, Zniasłà jajàk try kapiè. 
Uziali łóżku i pamiełó, A ja jàjka pradałà, 
Miniè u dóma ni byłó. Żydu hrószy addałà, 
Ja u miastèczku była, Żydu hrószy addałà, 
Żydóm chùsty myła, Aby winna nie byłà. 

(Klèmuś Hryb) 

1941. W. Od Mścibowa, Łyskowa 

Ad Żyrówic da Szydłówic 
Prósta dróga na Mósty, 
Ad Szydłówic da Żyrówic 
Buolsz nie bùdzie—try wiórsty. 

1942. W. Od Zelwy i Łyskowa 

Na hary — kamary, 
Na dalinie- czàple, 
A Bóża muoj milùsieńki, 
Da dómu nie tràplu! 

1943. W. Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 
na mel.nr 3899 

Tam pà móru Jak udàryu pad skrydło, 
Kàczka pływàje, Nie móże lecièć, 
Skùlści uziàusie O Jèzu! 
Niezbóżny stralèc, 

grabić za długi 
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1944. Sł. Od Derewny (Dźiereunaja), Rehotnej (w. Studerowszczyzna) 

Oj, kalina, malina, czahó ràna zaćwiłà, 
Ej, ej, czahó ràno zaćwiłà? 
Czamùż miniè majà màtka maładù zà muż addałà, 
Ej, ej, maładù zà muż addałà? 
Zakazàła majà màtka siem hadŭbu nie bywàci, 
Ej, ej itd. 
Oj, żywù ja hadóczak, oj, żywù ja i druhi, 
Ej, ej itd. 
Oj, nà tryējci hadóczak daj i zasmùciłasie, 
Ej, ej itd. 
Oj, dà màtki u hóści daj i zachacièłasia, 
Ej, ej itd. 
Oj, cièraz łuhiè płyłà, daj tùju wódu1 piłà, 
Ej, ej itd. 
Oj, cièraz buor lacièła, hŭorku kalìau ijèła, 
Ej, ej itd. 
Oj, razsyplusia ja dà siniaju imhłóju, 
Ej, ej itd. 
Oj, zrablùsia ja dà siniaju zazùlkaju, 
Ej, ej itd. 
Oj, palaczù2 ja u sàd, k swajój màtcy na paràd, 
Ej, ej itd. 

1 v. wadù 2 v. palèczu 
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1945. W. Od Łyskowa i Żelwy 

Oj, u pólu jàwar zielanièńki, 
Pad jàwarom żŭounièr maładzièńki, 
Pad żounieróm koń waranièńki. 
Siedzìć żounièr, na skrypańcy hràje, 
A strunà struniè żàlu zadawàje1. 
A tàm strunà struniè hółas padawàje, 
A tàm màci swahó syna daj tàk nauczàje: 
Oj, czamù, synku, nahàjki ni màjesz? 
Oj czamù, synku, żiìonki nie karàjesz? 
Oj màci, màci, paràdnica u chàci, 
Paràdź-że mniè, màci, jak żiīonku karàci? 
Oj, waźmi, synku, dracianù nahàjku, 
Da karàj żiīonku źwieczóra da rànku. 
Skóro miłaja wóliki pryhnàła, 
Nie wajszłà da chàty, pad aknom stajàła. 
Ażno świekróuka wieczèrańku wàryć, 
Ażnó świekràtko dubinańku pàryć, 
A jejè mìleńki dziecìnu kałysza, 
Dziecìnu kałysza, drubbny listy pisza. 
Och i zwieczóra kamora źwinièła, 
A użè z póunaczy i żtionka nie żywa. 
Oj màci, màci, paràdnica u chàci, 
Paràdź-że mniè, màci, dzie żŭŭnku schawàci? 
Zapraży, synku, siwùju kabyłku, 
Da zawiezì żiīonku u czystojs póle, 
Dumàcimuć lùdzi, szto pszanìcu póle. 
A u niedzièlu ràno czuć sónieńko uschódzić, 
A użè muoj mileńki pa rynóczku2 chódzić, 
Pa rynóczku chódzić, pa rynóczku chódzić, 
Siwùju kabyłku za sabóju wódzić. 

1 w Haniewiczach pieśń ta zaczyna się tak: 
Oj, tàm hàjem, hàjenij hàjem zielanièńkim, Oj, jèdzie, jèdzie, daj u skrypańku hràja, 
Oj, tàm wyjeżdżàja kazàk maładzièńki, A tàm strunà struniè hółas padawàja. 

2 v. rynoczku 
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Oj, ustàń, majà miła, bo dziecina płàcza! 
Oj, niechàj płàcza i nie pierestajè, 
Niechàj tóje znàje, szto màtki ni màje1. 

1946. W. Od Łyskowa 

Oj, u póli bylłnaczka, 
Tam hulàła dzieuczynaczka, 
Atrùtańku hatawàła, 
Swahó bratkà nadżydàła. 
Jeszczè bratkà nie mà dóma, 
Atrùtańka uże hatówa, 
Jeszczè bratko na darózi, 
Atrùtańka na parózi. 
Wypij, bràtko, mahó winà, 
Pahladzimó tahó dzìwa! 
Jeszczè bràtko nie napìusie, 
Za sèrdańko uchapìusie. 
Sztoż ty, siestrà, narabłła, 

Swahó bratkà atrucłła! 
Uziałà jehó za rùczańku 
I pawiełà na ułàńku, 
Pasadzìła u cienióczku, 
Daj nà cichańkuom wiètraczku. 
Cichi wiètryk pawiwàje, 
Uże mūoj bratkó kanàje, 
Ni mà ójca, ni mà màtki, 
(Ni siestry, ni bràcieńka2), 
Samà pajdù za kazàczańka. 
Kazàk bùdzie u wójsku służyć, 
A jà pa jubm bùdu tużyć. 

1947. Gr. Od m. Indury (par.Domołows;zczyzna, w. Ejsmonty) 

Kràsna pànna Marusłca syna zradzłla, 
Jenà jehó maładóho u dunàj puścìła: 

1 W okolicach Zelwy (Krzesla5 par. międzyrzecka) śpiewają pieśń3 którą można uważać za dokończenie 
powyższej dumy 2 v. bracièńka 

1M* 
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Pływì, pływì, miīoj syniīoczku, pa uslm biereżkàm, 
Bo wydzie-że nisłàwaczka pa usìm dziewaczkàm. 
Tàmże, tàmże rybałówie rybu ławìli, 
Kràsnoj pànny Marusìcy syna zławìli. 
Prynieślì jeny jehó da pàna u pakóje, 
Pałażyli jeny jehó na czesówom stóle. 
Nakazàli1 usìm dzièwaczkam da sudù iścì, 
Da nà swaìch hałuowaczkach wienóczki nieścì. 
Kràsna pànna Marusìca naupieród iszłà, 
Jenà-że nà hałuowańcy wienkà ni niesłà. 
Badàj-że tó tamù pànu dabrà nie byłó, 
Szto jón miniè ćuomnaj nuoczy pasłàu pa winó! 
U tój bok iszłà, u tój bok iszłà, mièsiaczyk świecìu, 
Nazàd iszłà ćŭomnaj mīoczy, kazàk uchwacìu, 
Och, jón że mniè maładzièńkoj niesłàwu zrobiu. 

(Aleksàndra Dziemianówna) 

1948. G. Od m. Hrynek (w. Spodźwiły) 

Na zielónej łące Jaś konìki pàsie, 
Namówił Kasiulèńku, kab jeszczè i Zósiu. 
Majà Kasiùleńku, biery srèbra dósyć, 
Kab majè kóniczeńki mièli szto panasìć. 
A mój Jesiulèńku, nimà dóbruj wóli, 
Ni dàść mnie acièc i màtka kluczóu ad kamóry. 
Skaży, Kasiùleńku, że ciè głùwka bóli, 
To dàść, to dàść acièc i màtka kluczy ad kamóry. 
Matùla dùmała, szto Kàsia charùje, 
A Kàsia i z Jàsiem cèłu nŭocz mendrùje. 
Prymandrawàlisa da ciómnaho lèsu: 
Razbiràjsa, Kasiùleńka, z jedbàbu, z atłàsu! 
Ni na tóje bràła, kab jà i skidàła, 
A jà u swajè matùleńki szto dzièń tak chadzìła. 

v. zakazàli 
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Przywendrowàlisa da bystraji rèczki, 
Skidàj, skidàj, Kasiùleńka, panczószki, trzewìczki! 
A uziàu Jaś Kasiùlu pad bièłyje bóki, 
Ukìnuu Jaś Kasiùlu u dunàj hłybóki: 
Pływì, pływì, Kasiùleńka, ad kąnta da kąnta, 
Jeść tùt cztèry paniènaczki, a ty bèndziesz piąnta! 
A Kasiùla płynie, za brzègi chwatàje, 
A Jesièńko wièlki zràjca rùczki adpichàje. 
A Kàsieńka płynie, chùsteńkaju wìnie, 
Ratùj, ratùj, Jesiùleńku, kazàu, szto jà mìła! 
A pà Kasiùlency u zwanè zazwanìli, 
A pà Jàsiu, wièlkum zràjcu, złyje zaszumièli; 
A pà Kasiùlency ójciec, màtka płàcze, 
A pà Jàsiu zràjcy czórny wóran gràcze. 

(Hànna Słàdka) 

1949. W. m. Świsłocz 

Chódzić Marùsia pa czystamu pólu, 
Czàrno chùstko zawiązàna główa. 
A chtóże mnie zièleczka dastànie, 
Taj zà mnóju na kabièrcy stànie! 
Adazwàusie Jàsio maładzièńki: 
Da jàż tabiè zièleczko dastànu, 
Ja z tabóju na kabièrcy stànu. 
Jest u miniè try kóni na stàjni: 
Adzìn sìwy jak hółub siwièńki, 
Druhì czórny jak wóreń czernièńki, 
Tryējci bièły jak lèbiedź bielèńki. 
Sìwym kóniem móro pierapływu, 
Czórnym koniem póle pierajèdu, 
Bièłym kóniem da zièlja dajèdu. 
Stàu Jàsieńko zièljeczko kapàci, 

Stàła nad im zieziùlka kawàci: 
Pakìń, Jàsiu, zièljeczko kapàci, 
Jedź da dómu wiesièlo spraułàci! 
A Jàsieńko na padwór zjeżdżàje, 
A Kàsieńka akiènko szczyniàje, 
A Jàsieńko dźwièry aaczyniàje, 
A Kàsieńka za stólik siedàje. 
Oj, zagràjcie, pànie muzykàncie, 
To jà pajdù z Marysieju tańca. 
Lèwa rączka da tanóczku wiedziè, 
Pràwa rączka hóstry mièczyk niesiè. 
Raz pà kóniu, dwójczy pa Marùsi. 
Tabiè, koniu, za mórskajo zièlo, 
A Marùsi druhóje wiesièlo! 

(Jùlka Jakuszànka) 
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1950. Od Narwy (Waniewo) 

Je u Marùsi chàta na pamóści, 
Pryjèchali try kazakì u hóści, 
Odzión kàże: ja Marùsiu lublù, 
Druhì kàże: ja Marùsiu wóźmu, 
Trèjci kàże: na ruczniczkù stànu. 
Zabolèła Marùsi hoìóuka, 
Zachocièła zamórskaho zièłka: 
A chtóż mnie troch-zièla dostànie, 
Toj zo mnóju na ruczniczkù stànie. 
Odozwàusie kózak najmołódszy: 
Jest u meniè try kóni na stàjni, 
Ja Marùsi zièleczka dostànu. 
Odzión kónik jak hołub siwièńki, 
Druhł kónik jak wóron czórnieńki, 
Trèjci kónik jak lèbiedź bièleńki: 
Czórnym kóniam hóry pierejèdu, 
Druhìm kóniam móre piereplynu, 

Trècim kóniam troch-zièle dostànu, 
Z Marùsioju na ruczniczkù stànu. 
Stau kozaczók troch-zièlje kopàci, 
Stàła nad nim zezùlka kowàci: 
Kìdaj, kozàcze, troch-zièle kopàci, 
Uże u Marùsi wiesièleczko u chàci. 
Jèdzie kózak do dómu z troch-zièlem, 
Spotykàje Marùsiu z wiesièlem. 
A mójeż wy muzykànty łàdny, 
Zahràjcie mnie warszàwskiego wàlca, 
To jà pdjde z Marùsieju tàńca. 
W prawoj rùczce Marùsieńku wódzit, 
W lèwuj rùczce hóstru szàblu nósić. 
Cìcho, cìcho dubrówa szumièła, 
Jeszczè ciszszèj hołouka zlecièła. 
Oto tóbie, Marùsiu, wiesièle, 
Nie posyłàj kozàka po zièle! 

(Rózàlja Waszkiewiczèwna) 

1951. W. Od Brzestowicy i Świsloczy (w. Pacuje, Dworczany) 

Zaszumièła u barù sósanka, (2 r.) 
Zabalyèła Marysi hałówańka. (2 r.) 
Najèchało try kazàki z poykù (2 r.) 
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I źwiazàli Marysi hałóuku. (2 r.) 
Adzìn kàża: Ja Marysiu lublù! (2 r.) 
Druhl kàża: Ja Marysiu waźmù! (2 r.) 
Trèjci kàża: Ja nà szlùbi stànu! (2 r.) 
Oj, chtó ża mniè try-zièlje dastànie, (2 r.) 
Toj zà mnóju da szlùbańku stànie. (2 r.) 
Adazwàusie Jàsio maładzièńki: (2 r.) 
Jest u miniè try kóni na stàjni, (2 r.) 
To jà tabiè zièljsczko dastànu. (2 r.) 
Adzin bièły jak lèbiedź bièleńki, (2 r.) 
Druhì sìwy jak hółub sìweńki, (2 r.) 
Trèjci czórny jak wóran czornièńki. (2 r.) 
Bièłym koniem póle pierajèdu, (2 r.) 
Sìwym kóniem móre pierapłynu, (2 r.) 
Czórnym kóniem try-zièlje dastànu. (2 r.) 
Stau Jesièńko try zièlje kapàci, (2 r.) 
Stàła nad ìm zieziùla kawàci: (2 r.) 
Pakìń, Jàsiu, zièljeczko kapàci, (2 r.) 
Jedź Marysi wiesièle spraulàci. (2 r.) 
Tak Jesièńko no kanià siedàje, (2 r.) 
Prędkim krókam u waróta ujeżdżàje. (2 r.) 
Uziàu Jaś kónia za bièłu hryweńku, (2 r.) 
A Marysiu za pràwu rùczańku, (2 r.) 
A z pàd pàsa jedwàbnu nahàjenku. (2 r.) 
Raz pà kóniu, dwójczy pa Marysi. 
Tabiè, kóniu, za mórskaje zièlje, (2 r.) 
A Marysi druhóje wiesièle! (2 r.) 

(Borèjczyna) 

1952. L. Od Rożanki i Szczuczyna 

Oj, zà lyèsam, lyèsam, na krùhłum póli 
Pahublàu małŭojczyk waranyje koni. 
Da paszou małuojczyk waranych kóniej szukàć, 
Nie znaszou kóni waranièńkich, da harłà na dùbi. 
Oj, ty, harlè, ty siedzìsz wysóko, ty bàczysz dalóko, 
Oj, czy ty niè bàczyu màich kóniej waranièńkich ? 
Oj, ni bàczyu, ni wìdzieu twaich kóniej waranièńkich! 
Oj, uziàu małuōjczyk u bièłyje rùczki stryèlbu, 
Uziàu stryèlbu, da zastryèliu harłà na dùbi: 
Dzie hałuouka ypàła, tam cyērkouka stàła, 
A dziè krylca upàli, tam outàry stàli, 
A dziè mlożenki upàli, tam świèczańki stàli. 
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1953. W. Od Porozowa (w. Haniewicze) 

Oj, u lyèsi, na haryēsi (2 r.) 
Siedzìć sabiè zieziùleńka; 
Jenà kryèlja apuścìuszy, (2 r.) 
Na būok hałuouku schilìuszy. 
Pryletàje sakóleńko: (2 r.) 
Czym ni kujèsz, zazùleńko? 
Oj, jàkże mnie nì kawàci, (2 r.) 
Chuoczuć miniè z hètul źniàci, 
Pànu królu u rùczki dàci. (2 r.) 
Dam jà wièry zazùleczcy — 
Siedzièu ja u niwuolaczcy, (2 r.) 

Jeu jà cùkier z pałumìska, 
Piu m'uod, winó i z szklenìcy. (2 r.) 
Lyèpsza wóda u krynìcy 
Jak m"iīod, wino u szklenlcy, (2 r.) 
Lyēpsza u buoru jàhadaczka 
Jak u króla wyhadaczka. (2 r.) 
Staìć kùźnia pabièlana, 
A u tuōj kùźni kawàlczyki, (2 r.) 
Charószyje małubjczyki. 
Och, wy kùjcie, ni naczùjcie, (2 r.) 
Swahó czàsu ni marnùjcie. 

(Jùlka Husakóuska) 

1954. Sł. Od Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 

Màci syna, màci syna ażanìła, 
A niewièstki nie zlubìła. 
Pasłàła jejè u czystajo półe, 
Och, bièły luon da rwàci: 
Nie wyrwiesz lónu, nie-jdzì da dómu, 
Da naczùj u póli pry dalìnaczcy1. 
Muż wyjeżdżàje, wyjeżdżàje na wajnù, 
Prósić: Màtka-ż majà rŭodnaja, 
Hledzì, hledzì majè żónki maładóji! (2 r.) 

v. pad tapaiinaju 
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Jèdzie, jèdzie mìły z Ukraìny. 
Uhlèdzieu tapalù za try mìli. 

Pryjèchau da dómu: 

Màtka majà radnàja, szto tó u póli 
Za tapalìnańka siedzìć? 
Och, nie ladzì tapalìnańki, synku, 
Waźmi sak'yērku, satnł tapalìnku! 
Och, siekanùu raz, jenà zaźwinièła, 
Siekanùu druhi—zahawaryła: 
Ach, mìły-ż ty miīoj, sztoż ty cipièr zrabìu, 
Och, tyż miniè, młódu, zabìu, 
Majè dziètki malèńkije pasiraciu 
I sàm siebiè uduucóm zrabìu! 

Pryszōu da domu: 

Dy-j upàu màtcy radnój na nóżańki: 
Och, sztóż, màmaczka, zrabìła, 
Och, dziètki da majè pasiracìła, 
Miniè maładóho uduucóm naradzìła. 

(Taklùsia Tkaczuczyszka) 

1955. W. Od Łyskowa (Kuklicze) 

Staràja karczómka, 
Nówyja zawièsy, (2 r.) 
Addałà miniè màtka 
Za bóry, za lèsy. (2 r.) 
A jàk addawàła, 
Toj prykàzywała, (2 r.) 
Kab u swajè màtki 
Siem lèt nie bywàła. (2 r.) 
A jà maładàja 
Róku nie cierpièła, (2 r.) 
Da dà swajè màtki 
U sàd prylecièła. (2 r.) 
Jak pólam lecièła, 
To pólo zwinièło, (2 r.) 

Jak lèsam lecièła, 
To haljó szumièło. (2 r.) 
Samy stàrszy bratkó 
Nièszto pradawàje, (2 r.) 
Samy sieradólszy 
Matùli pytàje: (2 r.) 
Matùlu, matùlu, 
Zabjèm my zazùlu? (2 r.) 
Hèto nie zazùla, 
To siestrónka wàsza. (2 r.) 
Kalì to siestrónka, 
To prósim da dómu, (2 r.) 
A kalì zazùla, 
To lecì da bóru! (2 r.) 
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1956. W. Od Porozowa 
na mel. nr 1955 

Staràja karczómka, 
Nówyje zawièsy, (2 r.) 
Addałà miniè màtka 
Za bóry, za lèsy. (2 r.) 
A jàk addawàla, 
Toj pryhawary[wa]ła, (2 r.) 
Kab u swajè màtki 
Siem lèt nie bywàła. 
A jà maładàja 
Róku nie cierpièła1, (2 r.) 
Da dà swajè màtki 
U hóści prylecièła. (2 r.) 
Jak pólam lecièła, 
To pólo zwinièło, (2 r.) 
Jak lèsam lecièła, 
To haljó szumièło, (2 r.) 
Cièrez sad lecièła, 
Na wìszańcy sièła. (2 r.) 

A u sadù, sadóczku 
Try bracièjki chódziać, (2 r.) 
Usio sabiè hawórać. 
Stàrszy bratkó chódzić, (2 r.) 
Da usió pahledàje, 
Sierèdni bratkó chodzić, (2 r.) 
Da usió padśpieuwàje, 
Mièńszy bratkó chódzić, (2 r.) 
Matùli pytàje: 
Matùlu, matùlu, (2 r.) 
Czy zabìć zazùla? 
Oj, tó nie zazùla, (2 r.) 
Da wàsza siestrùla! 
A kali zazùlka, (2 r.) 
Led u biīor kawàci, 
A kalì siestrónka, (2 r.) 
Chadzì razmaulàci! 

1957. W. Od Hnieznej (w. Janysze) 

Na starój karczómcy2 stalówy3 zawièsy, 
Oj, addałà miniè màci za bóry, za lèsy. 
Jak aadawàła, to usió prykàzwała, 
Kab sièm lyèt u hóści ni bywàła. 

1 v. nie czekàła 2 v. kaiczómancy 3 v. nówyje 
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A jà maładzièńka na tóje ni upawàła, 
Da u rok prylecièła, na wiszancy sièła, 
Da z wìszanki upàła, wìszanku złamàła. 
Wyszou stàrszy bratkó, stryèlbu kuplàje, 
Sieradiīolszy bratkó stryelbu nabiwàje, 
A sàm miènszy bratkó z stryèlby zabiwàje. 
Bywàjcie zdarowy, tutèjszyje lùdzi, 
Praszù ni sudzìci, jak mniè tut niè bùdzie, 
Praszù spaminàci dobrymi sławàmi: 
Dzie tàja dzièuczyna z czórnymi brywàmi? 
Ci jenà zabìta, ci u niwólu uziàta? 
Nikóli niwólna, ni u bùdzień, ni u świàta. 

1958. L. Od Rożanki 

Kalina z malìnaju ni ràno razćwiłà, 
Nie paróju miniè màci zà muż addałà. 
I kazàła mnie màci try róki ni być. 

Nie byłà róczak, nie byłà druhì, 
Na tryējci róczak zachacièłosie. 
Oj, zrablùsie ja sìwaju ziaziùlaju, 
Da palaczù u matùlin sadóczak. 
Ci ni uczùje wojczańko z póla iduczy, 
Ci nì uczùje matùla u pieczyè pàlaczy, 

Ci nì uczùje siestrùnka rùtu póluczy, 
Ci nì uczùje bratkó kanià pójaczy? 
Oj, nì uczùu ojczańko z póla iduczy, 
Oj, nì uczùła matùla u pieczyē pàlaczy, 
Oj, ni uczùła siestrùnka rùtu póluczy, 
Da uczùu moj bracièjko kanià pojaczy: 
Kalì sìwa ziaziùla, lacì u szczyry buor, 
Kalì majà siestrùnka, lacì u mój dwiīor! 
Dzie ziaziùlka letàła, tam baryè sóchli, 
Dzie siratà chadzìła, tam ryèczki ciakll. 

1959. Ng. 

U łùzie kalìnu wadà padmyła, 
Nieszczàsnaja màtka nas paradzìła, 
Ni sabràuszy rózumu zà muż addałà, 
Wielèła u hóściejki try hódy nie iści. 
Ni paszłà ja hadoczak, ni paszłà druhi, 
A nà trèciom hadóczku zasmùciłasia, 
K màtcy u hóściejki zachacièłasia. 
Oj, zrablùsia sìwaju zazùleju, 

Palaczù ja czèraz szczyro póle, 
Siàdu ja nà suchój sośnie, 
Stànu ja kawàć żałóśnie. 
Wysyłàła màtaczka niewiàsty swajè: 
Niewiàsty, niewiàsty, łàstauki majè! 
Zławiècie ptàszaczku, szto u sadkù pajè. 
Kalì sìwa zazùla, lecì u husty buōr, 
Kalì nàsza siestryca, idzì k nàm za stół! 
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1960. W. Od Szydłowic (Ozeranki Wielkie) 

Ni chadzì, kazàcza, 
Łùham, bierehàmi, 
Oj, ni suszy dzieuczyny 
Z czŭornymi brywàmi. 
Jak nì waźmù czarnobrówu, 
To nì ażaniùsie, 
Oj, pajdù ja z hórańka 
U rèczku utaplùsie. 
Ni tapìś, kazàcza, 
Bo dùszu zahùbisz, 
Jèdźmo pawienczàjmosie, 
Kalì wièrnie lùbisz. 
Jèdziem my wienczàćsie, 
Stau kóń spatykàćsie, 
Oj, wièrniemsie, dzieuczynièńko, 
Bo szczàscie ni bùdzie. 
Paszóu kazàk haróju, 

Dzièuka dalinóju, 
Razćwłu kazàk rózaju, 
Dzièuka kalinóju. 
Na kazàku róza 
Stàła pasychàci, 
Na dzieuczyni kalina 
Stàła razćwitàci. 
Pryszłà Marùsina 
Kalìnu łamàci: 
Ustawàj, ustawàj, Marùsica, 
Da swahó dziciàci! 
O, jàk ża mniè ustàci, 
Hałouku padniàci, 
Syrà ziemlà, 
Żouty piasók, 
Ni mahù ja ustàci! 

(Stèfka Mikałuciànka) 

1961. W. Od Świsłoczy 

Oj, màci syna daj ażanìła, 
Maładój niewièstuchny daj niè zlubìła. (2 r.) 
Pasłàła synka na wajènaczku, 
Maładù niewièstuchnu bièły lon pałócì. (2 r.) 
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Nie apólasz lnu, nie-jdzi da dómu, 
A stàń u czystom pólu choć kalłnoju! (2 r.) 
Paszłà palóć lon, dàj nahnùłasa, 
Czyrwónajŭ kallnaju abiernùłasa. (2 r.) 
A ijèchau synók z wajènaczki, 
Uhlèdzieu kalìnańku za try mìlaczki, (2 r.) 
Byz jàsnaho słóneczka aświecłłasa, 
Byz bùjnaho wiètryku nachilłłasa. (2 r.) 
Pryjèchau synók daj dà dómańku, 
Daj upàu matùlancy na bièły nóhi: (2 r.) 
Matùlu majà, usièj świèt zmandrawàu, 
Takoje kalłnaczki u świècie nie widàu! (2 r.) 
Ej, waźmi, synku, óstru sak'yèrku, 
Oj, wytni, da wysieczy tùju kalłnku. (2 r.) 
Oj, jàk wytnuu raz—pachilłłasa, 
Da jàk wytnuu druhì—paprasłłasa: (2 r.) 
Nie rubàj miniè, ja młła twajà, 
A to nàm narabìła matùlka twajà, (2 r.) 
Szto my maładzièńki pażanilisa 
I na tój świetóczak paspieszylisa. 

Oj, màtka syna daj ażeniła, 
Maładój niewièstki daj nie źlubìła. 
Pajèdź ty, synku, na Ukraìnu, 
Maładàja niewièstka pójdzie lon pałóć: 
Kali apólesz, to idzł da dómu, 
A jàk nie apólesz, to stàń byłinaju! 
Jèchau mìły z Ukraìny, 
Paznàu bylłnu za try mìli, 
Szto bèz wiètryku wychilàjecsie 
I bèz słóneczka wyjaśniàjecsie. 

Pryjèchauszy da dómu 
Upàu matùli na nohi: 
Matùlu majà, szto zà nawinà, 
U czystum póli staić bylinà, 
Szto bèz wiètryku wychilàjecsie 
I bèz słóneczka wyjaśniàjecsie? 
Waźmì ty, synku, ostru siekièru, 
Ostrù siekièru i zetnì tùju bylłnu. 
Siekanùu ja ràz—nachilłłasie, 
Siekanùu druh'—-adazwàłasie. 

we w. Kowalowcach na mel. nr 167 

1962. W. Od m. Łyskowa (w. Haniewicze i Kuklicze) 
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1963. W. Od Hnieznej (Andrzejowce) 

Oj, màci syna da ażanìła, 
Maładój niewièstki da niè zlubiła. 
Wysłała syna u wièlku daróhu, 
Maładù niewièstu dróbny lon pałóć: 
Nie apólesz lónu, nie idzì da dómu, 
A wiernìsie u póli choć bylìnaju! 
Oj i jèchau mìły da z Ukralny, 
Och, paznàu bylìnku da za try mìli. 
Oj, màci, màci, szto zà nawłna? 
Oj, wyrasła u póli tónka bylìna! 
Oj, waźmì ty, synku, hóstru sekièrku, 
Oj, pajdzì, zatnì tùju bylìnku! 
Oj, rubnùu ja ràz, — nachillłasie, 
Rubnùu druhì raz — akazàłasie, 
Da majmù sèrdańku spadabàłasie. 
Nie sieczy miniè, ni rubàj miniè, 
Nie rubàj miniè, ja młła twajà, 
Nichtó tak ni zróbić, jak màtka twajà! 

(Jeryna Chfilónik) 

1964. G. M-ko Hołynka 

Oj, byu u matùli adzìn synóczek, 
Janà jeho maładóho dy-j i ażaniła, 
Maładój niwièstuchny da nie zlubłła. 
Wyprawiła synkà u wièlku daróżku, 
A maładù niewièstuchnu u póle lon pałóć: 
Nie spólesz lónu, nie idzì da dómu, 
Stań u czystum póluszku choć byllnaju! 
Pryjèchau synók z wièlkaj daróżki, 
Oj, upàu matùli na bièłyja nóżki: 
Matùla majà, usiej świèt zmandrawàu, 
Nigdziè takój bylłnaczki z ródu ni widàu! 
Ad bùjnaho wiètru nachilłłasa, 
Ad jàsnaho sołniejka aświecłłasa. 
Oj, waźmł, synku, hóstru sakłrku, 
Pajdzl, wytni, wyrubaj tùju byllnku! 
Oj, rubnùu jon ràz—nachilìłasa, 
Oj, rubnùu jon druhì raz—paprasìłasa: 
Oj, nł rusz miniè, nie rubàj miniè, ja miła twajà, 
Bo my maładyje pożanìlisia, 
Da nà toj świèt paszpieszylisia. 

(Michàś Hanieaià) 
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1965. L. Od m. Wasiliszek, par. Walorka 
(w. Zaprudzienie) 

Pajèchau miły z Ukraìny, 
Świekróuka niewièstku nauczàła: 
Pajdzì ty, dóńka, u czystaja póla, 
Adwiarnìsia, dóńka, kalìnkaju, 
Kalìnkaju, kalìnkaju, 
Czyrwónaju rabìnkaju. 
Bùdzia jèchać mìły z Ukraìny, 
Bùdzia wiaźcì sakièrku stalówiańku, 

Kab jà tójo znàła, szto zà mùżem hóro, 
Sedzièłab, hulàłab u swajè màtki u dóma. 
Na padwuor zjeżdżàje, trunóju witàje, 
Trunà malawàna—żūonka maładàja. 
Staìć tàja trunà dwàccać cztyry róki, 
Na piàty stupàje, trunà hawaryła: 
Albó ćyèło dàjcie, albo parubàjcie. 
Ułażyłab ja świókra, świókier nie umiràje, 
Ułażyłab świekróu, świekróu maładàja, 
Ułażyłab bràta, pustà bùdzie chàta, 

Bùdzia kalìnku rubàci, 
Bùdzia kalìnka hawaryci: 
Na sztó miniè rubàjasz, 
Ci ty miniè nie znàjasz? 
Twajà màtka zràdnica1 

U czysto pólo wypraulàła, 
Miniè nauczàła. 

(Jaroszewiczówa) 

Ułażyłab siestrónku, nie bùdzie haścìny, 
Ułażyłab màtku, ni bùdzie paràdku, 
Ułażyłab ja ŭojca, samy ślózki Ijùccsa, 
Ułażyłab ja dzièci, samà z żàlu zhìnu, 
Ułażyłab ja mùża, pa jóm wièlka tùha, 
Lehłàb ja użè samà, dzièteńki małyje, 
Haspadàrka zhłnie, dzièteńki małyje. 
Puścì miniè, trunà, choć ty na dwà róki, 
Choć ty na dwà róki, dziecièj hadawàci. 

(Nastùla Nówikawa) 

1966. W. Od Jałówki (Nowosady) 

1 zapewne zdradnica 
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1937. W. Od Szydłowic (Bancerowszczyzna) 
„Brat z siestrŭonkaju" (Bratki) 

Oj, na rànioj rallcy 
Ródzić żyto, pszanlca, (2 r.) 
A nà puoznoj ralìcy 
Rodzić kukól, miatllca. (2 r.) 
Nalecièli żurauli 
Da i pasièli na rali, (2 r.) 
Zabralìsie mużyki, 
Tarhùjucsie ab żankì. (2 r.) 
Z pièrszaj żóny dzièci miał, 
A z druhóju hadawàu, (2 r.) 
A z trèciaju parazsyłàu1: 
Idzlcie, dziètki, służyci, 
Niż màczasi hadzìci, (2 r.) 
Lèpszy czuży aśmaczók 
Jak màczachi kułaczók. (2 r.) 
Idzicie, dziètki, za mnóju, 
Ja pakażù darōhu 
Da sàmaho Albówa. (2 r.) 
A u Albówi na rynku, 
Pjuć siróty harèłku, (2 r.) 
A bahàty dzìwiesie, 
Czym siróta żywiesie. (2 r.) 
Ty, bahàty, ni dziwùj, 
Czym jà màju, tym żywù! (2 r.) 
Szynkàraczka maładà, 
Daj mniè miódu hàrcou dwa! (2 T.' 
Skidàj, Jàsiu, swiīōj żupàn, 

Tady tabiè miódu dam. (2 r.) 
Na szto tabiè moj żupàn, 
Kalì u rnirŭè hrószej zban? (2 r.) 
Kali u cibiè hrószej zban, 
Ja zà cibiè daczkù dam, (2 r.) 
A nì daczkù najmiczku, 
Charószaju pànnoczku. (2 r.) 
A u kaścièli ślub uzialì, 
A u kamóry spać lehli. (2 r.) 
Pytàjecsa Jàsieńko: 
Skul ty ródam, Kàsieńko? (2 r.) 
Na ìmienie Łajkóuna, 
Na prózwisko Carkouna. (2 r.) 
Pytàjecsa Kàsieńka: 
Skul ty ródam, Jàsieńku? (2 r.) 
Na imièni Łajkówicz, 
Na prūozwisko Carkówicz (2 r.) 
A Biīoh miniè paścierūT)h, 
Szto z siestróju spać ni lvīoh. (2 r.) 
Idzì, Jàsiu, da-j ty u lyès, 
Nichàj cibiè wiīouk izjèść! (2 r.) 
Oj, pójdziem my nà póle, 
Razsièjmosie abóje, (2 r.) 
Na mmè bùdzie żiīouty ćwiet, 
A na tóbie sini ćwiet, (2 r.) 
Bùduć lùdzi kwiàtki rwàć, 
Bràta, siestrù spaminàć. (2 r.) 

(Marysia Bajarczuczyszka) 

1 v. da i u świèt pawypraulàu 
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1968. N. Od m. Horodyszcza (w. Kołdyczewo pod Zaosiem) 

U póli tumàn apadàje, 
Pułk sałdàtou wyjeżdżàje: 
Tut nàm bràtcy naczawàci, 
Wóźmiem sabiè pa dzieuczàci1 (sic). 
Papàłasie siestrà bràtu; 
Uziàu jón jejè za rùczańku, 
Pawióu jejè u świetliczańku, 
Sam sieu u kàrty hràci, 
Wielèu dzièucy paścièl słàci. 
Dzièucza ścièle, wyściełàje, 
Ślózańkami paliwàje. 
Czahó, dzièucza, sìlno płàczasz, 

Czahó ciàżeńko uzdyhàjesz? 
Ci ty ródańku ni màjesz? 
O jà ródu wielìkaho, 
O jà bàćka bahàtaho: 
Byłó u baćkà dzièwiać synóu, 
A dziesiàtaja daczkà, 
Synè zraśli, u słùżbu paszlì, 
Daczkà zrasłà, zà muż paszłà 
Za kùpczyka maładóho, 
Za kràmniczka bahàtoho. 
Kupièc jèdzie kupczawàci, 
Wieziè żonu razmaulàci. 

(Hànka KJinkiewiczowna) 

1969. W. Od Szydłowic (Ozeranki Wielkie) 
na mel. nr 1882 

Woch, na haryè, na krutój 
Staìć jàwar zielanój, 
A z pàd tahó jàwara 
Wyszła udawà maładà. 
Paradzìła dwa synà 
Da u karabièc ułażyła, 
U cichì dunàj puścìła. 
U dwanàccatum róku 
Paszłà udawà pa wódu, 
Nahnùłasie wódu brać, 
Stau karabièl prypływàć. 
A z taho karablà 
Wyszło dwa małajcà, 

Pytàjucsa udawy: 
Ci ty lùbisz małajcy? 
A czamùż ja ni lublù, 
Za stàrszaho samà idù. 
Stàrszy staìć na czasù, 
Czèsze rùsuju kasù, 
Miènszy staìć na dałù, 
Uziràjecsa na udawù: 
Ach, ty udawà, ty udawà, 
Dzie tó ty dà widàła, 
Kab syn z màtkaj spàci loh? 
Jeszczè miniè Boh ścierŭoh, 
Kab z siestróju spàci lŭoh. 

(Adàm Mikałùć) 

1 w Lidzkiem koło Nowego Dwora mówią też: dzieuczaci, karowi itp. 
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1970. 

Syszóu mièsiac i zarà, 
Ustawàj, udawà maładà! (2 r.), 
Pa sadóczku chadzìła, 
Dwa synóczki uradzìła (2 r.) 
I u kitàjku spawiła, 
Da u karabièc ułażyła, (2 r.) 
U cìchi dunàj puściła. (2 r.) 
U osiemnàccatom hadù 
Pryszłà udówa pa wadù, (2 r.) 
Stàła udówa wódu brać, 
Oj, stàu karabièc prypływàć, (2 r.) 
Stàli udowu myszli1 brać. (2 r.) 
Ci ty, udówa, zabyła, 
Jak dwa synki uradzìła, (2 r.) 
U cichi dunàj upuścìła ? (2 r.) 

Adzin siedzìć u pieradù, 
Razhaniàje usio wadù, (2 r.) 
Druhì siedzić pa zadù, 
Pahladàje na udawù: (2 r.) 
A ty udawà, ty udawà, 
Da ci lùbisz, oj, ty nas, (2 r.) 
Da ci pŭōjdziasz za nàs? (2 r.) 
Za adnahó samà idù, 
Za druhóho docz dajù! (2 r.) 
Ach, ty udawà maładà, 
Durnà twajà haławà! (2 r.) 
Ci ty, udawà, zabyła, 
Jak dwà synkì uradzìła2 ? (2 r.) 
Oj, zà syna samà jdzièsz, 
Za druhóho docz dajèsz. 

(Taklùsia Kalmanìszka) 

1971. W. Od m. Porozowa (w. Hornostajewicze) 

Ach, ty udówa maładà, 
Durnà twajà haławà! (2 r.) 
Paradziła dwa synà, 
U kitàjku pawiłà, 

Z wierby kałysku zrabìła, 
U bystry dunàj puścìła. 
Ach, ty dunàj, ni szumì, 
Maìch dzietók ni budzì, 

1 v. dùmki 2 v. jak ty nas 



PODANIOWE 835 

A ryżeńki piesók, 
Ni karmì maìch dzietók. 
U dwienàccatom hadù 
Wyszła udówa pa wódu, 
Stàła jenà wódu brać, 
Stau karabièl prypływàć. 
A u tóm karabcy 
Dwa charószy małajcy: 
Ach, ty udówa maładà, 
Ci lùbisz dunajà? 

Ja dùnaja lublù, 
Za dùnaja zà muż idù, 
Za druhóho docz dajù. 
Adzìn staìć na dałù 
I hledzìć na udawù: 
Ach, ty udówa maładà, 
Durnà twajà haławà, 
Za syna samà idzièsz, 
A zà bràta daczkù dajèsz! 

(Marysia Łamaìcha) 

1972. Od m. Świsloczy 

Stàłasie u nàs nawinà — 
Ródzić udówa dwa synà. (2 r.) 
U karóbaczku ułażyła, 
U cichì dunàj puścìła: 
Cichì dunàj, nie hudzì, 
Maìch dziètok nie budzi, 
Niechàj majè dziètki śpiać 
Kab wyraśli za lyèt piać. 
Aż tàm piàtaho róku 
Paszłà udówa pa wódu, 
Stàła udówa wódu brać, 
Stau karabièc prypływàć. 
Ach, a u tóm karabcy 

1973.G. Od Brzostowicy (w. Golnie) 
na mel. nr 281 

Oj, tàm mandrawàło da dwà kràsnych małajcy, 
Jeny mandrawàli da ścìcha hawaryli: 
Sztó to, bràcie, bùdzie, sztó adnù u dwoch lubìli? 
Puojdziem, bràcie, da z hary, z hary na dalinu, 

105* 

Maładych dwa małajcy. 
Udówa wódu nabiràje, 
Na małójcy pahladàje. 
Oj, ty udowà, ty udowà, 
Czy lùbisz ty małajcà? 
Ja małojczyka lublù, 
Za małójczyka pajdù; 
Za stàrszaho samà idù, 
Za mièńszaho dóniu dajù. 
Syrà ziemlà, razstupisie, 
Ty udówańka, adstupìsie, 
Ty zà syna samà idzièsz, 
Bratówi siestrù dajèsz! 
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Da bùdziem stralàci u czyrwónu kalìnu. 
Och, a jàk strèliu, u samó sèrdejko ucyēliu. 
Sztó to, bràcie, bùdzie, u samó sèrdejko ucyèliu? 
Tabiè, bràcie, bùdzie da czyrwóna kalìna, 
A mniè maładómu maladàja dzieuczyna. 

(Hólka Janùszczykawa) 

1974. W. Od Wołkowyska (Dychnowce) 

Oj1, i zyszłó da dwà mièsiacy jàsnych, 
Tam mandrawàlo dwa małójczyki kràsnych, 
Jeny mandrawàli ścìcha, pamalèńku, 
Jeny namaulàli u dwóch Hanulèńku: 
Piībjdziem że my, bratkì, z hary da u dalinu, 
Bùdziem my stralàci u czyrwónu kalìnu! 
Oj, adzìn strèliu, kalìnu prestryèliu, 
Oj, druhì stryèliu, u sèrdańko ucyēliu. 
Otóż tabiè, bràcie, tàja Hanùleńka, 
A mniè na staraniè je druhàja dzièuka. 
Oj, dàj Bóża, Bóża, pryżdàć nidzièlańki, 
To pajdù ja u swàty da Hanùlańki. 
Oj, jà pajdù pad akiènco słuchàci, 
Ci bùdzie Hanùla swatóu prynimàci? 
Ci, Hanùla, pa mniè nie bùdziesz tużyci? 
Oj, jà nie tużyła—tużyci ni bùdu, 
Wy'dziesz za waróta, to jà cie zabùdu. 
Oj, Jàsio z stàjni konika wywódzić, 
A Hanùleńka da z żàlu dachódzić; 
Oj, Jàsio, Jàsio na kónia siedàje 
Uże Hanùleńka z żàlu pamiràje. 
Uże Jasiùleńka za krutójŭ harójŭ, 
Uże Hanùleńku, oj, czùciać wadóju. 
Wyjdu za waróta, huknù płàczuczy, 
Mo paczùje mìły z Ukraìny iduczy. 

Pieśń w związku z weselnymi 
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Syszłó, syszłó dwa mièsiacy jàsnyje, 
Tùdemaju iszłó dwa małójcy kràsnyje. 
Da iszlì, iszlì, ścìcha hawaryli, 
Oj, sztó dwŭoch adnù dzieuczynieńku palublli. 
Da adzìn kàża: Jenà majà bùdzie! 
A druhì kàża: Chìbie miniè ni bùdzie! 
Oj, padzièm my dà cièszczynyje sièni; 
Anóż nàsza cièszcza da wieczèraci sièła. 
Dóbry wièczór da radzónaja cièszcza! 
Ot tùt, tùtaka da nadzièjeńka jèszcza. 
Da idzì, ziàciu, da lichói hadzlny, 
Da ni mà tùtaka la cibiè dzieuczyny! 
Da badàj, cièszcza, da màrnie prapàła, 
Jak ty ad miniè da padarùnaczki bràła; 
Oj, sièm par czarawìczak da staptàła! 
Oj, waźmi, màtko, załatyje kluczyè, 
Oj, kiń jemù usie padarùnaczki u óczy! 
Oj, padzièm my dà z hary u dallnu, 
Oj, uwidzieli da czyrwónieńku kalìnu: 
Adzin stryēliu da u kalìnańki cyèliu, 
A druhì stryēliu da u małuojczyka cyèliu. 
Ot tabiè, kalina, da pièrwaja stryèłka, 
A tabiè, małójcu, da niè sùdżana dzièuka. 

(Halóna Lyèukiewiczycha) 

1976. W. Od m. Porozowa (w. Haniewicze) 
na mel. nr 1289 

Oj, zyszłó, zyszłó da dwà mièsiacy jàsnych, 
Oj, iszłó, iszłó da dwà małójczyki kràsnych. 
Iszlì sabie, iszlì i u dwóch hawaryli, 
Szto adnù dzièuku, adnù dzièuku u dwóch palubili. 

1975. Sł. Od Derewny i Rehotny (Studerowszczyzna) 
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Adzìn kàże, szto: Dzièuka majà bùdzie! 
A papówicz kàże: Chlba miniè nie bùdzie! 
Papówicz stau nà wysókaj harè, harè, 
A syn udówin stau dà pry zielónaj dubrówi, 
Papowicz stryēliu, to u dubróweńku cèliu, 
Syn udówin stryèliu, to i u papówicza cyèliu. 
Otoż tabiè, pópie, kalìnawa strèłka, 
A mniè maładómu da chorōszaja dzièuka. 

1977. W. Od Szydlowic (w. Bancerowszczyzna) 

Ustàła màci da kudzièli — 
Nimà corki na paścièli. 
Ustàła màci, zapłakàła — 
Nimà cèrki, dzie leżàła. 
Moj synóczku najmilèjszy, 
Biery kanià waranóho, 
Dahaniàj Kàsiu z Jàsiam. 
Dahanłli da u Walbówi, 
Stói Kàsia u złótoj główi. 
Chodzić Kàsia pa rynaczku, 
Nósić dzicià u chfartùszaczku. 
Adzìn bratkó winam wlta, 
DruhL bratkó zdrówia pyta, 
Tryèjci bratkó hółau znìma. 
Padàj, Kàsiu, rucznìk biàły, 
Padàj, Kàsiu, rucznìk biàły, 
Pozawiwàć Jàsiu ràny. 

(Marysia Bajarczuczyszka) 
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1978. W. Od m. Świsłoczy 
(w. Dworczany) 

Nie chadzì, Hryco, na wieczarnìcy, 
Tyje wieczarnìcy usijè czaraunlcy; 
Katóra dziewìca czarnobrywaja, 
Tàja czarounìca sprawiedlìwaja. 
U subótu da schóda zièlje kapàła, 
A u niedzièlu pieramywàła, 
A u paniedzièłak zièlje kryszyła, 
A u outórak zièlje suszyła, 
A u sièredu z pounóczy zièlje waryła, 
A u czećwièr z pałùdnia Hryca atrùciła. 
A u piàtnicu ràno màci dóniu bìła, 
Na sztó szèlma dónia Hrycu atrùciła! 
Oj màci, màci, żal uwàhi ni màje! 
Na szto że Hryca ràzom dwióch kachàje? 
Niechàj nie bùdzie ni tabiè, ni mniè, 
Niechàj że hnijè u syrój ziemlè. 
At, tabiè, Hrycu, takàja zapłàta — 
Czatyry dószki, ziemlànaja chàta! 

1979. Sk. Od Suchowoli i Korycina 
„Ryc" 

Ni chadzi Rycu na wieczerycu, 
Na wieczerycy usie czaraunìcy. 

Dzieuczyna młóda, czarnobrywàja, 
To czaraunìca sprawiedliwaja. 
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U niedzièlu ràno zièle kapàła, 
A u paniedzièłak zièle waryła, 
A u autórak pryhataulàła, 
A u sièradu Ryca paìła. 
Jak pryszóu czećwiór, toj i Ryc pamiór, 
Pryszłà piàtnica — chawàjuć Ryca, 
Pryszłà subóta—harèłku pìjuć. 
Pryszłà nidzièla—màci swaryła: 
Na szto ty, dóńku, Ryca sczàryła? 
Jon minìe lubìu, ja jehó lepièj, 
Na sztóż jon druhój trewìczki kupìu? 
Niechàj Ryc leżyć u syrój ziemlè, 
Niechàj ni bùdzie ani jój, ni mniè. 

(Paullna Dzieżkówna) 

1980. W. Od m. Łyskowa (w. Kuklicze) 

Oj, czyjeż to wały 
Pa barù chadzìłi? 
To taho kazakà, 
Szto my u tróch lublli! 
Oj, adnà lubiła — 
Kaszùleńki szyła, 
I druhà lubìła — 
Chùstaczki rubiła, 
Trèjciaja lubìła — 
Kazakà strucìła1. 
U panidzièłak ràno 
Zièljeczko źbiràła, 
A u utórak ràno 
Da pieramywàła, 
A u sièradu ràno 

Zièljeczko waryła, 
A u czećwièr ràno 
Kazakà strucìła. 
A u piàtnicu ràno 
Wièlka zèstka byłà, 
Szto dzièuka kazakà, 
Kazàka strucìła. 
A u subótu ràno 
Màci daczkù blła: 
Da nà szto ty, szèlmo, 
Kazakà strucìła! 
Màmo, mamulèńko! 
Żàl (u)wàhi ni màje, 
Na sztó kazàk szelma 
Try dzieuczyny màje! 

Lidzkie v. strùciła 
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1981. W. Od Świsłoczy 

Nie chadzì, Hrycu, na wieczarnłcy, 
Tyje wieczarnìcy usièje czaraunìcy. 
Katóra dzieuczyna czornobrywàja, 
Tàja czarounłca sprawiedlìwaja. 
A u niedzièlu ràno zièlje kapàła, 
A u paniedzìłak pieramywàła, 
A u outórak ràno zièlje kryszyła, 
U sièradu z póunaczy zièlje waryła, 
A u czaćwièr z pałùdnia Hrycu atrucìła1. 

U piàtnicu rànieńko màtka dóniu biła, 
Na sztó szèlma dónia Hrycu atrucìła. 
Oj, màtko, màtko, żàl uwàhi ni màje, 
Na sztóże Hryco nas dzwióch kachàje. 
Niechàj ni bùdzie ni tabiè, ni mniè, 
Niechàj że hnijè u syrój ziemlè! 
Oj, tabiè, Hrycu, takàja zapłàta— 
Czatyèry dószki, ziemlànaja chàta! 

1982. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 

Na błtum haścłncy karcziīōmka stajàła, 
Ach, lùli, da lùli, karcziībmka stajàła. 
A u tój karcziīōmcy da dwà czużazièmcy, 
Ach, lùli, da lùli, da dwà czużazièmcy. 

Adzìn czużazièmiec m'ubd, winó kuplàje, 
Ach, łùli itd. 
Druhł czużazièmiec dzièuku namaulàje, 
Ach, lùli itd. 

1 L[idzkie] v. atrùciła 
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Namŭowili dzièuku z czuornymi brywàmi, 
Ach, lùli itd. 
Da pawielì jejè ćŭomnymi lyèsàmi, 
Ach, lùli itd. 
Uwiezàli jejè da sŭosny kasàmi, 
Ach, lùli itd. 
Padpalìli sūosnu z wièrchu i z zyspódu, 
Ach, lùli itd. 
Jak siīosna haryèła, dzièuka hawaryła, 
Ach, lùli itd. 
Jak siìōsna zharyèła, dzièuka abamlyèła, 
Ach, lùli itd. 

Chto u lyèsi naczùje, niechàj tóje czùje, 
Ach, lùli itd. 
Niechàj miniè młódu z ahniù wyratuje, 
Ach, lùli itd. 
Katuoraja màtka adnù dŭoczku màje, 
Ach, lùli itd. 
Niechàj da karcziīōmki hulàć ni puszczàje, 
Ach, lùli itd. 
Bo tàja karczuomka wielika zradnìca, 
Ach, lùli itd. 
Jenà dzièuku zràdzić, na ahóń pasàdzić, 
Ach, lùli itd. 

(Ànna Słàdkawa; 

1983. Słc. Od m. Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 

Marùsieńka niedùża lażàła, 
Czórnym szóukam hałóuku zwiazàła. 
Pryjèchali try kazakì z piīouku, 
Razwiazàli Marùsi hałóuku. 
Adzìn kàża: Ja-j Marùsiu lublù! 
Druhi kàża: Ja-j Marùsiu waźmù! 
Trèjci kàża: Z Marùsiaju ja-j nà szlùbi 
Zahanùła Marùsia zahàdku: [stànu. 
Chto Marùsi trujzièlja dastània, 
Z Marùsiaju toj nà szlùbi stània. 
Abazwàusia Jasiùk maładzièńki: 
Jeść u mieniè try kóni na stàjni: 
Adzìn kónik jak hółub siwièńki, 
Druhì kónik jak wóran czarnièńki, 
Trèjci konik jak lèbiedź bièleńki. 
Siwym kanióm da móra dajèdu, 
Czórnym kanióm móra pierapłynu, 

Bièłym kanióm trujzièlja dastànu, 
Z Marùsiaju ja-j nà szlùbi stànu. 
Paszóu Jaś trujzièlja kapàci, 
Stàła nad ìm ziaziùlka kawàci: 
Kìdaj, Jàsiu, trujzièlja kapàci, 
Idzl Marùsi wiesièlja spraulàci. 
Jèdzie, jèdzie Marùsia z swatàmi. 
Wiali Jàsiu u póu daróhi stać, 
Wielì Jàsiu muzykam zahràć: 
Biary, Jàsiu, Marùsiu hùlać. 
U lyēwuju (sic) rùczku Marùsiu charószu, 
A u pràwuju da szàbielku hóstru. 
U czystum póli szàbielka źwinièła, 
Tak Marùsi hałóuka źlyècièła: 
Hètaż tabiè, Marùsiu, za tóje, 
Szto ty źwiełà Jàsia maładóha! 

(Anièla Masalówa) 
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1984. L. Od m. Różanki i Żeludka 

Zaszumièła zielenà dubróuka, 
Zabalyèła Marysi hałóuka. 
Chto Marysi zièlejka dastànie^ 
Toj ù Marysi najmilèjszym stànie. 
Ójciec kàża: Ja-j kanià ni màju! , 
A bràt kàża: Ja-j zièlejka ni znàju! 
Akazàusie Jàsieńko na dwórzy: 
O, jèst u miniè try kóniki na stàjni, 
Ja Marysi zièlejka dastànu! 
Adzin kónik jak wóran czernièńki, 
Druhi kónik jak hólub siwièńki1, 
Trèjci kónik jak bièleć [!] bièleńki. 
Czórnym kanióm póle pierajèdu, 
Sìwym kanióm móre pierapłynu, 
Bièłym kanióm zièlejka dastànu. 

Stàu Jàsieńko zièlejko kapàć, 
Stàu Jàsieńko żal aszybàć. 
Lecìć wóran usio gràczuczy: 
Pakìń, Jàsieńku, zièlejko kapàci, 
Uże twajà Marysieńka za druhóho paszłà! 
Oj, uziàu Jàsieńko u bièły rùczki szàblu, 
Da pajèchau Jàsieńko u kryżewy daróżki, 
Ażnó jèduć Marysi swatóczki. 
Zahràj, zahràj Marysin muzyczka, 
Ja pajdù z Marysiej patańcùju. 
Wyniau ostreńki miecz 
Da [zniau hałouku] z plyècz. 
Ot tabiè, Marysieńka, wiesièlje, 
A druhóje za zamórskoje zièlje, 
A trèjcie za czórno nasiènie! 

1985. W. Od Szydlowic (Ozeranki Wielkie) 

Żanà mùża pradałà. 
Nu, sztóż kamù dzièło? Pradałà. 
Oj2, jakóje kamù dzièło? Pradałà. 
Oj, nì dóraho uziałà. 
Nu, sztóż kamù dzièło? Uziałà. 
Oj, jakóje kamù dzièło? Uziałà. 
Pakupìła ja kanià. 
Nu, sztóż kamù dziełó? Ja kanià. 
Oj, jakóje kamù dzièło? Ja kania. 
Abharàła try palà, 
Nu, sztoż kamù dzièło? Try palà. 
Oj, jakóje kamù dzièło? Try palà. 

Nasièjała żyta ja. 
Nu, sztóż kamù dzièło? Żyta ja. 
Oj, jakóje kamù dzièło? Żyta ja. 
Pa rùskamu jaczmienià, 
Nu, sztoż kamù dzièło? Jaczmienià. 
Oj, jakóje kamù dzièło? Jaczmiemà. 
Narabìła sóładu. 
Nu, sztoż kamù dzièło? Sóładu. 
Oj, jakóje kamù dzièło? Sóładu. 

(Zósia Moszczànka) 

1 w Lidzkiem wielka rozmaitość w akcentowaniu, np.: milèńki i mìleńki, siwièńki i sìwieńki 
2 v a 
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1986. N. Od Mołczadzi 

Bylì nóczy ciómnyje, 
Szli śniehiè bièłyje, 
Szli wiètry bùjnyje, 
Szli dożdżè dróbnyje. 
Ciekłà rèczka bystraja, 
Tam wadzlca czystaja, 
Tam kazàk kanià poìu, 
Tam sùdar żanù tapìu. 
Sudàrynia, bàrynia, 
Ni tapłż mieniè u dzièń, 
Ni śmieszy ty ludzièj! 
Utapì mieniè u nóczy, 
Pakinuuszy dziètki spluczy. 

Sudàrynia, bàrynia, 
Hdzież nàsza màtuszka? 
Sudàrynia, bàrynia, 
Ni pràudu hawórysz! 
Och, wàszaja màtoczka 
U zielónom sadóczku, 
Czyrwónieńkije jàhadki rwioć. 
Sudàrynia, bàrynia, 
Ni pràudu hawórysz! 
Och, wàszaja màtuszka 
U syrój ziemlìcy hnijóć. 
Chódzić sùdar pa dwarè, 
Bièłyje rùki łómić. 

[zap.] Mierzej [ewski] 

1987a. W. Od Świsłoczy (Dworczany, Pacuje) 

Oj, paijèchau syn Danìło 
Z kazakàmi1 na wajnù2, 
Hàj, hàj, z kazakàmi na wajnù. 
Oj, pakinuu swajù żŭonku 
U matùli maładù, 
Hàj, hàj, u matùli maładù. 
Màtka jeho staryēńkaja 
Da usiù niīōczku nie spàła, 
Hàj, hàj (jw.) 
Jèna jemù maładómu 
Dróbny lìsty pisàła, 
Hàj, hàj (jw.) 
Twajà żuonka Marysieńka 
Swajè wólu uziàła, 
Hàj, hàj (jw.) 

Koni twajè waranyje 
Da pazajèżdżywała, 
Hàj, hàj (jw.) 
Wàły twajè paławyje 
Da pazahórywała. 
Hàj, hàj (jw.) 
A karūouki mlècznieńkije 
Da usió paspródawała, 
Hàj, hàj (jw.) 
Słùżki twajè wièrnieńkije 
Da parazhóniwała, 
Hàj, hàj (jw.) 
Trùnki twajè darahije 
Da pawyszèstwowała, 
Hàj, hàj (jw.) 

1 v. z mazuràmi, z maskalàmi 2 v. da Warszàwa na wajnù 
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Sùkni twajè jedwàbnyje1 

Da pawyszèstawała, 
Hàj, hàj (jw.) 
Synka2 twahó malèńkaho 
Lèdwo u grób nie uwiełà, 
Hàj, hàj (jw.) 
Pryjeżdżàje syn Daniło 
Z kazakàmi z tój wajny3, 
Hàj, hàj (jw.) 
Żenà jeho maładàja 
Da szczyreńko4 witàje, 
Hàj, hàj (jw.) 
Szybkim krokam, szybkim krokam 
Za waróta wybiehàje, 
Hàj, hàj (jw.) 
A Daniło da Marysi 
Słóuka nie pramoulàje, 
Hàj, hàj (jw.) 
Tólko u słùh ab szabièlku5 

Ach, chùcieńko pytàje, 
Hàj, hàj (jw.) 
Słùżki majè wièrnieńkije, 
Dàjcie najhastrèjszu miècz, 
Hàj, hàj (jw.) 
Niechàj zdymu swajój żóncy 
Ja hałówańku z plyècz, 
Hàj, hàj (jw.) 
Oj, jàk wywinuu Daniłko 
Da swajù óstruju miecz, 
Hàj, hàj (jw.) 
Tak skaciłasie Maryścy 
Da hałówańka z plyècz, 
Hàj, hàj (jw.) 
Pakaciłasie hałóuka 
Pa mieciónaj6 hùlicy, 
Hàj, hàj (jw.) 
Paliłàsie7 krou haràcza 
Pa zielónoj muràucy, 
Hàj, hàj, (jw.) 

Oj, tady paszóu Danìłko 
Swahó dwarà ahladàć, 
Hàj, hàj (jw.) 
Tady stàu jón maładzièńki 
Ach, bièły rùczki łamàć, 
Hàj, hàj (jw.) 
Koni jehó waranyje 
Pazastóiwalisie, 
Hàj hàj, (jw.) 
Wàły jehó paławyje 
Pazabùiwalisie, 
Hàj, hàj (jw.) 
A kariīōuki małócznyje 
Paprypłódżywalisie, 
Hàj, hàj (jw.) 
Słùżki jehó wièrnieńkije 
Nie pasmùczywalisie, 
Hàj, jàj (jw.) 
Trùnki jehó sałódkije 
Da pazaplèśniwali, 
Hàj, hàj (jw.) • 
Sùkni jehó jedwàbnyje 
Aż paźlèżywalisie, 
Hàj, hàj (jw.) 
Màmki, niàńki, màmki, niàńki 
Da pa zastólju siedziàć 
Hàj, hàj (jw.) 
Synka jehó malèńkaho 
Da na rùczańkach dzierżàć, 
Hàj, hàj (jw.) 
Cipièr tabiè, majà màtko, 
Aż try hrachì na duszè, 
Hàj, hàj (jw.) 
Ach, adzin hryèch, ach, adzìn hryech, 
Ach, szto Marysiańki nièt, 
Hàj, hàj (jw.) 
Ach, druhi hryèch, ach, druhi hryèch, 
Sztó dziecìnka siróta, 
Hàj, hàj ()w.) 

Ach, tryejci hryech, ach, tryejci hryech, 
Sztó ja udawièc małady, 
Hàj, hàj (jw.) 

1 v. jedbàbnyje 2 v. synkà a v. da z Warszàwa, z toj wajny 4 v. szczyrèńko 5 v. szà-
bielku 6 v. miècionaj 7 v. pallłasie 
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1987b. W. Od Hnieznej i Szydłowic (w. Ozeranki Wielkie) 

[Oj, pajechau syn Daniło... itd., jak pod nr 1987a] 
(Maryla Bojarczykowa) 

1988. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 

Oj, pajèchau syn Daniłko na wajnù wajewàć, 
Swajù żuonku Kacierynku u nówy dwuor panawàć. 
Jehó màci staràja wièlmi chitraja bylà, 
Da usió dzièń czeraz dzièń da syna listy pisàła: 
Oj, wiernìsie, syn Daniłko, da nówaho dwarà, 
Twajà żùonka Kacierynka usiu wólu paniałà. 
Usiù wólu paniałà, da hulàci paczałà; 
Jenà twaì wróny kóni pazajèżdżywała, 
Jenà twaì sìwy wóły pazahórywała, 
Jenà twajè wièrny słùhi pazahóniwała, 
Jenà twaì hóstry szàbli pawytùpliwała, 
Jenà twai drógi sùkni pazapyliwała. 
Pryjèchau syn Daniłko pad nówyje waróta, 
Stuk, hrùk kapytkaju: Hej, adczynì mnie warota! 
Kacieryna padbieżàła, adczynìła waróta, 
A jiīōn miecz i-zzà plyēcz i zniàu jiīoj hałūouku z plyècz. 
I paszóu syn Daniłko da stajènki hledzièć: 
A u tój stajèncy sìwieńkije kóniki rżać, 
A u tój abórańcy siwyje wóliki bujàć, 
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Jehó wièrnyje słuhi pa zàstójleczkach siedziàć, 
Jehó hóstryje szabièlki usie nà ściènach wisiàć, 
Jehó drógije sùkni pa kufèreczkach leżàć. 
I paszóu syn Danìłko da świetlìczki daj hledzièć, 
A u tój świetlìczańcy da kałysàńka wisìć, 
A u tój kałysańcy dziecìnaczka da leżyć. 
A cipièr że, majà màtko, try hrechì na duszy: 
Adzin hryèch, majà màtko—Kacierynaczki nimà, 
A druhi hryèch, majà màtko — dziecina małàja, 
A trèjci hryèch, majà màtko, szto jà sam udawièc, 
A cipièr że, majà màtko, majój pièsiency kanièc. 

(Marynia Wysócka) 

1989. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 

Ej, syszło, syszłó sónnieczko 
U kùtnieje akkonnieczko, 
Muż żanù tapìć wiedziè. 
Żanà mùża spràszŭwaje: 
Ni tapì miniè u dzièń, u dzièń, 
Da tapì miniè u naczyè. 
Na zàutra rànieńko 
Pàli(') śniehiè bièłyje, 
I ślyèdóczki świeżyje, 
Tam dzièwańka myłasia, 
Jenà wymywàłasia, 

Jenà dziwawàłasia, 
Jenà dzìwo bàczyła. 
Ach, ty majà dóczaczka, 
Jakàja ty ùmna, 
Umnàja, razùmnaja! 
Paszłà wàsza màmaczka 
U lyès pa jàhody. 
Ach, ty miīój uojczeńko, 
Mŭoj rŭodnieńki, 
Nàszaja màmaczka 
U bystruoj ryèczancy! 

(Pałùsia Leukièwiczycha) 
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1990. L. Od Szczuczyna i Rożanki 

Z hàju kónik wybiehàja, 
Na kóniku kazàk wyjehdżàja. 
Wyjehdżaja, na skrypańcy hràja, 
Strunà struniè hółas padawàja. 
Màci syna ścìcha nauczàja, 
Czamù synók żónki ni karàja. 
O, kuplù ja nahàjku nawièńku, 
Da ukaràju żónku maładzièńku. 
A ź wieczóra kamóra źwinièła, 
A z póunaczy nahàjka źwinièła, 
A nà rànku żónka nie żywa, 
Lażyć janà jak jàhada sinia. 
Staić mìły bièły jak lipìna: 
Oj, màci, màci, paràdnica u chàci, 
Paràdź ża mniè, dzie jajè schawàci? 
Wiezì, wiezì, synku, na tórh pradawàci. 
Oj, tam jajè kuplàci ni bùduć, 
Usièńki jajè paznawàć bùduć. 
Wykapaj, synku, hłybóku mahiłu, 
Pasadzi pad jóju czyrwónu kalinu. 
Tólki mìłu u sadù pachawàli, 
Aż jajè dwa bratkiè na padwór źjèchali. 
Stàrszy bratkó z kónika zsiedàja, 
A mnièjszy bratkó siestrónki pytàja: 
Ci zdarówa nàsza siestrùnaczka ? 

Nàsza siestrùnaczka, ci zdarówa ródna? 
Och, zdarówa wàsza siestrùnaczka ródna; 
U czystum póli pszaniczańku póla. 
Pakìń, bratkó, miódam, winam witàć, 
Da pajèdziem u czysta póla siestrùnki szukàć. 
Da waźmièm ża skrypańku z sabóju, 
Da zajhràjem swajù hórku dólu. 
Oj, ustàń, mìłaja, kalina zradzìła! 
Nichàj ródzić, choć dà ziamli hniècsa, 
Użè majó syèrca da ciè ni wièrniecsa. 
Ustawàj, mìła, pszanica źwiłàsia! 
Nichàj ujècsa, choć dà ziamlì hniècsa, 
Użè majó syèrca da ciè ni wièrniecsa. 
Ustawàj, mìła, mały synók płàcza! 
Nichàj płàcza, nichàj pryzabùdzia, 
Nichàj ża jón znàja, szto màtki ni bùdzia. 
Ustàń ża, mìła, karouki rykàjuć! 
Puskàj byczkiè, nichàj wysysàjuć. 
Ustàń, mìła, nà tabiè wìna i miódu! 
Ja wìna i mìódu nie piłà z ródu. 
Ustàń, mìła, nà tabiè haryēłki! 
Adchilìsia, szukàj sabiè dzièuki! 
Ustàń, mìła, nà tabiè pìwa! 
Adchilisia, daunó ja niè żywa! 

1991. W. Od Świsłoczy (Pacuje, Dworczany) 

Ach, żanà mùża da-j nie zlubìła, 
Uziałà jehó daj i zaduszyła. 
(Achj) pałażyła u kamory pad aknom, 
Nakryła tónkim, bièłym pałatnóm. 
(Ach,) pryjeżdżàje dwa bratóczki rodnych: 
Bratawàja, dzie nàsz rodny bratók? 
(Ach,) pajèchau da Wałkałyska1 u pryjom, 
Boh wièdaje, ci pawièrniecsie jón. 

Ach, u pryjomi my sàmi bywàli, 
Swahó bracièjka tam nie widàli2. 
Ach, bratawàja, (ty) lebiódka nàsza, 
Sztóż to lażyć u kamóry pad aknóm, 
Nakryto tónkim, bièłym pałatnom, 
My nie znàjem, nie wièdajem ab tóm? 
(Ach,) tùt ź wieczóra dwa kazàki byli, 
A z paunóczy rybałoucy pìli, 

i = w*ołkowyska 2 v. bàczyli 
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Ach, i zławìli rybu lèbiedzia, 
Pałażyli u kamóry pad aknóm, 
Ach, pałażyli u kamóry pad aknóm, 
Daj nakryli tónkim, bièłym pałatnóm. 
(Ach,) bratawàja, ty lebiódka nàsza, 
Aaczynì nam nówuju kamóru! 
(Ach,) u czystom póli pszanìca zradziła, 
Tam ja młóda pałóci chadziła, 
(Ach,), tam ja młoda pałóci chadzlła, 
Ad kamóry klùczyki zhubìła. 

Zaźwì że nam ślesaróu1, kawalóu, 
Kab skawàli klùczyki u kamóru, 
(Ach,) àlbo daj nam óstreńkich saki-èrou. 
Wysieczemo my dźwièry u kamóru. 
Ach, jak stàli u kamoru dźwièry siècz, 
Tady stàła bratowièńkaja mhlèć. 
Ach, bratawàja, (ty) lebiódka nàsza, 
Ach, sztó zrabìła bràtku nàszamu? 
Ach, uziàu że bràtko da óstruju miècz, 
Daj ściàu bratawièńkuj hałóuku z plyecz. 

1992. Sł. Od m. Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 

Da żanà mùża daj źniewìdzieła, 
Da zabiła, da zayezała, 
Pałażyła u kamóry pad aknóm, 
Nakryła tónkim, bièłym pałatnóm. 
Pryjèchało dwa bracièjki sakały: 
Bratawàja, tyż lebióduszka nàsza, 
Dzież padzièła bracièjka sakałà? 
Dziewiarówie, sakały wy majè, 
Pajèchau brat da usió wójsko dzierżàć, 
Da Bóh wièdaje, ci wièrniecsia nazàd? 
Bratawàja, ty lebioduszka nàsza, 
A sztó u ciebiè dà za krou na ścieniè? 
Dziewiarówie, sakałyż wy majè, 
Naryēzałasie kuryèj da husièj, 
Spadziewàłasie mileńkich haścièj. 
Bratawàja, tyż !ebióduszka nàsza, 
A sztó u ciebiè da za hóści byli? 
A z wièczara wieczarniczki bylì, 

A z pounoczy rybałuōjczyki płyli, 
Zławili szczùku rybu, lèbiedzia, 
Pałażyli u kamóry pad aknóm, 
Da nakiyli tónkim, bièłym pałatnóm. 
Bratawàja, tyż lebioduszka nàsza, 
Oj, dàjża nam załacièńki klùczy, 
Da pahladzièć szczùki ryby, lèbiedzi? 
Dziewiarówie, sakały wy majè, 
U czystom póli pszanìczańka2 zradziła, 
Ja-j maładà da pałóć chadiila, 
Załacièńkije kluczyè zhubiła. 
Bratawàja, tyż lebióduszka nàsza, 
Ot, my skàżam kawalyè syskàć, 
Załatyje kluczye zrabìć. 
Dziewiarówie, sakały wy majè, 
Nie rabiècie załacièńkich kluczóu, 
Da zrabiècie hóstruju miecz, 
Da zdymiècie mnie hałóuku z plyècz. 

(Pałùsia Lei}kièwiczawa) 

1 v. ślèsarou '- v. pszaià 
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Oj, bratawàja, ty lebiódaczka majà, 
Dzie padzièła swahó mùża sakałà? 
A zabìła, da zaryèzała, 
Pałażyła u kamóry pad aknóm, 
Da nakryła tónkim, bièłym pałatnóm. 
Pryjèchała usia radnià jejè: 
Bratawàja majà, lebiódaczka majà, 

Bratawièńka, ty lebiodańka nàsza, 
Dzie padzièła da bràciejka sakałà? 
Dzièwiaratka, wy sakóliki majè, 
Da pajèchau u pryjūom, u pryjuom, 
Biīōh wièdaje, da ci wièrniecca juon! 
Bratawièńka, ty lebiódańka nàsza, 
Da sztó u ciebiè da zà króu na ścieniè? 
Dzièwiaratka, wy sakóliki majè, 
Naryèzała da husièj, da kurèj, 
Spadziewàłasia ja nimmīożka haścièj. 
Bratawièńka, ty łebiodańka nàsza, 
Da sztó u ciebiè da za ahóńczyk harèu? 

Dzie padzièła swahó mùża sakałà? 
Oj, pajèchau sakół muż u daróżanku, 
Da użèż tamù trèjci dzieniók jak nimà. 
Bùdu, bùdu iz darahì wyhledàć, 
Jak pryjèdzie moj mìleńki, 
To tahdy ja nakazù, 
Usiu pràudańku skażù. 

(Dominisia Kùkla) 

Dzièwiaratka, wy sakółiki majè, 
Uczóra z wieczóra da papradùszki byli, 
A z puołnóczy rybalóuczyki byli. 
Da zławìli szczùku rybu akunià, 
Pałażyli i u kamóry pad aknom, 
Da nakryli tuonkim, bièłym pałatnóm. 
Bratawièńka, tyż lebiódańka nàsza, 
Da dàjża nam złóty klucz ad kamóry! 
Dzièwiaratka, wy sakóliki majè, 
U czystom półi pszanìczańku pałóła, 
Da zhubìła złóty klucz ad kamóry. 

1994. Słc. Od m. Lachowicz 1 Klecka (w. Szczasnowicze) . 

1993. W. Od m. Łyskowa (w. Kuklicze) 
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Bratowièńka, ty lebiódańka nàsza, 
Da jèść u nàs chltry, mùdry kawalèc, 
Jūon daróbić złóty klùczyk k kamóry. 

Dzièwiaratka, wy sakóliki majè, 
Da waźmiècie hóstru miecz, hóstru miecz, 
Źnimiècia mnie hałūowaczku iz plècz. 

(Anièla Masalówa) 

1995. W. Od m. Świsioczy 
na mel. „Po ogrodzie chodziła, pani pana zabiła..." 

A u nidzièlu, nidzièlu, 
Paszli dzièuki na zièlje, 
Razasłàli złóto, miedź, 
Aż prychódzić da ìch pan, 
Z ródu, z pièkła sam szatàn. 
Jak siè màcie pànnaczki, 
Troìch dziatok màtaczki? 
Najjaśnièjszy pryncypàle, 
Z rodu, z pièkła szatànie! 
Pa czóm, dzièuki, paznàli, 
Że miniè tak nazwàli? 
Pa kónikach waranych, 
Pa siedèłkach smalanych. 
Uzielì pànnu z za dwarù, 
Panieślì da barù, 

Prynieślì pad pièkło, 
Pasadzìli na krèsło. 
Nàd jèju smałŭ tapìli, 
Na jejè smałà kàpała, 
Jenà hłośno płàkała. 
Siedzìć pànna z dalèka, 
Abàczyła człowièka: 
Idzì, człówiek, da dómu, 
Nie każy nic nikómu, 
Ni ójcu, ni màciery. 
Niechàj haworać pàciary, 
Niechàj ubóhim uże nie dajùć, 
Bo miniè stul nie wymuć, 
Bo jà u pièkli zostajùsie, 
Nlgdy nie wyzwalùsie. 

1996. Ng. 

A u niedzièlu, niedzièlu 
Paszlì dzièuki na zièlje, 
Razasłàli złoto, miedź, 
Stàli sabiè wienkiè wić. 
Aż prychodzić da lch pan, 
Z ródu pièkła sam szatàn. 
Dzień dóbry, dzièwaczki, 
Twaich dziatók màtaczki! 
O, najwyższy atamànie, 
Z ródu, z pièkła szatànie! 
Pacziīom, dzièuki, paznàli, 
Że mniè tàkim nazwàli? 
Pa konikach waranych, 
Pa siadèłkach smàlanych. 
Uziali dzièuku sa dwarù 

I panieśli da barù, 
Prynieśli pad warótaczki, 
Pasadzìli na krèśle. 
Nad nièj smałù tapìli, 
Na nièj smałà kàpała, 
Janà hłósno płàkała. 
Siedzìć dzièuka zdalèka, 
Abàczyła człowièka: 
Idzì, człowiek, da dómu, 
Niczóho nie hawary nikómu, 
Ni wójcu, ni màciery. 
Niechàj hawórać pàciery, 
Niech ubóhim dajùć, 
Bo jà u pièkle zastajù. 
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1997. L. Od Wasiliszek (w. Korewicźe) 

Oj, u nidzielu na ranku 
Pojszla panna do sadu, 
Oho, oho, ho, 
Pojszła panna do sadu! 
Stała panna wianak wić 
I o Bogu nie myślić, 
Oho, oho, ho, 
I o Bogu nie myślić! 
Oj1, przyjechał do niej pan, 
Samy starszy szatan, 
Oho itd. (jw.) 
Poczem, panna, poznała, 
Że mnie takim nazwała, 
Oho itd. (jw.) 
Czy pa koniu uronemu, 
Czy pa siodlu smolnemu? 
Oho itd. (jw.) 
I pa koniu uronemu, 
I pa siodłu smolnemu, 
Oho itd. (jw.) 
Siadaj, panna, na mūoj koń, 
My pojedziem u nowy dwubr, 
Oho itd. (jw.) 

Oj, ja siadam, nie siadam, 
Pójda z mamo pogadam, 
Oho itd. (jw.) 
Oj, wsadzili do smoły 
I nakryli wiekiem, 
Oho, oho, ho 
I nakryli wiekiem, 
Oho itd. (jw.) 
Zobaczyła człowieka, 
Oho itd. (jw.) 
Oj, człowiecze, człowiecze, 
Ci nie idziesz do domu? 
Oho itd. (jw.) 
Kiedy idziesz do domu, 
To nie gadaj nikomu, 
Oho itd. (jw.) 
Tyłko jednej macierzy, 
Niech nie mówi pacierzy, 
Oho itd. (jw.) 
Niech ubogim nie daje, 
Bo ja w piekle zostaje, 
Oho itd. (jw.) 

1998. L. Od m. Różanki, Żehidka 

Oj, dzież tyje dwa kóniki waranyje? 
Oj, dzièż tyje dwa bràciejki maładyje, 
Szto u krèsiełkach siedziàć, ab żenìćbu 
Ab bràtniu nielùbu żenù ? [haworać, 
Och, pajdzièm da dóbraho kawalà, 

Och, zrablóm my dwà hóstryje taparà. 
Och, pajdzièm my dà u ciómnyje łuhà, 
Zsieczóm my dwà zielónyje dubà 
I zrablóm my dwà malowàny czełnà. 
A usàdzim my bràtniu nielùbu żanù, 

1 v. jak 
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Och, pùścim my dà na bystruju wadù. 
Och, sàm pajdù na wysókuju harù, 
Oj i hlànu da pàd jàsnaju zarù: 
Ci wisókaja jàsna ziīorańka zyszlà, 
Ci dalŭoka bràtnia nielùbaja żanà? 

Oj, wiernlsia, bràtnia nielùba żanà, 
Oj, dà miniè bièdnaho małajcà! 
Och, nie wiernùsia ja dà cibiè dùrnaho, 
Och, wiernùsie ja dà małych dzietók, 
Och, dlà dróbnych siróckich ślezok. 

1999. Sł. Od Derewny i Rehotny (Studerowszczyzna, Horka) 

Oj, u pièrszuoj drużyni szàbielki bliszczàć, 
Hèj, da hèj, szàbielki bliszczàć. 
Oj, u druhój drużyni kóniczeńki rżać, 
Hèj, da hèj, kóniczeńki rżać. 
Oj, u trèjcioj drużyni brat bràta zabìu, 
Hèj, da hèj, brat bràta zabìu! 
Oj, brat bràta zabìu, sieu łìsty pisàć, 
Hèj, da hèj, sieu lìsty pisàć. 
Oj, sieu lìsty pisàć, da màteńki słać, 
Hèj, da hèj, da màteńki słać: 
Prybùdź, prybùdź, màmaczko, synóczka chawàć, 
Hèj, da hèj, synóczka chawàć! 
Wajewàli, màmaczko, praz try lyèci u dwiīoch, 
Hèj, da hèj, praz try lyèci u dwŭoch. 
Wo, lubiłi, màmaczko, dzièuku pa dwùoch, u dwuoch, 
Hèj, da hèj, dzièuku pa dwiībch, u dwiībch. 
Da jèchali, màmaczko, cièraz jejè dwiīōr, 
Hèj, da hèj, cièraz jejè dwiīor, 
Takì, majà màmaczko, kałpàk miīoj upàu, 
Hèj, da hèj, kałpàk miīoj upàu. 
A jà jehó, màmaczko, praslu, kab padniàu, 
Hèj, da hèj, prasìu, kab padniàu. 
A jón, majà màmaczko, kałpaczkà ni dàu, 
Hèj, da hèj, kałpaczkà ni dàu, 
Tak jà jemù, màmaczko, hałówańku źniau, 
Hèj, da hèj, hałowańku źniau. 
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Ni paśpièła màtańka synóczka chawàć, 
Hèj, da hèj, synóczka chawàć, 
Da paśpièła màtańka, dzie sudy sudziàć, 
Hèj, da hèj, dzie sudy sudziàć. 

(Taklùsia Kałmanìszka) 

2000. W. Od Łyskowa (Kuklicze) 

Ci diībł, ci harà, ci tumàn, ci dóżdż? 
Ni dŭoł, ni harà, ni tumàn, ni dóżdż, 
Iszło try pałki da usió kómica. 
A u pièrszum pałkù szàbielki braszczàć, 
A u druhóm pałkù nawìny czuwàć, 
A u trèjciom pałkù brat bràta zabìu, 
Brat bràta zabiUj hałóuku zrublu. 
Trè listy pisàć, da màtki pasłàć. 

Och, stàła màtoczka listy czytàć, 
Och, listy czytàć, daj sìlnie płàkać: 
A mūoj synóczku, sztoż ty narabìu, 
Swajmù bracièjku hałóuku zrubìu. 
Ja jemù kazàu kanià asiedłàć, 
Kanià asiedłàć, daj kanià padàć, 
Szàbielka majà achficyèrskaja, 
Móładość majà kawalèrskaja! 

(Dominlsia Kùkła) 

2001. Od Zelwy (ok. Krzesła) 

A y niedzièlu ràno sónieńko uschódzić, 
Tam mŭoj młleńki pa sadóczku chódzić, 
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Dziecìnu małùju na rùczańkach nósić. 
Ustawàj, mìłaja, dziecìna płàcza! 
Niechàj płàcza, niechàj tóje znàja, 
Szto màmy nie màja! 
Ustawàj, młłaja, karóuki rykàjuć! 
Wypuszczàj cielàtka, niechàj wysysàjuć! 
Ustawàj, mlłaja, kóni u stàjni rżuć! 
Wypuszczàj na ùłaczku, niechàj pahulàjuć! 
Ustawàj, mìłaja, żyto uradzìło! 
Niechàj ródzić choć u truby ujècsie, 
Uże majó sèrdeńko nazàd nie wiernièccsie. 
Ustawàj że, mìła, haspadàrka hìnia! 
Niechàj hinia, niechàj pahinàja, 
Biery maładùju—niechàj papraulàja. 

2002. W. Od m. Hnieznej (w. Kusińce) 

Czemù, kŭina, u cieniù stóisz? 
Czy ty, kalłno, sùszy bóisz? (2 r.) 
Oj, kàb ja sùszy ni bajàła, 
Tob jà u cienioczku ni stajàła, 
Da i stajàłab pad haràmi, 
Rauniawàłasieb z jawaràmi. 
A nà jawarù usiej żóuty ćwiet, 
Mandrùj, dzièuka, za mnóju usiej świèt. 
Kab jà mamùni ni bajàła, 
Tob jà z Jàsieńkiem mandrawàła. 
Dółam, dółam, da dalìnaju, 
Jèdzie bracìszak krałnaju, 
Wieziè siestrùncy padàraczki, 
Czórnu kitàjku, sukiènaczki. 

Oj, włtam, włtam, sióstro mojà, 
Czyjèż dziècko na rèku twójem? 
Sąsiàdka bydło popędziła 
I mniè to dziècko porzuciła. 
Wyniau bracìszek hostry mièczyk 
I źniau siestrùncy hółau z plèczyk. 
A tóje dziècko małó było 
I dó Jàsieńka przemówiło: 
Tóbie, Jàsiu, siem żón bèdzie, 
Mnie mamùni drùgiej nie bèdzie, 
Tabie, Jàsiu, żónka u wianoczku, 
Majà màma leżyć u piesóczku, 
Tabiè, Jàsieńku, usio skrypaczki, 
A mniè małómu da ślózaczki. 

(Stèfka Znajdzìńska) 
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Kalłna, malina ràno1 zaćwiłà, 
Oj, u lichùju pórańku màtka radzłła, 
Nie dàuszy2 rózumu zà muż aadàła, 
Da kazàła màci siem hŭod nie bywàci. 
Oj, dà byłà hadók, da byłà druhì, 
A nà tryèjci hadóczak zasmùciłasie. 
Siàdu ja, upadù, słniaju mhłóju, 
O zrablùsie ja3 sìwaju zazulóju, 
Paleczù4 ja u màtczyn sadók kukawàć. 
Cièraz buor lecièła, hūorku kalìnu jèła, 
Cièraz łuhł płyłà, tùju wódu piłà. 
(Oj,) niè dóuho u màtki u haścłnach pabyła'5; 
Màtkaż majà staràja pa sièniach chódzić, 
Bièły rùczki łómić, niewièsty bùdzić: 
Oj, niewièsty, niewièsty, da ustàńcież wy! 
Oj, ustàńcie, niewièsty, da pasłuchàjcie, 
Szto u sàdu winahràdu za ptùszka pajè, 
Ci nìe tàja biezdublnica, szto nà czużój staraniè? 
Oj, stàrszy bracièjko stryēlbu da kupłu, 
Sieradūolszy bràtko tùju stryēlbu nabìu, 
Samy miènszy bràt tùju ptàszku zabìu. 
Najstàrszaho bràtka u żaunièry6 aadàli7, 
Sieraduolszaho da niewóli uziàli8, 
Samamù miènszamu z plyècz hałuouku źniàli, 
Za sìwuju zezùlku (sic), za riīōdnu siestriiōnku. 

2004. W. Od Hnieznej (Andrzejewce) 

Pajèchau Jàsieńko u czystoje pólo, 
Oj, tàm Hanùleńka bièły lenók póle. 
Skóro Hanùleńka Jàsia uwłdzieła, 
Szto najprendzèj do matùli polecièła! 

2003. Sł. Od Derewny i Rehotny (Studerowszczyzna) 

1 v. czahóż 2 v. sabràuszy s v. abiernùsie ja 4 v. palèczu, palècieu 5 v. byłà 
(; v. u maskall " v. aadalì 8 v. uziali 
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Daj, màtko, toje, szto mniè abiecàła: 
Sześć kóniej, karètu, łóżo malewàno, 

. Kufèrek z chustkàmi, skrynia z talaràmi. 
Sześć kóniej, karèta, kab ni ujeżdżàła, 
Łóżo malewàno, da kab ty ni uspàła, 
Kufèrek z chustkàmi, da kàb ni znasìła, 
Skrynia z talaràmi, da kàb ni spażyła. 
Sièła Hanùleńka da z Jàsiem u stółu, 
Lèdwo pramówiła da Jasièńka słówa: 
Waźmi ty, Jàsieńku, listók zielonièńki, 
Bùdziem pisàci moj pasàh darahièńki. 
Sześć kóniej, karètu bràcieńku addàjcie, 
Łóże malawàno dla Jàsia astàucie, 
Kufèrek z chustkàmi siestrónce addàjcie, 
Skryniu z talaràmi na kaściół razsyłàjcie. 
Toj listók zielóny matùli padàjcie, 
Niechàj matùleńka jehó praczytàje, 
Nichàj swajù dolu hórkuju paznàje. 
Skoro matùleńka listóczek praczytàła, 
Jenà na hałóuku bièły rùczki zakłàła: 
Oj, kab jà da u tój czas prychwaryēła, 
Ni jà swajó dzicià na toj świèt razłuczyła. 

(Jeryna Chfiłónik) 

2005. Sł. Od Derewny i Rehotny (Horka, Studerowszczyzna) 

Wolno 

Oj, kazàli lùdzi, świekrou dóbra bùdzie; 
Jenà ràno ustàła, miniè nie budiìła, 
Da usiù siemjù pabudżàła, 
A niewièsty nie budzìła. 
Da niewièsta samà ustàła, 
Zaniałà wały, dy-j pahnàła, 
A świekróu czamierycu1 hatawàła; 

La niewièsty czamieryca, 
A là syna m'uōd, winica. 
Uziałà z sabóju kùżel pràści, 
Pradziè, pradziè taniùsieńko, 
Zapłàkała silniùsieńko. 
Zaczùu miły u kamóry: 
Czyj tó hółas pa dubrówi, 

1 v. atrùtu 
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Ci sałaujà, ci zazùlki, 
Ci tó majè da mlleńkai? 
Ni sałaujà, ni zazùlki, 
Da" tu"oż majè mileńkai. 
Kalł siwa zazùlka, lecì da bóru, 
A kalì mìłaja, to hani da dómu! 
Zakładàjcie kóni wróny, 
Ja-j pajèdu da miìói. 
Czehóż (sic)j miła, smùtno stàła, 
Tak silnieńko zapłàkaìa? 
Ja-j płàkała, płàkać bùdu, 
Praz matùlu żyć nie bùdu. 
Matùla mīoczki ni (sic) spàła, 
Czamierycu hatawàła. 
Dla niewièsty czamieryca, 
A là syna m'ūod, winìca. 
Jenyż ràzam zradzìlisie, 
Jenyż ràzam i zyszlisie, 
Czamierycy napilisie. 

Napiuszysie czamierycy 
K syru"oj ziemlè schilìlisie. 
Oj, sztóż ja, bièdna, zrabiła, 
Dziètki swajè patrùciła, 
Dzież jà cipièr pachawàju1? 
Jak umièła patrùcici, 
Tak umièj nas pachawàci, 
Syna, syna pad autaróm2. 
A niewièstu na ćwientàry. 
Pasadżù na synu zielón jàwar, 
Na niewièści bièłu lipu. 
Jàwar mùry prabiwàja, 
Bièłu lìpu dastawàja, 
Haljó z haljóm czaplàjecsia, 
Listók z listkóm źlipàjećsia. 
Idùć lùdzi da kaścioła, 
Idùć Bóhu malìcisie, 
Nie tàk Bóhu malicisia (sic), 
Jak nà dziwo dziwicisia. 

(Tacjàna Pytlikèwna) 

2006. W. Od Łyskowa (Kuklicze) 

Byłà màci3 czużazièmka4 

Bezbożnica, bàba-nièmka5, (2 r.) 
A niewièstki nie zbudzìła. 
A niewièstka nieaspàła, 
U pièred màtki jeszczè ustàła, 
Daj i wóliki pahnàìa. 
Pahnàła wały pàści, 
Uziełà (sic) bièły lon pràści. 
Pradziè jehó taniùsieńko, 
Samà płàcza siłniùsieńko. 

Zaczùu miły u kamóry, 
Puścìu hółas pa dubrówi: 
Ci dzièwańka, ci uiówańka, 
Ci ty majà mìleńka? 
Ni dzièwańka, ni udówańka, 
Da tó twajà mìleńka. 
Stupàj, miła, na kalàsu, 
Pajèdziem my z taho làsu. 
Padjèchali pad dubrowu, 
Pierabièh zàjczyk darohu, 

1 v. chawàć bùdu " v. u kaścièli 3 v. màtka 4 v. czużazłma 
5 v. da usiù czèladź pabudzila 
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Stàli koła ìamàcisie, 
A pastrūonki urywàcisie. 
Wiernièmsie, mìła, u swajù znàci1, 
Bùdziemo tam pamiràci. 
Padjèchali pad świetlìcu. 
Wyszła màtka iz świetlìcy 
I wyniesła dwie2 szklanìcy. 
Dałà synu zielón-winà, 
A niewièści czamierycy. 
Nie płj, mìła, czamierycy, 
Napljmosie upièrad winà, 
A pótym czamierycu. 
I wypili zielón-winó, 
A pótym czamierycu. 
Jak wypili czamierycu 
Skrylłsie u syrù ziemlìcu. 

Màtka stàła, zapłakàła, 
Bièły rùki załamàła: 
Sztoż jà, bièdna, uczynłła? 
Swajè dziètki patrucłła! 
Pachawàła swahó syna 
U kaścièli pad autàram, 
A niewièstku na cmientàry. 
Raściè na synu zielón jàwier, 
Na niewièstcy bièła lłpka. 
Zielón jàwier ściènu prabiwàje, 
Bièłu lłpku dastawàje, 
Haljó z haljóm zrastàjecsie, 
Listók ź listkóm zlipàjecsie: 
Nie razłuczyła nas na tuom świèci, 
Nie razłùczysz i na hètom. 

2007. Gr. Od Werejek (w. Kalenik) 

Màci syna ażaniła, 
A niewièsty ni źlubłła3. 
A niewièsta samà ustàła, 
Na pàs woliki pahnàła. 
Stàła janà wyhaniàci, 
Daj i paczałà płàkaci. 
Paszóu hołas pa dubrówi, 
Paczŭu młleńki u kamóry: 
Ni płàcz, młła^ pakiń tużyć, 
My pajèdziem u dwałch służyć. 
Jèdziem pole i druhoje, 
Zyszłó słónko załatóje, 
Prabièh zàjczyk nam daróżku, 
Złamàu kónik pràwu nóżku, 

Prabièh zàjczyk i druhùju, 
Złamàu kónik i lèwuju. 
Padjeżdżàjem pad piunicu, 
Wyszła màci iz piutiicy, 
Niesiè m'uodu dv/ie szklanicy, 
Niesiè m'uodu dwie szklanìcy, 
A trèjciuju czamierycy. 
Dajè synu m'ŭodu, winà, 
A niewièstcy czamierycy. 
Upieruod winó, upierŭod winó, 
A narèszcie czamierycu. 
Jak napjèmsa czamierycy, 
To prylàżem da ziemlìcy. 

(Katarzyna Kirta) 

1 w znane, rodzinne strony, kąty 2 v. dźwie 3 co drugi wiersz dwa razy 
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2008. Sł. Od m. Dworca i Molczadzi 
(w. Studerowszczyzna) 

Màci syna ażāniła, 
A niewièstki nie źlubiła, 
Wyprawiła kóni pàświć. 
Kónie pasiè, sìlnie płàcza. 
Zaczùu mìły u kamóry: 
Czyj tó hółas pa dubrówi, 
Ci sałaujou, ci zazùlczyn, 
Ci tóż majè mìleńkaji? 
Każù kóni załażyci, 

Pa miłuju pajèchaci. 
Jèdu póle i druhóje, 
Na trèjciajo iźjeżdżàju, 
Swajù màtku sustryēczàju. 
Idziè màtka iz piunìcy, 
Niesiè wìna dźwie szklanìcy. 
Jenyż abóje napiłisie, 
Da ziemlìcy skłanilisie. 

(Taklùsia Leukièwiczycha) 

2009. W. Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 

Oj, z dółu żyto, z hary pszanica, 
Nie wièdau mìły, szto jà pjanica. (2 r.) 
Czy żyto żàci, czy palażàci, 
Czy z milùsiańkim u świèt wandrawàci? (2 r.) 
Świèt zwandrawàuszy, nazàd wiernùsia, 
Nie wièdau miły, sztó jà Hanùsia. (2 r.) 
Oj, znàci, znàci, szto czużà màci, 
Dałà Hanùlcy chùstańki pràci. (2 r.) 
Hanùlka pràła, pieraiaywàła, 
Czużàja màtka nie spadabàła, (2 r.) 
Kùbak atrùty nahatawàła. 
Kùbeczak wina dla swàjho syna, (2 r.) 
Kùbak atrùty dla niewièstańki. 
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Ja tóje wìno na kónia wylju, 
Ja atrùtańku z Hàndziaju wypju. (2 r.) 
Nie znàla màci, jak hadawàci, 
Paznàj-ża, màci, jak pachawàci. (2 r.) 
Oj, pachawàła syna u kaścièli, 
A niewièstańku, ach, nà cmentàry. (2 r.) 
Wyras na synu zialóny jàwar, 
Na niewièstańcy bièła biaróza. (2 r.) 
Bièła biaróza pachiliłasia, 
Na zialón jàwar pawalìłasia. (2 r.) 
Oj, usièńki lùdzi z nas dziwìlisia, 
Szto my z sabóju tak kachàlisia, (2 r.) 
Oj, usièńki lùdzi z nas dziwawàli, 
Szto my z saboju wièrnie kichàli. (2 r.) 

(Paulina Kołłupajlanka) 

2010. Sl. Od m. Dworca i Molczadzi 
(w. Studerowszczyzna) 

Brandziuszka( ?) na mel. nr 3320 

Pajèchau Jàsieńko na wajnù, 
Da pakinuu dóma Maiysiu żanù. 
Màtka-ż majà staryeńka, 
Ladzì majè Maryśki maładzièńkaj, 
Napùj jejè miedàmi, 
Pałaży spàci z panàmi. 
Napaìła màci smałóju, 
Pałażyła spàci z świnióju. 
Da ź wièczeru stahnàła, 
A u paunóczy skanàła, 
Jak pieunou1 uwabràli, 
K bièłamu świètu pachawàłi. 
Pryjèchau Jàsio iz wajny. 
Màtka-ż majà radnièńkaja, 
Dzie majà Maryśka maładzièńkaja? 
Paszłà, synku, u jàhadki! 
Nimà, màtko, z jàhadok! 
Żdży, synku, k abièdu! 
Da-j nimà-ż, matko, k abièdu! 
Żdży, synku, k półudniu (sic)! 
Nimà, màtko, k pałùdniu (sic)! 

Żdży, synku, k wieczèry! 
Da nimà, màtko, k wieczèry! 
Żdży, synku, k paścièli! 
Nimà, màtko, k paścièli! 
Skoczyu Jàsio da słùżkou: 
Słùżki-ż majè wièrnyje, 
Da skażècie mnie usiù pràudu, 
Dzie majà Marysieńka maładziènka? 
Oj, Jàsieńku, Jàsieńku, 
Och, my-b tabiè skazàli, 
Da baimósie màtki twajè. 
Słùżki-ż majè wièrnyje, 
Da niè bubjciesie màtki majè. 
Jak paijèchau Jàsio na wajnù, 
Da pakinuu dóma swajù żanù, 
Napaiła màci smałóju, 
Pałażyła spàci z świnióju. 
Da ź wièczeru stahnàła, 
K póunaczy skanàła. 
Jak k pièuniam uwabràli, 
K bièłamu świètu schawàli. 

(Taklùsia Tkaczuczyszka) 

v. o półnècy 
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2011. N. Od Moiczadzi 

Pajèchau Jàsieńko na Rùś, na Ukrainu, 
Swajù Marùsieńku adnièńku pakinuu. 
Pryjèchali k Marùsi troje hóści na dwór, 
Zapytàli Marùsi, ci dóma pan twój ? 
Nimàszaka pàna, wydzi da nàs sàma! 

Marùsieńka wyszła, jak zóraczka zyszłà, 
Marùsieńka stàła, jak wìszeńka źwiàła: 
Nie jèść wy hości, jeść wy razbójniczki. 
Marùsia, Marùsia, czyrnża nas paznàła, 
Czymża nas paznała, nam hàrdo skazàła? 

[zap.] Mierzej[ewski] 

2012. Ng. 

Pajèchau kralèwicz na palawànie, 
Pakìnuu żuonku u domu, 
Puściu że waranà kanià na spàsywanie, 
A sàm prypàu k syroj ziemlè. 
Oj, pryśnłusia kralèwiczu prydziunièjszy son, 
Szto wylecieu z pàd pràwoj rùczki siwieńki sakoł, 
A z pàd jahó, z pàd lèwaj jàsnaja strałà. 
Da użóż majà miła syna radziła, 
A dà świètu da bièłaho asiracìła. 

2013 N. Od Mołczadzi 

Da nà hary cèrkouka, 
Z pàd cèrkouki daróżeńka; 
Tùdejma ìszcu wajewoda, 
Wajewóda, śliczna uroda. 
Szynkàraczka, màtka majà, 
Puścì mieniè naczewàci! 
Da niè puszczù naczewàci, 
Bo dlà kónia stàjni niemà, 
A dlà chàrta psàrni niemà, 
Dla sakóła sakalìcy, 
A dlà pàna światłìcy. 
Szynkàreczko, màtka majà, 
Ja i sàm làhu sieród dwóra, 
A kónika wèbok siebiè, 
A chàrcika u nóżańkach, 
Sakolika u hałoukach. 
Szynkàraczko, màtka majà, 
Budzisz mieniè raniùsieńko, 

Sztóby kùry nie śpiewàli, 
Sztob sókoły nie swistàli. 
Pièli kùry, pierapièli, 
Sakół świstàł, pieraświstàł, 
Chàrcik brachàu, pierabrechàu, 
Zarżàu kónik waranièńki: 
Ustawàj, panók maładzièńki! 
Bo idùć kùli jak màk ćwiciè, 
A szàbielki jak ìskierki. 
Nie chacièła sa mnóju byci, 
Nie chacièła nà nocz puścìci! 
Da, Bóżaż moj milùsieńki, 
Kab jà znàła, szto synóczak, 
To dlà kania stàjnia byłàb, 
A dlà chàrta psàrnia byłàb, 
Dla sókała sakalìca, 
A dlà synóczka świetlìca. 

[zap.] Mierzej[ewski] 
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2014. N. Od m. Molczadzi (w. Swarotwia) 

Zakazàli usim dzièwaczkam, 
Sztob dzieukiè syny mièli. 
Adnà dzièuka daczkù mièła, 
Daczkù mièła Hanùlaczku, 
Jenà jejè nauczàła: 
Nie idzì, dónia, napieród wójska, 
Da idzi, dóniii, napaślèd wójska. 
Hanùlaczka ni słùchała, 
U pienīōd wiīojska mandrawàła, 
Sto kazakóu zwajewàła, 

Na paśłèdnitn samà upàła. 
Oj, dà màtki list pisàła: 
Màtko majà radnièńkaja, 
Chawàj miniè pry darózi, 
Abtycz miniè jellnaju, 
Zielónaju kalìnaju, 
Bùduć ptaszki pryletàci, 
Kalinańku abiràci, 
Hanùlaczku spaminàci. 

(Teofìla...) 

2015. Sk. Od m. Suchowoli (w. Nowa Chodorówka) 

Ej, u Brèściu, na predmièściu, t2m karczmà stajàła, 
A tàm pjàna bandarcuna usiu nócz tancawàła. 
Oj, kazàu że pàn Czarniècki muzykam ihràci, 
A swajój że bandarounie usiu nócz tancawàci. 
Oj, kazàli staryje lùdzi bandaróunie ścìcha: 
Uciekàj, bandarouna, bùdzie tabiè lìeha! 
Uciekàła bandarouna bez ókno wysóko, 
A astupàje pan Czarniècki słuhàmi szyróko; 
Uciekàìa bandarcuna smuhàmi, łuhàmi, 
A zà nièju pan Czarniècki z swoimi słuhàmi; 
Uciekàła bondaróuna bez ostryje mièczy, 
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Asystùje pan Czarniècki bez jàsnyje świècy. 
Oj, kazàu pan Czarniècki trùnaczku zrablci, 
Dla swajè że bandaróuny zólatam wybici. 
Oj, nà toj żè bandarounie zielóna bakièszka, 
Kudyż jejè prawàdzili czyrwónaja ścièżka. 
Oj, nà toj żè bandaróunie czyrwónaja płàchta, 
Żałowàla, szkadawàła usia takàja szlàchta. 
Ni tàk szłàchta, ni tàk szlàchta, jak staryje lùdzie, 
Co takój bandaróuny na świèci nie bùdzie. 

(Jan Hriiedzièjko) 

2016. W. Od Łyskowa (Wiereszczaki) 
na mel. nr 2015 

Oj, tàm za haróju 
Kamànda stajàła, 
Tàmże nàsza bandaiŭouna 
Usiu nuoczku hulàła, 
Jak hulàła, tak hulàła, 
Zachacièła spàci 
Mùsieu, mùsieu pan pałkuounik 
Muzyku najmàci. 
Jeszczè że ja sùkni, 
Sùkni ni spraulàła, 
Kab jà z wàmi da panàmi 
Usiu nuōczku hulàła. 
Pasłou że pan pałkóuuik 
Słuhì najwiernièjszy, 
Kab prynieślì bandaróuni 
Sùkni najpieknièjszy. 
Paszłà że bandaróuna 
Haràmi, dałàmi, 

A zà jèju pan pałkóunik 
Z swałmi słuhàmi. 
Chacièu że pàn pałkounik 
Jejè nastraszyci, 
Ach, wielèła pryhódeńka1 

Da śmièrci ubìci. 
Pałażyli bandaróunu 
Na zielónŭom łóżku, 
Da wylili z bandaróutiy 
Krywàwu daróżku. 
Pryszłà, pryszłà jejè màci, 
Splasnùła rukàmi: 
Otoż tabiè, majè dzicià, 
Hulàć z łajdakàmi! 
Pryszóu, pryszóu jejè bàćko 
Da tùpnuu nahóju: 
Nałażyło, majo dzicià, 
Swajój haławóju! 

2017. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 
na mel. „A u lèsi na Polèsi, tam karczmà stajàła..." 

A2 u Warszàwie słàunum mièści 
Kamànda stajàła, 
Maładàja bandaróuna 
Usiu nóczku hulàła. 

Aściarahàli bandaróunu 
Malèńkije dzièci: 
Uciekàj, u:iekàj, bandaróuna, 
Pan Kaniùszyn jèdzie. 

1 v. przypadek jednak zrządzil - Pieśń ukraińska ,,O Pann Kaniowśkom i o bondariwnie" R. Z. 
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Aściarahàli bandaróunu 
Starèńkija lùdzi: 
Uciekàj, uciekàj, bandaróuna, 
Lìcho tabiè bùdzie! 
Uciakàla bandaróuna 
Palàmi, łuhàmi, 
A zà jóju pan Kaniùszyn 
Z swaimi słuhàmi. 
Jak dahnàli, tak i uziàli 
Za bièłyje rùki, 
Tak addàH bandaróunu 
U wielikija mùki. 
Jak zahnàli, tak i uziàli 
Za bièłyja plyèczy, 

Padàu pan Kaniùszyn 
Pad wièlkije mièczy. 
Skazàu-ża pan Kaniùszyn 
U zwany zazwanici, 
Ci niè prydzia ójciec, màci 
Pa jój hałasìci. 
Pryszóu-ża stary bóndar 
I tùpnuu nahoju: 
Nałażyło majó dzicìa 
Za usìch haławóju! 
Kazàu-ża pàn Kaniùszyn 
Dałóczki kapàci, 
Maładùju bandaróunu 
Chóroszo schawàcì. 

(Taklùsia Leukièwiczycha) 

2018. W. m. Mścibów 

Oj, u mièści, na predmièści, tam muzyki hràli, 
A tàm bièdna bandarèuna z raskószy hulàła. 
Siedzièu, siedzièu pan Kanièuski, pàtrzał przez okiènco, 
Tèmu pànu Kanièuskiemu zabalèło sèrco. 
Naniàu, naniàu pan Kanièuski muzykànty hràci, 
A sàm uziau bandarèunu, paszóu tancawàci. 
Jeszczè bièdna bandarèuna sùkniou nie spraulàła, 
Kab jà z pànam da Kanièuskim càłe nocz hulàła. 
Pasłàu, pasłàu pan Kanièuski słùżki najwiernièjsze: 
Oj, przynièście bandarèunie sùkni najpieknièjsze! 
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Oj, a tàja bandarèuna żàrtou nie paznàła, 
Och, padniosła biàłe rączke, jèmu w mórde dàła. 
Uciekàła bandarèuna da pamìż damàmi, 
A zà nièju pan Kanièuski z tryma kazakàmi; 
Uciekàła bandarèuna kraz nówyje mósty, 
A zà nièju pan Kanièuski cièraz stàwy prósto; 
Uciekàła bandarèuna kraz try pierałàzy, 
Och, jàk strèliu pan Kanièuski, rànił jejè dràzu. 
A byłà na bandarèunie jedwàbna spadnìczka, 
Dzie leżàła bandarèuna, tam krywì krynìczka; 
Da byu na bandarèunie chfartùszek z mierèszki, 
A dziè nieśli bandarèuau—krywàwyje ścièżki. 
Och, przynieślì bandarèunu u głębókie pakóje, 
Pasadzìli bandarèunu da ścièny pleczyma, 
A dà pàna Kanièuskiego czórnymi aczyma. 
I kazàli bandarèunie pièsieńki śpiewàci, 
Och, a sàm pan Kanièuski sieł chfùzju nabiwàci. 
Jeszczè bièdna bandarèuna pièśni ni skończyła, 
A użè bièdna bandarèuna hałouku skłanìła. 
Pryszóu, pryszou stary bandùr, dyj tùpnuu nahóju: 
A użè majó dzicià nakłało haławóju! 
Pryszłà starà bandarycha, splasnùła rukàmi: 
Otóż tabiè, majó dzicià, hulàć z dwarakàmi! 

2019. Słc. Od m. Nieświeża (w. Sułtanowszczyzna) 

Pasièju ja pszanìczańku u czystom póli, 
Pasadżù ja bandaróunu u nówom pakóju: 
Raścl, raścì, pszanìczańka, pùki parà żàć, 
Abieszczàusia pan krulèwicz bandaróunu uziàć. 
Oj, u łùzi, pry darózi bieróza stajàła, 
Maładàja bandaróuna z kazakóm hulàła. 

(Nàsta Mièlniczkawa) 
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2020. W. Od m.Łyskowa(w. Kuklicze) 

Oj, Marózie, ty Marózie, 
Ty słàuny kazàcza, 
Oj, pa tabiè, Maróziku, 
Usia Ukraìna płàcza! 
Oj, Marózie, ty Marózie, 
Ty słàuny kazàcza, 
Oj, pà tabie, Maróziku, 
Twajà màci płàcza! 
Oj, Marózie, ty Marozie, 
Ty słàuny kazàcza, 
Oj, pà tabiè, Maróziku, 
Da twój bàćko płàcza; 

Oj, Marózie, ty Marózie, 
Ty słàuny kazàcza, 
Oj, pà tabiè, Maróziku, 
Twajà siostra płàcza! 
Oj, Marózie, ty Marózie, 
Ty słàuny kazàcza, 
Oj, pà tabiè, Maróziku, 
Twajà młła płàcza! 
Oj, Marózie, ty Marózie, 
Tam stajàła sósna, 
Płàcza, tùżyć pa Marózie 
I Marózowa siostra. 

2021. S}. Od m. Molczadzi (w. Sworotwia) 
na mel. nr 2020 

Ty Marózie, Marazièńku, ty słàuny kazàcza, 
Och, pà tabiè, Marazièńku, usia Ukraina płàcza! 
Nie tàk, nie tàk usia Ukraina, jak młóda dzieuczyna. 
Zapłàkała dzieuczynieńka cièraz mièsto iduczy, 
Jak uwidzieła troch kazakou miod że, wino pjuczy. 
Prósim, prosim, kràsna dzièuka, na m'uŭd k nàm, na winó! 
Pjècie, pjècie, try małōjcy, kalì jenó wam pjècsia, 
A mniè, dzièucy maładzièńkuj, kàła sèrca ujècsia, 
O, sztó z hary na pryzhórku Maskàl z Tùrkam bjècsia. 
Ubìli, ubìli Marazièńka ciomnaje da ntlbczy, 
Pałażyli Marózieńka u świetlicy na łàucy. 
Szumiàć wierby u kancy hrèbli, dubók nie zhibniècsia: 
Nie idzì, dzièuka, za kazàka, radzìma śmiejècsia, 
Bo z kazàka hajdamàka, mundzìr za pleczyma, 
Bùdzie u ciebiè, dzieuczynieńka, sìnio pad waczyma. 

(Teoflla...) 
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POUCZAJĄCE (moralne) 

2022. W. Od Hnieznej (Janysze) 

Ni chadzì pa pólu, 
Ni zbieràj kukólu, 

Ni marhàj aczyma, 
Ni twajà dzieuczyna. 

2023. W. Od Łyskowa 

Oj, u póli wièrba, oj, karanìstaja, 
Oj, świekróukaż majà, oj, narawìstaja, 
Pakùl narówy pierawièdała, 

Nieràz ślózkami paabièdała. 
Daróżka ślìzka, wadà nieblìzka, 
Płàcza miłàja pa wódu iduczy. 
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Zaczùu mìleńki wały pasuczy: 
Nie płàcz, mìłaja czarnobrywaja, 
Wały napasù, wady pryniasù. 
Pij, màtko, wódu z póunaho wiedrà, 

Szanùj niewièstki, bo u ciebiè adnà. 
Bùdzie druhàja, da niè takàja, 
Bùdzie trèjciaja jèszcze huorszaja. 

2024. W. Od Łyskowa (w. Kowalowce) 

Puścł, màtko, pahulàć, 
Ja niè zabaulùsie, 
Wydu, wydu za waróta, 
Nazàd pawiernùsie. 
Idzl, dóńku, idzì, dóńku, 
Tylko nie bawìsie, 

Wydzi sabiè za waróta, 
Nazàd pawiernìsie. 
Pawiernùłasie dzieuczyna 
U póznuju hadzìnu, 
Za pou rócza, tróchi dàlej 
Paradzìła syna. 

2025. W. Od Szydłowic (Ozeranki Wielkie) 

Ty kalìna, ty czyrwona, 
Dzie ty zimù zimawàła? 
Nad ryèczkaju, nad wadóju, 
Nad bystreńkaju rekóju. 
Bystra rèczka kórań myje, 
Tam dzieuczyny sèrco mhlèje. 
Ty dzieuczyno zuchawàta, 

Nie-jdzì zà muż za sałdàta! 
A u sałdàta — czuża chàta, 
Czużà chàta — czużaczyna, 
Nósić ràmiec za placzyma 
I manièraczku z sabóju, 
Mèndra dzièuka, świet z taboju! 

(Marysia Bahdanlszka) 
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2026. W. Od Mścibowa 
(w. Ostrowczycze) 

Oj, pajdù, ja kràj dunàju 
Z małajcàmi pahulàć1, 
Z małajcàmi pahulàć. 
Annó màci idziè, 
Oj, bìci miniè bùdzie. (2 r.) 
Pakìń, dóńko, uże hulàć, 
A uczysie krósna tkać: (2 r.) 
I saróczka bùdzie, 
I namiètka bùdzie, 

Jeszczè łókieć astàniećsie, 
To dà karczmy zaniesièćsie. 
I saróczka bùdzie, 
I wypić za sztó bùdzie, 
Radzì, Bóża, łapuszènie, 
Ja paszyju chwartuszènie 
I saróczku z klinàmi, 
Bùdu hulàć z małajcàmi. 

2027. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi 
(w. Studerowszczyzna) 

Ach, Bóża mubj, da hałùwańka ballć, 
Z hałùwańki bièło lłczańko haryć, 
A z lìczańka samó młóda charaszà. 
Biīŭram da lyesam u biībr daróżańka paszłà, 
Tudèju iszłó maładóje dzieucza. 

(Pałùsia Leukièwiczycha) 

v. pahulàju 
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Kósiu że mój, kósiu, kósiu waranièńki, 
Czom tàk sllnie płàczasz, ciàżko uzdychàjesz? 
Ci jà tabiè ciàżki, ci majè siermiàżki, 
Ci u kiszèni hrószy, ci jà sam charószy? 
Oj, ty mnie niè ciàżki, ni twajè siermiàżki, 
Ni u kiszèni hrószy, ni ty sam charószy — 
Krutyje daróżki, błtyje haścincy. 
Ty pajdzièsz u karczàmku miod i winó pìci, 
A minìe paklniasz na bìtom haścincy, 
Da majó hryujó i śnieżkóm zamietàje, 
Majó kapytca da lódu prymierzàje. 

2029. W. Od Hnieznej (Kościewicze) 

Oj, nà hrèbli stajàć wièrby, 
Zielónaje prùcie, 
Nie wièr, dzièuka, kawalyèru, 
Szto kàża: waźmù cie! 
Jon abymie, pacałùje, 
Na zièmlu wyplùje, 
A jón twajè maładóści 
Rózumu prabùje. 

2028. W. Od m. Porozowa (w. Haniewicze) 
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2030. W. Od m. Brzestowicy i Świsłoczy 

Oj,rnà haryè syry dub1 

I bièła bieróza, <?•$ 
A z pad tajè bieł-bierózy 
Ryēczka praciekàje, 
Wadà zdrajewàja. 
Niejàk tojè wady pić 
Anl zaczarpnùci, 

Oj, niè móżna żuonki bić 
Anì zaczapnùci.|*$ *%&ìĄ 
Oj, biu żuonku adzìn raz, 
Sam płàkau czatyèry, te*i 
Suszyu, kruszyu jàsny óczy 
Praz czatyèry nóczy. 

2031. G. Od m. Brzestowicy (w. Golnie) 

1 k^żdy wiersz po 2 razy 2 W pow. lidzkim, od Nowego Dworu (wieś Rynkowce) lud mówi 
zamiast karowy — karowi, dzieuczaci 

Oj, iszóu że jà iz karczómki u noczy, 
A zaczùu że jà saławièjczyka u kórczy. 
A skaży mnie, saławièjczyku, pràudu, 
A dzièż że jà prynàdańku znajdù: 
Ci u karczómcy da na hŭorkoj harèłcy, 
Ci u cièszczuchny na bièłuj paścièlcy? 
A iszóu że jà cièrez cièszczyny sièni, 
A u cièszczuchny usie dà stałù pasièłi, 

A iszóu że jà cièrez cièszczyny pùsty, 
A znaszóu że jà wyszywàny chùsty. 
A pajdù da krynìcy wadzìcy, 
A znajdù ja try bàbi2 czarounìcy: 
Adnà tàja, szto karowy czarùje, 
A druhaja taja, szto kachanieczko psuje, 
A trejciaja taja, szto swaju daczku biła. 
Na szto ty, doniu, dwaraka palubiła! 

(Audocia Bubienczykowa) 
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2032. W. Od Mścibowa (Wilczuki, Szandry) 

Oj, nà póli jàwor staìć1, 
Pad jàworam wisznia, 
Oj, tàm kazàk tónko hràja, 
Kàb dzieuczyna wyszła. 
Wyszła, wyszła dzieuczynièńka, 
Pràwu rùczku dàla: 
Zdaróu, zdaróu, kazaczèńko, 
Daunó cie widàla! 
Dzieuczynièńka, dzieuczynièńka, 
Czamù tàka pyszna? 
Ja da cibiè lìsty pisau 
Ty da mnie nie wyszła. 

Ja nie bùdu żanìcisia, 
Ja nie bùdu kwàpić, 
A ja bùdu wypatrzywać, 
Kàb na dóbru tràpić. 
Aby cnoty i rabóty, 
I stànu pieknègo, 
Ja niè bùdu wymahàci 
Pasàhu wielkiègo. 
Pasàh wièlki, pasàh wièlki 
Nie na dłùgo będzie, 
A drùh mìły, sprawiedlìwy, 
Pakùl Pan Biīōh sèdzia. 

(Maryla Mularczykawa) 

2033. W. Od m. Łyskowa (w. Kowalowce) 

Szumi, szumì, dubrówańka zielónaja, 
Ni płàcz, ni płàcz, dzieuczynièńka maładàja, 
Ni dalècze jon pajèchau — da Warszàwa. 
A u Warszàwi barabàny bjuć, wybiwàjuć, 
Maładyje małójczyki wybiràjuć. 
Katóryje kawalèry—pjuć, hulàjuć, 
Żanàtyje z żàlu pamiràjuć. 

1 v. u czystom póli zielón jàwor 
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Wypraulàła mlleńkaho y sałdàty, 
Pazabyła kràsnaja dzièuka papytàci: 
Ci bó mnie zà muż iści, ci hulàci? 
Hulàj, hulàj, kràsna dzièuka, jak hulàła, 
Najmàj tyje muzykànty, szto najmàła! 
Oj, hulàła kràsnaja dzièuka pa lesóczku, 
Da prabiłà bièłuju nóżku na trasóczku. 
Balìć, balić bièłaja nóżka, wièlmi bŭolno, 
Lubìu miniè kràsny małójczyk da nimnóżko. 
Lubiu miniè tólki try hadóczki, 
A mniè wydawàło try dzienióczki. 
Jak jà swahó mileńkaho wypraulàła, 
To jà hètuju kruszynuszku praklinàła: 
Badàj ty, kruszynuszka, ni razćwiłà, 
Jak ty miniè udówańkaju asadziłà! 
A ja cibiè udówańkaju ni asadziła, 
Ja cibiè da rozùmu dawadzìła: 
Ni hulàj ty, kràsnaja dzièuka, z maskalàmi, 
Da hulàj ty, kràsnaja dzièuka, z dwarakàmi! 
Bo maskalè zràdnyje lùdzi, jeny cibiè zràdziać, 
Jeny twajù rùsuju kósu raztrapàjuć, 
Jeny twajè złóty pièrścianki razkidajuć, 
Jeny twajù cześć darahùju pacieràjuć. 

(Helèna Żyllńska v. Matylówa) 

2034. G. M-ko Hołynka 
Dzied i baba 
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Dzie my bùdziem naczawàci, ty dzièdańku miīoj? 
Dzie my bùdziem naczawàci, ty słwieńki miīoj? 
U chałùpcy, bàbko, u chałùpcy, lùbko, 
U chałùpcy, majà mìła sìwaja hałùbko! 
Szto my bùdziem wieczèraci, ty dzièdańku miīoj ? 
Szto my bùdziem wieczèraci, ty slwieńki muoj? 
Chleb, chlèb, bàbko, chleb, chlèb, lùbko, 
Chleb, majà mìła słwa;a hałùbko! 
Dzie my tahó chlèba wóźmiem, ty dzièdańku mtìoj? 
Dzie my tahó chlèba wóźmiem, ty słwieńki miīoj? 
Źabrawàci, bàbko, żabrawàci, lùbko, 
Żabrawàci, majà mlła sìwaja hałùbko! 
Miniè tam sabàki zjedziàć, ty dzièdańku miībj! 
Miniè tam sabàki zjedziàć, ty sìwieńki miīoj! 
Baranisa, bàbko, baranìsa, lùbko, 
Baranłsa, majà młła sìwaja hałùbko! 
Czym jà bùdu baranìcsa, ty dzièdańku miīoj? 
Czym jà bùdu baranìcsa, ty siwieńki muoj? 
Kìjem, kijem, bàbko, kìjem, kijem, lùbko, 
Kijem, majà mìła sìwaja hałùbko! 
Dzie jà tahó kijà waźmù, ty dzièdańku miīoj? 
Dzie jà tahó kijà waźmù, ty siwieńki miīoj? 
U lèsi, u lèsi, bàbko, u lèsi, u lèsi, lùbko, 
U Ièsi, majà młła słwaja hałùbko! 
A czymżeż ja wyrubaju, ty dzìedańku muoj? 
A czymżeż ja wyrubaju, ty siwieńki miīoj? 
Sakièrkaju, bàbko, sakièrkaju, lùbko, 
Sakièrkaju, majà mìła słwaja hałùbko! 
A dziè my tój sakièrki wóźmiem, ty dzièdańku muoj ? 
A dziè my tój sakièrki wóźmiem, ty słwieńki miioj? 
U kawalà, bàbko, u kawalà, lùbko, 
U kawalà, majà miła sìwaja hałùbko! 
A czymże my zapłàcim, ty dzièdańku miī&j? 
A czymże my zapłàcim, ty słwieńki mūbj? 
Pieniądzami, bàbko, pieniądzami, lùbko, 
Pieniądzami, majà mìła sìwa;a hałùbko! 
A dziè my tych pieniędzy wóźmiem, ty dzièdańku mŭoj? 
A dziè my tych pieniędzy wóźmiem, ty słwieńki miīoj ? 
U karalà, bàbko, u karalà, lùbko, 
U karalà, majà młła sìwaja hałùbko! 
A jàkże my dà jehó dójdziem, ty dzièdańku mŭoj? 
A jàkże my dà jehó dójdziem, ty słwieńki miīoj ? 
Na kalènkach, bàbko, na kalènkach, lùbko, 
Na kalènkach, majà mìła sìwaja hałùbko! 

(Michàś Hanienià) 
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2035. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 

Wolno 

2036. Sl. Od Derewny i Rehotny (w. Studerowszczyzna) 

Sónco nìzieńko, wièczar blìzieńko, 
Naszlì1 ułany u karczómku hulàci, 

1 v. najèchali 

Oj, u Słùcku na rynaczku stàła nawinà, 
Maładàja Marysieńka syna spawiłà, 
Daj uspawìuszy u dunàj puściłà: 
Płynì, płynł, miły synie, szczùka ryba źjeść! 
Oj, u Słùcku na rynaczku stajàć hajdukiè, 
Uziàli, uziàli Marysieńku pad bièłyja rùki, 
Daj ukinuli Marysieńku, daj u dunàj hłybóki: 
Płynì, płynì, Marysieńku, syna szukàci! 
Da użèż, da użèż Marysieńka na dnó pataniè, 
Swajùj màtcy radniùsieńkoj rùczki padajè. 
Majà màtka, majà kwiètka, na tabiè rùki, 
Wymi miniè maładzièńku z hètaji mùki! 
Majàż màtka, majàż kwiètka, màjasz dóczak piać, 
Nie puskàj dóczak na doświètki, niechàj dóma śpiać! 
Majàż màtka, majàż kwiètka, màjasz dóczak dźwie, 
Nie dawàj im patólańki, jak dawàła mnie! 

(Taklùsia Tkaczuczyszka) 
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v. szōukam wyszywàna - v. nauczàic 

Muzyczańki hràjuć, ułany hulàjuć, 
Maladù dzieuczynu sabiè namaulàjuć: 
Maładóje dzièucza, pajeżdżàj że z nàmi, 
Bùdzie tabiè lèpiej jak u twajè màmy. 
Da u twajè màmy kaszùla łàtana, 
A u nàs, ułanóu hàptam haptawàna1; 
A u swajè màmy chodzisz u łaīużyni, 
U nàs bùdziesz chadzić u szczyrom karmazyni. 
Da nà pièrszy wózy skryni da pieryny, 
Na druhìje wozy samó dzièucza siàdzie, 
Samó dzièucza siàdzie, siàdzie, dej pajèdzie. 
Jèchali, jèchali z hary da u dalìnu, 
Da biīoru ciómnaho prywieźli dzieuczynu, 
Da bóru ciomnaho, hàju zielónaho. 
Prywiazàli dzièucza da sósny waczyma, 
Da sósny waczyma, da bóru pleczyma, 
Zapallli sósnu z hary da u dallnu. 
Chto u bóru naczùje, niechàj toje czùje, 
Maładóje dzièucza z ahniù wyratùje. 
A chtó doczki màje, niechàj toje znàje2, 
Da karczómki z ułanàmi hulàć ni puskàje. 

(Halóna Lyèukièwiczycha) 

2037. N. Od m. Ostrowa (w. Uciosy) 

Oj, nà harè, harè karczómka stajàła, 
A u tój karczómcy try kazakì hulàh: 
Adzin kazaczèńko piwo naliwàja, 
Druhì kazaczèńko dzièucza namaulàja: 
Jèdźmo, dzièucza, z nàmi, z nàmi kazakàmi, 
Lèpiej tabiè bùdzie jak u twajè màmy. 
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Ty u màmy chódzisz u łazówych łyczkach, 
A u nàs bùdziasz u śllcznych czarawlczkach. 
Wywieźli dzièyku u czystaja póle. 
Wiernìsie, dzièuka, bùdzie tabiè hóro! 
A jà nie wiernùsie, słàwy bajùsie, 
Z wàmi kazakàmi wièrnieńko lublùsie! 
Wywieźli dzièuku da dà tahó żyta! 
Wiernìsie, dzièuka, bùdziesz ty nabìta! 
A jà nie wiernùsie, słàwańki bajùsie, 
Z wàmi kazakàmi wièrnieńko lublùsie! 
Prywieźlì dzièuku ciómnymi lesàmi, 
Prywiazàli dzièuku k sośniè wałasàmi, 
Wysiekli ahniù z bièłaho kamiènia, 
Zapalìli sósnu z wierchà-da karènia. 
Sósańka horyć, dzièwańka hawóryć, 
Sósańka pałàja, dzièwańka hukàja: 
Chto u lèsi naczùje, niechàj hółas czùje, 
Chto dóczki màje, niechàj nauczàje, 
Niechàj do karczomki hulàć nie puszczàje. 

(Audōcia Karpièjczyk) 

2038. G. Od m. Indury (w. Domanowszczyzna) 

Wielì jany mianiè dałàmi, haràmi, 
Prywialì jany mianiè pad kalùszczu hrùszu. 
Wiernìsa, dziauczyna, wóźmiem z ciabiè dùszu! 
Prywieli jany mianiè da ciómnaho lèsu. 
Wiernìsa, dziauczyna, astàtniaho krèsu! 
Uwiazàli da sósny kasàmi, 
Krasàli ahnià z bièłaho kamiènia. 
Jak sósna harèła, dzièuka hawaryła, 
Jak sósnańka znìkła, to dzièwańka ścìchła. 

(Aleksàndra Dziemianówiczycha) 
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2039. N. Od m. Horodyszcza i Stwołowicz (w. Miedzieniewicze) 

Iszll szlàchta na try tràchta, 
A żaunièry na czatèry, 
A palàki póle ukryli, 
Mièczykami aświecìli, 
Durnó dzièucza padmówili: 
Durnó dzièucza, idzi z nàmi, 
Z maładymi ułanàmi1. 
Lepièj tabiè bùdzie 
Jak pry swajè màmie. 
A u swajè màmy 
Sìwa siermiażyna, 
A u nàs ułanóu 
Slnia kazaczyna. 
Idùć póle i druhóje, 
Prywiazàli dzièucza 

K sośnie wałasàmi, 
Padpalìli sósnu 
Z dółu da wierszóczku. 
Sósanka haryć, 
A dzièucza haworyć: 
Chto u lyèsi naczùje, 
Niechàj hółas czùje, 
A chtó dóczki màje, 
Niechàj nawuczàje, 
Niechàj z maskalàmi 
Hulàć nie puszczàje. 
Bo maskàl mandrówy 
Abmanùć hatowy, 
Maskàl mandrùje, 
Dzieuczàt prabùje. 

(Francłszek Barys) 

2040. N. Od m. Horodyszcza i Stwołowicz 
(w. Miedzieniewicze i Zaosie) 

A u poli krynìca, 
Chałódna wadzìca, 

Pajdù prachadżùsio, 
Wadzìcy napjùsio. 

v. kazakami 



880 PIEŚNI DOROCZNE I INNE 

A u póli karczómka, 
Karczómka stajàła, 
A u tój ża karczómcy 
Kazakì1 hulàli. 
Kazakì hulàli, 
Dzièucza namaulàli: 
O jèdź, dzièucza, z nàmi, 
Z nàmi kazakàmi2, 
Bùdzie tabiè lepièj 
Jak u swajè màmy. 
Oj, u màmy nósisz 
Sìwu siermiażynu, 
Z nàmi kazakàmi3, 
Sinu kazaczyniu. 
Tóje dzièucza durnó, 
Jano pasłùchało, 
Daj i z kazakàmi 
U pachód pajèchało. 
Oj, pawiall dzièucza 
Haràmi, baràmi: 

Pawiarnisie, dzièucza, 
Ty dà swajè màmy! 
Ot, jà da màmy 
Swajè nie wiernùsie, 
Lepièj z kazakàmi 
Wódaczki4 napjùsie. 
I pawialì dzièucza 
Baràmi, lyèsàmi, 
Prywiazàli dzièucza 
K saśniè wałasàmi. 
Padpalili sósnu 
Z dółu da wierszóczku. 
Tàja sósna haryć, 
Dzieuczyna hawóryć: 
Chto u lyēsi naczùje, 
Niechàj hółas czùje. 
I chtó dóczki màje, 
Niechàj nawuczàje, 
Niechàj z kazakàmi 
Hulàć nie puszczàje. 

(Paràsia Barysowa) 

2041. W. Od Łyskowa (w. Wiereszczaki) 

Stajàła karczómka 
Na ryżuom piesóczku, 
A u tuoj karczomcy 
Da dwà czużazièmcy. 
Adzìn czużazièmiec 
Pje m'uod i harèłku, 
A druhì czużazièmiec 
Namaùlàje dzièuku: 

Jedź, dzieuczyna, z nàmi, 
Z nàmi ułanàmi, 
Bùdzie tabiè lepièj 
Jak ù twajè màmy. 
A ù twajè màmy, 
To trèbo rabìci, 
Z nàmi ułanàmi 
M'uod, harèłku pìci. 

v. Maskalè 2 v, maskalàmi 3 v. maskalàmi 4 v. harètki 
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A ù twajè màmy 
Kaszùli łàtany, 
Z nàmi ułanàmi 
Szeukóm wyszywàny. 
A ù twajè màmy 
Chódzisz u łatużyni, 
Z nàmi ułanàmi 
U szczèriīom karmazyni. 
A u twajè màmy 
Łazówyje łyczki, 
Z nàmi ułanàmi 
Złóte czarewìczki. 
Stàła dzièuka, stàła, 
Stàła, padùmała, 
Sièła dzièuka, sièła, 
Dej i pajèchała. 
Zawieźlì dzieuczynu 
Za lasè (sic), za wódy, 
Pytàjucsa u dzièuki, 
(Czy) wièrniecsa da ródu? 
Lepièj utaplùsa, 
Nazàd nie wiernùsa, 
Bo àd swahó ródu 
LJstydu nabierùsa. 
Wiezùć dzièuku, wiezùć 
Lasàmi, baràmi, 

Prywiazàli dzièuku 
Da sósny pasàmi. 
Da sósny pasàmi, 
Da bóru aczàmi. 
Wykresali ahnià 
Z sìniaho kamiènia, 
Padpallli sósnu 
Z haljà da u karènia. 
I sósānka haryć, 
A kazàk hawóryć: 
Mùsić u hètuóm lèsi 
Nichtó ni bywàje, 
Maładà dzieuczyna 
Z żàlu pamiràje. 
Chto u lèsi naczùje, 
Niechàj hółās czùje, 
Niechàj mnie maładzièńkuj 
Z ahnià wyratùje! 
A chtó diīoczki màje, 
Niechàj tóje znàje, 
Niechàj da karczómki 
Hulàć ni puszczàje. 
Bo tàja karczómka 
To wièlka zdradnìca, 
Zdràdziła dzieuczynu 
Jak u sadù kalìna. 

(Raina Leszkiewiczówna) 

2042. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 

Sónieńko nìzieńko, 
Wieczarók blìzieńko, 
Przyjeżdżàj, kazàcze, 
Przyjeżdżàj, serdèńko. 

Przyjeżdżàj, kazàcze, 
Da ciàmnaja nóczy, 
Puszczù cibiè u chàtu, 
Ni paczùje màci. 
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A jàk upuszczàła, 
Za rùczku ściskàła, 
A jàk wypraulàła, 
Silnie zapłakàła. 
Kalł màjesz żónu, 
To idzì da dómu, 
A nì màjesz żóny, 
To naczùj za mnóju. 
A jà màju żónu, 
Jeszczè dziètak dwóje, 
Kali ni chilićsie 
Da sèrdeńko moje. 
Pajèdźmo, dzieuczyno, 
Pajèdźmo za nàmi, 
A u wàszamu bóku 
Kaszùli łàtany, 
A u nàszamu bóku 
Szaukóm wyszywàny. 
Durnà dzieuczyna 
Uziałà pasłùchała, 
Da zà kazakàmi 
U hóści pajèchała. 
Pawieźlì dzieuczynu 
Daloko ad ródu. 

Wieźlì dzieuczynu 
Lasàmi, baràmi, 
Prywiazàli dzièuku 
Da sósny pleczyma, 
Da sósny pleczyma, 
Da bóru aczyma. 
Wykrasali ahniù, 
Z bièłaho kramiènia, 
Padpalìli sósnu 
Z haljà da karènia. 
A sóseńka haryć, 
Dzieuczyna hawaryć: 
Chto u lesie naczuje, 
Niechaj toje czuje, 
Niechaj minie mładu 
Z ahnia wyratuje! 
A chto dzieci maje, 
Niechaj nauczaje, 
Ni rano, ni pilozno 
U karczmu ni puskaje. 
Bo taja karczamka, 
Zradna zradnica, 
Zraniła dzieuczynu, 
Jak u lesi malinu. 

(Dominisia Kukła) 

2043. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 

Zażuryłasa żūonka na mùża, 
Źlèzła na pièczku, skazàła niedùża. 
Ustàń, majà mìła, pryniós tabiè piwa! 
Ni lèź u woczy, bo jà lèdwo żywa! 
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Ustàń, majà mìła, pryniós ja harèłki! 
Ni lèź u woczy, szukàj sabiè dzièuki! 
Ustàń, majà miła, pryniós tabiè miódu! 
Ni lèź u woczy, ja niè piłà z rodu! 
Ustàń, majà mìła, pryniós ja dubìnu, 
Pryniós ja dubinu da na twajù szpłnu! 
Miłàja ustàła rèczby nie leżàła, 
Abniałà mìłaho, dyj pacaławàła. 
Nie balèli mnie ni rùczki, ni kóści, 
Tólko ja leżàła z wielikaje złóści; 
Nie balèła mnie hałóuka ni cièła, 
Tólko ja maładàja rablć nie chacièła. 

(Ànna Słàdka) 

2044. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 

Mìła ź miłym paswaryłasia, 
Zlyèzła na piècz, pałażyłasia. 
Ustàń, majà mìła, dam jà tabiè pìwa! 
Daj ty mnie pokaj, tylko szto jà żywa! 
Ustàń, majà mìła, dam jà tabiè m'iīodu! 
Daj ty mnie pókaj, hałiīōuki nie źwiodù! 
Ustàń, majà mìła, dam jà tabiè syra! 
Daj ty mnie pókaj, bo jà lèdwie żywa! 
Ustàń, majà mìła, dam tabiè haryēłki! 
Daj ty mniè pókaj, szukàj sabiè dzièuki! 
Ustàń, majà mìła, pryńŭos ja dubìnu, 
Pryńŭos ja dublnu daj nà twajù szpìnu! 
Ustàła majà miła daj jàk ni leżàła, 
Uchapłła za szyju i pacaławàła: 
Dziakùj tabiè, młły, za twajù abrónu, 
Szto ty ad miniè adahnàu chwaróbu: 
Ni balèli mnie ni żyły, ni ktīości, 
Ale jà leżàła ź wielłkaje złŭości. 
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Ci ty nie wièdau, szto jà mieszczànka ? 
Trèba byłó ni sièjać da żyta puou szànka, 
Trèba byłó sièjać choć adnù aśmìnku, 
Kab jà zżàła u wadnù hadzìnku. 
Zażuryłasia żanà na mùża, 
Zalyèzła na piècz, stàła nidùża. 
A ustàń, majà młła, pryniuos tabiè pìwa! 
Dajże ty pókuj, bo jà lèdwo żywa! 
A ustàń, majà mìła, pryniós tabiè miódu! 
Daj że ty pókuj, ja nie piła z ródu! 
Ustàń, majà mìła, ja pryniuos haryèłku! 
Daj że ty pókuj, nie piła ja z wièku! 
A ustàń, majà mìła, pryniŭos ja dubìnu, 
Da nà twajù biedù, da nà twajù szpinù! 
Ustàła miłàja jak nì leżàła, 
Abniàła miłóho, da-j pacaławàła. 
Oj, dàj że tabiè, Buōh, da zdaruouje, 
Oj, szto ty wyhnau ź miniè narŭouje. 

2046. N. Od Ostrowa (w. Kadyczyce) 

Uczóra byłà subótańka, a cipièr niedzièla, 
A cipièr nidzièla, 

Zaczym u cibiè, kazàczeńko, kaszùlka nie bièła, 
Kaszùlka nie bièła? 

2045. W. Od Hnieznej (w. Janysze) 
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Jàkże janà bùdzia bièła: siómaja niedzièla, 
Siómaja niedzièla, 

Màtka starà, siestrà màła, żūonka nie uśpièła, 
Żiīonka nie uśpièła. 

(Zachàrko Skabiółka) 

Ej, dàjcie, dàjcie hrószyka abo kusóczak chlyèba, 
Ei, tó zawiedziè was Bóh tam, dziè wam, dzie wàm patryèba! 
Ej, jàk nie daściè hrószyka abo kusóczka chlyèba, 
Ej, tó nie zajdziècie tam, dziè wam, dzie wàm patryēba! 
Ej, zawiedziè was Bóh mìleńki na bystruju wódu, 
Na pièń, na kałódu, ab kàmień bókam, na szpìl ókam! 

2048. L. Od m. Szczuczyna, Rózanki, Żełudka 

Oj, u lyēsi na prastèczku stàła nawinà, 
Paradzìła Hanùsia maładà syna. 
Daj jàk paradzłła, u czuorny kitàj spawiłà, 
U kitàj spawiłà, u cìchij dunàj puścìła. 
Iszlì chłópcy rybałóucy szczùku rybu ławić, 
Nie zławili szczùki ryby, da zławìli dzicià. 
Zakazàli usim dzieuczàtam na sudy iścì; 
Usiè dzieuczàta płàczuć, na sudy idùć, 
Da nà swaich hałoukach wienoczki niasùć. 
Tólko adnà Hanusìca, woch, z zàdu idziè, 
Na swajój hałówańcy wiencà nie niasiè. 
Oj, uzialì Hanusìcu pad bièły bóki, 
PuściU Hanusìcu u dunàj hłybóki. 
Woch, jaszczè Hanusìca nie dajszłà da dnà, 
Użè swajój pàni màtcy dwa słóuka dałà: 
Oj, jèst u cibiè, (pàni) màtko, jeszczè daczók dzwie, 
Oj, niè dawàj im wóli, jak dawàła mnie, 
Oj, niè pasyłàj, (pàni) màtko, pa m'ŭod, pa winó, 
Bo i m'uod, i winó da z rózumu źwiedziè, 
Woch, z rózumu źwiedziè, da zhùby dawiedziè. 

2047. W. Od Łyskowa 
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2049. W. Od Świsloczy (w. Pacuje) 

Oj, nà haryè syry dub1 

I bièła bieróza, 
A z pód tajè bieł bierózy, 
Ryēczka praciekàje, 
Wadà zdrajewàja. 
Niejàk tajè wady pić 
Ani zaczerpnùci. 

Oj, niè móżna żūonki bić 
Ani zaczepnùci. 
Oj, biu żūonku adzin raz, 
Sam płàkau czatyry. 
Suszyu, kruszyu jàsny óczy 
Praz czatyry nūōczy. 

2050. Sk. Od m. Suchowoli 

Marcłnku synku, 
Nahnì leszczynku, 
Żeb mahłà dastàć 
Harèszkou nabràć. 

Harèchi nie chlèb, 
Dzieukiè nie lùdzi, 
Nie zalecàjsie 
Làda paskùdzi! 

2051. Sł. Od Derewny (w. Wiszów) 

Oj, lùli, da lùli, moj malèńki żàczku, 
Znalàzła ja cibiè u wagródèczku, u màczku. 
Było2 nie chadzìci szto niedzièli da kaścióła, 
Oj, tób nie nasìła na rèkach sakóła; 
Było nie chadzìci praz làs da ciatèczki, 
Oj, tob nie mowìła: màjeż wy dziatèczki! 

2052. W. Od Hnieznej (w. Janysze, Andrzejowce) 

Kraz póle, sakóle, da dzieuczyny u hóści, 
Oj, sàm to jà niè znam, ci tó u doma jèszcze, 
Oj, sàm to jà niè znam, co tó lùdzi gàdać, 
Szto majù dzieuczynu da szlùbu prowàdziać. 
Oj, nichàj prowàdziać, nichàj Boh dàść szczèście, 
A mniè dóbry lùdzi wyswatajuć jèszcze. 
A chóć wyswatajuć, ale nì takùju, 
Prychilù da siebiè, ale nì szczyrùju; 
Wydzie jenà u pólo, rabìć ni umièje, 
A spójrzyć na słanèczko, jak wysóko hrèje. 

każdy wiersz 2 razy 2 v. był6 
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Za haróju jàwar, tam dziewók zadosyć, 
Mìżdu dzièwaczkami majà pànna chódzić; 
A jàk zahawóryć, tak jàk zwon zazwónić, 
A jàk zaśpiewàje, aż hàj razlehàje. 
Ni uważàj, Jàsieńku, szto hàj razlehàje, 
Da uważàj, pytàj, ci rabótu znàje? 
Ni uważàj, Jàsieńku, szto tónka u stanóczku, 
Da uważàj, pytàj, ci zróbić saróczku? 
Ni Uważàj, Jàsieńku, szto pierściónki hùsto, 
Da uważàj, pytàj, ci pamyje chùsty? 
Ni uważàj, Jàsieńku, szto hałuouka hłàdka, 
Da uważàj, pytàj, ci miecióna chàtka? 
Ni uważàj, Jàsieńku, szto cycy wielìki, 
Uważàj, pytàj, ci umièje rabìci? 

2053. Sl. Od Kozłowszczyzny (Paprockowszczyzna) 

Oj, u póli krynìca, chałódna wadzìca, 
Małady kazàczak dà usio ladaszczycsa. 
Ni umièja kasìć, kasìć ni haràci, 
Usio tiīolki u karczómcy pìci da hulàci, 
Pìci da hulàci, dziàucza namaulàci: 
Jèdźmo, dzièucza, jèdźmo z nàmi kazakàmi, 
Lèpiaj tabiè bùdzia jak u twajè màmy. 
Da u twajè màmy kaszùli łàtany, 
A u nàs kazàkau szałkóm wyszywàny. 
Durnó dziauczà byłó, byłó pasłùchało1, 
Sièło z kazakàmi, sièło, pajèchało; 
Jèduć jany pólo, jèduć i druhójo, 
A na trèjcium stàci, bièłu paścièl słàci. 
Ni na tó jechàła, kab wàm paścièl słàła! 
Prywiazàli dzièuku da sasny placzyma, 
Da sósny placzyma, da bóru aczyma, 
Wykrasili ahniù z bièłaho kramiènia, 
Zapalìłi sosnu z wièrchu da da dółu, 
Haryć sosna z wièrchu, z wièrchu da karènia, 
Płàcza dzièuka, płàcza, płàcza, ni ścichàja: 
Chto pà bóru chódzić, ŭ boru naczùja, 
Chto u bóru naczùja, chto moj hółas czùja, , 
A chtó dóczki màja, niachàj nauczàja, 
Oj, pozno z wieczoru hulàć ni puszczàja! 

(Bronìsław Malèwski) 

1 v. pasłuchàłp 
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2054. Slonimskie. Od Mołczadzi 
(w. Studerowszczyzna vel Studzierouszczyna) 

Da sónco nizieńko, 
Da wièczār blìzieńko, 
Najèchali ułàny, 
U karczómku hulàci. 
Muzyczāńki hràjuć, 
Maładóje dzièucza 
Sabiè namaulàjuć. 
Maładóje dzièucza, 
Pajeżdżàj że z nàmi, 
Bùdzie tabiè lèpiej 
Jak u swajè màmy. 
Da u twajè màmy 
Kaszùla łatàna, 
A u nàs bùdziesz nasìć 
Szaukóm wyszywàna. 
Da na pièrszy wózy 
Skryni da pieryny, 
Na druhìje wózy 
Samó dzièucza siàdzie, 
Siàdzie de-j pajèdzie. 

Jechàli, jechàli, 
Z hary da u dalinu, 
Da bŭoru ciómnaho, 
Prywieźll dzieuczynu. 
Da bóru ciómnaho, 
Hàju zielónaho, 
Prywiazàłi dzièucza 
Da sasny waczyma, 
Da bóru plyèczyma. 
Zapalìli sosnu 
Z hary da u dalìnu. 
Chto u biībru naczùje, 
Niechàj tóje czùje, 
Maładóje dzièucza 
Z ahniù wyratùje! 
A chtó dóczki màje, 
Nichàj nauczàje, 
Da karczómki z ułanàmi 
Hulàć ni puszczàje. 

(Tèkla Lewkièwiczówna) 

2055. W. Od Łyskowa (w. Wiereszczakì, Haniewicze) 

Stajàła karczómka na ryżom piesóczku, 
A u tój karczómcy da dwà czużazièmcy: 
Adzìn czużazièmiec pje m'iībd i haryèłku, 
Druhì czużazièmiec namaulàje dzièūku: 
Jedź, dzieuczyna, z nàmi, z nàmi ułanàmi1, 
Bùdzie tabiè lepièj jak u twajè màmy. 
A u twajè màmy, to trèba rabici, 
Z nàmi ułanàmi2 m'uod, haryèłku pìcij 
A u twajè màmy3 kaszùli łatàny,4 

Z nàmi ułanàmi szubłkom wyszywàny; 
A u twajè màmy łazówyje łyczki, 
Z nàmi ułanàmi różny czerewìczki5; 
A u twajè màmy chódzisz u łatużyni, 
U nàs bùdziesz chadzìć u szczyrum karmazyni. 

v. kazakàmi 2 v. kazakàmi s v. u twajè matùli 4 v. łàtany 5 v. trzewìczki 
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Stàła dzièuka, stàła, stàła, podùmała, 
Sièła dzièuka, sièła, daj i pajèchała. 
Zawieźli dzieuczynu za lasè, za wódy, 
Pytàjucsa u dzièuki: wièrnieszsa da rodu? 
Lepièj utaplùsie, nazàd ni wiernùsie, 
Bo àd swahó ródu ustydu nabierùsie! 
Wiècznie dzièuku, wiezùć lasàmi, baràmi, 
Prywiazàli dzièuku da sasny pasàmi, 
Da sasny pasàmi, da bóru aczàmi. 
Wykresali ahnià z sìniaho kamiènia, 
Padpalili sósnu z haljà da u karènia. 
Oj, sósanka haryć, a ułàn1 hawaryć: 
Mùsić u hètom lyèsi nichtó ni bywàje, 
Maładà dzieuczyna z żàlu pamiràje. 
Chto u lyèsi naczùje, niech mój hółas czùje, 
Chaj miniè maładzièńku z ahniù wyratùje! 
A chtó dóczki màje, niechàj tóje znàje, 
Niechàj da karczómki hulàć ni puszczàje, 
Bo tàja karcziīomka to wièlka zdradnìca, 
Zdràdziła dzieuczynu jak u sadù kalinu. 

2056. L. Od Szczuczyna i Rożanki 

Ciekłà ryèczka kraj miastèczka, 
A druhàja kraj dùnaju; 
Byłà dzièuka pramùdraja, 
Wiełà kóni da dùnaju. 
Kóni nie jdùć, 
Wady nie pjùć, 
Za dunàj pahladàjuć, 
Dzie kazakiè na kanióch hràjuć, 
Młódu dzièuku namaulàjuć: 
Oj, jèdź z nàmi kazakàmi, 
Maładymi małajcàmi. 
Ràda byłàb pajèchać, 
Żal matùli pakidàć, 
Majà màtka staryèńkaja, 
A siestrùńka malèńkaja. 
Stàła dzièuka, padùmała, 
Z kazakàmi pajèchała. 

U nàs krajè ni takije, 
U nàs hóry chlebawyje, 
U nàs ścièżki hraszawyje, 
U nàs ryèczki miedawyje. 
Jèdziam póla i druhóje, 
Na tryèjcieje koń stupàje. 
Stàła dzièuka, zapytàła: 
A dziè hóry chlebawyje, 
A dziè ścièżki hraszawyje, 
A dziè ryēczki miedawyje? 
U nàs krajè ni takije, 
U nàs hóry krutawyje, 
U nàs ścièżki ślezawyje, 
U nàs ryēczki krywàwyje. 
Stàła dzièuka, padùmała, 
Sièła sabiè, zapłàkała. 

1 v. kazàk 
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2057. W. Od m. Łyskowa 
na mel. nr 3414 

U wièczar piīoźny iz lesóczka 
Ja karówy z póla hnàła, 
Padyszlà ja kruciółaczku 
Jak zielónamu łużkù. 
Wìdżu pàna, jèdzie z póla, 
Da dwà sabàki u pieradzł. 
Jon zà mnóju parauniàusie, 
Skinuu uzór swiīoj na miniè: 

Jak siè màjasz, młla majà, 
Ty z katóraho siełà? 
Nie ciepièr że, majà młła, 
Na wiesièle napraszàć. 
Oj, ój, da u płńskom kaścièli 
U najbūōlszy zwiīōn zwaniàć, 
Nàszu młłuju Marylu 
Z Jàsiam da szlùbu wiedziàć. 

2058. Sł. Od Derewny i Rehotny (w. Studerowszczyzna, Wysock) 

Zachwaryèła mìła, da źlyèzła na pièczku, 
Prysziīōu młły prasłci szàpaczku źniàuszy: 
Ustawàj, majà miła, ustawàj, czarnobrywa! 
Adstupłsie, młły, ja tuolko1 szto żywa! 
Pażdży, majà miła, pryniesù ja płwa! 
Dziàkuj tabiè, miły, ja tuolko szto żywa! 
Pażdży, majà miła, pryniesù ja miedù! 
Dziàkuj tabiè, młły, hałiīouki nie źwiedù! 
Pażdży, majà młła, pryniesù haryēłki! 
Dziàkuj tabiè, miły, szukàj sabiè dzièuki! 
Oj, paszuou młleńki, pasziīōu jiīōn da lyèsu, 
Da prynios dubìnku, da nà jeje szpłnku. 
Ni balèli żyìy, ni balèli kóści, 
Tŭolki ja leżàła dzièle swajè złuości. 

(Taklùsia Kałmanczà) 

v. lèdźwie 
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RELIGIJNE 

2059. 

O1 moj Bóża, wièru Tabiè 
I wsiè wièruju dla Ciebiè, 
Usiù nadzièju u Tabiè màju, 
Za usió Ciebiè wychwalàju. 
Ty satwaryu, Ty adkupiu, 
Ty sàm nas, Bóża, oświecìł. 
Niechàj Tabiè dzièjuć lùdzie, 
Cześć i chwàła ad usich bùdzie, 
Tabiè, Bóża, kłàniajusie, 
U usìm na wólu zdajùsie, 
Być tólko żalèju u nièbie, 
Pa usiè wièki lubìć Cièbie. 
Żal mniè, Bóża, zhraszyu Tabiè, 
Prez hrèch pièkło dastàu sabiè. 
Nie tàkże żal, zhùby majèj, 
Jak żàl, Bóża, kryudy Twajèj, 
Ach żà, Bóża, usie kàjusie, 
Darùj-że mniè, papràulusie, 
Da użè sto ràz umièrać wólu, 
Na hrèch bólszy nie pryzwólu. 
O Zbawìcielu nasz Pànie, 
Jedyne sèrca kochànie, 

Rùczki, nóżki Twe całùjem, 
Za hrachi swajè żałùjem 
Całùjuczy Twóje ràny, 
Zbawìcielu nasz kochàny! 
Rùczki, oczki k nièbu uznósim, 
Odpuszczènia hrèchów prósim. 
Ślózy nàszy wyliwàjem, 
Szczyrym sèrcem pryrekàjem, 
Pakùl bùdziem z lùdźmi życi, 
Nie bùdziem bólej hreszyci. 
O Màrjo, Màtko Bóża, 
Prynadóbnaja ràjska Róża, 
Pryczynsia k Bóhu za nàmi, 
Za niehódnymi hrèsznikàmi! 
Usie światyje, hlàńcie z nièba, 
Wàszej łàski nam potrèba. 
Malècie Bóha za nàmi, 
Za niehódnymi hresznikàmi! 
Chwàła Bóhu prawdzìwamu, 
U Trójcy Światój Jedynamu, 
Chwàła Ójcu i Synówi, 
Chwàła Światómu Duchówi. 

1 Pieśń pobożna przez XX Misjonarzów ułożona 
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2060. W. Od Porozowa (w. Wilejsze) 
na mel. ,,Gorzkich żalów" 

Szła, bièhła da sirotańka, 
Szła, bièhła da malèńkaja, 
Da sudasìła dzièda, 
Da staróho Bóha. 
Kudy idzièsz, sirótańko? 
Kudy idzièsz, malèńkaja? 
Idù, biahù màtki szukàć! 
Kab ty, dóńko, kraz świèt iszłà, 
To ty màtki ni nàjdziasz. 
Twajà màtka u kaścièli, 
Tam try gróby stajàć: 
U pièrszum gróbi sam Bóh lażyć, 
U druhóm gróbi Bóżaja Màtka, 
U trèjcium gróbi twajà màtka. 
Stuknì, hruknì pa nówum gróbi, 
Stuknì, hrukni pa nawùsieńkum, 
Móża janà akàżacsa. 
Chto tàm stùcza pa nówum gróbi, 
Chto tàm hrùcza pa nawùsiańkim? 
Hèto ja, màtko, sirótańka, 
Hèto jà, malèńkaja! 

Idzì, dóńko, da màczachi, 
Nichàj janà cibiè wyczasza. 
Ni tàk wièla janà miniè czasàła, 
Bólaj maìch kosak paùrywàła. 
Idzì, dóńko, da màczachi, 
Nichàj cibiè umyja. 
Ni tàk wièla myła, 
Jàk ża cielcó rwàła. 
Idzì, dóńko, da màczachi, 
Nichàj padpieràża. 
Ni tàk wièla padpiaràża, 
Bólaj pieraciśnia. 
Sztoż, dóńko, tut bùdziasz jèści? 
Bùduć karyènczyki raści, 
To jà bùdu hryźci. 
Dzież ty, dóńko, bùdziasz spàci? 
Làhu pad łàukaju, 
To zarastù muràukaju. 

(Pelàgja Bōublejawa) 

2061. W. Od Porozowa (w. Wilejsze) 

A1 u nidzièlu pa abièdzi 
Chadzìu Pan Bóh pa usióm świèci. Alelùja! 
Chadzìu sabiè żabrùjuczy, 
Hrèsznych ludzièj prabùjuczy. Alelùja! 
Chadzìu, chadziu kàła làsu, 
Spatkàu dzièuku, wódu bràła. Alelùja! 
Pastój, dzièuka, daj mniè wady, 
Pamyć Bohu rùki, nóhi. Alelùja! 
Majà wadà niczystaja, 
Z gùr piàsku naniasióno. Alelùja! 
Z drèwa liścia natruszono. 
To ty, dzièuko, niczystaja. Alelùja! 
Twajà wadà czyściùsiańka. 
Dzièwiać synóu uradzìła. Alelùja! 
Da usiè dzièwiać patapiła. 
Dziasiàtuju daczkù màjesz. Alelùja! 
Tùju tudy abiecàjesz. 

Pieśń na Wielki Post 
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Stoj, dzièuko, ni ulenkàjsia. Alelùja! 
Idzi da księndzà, spawiadàjsia. 
Skóro dzièuka u kaściół uwojszłà, 
Na sièm sàżeń u ziemlù uwajszłà. Alelùja! 
Usiè autàry adczynìlisia, 
Usie świècy zapalìlisia. Alelùja! 
I usie ksiendzy na mszù stàli, 
Jajè synki zaśpiewàli. Alelùja! 
Cipièrża ty nàsza màci, 
Trèba cibiè nakaràci. Alelùja! 
Dzièwiać nas paradziła, 
Da usiè dzièwiać patapiła. Alelùja! 
Dziasiàtuju daczkù màjasz, 
Tùju tudy abiacàjasz. Alelùja! 
Tabiè, màci, u ziemlì hniści, 
Nam aniółam u nièbi byci. Alelùja! 

(Pelàgja Bōublejawa) 

2062. Sk. Od Suchowoli 

Boże,1 odpuść ciężkie grzechi, 
Być u kościele sługo. 
Ludzie mówio na jaj bieda, 
A żyją tak długo. 
Oddawajcie też z koleji 
Co komu należy: 

Proboszczowi dziesincine 
Za kope pacierzy, 
Organiście za ielikwija 
Dajcie na Wielkanoc 
Pare szynak i dwa jajek, 
A teraz dobranoc! 

2063. W. Od m. Świsloczy (w. Dworczany) 
na mel. „Boże Ojcze Wszechmogący...cc 

Sèrce2 bìje u pièrsi młótom: 
Wychodź, dùsza, krwàwym pótom! 
Dùsza z ciàła wyjść musiàła, 
Na zielónuj łący upàła, 
Sìlnie i rèunie zapłakàła. 
Najświętsza Màtka pasłyszàła, 
Anióła stróża wysłàła: 
Pajdzi, pahlàń, Aniół Strùżu, 
Czahó duszà rèūnie płàcza. 
Pakinuła try sieróty. 
Widzisz, duszà, świet szyróki— 
Pażywiać sie twè sieróty. 
Siadàj, duszà, na mè lósy, 

Ponióse cie pód niebiósy. 
Ràjskie wróta zaskrypièli, 
U tój czas sàm Bóh pasłyszau: 
Pajdzì, zabàcz, Matànka, 
Czahó ràjski wróta skrypiàć? 
Duszà chócza raj zabàczyć. 
Czy nà ziemlì dóbra byłà? 
Na ziemlì dóbra byłà, 
Z hrechóu siebiè abmyłà. 
Idzì, duszà, u czystobrawiec, 
Idzì, duszà, za duszàmi, 
Jàko mièsiąc za gwiazdàmi! 

Na odchodnem z wieczorynki 2 w Lidzkiem też śpiewają 
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2064. N. Od Molczadzi 
Pranduszka 

Pózno zwièczera, wieczeróczkam 
Hnàła dzièucza karóu z lesóczka, 
Prypuściła u ruczajóczku 
I zielónomu łużóczku. 
Słyszno, widno jèdzie bàryn z póla, 
Dwa sabàczki u pieredziè, 
Dwa łakièi*na zadziè, 
Siedzìć bàryn u sieredziè. 
I sà mnoj bàryn parauniàusie, 
Brósił swoj zór na*mieniè. 

Pralubièznaja majà krasotka, 
S katóraho siełà? 
Atwieczàła ja jemù, 
Gaspadzìnu swajemù. 
Jèsli chóczesz być dwarànkoj, 
Wyjdzi zà muż za mieniè. 
Łùtsze próstaj lisz dworànkoj, 
Mnie Iwànka oczeń żàłko. 
Ni orłóm jon letàje, 
Ni ty jamù ràdżena. 

[zap.] Mierzej[ewski] 

2065. L. Od Żołudka (w. szl. Paszyce) 

U susièda chàta bièła, 
U susièda żynka miła; 
Nóżka bièła, niewiełyczka, 
Jak z pàńskaho czerewiczka. 
Susièdunka ustànie rànieńko, 
Prybierècsià czapùrnieńko: 
Na snièdanie hałùszkie, 
Szùleczkie, pirażkiè; 
Na abièdy bórszcz z hrybàmi, 
Usiàki dzień z mìski paliwànaj 

Pampùszki, z czasnykom kwàsza, 
Hryczànaja z sàłam kàsza. 
A u miniè chàta czórna, 
Żynka brydka, nimatorna, 
Anó śpk da leżyt, 
Da niè chócza nic robit. 
Każù: Hàpka, ustàń rànieńka, 
Prybierysia czapùrnieńko! 
Ona słùchati nie chócza, 
Tólka jak wièd'ma sakócza. 
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Pryszóu z póla, zmurdowàusia, 
Smàczno jèsti spadziewàusia, 
Onà bórszcz nieszczymny stàwit, 
Chleb niesiàny u hórło dàwit. 
Na śnièdanie załapsmycza, 
Na abièdy dùlu tycza, 
Na wieczèru kułakiè 
Padsówaja pad bokiè. 
Susièdunko na radzlnach, 
Susièdunko na chrystinach, 
Hdzie wiesièlunka zachópit, 
Tam susièdka wièrtka chódit. 

Jak susièdunka tańcùje, 
Kiuniè, marhniè, pacałùje, 
Pryhałùbicsia da mùża, 
Zwiwàjecsia lepsz za ùża. 
A mója ni mórhat' nie znàja, 
Tólko sibiè szczókłybàja: 
Suchà, czórna, rudabrówa, 
Marszczkiè jak karà dubówa. 
Badàj takój nie radziusia, 
Nie radzìusia, nie chrystìusia, 
Szto tàk, jak jà ożeniusia! 

2066. Ngr. Od Horodyszcza (Projektowicze) 

Móre plèszczeć u dalìny, 
Wółny plèszczuć k bierahàm, 
Wièrna rycar ustydzìŭsia 
Ad Malwìna maładój. 
Ot, Malwina narażàjuć, 
Jejè bièdnuju k wiencù, 
Jenà płàczeć, ślózy ljùcsa, 
Aż nà joj płatók szamryć. 
Jejè bàryszni razbàjuć, 
Ot, jèj płàkać nie wielàć. 
Szàbla wóstra prabłysnùłaś, 

Rycar szàblu abnażyu, 
Pamièrła nàsza Malwina, 
Udrùh skónczyłasie lubóu. 
Cièło u grób apuszczàjuć, 
Cièło z gróbu hawaryć: 
Padajdzì, rycar, pablìżaj, 
Bliżaj gróbu majemù, 
Pamałisia, rycar, Bóhu, 
Wazwracì duszù nazàd. 
Pamalicsia Bóhu muożna, 
Wazwracìć duszy nielzià. 

2067. Sł. Od Derczyna (w. Trachimowicze) 

Jèłuszka i rakìtawoj kustók, 
Paczèm ty, jèłuszka, niewiesióła staìsz, 
Och, wièrno sółnyszko da pieczóć? 
Och, sółnyszko pieczóć, dróbny dóżdzyk sieczóć, 
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Och, z pàd bièlaho da karùszka, 
Da z karùszka kłuczowàja (sic) wadà tieczóć. 
Jèchali bajàrje z Nówaho haradà, 
ZrubiU jółuszku u czatyēry taparà 
I ździèławali try dà wiesiółka, 
Czećwiórtu łótaczku i pajèchali hulàć. 

(Michàś Sienkièwicz) 

2068. Sł. Od Derewny (w. Studerowszczyzna) 

Praz hùlicu mastawój 
Paszłà dzièuka za wadój, 
Za chałódnoj kluczawój. 
Za jój bàryn maładój 
Klìcza: dzièwuszka, pastój! 

Staìć bàciuszko u warót, 
Klicza miniè ù waharuod 
Na malùssieńki czasók, 
Pałóć mórkuuku i czasnók. 

(Palùsia Leukièwiczycha) 

2069. Sł. Od Derewny (w. Studerowszczyzna) 

Zażuryłasia maładà udawà, 
Sztoj ai kószana szoukówa trawà. 
U tajè udawy tiīolki adzìn syn, 
Jahó kudaièrki pa plyèczkach leżàć, 
Jamù młódamu żanìcisie wielàć. 
Żanicisia wielàć i udùwuszku bràć, 
Ni samù udawù — udówinu daczkù. 
Udówina daczkà wièlmi ùmnica 
Pa sadù chódzić, majóry bùdzić: 
Ustawàj, majór, ustawàj, maładój, 

Usie pałkiè da u pachod paszlì: 
Ot, pièrszy pałók na krutój haryè, 
A druhój pałók na bystruj ryèccyè, 
A tryèjcioj pałók na sìniam móry. 
Sam maładzièńki na sìwum kani, 
Dzierżyć hrabuszók u pràwuj kiszèni, 
Czèsza hrywańku sìwamu kaniù, 
A sàm jon hledzìć na czużù żanù. 
Czużà żónuszka jak lebioduszka, 
A majà żuonka jak jewrèjuszka. 

(Helóna Lyèukièwiczycha) 
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2070. Ng. Od Ostrowia, Molowid 

Oj, sztó hèto za sadóczak, 
Za zielónieńki takój? 
O, szto hèto za malczyszka1, 
Za prekràsny, maładój ? 

(Aksiènia Sàuczyk) 

2071. Ng. Od Horodyszcza i Stwołowicz 
(w. Zaosie i Miedzieniewicze) 

Oj zimà, ty zìmuszka, 
Ej, dalina szyrókaja, (2 r.) 
Tràwuszka zielónaja, 
Rasìca da bùjnaja. (2 r.) 
Lubiu bàryn dzièwuszku, 
Lubìu, da-j abmaniu, 
Zà mùż padhawàrywau: 

Ty, dzièuka krasàwica, 
Idzì zà muż za mieniè, 
Za mnój żyźń charószaja, 
Za mnój być prakràsnaja: 
Puōjdziesz ni abièdauszy, 
Làżesz ni wieczèrauszy. 

(Zōsia Sauczukōwa) 

1 v. malójczyk 
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2072. Gr. Od Brzestowicy (w. Golnie) 

Oj, nł spicsa, ni leżycsa, 
Son miniè ni bierè, 
Mnie hałówańka krużycsa, 
Usio na sèrdanku taskà. 
Skaży, mila, skaży, duszà, 

Szto tabiè łùczsze żal? 
Żal mniè trójki da warónaji, 
Maładóho deńszczykà. 
Trójka skàcze, deńszczyk śwłszcze 
U póu daróżki stałbawój. 

(Hōlka Jànuszczyk) 

2073. W. Od m. Rosi (w. Dychnowicze) 

Szto tó miniè za mièsiaczyk, 
U nacz,y świecłć, a u dzièń nie. 
Szto tó miniè za małójczyk, 
Lyèto lùbić, zi:nu nie. 
Kalł lùbisz, to lubìsie, 
SwLich lùbaszczau nadkrój, 
A ni chóczasz lubicìsie, 

Swajó syèrco uspakój. 
Skùlko ja ràz zarakàysia 
Puoźno wièczarom chadzłć, 
Ustydno, dzièuko, ustydno, kràsna," 
Małóje dzicià nasìć. 
Dzieuczynièńka-j zaustydzłłaś, 
Palilisie ślózy z głàz, 
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Kazaczèńku, oj, żàl stàło, 
Stau jón dzièuku-j pacieszàć: 
Ni płàcz, dzièuka, ni płàcz, kràsna, 
Oj, jà ciebiè-j bùdu brać. 

Nam pasàżak niwielìki, 
O, karówu-j rabùju. 
Ni żuiysia, dzieuczyniènko 
Oj, jà cie sàm brać bùdu. 

(Zósia Żàwarankawa) 

2074. N. Od m. Horodyszcza i Stwołowicz (w. Miedzieniewicze) 

Cièrez horuszku krapìwuszka leżyć, 
Pa krapìwuszcy druh mlleńki bieżyć. 
Jon bieżyć, bieżyć, ni stronicsa, 
Rùsy kùdry ni szałóchnucsa. 
Chtóby, chtóby majmù hóru pasablu, 
Majhó drużkà su daróżki waracìu, 
Ja by jemù za rabótu zapłaclu, 
Rub, pałtynnik na stóliku pałażyu. 
Spómni, zdùmaj swajù biedù, 
Jak chadzlli pa zielónieńkom sadù, 
Zamieczàli mnóho ptàszak na latù, 
Jak siedzièli za ubrànym, za stałóm, 
Pìli, jèli słàunu jedù z tabóju. 

Razmaulàli recz, charószyje sławà, 
Kab drùh drùha ni abmànywau u hłazà. 
Jak jà byłà usio maładzièńkaja, 
Tahdy miniè małójczyki lubìli, 
Pa czatyèry adnym ślyèdam chadzìli. 
Jak jà ciepièr usio astarèłasie, 
Ni hódnamu ni spadabàłasie. 
Maścìła masty kalìnawyje, 
Pierełàzaczki malinawyje, 
Och, pà tych mastoch ja samà pajdù, 
Pajdù, pajdù, k susièdaczkam zajdù. 
Oj, paczùju szto susièdzi hawaràć; 
Mniè młódzieńku usio łàjuć i braniàć, 
A małójczyki suchwàliwajuć. 

(Franchzek Barĵ s) 

2075. N. Od m. Horodyszcza i Stwołowicz (w. Sienkowce, Zaosie) 

Pa tràuki, pa muràuki i pa szóukawuj trawiè, 
Choc kalìna majà, choc malìna majà! 
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Iszłà dzieuczónka su gaścièj i z wielìkich ràdaściej, 
Choc kalina itd. 
Na ustrèczu dzieuczóncy achficèr maładój, 
Choc kalìna itd. 
Achficèr maładój nisko kłàniausie sa mnój, 
Choc kalìna itd. 
Nisko kłàniausie sa mnój, na kwatèru zwau z sabój, 
Choc kalìna itd. 
Pajdzióm, pajdzìom, dzieuczónaczka, na kwatèru, na majù, 
Choc kalina itd. 
Na kwatèry, na majój, pràwo niètu nikahó, 
Choc kałina itd. 
Adzìn pìsar, druhi jà, trèjci wièrny słuhà, 
Choc kalìna itd. 
Ja pìsara, akanóma u kancelàrju adaszlù, 
Choc kalina itd. 
Swajù wièrnuju słuhù za winóm, miódom paszlù, 
Choc kałìna itd. 
Ciebièż, majà dzieuczónaczka, pjàno, pjàno napajù, 
Choc kalina itd. 
Pjàno, pjàno napajù, rub cełkówy padarù, 
Choc kalina itd. 
Skaży, skaży, moj mìleńkoj, jak mniè k màmieńki pryjtì? 
Choc kałìna itd. 
Jak mniè k màmieńki pryjti, rub cełkówy abjawit'? 
Choc kałìna itd. 
Skaży, skaży, majà miła, dóuho u lèsi ja byłà, 
Choc kalina itd. 
Dóuho u lèsi ja byłà, hrybu, jàhady brałà, 
Choc kalina itd. 
Na pacztówy dwŭor zajszłà, hrybóu, jàhad pradałà, 
Choc kalina itd. 
Hrybóu, jàhad pradałà, rub cełkówy uziałà. 

(Prakóp Drekà) 

2076 N. Od m. Horodyszcza fw. Miedzieniewicze) 
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Da pry łużkù, lużkù, łużkù, 
Pry niszczàsnoj dóli, 
Nie uznajómom tabuniè 
Hùlau koń nà wóli. 
Da hulàje sìwy koń, 
Jak wìchar niesiócsa, 
Próci mìłaje dwarà 
Pràmo stanawicsa. 

Da nakìnuu bàryn kanià 
Z cieśmiónoju (dràchłaju) uzdóju, 
TrógnuU szpóram pad bakà 
Koń lacłć strałóju. 
Da bieżyć, bieżyć moj siwy kóń, 
Jak wichar niesiócsa, 
Prósto k mìłaje dwarù, 
Prósto stanówicsa. 

(Frānciszek Barys) 

2077. W. Od Wołkowyska (w. Kołłątaje) 

Oj, na hórku, na pryhórku, 
Tam stajàła dzierewièńka, 
Ni wielìka, ni malèńka. 
Tam szynkàrka maładzièńka, 

A u szynkàrki da try daczkì, 
Try daczki da dwà synoczki: 
Adnà Kàsia, druhà Màsia, 
A trèjciaja duszà nàsza. 

2078. W. Od Wołkowyska (w. Kołłątaje) 

Oj, ty zìmuszka, zimà, 
Zawièjała, zamiełà 
Usiè darożki, palà; 
Ni prajèchać, ni prajścì, 
Anì kanià prawieścì. 
Ja prajèdu, ja prajdù, 

Swahó kanià prawiedù 
Na załatuom pawadù. 
Da dubuōczka prywiażù, 
Da duboczka prywiażù, 
Ausà, sièna pałażù, 
Mìłuj pràudàńku skażù. 

2079. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 

Pasièjali biedù pa bierahù1 — 
Krùpnuju swajù rasàduszku, 
Krùpnuju swajù zielónuju. 
Paharyēła li biedà biez wady-

Krùpnaja majà rasàduszka, 
Krùpnaja majà zielónaja. 
Oj, paszlù ja kazakà pa wodu-
Ani wady, anì kazaczèńka, 

1 każdy wiersz w śpiewie powtarza się dwukrotnie 
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Ani wady, anì charószaho. 
Oj, dàjcie mnie waranóho kanià-
Ja mlóda, ja u kazàczeńka byłà, 
Hulàła, skakàła pa łuhàm, 

Pa zielónieńkim dubrówuszkam. 
Oj, dońskój razsàdu dał kazàk— 
Razsàdu dał słàunyj maładzièc. 

2080. Sł. Od Dereczyna (w. Trachimowicze) 

Och, ty zimuszka, zimà, 
Da chałódnaja óczeń byłà, 
Chałódna óczeń byłà. 
Och, ty zadùła, da zamiełà, 
Ty zadùła, zamiełà, 

Usie daróżki zapièrła. 
Ni prajèchać, ni prajcì, 
Ni kónika prawieścì. 
Ja prajèdu i prajdù, 
I kónika prawiedù. 

(Michàś Sienkièwicz) 

2081. Sł. Od Dereczyna (w. Trachimowicze) 

Woch, u sadù-j kalina, (2 r.) 
Kalìna, kalina, 
Czubaiyki, czuk, czuk, 
Kalìna! 
Wcch, ty baiyn maładój, (2 r.) 
Kalìna itd. (jw.) 
Waźmi miniè za sabój, 
Kalina itd. (jw.) 

Bùdu tabiè paścièl słać, 
Kalìna itd. (jw.) 
Daj bùdu z tabóju spàć, 
Kalìna itd. (jw.) 
A jàk zaśnièsz, abierù, 
Kalìna itd. (jw.) 
Dièńgi, czasy ukradù, 
Kalìnà itd. (jw.) 

(Michàś Sienkièwicz) 
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2082. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 
na mel. nr 1758 

Za Kubàniu rekój hulàu kazàk maładój, 
Jak hulàu, tak hulàu, agienióczak daj brasàu. 
Agienióczak brasàu, kaniù tràwu szkubàu, 
Kaniù tràwu szkubàu, agienióczak brasàu. 

(Daminìsia Kùkła) 

2083. Sc. Od Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 
na mel. nr 85 lub 279 

Paszłà nàsza Paràsieńka 
Usio u łùh pa wadù, 
Och, tój Waniùsza, och duszà, 
Dahàdliwy byu. 
Jon naupièrad zabieżàu, 
Pad kùścikam pależàu, (2 r.) 
Paràsieńki nadżydàu. 
Jak uziàu za Paràsieńku 
Usiój za pràwuju rùku, 
Och, jak kìnim Paràsieńku 
Ab syrùju zièmlu. 
Jak ustàła Paràsieńka, 
Biez wièdziar paszłà, 
Ażnó jajè sustreczàja 
Wiīojciec, màtka ródna. 

Ad czahóż ty, Paràsieńka, 
Ot, takàja blàda? 
Ot, nia mahù ja skazàć, 
Pryszcu czas pamiràć. 
U niedzièlu raniùsieńka 
Kałakuolczyki zwiniàć, 
Maładùju Paràsieńku 
I u diīoł charaniàć. 
Ach, ly Wàniuszka, ach duszà, 
Jon dahàdliwy byu, 
Jŭon napièrad zabieżàu, 
Na kalènuszki upèu, (2 r.) 
Rùki, nóhi caławàu, (2 r.) 
Paràsieńku prawadżàu. 

(Anièla Masalówa) 

2084. Sl. Od Dereczyna (w. Trachimowicze) 

Byłà u mieniè Hanùluszka, siem lyet wièrnaja słùżka, 
Och, lùli, lùli, siem lyèt wièrnaja słùżka! 
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Och, paszłà, da Hanùluszka u nówy mlin pa mukù, 
Och, lùli, lùli, u nówy mlin pa mukù! 
Och, u nówy mlin pa mukù, achficyèryk za rukù, 
Och, lùli, lùli itd. 
Och, za tabóju ja chadżù i stupièniuszki liczù, 
Och, lùli, lùli itd. 
Och, achficyèra nie lublù, za achficyèra nie pajdù, 
Och, lùli, lùli itd. 
Och, udyèryu achficyēr, och, u lèwuju da szczakù, 
Och, lùli, lùli itd. 
Ach, z szczaki da u glazà pakaciłasie ślazà, 
Och, lùli, lùli itd. 
Och, z paunuoczy Hanùluszku, och, chawàci wiezùć, 
Och, lùli, lùli itd. 
Och, za jóju idùć papyè, maładyje dzieciùkie, 
Och, lùli, lùli itd. 
Och, adzìn bàryn maładój, pad im kónik waranój, 
Och, lùli, lùli itd. 
Jon kruhóm da kówanyj i pasierebrón on (sic), 
Och, lùli, lùli itd. 

(Michàś Sienkièwicz) 

2085. Sc. Od Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 

Sydzi, sydz,ì, sónuszka, (2 r.) 
Da u majó akónuszka, 
Da da majho Wàniuszka. (2 r.) 
W,uo] Wàniuszka dóbry bju, 
Pa wieczóruszkach chadzìu, (2 r.) 
Kràsny dzièwuszki lut,iu. 
Stàli riīōczy ćuomnyja, (2 r.) 
Upàli śniehi bièłyja, 
Iszli dażdży driībbnyja, (2 r.) 

Ciaklì ryèczki bystryja. 
Tam kazàk kanià paiu, (2 r.) 
Tam mużyk żanù tapiu. 
Żanà u mùża spràszywàłasia: (2 r.) 
Ni tapi mieniè u dzień, 
Och, nie śmiesz,y ludzièj! 
Da tapìż mieniè u naczy, 
Jak pasnùć driīobny dzièci! 
Och, nà zàutra rànieńka 
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Dziètki u bàćka spràszywajuć: 
Sùdar, sùdar bàciuszka, 
Da dzièż nàsza matùszka? 
Ci u syrŭoj ziamlì żywióć, 

Ci u żóutom pieskù żywióć? 
Ni u syruoj ziamlì lażyć, 
Da u żiībutom pieskù żywióć. 

(Anièla MasaDwa) 

2086. G. Od m. Brzestowicy (w. Golnie) 

Oj, byló da dzièwancy pietnàccaci lyèt, 
Lublła małójczyka asimnàccaci lyet, 
Takóho prekràsnaho na usièm świèci niet. 
A pà pràwuj rùczańcy daróżka leżyć, 
A nà toj daróżańcy kalàska bieżyć, 
A u tój da kalàscy moj mlły siedzić. 
Zażdży, zażdży, abażdży, pawitàjemsa, 
Srèbnymi pierściónkami pamieniàjemsa. 
Oj, żdàuby, abażdàuby, kóni ni stajàć, 
Małady kùczaryki kóni ni udzierżàć. 

(Pruzyna Rymàrczukawa) 

2087. Sł. Od Derewny (w. Studerowszczyzna) 

Oj, Ùljuszka, Ùłjuszka, (2 r.) 
Oj, Ùljuszka, 
Ci wybiła daróżka? 

Och, chtóż jejè wybiwàu, 
Och, wybiwàu 
Da Ùljuszki chódziaczy, 
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Da Ùljuszki chódziaczy, 
Ach, chódziaczy, 
Haścińczyki nósiaczy. 
Usie haścincy panasiu. 
Och, panasìu, 
A Ùljuszki ni uprasiu. 
Oj, Ùljuszka, Ùljuszka, 
Oj, Ùljuszka, 
Ci żàl tabiè Wàniuszka? 
Nie tàk żàlko Wàniuszki, 

Och, Wàniuszki, 
Jak nīodnaje màtuszki. 
A u màtuszki starùszki, 
Och, starùszki, 
Usio pàd bókam padùszki, 
A u bàciuszka starażyè, 
Och, starażyè, 
Usio pàd bokam nażyè, (2 r.) 
Och, nażyē. 

(Taklùsia Tkaczuczyszka) 

Hràju, hràju na gitàru, 
Swajó hóra wiesielù, 
Nichto hóruszka ni znàja, 
Jak jà z milym razstajù. (2 r.) 
Lùbaszcz nàsza darahàja, 
Nam razłùka ciażałà, 
Razłuczàja nas z tabóju 
Czuzadūolnaja staranà, (2 r.) 
Niznakómyj żdzièsznyj kraj. 
Jak zapalù làmpu, świècu 
Na usiù sabiè ćiìomnu nūocz. 
Hary, hary, làmpa, świèca, (2 r.) 
Hary jàsna, ni stuchàj, 
Praszù ciebiè, miīoj mìleńki, 
Czàsta u hóści pryjeżdzàj! 
Och, ràdby ja pryjeżdzàci, (2 r.) 

2088. Sc. Od Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 
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Sam u niewuolancy żywù: 
Za ścienoju kramianóju, 
Za raszótkaju dracianóju, 
Za żalèznymi dźwiermi. (2 r.) 

(Anièla Masalówa) 

2089. Sl. Od Derewny (w. Studerowszczyzna) 

Szto tó byuby za sadóczak, 
Szto tó byuby za zielóny, 
Szto tó byuby za Iwàniuszka — 
Razyhrànaja dùsza. 
Razharyèło sèrco z króuju, 
Ni mahù drużkà pryżdàć, 
Iwàniuszki pryzabyć. 
Stydno, dzièuka, stydno, kràsna, 
Fŭożno z wieczóra chadzlć, 
Jeszczè stydnièj kràsnuj dzièucy 
Dwa malójczyki lubìć. 
Stàła dzièuka, padùmała, 
Palilisie ślózy z głàz, 
A małójcu żàłko stàło, 
Nàczau dzièuuszku unimàć. 
Wyniau chùstku iz kiszèni, 
Nàcz£u ślózańki uciràć: 
Ni płàcz, dzièuka, ni płàcz, kràsna, 
Jaj-i sàm dzieciùk ni żanàt, 
Waźmù zà muż da zà sibiè. 
Ty bahàty, a ja bièdna, 
Nie prysùdziać lùdzi uziàci, 
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Ni pazwoluć ójciec, màci. 
A jà ludzièj i spraszùsia, 
Ajcù, màtcy pakłaniùsia, 
Z taboj, sèrco, ażaniùsia. 

(Halōna Lèukièwiczycha) 

2090. Sc. Od Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 

O), na prùskoj hranìcy, 
Na turèckoj hùlicy, 
Ot, tàm dóniusza hulàla, 
Siami kàrtami hràła, 
Kazyràmi, kazyràmi 
Rozkazyrŭwała, 
Da razhaworŭwała. 
Tudèini ISÌUOU bàciuszka, 
Tudèmi ìszŭou rūodniańki: 
Póutia, Waniùsza, hulàć, 
Da siami kàrtami hràć, 
Kazyràmi, kazyràmi, 
Oj, razkazyrŭwać, 
Da razhawórŭwać. 
Nie waźmiósz, muoj bàciuszka, 
Nie waźmiósz, muoj rūodniańki, 
Kalè mianiè maładój 
Staić winó zielanój, 

Da i kazàk maładój. 
Pad im koń waranój 
I siadziółka załatój, 
I kapielùsz na try hràni, 
Instramènty pad nahàmi. 
Sam bielàwj', wus czarniàwy, 
Kudràwaja haławà 
I szàpaczka u try rahì, 
Aścierohi bierahi. (2 r.) 
Następnie przychodzą: rŭbdna màtaczka, 
riièdny bracièjka, róbdna siastryca, aż nareszcie: 
Da pryszcu pa jajè, 
Daj milańki jajè: 
Ot, pajdù, muōj mìlańki, 
Och, pajdù, mŭoj lùbiańki, 
Kaiè mianiè maładoj, 
Stajàu wino zialanój 
I kazàk maładój itd. (jw.) 

(Anièla Masalōwa) 
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2091. N. Od Molczadzi (w. Nohornoje, gm. Czernichowska) 

Hulàu kazàk pa dóli, 
Jan hulàu, razhùliwau. 
Czahó, dzièucza, taskùjesz, 
Paczamù ty slózy ljósz? 
Atcà da ciebiè żàłko, 
Àli màmienki swajè? 
Àtca mnie nie żàlko, 
Àni màmieńki swajè, 
Kak jà byłà malódka 
Jaj paspièszanna rosłà. 
Janùszka — Marùśka, 

Mnie za rùki brałà, 
Katàła swajój rukóju 
Nad majóju haławóju 
Znać... 
Ty nà ródzinie swajój 
Zdzièłaj most czyhùnnyj 
Dla lubièznaho swajóho. 
Zjèchau połk husaróu 
Na czyhùnnyj tojże móst, 
Czyhùnnyj most pahnuusie, 
Druh lubièznyj patanùu. 

[zap.] Mierzej[ewski] 

2092. Ngr. Od m. Horodyszcza i Stwołowicz (w. Miedzieniewicze) 

Oj, ty sad, ty mŭbj sad, sad zielonièńki, 
Oj, zaczym ty, mŭbj sad, tàk rànieńko ćwicièsz? 
Tak rànieńko ćwicièsz, asypàjeszsia, 
Kudà, mìleńki drużók, prybiràjeszsie? 
Su usióju siemjóju da praszczàjeszsie, 
A sà mnóju maładóju ruhàjeszsie. 
Nie ruhàj, ni braniàj, skaży: młła, praszczàj! 
Ot, pajdù ja u słùżbu, u słùżbu càrskuju, 
U słùżbu càrskuju, u słùżbu hasudàrskuju. 
Lecièła pàwa, ja sièniuszki mièła, 
Uranìła z pràwaho kryłuszka pieró, 
Nie żàl mnie pàwy, tólko pièruszka jejè, 
Och, niè żal mniè màtki i nie żàl mnie ójca, 
Tólko żàłkoż mnie charószaho małajcà. 

(Francìszak Barys) 
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2093. N. Od Mołczadzi 

Hràju, hràju na gitàru, 
Samà siebiè wiesielùsie, 
Nichtó hóreści nie znàje, 
Jak jà z rràlym razstajùsie. 
U małoj Rósi radzìłasie, 
A wà szpitali urósła, 
Atca, màtki adrekłàsie, 
Siratóju wiek żyłà. 
Jon mieniè wièrnie lùbić, 
A jà jehó ziusiehdà, 
Tèraz ja nieszczaslìwa, 
Szto niè wìżu nikahdà. 
Jon mieniè wièrnie lùbić, 

A jà jehó nie, ach, nièt, 
A ciepièr my razajdziómsie, 
Jak rużowyj żàsnyj ćwiet. 
Wy źwiarè, wy lutyje, 
Razarwiècie wy jehó, 
Raznasiècie jehó kóści 
Pa usich lesàch, usich baràch! 
Razaljècie jeho krèuku 
Pa usìch polàch, usich łuhàch! 
Szczaslìwaja ta dzierèunia, 
Hdzie jà z małych let rasłà, 
Szczaśllwaja ten czàs byłà, 
Jak lubowi nie znàła. 

[zap.] Mierzej[ewski] 
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2094. W. Od m. Międzyrzecza 

Ja Cyhànka maładàja, 
Ja Cyhànka nieprastàja, 
Znàju warażyci, 
Znàju warażyci. 
Padàj, pànie, bièlu rùczku 
I pałaży hrószaj kùczku, 

Usiu pràudu skażù, 
U niczóm nie załhù. 
A sztó byłó, to paznàju, 
A sztó bùdzie, adhadàju, 
U niczóm nie załżù 
I niè abmanù. 

2095. Od Suchowoli (w. Dryha) 

Ja Cyhànka maładàja, 
Ja dzieuczyna nieprastàja, 

Ja umièju warażyć, 
Och, ja umièju warażyć! 
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Padàj mnie, pàn, swajù rùczku 
I nakładzl hrószej kùczku, 
Usiu prèudu, prèudu skażù, 
Och, usiu skażù, ja niè załhù. 
Czom ty, Cyhànka, nie pradzièsz? 
Bo niè umièju tkàci, 

Tylko z hàju wyhledàju, 
Och, da skùl kaszùlu uziàci. 
Czom, Cyhaniè, ty niè haryēsz? 
Bo niè umièju żàci, 
Tylko z hàju wyhledàju, 
Och, jak by kónika uziàci. 

2096. W. Od m. Łyskowa 

Dóbry1 wèczor, dewczynènko, 
Pryrry menè nà nocz, 
To jà tóbe szo weczóra 
Oddàm dóbry dobrànoc. 
Ne chody ty, bohatyru, 
Kóìo mahó tynu, 
Bo jàk wyłomlu chworostynu, 
To perabjù spynu. 

Czyż ty, mója dewczynèńko, 
S papèru wywyta, 
Palubyła paróbczyka 
S pod bèłaho swyta. 
O jàk że mnè, matulènko, 
Jehó ne łubyty, 
Sam belènki, wus czornènki, 
Wółos zołotènki. 

(Szerszunōwicz) 

2097. Sł. Od Zdzięcioła 

Praszù2 ciebiè, Otomànie, 
Praszù tia na pywo, 
Nie bèj majè dzieuczynóńki, 
Jak wydzie na żnywo. 
Za szczó jejè màju być, 
Bo jèj udajèćsie, 
Kóły do menè snopy nesiè 
Nieràz zaśmejèćsie. 

Bodàj tabiè, Otomànie, 
Dzjèdko óczy wydrau, 
Jak ty mieniè ad dzieuczyny 
Na pànszczynu wyhnau. 
Waźmù sabiè, Otomànie, 
Kónia waranoho, 
Puści mimè da dómeńku, 
Da kochània móho. 

(Klèmens Hryb) 

[pieśń] poleska - drwiny z Poleszuków 
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2098. W. Od Świsłoczy (w. Dworczany) 

Iszlì czumakì 
Z wièlkoj daróhi, 
Zrabìłasie im pryhóda 
Na upół daróhi. 
Zachwaiyèu czumàk1 

U darózi idùczy2, 
Balìć jemù hałówańka, 
Nie móża iścì. 
Pryszou da jehó 
Tawàrysz jehó, 
Uziàu za pràwuju rùczańku, 
Pytàje u jehó: 
O), ty czumàcze, 
Ty miły bràcie, 
Sztó tabiè balìć? 
Hałóuka balić, 

Sàm ja słàb lażù, 
Mùsić na czużùj staróncy 
Hółau pałażù. 
Oj, wy czumàki, 
U wièlkuj drużyni, 
Wykapàjcie dół hłybóki 
U adnój hadzìni. 
A my czumàki, 
U wièlkuj drużyni, 
Wykapali dół hłyboki 
U adnój hadzìni. 
Bujàli wàły 
Stojaczy u jarmiè, 
Pachawàli czumaczynu 
U czużój staraniè. 

2099. W.rOd m. Łyskowa (w. Kowalowce) 

Oj, pradałà dziauczyna kàczki 
I naniałà czumakówi pràczki. 
Za kàczki naniałà, 
Bo czumakà wièrnie kachàła. 

Czumaczó sèrco hałùbcze, 
Czamù ty ni róbisz jak łùczsze? 
Pradałà dziauczynièńka hùsku 
I kupìła czymaczyni chùstku. 

1 v. czùmak - v. iduczy 
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Za hùsku kupìła, 
Bo czumakà wièrnie lubłła. 
Czumaczó sèrco hałùbcze, 
Czamù ty ni róbisz jak łùczsze? 
Pradałà dziauczynièńka kózy 

I kupìła czumaczyni wózy. 
Za kózy kupìła, 
Bo czumakà wièrnie lubłła. 
Czumaczó sèrco hałùbcze, 
Czamù ty ni róbisz jak łùczsze? 

2100. W. Wolkowysk 

A jà czumàk niszczaślłwy, 
Chadżù, chadżù lèdwie żywy, 
Sam nł znàju szto rabìci, 
Za sztó rùki zaczapici: 
Kóni majè pazdychàli, 
Wały wièrma pałamàli. 
Ja wièrtaham pawiertàju, 

Pajdù, z hóra pahulàju. 
Hulàj, hulàj ty, czumàcze, 
Twajà żónka u dóma płàcze! 
Niechàj płàcze, Bóha prósić, 
A czumàka jak czórt nósić, 
Kab nì hètaja siwùcha 
Prapàu czumàk tak jàk mùcha. 

2101. W. Od Mścibowa (w. Szandry) 

Oj, jà czumàk nieszczaślłwy, 
Bjùsie, płàczu, lèdwo żywy, 
Sam mè znàju, szczó rabłci, 
Da z czahó sie zaczeplci. 

Hópki, chłópcy, i jà z wàmi, 
Z maładymi czumakàmi, 
Kóni że mniè pazdychàli, 
Wały jarmó pałamàli. 
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Ja z batóhom sie wirtàju, 
Z biedy tróche pahulàju. 
Hópki, chlópcy, i jà z wàmi itd. (jw.) 
Daj haryèłki, Żydzie Jùdko, 
Ty, muzyka, zahràj chùtko! 
Sztóby skùka (sic) ustupłła, 
Ba-użè wièlmi mnie zsiliła. 
Hópki, chlópcy itd. (jw.) 
Tólko sakièra muzyła, 
Szczo ad usiehó mnie liszyła. 
Za ha-yèłku tobiè dajù, 
Bo-użè kopièjki ni màju. 
Hópki, chłópcy itd. (jw.) 
A muzycy pakłoniùsie, 
Bo-użè dàli nie poprùsie, 
Z miłosièrdzia niechàj hràje, 

Niechàj czumàk pahulàje. 
Hópki, chłópcy itd. (jw.) 
Och, Odèssa majà młła, 
Z kìm ty miniè pożenìła? 
Z haziàinom burłakóju, 
Pjànicaju, hulàkoju. 
Hópki, chłópcy itd. (jw.) 
Oj, pajdù ja utaplùsie, 
Albo ab kàmień razabjùsie, 
Niechàj lùdzi tóje znàjuć, 
Jak czumakł prapadàjuć. 
Hópki, chłópcy itd. (jw.) 
Albo tróche padażdùsie 
Daj u czużych wióskach1 najmùsie, 
Bùdu czuży wóły hnàci, 
Bo chaczù czumakawàci. 

2102. W. Od Szydłowic (w. Ozeranki Wielkie) 

Zażuryusie czumakczynka, 
Szto aśmakóu nimà, 
I sièu sabiè, i dùmaje, 
Jak nadùtaja sawà: 
Byu jà u mièsci na pradmièsci, 
Mnŭoho hrószy zarablàu, 
Jak pryżdàu-że jà kirmaszù, 
To usiè hrószy prahulàu. 

v. sielàch 
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2103. Sk. Od Dereczyna (w. Trachimowicze) 

Zachwaryēu czumàk u daróhu iduczy, 
Zabalyeła hałówańka: błàh, ni mahù icì. 
Och, ty czumaczók, mŭoj ruodny bratók, 
Balìć, balić halówańka: błah, ni mahù icì. 

(Michàś Sienkièwicz) 

2104. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 554 

Pamiór, pamiór czumaczyna da u nidzièlu ràno, 
Pałażyli czumaczynu u swietlìcy na łàwi, 
Da złożyli na czumakà szałkowu saróczku, 
Pachawàli czumaczynu u wìszniawom sadóczku. 
Nasypàli na czumakà wysóku mahìłu, 
Pasadzili na czumakà czyrwónu kalìnu, 
Wiècier wièje, słóńce hrèje, kalinu szatàje, 
Jahó màci adnà u chàci z żalù umiràje. 
Kab jà byłà ziaziùlkaju da umièła b kawàci, 
Palecièłab na Ukrainu synóczka szukàci, 
Prylecièłab na Ukrainu da skazàłab: kùku! 
Padàj, padàj, moj synóczku, choć pràwuju rùku! 
Ja ràd byuby, majà màci, abièdźwieje dàci, 
Syrà ziemlà, żóuty piesók, hałouki ni zniàci. 

2105. N. Od m. Horodziska (w. Sienkowce) 
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Prabywàu czumàk 
Siem lèt na dalù, 
Oj, nì byłó pryhódańki 
Nikóli jamù. 
Zabalèu czumàk, 
Bolèsno leżyć, 
Nichtó u jehó 
Ni spràszwaje, 
Szto jehó balić. 
Pryszóu czumàk — 
Tawàrysz jehó: 
Czumàcze bràcie, 
Szto ciebiè balić? 
Balłć majà halówańka, 
Ja sàm ni zdaróu. 
Napiszy piśmó 
K ajcù majemù. 
O Bóh znàje, Boh wièdaje 
Ci bùdu ja u jehó! 

Ryknùli wałè 
Na majóm dwarè: 
Zaprapàu nasz czumàczak 
U czużój staraniè! 
Skidàjcie śwłtu, 
Skidàjcie żupàn, 
Wałèż majè paławyje, 
Uże jà nie wàsz pan. 
Woch, wy czumakiè, 
Wy bràtcy majè, 
Wykapajcie dŭoł hłybóki, . 
Wy óczy majè. 
Paszlì czumakiè 
Na mahìłaczku, 
Wykapali diīōł hłybóki 
Za czasinaczku1. 
Użè czumakà scharanili 
I usiù jehó radzìnaczku zasmùcili. 

(Siemión Surmà) 

v. hadzinaczku 
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Federowski — Lud bìałoruski t.V. 
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