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OD R E D A K C J I 

Tom VI ukazuje się jako kontynuacja tomu V „Ludu białoruskiego". Opracowanie 
redakcyjne tego tomu oparte jest zasadniczo o założenia edytorskie zastosowane w tomie 
poprzednim. Wprowadzono jednak pewną zmianę: w wypadku pieśni o niemal identycznej 
formie słownej podano jedną wersję główną, odnotowując przy niej warianty pozostałych 
pieśni. Jeśli warianty miały większą ilość cech wyróżniających, pozostawiono tekst w całej 
rozciągłości. 

Pełne opracowanie redakcyjne obu tomów materiałowych (V i VI), jak objaśnienia, 
indeksy, mapka itp. znajdzie Czytelnik w suplemencie, który się ukaże jako t. VII. 
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itp. —spółgłoski miękkie 

litera we frakcji górnej, np. h w wyrazie 
takoho, oznacza słabą wymowę spółgłoski 

nad samogłoską — znak krótkości 
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Melodie zapisywali 
—Joachim Traczyk 
—Jan Karłowicz 
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C z ę ś ć V 
PIEŚNI FRYWOLNE I TANCE 





R o z d z i a l 1 

KRUCIOŁKI I MIECIELICE 

2106. W. Od Świsłoczy 

Krucielica na mel. nr 449 
Bierozańka pasieczona, 
Dóbra żóna pozyczóna. 
Oj, niè pràuda twajà, 
Zàusze lèpsza swajà. 

2107. Sc. Od Lachowicz (w. Szczasnowicze) 

Och wy cMo-pcy, ni— ba-ża— ta, sio-ni pra hniTc u nas, 

pa- cha-waj-mo sie u sa-ło—mu, wy nie znaj— dzie-cie nas. 

Och, wy chlópcy nibażàta, 
Śŭoni pràźnik (sic) u nàs. 
Pachawàjmosia u salómu, 
Wy niè znàjdziecia nas. 
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2108. Sc. Od Lachowicz, Nieświeża 

JLu-"bvu mu-żylc Ta-cja-nu jubn na je — je za-hīa-nuu. 

Lubłu mużyk Tacjànu, 
Jŭōn nà jejè zahlànuu: 
Za Tacjànu rublà dam, 
Za Nastùsiu piatakà, 
Bo Nastùsia nie takà. 

2109. W. Od Hnieznej (w. Kusińce) 

A szto u taho pa pa xma — cù...j 

A sztó u tahó papà znàci, 
Da sìnije màjtki zadràci, 
Bùdziem chłópcam szàpki làtaci, 
Bùduć chlópcy szàpki nasìci, 
Za dzieuczàta Bóha prasìci. 

2110. Sł. Od Rchotncj 

Szybho. Kruciołka 

lyż fnì- nie pad-ma-nu- ia, tyż mi-riie rpad-%uie—ła, 

tvi mi-r>.ie, rna-ła,- do — ho, da a - chwo-ty da- wia-ła. 

Tyż miniè padmanùła, Tyż miniè maładóho 
Tyż miniè padwiełà, Da achwóty dawiełà. 

Zvt?au;o. Krucioł[kaJ 
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2111. W. Od Hnieznej (Kusińce) 

Zuu>o. Kruc[iołka] ? 

Pad ja-wa-ram,ja-war-corn sia-iè dzieu-Tca zma-łaj-com. 

Pad jàwaram, jawarcóm 
Staić dzièuka z małajcóm, 

Nakryuszysie pałàmi, 
Da z czórnymi brywàmi. 

2112. W. Od Hnieznej (Kusińce) 

Dość żuu)o.Niby kruciołka 

"Ka - wa li — s%an — lca, ma -ja ivi — sza-n %a, 

nìe %a — iy ty lca- wa-ìu, oo ja ci—tsie pa-wa — lu. 

Kawalìszańka, Ni każy ty kawałù, 
Majà wìszańka, Bo jà cibiè pawalù. 

2113. W. Od Porozowa (w. Haniewicze) 

Pręcłko. Kruciołka 

r r 

Jas, jaś, ja-siu — teń - "ku, pa-—ŭraU; da chu-steń— ìcu, 

pa drct-u -ra- %o - czu- czy, tre-"baj S£TQ- ià <ni cho~czu-cz,y. 

Jaś, Jaś, Jasiùleńku Padràu rachóczuczy, 
Padràu da chùsteńku, Trèba stróić ni chóczuczy. 

(Jùlja Husakōuska) 
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2114. Sc. Od Lachowicz 

Oj ty ìca-zau; •pry-du, yry-du, samnie zna-ju lcu-dy, lcu-dy? 

Och1, ty kazàu: prydù, prydù, 
Sam niè znàju kudy, kudy. 

Da pryszóu ja pàd kamoru, 
Sam niè znàju, pad katóru. 

2115. L.W. Od Mścibowa (Wilczuki) 

Zwawo. Krucio}łał[?J 

]Jy 1ca-za-ła pry-dżi, pry- dzi! Ja nie wie-dau lcu- dy> lcu-dy, 

1 ty lca — za - ła da ìca-mo — ry, ja nie wie-dau da 1ca~to — ry.\ 

Ty kazàła: prydzì, prydzi! 
Ja niè wièdau kudy, kudy; 

Ty kazàla da kamory, 
Ja niè wièdau, da katóry. 

(Hełèna Lasociànka) 

2116. W. Od Porozowa 

Zywo. Krucioł[kąl 

"i,ar, ma-ci, %a- pu- sci- cu- i,ar, ma-ci, ou—ra— lci; 

ci - bie, ma- tìco, lu-"bic ta-tlco, mi-nie dwor-ny dwa-ra—lii. 

Żar, màci, kapuścica, 
Żar, màci, burakì! 

Cibiè, màtko, lùbić tàtko, 
Miniè dwórny dwaraki. 

i v. oj 

Zyvuo 
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2117. W. Od Hnieznej (Kusińce) 
Ztuau;o. Kruciołka[?J 

Wzieu-czy-n,ien,-"ko ma-ja mi — ła, cza- mu u ci—hie no-i,"ka lcry-ioa? 

Jak ja hy ta na liir- nna- szy, to skry-wi-li chło-pcy wa-szy.\ 

Dzieuczynièńko majà młła, 
Czamù u ciebiè nóżka krywa? 

Jak* jà bylà na kirmàszy, 
To** skrywìli*** chlópcy wàszy. 

[W pieśni nr 2603: * Oj, ** brak wyrazu: To, *** wyłamali] 

2118. W. 
Zurau;o. Kruciołka 

Czy ty mie-nie na-da-wau, czy ty rnie-nie pie sciu[ 

Oiah ty, hi- clu, ni da%- dau, "kah ty pa rnnie je -ździu. 

Czy ty mieniè hadawàu, Kab ty, hiclu, ni dażdàu, 
Czy ty mieniè pièściu? Kab ty pa mniè jèździu! 

2119. Sł. Od Derewny (w. Wysock) 

Zuu)O. Kruc[iołkaj 

J\fa szto ha-hi ra- sve — to, na szto ha-hi si to? 

Oj, dzżed ba - hu pa - ca — łu— je, "ba — ha %e — àam sy — ta. 

Na sztó bàbi raszetó, Oj, dzièd z bàbaju wyśpićsia1, 
Na sztó bàbi sìto? Bùdzie bàba syta. 

1 v. bàbu pacałùje 
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2120 a. W. Od Świsloczy 

Zwau)o. Kręciołka 

\$łu-ląj, hu-laj, dzieu-czy-nen-"ka, ci-pier ma-jesz ruo— lu. 

J/ie pa-spie-jesx ty hu-la— ci, jalt %u-ćhziesz. za mno-ju.ì 

Hulàj, hulàj, dzieuczynèńko (sic), 
Cipièr màjesz wólu. 
Nie paśpièjesz ty hulàci, 
Jak bùdziesz za mnóju. 

Kali dóbry mużyk bùdzie, 
Hulànie prybùdzie; 
A jàk jakì pójmie, 
Usieho tabiè uwojmie. 

2120 b. Od Szydlowic, Hnieznej i Mścibowa 
Zujawo 

jłu-laj, %u-laj, dzieu-czy-nen-lia, ci-pier ma-jesz too lu. 

J/ie pa - spie - jesz. ty nu-la-ci, jalc hu-dziesz za irvno — ju.j 

[Hulaj3 hulaj dzieuczyneńka.... itd. jak pod nr 2120a] 

(Maryla Bojarczukowa) 

2121. W. Od Hnieznej 

ZJJLUO. Kruciołka 

jVa, %ry-ło-czhu. sto-ja—%a \da na chło-pcy mar-ha-ła: 

siu-da, chźko-pcy, da rni-nie, czor-ny— je o —• czyu mi-niel\ 

Na kryłaczku stajàla, 
Da nà chłópcy marhàła: 

Siudà, chłópcy, da miniè, 
Czórnyje óczy u miniè! 
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2122. W. Od Brzostowicy 

Zurau?o. Kruciołka 

Jb ty du-rnau, dur—niu, szło ja cie-oi,e lu olu. 

\ja % ta—oo —ju sto ju, z ci-oie srnie-sxki sbro— juA 

A ty dùmau, dùrniu, Z cibiè śmièszki stróju, 
Szto jà cibiè lublù! Twajó pìwo wypju, 
Ja z tabóju stóju, Ź cibiè, dùrniu, wykplu. 

2123. W. Od Łyskowa (w. Kowalowce) 

Zi]ir>o. Krucio}ka 

ra — sie —ju ja re — plći cza- tv — fv pa — le — tlii, 

du - naj, du - naj, du-rwi,j, da, cza - ty - ry >pa — le — tliiì 

Pasièju ja ryèpki Ryēpka majà rwàna, 
Czatyèry palètki, Dunàj itd. (jw.) 
Dunàj, dunàj, dunàj da, Oj, pajdù ja u naczy — 
Czatyēry palètki! Ryèpku rwàli paniczy, 
Oj, pajdù ja zràna — Dunàj itd. (jw.) 

2124. W. Od Szydłowic (w. Jezioranki Wielkie) 

Zu)au)o. Kruciolka 

%to nie wie-dau, %to nie cxuu, lcto u rn,i-nie u ria-czy hyu? 

By — īi u mi — nie u na-czy \u - sin — slii — je pa - ni- czy.j 

Kto (sic) niè wièdau, kto niè czuu, Charószyje malajcy. 
Kto u miniè u naczy byu? Oj, pradalì parasià, 
Bylì u miniè u naczy Try dni pili baryszà! 
Kusìnskije paniczy, 

3 Lud białoruski 
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2125. W. Od Łyskowa (Kuklicze) 

Zuu>o.rrrucioł|kaj ? 

Tam na re-czcy, tam na do szcza— ccy, tarndzieu-cza-ta 

usio pa— to szczuć— sie, <pa— ło-szczuc-sie, u— my—ioa 

- juc — sie, u cza-nz- ivi-czki a — ou - u)a juc sie. 

Tam nà rèccy, tam nà dószczaccy, 

Tam dzieuczàta usió pałószczućsie; 
Pałószczucsie, umywàjucsie, 
U czerawìczki abuwàjucsie. 

2126. W. Oà Hnieznej (Rusińce) 

ZUUJO . Kruc liołkaj. Polka dr Lolmaj 

Tūa — sltal, ma-tu-len -Tcu, <pa drau Ita-szu-len-ltu, 

pa d,rau. do fca — %e — na szu-"ka -ju-czy pry - ht — te —nia. 

Maskàl1, matulèńku, 

Padràu kaszulèńku 

Ad piàt da kalènia, 

Szukàjuczy prytulènia. 

Prytulènia ni naszóu, 

Zapłàkau dy paszóu. 

1 v. żaunièr 
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2127. W. Od Łyskowa (w. Wiereszczaki) 

Zyuuo. Kruc[io}kaj 

Oj, pra-du ja wał, wał, uwo-imie rni-nie pan, pan; 

oj, pra — dnj. ja %u-ie — lec, uivo-imie mi - nie ma- Ca-dziec. 

Oj, pradù ja wał, wał, 
Uwóźmie miniè pan, pan; 
Oj, pradù ja kużelèc, 
Uwóźmie miniè maładzièc1; 
Oj, pradù ja zrèbcy2, 
Uwóźmuć miniè nièmcy3; 
Oj, pradù ja paczàski, 
Uwóźmuć miniè pastùszki. 

2128. Sł. Od Rehotnej (Studerowszczyzna) 

Zyuio.Kruc [iołkaj 

Sta-ry, sta-ry, %a-ni u)a-łyl Sta-ry raz -sta. — %nau —sie. 

ota—ry, sta- ry, lei na piecz! Sta-ry raz — %u — lau— sie. 

Stary, stary, hanì wały! 
Stary razstahnàusie. 
Stary, stary, lyèź na piècz! 
Stary razhulàusie. 

(Zósia Tkaczuczyszka) 

1 v. zrebiec[!] 2 v. zrebiec 3 v. uwóźmie miniè nièmiec 
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2129. W. Od Wołkowyska 

Zuuuo. KruciołkaV 

Pa - ni - czu, pa — ni czu, ja — lii ty cka - ro sz,y: 

ÌŻu-pan "bie—ty, xu-pan hieiy, %a %au - •nie-rarn ivo szy.ì 

Paniczù, paniczù1, 
Jakł ty charószy: 
Żupàn bièły, żupàn bièły2, 
Za kaunièram wószy. 

2130. W. Od Hnieznej (Kusińce) 

Zyu)o. Kruciołka 

War-sza-wia-lii, %u Itu. za-ryè- %a— īi su %u. 

Warszawiàki—kùku, 
Zaryēzali sùku, 
Pawièsili na bràmi, 
Razciahàli3 zubàmi. 

(Stèfka Miśczycha) 

2131. W. Od Hnieznej (Kusińce) 

Zyvuo. Kruc[iołkaj 

}iw- %u-li— cy dźivie hu-ry— cy lia-rock ma-ła — ci li, 

\a dwa pieu-ni, a dwa pieu-ni da tmltj-tza u>a— %i Zt. 

Na hùlicy dzwie kùrycy 
Haróch małacili, 
A dwà pièuni, a dwà pièuni 
Da mlynà wazìli. 

1 v. Jasiulù, Jasiulù albo Jesièńku 2 v. bóty nówy, piàty hōły 3 v. dyj ciahàli 
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2132. Sk. Od Suchowoli 

Zuujo.Krucioł|kaJ ? 

J/a ha-re lco- rna-re, na aa—li—ni rno—szlta, 

pro-siu lia-rnar lca— rna-ry—chy pa— swa-wo—lic tro—sxka,. 
Na haryē kamaryē, Prasiu kamàr u kamarychi 
Na dalìni mószka; Paswawólić trószka. 

2133. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 

ZUUJO. Bran iuszka . (Kruciolka) 

Bi-ła żubn-?ca nva-iiy — lca ru-lii za-1ća— azau — szy, 

a jort ja—je pie — re — pra - siu sza pa-cz%u z,niau-szy. 

Biłà żuonka mużyka rùki zakaczàuszy, 
A jón jejè pieraprasìu szàpaczku źniàuszy: 
Dziàkuj tabiè, majàmiła, szto niè mócno biła, 
Kuplù tabiè gàrniec winà i kónauku pìwa. 
Muoj àd miódu żywót balìć, a àd pìwa haławà, 
Kab haryèłki dali, wiesielèńka byłà. 
Miniè piwo apuszyło, haryèUcy dàjcie, 
Ja nà syna zastupìła, ab radzìnach dbàjcie. 

(Taklùsia Tkaczuczycha) 

2134. W. Od Łyskowa (Kowalowce, Wereszczaki) 

Z u w o 

Za lia-ro — ju, za du-horn, za -%a- rey,- sie ha-hlci dom. 

Bie-żyè dzied daj ztuie-drom za—li — w a — ci ba — clci S,om. 

Za haróju, za dubóm Bieżyć dzied da i z wiedróm 
Zaharèusie bàbki dom, Zaliwàć bàbki dom. 
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A tàm bàby stajàli 
I sakfèry dzierżàli, 
Chcièli dzièda zarubàć. 
Ażnó1 dzied niebaràk 
Da pabièh u bierezniàk, 

Wysiek sabiè buławù 
Z kazìnuju halawù. 
Siudy mach, tudy mach! 
Da usió bàbam pa zubàch. 

2135. W. Od Porozowa (Haniewicze) 

Zytuo 

fi. z mu-zy-lii, i zmli-na-ra, to nie hu.-dzie %o- spo - óta-ra, 

a zmli-na-Ta mvu-lta ]cu-ryc, a z mu-%y — V.a %o-iau du,-ryc. 

A z muzyki, a z mlynarà, 
To nì bùdzie haspadarà. 
A z mlynara mukà kuryć, 
A muzyka huolau duryć. 

(Jùlka Husakóuska) 

2136. W. Od m. Rosi (w. Dychnowicze) 

Bartlzo prcdko 

ly sa — ro — %a hie -ła-"bo — īia, chwo-hctk szy-ła —7- wa— ty, 

"bie- dna rna -ja %a — ło — •wan - %a, s-zto ja ni— 6UL — na — ty. 

Ty saróka biełabóka, Ażeniùsie, waźmù żxīonku, 
Chwuościk szyławàty, Bènda panawàci, 
Bièdna majà hałówańka, Bùdzie żuōnka świnia pàświć, 
Szto jà niżanàty. A ja zahaniàci. 

(Zósia Żàwarankawa) 

1 v. a toj 
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2137. W. Od Suchowoli (Dryha) 

Paszou dxied pa h,ryby... 

Paszóu dzied pa hryby, 
Bàba pa apièńki; 

Bàba swajè pasuszyła, 
Dzièdawy syrèńki. 

2138. W. Od Szydłowic (Ozeranki Wielkie) 

Wolrio 

oo to mnie pier ws%a, na ioi <na. 

Na syna, màci, na syna, 
Bo tó mnie pièrusza nawìna. 

Na tabiè, màci, na upùka(?), 
Bo tó mnie pièrsza naùka. 

2139. S. Od Suchowoli 

Miernie 

Oj Tioj-na, %oj— <na, da ży — doyL— ska -woj — <na, 

;>'!' J1' 1) l\ Uì })TT^ ;> ^ h 
usie ży - doy. — 'Ici ja — ła — <wi — cy, je — dna tyl - lco doj — <na. 

Oj hójna, hójna, 
Na żydóuska wójna, 

Usie żydóuki jàławicy, 
Adnà tylo dójna. 

Ml sy — <na, ma ci, <na sy no, 
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2140. W. Od Świsłoczy ( W. Pacuje) 
Krucielica na mel. nr 492 

Bìła żónka mużykà 
Rùki zakasàuszy, 
A jón jejè pieraprasiu 
Szàpaczku źniàuszy: 
Dziàkuj tabiè, miła, 
Szto miniè nabiła, 

Kuplù tabiè gàrniec miódu 
I pou gàrca piwa. 
Dziàkuj, szto niè biła 
Syrój leszczynóju, 
Ale lnóm nabiła, 
Póunaju żmienióju. 

2141. Sc. Od Nieświeża 
Kruc[iołka] na mel. nr 2734 

Apanàs wały pas, 
Kaciaryna byczki. 
Paczakàj, nia uciakàj, 
Kuplù czarawìczki. 
Da dzièż tyja czarawìczki, 
Szto mniè bàćka kupìu? 

Pawièsiła na kałóczku, 
Da stalàr uchapiu. 
Badàj tahó stalarà 
Miacièlica zamiałà, 
Jak jón miniè maładù 
Da zmaróziu na ladù (sic)! 

2142. Sc. Od Lachowicz i Klecka 

Kruc[iołka] 

Kàle rèczki chadziła, 
Da pańcziīoszku rabiła, 
Da pańczószku rabiła, 
Da prutóczak zhubìła. 
A paniczyk da iszóu, 

Da prutóczak znaszóu. 
Da panìczyk katóczak, 
Da addàj mŭoj prutóczak, 
Mieniè màtka nabìła, 
Szto prutóczak zhubìła. 

2143. W. Od Hnieznej (w. Kosińce) 
Kruc[iołka] na mel. nr 274 

A kazàła màci 
Kùry wyhaniàć1; 
A jà kùry da pieczùry, 
Samà z chłópcami spać2. 

A kazàła màci 
Wóły wyhaniàci; 
A jà wóły da stadóły, 
Sam dà dzieuczàt spàci. 

1 v. wyhaniàci 2 v. sam dà dzieuczàt spać 
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2144. L. Od Różanki 
Kruciołka 

Bìła miniè màci Kab jà ni chadzìła 
Bieriīozowym prùtam, Z tymi dwarakàmi. 
Kab jà ni chadzìła Bìła miniè màci 
Z hètym bałamùtam. Asówym palènam, 
Bìła miniè màci Kab jà ni chadzìła 
U plyēczy kułakàmi, Z hètym kawalyèram. 

2145. Sł. Od Zdzięcioła 
Kruc[iolka] na mel. nr 32 

Oj, snièh pàdaje, a dóżdż kapcìć Da sztóby jùszka byłà, 
Kum da kumy sudakà taszczyć. Oj, jùszaczka, da piatrùszaczka, 
Zwary, kumà, sudakà, Kumà majà, kumà dùszaczka! 

2146. W. Od Łyskowa (w. Kowalowce) 
Kruc[iołka] na mel. nr 200 

Jeszczè zà muż ni pajdù, Jak iszłà, tak iszłà, 
Chibo u Pietróuku, Da stàła na hórbi, 
Paźbiràju chłópcy u tórbu, Ahlanùsie siudy, tudy, 
Daj pajdù u wendróuku. Ci usiè chłópcy u tórbi. 

2147. W. Od Piesek 
Kruc[iolka] na mel. nr 151 lub 341, 665, 2134 

Czyczykù, czyczykù, Czydalóko da siełà. 
Jèdzie bàba na bykù, Ach, bàba kasaóka, 
Pytàjecsia u Wasilà, Bacz, sieło nidalóka. 

2148. Sk. Od Korycina 
Kruc[iołka] na mel. nr 421 

Niemàsz człèka nad kozàka, Ukìnuu na piècz mìży dzièci. 
Uskóczyu u wódu, chapìu ràka. A jàk dzièci pakalèczyu, 
Nie mièu jehó dzie padzièci, Kazàk nos zakakaryèczyu. 

4 Lud białoruski 
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2149. Sk. Od Suchowoli (Chodorówka, Morgi) 
Kruc[iołka] na mel. nr 3917 

Na hùlicy dwie kùrycy A dwiè dzieuczàt prez aknó 
Z pietuchóm dzierùcsie, Hledziàć i śmiejùc*ie: 

Hi, ha, hi, ha, ha, ha! 
Jak nàm szkadà pietuchà! 

2150. Sk. Od Suchowoli (Dryha, Rutkowszczyzna) 

Kruc[iołka] na mel. nr 3306 

Oj tàm, tam na dalini I kaszùlu zakasàli, 
Żuczkfè bàbu powalìli I pà dùpi natrepàli. 

Ona sièła, pahledzièła, 
Byłà bièła — parudzièła. 

2151. W. Od Wołkowyska (w. Wola) 
Kruc[iołka] na mel. nr 2123 

Dómina, dómina, A dziedóczak za kasù: 
Hic1 bàba z kómina, Daj2, bàbo, koubasù! 

2152. Sł. Od Zdzięcioła 
Kruciołka na mel. nr 3292 

A jà ziaziùlku pasù A ziaziùlka za kustóczak, 
Na zielónum* wierosù**, A jà jejè za chwastóczak. 

[W pieśni nr 2416: * zialonum ** wierasù] 

2153. Sk. Od Suchowoli 

na mel. nr 2095 

Oj, tàm, tam, tam na dalìni I kaszùlu zakasàli, 
Chłópcy bàbu pawalìli I pà sràccy natrepàli. 

Jenà sièła, pahledzièła, 
Byłà czórna — parudzièła. 

1 v. skik, v. wyleciàła s v. na 
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2154. W. Od Rosi 
Kruciołka 

Słónco zaszłó, mièsiac schódzić, 
Pa hùlicy buchàj chódzić. 
Wyszła màci, wyszła ja, 
Oj, zahaniàć buchajà. 

A jà jehó tycu, bycu, 
A jón miniè pad spadnìcu; 
A jà jehó żenù u póle, 
A jón miniè róham kóle. 

2155. W. Od Rosi (Krasna) 
Kruc[iolka] na mel. nr 144 

Ci jà u dómu ni haspadynia, 
Try dnì u pièczcy ni palìła. 
Póuna pièczka żar, żar, 
Ja żounièryka1 lubìła, 
To mniè jahó żal, żal! 

2156. Sc. Od Nieświeża 
Kruc[ioika] na mel. nr 82, 2107, 2736 

Oj, cièraz miīost rèczka cieczè, 
Tam dzieuczyna blincy pieczè, 
A dziecìnka sièno kósić, 
Daj u dzièuki blincà prósić. 

A dzieuczyna daj nì dałà, 
Czapiełóju2 zamiełà. 
Ci jà ciebiè i ukusìu, 
Szto jà blłnczyka paprosìu? 

2157. W. Od Szydłowic 
Kruciołka na mel. nr 43 

Oj, uczóra z wieczóra tam byłà, 
Ja z wièczera kaczarà pradałà, 

Za kàczara rùblika uziałà, 
Za rùblika tàńczyka naniałà. 

2158. W. Od Łyskowa (w. Wereszczaki) 
Kruciołka na mel. nr 188? 

Hałubók kacubók 
Na ralì pieczècsie; 
Hałubìcha kacubicha 
Z karczmy wałaczècsie. 

Hałubók kacubók 
Bałócieczko tópcza; 
Hałubìcha kacubìcha 
Haryēłaczku smókcza. 

1 v. wajàczerika, v. maskàlika rączka u patelni 

4* 
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2159. W. Od Łyskowa (Kuklicze) 
Kruc[iołka] na mel. nr 2481 

A czyjàż to karówańka Zażaniècie karowańku, 
Pa póli rykàje? Niechàj nie rykàje; 
Hèto tahó dwaranìna, Ażaniècie dwaranina, 
Szto żónki ni màje. Niechàj żónku màje. 

2160. W. Od Łyskowa ((Kuklicze) 
Kruc[iołka] na mel. nr 2481 

Bìla miniè màma zrànku, Màma na mniè kìjem màcha, 
Da pabiła na mniè drànku, A jà wszystko: cha, cha, cha, cha! 
Och, biła, bìła, bìła, Choćmniè, màma, wètnij szyja, 
Kab jà chłópcau ni lubiła. Będe kóchać, póki żywa. 

2161. Sl. Od Zdzięcioła 
Kruc[iołka] na mel. nr 2737 lub 3305 

Dzjauczynièńka, ohó ho, Ja kaszùli ni màju, 
Lubì miniè hółaho! A żanìćsia dùmaju. 

Ni kaszùli, ni partók, 
Ażaniùsia jak czartók. 

2162. Sł. Od Zdzięcioła 
Kruc[iołka] 

Czyjżaż hèta tam byczók Zażaniècia byczkà u chlyēu, 
Na póli rykàja? Niachàj ni rykàja; 
Ci niè tahó hultajà, Ażaniècia hultajà, 
Szto żuonki ni màja? Niachàj żŭōnku màja. 

2163. W. Od Łyskowa (Kuklicze) 
Kruciołka na mel. nr 2024 

Ci jà u màtki ni daczkà, Kupi, tàtku, siwuju, 
Ci niè haspadynia? Siwuju kabyłku, 
Try dni chàty nie miałà, Oj, bùdu śmieció wazìć 
Śmiècia nie nasìła. Z hary u dalìnku. 
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2164. Sł. Od Zdzięcioła 
Kruc[iołka] 

Hulàj, hulàj, krasàwica, Jak chwartùszak nastàwicsa, 
Pakùl chwartùch nastàwicsa. Taj miniècsa krasàwica. 

A jàk chwartùszak adpadziè, 
Ta i usià krasà prapadziè. 

2165. W. Od Międzyrzecza 
Kruciołka na mel. nr 2121 

Stajàla na kałódcy, Z hàju, malójcy, z hàju, 
Marhàla na małójcy: Czórnyje óczy* màju! 

[W pieśni nr 2252: * ŭōczy] 

2166. Sł. Od Zdzięcioła 
Kruciołka 

Jak jà byłà màła, màła, Jak jà stàła padrastàci, 
Kałychàła miniè màma; Stàli chłópcy kałychàci. 

Ta u kałyscy, ta u karóbcy, 
Kałychàli miniè chłópcy. 

2167. W. Od Świsłoczy 
Kruc[iołka]? na mel. nr 2024 

Jak jà byłà maładà Niechàj tyje tryndy ryndy 
Pramatórniceju, Da cielepàjucsa, 
Pawièsiła tryndy ryndy Niechàj na mniè dzièuki, chłópcy 
Nad akóniceju. Da uhledàjucsa. 

2168. W. Od Szydłowic 
Kruciołka na mel. nr 2440 

A Marùsia stàła sràci, Usio chódzić kàła łàwy 
Ni dawàła ludziàm spàci. Dyj puskàje u chalàwy, 

A chalàwy nawiùsieńki 
Napuskàła pouniùsieńki. 
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2169. W. Od Hnieznej (Kusińce) 
Kruc[iołka] na mel. nr 2440 

Chódzić chłópiec kàle płótu 
I prósicsie na rabótu: 
Haspadynia, majà mìła, 
Ci nl zdóchła dzie kabyła? 

Za dźwiè mìli dźwie kabyły: 
Adnà szàra, druhà łysa, 
Adnà uczóra, druhà dzlsia. 

2170. W. Od Łyskowa (w. Wereszczaki) 
Kruc[iołka] na mel. nr 200 

Pahlàń, dziàdźku, pahlàń, dziàdźku, 
Szto dziàdzina róbić. 
Usie kùry papródała, 
Adzìn pièwień chódzić. 

A jà pièunia ni pradàm, 
U miniè1 cyèły haspadàr. 
Chàtu, sièni padmieciè 
I kùrycu pahnieciè. 

2171. Sc. Od Nieświeża 
Kruc[iołka] na mel. nr 82 i 2107, 2736 

Kudyż mianiè wiadziècie 
Takùmaładùju? 
I u papówu senażàć (sic), 
Trawù zielanùju. 

Choć wy mianiè wiedziècie, 
To jà ni bajùsia; 
Ja harèłki nie piłà, 
To niè pawalùsia. 

2172. L. (W.) Od Żoludka 
Kruc[iołka] na mel. nr 449 

A Bóża muoj milùsiańki, 
Astàusia ja halùsiańki: 

Ni atós, ni kalós, 
Wuouk kabyłu paniós. 

2173. Sł. Od Zdzięcioła 

Kaciaryna wièdźma, 
Zaprahàjmo, jèdźma 
Za hranicu pa pszanłcu! 
Tam pakósiać, pahrabùć2 

Dy dà dómu prywiazùć3. 

1 bo jón 2 v. tam pakóciać dy làhuć 3 v. Kaciarynu pajabùć 
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2174. W. Od Łyskowa (Kuklicze) 
Kruc[iołka] na mel. nr 2123 

U harŭod czèraz płŭbt Ja prasìła, ja malìła: 
Wieczèraci nasìła, Kupł czarawìczki! 
Czahó tahó ni kupìu, Napisàła, naczytàła -
Czahó ja prasìła? Nùożki niewieliczki. 

2175. Sc. Od Lachowicz, Klecka 
Kruc[iołka] na mel. nr 82 i 2107, 2736 

U czużych żanaczók Oj, ź wièczara namaczù, 
Da pà dzièsiać saraczók, A z piīōunaczy skałaczù, 
A u majè adnà, adnà, A dà świètu skaczàju 
Da bièłaja szto dnià. I dà chłópcau źbiehàju1. 

2176. Sc. Od Lachowicz 
Kruc[iołka] na mel. nr 82 i 2107, 2736 

Ot, ciepièr mnie pahulàć, Ni karuōu, ni awièc, 
Jak nièczaho zahaniàć: Tuolki adzìn buhajèc. 

Nimà czahó abièdaci, 
Trèba tahó zaryèzaci. 

2177. Gr. Od Krynek 

Kruc[iołka] 

Prasìu miniè Harasìm, A jà spàci nie làhu, 
Kab jà lehłà spàci ź im. Paścièli mnie siermiàhu. 

A u siermiàzi błóchi tnuć 
I mniè spàci ni dadùć. 

2178. W. Od Łyskowa (Kuklicze) 
Kruc[iołka] na mel. kołomyjki 

Apàd móstam ryba z chwóstam, I ni rabìć, i nì prybìć, 
Na wadziè lilèja; A żàć nie nahniècsie; 
Maładàja dzieuczynièńka Jak uhlèdzić maładzikà, 
Rabìć ni umièje. Màło nie prabjècsie. 
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2179. W. Od Hnieznej (w. Kusińce) 
Kruc[iołka] na mel. nr 144 

Czahó cibiè czort niós 
Na dziràwy most? 
Trèba byłó dzierżàcisie 
Za sabàczy chwóst. 

Ja samà ni szłà, 
Miniè chłópcy wielì: 
Adzìn Jaś, druhl Staś, 
Kab łch czèrci uzielì! 

(León Janówicz) 

2180. W. m-czko Mścibów 
Kruc[iołka] na mel. nr 200 

OBóże moj, o Bóże, 
Nie dàj, Bóże, dażdżù! 
O Bóże moj, o Bóże, 
Daj, Bóże, pahódu! 
Pojèchau miīoj mìły 

U wielìku daróhu. 
Pojèchau, pajèchau 
Sukiènki kuplàci, 
Nie dàj, Boże, dażdżù, 
Bùduć blekawàci. 

2181. Sk. Od Suchowoli 
na mel. nr 3704 

Dzìka wróna nlzko lèci, 
Za nió chłópcy jàko dzièci. 
Żèby nie tà dzìka wróna, 
Siedzièliby chłópcy u dóma. 
Lèci wróna da pà ausiè, 

A zà nièju chłópcy usie 
Paskidàuszy nahawìcy, 
Bo tà wróna bez spadnìcy. 
Chóczuć jejè dy złapàci, 
Ràzem z nièju pahulàci. 

2182. Sc. Od Nieświeża 
Kruc[iołka] na mel. nr 2734 

Stùku, stùku u wakiènaczka, 
Wydzi, wydzi, paniènaczka! 
Paniènaczka z chfalbanàmi 
Ni zajmàjsia z chfurmanàmi, 
Bo chfurmany ciabiè zràdziać, 

Da stajànki zaprawàdziać. 
Paniènaczka, dàjża, dàjża, 
A nà hrószy paczakàjża! 
U paniedzièłak kazù pradàm, 
Auwautórak hrószv addàm. 



KRUCIOŁKI I MIECIELICE 33 

2183. Gr. (W.) Od Krynek 
Kruc[iołka] 

Ja Marùsi sióje, 
Ja Marùsi tóje, 
Ja Marùsi skrucìuszy 
Wierówaczku wa tróje, 
Marùsia ni chócza. 
Ja Marùsiu za cycùsiu, 

Marùsia rahócza. 
Ja Marùsi piwa, 
Ja Marùsi wina, 
Ja Marùsi try talàry, 
Żèby byłà żywa. 

2184. W. Od Hnieznej (Kusińce) 
Kruc[iołka] na mel. nr 2447 

Bìla żónka mużykà 
Rùki zakasàuszy, 
A jŭon jejè pieraprasìu 
Da szàpaczku źniauszy: 
Dziàkuj, tabiè, mìta, 

Szto pamàłu bìła, 
Kuplù tabiè gàrniec miódu 
I kóneuku płwa. 
Jeszczè tamù ni kanièc, 
Dałà chlèba bachanièc. 

2185. W. Od Mścibowa 
Kruc[iołka] na mel. „Oj, pod hajem..." 

Dóbry wièczar wam, wam, 
Ci ràdy wy nàm, nam? 

Oj, ci ràdy, ci nì ràdy, 
Dóbry wièczar wàm, wam! 

2186. Sł. Od Zdzięcioła 
Kruc[iołka] na mel. nr 2123 

Na żydóuskum póli 
Zaradzili bùlby, 

Nàszy dzièukie małajcy, 
A druhìje kùrwy. 

2187. Sc. Od Lachowicz 

Kruc[iołka] na mel. nr 82 i 2107, 2736 

Hanczàr bàćka, hanczàr màci, 
Hanczàryku trèba dàci. 

To zà harszczók, to zà mìsku, 
Hanczàryku trèba kryszku. 

5 Lud białoruskl 
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2188. W. Od Łyskowa (w. Wiereszczaki) 
Kruc[iołka] na mel. nr 2481 

Nie szalèj ty, duràk, Mnie tatùlko kuplu, 
Padzieryēsz andaràk! Kab Jàsieńko lubìu. 

2189. W. Od Łyskowa 
Kruc[iołka] na mel. nr 2789 

Oj, bieróza pasieczóna, Oj, niè pràuda twajà, 
Dóbra żóna pazyczóna. Takì lyèpsza swajà. 

2190. W. Od Łyskowa (Adamków) 
Kruc[iołka] na mel. nr 2481 

Kudy bieżysz, kazaczèńko, Biehù, biehù da dzieuczyny 
A tóż zawierùcha! Pazyczyć każùcha. 

2191. Sł. Od Derewny (Wysock) 
Kroc[iołka] na mel. pieśni opryszków 

A wy, chłópcy niebażàta, U sabàki kàle sràki 
Dzie wàsz rózum dzièusia? U kautùnczyk źwìusia. 

2192. W. Od Hnieznej 

Kruc[iołka] 

Lùli, lùli, małóje, Bùdziem tóje kałychàć, 
A nà lèto druhóje, A trèjcieje paczynàć. 

2193. W. Od Hnieznej 
Kruc[iołka] na mel. nr 60 

Oj, wydu ja nà hùłaczku, Adzìn pièwian2 dzierè chwartùch, 
Siàdu1 na hrudóczku; A druhì saróczku. 

1 v. Stànu 2 v. pietùch 
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2194. W. Od Hnieznej 
Kruc[iołka] na mel. nr 2126 

Hop, hop, taukàczyki, Siem lyèt walàlisie, 
Hop, hop, sasnówyja! Pakùl stùpki dażdàlisie. 

2195. W. Od Wołkowyska 
Kruc[iołka] na mel. nr 2488 

Na kapùści drubbno lìście, Katóraja drŭbbno skàcza, 
Ja wóliki napasù. Tàja lùbić kaubasù. 

2196. W. Od Łyskowa 
Kruc[iołka]? na mel. nr 144 

Czerawiczki niewielìczki, A jàk wyjdu na hùlaczku, 
Da zapiàtki skrypiàć. To usiè chłópcy dzìwiać. 

2197. W. Od Wołkowyska 
Kruc[iołka] na mel. nr 2024 

Czuōrnaja karówica, Dzied bàbu za spadnìcu, 
Raby byk, raby byk; Bàba bryk, bàba bryk! 

2198. Sc. Od Klecka 

Kruc[iołka] na mel. nr 82 i 2107, 2736 

Na wùlicy ni byłà, Chacièu Jaś pawalìć, 
Ni bàczyła Jàsia, A jà nie dałàsia. 

2199. W. Od Wołkowyska (w. Kołłątaje) 
Kruc[iołka] na mel. nr 274 

Wy muzyki, hràjcie! A wy, kùrwy bahatyrki, 
Siróty, hulàjcie! Jeszczè paczakàjcie. 
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2200. Sł. Od Rehotnej (w. Horka) 
Kruc[iołka] na mel. nr 2119 

Ci jà tabiè ni kazàła, Szto nà pièczy haraczó, 
Mūoj ty Tadaùszko, Na prypieczku wùzko. 

2201. Sł. Od Derewny (w. Wysock) 
Kruc[iołka] na mel. nr 2119 

Ci ty śpisz, ci leżysz, Ja dzierùsia i* czeszùsia, 
Ci jakóje licho? A ty leżysz cicho! 

[W pieśni nr 2930: * brak: i] 

2202. Sk. Od Korycina 
Kruc[iołka] 

Jakì tabiè kadùk skłàusie (sic), Oj, czy bùdziesz, czy niè bùdziesz, 
Szto ty y mieniè zakachàusie; Takì miniè kachàć1 bùdziesz. 

2203. W. Od Łyskowa 
Kruc[iolka] na mel. nr 2024 

Oj, pajdù ja nà majdàk (sic) Usie byczki na majdàk, 
Byczki zahaniàci. Swahó ni widàci. 

2204. W. m-czko Łysków 
Kruc[iołka] n- mel. nr 1898 

Oj, ty, ty, ty czumàk, Haryèłki napìusie, 
Jaki ty, och, duràk! Za stuoł pawalìusie. 

2205. W. Od Mścibowa 
Kruc[iołka] 

Hulàj, hulàj, moj kachànku, Sìwa wouna strukawàta, 
Sìwa wóuna na barànku. Majà miła zuchawàta. 

1 v. lubić 
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2206 W. Od Zelwy 
Kruciołka 

Oj, nà póli sùka kóści zàjca rwie, Ja dùmała za try mìli pabieżyć, 
Zahnièwausie moj mużyk na miniè. Anó hlànu, kàła bóku leżyć. 

2207. W. Od Łyskowa (Kowalowce) 
Krucfiołka] na mel. nr 2024 

Kudy miniè pawiedzièsz, Na papówu sienażàć, 
Takù maładùju? Trawù zielenùju. 

2208. W. Od Mścibowa 
Krac[iołka] na mel. nr 2123 

Dzieuczynièńko, Làjmo, Niechàj wały pastajàć, 
Puōjdziem, wałàm dàjmo; A my pahulàjmo. 

2209. W. Od Podoroska, Różanny 
Kruc[iołka] na mel. nr 200 

Czeszù, czeszù pa dubìai, Maładzicy i spadnlcy, 
Dzieukiè wienkì pahubìli, Kawalyery hanawìcy. 

2210. W. Od Różanny 
Kruc[iołka] na mel. nr 200 

Dóbry byuby chłópiec, Dzie dzièuku uczùje, 
Kab niè wałaczàszczy; Tam nuoczku naczùje. 

2211. W. Od Rosi (w. Nowiki) 

Kruc[iołka] 

Czyżyk, czyźyk, dzie ty byu? Wypiu czàrku, wypiu dźwie, 
Za haróju winó piu. Zaszumièło u haławiè. 
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2212. Gr. Od Krynek 
Kruc[iołka] 

Szūou Tódar z Tadórkaju, Oj, ty Tódar, ja Tadórka, 
Znajszlì łàpać z abórkaju. Tabiè łàpać, mnie abórka. 

2213. W. Od Rosi (w. Nowiki) 
Kruc[iołka] na mel. nr 2440 

Oj, kazàli, hawaryli, A Maryla prysiahàła, 
Chadzìu kazàk da Maryli; Szto kazakà nie widàła. 

2214. W. Od Łyskowa (Kuklicze) 
Kruc[iołka] na mel. nr 2440 

Niszczaślìwy czaławièk Papalìła màci sànki, 
Biez dóli radzlusie, Szto z pièczy wazìusie. 

2215. W. Od Podoroska 

Kruc[iołka] na mel. nr 2440 

Oj, tàm, tam na papàry Try nidzièli biedy mièli, 
Dzièuki sùku razadràli; Pakul (?) tùju sùku źjèli. 

2216. W. Od Mścibowa (w. Ostrowczyce) 
Kruc[iołka] na mel. nr 144 

Czym dàlej da lyèsu, Czym dàlej u lùdzi, 
Tym buolsz jeść leszczyny; Tym lyèpszy dzieuczyny. 

2217. W. Od Mścibowa (Wilczuki) 
Kruc[iołka] na mel. nr 2488 

Oj, skùl, dzièuko, oj, skùl, dzièuko, Czemù cibiè chłópcy lùbiać 
Da z jakóje starany? Tak jàk haucù barany? 
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2218. W. Od Rosi 
Kruc[iołka] na mel. nr 146 

A u haródzi kràkos rùos — A chto miniè pacałùje, 
Sałódko karènio; Dastànie zbawiènio. 

2219. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 
Kruc[iołka] na mel. nr 241 

Wybiu raz, wybiu dwa3 Abnimàu, caławì,a, 
Cièło pasinièło; Kab joj ni bal)^èło. 

2220. W. Od Łyskowa (w. Janowicze) 
Kruc[iołka] na mel. nr 274 

Piłnùj miniè, màci, Na dwaryē młły śpiewàje, 
Piłnùj miniè u chàci, Da siè wyklikàje. 

2221. W. Od Rosi (w. Nowiki) 

Kruciołka 

A jàk mnie nì chóczecsa 
Kàła pjanój da waróczacsa. 

2222. Gr. Od Krynck 
Kruc[iołka] na mel. nr 144 

A muōj muż to nièduż, Och, och, och, kab ty zdiìoch, 
Lyeżyć na zapièczku; Zapalìłab świèczku! 

2223. W. Od Podoroska 
Kruc[iołka] pijacka na mel. nr 146 

Oj, pà haràch żyto, Nie buojsie, dzieuczyno, 
U dallnach pszanìca; Szto jà pijanìca. 
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2224. W. Od Zelwy 
Kruc[iolka] na mel. nr 146 

Badàj toj pièwień znùdziu, Pryspaiy Bóża, nóczy, 
Jak jtìon miniè ràno zbudzìu. Da nà majè cztìbrny uoczy. 

2225. Sk. Od Suchowoli 

Kruc[iołka] na mel. nr 2486 

Dóbro tamù, dóbro, I nabìu, i naswaryu, 
Co żónka malèńka. Jenà wasolèńka. 

2226. W. Od Świsłoczy (Dworczany) 
Kruciołka na mel. nr 449 

Czèraz rèczku, czèraz stau A jà za ìm chadzìła, 
Wadzìu miniè Stanisłàu, Czerawìczka zhublła. 

2227. W. Od Świsłoczy 
Kruciołka na mel. nr 449 

Czeraz reczku hrebielka, Kliczu, kliczu — nie czuje, 
Nie ma maho Jasieńka. Niechaj zdarou naczuje. 

2228. Sł. Od Zdzięcioła 

Kruc[iołka] 

Szastù, szastù pa chwórastu, Jaj padrastù, pajdù u tàniec, 
Pażdży1, Jàsiu, ja padrastù! A ty, Jàsiu, abarwàniec! 

2229. W. Od Szydłowic 
Kruc[iołka] 

U haródzi burakì, A u haródzi bùlby, 
A dzieuczàta2 durakł; Dzieuczàta usie kùrwy! 

v. pastōj 2 v. chłópczyki 
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2230. Gr. Od Krynck 
Kruc[iołka] 

Na papówuj dalìni Rùki, nóhi adjèli 
Wouki bàbu zajèli: Daj nà bàbu nasièli. 

2231. Sk. Od Korycina 

Kruc[iołka] na mel. nr 3292 

Dziewùleńko kwiètko, Samà bièła adubièła, 
Twajè radnó ryēdko. Mnie młodègo nie nahryèła. 

2232. Sk. Od Korycina 
Kruc[iołka] na mel. nr 2440 

Paszłà Frània pa mieklnu, Za czuprynu, za ùcho — 
Wiełà Jàśka za czuprynu. Chadzì, Jàśku, psia jùcho! 

2233. Sk. Od Korycina 

Kruc[iołka] na mel. nr 3306 

Jak żounièra1 nie lubìć I krupè, i mukà, 
Kièdy z ìm, oj, dóbro żyć: I szynèlka szyrakà. 

2234. Sk. Od Korycina 
Kruc[iołka] na mel. nr 146 

Starà chàta, nówa piecz, A chtó swajè ni màje, 
Chto màje żónku—dóbra ryècz2. To zà czużymi brykàje. 

2235. Sk. Od Korycina 
Kruc[iołka] 

Kałódka, kałodka, Jak jà wódki napjùsie, 
U nàs wódka sałódka; Na kałódku zwalùsie. 

1 v. sałdàta 2 v. nocz 

6 Lud białoruskł 
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2236. W. Od Mścibowa 
Kruc[iołka] na mel. nr 146 

Oj, żaunièr, żaunièr hràje, Ni tàk zùbki, jak ŭoczki, 
Żaunièr zùbki wyskalàje, Och, żaunièr dóbry da niīoczki. 

2237. W. Od Hnieznej 
Kruc[iołka] na mel. nr 151, 341, 665, 2134 

A nà toj bók jadłaucà Najèuszysie lebiedy, 
Leżyć bàba jak aucà. Papièrłasie da wady. 

2238. W. Od Rosi 
Kruciołka na meł. nr 421 

Paszłà Hàńdzia pa miakìnu. Paszłà Hàńdzia pa buraki, 
Pażdży, Hàńdziu, pierakìnu! A zà jèju usie dwarakì. 

2239. W. Od Szydłowic 
Kruc[iołka] na mel. nr 2823 

Pad hrùszkaju da z pùżkaju, Pad paróhani stajàć z róham, 
Da cielàtka pasùćj Da tabàku trasùć. 

2240. W. Od Szydłowic 
Kruc[iołka] na mel. nr 2130 

Małady maładù Oj, ustawàj, maładà, 
Pawalìu na ledù. Bo chałódna wadà! 

2241. W. Od Szydłowic 
Kruc[iołka] 

O}, ty Hàńdzia kuczaràwa Jak ryēszato padzierèćsie, 
Pad rèszatomnaczewàła! Tady Hàńdzia zaśmiejèćsie. 
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2242. W. Od Hnieznej 
Kruc[iołka] 

Ach, kabièto, kabièto, Bùduć chłópcy kaslci, 
Kupì żórna na lèto! Bùduć żerón prasìci. 

2243. W. Od Hnieznej 

Kruc[iołka] na mel. nr 146 

Iszłà bàba dubniakóm, Bàba u jęnk, bàba u krŭok 
Zaczapiłasie haplukóm. Aaczaplsie hapluczók! 

2244. W. Od Hnieznej 

Miaciel[ica] na mel. nr 144 

Oj, ty u śwìci, ja u żupàni, Annó tàja suchótańka, 
My pamierymósia! Szto my lubimosia. 

2245. Gr. Od Krynek 
Kruc[iołka] ? na mel. nr 146 

Siùdy pać, tudy pać, A jà bièdny adzìn 
Usie papàracsie, śpiać. Da usiù nŭoczku błudzlu. 

2246. W. Od Rosi 
Kruc[iołka] 

Tupù, tupù pa muràwi, 
Ni każyècie majój màmi! 

Dziwilisie lùdzi, 
Szto bahàcz tancùje. 

Ni tàk màmi, jak tatówi, 
Dałà bùsi małajcówi. 

Nasràu czort u czarapóczku 
I bàby czastùje. 

2247. W. Od Hnieznej 
Kruc[iołka] ? na mel. nr 2123 

6» 
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2248. W. Od Łyskowa (w. Janowicze) 
Kruciołka ? 

Hanùla dzieuczyna nieustydliwa, Abymie jehó, daj pacałùje, 
A chłópcau nàdto chcìwa: I znóu sztoś patałkùje. 

2249. W. Od Mścibowa 
Kruc[iołka] 

Na pahnói żyto żàła, Caławàła szeucà u rùki, 
Zakamłùki pałamàła. Kab parabìu zakamłùki. 

2250. Gr. Od Krynek 

Kruc[iołka] na mel. nr 2823 

A majà ty dzieuczynièńko, Dàjże ty mniè pawieczèrać, 
Majà pierełàstaczko! A majà ty łàstaczko! 

2251. Sł. Od Zdzięcioła 
Kmc[iołka] 

Szastù, szastù, pa dubìni, Maładzìcy wa1 spadnlcy, 
Dziaukiè wienkiè pahublli, Kawalyēry hanawlcy. 

2252. W. Od Zelwy 
Kruc[iołka] 

[Tekst jak w pieśni nr 2165] 

2253. Sł. Od Zdzięcioła 
Kruc[iołka] na mel. nr 2130 

Dzjauczynièńka kwiètka, Bajàłasie hùsto tkać, 
Czamù radnó ryèdko? Kab niè było dùszno spać. 

1 da (?) 
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2254. W. Od Lyskowa 
Kruc[iołka] na mel. nr 144 

Chaciàż ja użè staràja, Karmì miniè pirażkàmi, 
Choć jà użè bàbka, To jà bùdu hłàdka. 

2255. W. Od Łyskowa 
Kruc[iołka] 

A Bóża mūoj miłasèrny! Kacieniàta mukù jèli, 
Kubtka zdochła, kiīot mizèrny, Nad mukóju padurèli. 

2256. W. Od Hnieznej 
Kruc[iołka] na mel. nr 3959 

Cièraz rèczku, cièraz stau I jà jechó lubiła, 
Lubìu miniè Stanisłàu. Daj spadnìczku zhubìła. 

2257. W. Od Hnieznej 
Kruc[iołka] 

Kàła rèczki, kàła bzu Choć tó rèczka, choć tó bez, 
Nie wièr chłópcu tak jàk psu! Choć tó chłópiec, choć tó pies! 

2258. W. Od Porozowa 
Kruc[iołka] 

Kiiblko ja chadzìu pa świèci, Na adnóje zaczapìusie, 
Zaczapiusie ja nà smièci; Na druhóje pawaliusie. 

2259. W. Od Podoroska 

Kruc[iołka] na mel. nr 2938 

Paszłà Hàjka u tàniec, A zà zàjcam klukanŭos 
A zà Hàjkaju zàjac, Chapìu Hàjku dyj pańuōs. 
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2260 W. Od Porozowa 
Kruciołka (?) na mel. nr 2240 

Na papówaj sienażàci I trawà, i wadà, 
Dóbro chlópcam pależàci: I dzieuczyna maładà. 

2261. W. Od Hnieznej 
Kruciołka (?) na mel. nr 2240 

Oj, stajàła dla kómina, Da czużóho żywatà 
Bràła miniè łakómina. Bràła miniè dryhatà. 

2262. Sk. Od Korycina 

Kruc[iołka] na mel. nr 2024 

Paszlì chłópcy u tàniec, A zà zàjcam Stanisłàu — 
A zà nlmi zàjec, Usich chłópcau abasràu1. 

2263. Sk. Od Korycina 
Kruc[iołka] 

Ej, bàsy, bàsy, A dlà kahó? Dla daczkì, 
Wary, bàba, kiełbàsy! Żeb lubìli dzieciuczkì! 

2264. Sk. Od Korycina 

Kruc[iołka] 

A ty, dzièdu baradàty, Źeb Agàta dóbra była, 
Pa có chódzisz da Agàty? Dzièda ktjem wywallła. 

2265. Sk. Od Korycina 
Kruc[iołka] 

Syrà lìpa paharèła, Ja starùju zamardùju, 
Majà żónka pastarèła. Woźmù sabiè maładùju. 

v. abascàu 
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2266. W. Od Wołkowyska (w. Kołłątaje) 
Kruc[iołka] na mel. nr 144 

Oj, kawalìszańka, 
Majà ty wìszańka, 

Ni każy kawalù, 
Bo jà cibiè pawalù! 

2267. Sk. Od Korycina 

Krucioł[ka] 

Paszlà Hàńdzia pa cybùlu. 
Pastój, Hàńdzia, pacalùju! 

Pacalùju, nie ukuszù, 
Bo lublù cibiè jak duszù! 

Nikómu tak nì dóbro, 
Jak nàszamu Jànku: 

2268. W. 

Kruciol[ka] 

Sieu sàm na pieczè, 
Nóhi usadzìu u jàmku. 

2269. Sk. Od Korycina 

Krucioł[ka] 

Paszłà Hàńdzia pa burakì, 
A zà jèju dwa kazakì. 

Uzielì Hàńdziu i prahnàli, 
I burakì adabràli. 

2270. Sk. Od Korycina 

na mel. krakow[iaka] 

A mój ty Adàmku, 
Pryml to zà żàrty! 

Dam tabiè piwa gàrniec 
I wódki puou kwàrty. 

2271. W. Od Hnieznej (w. Kościewicze) 
Kruc[iołka] na mel. nr 449 

Siàki takì mużyczyna, 
Aby chlyèb byu da łuczyna, 

Siakì takì cielepièj1, 
Takì usio zà im lepièj. 

i v. niedołęgaj niezdara 
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2272. W. Od Szydłowic 
Kruc[iolka] na mel. nr 1985 

Kacìła sie ziīorka Czyjà hèto pjanìczeńka? 
Z hary da pryzórka. Paniczówa żuonka! 

2273. W. Od Podoroska 
Rruc[iołka] na mel. nr 146 

Paszóu dzied pa hryby, Dzied swajè pasuszyu, 
Bàba pa apièńki; Bàbiny syryēńki. 

2274. W. Od Wołkowyska (w. Kołłątaje) 
Kruc[iołka] na mel. nr 146 

U kalinówum lyèsi Za rùki, za nóhi, 
Dzied bàbu pawièsiu: Papierók daróhi. 

2275. W. Od Podoroska 

Kruc[iołka] na mel. nr 2440 

Paszlà Hàńdzia żyto żàci, Sierpà uziałà, chlyēb zabyłà, 
Zabyłasie sierpà uziàci. Aby Hàńdzia u dóma byłà. 

2276. W. 

Kruc[iołka] na mel. nr 3335 

Choć ty miniè na mieżyè pałaży, Jeszczè, jeszczè na mieżyē ni kłàli, 
Anno majmù mużyczkù ni każy! A użè majmù mużyczkù skazàU! 

2277. Sc. Od Klecka 

Kruc[iołka] na mel. nr 137 i 3329 

Da pajdù ja u ryèczki u paryēczki, Choć jà bùdu z hlìny lepìć, 
Adarwàli cycki szczùpaczki. Takl bùdu chłópcy manìć. 
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2278. Sc. Od Nieświeża 
Kruc[iołka] na mel. nr 82, 2107, 2736 

O, dzièd bàbi kurdù hnie, Pastój, bàbka, jeszczè slàbka, 
Pa czatyēry klinkì bje. Zabjù piàty — bùdzie hlàdka! 

2279. W. Od Rehotny (w. Wiszów) 

Kruciołka 

A miīoj żeż ty Tytùlniczku, Kab waukiè wyli, sabàki brachàli. 
Pachawàjuć cibiè u chwójniczku, Twajù dùszu spaminàli. 

2280. Sk. Od Korycina 

Kruc[iolka] 

Mamùlenku, daj mniè jèści, Bo bajùsie, żeb niè upàla, 
Bo bajùsie z pieczy źlèźci! Żeb wieczèra nie prapàła. 

2281. Gr. Od Krynek 
Kruc[iołka] na mel. nr 449 

Dzieuczàtaczki, siestruonaczki, Bo jà u màtki adnà, 
Pażyccie mnie zaponaczki! Zapiīonaczki żadnà. 

2282. Sł. Od Rehotnej (w. Horka) 
Kruc[iołka] 

Donipàć wały pas, Czarawìczki niawielìczki, 
Kaciaryna byczki. Da zapiàtki skrypiàć, 
Paczekàj, nie uciekàj, Wo, jàk wyjdu na wùłańku, 
Kuplù czarawìczki! Usie chłópcy hledziàć. 

2283. W. Od Szydłowic (Bierdziki) 
Kruc[iołka] na mel. „Hulaj, hulaj, moj najmilszy..." 

Hócaj hóca, majà mìła, Bìła, bìła hałóukami, 
Szto pà tyłku lónam biłà. Kab nì bièhau za dzieukàmi. 

(Zōsia Kawalìszka) 

7 Lud białoruski 
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2284. W. Od Łyskowa i Podoroska 
Kruc[iołka] na mel. nr 200 

Oj, umŭōr miīoj nibószczyk, Muorkwaczkaju paświecìła, 
Ja schawàła biedù u huorszczyk, Ryèdzieczkaju pazwanìła, 
Czerepóczkam (sic) prykryła, Ryèpaczkaju zawierszyła, 
Kab chùcieńko pryzabyła. To użè usiehó pryzabyła. 

2285. Sł. Od Derewny (w. Wiszów) 
Kruc[iołka] na mel. „A ja taho ni zliczu..." 

Nie ciepièr, nie ciepièr Nie ciepièr, nie ciepièr 
Pa hryby chadzìci; Dzieuczàta lubìci! 

2286. Sł. Od Derewny (w. Wysock) 
Kruc[iołka] na mel. nr 2100 

Dzieuczynièńka majà lùba, Nabrachàła na miniè, 
Sabàczaja twajà hùba! Szto chadzìu ja dà cibiè. 

2287. Sł. Od Rehotnej (w. Studerowszczyzna) 
Kruc[iołka], tempo kołomyjki 

Skrypu, skrypu czarawłczki! Màma kàże: nie kuplàci, 
Tàto kàże: druhì kuplù. Bo nł umièjesz szanawàci. 

2288. W. Od Mścibowa 
Kruc[iołka] na mel. nr 32 

Oj, nà haryè dub razpuścłusie, Zazawiècie, chłópcy, hrumàdu, 
Oj, dà bàby czort prystupìusie. Da zsadziècie czórta na bàbu. 

2289. W. Od Hnieznej (Cimochy) 

Kruc[iołka] 

Wyskaczyła Kàsia z màku, Ach, ty, chłopiec1, ty duràku, 
Pakazàła chłópcu sràku. Pacałùj ty Kàsiu u sràku! 

1 v. chłópcze 



KRUCIOŁKI I MIECIELICE 51 

2290. W. Od Rosi 
Kruc[iołka] (polka) ? na mel. nr 274 

Adnà kapà żyta, Mùczyu chłópiec dzieuczynièńku 
A druhàja sièna; Póki samà sièła. 

2291. W. Od Mścibowa 
Kruc[iołka] 

A starómu chlyèb ausiàny, A starómu chlyèba łùstu, 
Maładómu pytlawàny; Maładómu dzièuku tłùstu. 

2292. Sł. Od Rehotnej (w. Horka) 
Kruc[iołka] na mel. nr 151 lub 341, 665, 2134 

Jak jà byłà màła, Jak jà stàła padrastàć, 
Kałychàła màma; Stàli chłópcy kałychàć. 

2293. Sł. Od Rechotnej (w. Horka) 
Kruc[iołka] na mel. nr 2119 

Pietuszkiè śpiewàjuć, Pan z pànieju szalèje, 
Kùraczki sakóczuć, To i słùhi chóczuć. 

2294. Sł. Od Rehotnej (w. Wiszów) 
Kruc[iołka] na mel. nr 2119 

Cièrez rièczku, cièrez stau I jà jehó lubiła, 
Lubìu miniè Stanisłàu. Spadnłczańku zhubìła. 

2295. Sł. Od Derewny (w. Wiszów) 
Kruc[iołka] „czartouska" 

Czyjè pszczóły u barù, Wo, chtó lùbić dalókuju, 
A majè u sadóczku; A jà susiedóczku. 
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2296. Sł. Od Rehotnej (Studerowszczyzna) 
Kruc[iołka] na mel. nr 2130 

Tùpu, tùpu pa muràwie, Nie tàk màmie, jak tatówi, 
Nie każècie majój màmie! Dalà bùsi chłopakówi. 

2297. L. Od Wasiliszek (Wiewiórka) 
Brandziuszka 

Haróu mużyk kraj daróhi, Oj, càp, càba, ràba, tpru! 
Jahó wałè krutaróhi. Pajèchała. 

2298. W. Od Łyskowa (w. Wiereszczaki) 
Kruc[iolka] na mel. nr 200 

Maładzłca jak brusznìca Bièdnaż majà hałówańka, 
Na piesóczku rasłà, Szto zà błàzna paszłà! 

2299. W. Od Łyskowa (Kowalowce) 
Kruc[iołka] na mel. nr 2024 

Oj u lyèsi, na haryèsi Paczekajcie, kawalyèry, 
Zielonaja pasza; To ja budu wasza! 

2300. W. Od Hnieznej (Janysze) 
Kruc[iołka] na mel. nr 200 

Och*, mój chfartùch darahi, Jak jà chfartùch pawièszu, 
Wyszywàny bierahì**. To usìch chłópcau pacièszu. 

[W pieśni nr 2346: * a ** biarahi] 

2301. Sc. Od Nieświeża (w. Sułtanowszczyzna) 
Kruc[iołka] na mel. nr 82 i 2107, 2736 

Och màci, adnà u chàci, Kacièniatko wódu piłó, 
Nie dàm ràdy kacieniàci! Na wadóju zdubianièło. 



KRUCIOŁKI I MIECIELICE 53 

2302. W. Od Łyskowa (Kuklicze) 
Kruc[iołka] na mel. nr 2024 

A tój że mniè nie dà gùstu, A tój że mniè spadabàusia, 
Szto u siermiàzi da u każùszku. Szto nà gùzik zaszpilàusie. 

2303 W. 

Kruc[iołka] na mel. nr 2130 

Dzieuczynièńko kwiètko, Bajàłasie prytykàć, 
Czamù rednó (sic) ryèdko? Kab nì byłó dùszno spać. 

2304. W. Od Hnieznej 
Kruc[iołka] na mel. nr 2130 

Dzieuczynièńko kwiètko, Bajàłasie prybiwàć, 
Czemù radnó ryèdko? Kab nl byłó dùszno spać. 

2305. Sc. Od Nieświeża 
Kruc[iołka] na mel. nr 82 i 2107, 2736 

Och, ty màtko majà, majà, Mièlnik skko da patrasiè, 
Lublù mièlnika ja. Na zacièrku pryniesiè. 

2306. Sc. Od Nieświeża 
Kruc[iołka] na mel. nr 82 i 2107, 2736 

Ja nà ùlicy nie byłà, Jaż dùmała, szto muoj mlły, 
Na hùlicy hràzka. Aż sałómy wiàzka! 

2307. W. Od Hniczncj (Kusińce) 
Kruc[iołka] na mel. nr 2789 

Bierezinà* pasieczóna, Oj, ni pràuda twajà, 
Lyèpsza żŭonka pazyczóna. Lyēpsza żiīōnka swajà. 

[W pieśni nr 2489: * leszczynièńka] 
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2308. Sc. Od Nieświeża 
Kruc[iołka] na mel. nr 82 i 2107, 2736 

U sièradu radzìłasia Z dwarakàmi lublłasia, 
I u sieràdu rasłà; Za mużykà paszłà. 

2309. Sc. Od Klecka 
Kruc[iołka] na mel. nr 82 i 2107, 2736 

Och, tój ża mniè nie dà gùstu, Ot, tój ża mniè spadabàusia, 
Chto-j u siermiàzi da u każùsi. Chto-j u gùziki uszpilàusia. 

2310. Sc. Od Klecka 

Kruc[iołka] na mel. nr 137 i 3329 

Pa hùlicy da miecièlica mieciè, Klùczykami da pabràzŭwaja, 
Kràsna dzièuka da pà wódu idziè, Kràsny chłópcy da padràżniwaja. 

2311. W. Od Hnieznej 
Kruc[iołka] na mel. nr 151 lub 341, 665, 2134 

Husaczók, husaczók, Mùsić miniè maładùju 
Czahó ty dadóczasz? Pakìnuci chóczasz? 

2312. Sc. Od Lachowicz 

Kruc[iołka] na mel. nr 137 i 3329 

Pasièjau daj pŭop hrèczku Schadzìłasia da szùra, bùra, 
Na dùbi da nà wierszèczku; Da i papówu hrèczku zdùła. 

2313. W. Od Szydłowic 
Kruc[iołka] 

Cièrez kàmień walìłasie, Nie tàk szkóda butèlaczki, 
Butèleczka pabìłasie. Jak mniè szkóda harèłaczki! 
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2314. W. m-czko Świsłocz 
Kruc[iołka] na mel. nr 146 

Siedzlć dzied na pieczyè Oj, dóbro tamù tak, 
Nastàwiuszy ùcha. Chto żiīonki nie słùcha. 

2315. Sc. Od Nieświeża 
Kruc[iołka] na mel. nr 82 i 2107, 2736 

Bièhła llska cièraz póle Zchadziłasia bùra lichà, 
Da zławłła ślèdzia. Razbiłà miedźwièdzia. 

2316. Sc. Od Lachowicz, Klecka (w. Sułtanowszczyzna) 
Kruc[iołka] na mel. nr 82 i 2107, 2736 

Och màci, majà màci, Ja dà pièczy, jon zà plèczy: 
Lublù, màci, kawalà. Och, ty mlłaja majà! 

2317. W. Od Zelwy 
Kruc[iołka] na mel. nr 2458 

Oj, nà dwaryè kremianlna, A jà swaje u sażù umàżu, 
Czórny usy u dwaranìna. Dwaranìna pierawàżu. 

2318. Od Brzestowicy 
Kruc[iołka] na mel. nr 2440 

A ty, czumàk nieszczaślìwy, A jà màju cziībrny lībczy, 
Nie patràpiu da dzieuczyny? Patràplu da dzièuki u niīoczy1. 

2319. W. Od Hnieznej (w. Kusińce) 
Kruc[iołka] na mel. nr 146 

Oj, stùku, stùku u dzwièry: A sabàczka jach, jach! 
Idùć majè kawalèry! Majè sèrco tach, tach! 

v. patràplu i sièrad nuoczy 
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2320. W. Od Hnieznej (Kusińce) 

Kruc[iołka] na mel. nr 2024 

Nikómu tak nì dóbro, Siedzlć samà na ziemlè, 
Jak tój maładzìcy. Nóhi na palìcy. 

2321. W. Od Hnieznej 

Kruc[łołka] na mel. nr 2440 

A dzièd bàbi sànki łàdzić, A jà dzièdu zrablù bièdu, 
Na Ukraìau wyprawàdzić. Na Ukraìau nie pajèdu. 

(Leon Janōwicz) 

2322. W. Od Piesek 

Kruc[iołka] na mel. nr 2896 

Magdalènka, tu, tù! A jàkża mnie nl chóczacsia 
Wary kàszku krutù! Kàła pièczki waróczacsia! 

2323. W. Od Hnieznej 

Kruc[iołka] na mel. nr 274 

A mój muż dà nidùż Kab wièdała, szto utaplusia, 
Paszóu kàle rèczki. Zapalìłab świèczki. 

2324. W. Od Hnieznej 

Kruc[iołka] na mel. nr 146 

U nàszai Zósi Kàczki łażkì myjuć, 
Paróndek charószy: Śwìni chàtu ryjuć. 

2325. W. Od Wołkowyska (w. Kołłątaje) 
Kruc[iołka] 

Skul ty, dzièuko? — Z pàd Janówa. Oj, jà dzièuka nad dzieukàmi, 
A czyjàż ty? — Kawalówa. Czarawìczki z padkaukàmi. 
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2326. W. Od Wołkowyska (w. Kolłątaje) 
Kruc[iołka] na mel. nr 82 i 2107, 2736 

Skul ty, dzièuko? — Z pad Jagłóuca. Oj, ty Iżesz, padmanièsz, 
A sztó dasì? Zajmù hóuca! Maìch awièc ni zajmièsz! 

2327. W. Od Hnieznej (w. Kościewicze) 
Kruc[iołka] na mel. nr 2896 

Oj, ty och, i jà och, Z pàd kamiènia cieczè wóda, 
Na kamièni raściè muoch. Ràdy chłópcy, szto jà młoda. 

2328. W. Od Szydłowic (Ozeranki Wielkie) 
Kruc[iołka] na mel. nr 274 

Cièrez hrèbielku idù Usièńki lùdzi zadziwUisie, 
Da jàk pczuołeńka hudù, Szto jà bósieńka idù. 

2329. W. m-czko Łysków 
Kruc[iołka] na mel. nr 146 

Oj, ty, dzièuko, padzì won, I buōlsz siudà ni chadzi, 
Bo użè miniè bierè sŭon! I użè miniè ni zwadzì! 

(Marysia) 

2330. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 
Kmc[iołka] na mel. nr 2024 

Spawiwàła miniè màma Kab dà miniè źjeżdżàlisie 
U bièłyje pielónki, Z czużoi starūonki. 

2331. W. Od Łyskowa (Wiereszczaki) 
Kruc[iołka] na mel. nr 2024 

Kàle dùbu, kàle hràbu ]eńy dùmali, szto panìcz, 
Caławàli dzièuki żàbu. Ażno żàba zielenlć! 

8 Lud bialoruski 
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2332. W. Od Łyskowa (w. Wiereszczaki) 
Kruc[iołka] na mel. nr 2024 

I siehónia hałùszki, Prydzì, prydzì, miīoj mìleńki, 
I uczóra hałùszki; Na bièłyje padùszki! 

2333. W. Od Hnieznej 

Kruc[iolka] na mel. nr 200 

Na kłàdoczcy, na dószczaccy, Pałószczucsie, umywàjucsie, 
Tam paniczy pałószczucsie; Na paniènki uziràjucsie. 

2334. Sc. Od Klecka 

Kruc[iołka] na mel. nr 137 i 3329 

Da dzièż tyja kawàliki żywùć, Jeszczèż lepièj da nawàrywajuć, 
Szto tupyje da sakièrki kujùć? Samy siebiè da pachwàliwajuć. 

2335. W. Od Łyskowa (Wiereszczaki) 
Kruc[iołka] na mel. nr 2024 

Samà hrèblu kapàła, Samà sabiè paswàtała, 
Samà i wykapała; Samà wyswatała. 

2336. Sc. Od Nieświeża 
Kruc[iołka] na mel. nr 137 i 3329 

Kaciaryna da dzicià uradziłà, Och, ty pópie da chryścièlniczku, 
Samà sabiè pa papà chadziłà. Pierachryścì choć u jèlniczku! 

2337. W. Od Łyskowa (Kuklicze) 
Kruc[iołka] na mel. nr 200 

Ja u Marysi naczawàu, Ja u Marysi za stóliczkam 
Ja u Marysi upìusie, Szàpaczki zabyusie. 
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2338. W. Od Łyskowa (w. Wiereszczaki) 
Kruc[iołka] na mel. nr 200 

Och, biła miniè màma Kab jà tahó ni lubìła 
Ad ràna da ràna, Papówaho Fràna. 

2339. W. Od Łyskowa (Kuklicze) 
Kruc[iołka] na mel. nr 200 

A ty myślisz, dùrniu, Ja kàle cie stojù, 
Szto jà cibiè lublù! Tólko śmièszki stróju. 

2340. W. Od Międzyrzecza 
Kruc[iolka] na mel. nr 200 

A chtó lùbić hryby, hryby, A chtó lùbić dzieuczàta, 
A jà pieczurycy; A jà maładzìcy! 

2341. W. Od Świsłoczy 
Kruc[iolka] na mel. nr 200 

Żaunièr, mamulèńku, Padràu da kalèna, 
Padràu kaszulèńku! Szukày prytulènia. 

2342. W. Od Łyskowa (w. Wiereszczaki) 
Kruc[iołka] na mel. nr 200 

Jak jà jèła zacièrèczku, Ja zà cibiè durakà 
Daj i pakàpałasie, Daj i pakwàpiłasie. 

2343. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 
Kruc[iołka] na mel. nr 200 

Oj, ràda bàba, ràda, Nawaryła, napiekłà, 
Szto dzièd utapìusia; Aż i dzièd schapìusia. 
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2344. W. Od Świsloczy 
Kruc[iołka] 

Badàj toj pièwiań znùdziu, Pryspary, Bóża, nuoczy 
Jak jón miniè ràno zbùdziu. Na majè cziīorny uoczy! 

2345. W. Od Zelwy 
Miaciel[ica] na mel. nr 144 

Kàsia haróch waryła, Siudy, tudy zawinùła 
Ni ukìnuła sàła, I spadnka spàła. 

2346. W. Od Łyskowa 
Miacielica [Tekst jak w pieśni nr 2300] 

2347. W. Od Łyskowa 
Miaciel[ica] na mel. nr 2024 

Ci jà u màtki ni daczkà? Rùsa kósa da pójasa, 
Ci jà ni daczùszka? Jedwàbnaja ustùżka. 

2348. Sł. Od Zdzięcioła 
Miaciel[ica] na mel. nr 144 

Pryszłà dzièuka na wiesièljo Oj, ni biarùć chłópcy skakàć. 
Da u kutóczku stàła. Spadnku usràła. 

2349. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 
Miaciel[ica] na mel. nr 2024 

Spawiwàła miniè màma Kab dà miniè źjeżdżàlisie 
U bièłyje płàchty, Usiàkije szlàchty. 
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2350. W. Od Hnieznej 
Mieciel[ica] na mel. nr 144 

A jà jèła saładùchu, Da nà tahó smarkàtaho 
Akàpałasie; Pakwàpiłasie. 

2351. Od Zelwy 
Miac[ielica] na mel. nr 151 lub 341, 665, 2134 

Oj, tàm na haryē, na haryè, A druhàja prybiehàja: 
Mużyk z żuonkaju haryè. Zaprahàjcia i miniè. 

2352. W. Od Szydłowic 
Miaciel[ica] na mel. nr 144 

Oj, u haródzi kràkos rubs — A chtó miniè pacałùje1, 
Sałódko karènie; Dastànie zbawiènie. 

2353. W. Od Hnieznej 

Miaciel[ica] na mel. nr 2448 

Na sztó że mniè żanìcisie? Je u miniè susièdaczka, 
Na sztó że mniè żiīonka? Dóbra pryjaciółka. 

2354. W. Od Rosi 
Miac[ielica] na mel. nr 151 lub 341, 665, 2134 

Ci ty miniè hadawàu? Kab cibiè sprutkawàło, 
Ci ty miniè niàńczyu? Jak ty miniè męnczyu! 

2355. W. Od Rosi (Nowiki) 
Miaciel[ica] na mel. nr 144 

Kacieryna prysiahàła, Naczawàło sto ułanóu 
Jejè dùsza czysta: I kazakóu trysta. 

1 pajabiè 
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2356. W. Od Hniezncj (w. Kusińce) 
Mieciel[ica] na mel. nr 144 

Oj, czyjà to z kancà chàta? Jeść u jejè syn charószy, 
Czy niè majè świekrawy? Da czórt jejè zabiery! 

2357. Sk. Od Suchowoli 
Miaciel[ica] na mel. nr 144 

Màci u chàci, màci u chàci, A dzièweczka z parobèczkiem 
A bàćko u adryni, U jeczmianùj miekìni. 

2358. W. Od Rosi 

Na ùlicy miacièhca, Kłdaj, kazàk, hultàjnicu, 
Czamù kazàk nie żènicsa? Biery miniè rabótnicu! 
Oj, mniè żenìcsa ni parà, Rabótu usiàku umièju, 
Bajùsa uziać hultajà. Kàła pieczy sràku hrèju. 

2359. W. Od Różannej 
Mieciel[ica] na mel. nr 82 i 2107, 2736 

A dziè tyje czarawìczki, Badàj tahó maskalà 
Szto mniè Jàśko kùpiu? Miacièlica zamiałà! 
Pawièsiła na kałóczku, Jak jón miniè maładù 
Da maskàl1 uchapìu. Da zmaróziu na ledù! 

1 żaunièr 
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2360. W. Od Hnieznej (w. Świecica Mała) 
na mel. kruciołki 

Wyhaniàjcie bàbu z chàty! Bàba bźdźić, bàba pierdzìć, 
Nie trymàjcie bàby u chàci! Bàba bùdzie sràci. 

2361. B. Od Narewki 

Polka drŭōbna. Kruc[iołka] ? na mel. nr 2126 

Oj, kabyła wyskaczyła, Dzièuki tahó ni wièdali, 
Z dùpy krùpnik abmaczyła, Tym krùpnikam abièdali. 

2362. Sł. Od Zdzięcioła 
Miaciel[ica] na mel. nr 144 

Oj, u sadziè, oj, nà hradziè Oj, usiè chłópcy kurèuniki, 
Dwa kalìuja bóbu; Tólki adzìn dóbry. 

2363. W. Od Hnieznej 

Polka (kruc.) na mel. nr 2024 

Ażanìusie stary Rem, Pasadzìuszy na prypièczku: 
Da uziàu żiīonku kàku, Całùj miniè u sràku! 
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2364. Od Mścibowa 
Polka 

Skakàła, hasàła, Nasràła u talyèrku, 
Muoj mùż byu wiesiół; Muż dùmau — prasŭoł. 

2365. Sk. Od Suchowoli 

Pasziīou stary u būor Żałował sie bàrdzo stàry, 
Rykàjuczy jak wŭoł, Że ón młódej nie wziół. 

2366. W. Od Szydłowic 
na mel. „Pad hajem, hajem..." 

Zahràj, muzykàńcie, Jak dàm tabiè aplaùcha, 
Zahràj że mi łàdnie! Z cibiè szàpka spàdnie! 

2367. Sk. Od Korycina 

Udèryu ijè cztèry ràzy, Dàjże, Bóże, ozdrowiàła, 
Jenà leżyć try dni. Ni bùdu bić nìgdy! 

2368. Sk. Od Korycina 

Tryndy bàba, tryndy dzied, 
Zdóchła bàba, zdóchnie dzied! 

2369. W. Od Szydłowic 

Ksio, ksio! da karówy, Ksio, ksio! da wady, 
Kab ciè wouki razparóli! Najèuszysie lebiedy. 

2370. W. m-czko Łysków 

Ty chłapczyna duraczyna, 
Cibiè ni lùbić dzieuczyna! 
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2371. W. Od Hnieznej 
na mel. nr 2123 

Zialónaje słèju, A sztó kamù da tègo, 
Zialónaje uschódzić; Chto dà miniè chódzić. 

2372. Sk. Od Suchowoli 
na mel. nr 2123 

Wybiu raz, wybiu dwa, Zarekàusie żónki blć 
Da chacièła umièrci; Da sàmaji śmièrci. 

2373. W. Od Mścibowa 

Chto ni umièje haràci, Anì chlèba, ni baćwìnià, 
Tamù chlèba ni dawàci. Niechàj pasiè hultàj świnia. 

2374. W. Od Hnieznej (Kusińce) 

Siudy, tudy da dubók skałanù, Pryjèchali kùpczyki z czużój starany, 
Naźbiràju żółudziou pielenù. Razkupìli żółudzi z pieleny. 

2375. W. Od Podoroska 

Oj, pjàna ja, pjàna ja, Takìż że jà zróblena 
Lèdwo idù. Da łàdu. 

2376. W. Od Piesek 
na mel. „Oj pad hajem, hajem..." 

A mùcha chlyèb mièsić, A waróna padgalóna 
Kamàr wódu nósić, Chlyēb u piècz sadżàja, 
Myszèniatko malèniatko A sabàka kùrta sràka 
Tóje cièsta prósić. Pièczku zasłaniàje. 

9 Lud białoruski 
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2377. W. Od Mścibowa (Wilczuki) 
na mel. „Lulka maja pieńkawaja..." 

Siudy jèdu, tudy jèdu, 
Karczmy nie minàju. 

Szynkàreczka, daj harèłki, 
Bo hrószy ni màju! 

2378. W. Od Hnicznej 

Oj, nasìłaż ja sièno 
Da stajènki kaniuszók, 
Daj nadùusia chfartuszók. 

Lichà dóla spatknùla 
Da-i chfartuszók nadùla. 

2379. W. Od Świsloczy (Pacuje) 

Ażaniusie mużyk, 
Oj, mużyk duraczók, 
Da uziàu głupawàtu. 
Ni wiedalì, szto rabìci 
Zapalìli chàtu. 

Mużyk wódu nósić, 
Żūonka Bóha prósić: 
Hary, hary jàsno, 
Sztóby ni pahàsło. 

(Kamila Wysocka) 

2380. W. Od Podoroska 

Na haryè dubóczak kaływàjecsie, 
Bahatyr daczkóju nabiwàjecsie: 
Oj, dzieciùczki bratkl, bierècie daczkù! 
Oj, dàm za daczkóju pasażkù wièlku: 
Karówu żùczku i rabùju sùczku, 
Pàru kàczeczak u pałukàszeczak 
Dyj mieszók mieklny zamìż pieryny. 

2381. W. Od Hnieznej 

na mel. nr 144 

Szto tó za kureniàta, 
Szto pasyplesz, nie jedùć! 
Szto hèto za dzieuczàta, 
Szto paprósisz, nie dadùć! 

Oj, dóbry stàry kùry, 
Szto pasyplesz, to źjedùć; 
Dóbry tyje dzieuczàta, 
Szto paprósisz, to dadùć. 



PIEŚNI ŻARTOBLIWE 67 

2382. Sk. Od Korycina 
na mel. kolędy: „Północ już była..." 

Nàsza Marysia Za jèju Tómko 
Pahnàła bysia Hràjuczy tónko 
Pad lìpku; Na skrypku. 

2383. Sk. Od Suchowoli 

Amen pa pàcieru, Myślau, co dzièuczynka. 
Haniàu bàćko màcieru Jak paznàu, szto màci, 
A humnà da chlèuczyka; To prestàu haniàci. 

2384. Sk. Od Korycina 

Oj, àmen pa pàcieru, Bo dùmau, szto dzièuczynka. 
Haniàu bàćko màcieru A jàk paznóu, szto màci, 
Ad chlèuczyka da chlèuczyka, To pierestàu haniàci. 

2385. W. Od Hnieznej 

Ty kalina, żóuty ćwiet, ' Czym nadùusie, sèrdeńko, chfartuszók? 
Za kachàniem hryèchu niet. Lichà dóla spatknùła 
Łapùch, sièno nasłła, łapuszók, Dyj chfartuszók nadùła. 

2386. Gr. Od Krynek 
na mel. nr 3223 

Bièdaż mianiè spakusìła, Rusin puŭjdzie za staróża, 
Szto jà paszłà za Rusina. A jà rùczki pamaróżu. 

2387. Sl. Od Rehotnej (w. Horka) 
Akołuszka na mel. nr 2720 

U miniè cycki trasùccsia, Nie tàk chłópcy, jak dzieuczàta, 
Z miniè chłópcy śmiejùccsia. Szto małàja da-j cycàta. 

9* 



68 PIEŚNI FRYWOLNE I TAŃCE 

2388. W. Od Wołkowyska (w. Pietraszowce) 
na mel. nr 3344 

Wyswataj1, Bóża2a, mnie kawalyèra Pahulàłab ja, maładzièńka2b, 
Z czórnaju baradóju! Za jehó2c haławóju. 

Oj, stànu ràkam pièrad dwaràkam, 
Trum tàry, drytatà! 

2389. W. m-czko Świsłocz 
Polka drobna na mel. nr 2126 

Oj, tàm, tam da nà abièdzi Niedzwièdnica (sic) wyskaczyła, 
Tancawàło try niedźwièdzi (sic). Dùpe u krùpnik zamaczyła. 

Chłópcy tahó ni wièdali 
I tój krùpnik abièdali. 

(Stefka Znajdzłńska) 

2390. W. Od Łyskowa (Kuklicze) 

Ni lublù dwaràka, Nachódzicsie, naróbicsie 
Bo dwaràk sabàka, I lùbić nie zèkce (sic). 
Ni lublù ja tègo, A lùbie ja tègo, 
Szto paróhi dèpcza: Szto u żóutoj kaszùli, 

Wycałùje, wymiłùje 
Dyj dó sie prytùli. 

(Hanùla) 

2391. W. Od Jeziernicy 
na mel. kolomyjki 

Za sztó mirùè, mùżu, bjesz, Dałà ja jój misku krup3 

Za jakìje uczynki? I kawàłak sàła. 
Ci jà tabiè nie napràła Tram ta, ta itd. (jw.) 
Za riīōk try paczynki? A dzièż majè kłubóczki? 
Tram ta, ta, tram ta, ta U Żyda na kałóczku! 
Tram ta, ta, ta, tàjda! Pajdzì, mużyk, wykupi, 
Nie jà adnà pràła, Bùdzie na saróczku. 
Kumà pamahàła, Tram ta, ta itd. (jw.) 

* Asienniaja 2 war[ianty] we wsi Wola (od Wołkowyska): 2a Bóże 2b maładzièńkaja 2c Za jehó-j 
J v. bOchan chlièba 
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A dzièż majó patatnó? 
U Żyda na pallcy! 
Pajdzì, mużyk, wykupi, 
Bùduć hanawicy. 
Tram ta, ta itd. (jw.) 

Kàsia harbùz waryła, 
Nie ukìauła sàła, 
Siudy, tudy pawinùła, 
Spadnìcu ascàła. 
Tram ta, ta itd. (jw.) 

2392. Sł. Od Rehotnej (w. Horka) 

Jèchau Kuj1, jèchau Kuj, 
Jèchała bàba da bykóu 
I spatkàła Wasilà. 
Ci dalóko da siełà? 

Jak màjeszsie, Wasilèc! 
Ci dalóko żerabièc? 
Būōlsz niè bùdzie da siełà 
Jak wierstóu dwa. 

2393. W. Od m. Rosi (w. Nowiki i Dychnowicze) 

Wolno 

Oj v sa — du na-u)i-na, oj u sa-du na-toi-tia,, 

żon-ìća 'mu-ża pra-da-ia, żon-lca rrvu,— ża pra-da-ła.. 

Oj u sàdu nawinà2, Oj, ci czełnó, ci wiesłó ? 
Żónka mùża pradałà, Pryniós mìniè koń warany 
Dwa talàryki uziałà Da matùH na padwór. 
Da kupìła żarabcà. Bùdu pàryć karènnie 
Da kupìła żarabcà, Z pad bièłaho kamiènia, 
Pajèchała żenlcsa Bùdu pàryć u plwi, 
Da matùli, da ajcà Kab usiè miniè lublli; 
Wybiràci małajcà. Bùdu pàryć u małaccy, 
La! Szto cibiè pryniesłó? Kab lubìli małajcy. 

2394. W. Od Świsłoczy 

na mel. cerkiewną 

Chfiedóra, Chfiedóra, 
Czamù ty niè pryszłà uczóra ź wieczóra? 
Pàki, pàki, 
Kalì ja bajàłasie sabàki! 

Ja sabàku prywiazàu, 
Kusók chlyèba z màsłam dau. 
A jà hryèszna nie wièdała. 

1 Kuj (imię własne) 2 każdy wiersz powtarza się dwa razy. 
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2395. W. Od Świsłoczy 

Prędko 

\Jk ty sta-ry nie-du-ha, ty za-hnu-sie jak du-ha, 

a ja, <ma- ła — dzien — faz, pa— %u— laè ra — dzien — "Ua.\ 

A ty stary nieduhà, 
Ty zahnùusie jak duhà, 
A jà maładzièńka 
Pahulàć radzièńka. 

W o l n o 

2396. W. Od Świsłoczy 

Jaìc tny bę-dziem dzie-ci mie-ci j^o jo joj! 

chto ick hu- dzie ha- da — wa - ci, ack, Bo — ża muoj! 
prędzej 

V, ci-bie "ba, - cko, u. mi- nie ona- ci, cha — ta - óry - da, daj — ola, 

^ ^ 

hu- duc dzie-ci ha-da — ivaci, tram-ta ry — da, daj - da!_ 

Jak my bùdziem dzièci mièci, 
O, jo, joj! 
Chto ìch bùdzie hadawàci? 
Ach, Bóża mŭoj! 

U cibiè bàćko, u miniè màci, 
Chaładryda dàjda! 
Bùduć dzièci hadawàci, 
Tràmta ryda dàjda! 
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2397. W. Od Świsłoczy 

Srednio 

/Si- dzie — fa Ito—teń— %a na Tiv,— chni • a. v,je-je 

uo-czań-T&i papuchìiy a w je - je 'ub-czań-ld pa-pu-chlij 

Sidzièła ktìōteńka na kùchni, 
A u jejè ūoczańki papùchli. 
Czaho ty, kuoteńka, plàczasz? 
Czy ty jèści, ci pìci chóczasz? 

Ni jà płci, ni jèści ni chaczù, 
Pa swajuoj niedóh zapłàczu. 
Sam kùchar pieczèniu źlizàu, 
Na miniè kuoszeńku skazàu. 

2398. W. Od Łyskowa 

na mel. nr 2440 

Oj, wypiła, wychilìla, 
Samà sibiè pachwalìła: 

Oj, jà dóbry zwyczaj màju, 
Szto pà pounoj wypiwàju. 

2399. Sł. Od Rehotny i Mołczadzi 

Oj, nà pieczy, na łuczyni Adnà kàża: ryèżmo! 
Dzieukiè jàjca wałaczyh. Druhà kàża: jèszmo! 

Tryèjcia kàża: nie psùjmo, 
Bierèm da całùjmo! 

2400. Sł. Od Derewny 

U waharodzi lenko 
Ćwicie charaszeńko; 

Kawaleńko hraje, 
Dzieuczyna hulaje. 
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2401. Sk. Od Korycina 

Oj nikómu, nikómu, Źjèła mùchu z pazuràmi, 
Jak tuoj bièdnūoj siraciè, Trepieczècsie u trybusiè. 

2402. Sk. Od Suchowoli 
na mel. „Hańdzia lubka..." 

Majà Hàńdziu, majà mìła, Za tó miniè màtka biła, 
Za có cibiè màtka bìła ? Żeb dà chłópcow nie chadzìła. 

2403. W. Od Hnieznej 
na mel. nr 2488 

A àd miódu żywót balìć, Kupì, mìły, haryēlicy, 
A àd pìwa haławà. To jà bùdu zdarawà. 

2404. Sk. Od Korycina 

na mel. „Handzia duszka, Handzia lubka..." 

Mużyk żónki klìcza, kllcza, Idzi wón ty twajà, 
Jenà jemù fìgu tycza. Choć ty żónka majà! 

2405. W. Od Szydłowic 

Oj, Jàsieńku ptàszeńku, To jà tabiè pakażù 
Nie haniàj kàczak, Radzìmy znàczak. 

2406. W. Od Szydlowic 

na mel. nr 241 

Co tó za dzieuczyna, Uziałà za rùczańku, 
Co to za razùmna! Pawiełà da hùmna. 
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2407. Sł. Od Derewny 

Wo, lyès, jelinà, Czekàj dzièuka da wósieni, 
Charoszaja pàsza; Tahdy bùdziesz nàsza. 

2408. Sł. Od Derewny i Mołczadzi 

Chódzić bùsial pa bałóci, Trawù smycza, dzióbam tycza 
Ni màje rabóty: Da usió papichàje. 

2409. Sł. Od Derewny i Mołczadzi 

Oj, dabrànoc wam usim nà nacz, Żanàtyje da dómańku, 
Usièńki lùdzi czùjcie: Wy chłópcy naczùjcie! 

2410. W. Od Mścibowa 

Pajèchau pop pa sièno, Ni papù sièno brać, 
Na popadziù lìcho zsièło. Ni papadziù ratawàć. 

2411. W. Od Zelwy i Łyskowa 

Za sztó miniè màci bìła, Och, wy chłópcy, lubièciesie, 
Kab jà chłópcau nie lubìła. Da zà miniè lepièciesie! 

2412. W. Od Łyskowa 

Jak hulàu, tak hulàu, Tylko tyje szarawàry, 
Ni padkóu, ni chalàu, Szto dzieuczàta darawàli. 

2413. Sk. Od Suchowoli (Chodorówka) 

Nie uczàs, nie uczàs na hryby chadzić; To hryb, to hryb, to syrojètka; 
U jesièni, u jesièni, jak bùduć radzłć, Tam pànna, to udawà, a to małódka. 

10 Lud białoruski 
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2414. Sł. Od Derewny (Wiszów) 
Na mel. „Oj, pàd hàjem, hàjem, hàjem zielenièńkim". 

Sółnce praz akónce pàłcam prytykàje, 
Panìcz da paniènki kónno padjeżdżàje. 
itd. itd. 

(Serafìna Brajczukówa) 

2415. Sk. Od Korycina 

Iszłà Frànka z gànku, A zà jèju Wajtuczók 
Niesłà miódu szklànku, Prachilìuszy kaupaczók. 

2416. Sł. Od Ździęcioła 
[Tekst jak w pieśni nr 2152] 

(Klemùś Hryb) 

2417. Sk. Od Suchowoli 

Na śnièdanie gałùszki, Och lùli, lùli, lùli, 
Z szulakàmi pampùszki, Z szulakàmi pampùszki! 

2418. Sł. Od Rechotnej, Mołczadzi 

Da dzièwańka łażkiè myja, Da dzièwańka kiīōsku czèsza, 
A dziaciùk praz płiīōt wyja. A dziaciùk praz płót brèsza. 

2419. Sł. Od Dworca i Mołczadzi 

Paszóu dziaciùk sièno kasìci, 
A zà im dzièuka Bóha praslci: 
Badàj tóje sièno da parachmīom1 sièło, 
Badàj tàja kasà da pałamàłasia, 
Kab jà z swaìm mìłym da nahulàłasia. 

1 v. kisielom 
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2420. W. Od Świsłoczy i Mścibowa (Szandry) 
na mel. nr 3530 

Wyciau raz — nieharàst, Caławàu, abymàu, 
Cièło pasinièło; Kab jój ni balyèło. 

2421. Sł. Od Derewny, Mołczadzi (Wiszów) 

Ci dziaciùk, ci dzièwańka—adnó imià, 
Sahnàu czartók u wadzìn kutók — adnō imia. 

2422. Sk. Od Suchowoli 

na mel. nr 146 

Paszou szewièc u tàniec, Chacièu ustàć, padwiezàć, 
Hanawlcy upàli; Dzieukiè abśmiejàli. 

2423. Sk. Od Suchowoli 

Michalìna to sztùka, Rukawicy zabràła 
Oszukàła Paulùka; I z nfrn gàdać nie chciàła. 

2424. Gr. Od Krynek 
na mel. nr 2441 

Na sałómi spàła, Sièno miniè zjèło, 
Niczóho ni dbàła. Narastàje cièło. 

2425. Sk. Od Korycina 
na mel. nr 274 

Ja wódaczku pìuby, Maładùju dziewùleńku 
Lùleczku kuryuby, Zausiódy lubìuby1! 
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2426. W. Od Łyskowa 

Och, màci adnà u chàci, 
Ni dàść ràdy kacieniàci. 

2427. W. Od Porozowa 
na mel. sztajera 

Hópeńki, tùpeńki, Padymi spadnìcu, 
Màtka wielèła: Kab niè pylèła! 

2428. Sł. Od Zdzięcioła 

Oj, u sadziè na hradziè Usie dzièuki paczciwyja, 
Dwa kaliuja bùlby; Tólki adnà kùrwa! 

2429. W. Od Hnieznej 

Suchlm bierahóm chadzìu, Zymàu rybu karasià, 
Rybu màjtkami ławìu. Daj z màtni wyrwałasia. 

2430. W. Od Łyskowa 
na mel. nr 144 

Antóni pasiè kóni, Paczekàj, nie uciekàj, 
Kacieryna byczki, Kuplù czarawìczki! 

2431. W. Od Świsłoczy 

Nas1 ràno, nas ràno 
Màty pobudyła: 
Nu, tepèr, dèty, 
Nu, tepèr, dèty, 
Idète do dèła! 

i szydne z Poleszuków 
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2432. W. Od Hniezne) 
na mel. nr 3292 

Kakaryèku, pietuszók, A matùla swaryłasie, 
Ja padràła chfartuszók. Szto z dziróju nasìłasie. 

2433. W. Od Świsloczy 

Za papówym pierałàzam Adzln pop, druhì dziak, 
Tam leżàło troje ràzam: Arhanìsty nibaràk. 

2434. B. Od Narewki 

Byu u mieniè bàćko, A Bóh tamù wìnien, 
Byłà u mieniè màty, Sztó ja niebahàty. 

2435. W. Od Łyskowa 

Brèszesz, dzieuczyno, brèszesz, Ni chadzìła i ni pajdù, 
Szto wièczera da chłópca czèszesz. Parszywaho ni lublù! 

2436. W. Od Porozowa 

Na ryèczcy, na dószczaccy, Pałószczacsie, umywàjecsie, 
Tam paniènka pałószczacsie; Na chłópcau uhledàjecsie. 

2437. P. Wilejski. Od Kurzeńca 

na mel. „Jaki tabie kaduk stausie..." 

Siudy jèchau, tudy jèchau, U miniè sièni, u miniè chàta, 
A dà miniè nie zajèchau. U miniè dzieuczynièńka bahàta. 

U miniè sièni, u miniè chàta, 
U majè dzieuczyny pìnda kasmàta. 
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2438. Sk. Od Suchowoli 

Czehó ty, kószeńka, płàczesz ? Ja jèści, pìci ni chaczù, 
Mùsi ty jèści, pìci chóczesz. Pa swajój niedólancy płàczu. 

Sam kùchar pieczèniu zlizàu, 
A nà miniè kószeńku skazàu. 

2439. W. Od Mścibowa (w. Orańce) 

A sztóż hèto za kurczàta, 
Syplu prósu, ni jedùć! 
Oj, sztóż hèto za dzieuczàta, 
Praszù, praszù — ni dadùć! 

Dóbry tyje stary kùry, 
Szto pasyplesz, to źjedùć; 
Dóbry tyje maładzicy, 
Szto paprósisz, to dadùć. 

2440. W. Od Rosi 
DoŚĆ ŻUU)O 

U Cha-do-rou — cy rux hu—li — cy je-chau rpie-bućh. na fau—ry- cy. 

J/a ja—lćoj? Na ra-oojl To to peu — no na rrt,a-joj! 

U Chadaróucy* na hùlicy A** nà jakój ? Na rabój. 
Jèchau pietùch na kùrycy. To tó pèunie*** na majój. 

[W pieśni nr 2956: * Chodaróucy ** brak wyrazu „a" *** pèuno] 

M i e r n i e 

2441. W. Od Hnieznej 

Jfa sa — lo — rnie spa ia, ni — czo — ho ni 

dba —. ła, ni — czo — %o ni dba ła. 

Na sałomie spàła, 
A niczóm ni dbàła1. (2 r.) 

Stàła u siènie spàci, 
Stàła narastàci. (2 r.) 

1 niczóho ni dbàła 
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2442. W. Od Hnieznej (Kusińce, Janysze) 

Dośc prędko 

ZaĄcìia-cie~łas ivie-ra—oju, dhv,-tlto a—ża— nic sa\ 

sma-sznyćk reezay, s%a-s%ta—wac da wi — na na — pić— sie. 

Zachacièłaś wierabjù1 

Chùtko ażanlcsa, 
Słódkich rèczy skasztawàć 
I winà napìcsa. 
Naniàu sabiè sekretarà, 
Małóho szczygièłka, 
Pasłóu jeho na ryneczak 
Pa muod, pa winèczko. 
Och jón tudà ni dajszóu, 
Nazàd pawiernùusa. 
Móści Pànie wierabièj, 
Da szlùbu hatùjsa! 

Zakładàjcie cztyry kóni 
U pajàzd szyróki, 
Ja pajèdu u zaloteńki 
Da pàni saróki! 
Pryjèchau jon nà nadwórak, 
Skrabnùu czebatkàmi, 
A saróka biełabóka 
Z nizkimi kłanàmi. 
Oj, ty swat, wxīouczy brat, 
Bùdziesz miniè znàci, 
Jak takóho wierabjà 
Rycerja czepàci! 

2443. W. Od m. Świsloczy (w. Pacuje) 

ZlX)ftUJO 

[Za- ctia-cieu uńe-ra- hiej cku-tìco a —%a— nic sie, 

Zachacièu wierabièj 
Chùtko ażanłcsie, 
Smàcznych rèczou skasztawàci 
I miódu napìcsie. 
Jon dùmau, jon hadàu, 
Kahó tut pryzwàci, 
Kab dà pànny saróki 
U zàpyty pasłàci. 

rma-cxnycTi re - czoy. sTćasx,tawaci i •mio - du, rut — pic sie.J 

U młyniè wóuk kuciù tóuk, 
Ab tóm dawièdaùsie: 
Paszlł miniè na zàpyty! 
Jon sàm napraszàusie. 
Wórak [?] dzień pierabyu, 
Nazàd pawiernùusie: 
Móści pànie wierabièj, 
Da szlùbu hatùjsie! 

zachacièy pan wierabièj 



80 PIEŚNI FRYWOLNE I TAŃCE 

Zakładàjcie cztèry kóni 
I pówoz szeróki, 
Bo pajèdzie wierabièj 
Da pànny saróki. 
Ty rycer wierabièj, 
Dobró na tóm znàjsie, 
Jak pryjèdziesz da saróki, 
Nizieńko kłaniàjsie. 
Jak pryjèchau wierabièj, 
Skrabnùu czebotkàmi, 

A saróka tóje uznàła, 
Rùczki nie padàła. 
Ach, ty swat, lichy brat, 
Licha tabiè màło, 
Ty tàm by hawaryu, 
Tabiè szkadà stàło! 
Ach, ty swat, wóuczy brat, 
Bùdziesz miniè znàci, 
Jak wierabjà rycara 
Smieu ty aszukàci! 

Zuuuo. Miaciel[icaJ ? 

2444. 

Oj loy-diM ja %a wa-ro — ia, sta—nu na hru,— do cxku,: 

a,— dst,in pie-tuch dzie-re chwa/r-twch*, a dru-Tvi sa — ro — ei;ktŁ. 

Oj, wydu ja zà waróta, 
Stànu na hrudóczku: 

Adzìn pietùch dzierye chfartùch, 
A druhì saróczku. 

2445. W. Od Hniezn(ej) 

Miaciel[ica] na mel. nr 144 

Dzieuczynièńko, dzieuczynièńko, Jak jà cibiè ni uhlèdżu, 
Majà szczyrazłota! Nimìła rabóta! 

A jàk ja cibiè uhlèdżu, 
Jak sràku miedźwièdżu! 

2446. Sł. Od Zdzięcioła 
Miaciel[ica] na mel. nr 3335 

Ach ty cièszcza, da ty cièszcza majà, Nisałóna, ni zakwàszanaja, 
Nisałónaja kapùsta twajà! Niczym jenà ni zakràszenaja. 

Jak kapùstu pasaliuszy jadùć, 
Ta daczùszku da dà tàńca wiadùć. 



PIEŚNI ŹARTOBLIWE 81 

2447. W. Od Hnieznej 

ZTJUDO. Miecieliea 

Pct zie-lo nym lye-su ja cie—cior liu pa-su. 

Pa zielónom lesù 
Ja cieciórku pasù, 

A cieciórka pad móst, 
Ja cieciórku za chwuost. 

2448. W. Od Rosi 

ZTJUJO. Miacielica 

fi, nrux,-jei. loy dzieu-cza-ta-czka, pu.-kcie.-cie. >na—%rec — sa, 

na 7vu — Vi — cy vnie-cie — īi — ca, nie tna ćkrie pa-dm.ec — sa. 

A majèż wy dzieuczàteczka, 
Puściècie nahryècsa, 

Nà hùhcy miacièlica, 
Nie mà dzie padziècsa! 

(Zosia Żawaranczycha) 

2449. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 

Mieciel[ica] na mel. nr 144 

Ci tabiè ni kazàła, 
Da majó sièrdzieczko! 

Oj, nl kuplàj da kanapièl, 
Da kupì bièrdzieczko. 

2450. W. Od Szydłowic (w. Wiszniewicze) 

Mieciel[ica] na mel. nr 2024 

Pryszuou wièczar, prysziīou Czèczat, Prysłuchàusia pad aknóm, 
Pryszuou ja dà Màrka; Tam zà dzièuku swàrka. 

2451. W. Od Rosi (w. Nowiki) 

Mieciel[ica] na mel. nr 2024 

Ciepièr miniè, majà màtko, 
Pa kaniàch, pa wałàch, 

Kalì-że miniè, majà màtko, 
Hajczuczók na rukàch. 

11 Lud białoruskl 

http://pu.-kcie.-cie
http://pa-dm.ec
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2452. W. Od Hnieznej 

Mieciel[ica] na mel. nr 144 

Kakaryeku, świnià u ryeku, 
Parasiàta u ryèdźku, 

A muzyka biez jazyka 
Hràje na prypièczku. 

2453. W. Od Hnieznej (w. Janysze) 

Zvuavoo. Zauàerucha 

k 
\àt ty znau na szto hrau, ja nie twa-ja rau — nia; 

a ty szudec, lca- py - lec, a ja pi — sa — roy. na! J 

A ty znau, na sztó brau, 
Ja niè twajà raunià1: 

A ty szwiec, kapylèc, 
A jà pisarouna! 

2454. W. Od Hniezncj ((Kusińce) 

Dośè ŻUUJO. Zaujierucriav.miecielica 

& sz,to %e-to %a su— sie dlca hy-ła; a— "bie—ca—ła, 

a nie cfau ilio da— ła. fh — oie— ca ła nìe leu, 

- żda mu, cza - ła — wie lcu pa — da — ro — i,ne rrtu. 

A sztó hèto za susièdka byłà, Abiecàła, da niè kùżdamu2, 
Abiecàła, da niè chùtko dałà. Czaławièku padaróżnamu; 

Abiecała, da za chatkajŭ, 
Kab nie widzieu ojciec z matkajŭ. 

1 v. róunia 2 Lidzkie. Od Wasiliszek: kuożnamu, kùżnamu 
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2455. W. Od Łyskowa (Wilanowo v. Kowalowce, Haniewicze) 

R>ędko .Miacielioa 

Pasz-ła ma-t%a da %a-ro — wy ma-ła — %af ma-ła-%a. 

Paszłà màci do karówy 
Małakà, małakà; 
Nie cyēliła1 karówy, 
Da bykà, da bykà. 
Oj, czórna da karówańka, 
Raby byk, raby byk; 

Mużyk żuonku za spadnìcu, 
Dzièci u kryk, dzièci u kryk. 
Mużyk żuonku za spadnicu 
Wałaczè, wałaczè, 
Dzièci kryczàć: trymàj, bàćku, 
Bo ucieczè, bo ucieczè! 

2456. W. Od Świsłoczy (Pacuje) 

Z w a u ) o , Kruciekca 

\st rnubj mì- ły 7īli-%a - ła- ju, dzież ja ci- bie pa- cha- toa-ju? 

īiiua-ha- ro —dzi pry da — īi — ni, %ab pa ta—bie IUOU-ICÌ wy — li 

* 

i sa - ba -lci slia—wy - ta —li , cze-rci CUL-szu spa-rrd- na- li. 

Oj u - rnior 'rrvubj 'niebuosz.czyk, da pa- %i-nvuu bie-dy "hor-szczyk; 

cze — ra — po - cz%a — mi rux. - %ry - ła} da %ab chu-cien- %o oca-by- ła\ 

A mŭoj mìły Mikałàju, 
Dzież jà cibiè pachawàju? 
U waharódzi pry dalini, 
Kab pà tabiè wouki wyli 
I sabàki skawytàli, 

Czèrci duszù spaminàli. 
Oj, umiór muoj niebuoszczyk, 
Da pakìnuu bièdy hórszczyk; 
Czerapóczkami nakryła, 
Da kàb chùcieńko zabyła. 

1 v. padaiła 

11* 
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2457. Sł. Od Dworca i Derewny 
Miaciel[ica] na mel. nr 144 

Siedzìć miedźwièdź na pókuci, 
Na skrypaczku hràje, 
Miedźwiedzłcha na parózi 
Czèpczyk wyszywàje. 
Dwa kapłuny, dwa kapłuny 
Paszll małacić, 
Dzwie kakószki, dzwie kakószki 
Da mlinà nasìć. 
Mùcha mièle, mùcha mièle, 

Kamàr zasypàje, 
Kazièniatko malèniatko 
Mièrku adbiràje. 
Mùcha mièsić, mùcha mièsić, 
Kamàr wódu nósić, 
A waróna, starà żóna, 
U pieczù sadżàje. 
Krumkàcz smarkàcz, krumkàcz smarkàcz 
Bóchan paczynàje. 

2458. W. Od Łyskowa (Kuklicze) 

Zijivo.Mieciel[ica] ? 

Oj paj-du ja na hu-li—cu, za-ba- czu. ja ja sia; 

cha- cieu •mi-/nie 'pa-lia-chac, cj ja nie da — ła sie 

Oj, pajdù ja nà hùlicu, 
Zabàczu ja Jàsiaj 
Chacièu miniè pakacłć1, 
A jà ni dałàsie. 
Oj, nì kaczàj da nì walàj, 
Chwartùch pamaràjesz, 

Abnimi, pacałùj, 
Toj łàski dastàniesz! 
Oj, pajdù ja nà hùlicu, 
A hùlica hràzka; 
Ja dùmała, moj mìły, 
Aż sałómy wiàzka. 

2459. W. Od Łyskowa (w. Kowalowce) 
Miaciel[ica] na mel. nr 151 lub 341, 665, 2134 

Oj, wyszła ja nà ùUcu, 
Na ùlicy ràzno2. 
Adczapìsie siakì taki, 
Bo pà mórdzi bràznu! 

Oj, wyszła ja na ùlicu, 
Na ùlicy ràska3; 
Ja dùmała, szto mój miły, 
Aż sałómy wiàzka. 

1 pakachàć 2 ros. rpH3HO 3 v. hràżko prędzej [tj. raczej] : rażka = szaflik 
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2460. W. Od Podoroska 
Mieciel[ica] na mel. nr 60 

Dzieuczynièńka maładàja, Oj, dapàła da haryèłki 
Czyrwóna jak róża, Jak świnià da zbóża. 

2461. W. Od Szydłowic 
Mieciel[ica] na mel. nr 144 

Szalóna ty, dzieuczynièńka, A jà prychódziła 
Szalóna ty zdàuna, Cielàtam pa siàno, 
Oj, czahó ty prychódziła A tabiè, zładzièju, 
Da stajónki da miniè? Swawólić zachciàło! 

2462. W. Od Łyskowa 
Mieciel[ica] na mel. nr 144 

A saróka biełabóka, Ażeniùsie, prybierùsie, 
Chwuoscik bieławàty; Bùdu panawàci; 
Bièdnaż majà hałówańka, Żiīonka bùdzie śwìnie pàświć, 
Szto jà nie żenàty! A jà zahaniàci. 

2463. W. Od m. Świsłoczy i Brzestowicy (Pacuje) 
na mel. „Dzie ty chmielu zimawau..." 

Ażenlusie staryczók, A chóć że jà pacałùju, 
Da uziàu maładùju. To nà zièmku splùnu! 
Dùmau, dùmau nieszczàśnieńki, Dùmau itd. 
Da uziàu maładùju. Bo u cibiè, staryczók1, 
A tàja maładàja Czórtama [!] baradà! 
Nie chócza rabici, Dùmau itd. 
Ni paścièleńki słać, Bo u cibiè, staryczók, 
Ni z starèńkim spać. Lichàja pryróda! 
Dùmau itd. (jw.) Dùmau itd. (jw.) 
A chóć że jà paścielùsie, Bo u cibiè, staryczók, 
To niè pałażùsie! Sabàczyje zùby! 
Dùmau (itd.) Dùmau itd. (jw.) 
A chóć że jà abymùsie, Bo u cibiè, staryczók, 
To niè pacałùju! Sowìnyje óczy! 
Dŭmau itd. Dùmau itd. (jw.) 

1 muoj starèńki 
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Oj, jàk uziau mużyczók 
Ramiènnu nachàjku. 
Dùmau itd. (jw.) 
Jak niè zaczàu że jón siecczy 
Maładùju żónku. 
Dùmau itd. (jw.) 
A u ciebiè, milùsieńki, 
Pàńskaja pryróda! 
Dùmau itd. (jw.) 
A u cibiè, milùsieńki, 
Twarók jak kalìna! 
Dùmau itd. (jw.) 

A u cibiè, milùsieńki, 
Sakólije óczy! 
Dùmau itd. 
A sakólije óczy, 
Dóbryje da nóczy! 
Dùmau itd. 
A u cibiè, milùsienki, 
Parlówyje zùby! 
Dùmau itd. 
A u cibiè, milùsienki, 
Pryjèmna razmówa! 
Dùmau itd. 

0 tàk, majà Hanùleńko, 
O tàk, czarnobrówa! 

2464. W. Od Świsłoczy 

S r e d n i o 

\Jh — ża-niu-sie sta-vy - czok da wziau -ma-ła — àu. ju. 

Du- mau, du - mau, du-mau. du-trvau, da wx,iau ma-ła — du iu. 

Du- mau, du - mau, du-mau, du-mau, da uzìau ma-ia - du. ju.ì 

Ażanìusie staryczók, 
Da uziàu maładùju. 
Dùmau, dùmau, dùmau, dùmau1, 
Da uziàu maładùju. 
Tàja maładàja, 
Nie chócza lublci. 
Dùmau, dùmau, dùtnau, dùmau, 
Nie chócza lubłci. 
Ni paścièleńki słàci, 
Ni z staryēnkim spàci, 
Dùmau itd. 

A chóć że jà paścielùsie, 
To niè pałażùsie! 
Dùmau itd. 
A chóć że jà pałażùsie, 
To niè prysùnusie! 
Dùmau itd. 
A chóć że jà prysùnusie, 
To niè pacałùju! 
Dùmau itd. 
A chóć że jà pacałù)u, 
To nà zièmlu plùnu! 
Dùmau itd. 

1 v. dùmau, dùmau nieszczàśnieńki 
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Bo u ciebiè, muoj staryènki, 
Czartówa baróda! 
Dùmau itd. 
Bo u ciebiè, muoj staryènki, 
Lichàja pryróda! 
Dùmau itd. 
Bo u ciebiè, mtìoj staryèńki, 
Sówinyje lībczy! 
Dùmau itd. 
Jak uziàu staryènki 
Remiànnu nachàjku, 
Dùmau itd. 

A u ciebiè, miìōj staryènki, 
Sakolije óczy! 
Dùmau itd. 
Oj sakólije óczy, 
Dóbryje da nóczy! 
Dùmau itd. 
A u ciebiè, miīōj staryèńki, 
Perłówyje zùby! 

-Dùmau itd. 
Ty staryènki mìleńki} 

Ty staryènki lùby! 
Dùmau itd. 

2465. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 

Nieco ż,yujiej 

Jt - ża-niu- sia stct <ry, pa,-hrau ma-ła- dtc ju. 

Ażanìusia stary, 
Pabràu maładùju. 
Ach dzièdu, dziedùleńku, 
Pabràu maładùju! 
Żuonka maładàja, 
Staróho ni lùbić, 
Ach dzièdu, dziedùleńku, 
Staróho ni lùbić! 
Paścièlki nie ścièle, 
Spàci ni łażycsie, 
Ach dzièdu itd. 
A chóć pałażycsie, 
To ni prychilìcsie. 
Ach itd. 
A chóć prichilìcsie, 
To niè pacałùju. 
Ach dzièdu itd. 
A choć pacałùja, 

To nà ziemlù plujè. 
Ach dzièdu itd. 
Pajèchau dzied na mièsto, 
Pajèchau na mièsto da kupìu nahàjku. 
Ach itd. 
Nahàjku krutùju, 
Bić żiīōnku maładùju. 
Ach itd. 
Stàła maładàja staróho lubici, 
Paścièlku paścièla, spàci pałażycsie. 
Ach itd. 
Spàci pałażycsie, 
Ka mniè pry[c]hilìcsie. 
Ach dzièdu itd. 
Ka mniè prychilicsie, 
Staróho całùja. 
Ach dzièdu, dziedùleńku, 
Staróho całùja! 

Jzch d%ie- diL, dzie - d,u, - %&h — %u, pa- brau ma - ła — Su ju! 

(Halóna Lèukièwiczycha) 
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2466. W. Od m. Świsłoczy i Brzestowicy (w. Pacuje) 

Ażanìusie staryczók, 
Da uziàu maładùju. 
Dùmau, dùmau nieszczàśnieńki, 
Da uziàu maładùju! 
A tàja maładàja 
Nie chócza rabìci. 
Dùmau, dùmau nieszczàśnieńki, 
Nie chócza rabìci! 
Ni paścièleńki słać, 
Ni z starèńkim spać. 

Dùmau itd. (jw.) 
A chóć że jà paścielùsie, 
To niè pałażùsie! 
Dùmau itd. (jw.) 
A chóć że jà pałażùsie, 
To niè padsùnusie! 
Dùmau itd. (jw.) 
A chóć że jà padsùnusie, 
To niè abymùsie! 
Dùmau itd. (jw.) 

2467. Sk. Od m. Suchowoli (w. Chodorówka) 

M i e r o i e 

%a — %u-ry— ìab pa, -pa-dzìa %or - %a-ju %ie - do ju: 

Bie-dnaż ma—ja h,a-la-uxt, sz,to pop z ba— ra— do j-u! 

Oh Że rnnie cia — zko, oh że nrrvnie m,u. — tiLno, 

ssclo intioj pop z oa- ra — do — ju, to mvnìe zy — ci tru — dno! 

Zażuryłaś papadzià 
Hórkaju biedóju: 
Bièdnaż majà haławà, 
Szto pop z baradóju! 
Och żè mnie ciàżko, 
Och żè mnie nùdno, 

Szto puop z baradóju, 
To mniè życi trùdno! 
Prósiać mnie nà wasèle, 
Prósiać mnie pìci, 
Szto paledżù na bóradu, 
Ni mahù ja życi! Och itd. 
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Prósiać miniè na chreścìny, 
Prósiać miniè sièści, 
Szto pahledżù na bóradu, 
Ni mahù ja jèści! Och itd. 
Jak pajèdu ja u cèrkieuku, 
Bóhu pamadlicsie, 
Szto pahledżù na bóradu, 
Ni mahù chreścłćsie! Och itd. 
Och zabràła papadzià 
Kùry da indyki: 
Zaprahàj, kùczar, lószadzi, 
Hajdà da ładyki! Och itd. 
Pryjèchała papadzià, 
Stàła u parózie, 
Skłanłłasie niziùsieńko 
U samyje nóhi. Och itd. 

2468. L. Od m. 

Żuryłasia papadzià 
Swajóju biedóju: 
Dólaż majà nieszczàsnaja, 
Szto mùż z baradóju! 
Ach! jàk mnie tóczna, 
Ach! jàk mnie nùdna, 
Szto mùż z baradóju, 
Żyć nà świèci trùdna! 
Pabràła papadzià 
Kury da indyki, 
Ubrałasia charaszeńko, 
Paszłà da uładyki. 
Ach! jàk mnie tóczna, 
Ach! jàk itd. (jw.) 
Stàła jenà u uładyki 
U dźwièrach na parózi 
I zaczałà hawaryci 
Ab swajój pryhodzi. 
Ach! jàk mnie tóczna, 
Ach! jàk itd. (jw.) 

Pryjèchała papadzià, 
Naczałà prasici, 
Czy nł móża pop ładyka 
Boradù abryci. Och itd. 
Pahledziècie, papadzià, 
U majój kamnàcie. 
Szto tùt jeść papóu, 
Da usiè baradàty. Och itd. 
Prykazàu pop ładyka 
Krapiwy narwàci, 
Pawalìci papadziù, 
Krapiwóju dàci. Och itd. 
Jak nàszaja papadzià 
Krapiwy skasztawàła, 
Uziałà papà za bóradu, 
Daj pacaławàła. Och itd. 

Szczuczyna i Różanki 

Prósić jenà uładyki 
Bóradu abryci. 
Woch! pahlàń, papadzià, 
Szto jà sam uładyka, 
Da u miniè baradà 
Pa pójas wielika. 
Ach! jàk mnie tóczna, 
Ach! jàk itd. (jw.) 
Pójdziem my nà chryściny, 
Prósiać nas usièści, 
Jak hlànu ja nà baradù, 
To mniè hàdka jèści! 
Ach! jàk mnie tóczna, 
Ach! jàk itd. (jw.) 
Choć ty mnie ubiràjesz 
U darahłje szàty, 
A jà cibiè nie lublù, 
Szto ty baradàty! 
Ach! jàk mnie tóczna, 
Ach! jàk itd. (jw.) 

12 Lud bialoruski 
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2469. W. Od Świsloczy (Pacuje) 

Prędko 

Je-chau czu-mak. z IX-lcra - i — ny, zhu-"biu ion-^ku u 'ko-le - i — ni, 

m 
<x — hla-nvuu-sie xa try mi—1i — ta-i,yć i,on-lca ulio-le —i - ni 

a — hia- nuu-sie "JUL try mi—li -•- la-i,yc żon-%a u lio-le — i -mi. 

Jèchau czùmak z Ukraìny, 
Zhubìu żŭonku u kaleìni. 
Ahlanùusie za try mìli : ì 
Lażyć żiībnka u kaleini. ) 
Och, ja czùmak nieszczaśliwy, 
Z harà, ź bièdy lèdźwo żywy! 
Sam nie wièdu, sztó rabìci, ì -
Za sztó rùki zaczapìci! J 
Ni mniè sóli ni wazlci, 
Ni mniè rybki ni ławìci, 
Ni padràdu Żydku Jùdku. I . 
Hràj muzyka, hràj ty chùtko! ) 
Pajdù z hóra utaplùsie, 
Czy ab kàmień razabjùsie! 
Niechàj tóje lùdzi znàjuć, | 
Jak biez żónak umiràjuć. J 

2470. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 
na mel. „Lulka-ż maja pinkowaja..." 

Jèchau kazàk z Ukraìny, 
Zhubìu żuonku u kaleini. 
Alanùusie za try mìli : 
Lażyć żuonka u kalaìni. 
Oj, czamù ty niè kryczàla, 
Jak ty z wóza wypadàła? 

O, jà ciebiè prychapìuby 
I dà wóza pryczapiuby. 
Ni pażałùj sorak hrószy, 
Kupì dla mniè nówy kószyk. 
Jak jà siàdu, tak pajàdu, 
Nigdy z wóza nie wypàdu. 

(Pałùsia Leukièwiczycha) 
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2471. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 

Zyix)O 

& dzież ma-ja lv, — la-czka? ja uczo-ry Itu—ry ła 

i ślći —nu— ła i% pa — %i — cy, wxia-ła daj pa — %i — ìa. 

A dziè majà lùlaczka? 
Ja uczóry-j kuryła 
I skìnuła i z palicy 
Uziałà daj pabìła. 
Oj, pajdù ja nà bazàr 
Lùlku pakupàci, 
Paprasìu ja szynkàraczki 
Lùlku starhawàci. 
Maładàja szynkàraczka 
Lùlku"starhawàła. 
Oj, chacièli łajdàki, 
Oj, żè mnie zabìci! 
A jà chłópczyk dahàdliwy, 
Skóro dahadàusie, 
Baczkóm, baczkóm da biereżèczkam 
U kanópli schawàusie. 

Oj, iszlì maładzìcy 
Kanópielki rwàci, 
Stàli miniè maładóho 
Pa śledkàch uznawàci. 
A jà chłópczyk dahàdliwy, 
Skóro dahadàusie, 
Baczkóm, baczkóm, biereżèczkam 
Na wyszki schawàusie. 
Oj, stàu miniè bàćko 
Na wyszkàch szukàci, 
Stàła majà czuprynaczka 
Da hary ustawàci. 
Oj, lèz bàćko na wyszki, 
Daj z hary uwarwàusie. 
Oj, jàk staiy, tak durny, 
Czamù ni dzierżàusie? 

(Daminìsia Kùkła) 

2472. W. Kusińce 
na mel. „Lulka maja pieńkowaja..." 

Oj, iszóu ja kàła płótu 
Lùlaczku kuryuszy; 
Lùlku dzièuki adabràli, 
Chacièli pabìci. 
A jà chłópiec dahàdliwy, 
Chùtko dahadàusie, 

Kàła rèczki, kàła łùhu 
U krapiwù schawàusie. 
Wyskoczyuszy i z krapiwy 
Da i uziàusie u bóki: 
Oj, pahlàńcie, dzieuczàtoczka, 
Jaki ja wysoki! 

12* 
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2473 W. Od Hnieznej (Kusińce) 
Zix>aujo 

I Cho-dziè chło-piec lia—ia pło—tu īu — le-czku liu — ryu— szy, 

je — %o dzieu -lii a — 'ba, — dra — li, cha — cie - li %a — %i — ci. 

Chódzić chłópiec kàła płótu 
Lùleczku kuryuszy; 
Jehó dzièuki abadràli, 
Chacièli zabki. 
A jón czórny cyhaniónak 
Taho dahadàusie, 

Rèczkam, rèczkam, biereżèczkam, 
U krapiwù schawàusie. 
A wybiehszy z krapiwy 
Da uziàusie ubóki: 
Paledziècie, paniènaczki, 
Jakì ja wysóki! 

(Adàś Kowàlczyk) 

2474. W. Od Świsłoczy (w. Pacuje) 

AUeg^etto 

\lul-1ia% ma-ja <pień-%a-u>a-ja, dzież tv pa-dzie-ła—sie? 

?a. — ta — żyu ia. na. pa — li — cy, mu- sić pa. — hi — ła sie. 

Lùlka-ż majà pieńkawàja, 
Dzież ty padzièłasie? 
Pałażyu ja nà palicy, 
Mùsić pabìłasie. 
Oj, prapàła wałóu pàra, 
Prapadàj druhàja, 
Aby tólko mnie znaszłàsie 
Lùlka pienkawàja. 
Oj, pajdù ja na rynóczak 
Lùlku kupawàci. 
Lażyć lùlka na stóliczku, 
Nie z kìm tarhawàci. 
Tam dzieuczyna na rynóczku 
Pszenù pradawàła, 

To jenà mnie maładómu 
Lùlku starhawàła. 
Za lùlaczku — dziesiàtaczku, 
Za cybuczók-hrószyk. 
Kury, kury, muoj mìleńki, 
Kury, muōj charószy1! 
Oj, bièh że jà da z ràdaści 
Pièraz try haródy, 
Zaczapiusie u harbuziènie, 
Narabìu ja szkódy. 
Oj, prybièh ja dà susièda: 
Dabry wièczar lùdzia! 
Wyplutajcie z harbuziènia, 
Wam szkódy nie bùdzia. 

1 v. kudràwy, charōszy 
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Oj, wybieh że susièd z chàty, 
Aż tó bylì nìci. 
Oj, jàk zaczàu że jón miniè 
Bièdnieńkaho bìci! 
Prapadàj ty, dzieuczynèńko, 
Z swajèju łulkóju! 

Dzież jà cipièr padziènusie 
Z pabìtoj rukóju? 
Prapadàj ty, malójczyku, 
To twajà nisłàwa! 
Ja ciè z rynku, z kiermàszyku 
Praz haród nie słàła. 

2475. W. Od Łyskowa. (Haniewicze, Kowalowce) 

Oj puoj-Sz,ie-mo y. Uar-czomi-liU %a — re - ła- czliu pi ci, 

zmcvu —la — juc - sie taj — da — fci, cho - CZILC rni- nie- hi ci. 

Lùlka majà pieńkawàja, 
Dzież ty padzièłasie? 
Pałażyu ja nà pallcy, 
Upàła, pabìłasie. 
Oj, prapàła wałou pàra, 
Prapadàj druhàja, 
Aby tólki mnie znaszłàsie 
Lùlka pieńkawàja. 
Oj, pajdù ja nà kirmàsz 
Lùlku kupawàci. 
Leżyć lùlka pieńkawàja, 
Nie z kìm tarhawàci. 
Tam dzieuczyna czarnobrówa 
Pszónu prodawàła, 
Papraszù ja dzieuczynańka, 
Kab mniè starhawàła. 
Za lùlaczku—złatùwaczku, 
Za cybuczók—hrószyk. 
Kury, kury, miībj mileńki, 
Kury, moj charoszy! 
Oj, puojdziem my u karczómku 
Haryèłaczku plci, 
Zmaulàjucsie łajdakł, 
Chóczuć miniè bìci. 

Oj, jà chłópiec nie durny, 
Chùtko dahadàusie, 
Da skìnuuszy saróczeńku 
U zièlje schawàusie. 
Szli dzieuczàta maładyje 
Da zièljeczko rwàci, 
Stàli miniè maładóho 
Pa śledkuoch1 uznawàci. 
A jà chłópiec nie durny, 
Chùtko dahadàusia, 
Nìzam, nìzam, kàle płótu 
U krapiwù schawàusie. 
Szli dzieuczàta maładyje 
Krapiwaczku rwàci, 
Stàli miniè maładóho 
Pa ślèdkach uznawàci. 
O, jà chłópiec ni durny, 
Chùtko dahadàusie, 
Nìzam, nìzam kàle płótu 
U kanópli schawàusie. 
Szli dzieuczàta maładyje 
Kanapièlki rwàci, 
Stàli miniè maładóho 
Pa ślèdkach uznawàci. 

1 Lidzkie. Od Wasiliszek: ślediibch, śladye, śladiiaczki 
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Oj, jà chłópiec ni durny, 
Chùtko dahadàusie, 
Nizam, nizam kàle płótu 
Na harù schawàusie. 
Iszŭou bàćko na harù 
Da miniè szukàci 

I upàu jon z hary 
Miīocno nie dzièrżaczy. 
Leżyć bàćko na ziemlyè, 
Daj lèżaczy stóhnie, 
Ja sièdziaczy na haryè: 
Otóż tabiè dóbro! 

2476. W. 

Lùlka-ż majà pieńkawàja, 
Dzież ty padzièłasia? 
Pałażyu ja nà palìcy*1 

Upàła, pablłasia! 
Oj! prapàła wałóu pàra, 
Prapadàj druhàja, 
Aby tólko mnie znaszłàsia 
Lùlka pieńkawàja. 
Oj, pajdù ja na kiermàsz 
Lùlku kupawàci. 
Leżyć lùlka pieńkawàja, 
Nie z kìm tarhawàci. 
Tam dzieuczyna maładàja 
Pszanù pradawàła, 
To jenà mnie maładómu 
Lùłku starhawàła. 
Za lùleczku — złotóweczku*2, 
Za cybuszók*3 — hrószyk. 

[W pieśni nr 2480 : *1 palìcu 
* 'Oj , wyszou *8 Oj, oj *9darujże *10luleczku; * n na] 

*2 zlotùwaczku 
9 darujże 

Palì, palł, moj*4 mìleńki, 
Kudràwy, charószy! 
Oj, bièh że jà da dómańku*5 

Da pràz aharódy, 
Zaczaplusia u harbuziènie,*6 

Narabìu ja szkódy. 
Oj, prybièh ja pàd akónco: 
Dabry wièczar, lùdzie! 
Wyplentajcie z harbuziènia, 
Wam szkódy nie bùdzie. 
Wyszou stary haspadàr*7 

Nlby baranìci, 
Zakìnuu póły na hółau 
Da nùż miniè bìci! 
Oj*8, dziàdziuszku, haspadàr! 
Darùjża*9 mnie toje. 
My lùłaczku*10 kupawàli 
Ź dzièukaju wa*11 dwóje! 

*3 cybùczok *4 mŭoj *5 domeńku *6 harbuzienió 

2477. W. Od Hnieznej (Janysze) 

na mel. „Lulka maja pieńkawaja..." 

Chódzić chłópiec kóła płótu 
Lùleczku kuràczy; 
Jehó dzièuki abadràli, 
Chacièli zabici. 
A jón pièkny maładzièc 
Tahó dahadàusie, 

Dółam, dółam, dalinóju 
LJ krapiwù schawàusie. 
I wyskaczyu z krapiwy, 
I uziàusie u bóki: 
A palàńcież, dzieuczàtoczka, 
Jakì ja wysóki! 
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2478. W. Od m. Rosi (w. Dychnowicze) 

ZtJVUO 

Oj, lu -la- czka pien- K,CL - lua— ja uczo- ra %u- ry — ła — sie, 

pa - la — żyu ja >na pa — li — cy, upa- ła, pa — %i — ła sie. 

Oj, lùlaczka pieńkawàja 
Uczóra kuryłasie; 
Pałażyu na palìcy, 
Upàła, pabiłasie. 
Oj, pajdù ja nà tarżók 
Lùlki kupawàci. 
Wyszła majà kràsna pànna 
Lùlku tarhawàci. 
Za łùlaczku — złatùwaczku, 
Za cybuczók — hroszyk. 
Kury, kury, mubj mìleńki, 
Bo ty mnie charoszy! 
Kury, kury, muoj mlleńki, 
Da nł zakuràjsie, 
Na czużyje charószyje 
Da ni zahledàjsie. 
O, paszóu ja dà dzieuczyny 
Da kùry ni pièli, 

Màło miniè maładóho 
Sabàki ni źjèli. 
Jak iszou ja dà dzieuczyny 
Czèrez tyje jàmy, 
Ni patràpiu da dzieuczyny, 
Da dà jejè màmy. 
A jà chłópiec dahàdliwy, 
Skóro dahadàusie, 
Pabièh krużkóm i bierażkóm, 
U kanópli schawàusie. 
Jak iszóu ja u kanapièlki 
Cièraz try haródy, 
Da ubìusie u harbuzìnu, 
Narabìu ja szkódy. 
O, pryszóu ja dà karczómki: 
Dóbry wièczer, lùdzi! 
Aaczapiècie harbuzinu, 
Wam szkody ni bùdzie. 

(Zōsia Żàwarankawa) 

2479* W. Od m. Łyskowa (m. Kuklicze) 

na mel. nr 2471 

Oj, kupiu że jà uczóra 
Czyrwonuju lùlku 
I pałażyu na palìcy, 
Czysto zabyu ì pabiu. 
Paszóu że jà na rynoczak 
Lùlku kupawàci, 
Ahlenùusie siudy, tudy, 
Nie s kìm tarhawàci. 

Adnà dzieuczynièńka 
Sumù pradawàła, 
Jenà że mniè maładómu 
Lùlku starhawàła. 
Pójdziem-że my u karczómku 
Harèłaczku pìci, 
Zmoulàjućsie kawalyèry, 
Chóczuć miniè bìci. 
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A jà że byu dahàdliwy, 
Chùtko dahadàusie, 
Da skinuuszy saróczku 
U krapiwù schawàusie. 
Paszlł że dzieuczàtka 
Krapìwaczku rwàci, 

StàH miniè maładóho 
Pa śladkóch1 uznawàci. 
A jà wylaz z krapìwaczki 
Da uziàusie u bóki: 
Pahlàńcie-że, dzieuczàtka, 
Jakł ja wysóki2! 

2480. W. Od Brzestowicy i Świsłoczy 
[Tekst jak w pieśni nr 2476] 

2481 W. Od Łyskowa (w. Adamków) 

Zy u>o. Kruc [iolkaj 

īh,ie ly, ch-rrtìe-lu, x,i — mo-wau, su,to ni rai- tvi — u>au— sie? 

Dzie ty, chmièlu, zimawàu, 
Szto nì razwiwàusie? 
Dzie ty, synku, naczewàu, 
Szto nì razzuwàusie? 
Oj, jà chmiel zimawàu 
U zielónoj leszczyni. 

A jà, màtko, naczewàu 
U kràsnoj dzieuczyny. 
Oj, kièpsko, synku, róbisz, 
Szto pà mīoczy chódzisz! 
Skàrżylisie maładzìcy, 
Co ìm szkódu róbisz. 

Dzie ty, syn-lcu, mt—czct-wau, stto n,ie ra%— x,u, — wau. — sie? 

2482. W. Od Szydłowic (Ozeranki Małe, Wiszniewicze) 
na mel. nr 531 

Dzie ty, chmièlu, zimawàu, 
Szto niè raźwiwàusie? 
Dzie ty, synku, naczawàu, 
Szto ni razzuwàusie? 
A jà chmiel zimawàu 
Na suchój leszczyni. 
A jà młódy naczawàu 
U młódoj dzieuczyny. 
Kièpsko, synku, róbisz, 
Szto pà nóczkach chódzisz! 

Narakàjuć susièdki, 
Szto ty szkódu róbisz. 
Oj, jà bùdu chadzìci, 
Szkódańki rabìci, 
Byłó miniè, majà màci, 
U sièm liet ażanìci! 
Ci tabiè ni kazàła, 
Ci niè hawaryła: 
Byłó tabiè żanłcisie, 
Jak anno zrabłła. 

(Marysia Bojarczuczyszka) 

i Lidzkie: śladkuoch, śladè 2 v. kudrawy, charoszy 
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2483. W. Od Brzostowicy i Świsłoczy 

Sredn io 

YDzie Ły, chmie-lu, %i -ma-u)au, szto nie rai-toi— u>au sie? 

IX lye-si, u īye- si na. ty - c&y-ni, rut sa-rnoj u)ier — szy <ni. 

Ulye -si,uīyè-si na ty-czy-ni, na sa-rnoj u*ier - szy nij 

Dzie ty, chmièlu, zimawàu, 

Szto niè raźwiwàusie? 
U lyēsi, u lyèsi na tyczyni, 1 2 r , 
Na samuoj wierszyni! j 
Dzie ty, chłópcza, naczawàu, 

Szto niè razzuwàusie? 

Nidalèko u dzieuczyny, | 2 r. 

U majè jedyny. J 

2484. W. Od m . Świsłoczy 

Z y w o . P o l k a 

fia- da tu-du, ra-da , "bu-du, ja x.spa-dni-czt:i zra-Vlu "bu-du. 

"}a % chwar-tu-szka zra-ìtudźu)ie-ry, %ah cha- dxi-li lca-wa-lyè - ry. 

Ràda bùdu, ràda bùdu, 

Ja z spadnìczki zrablù bùdu, 

Ja z chfartùszka zrablù dźwièry, 
Kab chadzìli kawalyèry. 

A z chùstaczki chaładók, 
Kab wadzìli na miedók. 

Na miedoczku ja upiłàsie, 
U chaładóczku wyspałasie. 

13 Lud białoruski 
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2485. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 
Puoleczka 

M-io że rrvnie 'bar-szczu daj-de} aX — io że mnie pa — Tia,-chaj - cie! 

M ja har-szcz-u, sa-ma wa-imu,, pa— "ka-cha — ci nie—nna %a-mu. 

Albó-że mnjè barszczù dàjcie, 
Albóż miniè pakachàjcie! 

A jà barszczù samà waźmù, 
Pakachàci nimà kamù! 

2486. Sk. Od Korycina (Popiołówka) 

Zvjuuo. Kruciolka ? Polka ? 

Pa-szou szzuiec u ta—niec, ha-na-wi-cy upa— li. 

Cha-cieu ustać i <pa — dm,iać, dxieu-lcie a — śrnie — ja — ìi, 

Paszóu szwiec u tàniec, 
Hanawìcy upàli. 

Chacièu ustàć i padniàć, 
Dzieukiè aśmiejàli. 

2487. W. Od Różannej 

orednio. Polka 

\Ciom-na nub-czka,dzień loi-dnien-lti, pry-dzie, pry-dzie muoj rni-len—kiì 

rry-dxie, pry-dzie, nie—szto s%a—%a i %a nrvno-ju spa-ci ia-ia\ 

Ciómna nŭoczka, dzień wìdnieńki, Prydzie, prydzie, nièszto skàża 
Prydzie, prydzie miīōj mìleńki! I zà mnóju spàci làża. 

file:///Ciom-na
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2488. W. Od Szydłowic (w. Ozeranki Wielkie) 

Zvuauuo. Kruciołka .Polka 

\jiah ty, dzieu- %a, to-je zna-ła, s%to ja so-chu wa-ła-czu? 

jlab ty c%te- ry loa - ły rnia-ła, to ja cie-hùe nie cha-czu!\ 

Kab ty dzièuka tóje znàla, 
Sztó ja sóchu wałaczù; 
Kab ty cztèry wały miàła, 
To jà ciebiè nie chaczù! 

Kab jà cztèry wały miàła, 
Tob jà samà haràła, 
A takìmi małajcàmi 
Kaminy zatykàła. 

2489. W. m-czko Świsłocz 
Polka na mel. nr 2754 

[Tekst jak w pieśni nr 2307] 
(Stèfka Znajdzłńska) 

2490. W. m-czko Świsłocz 

Polka na mel. nr 2754 

Lubìu, lublu, da pakìnuu, 
Badàj że ty màrnie zhìnuu! 

A badàj ty màrnie zduoch, 
Jak ty lubìu ràzam dźwuoch! 

2491. W. (Gr.) Od Mścibowa (Szandry) 

Zruavoo.Zavuieruoria 

Do-iry chło-piec, do — hry, da rrie wa— ła — cza — szczy, 

i v. dōbry byuby chłópiec 2 v. kab 

13« 

dzie dzieu-cZiy-Tiu- czu je, tam nub-czhu na— czu je.\ 

Dóbry chłópiec, dóbry1 

Da2 nie wałaczàszczy; 
Dzie dzieuczynu czùje, 
Tam nuoczku naczùje. 

(Maryla Mulàrczykawa) 

file:///jiah


100 PIBŚNI FRYWOLNE I TAŃCE 

2492. W. Od Szydłowic (w. Jezioranki Małe) 

Zvuavuo. Polka 

Oj pa-sie-jau lca-zali rye-diīi-a <na du-ho-c&ku, na iDÌer-sze-cz!ku. 

Scha-diui -ła- sie szu-ra bii—ra, %a-z,a— %o- ix>u. rye-di%u. •xAu-iaì 

Oj, pasièjau kazàk ryedźku 
Na dubóczku, na wierszèczku. 

Schadzìłasie szùra bùra 
Kazakowu ryèdźku zdùła. 

(Marysia Kaciarynczyna) 

2493. Sł. Od Rehotnej 
Polka drob[na] v. trasuszcza na mel. nr 3271 

Parwl, parwì Żyda zà łab, 
Niechàj wypre uoczy nà łab. 

Parwì, parwì jeszczè kryszku, 
Niechàj wypre ź jehó klszku! 

2494. W. 
Polka drobna na mel. nr 2126 

Hop z dùba na bierózu, 
Skóczyu pjàny na ćwierózu; 
A ćwieróza durnà byłà, 
Szto pjànaho ni wybiła. 

Hop z dùba na leszczynu, 
Skóczyu pjàny na dzieuczynu; 
A dzieuczyna durnà byłà, 
Szto pjànaho dapuśclła. 

2495. W. Od Rosi (w. Nowiki) 
Polka 

A dzièd bàbi sànki hnie, 
Pa czatyèry kliny bje. 

2496. W. Od Hniczncj 

Polka trasuszcza na mel. nr 3292 

Dzieuczynièńka ty majà, 
Charósza jak róża; 

Oj, dapàła da haryełki 
Jak świnià da zboża! 
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2497. W. Od Podoroska 
Polka na mel. nr 2740 lub 3307 

Mużyk żónku z karczmy klìcza, 
Jenà jemù chfìgu tycza: 

Jeszczè, mùżu, ja nì iszłà, 
Bo haryèłki ni piłà! 

2498. W. Od Hnicznej (Kusińce) 

Zruavuo 

I Za~cha-cie- ła sta—ra %a-ba za-raz z"ba-ha — cie— ci, 

pa- sa — d%i-2a ta-tu %ur -%u m,a jaj-cach sie-dzie ci. 

Cip, cip, tiur, tiur, ci — pur, ci - pur, ci — pu — ru, 

cvp, cip, tiur, liur \jna jaj-cach sie — dzie ct.j 

Zachacièła starà bàba 
Zàraz zbahacièci, 
Pasadzìła rabù kùrku 
Na jàjcach siedzièci. 
Cip, cip, cìpu rùru, 
Cipùr, cipùr, cìpu rùru, 
Na jàjcach siedzièci! 
Oj, wyhnała kurczaniàtka 
Na ùliczku pàści, 

Samà sièła na prypièczku 
Kudzièleńku pràści. 
Cip, cip, itd. (jw.) 
Na parózi spatknùłasie, 
Na druhóm upàła, 
Bièdnaż majà hałówańka, 
Na wièki prapàła! 
Cip, cip, itd. (jw.) 

(Stèffca Mìszczy[c]ha) 

2499. Ng. 

Zachacièła bàba da zabahacièci, 
Pasadzìła kurapàtwu, kab wywieła dzièci. 
Wypuściła bàba na padwuōrje pàści, 
Samà sièła na ùłaczku kudzièlaczku pràści. 
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Chmàrka nastupàje, dóżdżyk pakraplàje, 
Parà, parà, babùleńko, kurczàta źbiràci. 
Jeszczè-ż nie sabràła da dwóje staptàła, 
Siudy tudy pawiernùła, na trèjcie stupìła. 
Da Bóża-ż, moj Bóża! da sztó-że rabìci? 
Jeść u mianiè stary dzied, bùdzie mianiè bìci! 
Jak pryszūou że staiy z lèsa da da chàty: 
Czamù, czamù, babùleńko, kurczàt ni czuwàci? 
Nie czuwàci, dzjèdku, i czùci ni bùdziesz, 
Wypuściła na padwubrje, prazaryli lùdzi. 
Oj, jàk uziàu dzjèdko syrùju dubłnku, 
Pabiu bàbie, pamałacìu hóławu i spìnku. 
Badàj tabiè, dzjèdku, baradà ablyèzła! 
Zabłu bàbu, zamałaciu, szto nà pīècz nie zlyèzła. 
Badàj tabiè, dzjèdku, pràwa rukà usóchła! 
Zabłu bàbu, zamałacìu, kab trochy, tob zdóchła. 

2500. W. Od m. Hnieznej (w. Kusińce) 

Dośè żuu)o 

Oj cha, - cie — ła %a — ha IÌUT- tni zba — %a — cia — ci, 

pa - sa — dzi — ła %u — ry — cu, %ab sie - ćLzie - %a ćlzie. — oi. 

Tip, tip, tiwr, tiur, ti — pa, ti — pa, ìiur, %wr! 

Oj, chacièła bàba kurmł zbahacièci, 
Pasadzłła kùrycu, kab siedzièła dzièci. 
Tip, tip, tiur, tiur, tìpa, īłpa, kur, kur! 
Chmàryca, tumànica, stau dóżdżyk krapàci, 
Stàła bàba kuraniàta pad piècz zahaniàci. 
Tip, tip, tiur, tiur, tìpa, tłpa, kur, kur! 
Nazàd ahlanùłasia da-j spatknùłasia, 
Jeszczè nie zahnàła, uże dwóje staptàła. 
Tip, tip, tiur, tiur, tłpa, tìpa, kur, kur! 
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2501. Sk. w. Minkowce 

Wolno 

Za - ćha-cie-ła 'ba,— %u-si&h-ka da ra%- ba- ha— cie — ci, 

pa — sa-dzi—ła ra %u. Icu,r-làu, na jaj-cach sie— dxie. — ct. 

Zachacièła babùsieńka 
Da ràz zbahacièci, 
Pasadzìla rabù kùrku 
Na jàjcach siedzièci. 
Siedzlć kùrka, siedzìć ptùszka, 
Pièraczkam rabièńka; 
Wysiedzieła kuraniàt, 
Da usiehó aż tróje! 
Jek pahnàła u póle pàści, 
To dwóje zdaptàła, 
A nà trècie spatyknùła, 
Czuć samà nie upàła. 
Jek pryjèchau dzied z lèsu, 
Stau bàby pytàci: 
A dzièż hèto kuraniàta, 
Szto ich nie widàci? 
O), niè widàć, dziedùsieńku, 
I niè widàć bùdzie, 

Jak pahnàła u póle pàści, 
Nahlànyli lùdzi. 
Z póla hnàła, z pola hnàła, 
To dwóje zdaptàła, 
A nà trècio spatknùłasie, 
Màło nie upàła. 
Jak tó wynies dzied z kamóry 
Mócnuju dubìnu, 
Pabìu bàbi hóławu, 
Pakalèczyu szpinu. 
Badàj tabiè, stary dzièdu, 
Pràwa rukà usóchła, 
Jak ty miniè pakalèczyu, 
Màło ja niè zdóchła! 
Badàj tabiè, stary dzièdu, 
Haławà ablyèzła, 
Jak ty miniè pabiu mócno, 
Szto1 na piècz nie ulèzła! 

2502. Od Łyskowa (Wereszczaki) 

Pasłùchajcie, majè dziètki, 
Skażù ja wàm dzìwo. 
Na bièdnaho harabjà 
Upàła sawà sìwa; 
Rùki, nóhi pabiła, 
Harabjà z chàty wyhnała. 

Nièkamu prybyci, 
Harabjà baranìci. 
Napiszù ja Ustóczek 
Daj paszlù da sinicy, 
Daj paszlù da sinìcy, 
Da radnój siestrycy. 

1 V. co 
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Sztóby siudy da prybyła, 
Bolsz z sabój naprasìła, 
Kab sawù da zymàć, 
Daj jàk wièdźmu zwiezàć. 
Da i zymàli sawù, 
I zwiazàli*1 joj rùki, 
Da i addali sawù 
Pad kàtnije rùki. 
A tóż tabiè, sawà, 
Byłó nie bìć harabjà! 
Pryszłósie da śmièrci, 
Trèba sawiè umièrci. 
Harabièj, moj kùm luby*2, 
Zousim rniniè nie hubì! 
Kólko hrószy màju, 
Usie tabiè addàju! 
Pastàwiu pan harabièj 

Jełówuju kłàdku, 
Zazwàu pan harabièj 
Usich ptàszaczak z lyèsu, 
Usich ptàszaczak z lyèsu 
Sabiè na pacièchu. 
Angièlskaju karètaj 
Udot*3 pryjeżdzàje, 
Chfrancùzkaju*4 karètaju 
Żełnà*5 paśpieszàje, 
Za stałóm siedàje. 
A waróna chleb króić, 
A mùcha mìsy stróić, 
A saróka biełabóka — 
Jenà*6 usio uwichàje 
I hóściki prymàje. 
Try miesiàcy bankièt mièli, 
Pakùl adnù kùru1 źjèli*7. 

[W pieśni nr 2504: *1 źwiazàli *2 lùby *3 udol *4 francùzkaju *5 żelnà *6 tàja *7 zjeli] 

D0Ś6 z y v u o 

Pa- słu-chaì-cie "ha-ra — oi,a, ska-iu ja warn u- cie-cku; 

ita hie— dno-lio Tia-nra —"bia upa — ła ea —u>a %-le. — s u ; 

*u— %i. -no - %i pa- "bi —ła, lia-ra-bia z cka-ty unj-Tzna-ła. 

Mie - "ka — rnu pry — oi — ci, fiarahia ha — ra — ni ci. 

[Słowa pod nutami wzięte z pieśni nr 2505] 

1 v. adnó kùrcza 



PIEŚNI ŻARTOBLIWE 105 

2503. Słc. Od m. Nieświeża (Sułtanowszczyzna) 

Miernie 

?a- słu-chaj-de, %uy ma-łoj- cy, slca- żu u>am u — cie — chu 

na *bie-dna- "ho uiierabja spa- ła sa- u>a z lye — su;ì 

ru — fci, no — Tii ad -hi - ła i z cha- ty unj-"hna - ła. 

.Nie - ìca - mu pry — %y ci, vrierahja ì>a - ra — m ci. 

Pasłùchajcia, wy małójcy, skażù wam ucièchu. 
Na bièdnaho wierabjà spàła sawà z lyèsu; 
Rùki, nógi adbiłà i z chàty wyhnała. 
Nièkamu prybyci wierabjà baranìci. 
Napiszù list dà sinìcy, da riīodnaho bràta, 
Kab nà toj czàs prybyu, wierabjà baranìu, 
Kab sawù sajmàć, jak wièdźmu zwiazàć. 
Jak sajmàli sawù pàniu, tak zwiazàli rùki, 
PadkinuU sawù pàniu pad kàtnija rùki. 
Sùjka sawù sajmàła, na śmièrć spawiedàła: 
Otóż tabiè, sawà, byłó nie blć wierabjà! 
Wierabièjka, muoj lùby, chacià mieniè nie hubì, 
Kublka (sic) złota màju, usio tabiè addàju! 
Pastàwiu pan wierabièj na śmiètniczku chàtku 
I pałażyu u parózi dubówu kłàdku, 
Zaprasìu pan wierabièj usich ptàszek z lyèsu. 
Francùskaju karètaju udót pryjeżdżàja, 
Załatóju kalàskaju żaunà paśpieszàja, 
Try afrónry kaczaróu, dzièwiać wiecièj lebiedzièj 
I czórnaja hàłka, sìwaja kukàuka. 
Pània żóraulówia iszlł czaradóju, 
Iszlì bóram, suchadółam, spaźnìu na wieczèru. 
Katóry prybyu, to paplu i pajèu, 
Katóry spaźnłusia, to tój nie napìusia. 
Za zdarouje wierabjà pilì, jèli aż dà dnià, 
Wierabjù na słàwu, hóściam na zabàwu. 

(Nàsta Mièlniczkawa) 

14 Lud białoruski 
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2504. Od Łyskowa (Wereszczaki) 
[Tekst jak w pieśni nr 2502] 

2505. Od Hnieznej 
na mel. nr 2502 

Pasłuchàjcie, harabjà, 
Skażù ja wàm ucièchu*1. 
Na bièdnaho harabjà 
Upàła sawà z lèsu*2, 
Rùki, nóhi pabìła, 
Harabjà z chàty wyhnała. 
Nièkamu prybyci, 
Harabjà baranìci. 
Napiszù ja Ustóczek*3, 
Napiszù list bumàhu 
Aż dà siestry sinìcy, 
Kab sawù pajmàh, 
Jak wièdźmu zwiezàli. 
Jak pajmàli sawù, 
Zwiazàli joj rùki 
I addalì sawù 
Pad kàtnije rùki. 
A tōż tabiè, sawà, 
Byłó ni bìć harabjà! 
Prychódzić da śmièrci, 
Mùsić*4 sawà umièrci. 
Harabièjku moj luby, 
Na śmièrć miniè ni*5 hubi! 
Skùlki hrószy màju, 
Usie tabiè addàju! 
Pastàwiu pan harabièj 

Na śmiètniku chàtku 
I pałażyu pan harabièj 
Jełówuju kłàdku. 
Zaprasiu pan harabièj 
Usich ptàszaczak z lyèsu 
Sabiè na wieczarynku. 
Dzièwiać wicìn lèbiedziej*6 

Try akręty kaczerèj, 
Angièlskaju karètaj*7 

Udot pryjeżdzàje, 
Francùzkaju*8 karètaju 
Żełnà paśpieszàje. 
Siedàje kruk za stałóm, 
A waróna chleb króić, 
A mùcha misy stróić, 
A saróka biełabóka — 
Tàja usio uwichàje 
I hóściki prymàje. 
Hóscikam*9 dla śmièchu, 
A harabjù na pacièchu. 
Wièlko tam dzìwo byłó, 
Mnŭoho haścièj prybyłó. 
Adzin dziwawàusie, 
A druhì śmiejàusie. 
Try mièsiacy*10 bankièt mièli, 
Pakùl adnù kùru*11 zjèli1. 

[W pieśni nr 2506: *1 dwa ostatnie wyrazy w tym wierszu bez akcentów *2 z lyèsu *8 brak całego 
wiersza *4mùsić *5 nie *6lebedzièj *7karètaju *8 chfrancùzkaju; *9hóścikam *10 tyhódni 
*11 Pakùl adnù kùrku źjèli] 

2506. Od Hnicznej 
na mel. nr 2502 [Tekst jak w pieśni nr 2505] 

1 v. pakul adn6 kurczà źjeli 
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2507. L. Od Wasiliszek (w. Korewicze, Doliniany) 

Oj, tàm na haryē 
Stalć wóziera wadyè. 
Czùwier, 
Na praczùwier czùwier dùder, 
Na wadùder jeszczè czùder, 
Prykaczùder, łàgiery damój! 
Iszou Sak z Saczychóju, 
Znajszlì miech z raczychóju, 
Czùwier itd. (jw.) 
Oj, ty Sak, ja Saczycha, 
Tabiè miech, mnie raczycha, 
Czùwier itd. (jw.) 
Iszou Tóder z Arszulóju, 
Znajszlì pórtki z kaszulóju, 
Czùwier itd. (jw.) 

Oj, ty Tóder, ja Arszùla, 
Tabiè pórtki, mnie kaszùla, 
Czùwier itd. (jw.) 
Iszou Józiùk ź Józieju, 
Znajszlì mieszók z fùzieju, 
Czùwier itd. (jw.) 
Oj, ty Józiùk, a jà Józia, 
Tabiè mieszók, a mniè fùzia, 
Czùwier itd. (jw.) 
Iszou pan z paniènkaju, 
Znajszlì zban z haryēłkaju, 
Czùwier itd. (jw.) 
Oj, ty pan, jà paniènka, 
Tabiè zban, mniè haryèlka, 
Czùwier itd. (jw.) 

(Kaziùk Panimàsz) 

2508. W. Od Szydłowic (w. Kusińce) 
Sreclnio 

\Jłd — na d%i&u/ka. dur-na by-ła, czor—na żu-czka pry-nie-sìa; 

żuli tie-la-wy, %uk %u-dra — u>y, <na-sta -ja-szczy ini —ły rnuoj!j 

Adnà dzièuka durnà byłà, 
Czórna żùczka pryniesłà. 

Żuk bielàwy, żuk kudràwy1, 
Nastajàszczy2 mìły muŭj3! 

2509. W. Od Łyskowa (Wiereszczaki) 
Krucioł[ka] na mel. nr 188 

Jak jà jèchau kàła mlynà, 
Staìć dzièuka jak malìna. 
Ja nà jejè pauhledàusie, 
Anó woz mtìŭj pałamàusie. 

Kab ty byłà dzièuka hóża, 
Nie złamàłab ty mniè wóza! 
A tó brydka, niudàła, 
Anó mnie wóz pałamàła! 

1 v. żuk z kudràwojŭ halawóju 2 v. oj prauctelwy 
łożyć składnie: u nas tylko jeden punkt śpiewajo". 

„Dalej rosiejska i dlatego nie dała się prze-
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2510. W. Od Zelwy 
Kozak 

Na bók, chłópcy, na bók, chłópcy, 
Bo czórt mùża niesiè! 
Jak uhlèdzić miniè z wàmi, 
Jehó tràsca zatrasiè. 

Nichàj trasiè, nichàj trasiè, 
Nichàj wyrwie z jehó, 
Tady sabiè ja dastànu 
Daj kahó ìnszaho! 

2511. W. Od Mścibowa (Wilczuki) 

Oj, uczóra szàbas, a śŭoni kùczki, 
Ażanìusie ràbin da z rabóju sùczki, 
Aj wej, tram bam bam, da z rabóju sùczki1. 
Prynieślì haryèłki czatyēry manièrki, 
Aj wej itd. 
Prynieślì haryèłki gùgiel na talèrki, 
Aj wej itd. 
Paszuou ràbin tancawàć, 
A Żyd paszŭou szwancawàć, 
Aj wej itd. 
A Żyd kàże: ni umièju, 
A Żydóuka: ja nì śmièju, 
Aj wej itd. 
Uzialì Żydà pad bakà 
I Żyd pasziR)u drapakà, 
Aj wej itd. 

(Antóś Szyckō) 

Wolniej 

2512. W. Od Łyskowa 

olta-ży,ćlća-ży, 772a-ru-sień — %a -ma-ja! J/ie py-taj, lu-bo ser — 

• co ma-jo. J/u, skul u ci- bie oy - li "ho-sci oiez rni-nie? 

1 v. sùczkaju 
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Oj skaży, skaży, Hàndzia majà, 
Skaży, skaży, sèrco majo, 
Jak u ciebiè da bèz mieniè 
Hóści pilì? 

Wasìl usio harhàru, 

A Ściepàn pìwo, 

A Michàjło prydybàjło, 
Majó sèrco spadabàło, 
I zè mnóju maładóju 
Miod, winó. 
Oj skaży, skaży, Hàńdzia majà, 
Skaży, skaży, sèrco majó, 
Jak u ciebiè da bèz mieniè 
Hóści jèli? 
Wasìl usio hùsino, 

A Ściepàn kuràczo, 
A Michàjło prydybàjło, 
Majó sèrco spadabàło, 
I zè mnóju maładóju 
Hołubawo. 
Skaży, skaży, Hàńdzia majà, 
Skaży, skaży, sèrco majó, 
Jak ad ciebiè da bèz mieniè 
Hóści paszlì? 

Wasłl usio hràjuczy, 
A Ściepàn skàczuczy, 
A Michàjło prydybàjło, 
Majó sèrce spadabàło, 
I zè mnóju maładóju 
Płàczuczy. 

2513. W. Od Hnieznej (Kusińce) 

r 
īt u onìif-ria-ra dźwie da-aćki, dmvie da-czki, diivìe da- czki, 

%er- cum 'ber-cum, cix-dra. drej-cum, cum-ìiar Vum-"bar, dzxoie da- czki! 

A u mlynara 

Dźwie daczkl, (3 r.) 
Hèrcum bèrcum cudrà drèjcum, 

Cùmbar bùmbar, dźwie daczkì! 

Adnà paszłà 
Za pàna (3 r.) 
Hèrcum itd. (jw.) 

A druhàja 

Za chàma (3 r.) 

Hèrcum itd. (jw.) 

A pàn swajù 

Szto dnià bje (3 r.) 

Hèrcum itd. (jw.) 

A chàm swajù 

Całùje (3 r.) 

Hèrcum itd. (jw.) 

(Ihnàl Bahdàn) 

109 

Z u u u o 
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2514. W. Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 

Miernie 

j(at to mnie %ran — lia %a — re — ìi — cy szlilan,-"ka 

i ty — tu — <niu lul — Łii, dzieu-c-z,y- <rvu 3fa — nul — %u. 

Kab tó mnie zrànku 
Haryèlicu szklànku 
I tytuniù1 lùlku, 
Dzieuczynu Hanùlku. 

Haryèłku pìuby, 
A lùlku kuryuby, 
Hanùlku maładzièńku 
Da siebiè tuliuby. 

(Terèsa Kołłupàjlina v. Podkomorzyna) 

2515. Sk. Od Suchowoli 

Dosè źtpjuo 

Oj tarn na %a.— re, tarn, szu- mie-li %a — ma- -re, 

a ja sioa-ju. ria — ło — loan-%u u. je- czrnia-nu sa-ło- onan-ìiu. 

JJie-ckaj nuo-zki tnuó, da inuć, nie-chaj że ich tnmc. 

Oj, tàm na haryè, 
Tam szumièli kamaryè, 
A jà swajù hałówańku 

U jeczmianù sałómańku. 
Niechàj nóżki2 tnuć, da tnùć, 
Niechàj-że ìch tnuć! 

1 Lidzkie: tytùn, tytunù 2 v. pltku 
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2516. W. Od Łyskowa (Łubianka) 

Miernie 

fi. c%to IIL — bi miod, rniod, a, ja lu. — oVu ioi —- no. 

JC cnto lu. - "bi %a - spa ~ da — ra} a. ja, ha — spa — cty — iniu. 

A chto lùbić miod, miod, 
A jà lublù wino! 
A chtó lùbić haspadarà, 
A jà haspadyniu! 

A chtó lùbić bąrszcz, barszcz, 
Ja lublù kapùstu! 
A chtó lùbić da chudùju, 
A jà lublù tłùstu1! 

(Ryhór Żmajdàk) 

2517. W. Od Hnieznej (Kusińce, Janysze) 

S r e d n i o 

\ih irvuoj ta-ilco oa-%a— tyr a sa-ła-mvia-ny wo-iy rnieu, 

nu-da, nu-da, nu- da, sa — ła — mia- ny ivo ły rnieu! 

A mūoj tàtko bahatyr2 

Sałómienny wały mieu, 
Nùda, nùda, nùda, 
Sałomienny wały mieu! 
Jon kamaràmi haràu, 
A mùchami pahaniàu, 
Nùda itd. 
Żónku, màtku zaprahàu, 

Dubtnaju pahaniàu, 
Nùda itd. 
A ty màci: no, no, no! 
A ty żiīonka: tprù, tpu, pru! 
Nùda itd. 
Pa màtcy dubłnaju, 
A pà żiīōncy pierynaju, 
Nùda itd. 

1 Lidzkie. Od Wasiliszek, Ostryny, Nowego Dworu: kłùsty 2 v. dóbry byu 
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2518. W. Od Zelwy, Międzyrzecza (Rudziewicze) 

Wolno 

ÌSÌon-ce prez a, — %on — ce pal — carn pry— ty — k,a.—je, 

pa - racz ria pa — nien — "ku mì — ìo pa — rŭe — da — je. 

Słónce prez akónce pàlcam prytykàje, 
Panìcz na paniènku mìło pahledàje, 
Szto hawóryć i marhàje, 
Da usió pórtki padciahàje. 
Kalì lùbisz, lubì miniè u pràudzie, 
Kupì mnie haścìniec u wièlkoj nàudzie: 
Czy trewìczki, czy stanżèczki, 
Czy harèłuszki flaszèczku. 
Niech jà bùdu prypaunióna, 
Czy jà bùdu twajà żóna. 

(Terèsa Kołłupàjlina) 

2519. W. Od Szydłowic (Ozeranki Wielkie) 
Wolno 

ìrra — r>iu ja-sio %o — nia, 'pra-rdu wa — ra — no - h,o, 

fra — - piu jas %a - nu - czy, płacza t lcarczmy iduczy. 

Prapìu Jàsio kónia, 
Prapìu waranóho, 

Prapìu Jaś hanùczy, 
Płàcza z karczmy idùczy. 

2520. W. Od Szydłowic (Wiszniewicze) 
na mel. „Wesoły dziś nam dzień nastał..." 

Mièła bàba poutora rublà, 
Paszłà na mièsto kuplàć kazłà. 
Ale jon byu! Ale jón byu! Ale jón byu! 

Pahnàła bàba kazłà pàświć, 
Samà lehłà pad kustóm spać. 
Ale jon byu! (3r.) 
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Spàła bàba, pókul zmahłà, 
Praczchnułàsie — kazłà nimà! 
Ale jón byu! (3 r.) 

Idzì, bàbo, da dubrowy, 
Nimà kazłà, znójdziesz (sic) róhi. 
Ale jon byu! (3 r.) 

2521. W. Od Jałówki (Nowosady) 

Zjjiuiej 

Oj cie-ply-je toie- cze- ro- cz%i, cha- ło-dny-je raiz %i, 

za - ba — -wiu-sie u dzieu-czy—ny da nie byu u %a- chan, — %i. 

Oj, ciópłyje wieczeróczki, chałódnyje rànki, 
Zabàwiusie u dzieuczyny, da niè byu u kachànki. 
Oj, pryjszou ja dó dzieuczyny lùlku zapalici, 
Ździèrli z miniè kaszùleńku da chacièli bìci. 
A jà chłópiec dahàdliwy, chùtko dahadàusie, 
Ràczkam, ràczkam, bierażóczkam u kanópli schawàusje. 
Pryszlì dzièuki, maładzìcy, kanapièlki rwàci, 
Stàli miniè maładóho ślyēdki paznawàci. 
A jà chłópiec dahàdliwy, chùtko dahadàusie, 
Ràczkam, ràczkam, bierażóczkam da sièu na hrudóczku. 
Adnà dzièuka màjtki (sic) niesiè, druhàja saróczku. 
Katoraja màjtki niesiè, tàja majà bùdzie, 
A druhàja saróczku, tùju puszczù u lùdzi. 

(Nastùla Nówikawa) 

2522. Sł. Od Kozłowszczyzny (w. Bienichowszczyzna) 

Pradàj, mìły, raby byczki, 
Kupì, mìły, czarawìczki! 
Ja charószaho ródu, 
Ni chadzìła bósa z ródu. 
Pradàj, mìły, kabylinu, 
Kupi, miły, chfutarynu! 
Ja charószaho rodu, 
Ni chadzìła bez chfùtra z ródu. 
Pradàu miły raby byczkì, 
Kupiu miły czarawiczki; 

Pradàu miły kabylìnu, 
Kupìu miły chfutarynu. 
Palyèz mìły na harù, 
Dastàu chamùt i duhù, 
Da nà mìłu nakładàja, 
U lyēs pa drówa wypraulàja. 
Pryjèchau miły da lyèsu, 
Prywiazàu miłu k sośniè: 
Stūoj, stuōj, majà miła, 
Kab pàd hóru ni spyniła! 

1S Lud bialoruski 
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Miły drówa źbiràja, 
Mìła na jahó pahladàja. 
Da użè wièczar, ni ràno, 
A u nàs driīōu sausìm màło. 
Wysiak mìły dubìnu, 
Da nà mìłai śpìnu: 
Hop, hop, majà mìła, 
Kab pàd hóru ni spynìła! 

Pryjèchau mìły da dómu, 
Zakłàu mìłoj sałómy: 
Pi(j) i jèsz, majà mìła, 
Bo ty drūou nawazlła! 
Pradàj, mìły, czarawìczki, 
Kupi, mìły, raby byczkì, 
Kab jà driību ni wazłła, 
Kab jà ludzièj ni śmieszyła! 

(Bron. Malèwski) 

2523. Sk. Od Suchowoli (Poświętno, Ciomno) 

Zy ivo 

sła — re — chy nie chlyeb, dxieu-k,ie nie ì,u — dxi, 

ivie. %a. — te — ccy — sie le — da pa — s"z!ku, — d%i; 

Harèchy nie chlyēb, 
Dzieukiè nie lùdzi, 
Nie zalecàjsie 
Ledà paszkùdzi! 
Ej, zalecàjsie 
Kómu dobrèmu, 

Żèby nie spàdło 
Sèrcu mojèmu! 
Màrcin pryjèchau, 
Dałà harèchou. 
Ja jemù u kandżór, 
Jon nóhi zadziór. 

2524. W. Od m. Łyskowa (w. Kuklicze) 

Wolno 

Oj 'ma - ci, ma ci, Sze-r - 'na — tu u cha ci 

Oj màci, màci, Szernatùz u chàci, 
Stùkaje, chrùkaje, ni dajè mnie spàci. 
Oj, zamykàj, dóniu, da kamórańku, 
Niechàj ni chódzić daj u chàtańku! 

stu- KCL — ja, %u — lia jaf •ni da — je <mnie spa ci. 

Zamknùła, màtko, ja i chàtańku, 
Oj, zamknùła, màtko, ja i kamórańku. 
Ni màhu ja znàci, kudàju chódzić 
K majè karawàci, daj ni dajè spàci. 

(Daminlsia Kùkła) 
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2525. W. Od Szydłowic (Bancerowszczyzna) 

Zyvuo 

Dzieu-czy-nieù-%o ty rna-ja, chto cie uziau-oy jak ni ja? 

llziaw-hy mi-nie tffa — ra - svm, %ah ja le-liła spa-ci i, imj 

Dzieuczynièńko1 ty majà, 
Chto ciè uziàuby, jak nl jà? 

Uziàuby miniè Harasìm, 
Kab jà lehłà spàci ź Itn. 

2526. W. Od Szydłowic (Ozeranki Wielkie) 

Tetnpo krakou)iaka 

ołu. - ży - ta tr %y ro %i na chwar- tuch szy — ro %i; 

Służyła try róki 
Na chfartùch szyróki; 
Ni piłà, ni jèła, 
Na chfartùch hledzièła. 

A z tègo chfartùszka2 

Wypàdła kwiatùszka3 

Z rączkàmi, z nóżkàmi, 
Z czórnymi oczkàmi. 

•ni -pi — la, ni je ła, na chwar- tuch hle - dxie. ia. 

2527. W. Od m. Rosi (w. Dychnowicze) 
Krakowiak 

Ach Bóża, muoj Bóża, 
Służyła nibóża, 
Służyła try róki 
Na chfartùch szyróki. 
Ni piłà, ni jèła, 

Na chfartùch hledzièła. 
A z tègo chfartùszka 
Upàdła cacùszka 
Z rukàmi, z nahàmi, 
Z czórnymi brywàmi. 

(Zósia Żàwarankawa) 

1 melodia znana, widocznie przyniesiona jako naleciałość obca 
3 r. wyleciała ptùszka 

r. aż póki z chwartùszka 

15* 
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2528. W. Od Hnieznej (w. Kusińce) 

Srednio 

- ła mi-rvie ma — ci du)u-rna %u— ia — Xca rni, 

%ao ja <ni ch,a — dvi — ła « k / - mi du>a- ra — %a oni.\ 

Bìła miniè màci dwùma kułakàmi 
Kab jà ni chadzìta z tymi dwarakàmi. 
Kab jà ni chadzìła, kab ni hawaryła, 
Da kàb ja dwarakóu wièrnie ni lubiła. 

(Mìśczycha) 

2529. Sk. Od Suchowoli 

Dość żyiuo 

Pa — szou Xej-zar na rnie-sio, %u—<pìu <mu-%i na cie—sto: 

So ry - ìa, So ry — ta, pie— czy pie— ro Tiiel 

Pasziīōu Lèjzar na mièsto, 
Kupìu mukì na cièsto: 
Soryła, Sóryła, pieczy pirahiè! 
Lèjzaru, Lèjzaru, ni màju wady! 
Paszóu Lèjzar jw. 
Kupìu drożdżèj na cièsto: 
Sóryła . . . jw. 
Lèjzaru, Lèjzaru, ni màju jàjcy! 
Paszóu . . . jw. 
Kupìu jajcè na cièsto: 

Sóryla . . . jw. 
Lèjzaru, Lèjzaru, ni màju ja dróu! 
Paszou Lèjzar . . . jw. 
Kupìu driīou na cièsto, 
Lèjzaru, Lèjzaru, ni màju wiènika! 
Paszóu Lèjzar . . . jw. 
Kupìu wiènik na cièsto: 
Sóryła . . . jw. 
Lèjzaru, Lèjzaru, ni màju kaczarhi! 
Ni màju dzièży, łapàty itd. 
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2530. W. m. Wołkowysk (zdaje się z Prużany) 

Bàba Kàsia, did Tamàsz 
Pojèchały na kirmàsz. 
Jak pojèchały uczóra, 
To i siehódnia nimàsz. 
Pytàjecsa pan u wekonóma: 
Czomù nimà dìda u dóma? 
Móże u humniè szczo propàło, 
A móże u śwìrni ni dostàło? 
Bàba uziałà jełaucù, 
Dzied apŭoszniuju houcù, 
Hrybóu bunt i wósku chfunt, 
I sinic, da-j czornìc. 
I rozprodàuszy sobiè towàry, 
Poszły wypici wojhàry. 
Jak podpyty ony sabiè, 
Tak i spotknuusie did na poróhu, 
Dyj wykrutiu nóhu. 
Oj! nà-ż tobiè! oj bàbko! 

Naż lèjcy da-i pùhu, 
Bo jà sausièm nie dùhu. 
A pókul bàbka nie spàła, 
To kobyłku pahaniàła. 
Jak zmrùżyła bàba wóczy, 
Stàła kobyłka, stàła u bałóci. 
Oczchnùłasie oj bàbka, 
Dyj kryczyć: dzièdu, dzièdu! 
Oj, oj oj oj, dzièd Tamàsz, 
A tóz kobyłki ni màsz! 
Jak schwotitsa oj dìd, oj nàsz dìd! 
Ci ty bàbko oduryèła? 
Ci ty bàbko oszalyèła? 
Dzież bo ty kobyłeczku podzièła? 
Ale mój ty dièdu, dièdu, dièdu! 
Czym jà da chàtki zajèdu? 
A chto kobyłki ni màje, 
To niechàj sobł pieszkom machàje! 

(Więckó) 

2531. Sk. Od Suchowoli 

W imiè Ójca, Dùcha, 
Jest nà pieczè saładùcha, 
Trèba na piècz ulèści*, 
Saładùchu źjèści. 

W imiè Ójca, Syna, 
Jèchau** dzied z Knyszyna, 
Iszłà bàba z Alszànki, 
Uziàu dzied bàbu na sànki. 

[W pieśni nr 2571: * ulèźci ** jèchuou] 

2532. W. Od Zelwy 

Oj lèlu, lèlu, 
Prau kuot kudzièlu, 
Ni stàło wàłu1, 
Padlyēz pad łàwu. 

1 v. kądzieli 
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, 2533. W. Od Świsłoczy (Pacuje, Dworczany) 
Srednio 

r 

Stu żyu j a u pa na, pìer sxa — je le to 

Z"ix>aix>o 

Idau że mnie pan 1cur %u %a %e to\ 

Tìla— ja %ur-%a ìzło- ta- piur-lca pa sa- do czku cha-dzi— ła, 

IÌU -ra - niat %a wa - dzi — ła i czu- Vka na — d%i — rna— ła, 

stoa-fco pa - ńa źwie-li — cza — ła\ Ićudl da lcu — d a ! 

Służyu ja u pàna pièrszaje lèto, 
Dàuże mniè pàn kùrku za hèto. 
(Oho!)1 Majà kùrka 
Złótapiùrka 
Pa sadóczku chadzìła, 
Kuraniàtka wadzìła 
I czubkà nadzimàła, 
Swahó pàna źwieliczàła: 
Kud! da kudà! 
Służyu ja u pàna druhoje lèto, 
Dàuże mniè pan i kàczku za hèto. 
(Oho!) Majà kàczka 
Samà pràczka; 
Majà kùrka 
Złótapiùrka itd. (jw.) 
Służyu ja u pàna trèjciaje lèto, 
Dàu-że mniè pan hùsku za hèto. 
(Oho!) Majà hùska 
Nóskam plùska; 
Majà kàczka 
Samà pràczka; 
Majà kùrka itd. (jw.) 

Służyu ja u pàna czaćwièrto lèto, 
Dàuże mniè pan indyka za hèto. 
(Oho!) Muōj indyk 
Szułdy, bułdy; 
Majà kàczka 
Samà pràczka itd. (jw.) 
Służyu ja u pàna piàtaje lèto, 
Wysłużyu ja cielà za hèto. 
(Oho!) Majó cièle 
Chwastóm mièle; 
Miībj indyk 
Szułdy, bułdy itd. (jw.) 
Służyu ja u pàna szóstaje lèto, 
Dàuże mniè pan karŭouku za hèto. 
(Oho!) Majà karówa 
Pierdzìć zdrowa; 
Majó cièle 
Chwastóm mièle; 
Moj indyk 
Szułdy, bułdy2; 
Majà hùska itd. (jw.) 

1 wykrzyknik powyższy podająca tekst, śpiewając, opuściła 2 v. szołdy-bołdy 
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2534. W. Od Świsloczy 

Srfcdnio 

Tūie-ła dzieu-lca let pie- tna-ccac, ypa-szłaż je — na u lyes hu-lać. 

jaTc hu-la—ia, ta!k hu - 1a — ła, zna-sx,ła i,u-czha czor-na-ho.ì 

Mièła dzièuka lyèt pietnàccać, 
Paszłàż jenà u lyēs hulàć. 
Jak hulàła, tak hulàła, 
Znaszłà żùczka czórnaho 
I z rukàmi, i z nahàmi, 
Z kudràwaju haławójŭ. 
Nastajàszczy mìły miīōj! 
I u chùstańku zawinùła, 
Kawàłak cùkru ukìnuła: 
Jesz ty, jesz ty, żùczku moj, 
Ty takì jak miły mùoj! 
Pryniesłà żukà da dómu, 
Nie pakazàła nikomu 
I nikómu nie skazàła. 

Pótym màtcy pakazàła. 
Joj matùlka prykazàła: 
Wykiń żuczkà praz akno! 
Jenà màtki nie słuchàła 
Pad padùszaczku schawàła. 
Naczùje żuczók adnù nocz 
I naczùje druhùju, 
I tak dàlaj prabywàje, 
Aż dzieuczyna prybywàje. 
Z tahó żukà wièlka sztùka! 
Cipièr wam, dzièuki, naùka: 
Jak chadzici u lyès hulàć, 
Jak matùli nie słuchàć, 
Żukà sekrètnie trymàć. 

2535. W. Od Świsłoczy 

ZUJĒUXJO 

iUu-ży%. i — dzie z v° — lo., tua-ły pa-"ha - nia — je, 

a nie-wie- sta i — dzie z mie-sta, u je —ho py — ta je.\ 

Mużyk idziè z póla, 
Wały pahaniàje, 
A niewièsta idziè z mièsta, (2 r.) 
U jehó pytàje: 
A mójże ty miły, 
Mnohoż ty zharàu? 

Try zahóny da wieczóra, (2 r.) 
Bo ciebiè bajàu. 
A mójżeż ty mùźu, 
Uczyń majù wólu, 
Paskaczy ty drapakà, (2 r.) 
Tut pierèda mnóiul 
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A mój mużyczyszcze 
Uziàusie pad baczyszcze: 
Hoc, hoc, hoCj żónko majà, (2 r.) 
Niechàj bùdzie wóla twajà! 
Mużyk sièje hrèczku, 
Żónka kàża: mak! 
Niechàj siak, niechàj tak, 
Niechàj bùdzie z hryki mak! 
Mużyk sièje ryèpu, 
Żónka kàża: pastarnàk! 
Niechàj siak, niechàj tak, 
Niechàj bùdzie pastarnàk! 
Mużyk sièje żyto, 
Źónka kàża: haróch! 

Niechàj siak, niechàj tak, 
Dóbro szto i tàk padlóh! 
Mużyk zławìu rybku, 
Żónka kàża: rak! 
Niechàj siak, niechàj tak, 
Niechàj bùdzie z rybki rak! 
Mużyk kupìu husakà, 
Żónka kàża: wierabjà! 
Mauczy żónko, bo niè bùdzie 
Dcuho pràuda twajà! 
Bo wyrażu laszczynu, 
Stànu ciebiè blci, 
To niè bùdziesz biīolsz ty mniè 
Da karczmy chadzłci. 

2536. W. Od Świsłoczy 

Srednio 

Oj pja-na ja, ma-na, na >pa— ro — zi upa-ła: 

fl:acTiyni tnnie, rrvu iu, ja i — d-u, tvie — dv, ia! 

0} pjàna, ja pjàna 
Na parózi upàla. 
Aaczynì mnie, mùżu, 
Ja idù niedùża! 
Mìty aaczyniàje, 
Da mituj pytàje: 
Dzie ty, mìła, była, 
Szto miniè zabyła? 
Byłà ja nà rynku, 
Piłà miod, haryełku, 
Ja z ródam zyszłàsie, 
Tam jà upiłàsie. 
Kab byu mużyk dóbry 
Da uziàu kańczùk douhi, 
A uziàu żónku bìci: 
Nie idzì, żónka, pìcì! 
Oj, mùżu, moj mùżu, 
Mùżu niewiernìczku, 

Waźmièm kwatèraczku, 
Zaźwièm radzìmaczku! 
Radzìma wièlkaja, 
Kwatèrka małàja. 
Pahawórym, sèrco, 
Da waźmièm ź wiadzièrco; 
Pahawórym szczyro 
Da waźmièm z czatyèro. 
Lepièj u dóma upìcsia, 
Niż dziè wałaczycsia. 
Oj, umrù-ż, ja umrù, 
Bùdu dziwìcisie, 
Ci bùdzie moj mlły 
Pa mniè żurycisie. 
Mìły nie żuryusie, 
Jeszczè padhalìusie. 
Kab jàk cièło z chàty, 
Tob jà ażanìusie. 



PIEŚNI ŻARTOBLIWE 121 

Pryszłó dźwie dzieuczyny 
Cièło ahladàci, 
A mùoj mìły myślić, 
Katóruju uziàci. 
Oj, uziàuby ja tùju 
Z czórnymi brywàmi; 
Oj, niè mahù uziàci, 
Bo zà warahàmi! 
Oj, uziàuby ja tùju 
Z czórnymi oczàmi; 
Oj, niè mahù uziàci, 
Bo zà paniczàmi! 

Pawieźlì mìłuju 
U wiszniou sad chawàci, 
Tady stàli dziètki 
Malèńki płàkaci. 
Cìcho, dziètki, cìcho, 
Ja wàs pahadùju, 
Tólko ja mìłoho 
Swahó wyprabùju. 
A, majàż ty mìła, 
Sztoż ty mnie zrabłła? 
Ja dùmau umièrła, 
A ty jeszczè żywa! 

Zruaruo 

2537. W. Od Świsloczy 

ìīl-że wie-czar loie-cza-re-je, ìy-czok udo-ma nie na-cztu-je.\ līltt,,rrw' 

Użè wièczar wieczarèje, 
Byczók u dóma nie naczùje. Muu, mu! 
Wyjdzi, dońku, na hùłańku, 
Zażàń byczkà da dómańku. Muu, mu! 
A u byczkà kruty róhi, 
Byczók miniè cap za nóhi. Muu, mu! 
A jà jehó klìczu: byciu! 

A jon miniè za spadnìcu. Muu, mu! 
A jà byczkù mìsu krup, 
Byczók miniè za chfartùch. Muu, mu! 
A jà byczkù młsu mukì, 
A jón mimè cap za rùki. Muu, mu! 
A jà jehó klìczu u màk, 
A jón miniè za andaràk. Muu, mu! 

2538. W. Od m. Łyskowa 

Baćkó mièle nie wièjuczy, 
Màci pieczè nie sièjuczy, 
Hop! majè hryczàniki, 
Hop! majè jàczny! 
Czamù mojè hryczàniki 
Nikómu niesmàczny? 
Z pamyjnicy wódu bràła, 
Hryczàniki razczyniàła, 
Hop! majè itd. 
Hryczàniki udàli sie, 
Pa usièj pieczy razlłlisie, 
Hop! majè itd. 

Oj, pryjèchali paniczy, 
O] dà hryczàniki u pieczy, 
Hop! majè itd. 
Pryjèchali achficyry, 
Hryczàniki usie pajèli, 
Hop! majè itd. 
Pryjèchali kapitàny, 
Hryczàniki razchwatàli, 
Hop! majè itd. 
I ułany prabawàli, 
Da dzieuczàtam addawàli, 
Hop! majè itd. 

16 Lud białoruski 
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I dzieuczàta pajedàli, 
Da ułanàm dziakawàli, 
Hop! majè itd. 
Hryczàniki pajedàli, 
A chtó napiók — spaminàli, 
Hop! majè itd. 

Choć ìch usièńki nie lubìli, 
Dzièuki zjèli, pachwallli, 
Hop! majè itd. 
Bo dzieuczàtam smàczny bylì, 
Toj dzieuczàta pachwalìli, 
Hop! majè itd. 

Hop majè jàczny, 
Annó tólko dzieuczàtam 
Byll jeny smàczny! 

2539. Sł. Od Rehotny i Mołczadzi 

Majà màci hałubìcha 
Sièje mukù z pałubìcha, 
Hop! majè hryczanìki, 
Hop! majè jàczny! 
Czamù majè hryczàniki 
Takije niesmàczny? 
Jenà sièje, wysiewàje, 
Hryczàniki razczyniàje1, 
Hop! majè itd. (jw.) 
U pamyjnicy wódu bràła, 
Hryczanlki razczyniàła. 

Hop! majè itd. (jw.) 
Najèchali kawalèry, 
Hryczàniki ni paśpièli. 
Hop! majè itd. (jw.) 
Najèchali i żounièry, 
Hryczàniki ni paśpièli. 
Hop! majè itd. (jw.) 
Aż najèchali i pany, 
Hryczàniki razchwatàli. 
Hop! majè itd. (jw.) 

2540. Sł. Od Derewny i Mołczadzi (Studerowszczyzna) 

Zyvuo 

Oj, ja żv — Za %raj rno-ra, %raj wa-dti, zhu-da,- wa-ła 

ćha— tarfi-liu. zle-hia-dy, zhu- da-wa-ta cha— tari-ltu. % īe-hia-dy. 

Oj, jà żyłà kraj móra, kraj wady, (2 r.) 
Zbudawàła chàtańku z lebiady. (2 r.) 
Jeszczèż bo jà siènieńki prypletù (2 r.) 
Z charószaho dzièrawa, z asatù. (2 r.) 

(Zósia Tkaczuczyszka) 

1 v. padczyniàje 
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2541. Sł. Od Derewny (Studerowszczyzna) 
Wolno 

A u ICCL- za— ka haj-da- ma.- Ica szy—nel za ple — czy — ma, 

ou-dzie, OIL- d%ie dx,ieu-czy-nień- "ko, si — nio pod a - cz,y - •m.a. 

A u kazakà, hajdamàka Bùdzie, bùdzie, dzieuczynièńko, 
Szynèl za pleczyma; Sinio pad aczyma. 

(Taklùsìa Kałmanìszka) 

2542. W. Od Łyskowa (Wiereszczaki) 

Zijwiej 

Da rnubj mi-ły u — mi-rau daj lci-sie- ìu %a- ża—dau. 

A muōj miły umiràu 
Da kisielù-j zażadàu. 
Pràuda, mùżu, pràuda, mvīoj, 
Pràuda, mùżu maladuoj! 
Pajdzì, mìła, da siełà, 
Pażycz że ty kisielà! 
Pràuda, mùżu (jw.) 
Ni dastàła kisiełà, 
Da dastàła mukì. 
Pràuda, mùżu (jw.) 
Razczynìła da kisièl 
Da nà dzièwieć nidzièl. 
Pràuda, mùżu (jw.) 
Pajdzi, mìła, da siełà 
Da pażycz reszetà! 
Pràuda, mùżu (jw.) 
Ni pażyczyła reszetà, 
Da pażyczyła baranù. 
Pràuda, mùżu (jw.) 
Prapuścìła kisielà 
Cièraz tùju baranù. 
Pràuda, mùżu (jw.) 

Pùki kisièl zakipièu, 
Uże mìły adubièu. 
Pràuda, mùżu (jw.) 
Jak nà łàucy leżàu, 
Tady żal miniè brau. 
Pràuda, mùżu (jw.) 
Stàli z łàuki da zdymàć, 
Miniè śmièchi parywàć. 
Pràuda, mùżu (jw.) 
Jak wynieśli u siełó, 
Stàłoż mnie wiesiełó. 
Pràuda, mùżu (jw.) 
Jak wynieśli u kanièc, 
Paszłà że jà u tanièc. 
Pràuda, mùżu (jw.) 
Oj, pamàłu niesiècie 
Da ab płót nie tarkniècie! 
Pràuda, mùżu (jw.) 
Kab mìły ni tarknùusie, 
Da kàb znou ni praczchnùusie. 
Pràuda, mùżu (jw.) 

!«• 
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2543. Sł. Od Zdzięcioła 
Brandz[iuszka] „Palezskaja" 

A u miastèczku, u Bierastèczku 
Pilì szeucy harèłaczku. 
Hantùm dam, tamtùm dam, 
Tyli, li, li, lam! 
Jeny pilì, papiwàli, 
Małodèńki namŭoulàli. 
Hantùm dam (jw.) 
Małodèńka czarnobiywa, 
Ci nì zdóchła hdzie kabyła ? 
Hantùm dam (jw.) 
Och! u pópa na dalìni, 
Zdóchło ràzam dźwie kabyli1. 

Hantùm dam (jw.) 
Jèdna szóra2, drùga łysa, 
Szùka sóbie towarysza. 
Hantùm dam (jw.) 
Oj, pec daj szwèc adny myszli, 
Da kabyły ràzam wyszli. 
Hantùm dam (jw.) 
Pec za wùcho, szwec za brùcho: 
Nie psùj skùry, muj bratùcho! 
Hantùm dam (jw.) 
Ja i skùry ni papsùju, 
Sabiè telba dywantùju3. 

(Klemuś Hryb) 

2544. Sk. Od Suchowoli (Krzywa) 
Wolno 

sb — że — niu — sie trvu.— żv — ctok dv. — ra — czok 

da uziau zon - TÌU lu — Vku. &ej, "hej, ho — pa. — "pa, 

ho aer, der, der, tio — ca — ca, da uziau. zon - %u iu — Vku. 

Ażenìusie mużyczók duraczók, 
Da uziàu żuonku lùbku. 
Hej, hej, hopapà! ho der, der, der, 

hocacà, 
Da uziàu żuonku lùbku! 
Hej! paszóu mużyczók duraczók 
Da u póle haràci. 
Hej, hej, hopapà, 
Da u póle haràci! 
Pozabyu da z sabóju 
Chlèba, soli uziàci. 
Hej, hej itd. (jw.) 

Puścłu wóliki u dubrówu, 
Sam pryszóu da dómu. 
Hej, hej itd. (jw.) 
Pytàjeccsie u dziecièj: 
A dziè wàsza màci ? 
Hej, hej itd. (jw.) 
Paszłà nàsza màci 
U karczómku hulàci. 
Hej, hej itd. (jw.) 
Pytàjecc"ie u dziecièj: 
Kólko hroszy prapiłà ? 
Hej, hej itd. (jw.) 

1 Lidzkie. Od Nowego Dworu (w. Rynkowce): kabyli, kópi, karówi 2 szara 3 dziewiatuju( ?) 
wyrazów: pec, telba, dywantuju, śpiewający nie umial objaśnić 
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Try czerwóncy prapiłà 
I czwàrtaho naczalà. 
Hej, hej itd. (jw.) 
Wypiła ja zà sibiè, za cibiè, 
Za źdarówieczko swajè! 
Hej, hej itd. (jw.) 

Dziwièciesie lùdzi, 
Co jà uczynlła. 
Hej, hej itd. (jw.) 
A jà swahó mużyczkà, duraczkà 
Nauczyła drapaczkà! 
Hej, hej itd. (jw.) 

2545. W. Od m. Międzyrzecza 

Słónco praz akónco 
Pàlcam przatykàje, 
Panlcz na paniènku 
Mìle spoglondàje. 
A sztó mowi i marhàje 
I usió màjtki padciongàje: 
Kalł, pànno, lùbisz miniè, 

Lubl miniè pa pràudzie! 
Kupì mniè haścińce, 
Choć nieuwièlkoj naudziè: 
Ci trewiczki, ci stónżaczki, 
Ci harèłaczki trószaczki. 
Niech jà bùdu prypieunióna, 
Szto jà bùdu twója żóna. 

2546. W. Od n?. Świsłoczy (w. Pacuje, Dworczany) 

J szu-mic, i hu-dzi&, drub-bny do żdiylc i — dxie, 

a chtoi, mi-nie, •ma-ła-dz.ień-ltu, da do-men-liu za - wie-dzie? \ 

I szumìć, i hudziè, 
Drŭobny dóżdżyk idziè; 
A chtoż miniè maładzièńku 
Da dómeńku zawiedziè ? 
Adazwàusie kazàk 
Na sałódkom miedù: 
Hulàj, hulàj, dzieuczynońko, 
Ja ciè sam zawiedù! 
Nie praszù ja ciebiè, 
Nie wiedzl ty miniè, 
Jest u miniè lichì muż, 
Bùdzie bìci miniè. 

A ja mùża nie bajùsie, 
Ja mùżewi pakłaniùsie, 
A jón tóje pamierkùje, 
Pièrszy raz padarùje. 
Ty niè stoj pad aknóm, 
Nie machàj rukawóm, 
Bo jàk ja mièćmu1 czas 
Samà wyjdu da nàs. 
Na bók, chłópcy, na bók, chłópcy, 
Bo czórt mùża niesiè! 
Jak uhlèdzić miniè z wàmi, 
Jehó tràsca trasiè. 

i Lidzkie. Od Nowego Dwora (w Rynkowce): mièćmu3 wièdaćmu 
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2547. W. Od m. Międzyrzecza 

Kazno 

Ech wy-szła ja na Uu — li — cu, a %.u- li — ca "hra — %ka, 

ja du- ma-ła, szto moj mi-}y, a% sa— lo-my -wia xka! 

Ech! wyszla ja nà hùlicu, 
A hùlica hràzka; 
Ja dùmała, szto mój mìły, 
Aż1 sałómy wiàzka! 
Mŭōj ty mièsiaczeńku, 
Nie świecì nikómu! 

Tólko majmù mìleńkomu 
Jak idziè da dómu! 
Pa darózi żule, żule( ?), 
Pa darózi czórny, 
Lùbić miniè dzièucze hóże, 
Czyż jà ni motórny? 

2548. G. m-ko Hołynka 

Wolno 

ft on{wj %a-cko Ja-liuh,ja liui, a ma- ci Ma — pu — sia, 

usiu-dy mi nie ìu — dzi zna-juć %u — dy packilusa. 

A muoj bàćko Jakùb, Jakùb, a màci Hapùsia, 
Usiùdy miniè lùdzi znàjuć, kudy pachilùsa. 
Jèchau mużyk z Ukraìny, zhubìu żónku u kaleini: 
Czemù, żónko, nie kryczàła, jak ty z wóza wypadàła? 
A kàb ty byu dóbry muż, to zrabłuby dóbry wiīoz! 
Kab ty byłà dóbra żóna, to siedziàłab sabiè u dóma. 
Za takóje miecièlicy pràłab sabiè kudzièlicy, 
Za takóje zawierùchy zahaniàłab pad piècz mùchy. 
Bàba ràka kupìła, sztèry hrószy dałà, 
Nawaryła jùszki, szto za jùszka byłà! 

1 Lidzkie: ażnuó 
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U kahó ryża baradà, tamù ràka dałà, 
A u kahó załaty usók i tamù dałà kusók. 
Czuży mużyk żónku wózić, u pałùkaszek nóżki ułóżyć. 

(Michàł Hanienià) 

2549. Sk. Od m. Suchowoli 

Sièjau mużyk hrèczku. 
Żónka kàże: mak! 
Niechàj siak, niechàj tak, 
Niechàj bùdzie z hrèczki mak! 
Zławłu mużyk rybu. 
Żónka kàże: rak! 
Niechàj siak, niechàj tak, 
Niechàj bùdzie z ryby rak! 
Kupìu mużyk szùbu. 
Żónka kàże: frak! 
Niechàj siak, niechàj tak, 
Niechàj bùdzie z szùby frak! 
Idziè mużyk z póla, 
Z póla, z haranià, 
A żónka maładà 
Z karczómki, z hulanià. 

A muōj że ty mùżu, 
Uczyń majù wólu, 
Paskaczy drapakà 
Tut pieràda mnóju! 
Bièdny mużyczyszcze 
Uziàusie pad baczyszcze: 
Hop, hop, żónko majà, 
Niechàj bùdzie wóla twajà! 
Kupìu mużyk bizunà. 
Żónka kàże: pasternàk! 
Niechàj tak, niechàj siak, 
Zaprabùjże jehó smak! 
I tój mużyczyszcze 
Uziàuszy bizuniszcze: 
Pac, pac, żonka majà, 
Niechàj bùdzie wóla twajà! 

2550. W. Od m. Łyskowa (w. Kuklicze) 
na mel. krakowiaka 

Siedèłeczko màju, 
Kónika ni màju; 
Pajèchauby na Ukràjnu, 
Tam dzieuczynu znàju. 
Jak pryjèchau1 na Ukràjnu, 
Prósiać minie sièści; 
Pastàwili barabóli2 

Z mandzieràmi3 jèści. 
Ja jèm tyje barabóli4, 
Da usió ahladàju; 
Na palìcy warèniki, 
Na ìch spaziràju, 
Najèuszysie barabólou5 

Usie palehli spàci; 

Ja zà tyje warèniki 
Daj i dràła z chàty! 
Bieh, bieh czèrez haród 
I niè ahlanùusie, 
Jak zwióz mużyk cèpam 
Da ziemlì pryhnùusie. 
(Bieh, bieh u arbuziènie, 
Ni bàczyu nikóho, 
A jak dau mnie chtoś pà spìni, 
Aż jà jèknoł z bólu.) 
A jàk szpìnu pierabìli, 
To zabyusie ab dzieuczyni; 
A jak szpìaa adyszłà, 
To i dzièuka na ùm zyszłà. 

i v. zajèchau ja 2 „hèto kartópli" 3 v. mundziràmi 4 v. tùju barabólu v. a pad-
jèuszy wieczèrańki 
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2551. W. Od m. Łyskowa (w. Kuklicze) 

U alszyni, u alszyni trawà wysmykùje, 
Tam dworàk niboràk dzieuczynu całùje: 
Dzieuczyna, zlitùjsie, choć dà mnie przytùlsie, 
Ja ciebiè przytùle jak ójciec matùle. 
Szàra kàczka, szàra, szàra i czubàta, 
A jà jèsteś [!] młoda tólki zuchawàta. 
Poścłła niedzièle, będa póścić piątki, 
Oj, żèb wypoścìła na wszystkie już piątki! 

(Dominìsia Kùkła) 

2552. W. Od m. Świsloczy 

\%a-cia,-ry-na du- mcL-ta- szto mv,-iylt •uta— piu sia, 

na- 'pra — si — ia lut- %a-c%en- %a, mu-ży1i tta- cha— fri,u —— sie. 

Kaciaryna dùmała, szto mużyk utapìusie, 
Naprasìła kazàczenka, mużyk nachapìusie. 
Za sztó miniè, mużyk, bjesz, za jakìje uczynki? 
Czyż jà tóbie nie napràła za rók try paczynki? 
I nì ja samà pràła, kumà pamahàła; 
Dałà że jà joj mlsu krup i try chfùnty sàła. 
Kaciaryna chwaliłasie: màju try dóczki — 
Adnà hóła, druhà bosa, tryèjcia bez saróczki. 
Kaciaryna chwalìłasie: màju try niewièsty — 
Adnà hoła, druhà bosa, tryējcia bez spadniczki. 

2553. W. Od Świsłoczy 

Dwa kapłuny, dwa kapłuny 
Żyto małacili, 
Dźwie kakószki, dźwie kakószki 
Da mlynà nasili. 
Mùcha mièsić, mùcha mièsić, 
Kamàr wódu nósić, 

Kacièniatko malèniatko 
Tóje jèści prósić. 
Haspadynia, haspadynia 
Paszłà u póle żàci, 
A żurawièl spuściu gàci, 
Pasziību tancawàci. 
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2554. L. Od m. Różanki i Żeludka 

Ciópłyje wieczerkiè, 
Chałódnyje rànki; 
Oj, chadzłu ja dà dzieuczyny, 
Da swajè kachànki1. 
Chadzìu że jà da dzieuczyny, 
Oj, pràz try haródy, 
Da ubrytàusia u harbuzè 
I narabłu szkódy. 
Zajszóu ja da karczómki: 
Dóbry wièczar, lùdzie! 
Wybrytajcie z harbuzóu, 
Wam biedy nie budziè. 
Zajszóu da druhói 
Lùlku zapalìci, 
Źnialì ź miniè kaszùlicu, 
Chàczuć miniè bìci. 

O jà młódy chłópiec, 
Skóro dahadàusia, 
Raczkóm, raczkóm, biereżkóm, 
U kanópli schawàusia. 
Iszlì dziewìcy, maładzłcy 
Kanapièlki rwàci, 
Stàli miniè, maładóho, 
Pa śledóch (sic) uznawàci. 
Oj, wyskaczyu z kanapièl, 
Da stàu na hrudóczku, 
Adnà dzièuka màjtki niesiè, 
Druhàja saróczku. 
Katóra saróczku niesiè, 
Tàja lùdziam bùdzie, 
A katóra màjtki, 
Hèta majà bùdzie. 

2555. L. Od m. Różanki i Żełudka 
Kruciolka 

Dóbry wièczur, dzieuczyno, dzie jdzièsz? 
Skaży mnie pràudańku, dzie żywièsz. 
Oj, jà żywù kraj ryèczki, kraj wady, 
Zbudawàła chàtuńku ź lebiedy. 
Ja dà jej sièniuszki prypletù 
Z szyrókaho dzièrawa-łapuchà. 
Szyrókaje dzièrawo lebiedziè, 
Chadzìli chłópczykie da miniè. 

2556. W. Od Brzestowicy i Świsłoczy 

Mièła dzièuka lyèt piatnàccać, 
Paszłà jenà u lyès hulàć. 
Jak hulàła, tak hulàła, 
Znaszłà żùczka czórnaho 
I z rukàmi, i z nahàmi, 
Z kudràwoju haławój. 

Zawinùuszy u chfartuszóczak 
Paniesłà żuczkà damój. 
I nikómu ni skazàła, 
Tólko màtcy pakazàła. 
A jój màtka prykazàła: 
Wykiń żukà za aknó! 

i v. pràz czatyre rànki 

17 Lud białoruski 
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Jenà màtki ni słŭchała, 
Pad padùszaczku schawàła, 
U chùstaczku zawinùuszy, 
Miódu słàdkaho dàuszy. 
Naczùje żuczók adnù nocz, 
Naczùje żuczók druhùju, 

A nà trèjciu nastupàje, 
Uze dzièuka zastupàje. 
Z tahó żukà wièlka sztùka, 
Cipièr wam, dzièuki, naùka, 
Jak chadzìci u lyes hulàć, 
Jak chadzłci u lyès hulàć. 

2557. W. Od m. Rosi (w. Dychnowicze) 

Prędko 

Siu-dy ije-chau, tu-dy ije— chau, a aa mi-nie ni %a — ije.—chau. 

Siudy ijèchau, tudy ijèchau, 
A dà miniè ni zaijèchau. 
U miniè sièni, u miniè chàta, 
U miniè dzièuka zuchawàta. 
U miniè chàta, u miniè piecz, 

U miniè dzièuka jak midźwièdź. 
U miniè sièni i kamóra, 
U miniè dzièuka czarnabrubwa. 
U miniè sièni, u m*iniè je, 
Lubì miniè Simeniè! 

(Zósia Zàwarankawa) 

2558. N. Od m . Horodyszcza i Stwolowicz (w. Miedzieniewicze) 

Pr^dko 

jak iL-pa-ła ha,-hci zgu-fy, raz,-pan-dzi-ła liu, ry, 

wia-ia, mu-ża za tolo-sy: ja!k ly pa--siesz Ida,-lćo—szy! 

Jak upàła-j bàba z gùry, 
Razpandziła-j kùry, 
Uziałà mùża za włosy: 
Jak ty pasièsz kakószy! 
Jak wyrwausie mużyk z rùk, 
Pabièh da susièda: 
Oj susièdzie, susièdzie, 
Jakà majà żóna! 
Oj kùmie mūoj, kùmie, 
Jeszczè hubrsza mója! 

Cztyry wóły pradałà, 
Jeszczè mieniè wybiła! 
Paszóu mużyk da pàna 
Skàrgi raskardżàci. 
Pan jemù prysudzìu 
Żónku caławàci. 
Idziè mużyk da dómu, 
Daj nì kàże nikómu, 
U parózie stauszy 
I szàpaczku zniàuszy. 
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Siedzìć miła na pókuci 
Nóhi padhibàuszy. 
Pierepràszam, mìła, 
Szto nièmnóho bìła. 
Kuplù tabiè gàrniec miódu, 
A pŭou gàrca pìwa. 
A àd pìwa balìć szpiaa, 
A àd miódu haławà; 
Kab żà-ż mnie harèłaczki, 
Tob jà-ż byłà zdarówa. 
Nie pajdù ja z karczómańki 
Harèłki nie piuszy; 

Ot, niè làhu ja spàć 
Mùża nie nabiuszy. 
Uziałà mùża za czuprynu 
I ukìnuła u pierynu: 
Leży, mŭoj mużyczók, 
Tak cyèłu hadziau! 
A jà pajdù u lyès 
Pa syrùju dubìnu. 
Pakùl dubinu znaszłà, 
Pierasierdziłasie; 
Jak z miłym lahłà 
Zmiłasierdziłasie. 

(Paràsia Barysowa) 

2559. W. Od m. Rosi (w. Dychnowicze) 
Zytuo 

Baì-han, hał-han, ìał-ìa-tu-cha, ma- ja %ur-%a sa - %a - tu- cha 

sa — %a- ta — 1a dzìeri i nno- cz%u,, wv — sa -ha- ta - ìa si — nì unto- cz%i. 

Bałbàn, bałbàn, bałbatùcha, 
Majà kùrka sakatùcha 
Sakatàła dzień i nuoczku, 
Wysakātała sìai wŭoczki. 

Sìni wiīoczki jak zóraczki: 
Kupì, mìły, haryèłaczki! 
A Bóżà muoj, sèrce rwiècsa, 
Kahó lublù, tahó-j żdżècsa! 

(Zosia Zàworankawa) 

2560. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 
na mel. nr 2573 

Oj, ty màmka majà, 
A jà dóńka twajà! 
Czamù miniè nie lubiła, 
Jak malèńka byłà ? 
A ciepièr ja wielìka, 
To mniè trèba czàławièka: 
Ni staróho, ni małóho — 
Kawalyèra maładóho. 

Jak jà byłà màła, 
Kałychàła miniè màma; 
A jàk stàła padrastàci 
Stàli chłopcy kałychàci. 
Jak jà byłà maładàja, 
To jà byłà ryēzwa; 
Cièraz płiīōt u waharod 
Dy-j u cybùlu ulyēzła. 

(Taklùsia Tkaczuczyszka) 

17* 
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2561. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 

Wolno 

Currus da — fara — dzìej- "ka, chto u lia- rno - ry stu %.aì. 

TTla-lul da bra dxiej-"ko, %o-tak rny-szou szu lca. 

Cùruś dabradzièjka, chto u kamóry stùka? 
Matùl dabradzièjko, kotak myszou szùka. 
Cùruś dabradzièjka, ci jèść u katà wóczy? 
Matùl dabradzièjka, pad pieryna tóczy. 
Cùruś dabradzièjka, ci jèść u katà ùszy? 
Matùl dabradzièjka, u czórnom kapalùszy. 
Cùruś dabradzièjka, chto u kamóry szèpcza? 
Matùl dabradzièjka, kot śmietànu chlèpcza. 
Cùruś dabradzièjka, czom łóżeńko skrypie ? 
Matùl dabradzièjka, bo z syróji łipy. 

(Ànna Słàdka) 

2562. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 
Zyu)o 

Jł sa-ro-czlii ni pa-szy-ja, a pa-cio-rak pou-na szy-ja, 

Ja ru- oczy-%a ni za—ru-$ic, lia- >wa- le — rou do- ìro lu— fać. 

A saróczki1 ni paszyja, 
A paciórak póuna szyja; 
A rùbczyka ni zarùbić, 
Kawalèrou dóbro lùbić. 

1 v. kaszùli 
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2563. W. Od Mścibowa (Kusińce) 
Zruaujo 

J,u- dzi je~ duć pa liry-"ku, a ja wie-zu mu-zy — %u. 

Jlie-chaj ja, a to i ty, le - mc- jern—sia ra — t>i — ci. 

Lùdzi jèduć pa hryku, 
A jà wiezù muzyku. 
Niechàj ja, a tó i ty 
Lenùjemsia rablci! 
Lùdzi jèduć pa awiès, 
A jà leżù tak jàk pies. 
Niechàj itd. (jw.) 
Lùdzi jèduć pa jaczmièń, 
A jà bujù tak jàk czmiel. 
Niechàj itd. (jw.) 

Lùdzi jèduć pa sièno, 
A jà rablù wiesieló. 
Niechàj itd. (jw.) 
Lùdzi jèduć pa mūod, 
A jà biehù napieriīōd. 
Niechàj itd. (jw.) 
Lùdzi jèduć pa drówa, 
Ja leżù jak karōwa. 
Niechàj itd. (jw.) 

(Stèfka Mhzczycha) 

2564. W. Od Mścibowa (Wilczuki) 
Zix>aixto 

1-szou "kubt lcraj u>a- TOÌ na- sta— wiu— szy u — s z k i . 

Iszóu kuot kraj warót 
Nastàwiuszy ùszki. 
Kudà jdzièsz? Kudà jdzièsz? 
Da swajè Marùśki! 
A u majè Marùśki 
Śwłtka da uszyta; 
A u mahó katóczka 
Szpinka pierabìta. 

'Vii— da fdziesz? Jdu— da jdziesz? Da sioa-je Tīla - ru, — s%i! 

A chtóż tabiè pierabìu ? 
Marùsina mać! 
Trèba byłó nie chadzić 
Da Marùsi spać. 
Ja dà jejè prychódziu, 
Czerawìczki prynósiu. 
Jejè u dómu nie naszóu, 
Zapłàkauszy da-j paszŭou. 

(Kastùsia Kaczaryszka) 
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2565. Sk. Od Suchowoli (Poświętno) 
na mel. nr 2095 

Siedzìć dùdak na kaścièle, A przyszèdszy żónku bìje. 
Róbić pìwo na wasèle; Żónka płàcza, lemantùje, 
Co zaróbić, to przepije, Co tèn dùdak dokazùje. 

2566. W. Od Rosi (Nowiki) 

Czaławiècza apentàny, Czaławiècza durawàty, 
Dzie pajèdziesz? Da Masalàny. A nà szto żiīonku pradawàci? 
Szto pawiezièsz tarhawàci? Bàczyć Būoh tóje z nièba, 
Pawiezù żŭonku pradawàci. Na padàtak hrószy trèba. 

2567. W. Od Wołkowyska 

Kaciaryna ryèdźku wiazàła, U Kaciaryny cziīorny līoczy, 
Kaciaiyna pràudu kazàła. Kaciaryna dŭobra da niīōczy. 

2568. W. Od Hnieznej 
na mel. nr 1209 

Oj, niè stoj pàd aknóm, Chadzì, sèrco, da miniè, 
Nie machàj rukawóm. Prytulùsia da cibiè. 

2569. W. 

na mel. „Wlazł kotek na płotek..." 

Sidzièła kószeńka na kùchni, Ja pìci ni jèści nie chaczù, 
A jejè ubczeniki papùchU. Pa swójaj niedóli papłaczù. 
Czahó ty, kószeńka, płàczesz ? Sam kùchar pieczèniu zlizàu, 
Czy ty jèść, czy pici chóczesz? Na miniè kószeńkti skazàu. 
Jàkżeż mnie, kószeńce, ni płàkać! 

2570. W. 

Adnà u màtki uradzitasie, Na kralèuskich pahladàła1, 
Nad dunàjem zrósła; U sześćdziènnicu pószła! 

1 to jest kochała się, marzyła o chłopcu ze wsi królewskiej (czynszowej), a wyszła za pańszczyźniaka, sześć 
dni pracującego we dworze na tydzień. 



PIESNI ŻARTOBLIWE 135 

2571. Sk. Od Suchowoli 
[Tekst jak w pieśni nr 2531] 

2572. Sk. Od Korycina 

Kazàła mnie kùry pàsci 
I rabìci krósna. 
Samà pàni dobrodzièjka 
Na haryēłku pószła. 

Nie słùchała ty miniè, 
Mahó prykazània, 
Czùba jàjko zhubłła — 
Byłoby śniedànie! 

2573. Sł. Od Derewny (Studerowszczyzna, Plechów) 

Tempo kołomyjki 

Za — cka — cieu wie — ra — biej — KO ćhu -~ ttco, %irę — d!ko 

ża — ni — ci — sia, siuo- dìiićh rye — czou tia — pi — ci sia 

Pa- je — ch.au da stru- na - ta ~ czki, da ro - dna — je rna- ta- czlii 

Zachacièu wierabièjko 
Chùtko, prędko żanìcisia, 
Sìuodkich ryèczou napicisia. 
Pajèchau da strunàtaczki, 
Da ruod[n]aje màtaczki, 
Da siestrycy-da sinlcy, 
Da ćuōtaczki czeczótaczki, 
Da bàbaczki hałùbaczki. 
A szto bùdziem rabótaci ? 
Trèba żyto, jaczmièń żàci! 
Oj, i zżàli, zmałacìli, 
Tryccać bóczak nałiczyli, (2 r.) 
Piwa, wuodki narabìli, (2 r.) 
Słàsnych ryèczau nawaryli, 

Słàsnych ryēczau narabili, 
Hóściau z làsu naprasìli. 
Najèchali hóści z làsu; 
Jeść piróhi, nimà miàsa. 
Czastùjcia siebiè wiesióło, 
A jà i miodu ni màju. 
Skóczyu wierabièj da hàju, 
Da zławìu letùszczu pczełù. 
Kryczyć da honić pa siełù: 
Aj! wy, mużykiè, wierniècie, 
Ad pczeły rhŭod adbieryècie! 
Daj i jehó nasyczyècie, 
Nasaładziècie i pryniesiècie! 

(Taklùsia Tkaczuczyszka) 

http://ch.au
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2574. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 

Razniej 

Za- cha-cieu wie-ra-biej ma- len — ìci ża — nic — sa, 

sło-d"kich ryè-czou ska-szta-wac i wi — na na — pic — sa. 

Za-pra— haj-cie try — sta ìco— wi paA pa — woz, szy— ro — lii, 

oo po - je- dzie pan wie — ra — oiej do sa— rnoj sa — ro Łi. 

Zachacièu wierabièj malèńki żenłcsa, 
Słàdkich rèczou skasztawàć i winà napìcsa. 

Zaprahàjcie trysta kóni pad pawoz1 szyróki, 

Bo pajèdzie pan wierabièj da samój saróki. 

A u saróki biełaboki pièsieńki spiewàjuć, 
Szołdù bałdù, szołdù bałdù, charaszè witàjuć. 
Jak mniè Kàsi nia lubìć, kałì jenà łàdna! 
Na jój sùkni jak nà pàni, chùstańka jedbàbna, 

Czèpak złóty swej rabóty, chfartùch akalìsty. 

Czekàj, czekàj, mój Jàsieńku, napìszesz mnie lìsty! 

Napisàłab listy, samà ciómna nóczka zèszła, 
Atramèntu mnie nià stàło, jàsna świèca zgàsła. 
Oj, zawółam ja swych sługóu: padàjcież sznuróuki! 
Bède ja sznurowàła, czy niè bède ciènka. 

A badàj ty szniurowàła szczyrymi perłàmi, 
Już niè bèdziesz takà ciènka między pamenkàmi! 
Oj, zawółam ja swych słùgou: padàjcie świerściàdła! 
Będe ja przeglądàła, czy mrriè lìczko zblàdło. 
A badàj ty przeglądàła zràna da wieczóra, 
Już niè będziesz takà pièkna, jak ty byłà wczora. 

(Ànna Słàdka) 

1 v. pówad 
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2575. Sk. Od Suchowoli (w. Chodorówka) 

Za stodóło, za odryno, 
Oj, tańcówał Żyd ze śwlnio, 
Świnià kàże: róchi, róchi! 
A Żyd dùmau: Skiń pańczochi! 
Stau Żyd u hóru nógi dràci, 
Swajè panczochi skidàci. 

2576. W. Od Świsłoczy 

Stajàła na kałódcy, Badàj toj pièwiań znùdziu, 
Marhàła na małójcy: Jak miniè ràno zbùdziu! 
Z hàju, małójcy, z hàju, Tak i ciómnai līoczy [!] 
Czuornyje ūoczy màju! Nie spàli majè līoczy. 

2577. Sl. Od Kozłowszczyzny (ok. Paprockowszczyzna) 

Jèchau kazàczak bóram, dalinóju, 
Sustryèu dziauczynu z bandurynóju: 
Dóbry wièczar, dziauczynièńka! 
Co ty u sièbie masz ? Co ty u siebiè masz ? 
Mam sóbie bandùrku, mam sobiè bandùrku, 
Kàżnu na nièj załatùju strùnku. 
Mója bandùrka ni pa takómu, 
Kàżnaja strùnka pa załatómu. 
Uzycz, dziauczynka, swójej bandùrki! 
Ja uzyczyłab, ja nì baranìłab, 
Bajùsia mamùli, kab nì nabìła. 
Majà bandùrka ni pabjócsia, ni padziarócsia, 
Kàżnamu smyczy usio razdajócsia. 
Majà bandùrka ni pó takièmu, 
Kùżda strùnaczka da po złotèmu. 

(Brōn. Malèwski) 

2578. W. m. Łysków 

Iszou Hryc z wieczarnìc Ja nà jejè: hìlu! hìlu! 
Da ciemniènkaj nóczy, A jenà prysièła; 
Siedzìć hùska nad wadóju Kab niè tàja pałanìsa, 
Wyłupiuszy óczy. Jenà miniè źjèłab. 

(Marysia...) 

18 Lud białoruski 
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2579. Sł. Od Derewny i Mołczadzi (Studerowszczyzna) 

na mel. nr 1500 

Pahnàla wały pad saczawìcu, 
Parasìłasia pad pajaśnicu. 
Parasłtasia, bo rasà byłà; 
Palubłu chłópiec — charaszà byłà. 
Jon miniè lubiu, ja nie lubiła; 
Kupìu sukiènku, ja niè nasłła. 

Badàj chłópczyka tfàsca parwàła, 
Jak u mojój sùkni kràjka adpàła! 
Pazwoł, dzieuczyno, pieranaczùju, 
Twajù sukiènku pieranicùju. 
Niīōcz naczawàli i nicawàli, 
Chfàndy źbiràli, u niedzièlku kłàli. 

(Taklusia Kałmaniszka) 

2580. W. Od m. Łyskowa (w. Kuklicze) 

na mel. „Dwie wiszanki u sadu..." 

Oj, u Świsłóczy na rynku 
Pjuć siróty harèłku; 
Oj, pjùć jeny na mièru, 
Pìszuć hrószy na ściènu. 

Oj, chadzièm my u dwajhù, 
Da pałàżmo u trawù. 
Pryszlì dzieukiè trawù żać, 
Nas sirótou paznawàć. 

(Dominìsia Kùkława) 

Zuvuo 

2581. Ngr. Od Horodyszcza (w. Kołdyczewo) 

Oj, 'pad mo-stam ry-ha z chwo-sbam, iva-dzi — ca le — le — ja, 

nna- ła — da — ja dzieu-czy-nieni — "ka ra — ìić nie u — mie — je. 

Oj, pàd móstam ryba z chwóstam, 
Wadzìca lelèja; 
Maładàja dzieuczynièńka 
Rabłć nie umièje. 
Ni rabłci, ni prybłci, 
Żàci ni nahniècsa; 

Jak uhlèdzić kawalèra, 
Jejè sèrco rwiècsa. 
Ni szyć, ni szyć, ni sparóć, 
Ni kudzièłki pràści; 
Annó chódzić kàle płóta, 
Kab kaszùlu ukràści. 

(Hanùla Klinkièwicz) 
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2582. Sk. Od Suchowoli 
Zyu}O.Polka 

r r w 

ja — ìii ta—oie lca-duk stau-sie, szto ty wa mnie %a — ìća-chau-sie? 

Oj czy ìu-dziesz, cxy niebu-dziesz, ta—Tti mi-nie lu-hić bu-dziesz! 

Jakì tabiè kadùk stàusie, 
Co ty wa mniè zakachàusie ? 
Oj, czy bùdziesz, czy niè bùdziesz, 
Takì miniè lubìć bùdziesz! 

(Paullna Dzieżkówna) 

2583. N.Od m. Horodyszcza i Stwołowicz (w. Miedzieniewicze i Zaosie) 

Prcdko. Kruciołka 

Oj, rrmie 'ba-cko pry-Tca — zau, %ab ja a — ża — nìu sio, 

Oj, mniè bàćko pr}'kazàu, 
Kab jà ażenìusio, 
Kab pà nóczy1 ni chadzìu, 
Da nì walaczyusio. 
Ot, jà dziaciùk dobry 
Da niè wałaczàszczy: 
Dzie dzieuczynu czùju, 
Tam pieranaczùju. 
Jak jà niè żenìusio, 
Tak jà niè żyryusio; 
Jak naczàu żenìcsa, 
Tak naczàu żyrycsa2. 

Trèba miski, trèba-j lóżki, 
Trèba-j kaczarhièszki, 
Trèba żóncy narawìć 
Jak siwuj hałùbcy, 
Ràno ustàć, kałychàć 
Małó dzicià u lùlcy. 
Żeny majè panièncy, 
Stàli kùdry wìcsa; 
Żenà, majà paniènka, 
Stàła czupuiycsa. 
Czèpczyk nósić, czàju prósić, 
Niejàk dastupłcsa. 

(Zachfièja Sanczukówa) 

"ka% ja u nrio- czy ni cha-dziu, da nie toa — 1a — czyu — sio. 

1 v. u nōczy 2 pod adresem E. Karskiego: oto gdzie w Nowogródzkiem lud s à k a j e! 
[M. Federowski zaliczał jak widać do sakania także wymowę — sa w bezokoliczniku, inaczej niż przyjęto 
w językoznawstwie] 

18* 
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2584. Ng. 

Żuonka mùża bìła, 
Ni nà zło uczyła, 
Załażyuszy u barónku 
Dziernó wałaczyła. 
Muż paszóu da dwóru 
Na żiīōnku skàrżyccsa, 
A pàn jamù adpawièdzieu 
Żiīōncy pakłanìccsa. 
Siadzìć żiīonka na kuciè 
Nŭożaczki padżàuszy, 

A jón jajè pieraprasìu 
Szàpaczku źniàuszy: 
Dziàkuj tabiè, majà mìła, 
Szto nìmniīoho biìà, 
Kuplù tabiè gàrniec miódu 
I kànauku piwa. 
A jà płwa ni piłà 
I pìci ni bùdu; 
A jà cibiè jak biłà, 
Tak i blci bùdu. 

2585. Ng. 

Bìła, blła żūonka mùża 
Rùki zakasàuszy, 
A jón jejè pieraprasìu 
Daj szàpaczku zniàuszy: 
Dziàkuj, majà mìła, 
Szto pamàłu błła, 
Kuplù tabiè gàrniec miódu, 
A póu gàrca piwa. 

Zu?avvo 

2586. W. Od Szydlowic 

Xu-oiu rni-nie yia—poic Syn, da,-wau-ie mnie TIL-UOU siem. 

Lubìu miniè papóu syn, 
Dawàu-że mniè rublóu1 siem, 
Ja durnàja nie bràła, 
Choć adnièńkim haràła. 
Pasówicza pradałà, 
Pahonicza naniałà. 

Miīoj pahónicz małady, 
Hani wały da wady! 
Tam wadà i tàm wadà, 
Tam dzieuczyna maładà; 
Oj, wały tam napasièsz 
Daj dzieuczynu abmanièsz. 

1 v. wałóu 
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2587. Gr. Od Krynek (w. Spodźwiły) 

Miernie. Paduszeczka 

fb wy-du ju na %u- łań- %u, raz-sy — <plu ja %ar ty, 

a dzież ma-je -pa-dzie-li —sa dzi - wo — cki — je żar ty? 

A wydu ja na hùłańku, 
Razsyplu ja kàrty; 
A dzièż majè padzièlisa 
Dziewóckije (sic) żàrty? 
A wydu ja na hùłańku, 
Pasyplu haryèszki; 
A dziè majè padzièlisa 
Dziewóckije śmièszki5 

A wydu ja na hùłańku, 
Siàdu na kałódcy; 
A kalì ja ahlenùsa, 
Abnimàjuć chłópcy. 
A wydu ja na hùłańku, 
Siàdu na hrudóczku; 
Adzia pastùch padràu chfartùch, 
A druhì saroczku. 

(Ànna Słàdka) 

2588. Sł. Od Derewny i Mołczadzi (Studerowszczyzna) 

Dzieuczynieńka, lublu ciebie, 
Ni jesz chlyèba, waźmu ciebie. 
Ni jesz chlyèba, ni pi(j) wody, 
Waźmu ciebie dla wygody. 
Dzieuczynieńka pasłuchała, 
Try dni chlyèba ni ruchała, 

Try dni, try dni i try noczy, 
Zapłakała czorny woczy. 
Dzieuczynieńka, adpuścisia, 
Idzi chlyèba nażarysia! 
Kab ja znała, kab wiedała, 
Tob ja chlyēba paniuchała. 

(Taklusia Kałmaniszka) 

2589. W. Od Świsłoczy 

Pószła maładàja zà muż za staróho, 
Ciągle dùmała daj hadàła, szto zrobici z jehó. 
Wyszczypnuła jenà kwiètku czyrwonuju, 
Puścìła na stajàczu wódu hłybókuju. 
Idziż, stary, idzì u łuh pa kalinu, 
Bo jàk ty nie pójdziesz, ja ciebiè pakinu. 
A użè staryèńkaho kóstaczki zajmàje, 
A majà maładzièńka z śmièchu pamiràje. 
Dàlej, stary, dàlej u łuh pa kalìau, 
Bo jàk ty itd. 
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A użè staryèńkaho kalèni zajmàje, 
A majà maładzièńka ad śmièchu umiràje. 
Dàlej, stary itd. 
A użè staryèńkaho pa pójas zajmàje, 
A majà maładzièńkaja z śmièchu pomiràje. 
Dàlej, stary itd. 
A użè staryēńkaho pad rùki zajmàje, 
A majà maładzièńka z śmièchu pamiràje. 
Dàlej, stary itd. 
A użè staryèńkaho pa szyju zajmàje, 
A majà maładzièńka z śmièchu pamiràje. 
Dàłej, stary itd. 
A użè staryèńkaho czupryna pływàje, 
A majà maładzièńka z śmièchu pamiràje. 
Dàlej, stary itd. 
Cipièr dziàku Bóhu muoj stary utapìusia, 
To mniè maładzièńkoj usiej świèt atwaryusia. 

2590. Od Łyskowa 

Oj, nà haryè kràsny tŭorh 
Lùdzi wiedùć i byczkà, 
Ajà swahó mużyczkà 
Predàm dzièukam na būorh. 
Czy mniè jebó i spredàć? 
Czy mniè jehó i źmieniàć? 

Czy mniè jehó starykà 
Za dàrmo addàć? 
Nichtó hrósza nie dajè, 
Nichtó dàrmo nie bierè, 
Lùdzi z byczkom na miedziè, 
A jà z mużyczkóm u biedziè! 

2591. W. Od m. Jalówki (w. Nowosady). 
Zyuj>o 

J-szou ja— sio le-szczy-no — ju, spa-t"kau-sio jon z clzieu-czy- no- ju, 

oj iu- li, oj lu—li, spa- t*kau—sio jon z dzieu-czy- mo—ju. 

Iszóu Jàsio leszczynoju, 
Spatkàusio jon z dzieuczynoju, 
Oj lùli, oj lùli, spatkàusio jon 

z dzieuczynoju! 

I skłanìusio jak nalèży, 
Spytàu dzièucza, kudà bièży. 
Ja kampàniu parucìła, 
A z daróżki nie zmyłìła. 
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Oj, jakùju biedù màju, 
Dzièuka kócham, bàbu màju! 
Ja nà bàbi nic niè tràczu — 
Predàm bàbu, kuplù klàczu. 
Klàcza zdóchnie, skùru złuplù, 
Ja zà starù młódu kuplù. 
Czeławiècze durawàty, 

Na sztó bàbu predawàci! 
Bàczać lùdzi i Boh z nièba 
Na padàtak hrószej trèba. 
A mniè màma prykazàła, 
Kab jà chłópcou ni kachàła. 
A jà chłópca cap za szyja, 
Bènda kóchać, pakùl żyja! 

(Nastula Nowikawa) 

2592. W. m. Łysków 
POUJOIÌ. Piesń dziadou;ska 

Bp że mucj, Bo żc vnubj,zpad du — szy ma— je! 

Try - mi twa-ju du sza-c%ku, da chwa-ły swa—je! 

Bóża1 moj, Bóża moj, 
Z pàd duszy majè! 
Prymì twajù dùszaczku 
Da chwàły swajè! 
Botwajà duszà 
Nacierpiàłasie, 

Srèbra da i zółata 
Naliczyłasie. 
Da użè majà dùszeczka 
Nastradàłasie (sic), 
Chóładu i hóładu 
Nacierpièłasie. 

2593. Sk. Od Suchowoli 

Palecièu Gièdroć, Gièdroć, 
Pałażyu mycku na gródź. 
Ahledzièusie Sawicki, 

Oj, nimà jehó mycki! 
A tà mycka od złóta, 
Z tylnych skorek od kóta. 

(Jan Dzieżkó) 

2594. W. Od Hnieznej 

Cyhànoczka, czórny ruod, 
Wiedzì miniè u waharód! 

U waharódzi burakl 
Kóluć miniè pad bokł. 

1 Pieśń żebraczki lyskowskiej 
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TAŃCE 

2595. Sł. Od Derewny (w. Wiszów) 
Paduszeczki 

Świnià u życi, świnià u życi, 
Parasiàta u hrèczcy, 

A muzyka bez jazyka 
Kàla pièczy trècse (sic). 

2596. Sk. Od Suchowoli 

Polka na mel. nr 932 

Pad harècham, pad walóskim, 
Piłà pìwo z Malinouskim1. 

Żèby bylà làska bóska, 
To jà byłàb Malinóuska2 

2597. 

Jak polka 

\Da za-%raj cie mu-%y —Iti, u mi-nie cy clii atoie - īi — lii, 

U nni — nie cy — ctii tra— suc - sie, % rnż-nie chìo-pcy śmie-juc-sie. 

P o l k a 

Da zahràjcie muzyki, 
U miniè cycki wielìki, 

U miniè cycki trasùcsie, 
Ź miniè chłópcy śmiejùcsie. 

1 v. Poniatóuskim 2 v. Poniatouska 
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2598. Sł. Od Rehotnej (Studerowszczyzna) 
Polka drobna na mel. nr 2740 lub 3307 

Kumà, kumà, 
Zadry nóhu! 
A kùm skàże: 
Chwàła Bóhu! 

2599. Sł. Od Rehotnej (Studerowszczyzna) 
Polka drobna na mel. nr 3275 

Siedzìć bàba na takù, A dzièd bàjki joj bàje 
Mièle, mièle tabakù, I tabàku niùchaje. 

2600. Sł. Od Rehotnej (w. Horka) 
Polka drobna na mel. nr 2740 lub 3307 

Marmùl, marmùl, mùku mièle, A pà wàdzie skàłki skàczuć, 
A pà kóli wadà wièrnie, A pà dzièukach chłópcy płàczuć. 

2601. Sł. Od Derewny (Wysock) 
Polka drobna na mel. nr 3292 

Iszou Tódar z Tadoraju, Oj, mniè łàpać prydadùć, 
Znaszlì łàpać z abóraju. Tabiè abóru zaciahnùć. 

2602. Gr. Od Krynek (Spodźwłły) 

Nie ciapièr, nie ciapièr Nie ciapièr, nie ciapièr 
Pa hrybè chadzìci, I z karóbaczkami, 
Da u wósieni, da u wósieni, Da u wósień, da u wósień, 
Jak bùduć radzìci. Ràzam z dzièwaczkami. 

(Ànna Słàdka) 

2603. W. Od Mścibowa (Wilczuki) 
Polka na mel. nr 501 

[Tekst jak w pieśni nr 2117] 

19 Lud białoruskl 
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2604. Gr. Od Krynek (w. Spodźwiły) 
na mel. „I szumić i hudzie..." 

Ty niè stoj pad aknóm, Ty niè stoj pad aknóm, 
Nie machàj pàlcam, Nie łakómajsa! 
Majè dzièci brechlìwyje, Prydzì u chàtu, paprasìsa, 
Nazawùć stàrcam. Paznakómimsa! 

(Ànna Słàdka) 

2605. W. Od Mostów 
Polka drobna na mel. nr 2740 lub 3307 

U waharódzie barkùn ródzić, Oj, nì chadzł ty dà niiniè, 
Da dzieuczyny bachùr chódzić. Majà màci nia lùbić ciabiè. 
A ty, barkùn, chuczèj raścł! Màci lùbić szaucy, kraucy -
A ty, bachùr, chuczèj chadzi! To charószyje malójcy. 

2606. Sk. Od Korycina 

na mel. mazura 

Bièda nàsza, z póstam kàsza, 
Ukłnuu sàła, lèpsza stàła. 

2607. Sk. Od Korycina 
na mel. mazura 

Nàsza Hàńdzia kuczaràwa Jak rèszato padzierècsie, 
Pad rèszatam naczewàła. A dzièż Hàńdzia padzièniecsie ? 

2608. W. Od Szydłowic (w. Bancerowszczyzna) 
na mel. krakowiaka 

Stary że jà, stary, Chto miniè padhólić? 
Bróda u mniè sìwa. Dzieuczynièńka młła! 

2609. Sł. Od Korycina 
na mel. krakowiaka 

A nàszyje chłópcy Chódziać pa zapłóciu, 
Nie wielìkaho zróstu, Dràpajuć karóstu. 
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2610. Sk. Od Korycina 
na mel. mazura 

A dzièd bàbi sànki ràdzić, Pastój, dzièdu, nie pajèdu, 
Na jermàlak paprawàdzić. Skażù tabiè swajù biedù! 

2611. Sk. Od Korycina 
na mel. mazura 

A dzièd bàby z tarhù klicza, Jeszczè, dzièdu, nie parà, 
Bàba jemù dùlku tycza. Jeszczè piwa nie piłà. 

2612. Sk. Od Korycina 
na mel. mazura 

Ach, jà bièdna nieszczaślìwa, To jà jehó zamaróżu; 
Paszłà zà muż za Rusina, Oj, jà i chàtu zaszczaplù 
Rusin pójdzie na staróżu, I Rusina nie puszczù. 

2613. Sk. Od Korycina 
na mel. mazura 

Dziewùleńko majà miła, Żeb chodzili chłópcy czàsam. 
Czym ty brówa paczarniła? Paszmarùju rùki łójem, 
Paczarnìła kaparwàsam, Bùduć chadzìć chłópcy rójem. 

2614. W. Od Rosi (w. Nowiki) 
Walc 

Byu Nièmczyk, padpàlczyk1, Na kóńcu razwita, 
Źwiu pùżku jak pàlczyk; Rzemièniem padbita. 

(Zósia Żàwaranczycha) 

2615. W. Od Hnieznej (w. Kusińce) 
Kozak na mel. „Oj hudzie, oj szumić..." 

A muoj mużyk dóbry byu, A jón mùchami haràu, 
Sałómiany wały2 mieu; Kamaràmi pahaniàu. 

i v. padpàrczyk (?) 2 v. sachù 

18* 
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2616. Sł. Od Kozlowszczyzny 
Kozak 

Chódzić bùsiał pa bałóci, Trawù smycza, u sràku tycza, 
Rabóty ni màja: Pàlcam papichàja. 

2617. W. Od Rosi 

Polka? 

Macièju złodzièju, Pad dùbam z Jakùbam 
Dzie żónku padzièu ? Każùszkiem nakryu. 

2618. W. Od Podorowska 

Polka na mel. nr 2123 

Oj, nà dwaryè wiècier hudziè, Majà sùczka biełaszywa 
Daczkù bierùć, màci tużyć. Twajù czórnu zaduszyła. 

2619. 
Polka drobna na mel. nr 3302 

Oj, hulàła, hulàła, A jàk mùża dastàła, 
Pakùl mùża dastàła. To hulàci prestàła. 

2620. W. Od Porozowa 
Polka rŭouna na mel. nr 146 

Oj, Tacjàno, Tacjàno, Brèszesz, brèszesz dereszè, 
U ciebiè u chàci pahàno. U miniè u chàci charaszè. 

2621. W. Od Hnieznej (Święcica) 
Polka na mel. nr 2831 

Ja siedziàła za krasiónkam, Biła, bìła, blła, bìła, 
Blła miniè matusiónka. Na sztó czałnyczkà zhublła. 
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2622. Sł. Od Zdzicciola 
Polka? 

Kaciaryna — maciaryna, Oj, ty jèła syrowatku, 
A jà bàćkou syn. A jà z màsłam syr! 

2623. W. Od Hnieznej 
Polka?namel. nr 102 

U nidzièlu plła, A wàutórak snapóu sórak 
U panidzièłak spàła, Pszanìcy nażàła. 

2624. W. Od Podoroska 
Polka na mel. nr 4004 

Hop, hop, hopakà! 
Prymì, màci, prymakà! 
Jak niè prymiesz prymakà, 
To jà zrablù bajstrukà! 

2625. W. Od Rosi (Krasna) 

Polka 

Aleksàndar, miībj synoczek, 
Papierówy kazyróczek. 
Ty chwaróba, ty parszywa, 
Kab ciè skułà zaduszyła! 

2626. W. Od Łyskowa 
Polka drobna na mel. nr 2740 lub 3307 

Dzieuczynièńko, hulàj, hulàj, Szto tó byłób za hulànie, 
Tylko da siè nie prytùlaj! Kab niè byłó prytulànie. 
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2627. W. Od Szydłowic 

Zxoaujo.Polka 

Co to u dja-ota za %a—la—sa ni da do-mu, ni da īa - sa? 

Jt ckto je- dzie, to szma-ru-je, a ckto ìu-%ic, to ca — iu—je. 

Co tó u djàbla za kalàsa, 
Ni dà dómu, ni dà làsa! 
A chtó jèdzie, to szmarùje, 
A chtó lùbić, to całùje. 
A jà jèchau, to szmarowàu, 
A jà lubìu, to calowàu. 

Szarlatan 

2628. Pow. Lidzki1 

(Jaroszewicz) 

1 tak jak go grają w paraf. Wasiliskiej 
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2629. W. Od Szydłowic 

Zyvuo. Szar la tan 

Ba- %cc ra %a %u- pi — ła, try %a — piej %i da-ła; 

\ni cha- cizu ra% tan-ca—toac, %a — ìa no-"hu ad-cia-ła.ì 

Bàba ràka kupìła, 
Daj i try hrószy dàła. 
Ni chacièu rak tancawàć, 
Bàba nóhu adciałà. 

Oj, czy rak, czy ni rak, 
Aby jùszaczka; 
Czy dwaràk, czy duràk, 
Aby dùszaczka. 

2630. W. Od Wołkowyska i Rosi 

Miernie. Szarlatan 

rūa — cì sta ra, da cz.%a ma ła, 

a ja, tna- ła — dzien — %a, %ro sna t%a . ła. 

Màci stàra, daczkà màła, 
A jà maładzièńka krosna tkàła. (2 r.) 
Krósna tkùcsia, nìtki rwùcsia, 
Za mnóju maładóju chłópcy ujùcsia. 
Oj, czy ujèciesie, ci nì ujèciesie, 
Wy nà miniè maładùju da nì nadzièjciesie! 

2631. W. Od Międzyrzecza 
Mazur 

Ślepy Mazur doji krowa, 
To za ogon, to za głowa: 

Stoj, stoj siwa, tpruśka, 
Nie pobij-że mnie garnuszka! 
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2632. W. Od Zelwy, Miedzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 

ÌWsie-niach wo-da, wstan-ci wo— da, na tne-xoi czVi 

ńie-ioy-go da; trze-^oi-cxlii rnam, ipon-czo-SKIÌÌ nnam, 
Przyśpieuj 

chło-pca ni tnam, nie wy-trzy— mam,ì ram ta- ra — raitd. 

W sieniach woda, w stanci woda, 

Na trzewiczki niewygoda; 

Trzewiczki mam, ponczoszki mam, 

Chłopca ni mam, nie wytrzymam! 

(Teresa Kołłupajlina) 

2633 a. L. Od Wasiliszek 

P o l k a t r a m b l a 1 

i Polka, którą z upodobaniem szlachta okoliczna tańczy. Jest to jedna z pierwszych polek, którą w okolicy 
tej przed 12 laty zaczęto tańczyć. 
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2633 b. W. m. Świsłocz 

Tempo krakowiaka. Zaja^c * 

'Jla gè-re} gó - re czku... 

Na góre, górèczku sièdzi zàjąc, 
Swóim biàłym nóżkiem przebieràjąc; 
Żeb jà tàkie nóżki miàła, 
Tob jà sàma przebieràła. 

(Stèfka Znajdzìnska) 

2634 a. L. Od Wasiliszek2 

Slaroświecki v, Polka starośvuiecka 

(Jaroszèwicz) 

2634 b. L. Od Wasiliszek 

r i r u c i o ł k a 

(Jaroszèwicz) 

i K)adą na krzyż 2 polana, staje naprzeciw dwoje i przebierają nogami niby kozaka ponad polanami. Można 
tańczyć i jednemu, kto zaczepi daje fant. Tańcząc śpiewają. 2 Tańczą w lewo jak oberka. 

20 Lud t)iałoruski 
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2635. L. Od Wasiliszek 

Angleza (promanada.) 

^m 
Zar, mct.— ci, fea — pu-ści — cu, żar, •ma — ci, bu — ra—icie 

IVy-pukc mia-m,ie, na IVIL-U. — cu, %ab lu-%i—U ckua-ra—%.ie. 

Żar, màci, kapuścìcu, 
Żar, màci, burakiè! 

Wypuść mianiè na wùlicu, 
Kab lubìli dwarakìe! 

(Jaroszèwicz) 

2636. L. Od Szczuczyna 

Krakowiak 

Zieleni sie trawka 
Pomiędzy błotami, 

Cóż komu do tego, 
Że my sie kochamy! 

2637. W. Od Szydłowic 

Krakowiak 

Sìni uoczy, słni, 
A twàr zapalóny; 

Chtóby mnie niè kóchał, 
To byłby szalóny. 

2638. W. Od Szydłowic 

Krakowiak 

Panienèczka łàdna, 
Co ty bèndziesz jàdła? 
Harószek nie uródził, 

Kapùsta przepàdła. 
A u kapùści hóła kość, 
I nà tùju prybyu hość. 
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2639. W. Od Międzyrzecza 
Krakowiak 

Hej do tej, Kaziu, do tej, Na szyi korale, 
Co ma pierścień złoty, Zęby jak ufnale! 

2640. L. Od Wasiliszek 
Krakowiak 

Czarne oczki mamy, Co komu do tego, 
Czarnemi patrzamy; Że my sień (sic) kochamy! 

2641. W. m. Roś 
Krakowiak 

Świèci mièsiąc, świèci Zakóchać sie łàtwo, 
Kóło mójej stùdni; Ale rózstać trùdni. 

2642. W. Od Mścibowa 
Krakowiak 

A mój miły charószy, Apałàła aczyma, 
Kupiła ja zà hrószy, Zarablàła pleczyma. 

2643. W. Od Szydłowic 

Krakowiak 

A wièdaj ty, dùrniu, Kab haryèłki czàrku, 
Szto jà ciebiè lublù! Tob jà napiłàsie; 
Kałà cibiè stóju, A zà dóbrym mùżam, 
Ź cibiè śmièszki stróju. Tob jà nażyłàsie. 

2644. W. Od Szydlowic 
Krakowiak 

Paniènko, paniènko, Nosłcie, nosìcie, 
Na có wy dufàcie? Później maglujècie, 
Na tyje spadnìcy, Lùdziam powiadàcie, 
Szto pà jèdnej màcie? Szto pà nówaj màcie. 
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2645. W. Od Mścibowa 
Krakowiak 

Kachànaczku charószy, Apałóła aczyma, 
Kupìła cie zà hroszy! Zarabìła pleczyma. 

2646. W. Od Mścibowa 
Krakowiak 

Z hóry, z hóry wadà cieczè, Panidzièłki póścił, 
Na dalìni kóścioł; A utórki sùszył, 
Ja zà ciebiè, majà miła, Badàj cibiè, majà mlła, 
Panidzièłki póścił. Paràlusz narùszył! 

2647. W. Od Szydłowic 
Krakowiak 

Kawalerska mina, Panienko, panienko, 
Do góry czupryna, Popsuta sprenźyna. 
Przy boku łańcużek, Na co jego nosić, 
A zegarka nima. Kiedy on popsuty, 
Paniczu, paniczu, Pradàj jehó Źydam, 
A która godzina? Da kùp sobie buty! 

2648. Sł. Od Zdzięcioła 
Kruc[iołka] na mel. nr 2440 

Tupù, tupù pa muràwi, Ni tàk màmi, jak tatówi, 
Ni każècia majój màmi! Szto dàm bùsi żaunierówi1. 

2649. Sł. Od Zdzięcioła 

Tancùjcie, parszyucy, Katóry najbiīolszy, 
Jak jèden, tak uszyscy! Parszywiac najhūorszy. 

i v. saldatówi 
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2650. Sł. Od Zdzicciola 
Kruc[iołka] na mel. nr 449 

Hraj, muzyczka, na paràdu, Jak ukràdu, tabìe dàm, 
Ja u màmy nièszto ukràdu! Aby ty charoszó hrau. 

2651. Sł. Od Zdzięcioła 
Kruc[iolka] 

Hulàj, hulàj, moj kochànku, Czórna wiīouna pakruczóna, 
Czorna wiīouna na barànku; Ja dziauczyna zaruczóna. 

2652. Sł. Od Zdzięcioła 
Kruc[iołka] na mel. nr 2440 

Oj, cipièr ja naskaczùsia, Anì swiókra, anì mùża, 
Jak nikóho ni bajùsia. Bùdu hulàć, pakùl dùża! 

2653. W. Od Mścibowa 
na mel. nr 200 

Kacieryna — macieryna, Kacieryni syrowatka, 
A jà baćkóu syn. A mniè màsło (i) syr. 

2654. L. Od Wasiliszek (w. Korewicze) 
Polka drobna 

Oj dziùk, dziùk, oj dziùk, dziùk, Oj dziùk, dziùk, oj dziùk, dziùk, 
Lyèpszy chłópiec jak dzieuczùk! Lyèpszy dzieuczùk jak chłapczùk! 

2655. Sk. Od Suchowoli 

Mazur? na mel. nr 3302 

Czórny bàćko, czórna màci, Czórny sam, czórnu uziàu, 
Kazàli mnie czórnu uziàci. Czórny pop szlùb dawàu. 
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2656. Sk. Od Suchowoli 

T e m p o m a z u r a . M a z u r e k 

JVa do-li — n i %a-lu-ża, ìe-iyc $a- %a nie- du-ia, 

ja% mu-zy — %i %a- czu-je, 

Na daltni kałùża, 
Leżyć bàba nidùża; 

1e- cić, pier — dziè, łan- cu-je, 

Jak muzyki zaczùje, 
Lecìć, pierdzìć, tancùje. 

2657. W. Od Mścibowa 
Polka drobna na mel. nr 2667 

Lùdzi jèduć pa sièno, 
A mniè balìć kalèno. 
Prruć myc buhajà, 
Kudy lùdzi, tudy ja! 
Lùdzi jèduć pa rńtìod, 

A jà biehù na pieród. 
Prruć myc (jw.) 
Lùdzi jèduć pa drówa, 
A mniè ciàżka daróha. 
Prruć myc (jw.) 

2658. W. Od Mścibowa 
Polka drobna na mel. nr 3275 

Czuch, czuch, lapaczyna, 
Ty parobak, ja dzieuczyna; 

Ty parobak da raboty, 
A jà dzièuka dla achwŭoty! 

2659. W. Od Szydlowic 

Pol[ka] drob[na] na mel. nr 3291 

Oj ty kazàu: waźmù, waźmù, 
Jak nà póli żyto pażnù. 

Żyto pażàu, kopy zwióz, 
A dzièuczyni fìga u niīos. 

2660. W. Od Mścibowa 
Pol[ka] drob[na] na mel. nr 2740 lub 3307 

A Bóże muoj, szto Buoh dau, 
Lubìu bièly, czórny uziàu. 

Lubìu sabiè paniènaczku, 
A uziàu żŭonku cyhàneczku. 
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2661 W. Od Porozowa 
Poł[ka] drob[na] na mel. nr 2740 lub 3307 

Kałà dùbu, kałà hràbu, 
Caławàli chłópcy żàbu. 

I dùmali, szto paniènka, 
Aanóż żàba zielenièńka. 

2662. W. Od Szydłowic 
Pol[ka] drob[na] na mel. nr 2740 lub 3307 

Dzieuczynièńka majà lùba, 
Nabrachàła twajà hùba, 

Nabrachàła na miniè, 
Szto jà chadzìu da cibiè. 

2663. 

Zyuuo . Po lka pou>ażna 

Jłan-dziu,3ian-dziu, ja cie, py — tarn, dzie pa—dtia-ła faj-lca, ty — tonl 

ja scho-wa — ła do "ka- pci,u,-l:a, IAO - 'mu trze- ia, nie-chai szu-%a! 

Hàńdziu, Hàńdziu, ja ciè pytam, 
Dzie podziàła fàjka, tytoń? 

Ja schowàła do kapszùka, 
Kómu trzèba, niechàj szùka! 

2664. W. Od Szydłowic 
Pol[ka] drob[na] na mel. nr 2740 lub 3307 

Hulàj, hulàj, moj najmìlszy, 
Jak ty zhlniesz, bùdzie ìnszy! 

I pieknièjszy, i dà dùszy, 
I dà sèrca pryjemnièjszy. 

2665. W. Od Mścibowa 
Pol[ka] drob[na] na mel. nr 2720 

Skaczy, skaczy, dùrniu, 
Bo ty takl udàusie! 

Usiè lùdzi na raboci, 
A ty razhulàusie. 
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2666. W. Od Mścibowa 

Papówa najmyczka 
Pradawàła jàbłyczka: 

To pà grószu, to pà dwa, 
Kab charósza byłà. 

2667. W. Od Szydłowic 
Zyuuo 

fl. ja. do ora-"ko ro — duf pju %.a-reł %u jak 100- du, 

ta - chi -liu- szy—sie u %u-to —cza% pa try czar-ìci u ra - to — czalć 

A jà dóbraho ródu, 
Pju haryēłku jak wódu, 

Zachllìuszysie u kutóczak, 
Pa try czàrki u ratóczàk. 

2668. W. Od Mścibowa 
Pol[ka] drob[na] na mel. nr 1354 

Haryć ahóń za haróju, 
Ja nì bàczu za biedóju; 

Haryć ahóń za lesàmi, 
Ja nì bàczu za ślezàmi. 

2669. W. Od Mścibowa 
Pol[ka] drob[na] na mel. nr 3271 

Chacacà, chacacà! Chłópiec driīou nasieczè, 
Lyēpszy chłópiec jak dzièucza; Dzièucza chlyēba napieczè. 

2670. W. Od Mścibowa 

Zyux>. Pol[kaJ ( W b [ n a J 

Dzie ty je-dziesz, moj Jtcb-imier-liuì Ci pa ba-ou, ci pa dxieu-"ku? 

"ja% N pa ba-bu, to wier-ni - sia, jalc pa. dv.ieu.-1iu, to %a-fii—sia. 

Dzie ty jèdziesz, moj Kaźmièrku? 
Ci pà bàbu, ci pà dzièuku? 

Tak pà bàbu, to wiernlsie; 
Jak pà dzièuku, to żenìsie. 

http://dv.ieu.-1iu
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2671. W. Od Mścibowa 
Pol[ka] drob[na] na mel. nr 3275 

Oj mój Antóś milùsieńki, Ni atós, ni kalós, 
Jakì-żeż ty malùsieńki! (U)chaplu czort dy-j paniós. 

2672. W. Od Mścibowa 
Pol[ka] drob[na] na mel. nr 2740 lub 3307 

A u harodzi barkùn ródzić, A ty, barkùn, chuczèj raścl, 
Da dzieuczyny chlópiec chódzić. A ty, chłópiec, czaścièj chadzì! 

2673. W. Od Szydłowic 
Pol[ka] drob[na] na mel. nr 2742 

Oj paniènko, paniènko, Balìć sèrco i duszà, 
Balìć że mniè serdèńko; Bo paniènka charaszà. 

2674. W. Od Mścibowa 
Pol[ka] drob[na] na mel. nr 3271 

Jàsio charaszèńki A Antón pad bakà: 
Wiou kazù za różeńki, Dawàj, kazà, małakà! 

2675. W. Od Mścibowa 
Polka żwawa na mel. nr 3275 

Jak nà łàucy leżàu, Jak wywieźli za siełó, 
Tady miniè żal bràu; To mniè stàło wiesiełó. 

2676. W. Od Mścibowa 
Pol[ka] drob[na] na mel. nr 3291 

Oj, pajdŭ ja kàła sàdu, Jak nasiàdu, zaśmiejùsie, 
Kahó znajdù, to nasiàdu; Bo nikóho ni bajùsie. 

21 Lud białoruski 
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2677. W. Od Mścibowa 
Pol[ka] drob[na] na mel. nr 3270 

Na darózi kałùża, Jak wiesièlo1 paczùje, 
Majà bàbka nidùża: To nà dùbi harcùje. 

2678. W. Od Mścibowa 
Pol[ka] drob[na] na mel. nr 2740 lub 3307 

A Marùsia żyto żnie, Cztyry dziàki, piàty pop, 
Sierpà u rùki ni bierè, Hópa hópa pa, 
A zà jèju husty snuop: Try dnì świàta u papà! 

2679. W. Od Mścibowa 
Pol[ka] drob[na] na mel. nr 2740 lub 3307. 

Hulàj, hulàj, mūoj najmłlszy, Bùdzie ìnszy i milèjszy, 
Jak ty zhlniesz, bùdzie ìnszy! I dà syērca prychilnièjszy. 

2680. W. Od Mścibowa 
Pol[ka] drob[na] na mel. nr 3275 

Antón kazù wiedziè, To zà róhi, to zà nóhi, 
Tprùc* myc kazà nie jdziè**. Kab jak chuczèj da daróhi. 

[W pieśni nr 2695: * tpruć ** idziè] 

2681. W. Od Mścibowa 
Pol[ka] drob[na] na mel. nr 2742 

Oj pajèchau, pajèchau, Jak ty majó sèrdeńko 
Badàj ty nl wrocił! Na wièki zasmùcil! 

2682. W. Od Mścibowa 
Pol[ka] drob[na] na mel. nr 2740 lub 3307 

Biedà miniè spakusłła, Rusìn paszóu pastaràżu [!], 
Szto jà paszłà za Rusìna. A jà nóhi pamarożu. 

1 v. muzyki 
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2683. W. Od Mścibowa 

Pol[ka] drob[na] na mel. nr 3275 

Źàlże mnie nà kàczara, 
Żàlże mnie nà kàczku; 

Żàlże mnie nà dzièuczynu, 
Na tùju lajdàczku! 

2684. W. Od Mścibowa 

Pol[ka] drob[na] na mel. nr 3270 

Dzieuczynièńko ty majà, 
Ni dałà mnie spakajà, 

Ni dałà mnie u noczy spać, 
Mùsieu ciebiè kałychàć. 

2685. W. Od Mścibowa 

Pol[ka] drob[na] na mel. nr 2740 lub 3307 

Jak dzièń, tak i u nóczy 
Wypłakała czórny uoczy. 

Czórny óczy jak jà samà 
Na papièry napisàna. 

2686. W. Od Mścibowa 
Pol[ka] drob[na] 

Oj ja, oj ja warszawianka, 
Mam fartuszak po kolanka, 
Cztyry syry, dzban maślanki, 
Cały posag warszawianki. 
Do pierszego siąda bokiem, 

Na drugiego spojrza okiem, 
A trzeciemu dam busiaka, 
Z czwartym pujda krakowiaka, 
Z piątym benda rozmawiała, 
Z szóstym benda szlubawała. 

2687. W. Od Wołkowyska 
Pol[ka] drob[na] na mel. nr 3275 

Paharyèli chamuty, 
Paharyēli lèjcy; 
Tut majà dzieuczynieńka, 
Tut majà syērco! 

Tut majà radzìmańka, 
Tut majà màci; 
Tut-że mniè pici, jèści, 
Tut-że mniè hulàci! 

21* 
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2688. W. Od Wołkowyska 

Polka na mel. nr 2742 

A àd plwa żywót balić, 
A àd miódu haławà, 
Dàjcież mnie haryèlicy, 
To jà bùdu zdarówa! 

U nidzièlu piła, 
Panidzièlak spàła, 
A u wautórak snapou sórak 
Pszanicy nażàła. 

2689. W. Od Porozowa 

Zyux).Pol[kaJ 

TĪLam-ciu, %a - zak hu - la - je: hra-Szczac u je - Tio %ro — sxy, 

och jon czor—ny, u>o-Ìas czar— ny, na lì - co cha — ro — s zy . 

Màmciu, kozàk hulàje, 
Braszczàć u jehó hrószy. 
Och, jón ciómny, wółas cziīōrny, 
Na licó charószy. 

Żupàn kósy, żupàn kósy, 
Jon màje ziloty. 
Och, jón hràje i śpiwàje, 
Zadajè achwuoty. 

2690. W. Od Rosi 
Pol[ka] drob[na] na mel. nr 3270 

A Bóża muoj, adnà u chàci, 
Nie dàm ràdy kacieniàci! 

I piszczyć, i dzierècsa, 
I zà chfartùch bierècsa. 

2691. W. Od Szydłowic 
Pol[ka] drob[na] na mel. nr 2694 

Kawalù, kawalù, 
Akùj że mniè bŭojku! 

A jà tabiè zapłaczù 
Zawióuszy pad chwŭojku. 

2692. W. Od Szydłowic 
Pol[ka] drob[na] na mel. nr 2694 

Bóndaru, bóndaru, 
Nabłj mnie dajnku! 

A jà tabiè zapłaczù 
Padniàuszy spadnicu. 
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2693. W. Od Szydłowic 
Polka na mel. nr 2742 

Co to było u pióntek? 
Ja zrobìła paczóntek. 
Co to było u subóta? 

Ja skonczyła robóta. 
Co to było u nidzièla? 
Ja zławìła zładzièja. 

2694. Od Szydłowic 
Z y u ? o 

Jia — wa- lu, %a — wa, — lu, na — hij — że mnie ho — czku, 

Kawalù, kawalù, 
Nabìj-że mniè bóczku! 

A jà tabiè zapłaczù 
Padniàuszy saróczku. 

a ja ta — bie za — pła - czu pad-niau-szy sz — ro — czliu. 

2695. W. Od Mścibowa 
Polka na mel. nr 3271 

[Tekst jak w pieśni nr 2680] 

2696. W. Od Wołkowyska 
Zt}ruo 

a u dzieu-czy- ny czuor-ny uo —czy, %iń, inorh rta je —"ho. 

A u kazakà żóuty bóty, 
Dyp, dyp1 na siełó! 

A u dzièuczyny czuorny uoczy, 
Kiń mórh na jehó! 

2697. W. Od Rosi 
Polka drob[na] na mel. nr 2740 lub 3307 

Dzieuczynièńko ryża, blàda, 
Ja dà cièbie kóniam jàda; 

Ja konika ni żałùje, 
A nà szàbas maszerùje. 

i v. tup, tùp 

A u%a-za-%,a żou — ty lo—ty, dyp, dyp na sie — ło; 
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2698. W. Od Wołkowyska 
Polka drobna na mel. nr 3270 

Sześć dzion małacìła, 
Sarakóuku zarabìła 

I spadnicu z chfalbanàmi 
Prahulàła z chfurmanàmi. 

2699. W. Od Szydłowic 
Polka drobna na mel. nr 2129 

Kury hryku pataptàli, 
Chłópcy spadnìcu padràli. 
Szto chóczecie, to rabiècie, 
A spadnìcy nie dzieryècie. 

2700. W. Od Rosi 
Polka żyuja 

K mnie tna-Ŭca pry-%a - za — ła, Vab cie -%a — t%a za—ha-nia~ ta. 

2701. W. Od Świsłoczy 
Walc na mel. nr 2702 

Tancùjcie, parszyucy, 
Jak jèden, tak uszyscy. 
Tancùjcie, walcùjcie, 

Trzewłczków ni psùjcie. 
Mam bràta Kondràta, 
Trzewìczki nałàta. 

Piy-dzi, pry-dxi na a — ho— ru, ja z ta — %o — ju ria- ha— wo — ru. 

A mniè màtka prykazàła, 
Kab cielàtka zahaniàła. 
Prydzì, prydzì na abóru, 
Ja z tabóju pahaworu. 
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2702. W. m-czko Roś 

T e m p o Tjualoa. \Sfalc 

Ska — %a — ła ma — zu — ra, pa — oi — ia pa — zu — raj 

ska — %a — ła wal— czy — lca, pa — %i — ła pal — czy — %a. 

Skakàła mazùra, 
Pobìla pazùra; 
Skakàła wàlczyka, 
Pobìła pàlczyka. 

2703. L. Od Wasiliszek, Nowego Dworu (w. Zaprudzienie), par. Walorka 

Jia-sze-rye, ka-szye-re, da nie ra — no za-cza-2e., 

Kaszeryè1, kaszyèrè, 
Da niè ràno zaczalè (?), 
Da niè ràno zaczalè, 
Bóchan chlyēba ścielè. 
Na sałómcy leżàu, 
Jak sabàczka dryżàu. 

Jiab ni rolc nie plemia... 

Kab2 nì rok, niè plemià, 
Pależàuby hałamià. 

(Jaroszewiczowa) 

i Powoli chodząc do koła śpiewają. 2 Okręcając się. 

file:///Sfalc
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2704. Od Narewki (w. Łuka) 
Kozak na mel. „Oj szumić, oj hudzie..." 

Maładzièńki Ramàn I kapùsta majà, 
Na kapùstu haràu, I kaczànie majè, 
Maladzièńku dzieuczynèńku I dzièuczyna czornobrywa, 
I sadzìci najniàu. I kachànie majè. 

(Kàsia Rabczèuska) 

2705. W. Od Hnieznej (w. Kusińce) 

Polka 

Prydzl, prydzł kawalóu, 
Warónikou nawarù! 
Pryszou kawàl, paświstàu, 
Warónikou ni dastàu. 

(Stèfka Mlśczycha) 

2706. W. Od Hniczncj (w. Kusińce) 
Polka 

Paszłà dzièuka pa wódu, 
Uwalìłasie u kałódu. 
Rabìu chlópiec klùczki, 
Dastawàu za rùczki. 

(Stèfka Mìśczycha) 

2707. W. Od Jałówki (w. Nowosady) 
Kruc[iołka] na mel. nr 2712a 

Za czatyèry kapièjaczki, 
Za póu kwàrty haryèłaczki 
Papachódzisz, papanùdzisz, 
Pakùl miniè lubìć bùdziesz. 

(Nastùla Nówikawa) 
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2708. W. Od Jalówki (w. Nowosady) 
na mel. nr 2710 

Och1 ty czumàk nieszczaślłwy, 
Chódzisz z żàlu lèdwa żywy! 
Cipièr że jà paklaniùsie, 
Ja nikóho ni bajùsie. 

(Nastùla Nówikawa) 

2709. W. O d Jałówki (w. N o w o s a d y ) 

T e m p o k r a k o t u i a k a . K r a k o u u i a k 

J/o — czen-ka ma Ca, ma — ła, ja ta — je ni spa — ła. 

Nóczeńka màła, małàja, 
Ja tàje ni spàła. 

Pryspary, Bóża, nuoczy 
Na majè czuorny óczy! 

(Nastùla Nōwikawa) 

rry - spa — ry, Bo - %a, •=,, no czy na ma-je czor—ne o czyl 

2710. W. Od Jałówki (w. Nowosady) 

Zyuńej. BałeuSas ' 

J,u-dzi ka - żuć i rta-wo- rac, szto ja za muż ni paj - dtt, 

och, pa - sa-dżu Wa — si - leń - %u u wi- sznio- tva. —TTIU sa-du! 

Lùdzi kàżuć i hawórać, 
Szto jà zà muż ni pajdù. 
Och, pasadżù wasìleńku 
U wiszniówamu sadù! 

Oj, wasìlka majà 
I Wasìlko pry mniè; 
Lìcho jehó bàćka znàje, 
Spadabàusie jon mniè. 

(Nastùla Nówikawa) 

1 Taniec miejscowy 

2J Lud białoruskl 
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2711. Gr. Od Krynek (w. Spodźwiły) 

Zuvuiej. Sz,upladka1 

jvd — czy — ni o — %no, %ah iy — ło Wk — dmo! 

J/ie — chąj ja, pa — hle — dżtt % %im ja sie — dżu, 

Adczynì aknó, kab byłó wldno, 
Niechàj ja pahledżù, z kim jà siedżù: 
Ci z siemianìnam, ci z dwaranlnam ? 
Padóbnie, matùlu, z wójtawym synam. 

(Ànna Słàdka) 

2712 a. W. Od Jalówki (w. Nowosady) 

Zu,u;o. Kruc [iołka J 

Jł — so —wy — je iva-TO — cie-czka, tru-dno ick pa — pier ci, 

Asówyje warócieczka, 
Trùdno ich papièrci; 

Palubìta kawalyera, 
Uzialì jehó czèrci. 

(Nastùla Nówikawa) 

2712 b. Sk. Od Suchowoli 

Z u UJ> o l o u k a c z u k i 

Tańczą 2 pary tak jak kadryla 

pa, — īu — hi — ła IÌCL — %oa — ìye — ra, uzia - īi je — Tio czer — ci. 
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2712 c. Sł. Od Zdzięcioła 
Kupiec 

2713. Słc. Od Lachowicz 
na mel. nr 137 

Czużà żónka jak ujuon ujècca, 
Majà szèlma ni pawièrniecca. 

Polks 

2714. W. Od Łyskowa (w. Kowalowce) 

2715. Sk. Od Suchowoli 
Miernie. Wr óbel 

Zywo 

22* 
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2716. Sk. Od Suchowoli 

ZA)UJ)O. Mikita 

2717. Sk. Od Suchowoli 
Zyuoo. CyKàr i 

2718. Sk. Od Suchowoli 

Sàuka 

2719. Sł. Od Rehotny (w. Studerowszczyzna) 

]^JiU— ka-rye-%u <pie- tu~szo%, czyr— wo-nień-%i hre — ou— szok, 

Ita - le rye czki pa—szou, sa,- hie. ku- ra —cz%u znct-sxou.ì 

Kukaryeku, pietuszók, 
Czyrwónieńki hrebuszók! 

Kalè ryeczki paszóu, 
Sabiè kùraczku znaszóu. 

(Halóna Leukièwiczycha) 
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2720. W. Od Hniezny 

Zyujo. K a z à k bàbski v. Szlachècki 

Ba - oa, ra ka lcu - pi — ìa, try %a. — piej %i da — ia 

Bàba ràku kupìła, 
Try kapièjki dàla. 

2721. W. Od Świsłoczy, Porozowa 

Mikita 

\Za ha-ro-ju uńe-cier wie-je, tam 7ìli-%i — ta ży - ta sie-je... 

Za haróju wiècier wièje, 
Tam Mikìta żyta sièje, 
Mikita czykìta. 
Nie jà, to mŭōj tàta 
Sièje żyta na làta. 

Zvuaujo 

2722. W. Od Szydłowic 

jt u po — ìi chmiel- n i — cwli, ckmiel-ni — c%ok, 

cwm - OCLT, cum, — bar, chmiel-ni — c%o%, chmiel-ni— c%o%\ 

Aj u póli chmielniczók, chmielniczók, 
Cùmbar bùmbar, chmielniczók! 
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2723. Sł. Od Nieświeża 
Kruc[iołka] na mel. nr 82 i 2107, 2736 

Ty dzièuczyna, ho hà ho! Biez kaszùli, biez partók, 
Prymi mianiè hółaho! Ażanìusia jak czartók. 
Choć kaszùli ni màju, Biez wusóu, biez barady, 
Żanìcisie dùmaju. Ażanìusia jak czórt małady. 

2724. Słc. Od Nieświeża 
Kruc[iołka] na mel. nr 2734 

Ot ciepièr mnie pahulàci, I paścièle, i apràniè, 
Jak u mieniè swajà màci: I śpł, dónka, jeszczè ràna. 

2725. Słc. Od Nieświeża 
Kruc[iołka] na mel. nr 82 i 2107, 2736 

Iszóu, iszóu daróhaju, Lubtu, lubiu charószaju, 
Da uwalìusie u jàmku; Ażnó uziàu Cyhànku. 

2726. Słc. Od Nieświeża 
Kruc[iołka] na mel. nr 82 i 2107, 2736 

Pytàłasie màci u daczkì1, Nie sadzìła, jaj niè bùdu, 
Ci sadzìła daj huroczki. Būoh wièdaja, dzie jà bùdu. 

2727. Słc. Od Nieświeża 
Kruc[iołka] na mel. nr 2734 

Ot ciepièr ja naskaczùsie, Ot ciepièr ja pahulàju 
Jak nikóho ni bajùsie. " Jak ùtaczka na dunàju. 

2728. Słc. Od Nieświeża 
Kruc[iołka] na mel. nr 82 i 2107, 2736 

U sièradu radzìłasia, I kasìć, i haràć, 
Na usió dzièło zhadzlłasia: I dà karczmy bóso drać. 

1 v. dóczki 
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2729. Słc. Od Nieświeża 
Kruc[iołka] na mel. nr 82 i 2107, 2736 

Jaj u dziauczyny naczawàu, 
Jaj u dziauczyny uplusia, 
Jaj z dzieuczynaju szalèu, 
Szàpaczki zabyusia. 

2730. Slc. Od Nieświeża 
Kruc[iolka] na mel. nr 82 i 2107, 2736 

O muzyka, da dalbūoh, 
Da nì żałùj maìch nūoh! 
Majè nóhi ni balàć, 
Jeszczè chóczuć pahulàć. 

2731. Słc. Od Nieświeża 
Kruc[iolka] na mel. nr 82 i 2107, 2736 

Da cł u wàs, da cì u nàs, 
Da usió póle róuna; 
Da cì u wàs, da cì u nàs 
Pahulàci wólnie. 
Da cì u wàs, da cł u nàs, 
Da nà póli jaławièc; 

Da cl u wàs, da cì u nàs 
Pa szèlahu maładzièc. 
Da cì u wàs, da cì u nàs, 
Da nà poli jèłka; 
Da cł u wàs, da cł u nàs 
Pa stó rublèj dzièuka. 

2732. Sł. Od Lachowicz 
Kruc[iołka] na mel. nr 82 i 2107, 2736 

Na wiesièlji byłà, ni pałùdnawała; 
Pamalèńku skaczù, bo jà jèści chaczù. 
Kab jà jèści ni chacièła, 
Tob jà wyszaj padlecièła. 

Kab niè skiypka, kab niè bas, 
Paszłàb hulàć wyszaj was. 
Kab niè skrypka, kab niè smyk, 
Paszłàb hulàć wyszaj usìch. 

2733. Słuck. Od Nieświeża 
na mel. nr 2108 

Da u nàszaje Kaciaryny 
To wiesièlje, to radzłny. 

Na pókuci swaty siedziàć, 
A zà pièczu dzièci lażàć. 
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2734. Słc. Od Nieświeża 
ZXJUJO. Kruc[iołkaJ 

Tut nna-ja ra, - dxi- mań-lca, tut ma-ja i raa — ci, 

Tut majà radzìmańka, 
Tut majà i màci, 
Tut-żà mniè pici, jèści, 
Tut mniè pahulàci. 

łut ża mnie pi - ci, je - sci, tut mnie pa - hu — īa ci. 

2735. Słc. Od Nieświeża 
Kruc[iołka] na mel. nr 82 i 2107, 2736 

Dzieuczynaczka, czyjà ty? 
Ci nià pójdziasz hulàci ? 
Ni pytàjsia, cijà ja, 
Pŭojdziasz, waspàn, pajdù ja. 

Zyujo 

2736. Słc. Od Nieświeża 

Sa.— rna, cha-tiću zru — hi-ła, sa - ma u>y sy — pa - ła, 

xa. — lìn.a chło pca īu — hi — ła, sa - ma ujy swa- ta — ła. 

Samà chàtku zrubìła, 
Samà wysypàła; 
Samà chłópca lubìła, 
Samà wyswatała. 
Paskakàła pa takù 
Nie pamiècionamu; 

Zapłàkała pa mìłamu 
Ni pawiènczanamu, 
Paskakàła pa takù 
Ni patópanamu; 
Zapłàkała pa miłamu 
Ni pakóchanamu. 



TAŃCE 177 

2737. W. Od Hniezny 

Iempo k r a k o u ) i a k a . P o i k a z p o i v a g i , p o w a ż n a v. z sz,yraka 

U)zie pa-nien-ka cha-dzi-ła, tam tra-ivi—ca ra-dzi—ła, 

àzie pa - nien- Ła sła -ja — ła, tam tra - wi — ca zy — ja — ła. 

Dzie paniènka chadzìła, 
Tam trawìca radzlla; 

Dzie paniènka stajàla, 
Tam trawlca zyjàła. 

2738. W. Od Hnieznej 

na mel. nr 2121 

Ty dùmajesz, dùrniu, 
Szto jà cibiè lùblù! 

Kałà ciebiè stóju, 
Z ciebiè kpinki1 stróju. 

2739. W. Od Hnieznej 
Kruc[iołka] 

Czórna hrèczka, bièły krùpy, 
Ni papadzìsia chłópcu u rùki! 

Bo jàk u rùki papàdzièsz, 
To nà wièki prapàdzièsz. 

2740. W. Od Hniezny 

Polka 

Vzieu-czy-nien-%a, czy-ja iy? Ci nie -poj — dziem htc-la — ci? 

Dzieuczynièńka, czyjà ty ? 
Ci niè pójdziem hulàci? 

Nie pytàjsie, czyjà ja, 
Jak ty puŭjdziesz, pajdù ja! 

1 v. śmièszki 

23 Lud białoruski 
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2741. W. Od Hniezny 

Z y u j o . Kruc[iołkaJ 

Oj %a—za- li, "ha-wa,-ry- li, szto Ta- cja- na umier— ła, 

a Ta - cja — na na <piecze %o - lca - s%y za — dzier ła. 

Oj kazàli, hawaiyli, 
Szto Tacjàna ŭmièrła, 
A Tacjàna na pieczè 
Kókaszy zadzièrla. 

Pryszłó troch papóu 
Tacjànu chawàci, 
A Tacjàna na pieczè 
Stàła rahatàci. 

2742. W. Od Hniezny 
Zyu)o 

\0j pa- nien-1io, pa-nien-Vo, ia—lić że mnie ser- deń — tto! 

£a—lić ser- co i d-u— sza, szto pa-nien-1ia charasza' 

Oj paniènko, paniènko, 
Balić że mniè serdèńko! 
Balić sèrco i duszà, 
Szto paniènka charaszà! 

2743. W. Od Hniezny 

na mel. nr 2121 

Jèchał ójciec do miastèczka, 
Zàbrał klùcze od serdèczka: 
Od swojègo, od mojègo 
[ ód kochànka mojègo. 



TAŃCE 179 

2744. W. Od Hniezny 
na mel. nr 2129 

Oj dóżdż idziè, Ja samà nie iszłà, 
Rasà kóciccsie; Mieniè chłópcy wieli: 
Usiè dzièuki paszli zà muż Adźln Jaś, druhi Staś, 
I mniè chóczeccsie. Kab ìch czèrci uzieli! 

2745. W. Od Hniezny 

Kruciołka 

A sztóż cibiè pryniesłó Czemù tady nie pryszóu, 
Użè jak sóniejko zyszłó? Jeszczè jak mièsiaczyk zyszóu? 

2746. W. Od Hniezny 
Kruc[iołka] na mel. nr 2121 

Za haróju żùczek brèsze1, Oj, czy czèsze, czy ni czèsze3, 
Mo dà miniè chłópiec czèsze2. Dàrmo anó żùczek brèsze4. 

2747. W. Od Hniezny 

Kruc[iołka] na mel. nr 2130 

A dziè toj mièsiac, Chódzić wierabièj pa móści, 
Szto chłópcy wièszać? Leżàć usiè chłópcy u karości; 
A dziè tàja zuorka, Chódzić wierabièj pa kùchni, 
Szto nà chłópcy pamiīorka ? Nàszy usiè chłópcy papùchli. 

2748. W. Od Hniezny 

Kruc[iołka] na mel. nr 2130 

Andaràł krùpy drau, A parùcczyk, moj hałùbczyk, 
A pałkóunik nasypàu, Na bazàry pradawàu. 

1 v. kùrta wyje 2 v. mìły myje 3 v. oj, czy myje, czy nì myje 4 v. dàrmo an& kùrta wyje 
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2749. W. Od Hniezny 
Polka drobna na mel. nr 2740 lub 3307 

A mniè toj padabàusie, 
Szto nà gùzik zaszpilàusie 

A tój że mniè nie dà dùszy, 
Szto u siermiàzi, da u każùsi. 

Oj dùb, dubìna, 
Da nierùblena! 

2750. W. Od Hnieznej 

Kruc[iołka] na mel. nr 2130 

Maładàja dzieuczynièńka, 
Da nieszlùbnaja! 

Z utuo. Kruc iołka I 

2751. W. Od Hnieznej 

Ba — dej żeś ty rnar-nie zdoćh, jaìc ty lu-ìisz ra—zem dwwioch, 

Badàj-że ty màrnie zdoch, 
Jak ty lùbisz ràzam dźwióch! 

īu. — oi mi- nie a — dnu.-ju^ ho ja. ci — hie sza— nu.— ju. 

Lubì miniè adnùju, 
Bo jà cibiè szanùju. 

2752. W. Od Hniezny 

Zuu)o. Kruc[iołkaJ 

Oj za-"kraj — oie, mu-zy — %i, u mi-nie Vry ży mie- 1i — ìii, 

tx) mnie ta tho liu—piu, %aì dioa-rali po—lu — oiu. 

Oj* zahràjcie, muzyki, 
U miniè bryzy wielìki! 

Bo** mniè tàtko kupìu, 
Kab dwaràk palubìu. 

[W pieśni nr 2804: * brak wyrazu oj **brak wyrazu — bo] 
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2753. W. Od Hnieznej 

na mel. nr 2126 

Hraj, muzyka, hraj, muoj n ìły, 
To dàm tabiè piīou kabyły! 

Kalì bùdziesz dóbro hràci, 
Wielècimu cyèłu dàci. 

2754. W. Od Hniezny 

Zyu)o. Polka 

Sze-stu, sze-stu pa chwa-ra-stu, pa-żdiy, fa — siu, ja pad-ra-stu! 

jak ,pad—ra-stu ioiel-%a hu-du, ta—dy ja-sia lu—"bić hu-du.j 

Szestù, szestù pa chwàrastù, 
Pażdży, Jàsiu, ja padrastù! 
Jak padrastù, wièlka bùdu, 
Tady Jàsia lublć bùdu. 

2755. W. Od Hniezny 

Kruc[iolka] 

Dalbŭo, màmo, ni dàm wièry, 
Kartópielki ni ukipièli. 
Syry drówa, hūorki dym, 
Pahulàłab — nimà z kłm. 

2756. W. Od Hniezny 
Kr[uciołka] na oiel. nr 151 lub 341, 665, 2134 

Jak jà byłà maładàja 
To jà byłà ryēzwa; 

Czàrez płót, daj u haród, 
Pa cybùlu lyēzła. 
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2757. W. Od Hniezny 
Kruc[iołka] na mel. nr 151 lub 341, 665, 2134 

Cièrez sad, cièrez sad, 
Cièrez Szemietóuku 
Wieziè Jaś, wieziè Jaś 
Maladùju żonku. 
Jak wieziè, tak wieziè, 
Chócza jejè bìci; 

Pytàjecsa u susièduszkau, 
Czy umièje rabìci. 
Ni rabìć, ni prybìć, 
A żàć ni nahniècsa; 
Jak uhlèdzić małójczyka, 
Màło ni prabjècsa. 

2758. W. Od Hniezny 

Kruc[iolka] na mel. nr 151 lub 341, 665, 2134 

Skakàu wierabièj pa móści, 
Kazàu, szto dzièuki u karóści. 

Skakàu wierabièj pa takù, 
Kazàu: dzièuki papiekù. 

2759. W. Od Hniezny 

na mel. nr 81 

Oj ty znau, na sztó brau 
Takùju malèńku. 

Miniè màtka hadawàła 
Jak sùczku rabièńku. 

2760. W. Od Hniezny 

Z^U)O 

]a slca- k,a- ła pa ta — liu, wy- %i— wa- ła "ko — cki, 

a chto vni- rde pa - ca — łu — je, puoj-dxie iiex sa — ro czlti. 

Ja skakàła pa takù, 
Wybiwàła hócki; 

A chtó miniè pacałùje, 
Piīojdzie biez saróczki. 
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2761. W. Od Hniezny 
na mel. nr 2448 

Na sztó że mniè żanìcisie A usiè chłópcy na hulàniu, 
Cipièr maładómu? A mniè siedzièć u dómu. 

2762. W. Od Hniezny 
Krakow[iak] 

Ożeń sie, ożeń sie, Będziesz chodził jako kiep 
Poznasz, co to żona: Spuściwszy ramiona. 

2763. W. Od Hnieznej 
Kozak na mel. „I szumić i hudzie.. 

A u miniè młynàr byu, 
Szto dzièń rybu ławìu; 
Zławiu rybu karàsià, 
To màci wyrwàłasia. 

2764. W. Od Hnieznej 
Kruc[iołka] na mel. nr 2129 

Ty dùmajesz, dùrniu, Takimi durniàmi 
Szto jà cie kachàju! Płóty padpiràju. 

2765. W. Od Hniezny 

Oj, szalèli myszy A zà imi kazaczók 
Chwasty załupiuszy, Haryełki nie piuszy. 
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2766. W. Od Hniezny 

Zu?aiA)o. Miaciel ica 

JZ u na - szaj Xo nxy za — u — szni- cy zie — lo ny, 

A u nàszaj Lóny 
Zaùsznicy zielóny; 
Pa czatyry, to pà piać 
Zaùsznìcy bliskaciàć. 
A u nàszaj Zósi 

t)d cxa— ły —ry , to pa piać, %a — u—sxni-cy Vli-s%a,—ciaè. 

Paróndak charószy: 
Kóty mìski myjuć, 
Świni chàtu iyjuć. 
Hulàj, synie, hulà], tàta, 
Raźwiernùli śwìai chàtu! 

2767. W. Od Łyskowa 
Krakowiak 

Świeci miesiąc, świeci 
Jak mlynowe kolo; 

Gdzie sie ja obróce, 
Wszędzie mnie wesoło. 

2768. W. Od Hniezny 

Szàstu, szàstu pa chwaràstù, 
Pażdży, dzièuko, ja padrastù! 

Ja padrastù, pajdù u tàniec, 
A ty dzièuko-abszargàniec. 

2769. W. OdŁyskowa 
Kruc[iołka] 

A jà rybku waryla, 
Da ni szumawàla; 
A jà chlópcy lubìła, 
Da nì szanawàła. 

Bùdu rybku waryć, 
Bùdu szumawàć; 
Bùdu chłópcy lubìć, 
Bùdu szanawàć. 

2770. W. Od Łyskowa 
Kruc[iołka] 

Pad móstam ryba z chwóstam, 
Na móści lilèja; 

Ni adzìn kawalyer 
Pa dzieuczyni mlèje. 



2771. W. m. Łysków 
Kruc[iołka] 

Oj biedà, to biedà, Pajdùć chłópcy zarablàci 
Na sztó jejè trèba? Dla dzieuczàtak chlèba. 

2772. W. m. Łysków 
Kruc[iołka] 

Oj ty dzièuczyna jedyna, Waźmł miniè za małżónka 
Pièkna jak kalìna, Bùdziesz majà żónka! 

2773. W. Od Łyskowa 
Kruc[iołka] 

Oj, u lyèsi na haryēsi A chtó lùbić, da nì wóźmie, 
Ciecióra wysóka; Kab ni wybyu róka! 

2774. W. Od Łyskowa 
Kruc[iołka] 

U nàszaj kakarùzy Sieu, prykipièu 
Smałanyje łàuki; Da swajè kachànki. 

2775. W. Od Łyskowa 
Kruc[iołka] 

Haspadàr na pàrabku1 A pàrabak uziàuszy kij 
Pabìu nówu karuobku. Dóbro haspadàrà źbìu. 

2776. W. Od Łyskowa 
Kruc[iołka] 

Pàrabak da dzièuki Śliwók tam niè byłó, 
Użè paszou na ślìuki; Uziałà na jehó2 pamiełó. 

1 v. paróbku 2 v. na chłópca 
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2777. W. Od Łyskowa 
Kruc[iołka] 

A u haródzi hrùszki dzìczki, Bùdu hrùszki abiràci, 
Miīōj kawalyèr niewieHczki, Kawalèra hadawàci. 

2778. W. Od Łyskowa 
Kruc[iołka] 

A u haródzi,v u haródzi Pażdżècie da ŭosieni, 
Zielónaja pàsza; To jà bùdu wàsza. 

2779. W. Od Łyskowa 
Kruc[iołka] 

O, dzièuczyno mlło, Jàkby malawàno, 
Aknó u ciè bièło, Dzieuczyno kachàno! 

2780. W. Od Łyskowa 
Kruc[iołka] 

Oj, zakìnu kùżal na palìcu, Samà wydu na hùlicu, 
Nichàj myszy trùbiać! Nichàj chłópcy lùbiać! 

2781. W. m. Łysków 
Kruc[iołka] 

Ty swój czastakół Ni zaharadżàj mnie chàty, 
Pastàu sabiè na stuoł, Bo jà susièd nibahàty. 

2782. W. m. Łysków 

Zielóno sièje, Durny toj chłópiec, 
Zielóno schódzi; Co dà dzièuki chódzi. 
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2783. W. Od Łyskowa 
Kruc[iołka] 

Dzieuczynièńka rahàta, A samà jak sàża bièla, 
Oj, mùsić ty bahàta! Nos douhi jak lùlka; 
Dwa kaptany adzièła, A nà ìmie Hanùlka. 

2784. W. Od Łyskowa 
Kruc[iołka] 

O chłópczyku, ty ni dbaj, Bo dzieuczàta dóbry lùdzi, 
Na dzieuczàta pahladàj! A sztó z wàs, chłópcy, bùdzie ? 

2785. W. Od Łyskowa 
Kruc[iołka] 

Oj, u lyèsi na haryèsi Badàj tahó tràsca uziàła, 
Ciecióra niesiècsie; Chto ź miniè śmiejècsie! 

2786. W. Od Łyskowa 
Mieciel[ica] 

Oj, brèszasz ty, dzièuczyno, brèszasz, Oj wy, chłópcy, ni hudziècie, 
A sztó wièczara na hùlicu czèszasz. Dzieuczàt na hùlicu ni wadziècie! 

2787. W. Od Łyskowa 
Kruc[iołka] 

U waharód cièraz płot, Kalì chóczasz miniè brać, 
Wyrwu kàlwo miàtki; Papytàjsie màtki. 

2788. W. Od Łyskowa 
Kruc[iołka] na mel. nr 2024 

Usiè kùry na sièdali, Mièsiaczyku, mièsiaczyku, 
Majè na parózi; Nie świecì nikómu, 
Usiè chłópcy na muzykach, Tolko majmù mìleńkamu 
A mój u darózi. Zajèchać da dómu! 
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2789. W. Od Łyskowa 

Zyu;o. Krluciołkaj 

Tu -pu, tu-<pu, crm-ra—uÀ-c%lii, ta—ta %.a— ża: druhi lcuplu; 

ma-m,a %a—ia: chfi-czku źje — àci, szto mvi cha- czasz chaty rniesci. 

Tupù, tupù, czarawłczki! 
Tàta kàża: drubì kuplù; 

Màma kàża: chfkzku źjèści, 
Szto nl chóczasz chàty mièści. 

2790. W. Od Rosi 
Polka 

Oj, ty kazàu: waźmù, waźmù, 
Jak nà póli pszanù pażnù. 
Pażàu żyto i pszanìcu, 
Sam wyjechau za granłcu1. 
Na sztó miniè mlódu zwódziu ? 

2791. W. Od Rosi 

Hryc, majà màtko, 
Hryc miniè palubłu, 
Hryc żè mniè maladzièńkoj 
Czerawlczki kupìu. 

Czórnyje dla pachódu, 
Czyrwónyje dla tàncà. 
Hulàj, hulàj, majè dziècie, 
Jeszczè kuplù dla wiencà. 

2792. W. Od Rosi 

Zaćwłu, zaćwłu żóuty ćwiet, 
Zawiazàu tàto màmi świet. 

Màci, màci jak zarà 
Daczkù za muż addałà. 

Ci jà tabiè ni kazàła, 
Na parózi stàuszy: 

2793. W. Od Rosi 

Polka 

Ty niè jèdź, ty niè jèdź, 
Nichàj jèdzie stàrszy. 

1 Pażàu pszanù u kópy zwóziu 
Na sztó miniè młódu zwódziu 
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2794. W. Od Rosi 

Hujdy, hujdy, hujdamàczki, A jà kuplù miódu, wina, 
Kupi, miła, harèliczki! Aby byłà majà mìła. 

2795. W. Od Rosi 

Hulàj, hulàj, dzieuczynièńko, Jak ty bùdziesz za zà mnóju, 
Ciepièr twajà wóla; To jà nie pazwólu. 

2796. W. Od Rosi 

Kruc[iołka] 

Lùdzi kàżuć i hawórać, 
Szto jà zà muż ni pajdù. 
Och, pasièjuż ja wasłlki 
U wìszniawam sadù. 
Wasiliszki majè i Wasìłko pry mniè! 

2797. W. Od Rosi 

Jaś miniè, majà màtko, Jaś-żè mniè maładzièńkuj 
Jaś miniè palubiu, Czarawiczki kupiu. 

2798. W. Od Rosi (w. Nowiki) 

Skaczy, skaczy, dùrniu, Usiè lùdzi pa pałùdniu, 
Ty takì udàusa; Ty nì umywàusa. 

2799. W. Od Rosi 

Polka 

Dzieuczynièńko, nie dàj bzu, 
Nie wièr chłopcu tak jàk psu! 

2800. W. Od Rosi 

Samà hrèblu kapàła, Samà chłópcy lubìła, 
Samà wysypàła; Samà wyswatàła. 

189 
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2801. W. Od Rosi 

Biła miniè màci 
Dwùma kułakàmi, 

Kab jà ni chadzìła 
Z tymi dwarakàmi. 

2802. W. Od Rosi 

Hulàj, hulàj, muoj kachànku, 
Czórna wóuna na barànku; 

Czàrna wóuna pokrencóna, 
Hułàj, mìła zarenczóna! 

2803. W. Od Szydłowic 

A u nàszaj Halóny 
Zaùsznlcy zielóny, 

Pa czatyry, pa piàć 
Zaùsznlcy błyskaciàć. 

2804. W. Od Szydłowic 
[Tekst jak w pieśni nr 2752] 

Za) u)iej 

2805. W. Od Szydłowic 

Ka-ska-īi — sie, sy-ry du—bie, na cza-iy — ry "hra nie, 

a chto lu - hic dzie — toa - cz%if ta — fto du — sza y. ra ju. 

Razkalìsie, syry dùbie, 
Na czatyry hrànie. 

A chto lùbić dzieuczynaczki, 
Tahó dùsza u ràju. 

2806. W. Od Szydłowic 

Na parozi stajàła, 
Na chłópczyki marhàła: 
Siudà, chłópcy, da miniè, 
Czórnyje uoczy u miniè! 

Czort ciè zàbier i z ìmi, 
Annó zwōdzisz ty ìmi! 
Kab ty dzièuka dóbra byłà, 
Tob ty chłópcou ni zwódziła. 
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2807. W. Od Szydlowic 
Kruc[iołka] na mel. nr 2024 

Hóca, hóca, hocacà! 
Lyèpsza dzièuka za chłopcà; 

Chłópiec drou nasieczè, 
Dzièuka chlyēba napieczè. 

2808. W. Od Szydłowic 

Ja skaczù, mnie chóczeccsia, 
Bo jà u tónkiīōj saróczaccy. 

A chtó u bièłoj da dziràwoj, 
Toj zà pièczu pahledàje. 

2809. W. Od Szydłowic 
Kr[uciołka] 

Hóły skàcza, bósy skàcza, 
Ni kupìta bótau cièszcza. 

A jà cièszczu ni pradàm, 
Zrablù z cièszczy barabàn. 

2810. W. Od Szydłowic (w. Bierdziki) 

Paszłà dzièuka pa wódu, 
Uwalìłasa u kałódu. 

Oj, rabiècie chłópcy klùczki, 
Dastawàjcie dzièuku za rùczki! 

2811. W. Od Szydłowic 

Czaiawì;zki, tùpù, tùpù! 
Màma kàże: druhìje kuplù. 
Tàto kàże: nie kuplàć, 

Bo niè umièje szanawàć. 
Màci kàże: tràsca u piàty, 
Szto nì chócze mieścì chàty. 

2812. W. Od Wołkowyska 

Z hóry, z hóry wadà cieczè, 
Na dallni sùcho; 

Wydzi, wydzi, dzieuczyniańko, 
Majà szczabiatùcho! 

2813. W. Od Wołkowyska 
Kruci[ołka] 

Na parozi patknùłasie, Bièdnaż majà hałówańka, 
Na druhóm upàła. Na wièki prapàła! 
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2814. W. Od Wołkowyska 

Zix)auoo. Pollva 

|y? u %a-za—%a żou-ty ho — ty: dyh, dyh na sie - łol 

Jt u d"z,ieu-czy-ny czor-ny o — czy: %vri, rnorh, tia. ja — \oì 

A u kazàka żóuty bóty, 
Dyb, dyb na siełó! 

A u dzieuczyny czórny óczy, 
Kiń mórh na jahó! 

2815. W. Od Mścibowa 
Kruc[iołka] na mel. nr 2740 lub 3307 

Palubiła takóho, 
Szto ni màje niczóho: 
Ni pastałóu, ni hanùcz, 

Pałażyuszy choć zamùcz. 
Palubìła hałyszà, 
Za ìm bùdu charaszà. 

2816. W. Od Mścibowa 
na mel. nr 3384 

Oj nà staukù, na staukù 
Haniàu kazàk łàstauku. 
Na sztó miniè haniàjesz, 
Kali chàty ni màjesz ? 

Ja zbudùju chàteńku 
Z lipówaho1 ćwièteńku 
I pastàulu kraj siełà: 
Żywi, mìła, wiesiełà! 

2817. W. Od Mścibowa 
Kruciołka 

Ni całùj miniè, Jàsiu, 
Choć jà tabiè mìła, 

Staić màtka pad aknóm, 
Paziràje skrywa. 

i v. makowaho 
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2818. W. Od Mścibowa 
Kruc[iołka] na mel. nr 2752 

Oj zahràjcie, muzyki, Oj, zahràli, zahrymièli, 
U miniè bryzy wielìki! Z miniè bryzy zlecièli. 

2819. W. Od Mścibowa 
Kruc[iołka] 

Otó kózàk, otó chwat, 
Otó kózàk zuchawàt! 
Otó kozàk dóbro żyje, 
Co zaróbi, to przepìje! 
Otó kózàk, otó chwat, 
itd. (jw.) 

2820. W. Od Mścibowa 
Polka na mel. „Sześć dzion małaciła, szastak zarabiła..." 

Pasadzłła uràża bàba Siedzì, siedzł husaczók, 
Da nà jàjcach husakà; Kab wysiedzieu hùsi; 
Samà wyszła na ùlicu Samà pajdù padziulùsie 
Da udàryła drapakà. Na czórnyje ùsy. 

2821. W. Od Mścibowa 

na mel. nr 665 

A u haródzi krapiwà, Czamù, chłópcy, nie rwiècie? 
Czamù takà zielenà? Baimósie, szto piècze. 

2822. W. Od Mścibowa 

Kr[uciołka] na mel. nr 2024 

Chacièuby ja paśpiewàć, Paszóuby ja dà dzièuczyny, 
Da nł màju nóty; Da padràny bóty. 

25 Lud białoruski 
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2823. W. O d M ś c i b o w a 

Z t u a n ) o . K r u c i o ł k a 

Zgub-"Ty, % gu- ry wa-da cie-cze, na da — li — ni su, cho, 

r r r r y 
a dzie mi- nie pa - %i - da-jesi&, ma- ja szcza- %ie. — Ux cha?j 

Z guory, z gùry wadà cieczè, 
Na dal!ni sùcho; 

A dzłe miniè pakidàjesz, 
Majà szczabietùcha ? 

2824. 

Kruc[iołka] na mel. nr 151 lub 341, 665, 2134 

A u haródzi hrablnka1, 
Bierazlna z bóku; 

A chtó lùbić da pakinie2, 
Kab nì dażdàu3 róku! 

2825. W. Od Międzyrzecza 

Mazur. Kr juciołkaj 

Jta-sza Zo — sia śli — vx/na,, tak jaJc -ro — %a tnli — czna, 

a — īe tro che dzi lca, od chło-vcótv u. mv leal 

Nàsza Zósia śilczna 
Tak jak róża mliczna, 
Ale troche dzika, 
Od chlopców umyka. 

Ale od chlopaka 
Trudno sie uchronić, 
Przyjdzie pora taka, 
Że musi dogonić. 

i v. a nà póli czenstachóli 2 v. nì wóźmie 3 v. wybyu 
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2826. W. Od Micdzyrzecza 
Kruciołka 

Skaczy, skaczy, dùrniu, 
Ty dà tahó zdàusia! 

Bo twuoj bàćko takì byu, 
A ty u jehó udàusia. 

2827. Sk. Od Odelska 

na mel. krakowiaka 

Czemù u cibiè, dzieuczynièńko, 
Tak jàk u kàczki nasók? 

Kalè rèczki chadzìła, 
Żyrawàla piesók. 

2828. Sk. m-czko Odelsk 
Polka 

Jakì tabiè kadùk stàusie, 
Szto ty u wà mniè zakachàusie? 

2829. W. Od Prozowa 

Kr[uciołka] na mel. nr 75 

Choć i u wàs, choć i u wàs 
Na póli krapìuka, 

Pa tysiaczu kawalyer, 
Pa tiy hrószy dzièuka. 

2830. G. Od Krynek (w. Spodźwiły) 
Walc 

\Bo - ie inoj, Bo że, u lca- 'ho ja udau — sa? Je - cka-u •pirez' 

re — czku.,.ni u — mij— toau — sa. ft ja ivier- nu sa, dyj IÀ. — rnu — 

- ju sa, na cie, ser — dej 1ca, ni na — Ue — d,iu sa. 

Bóże moj, Bóże, u kaho ja udàusa? A jà wiernùsa dyj umyjùsa, 
Jèchau prez rèczku daj i ni umywàusa. Na ciè, sèrdejka, ni nahledżùsa. 

(Ànna SłàcUca) 
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2831. W. Świecica? 

2832. Sł. Od Zdzięcioła 
Kruc[iołka] na mel. nr 2734 

Ja skaczù, mnie chóczacca, A chtó u zryèbnuj, abdzirànuj, 
Szto jà u tónkuj saróczaccy. Praz akónca paziràja. 

2833. W. Od Zelwy 

Krakowiak 

Śpièwałbym, śpièwałbym, Wyleciàła nùta, 
Alè nie màm nùty. Z dziurawègo bùta. 

2834. Sł. Od Zdzięcioła 
Kruc[iołka] na mel. nr 82 i 2107, 2736 

Ja hulàju i rastù, Da nièkamu padmiaścì, 
Póuna chàta chwarastù, Kab mniè bólsziīoj padraścł. 

2835. Sł. Od Zdzięcioła 
Kozak 

Wy muzyki, hràjcia! A wy szèlmy, bahatyrki, 
Siróty hulàjcia! Z za pièczy uhledàjcia! 

Zyit)o 

Ja sie- dzie-ła za %ra-sna-rni, bi - ła ma-t"ka tał-Va-cza-nni. 

Ja siedzièła za krasnàmi, 
Bìła màtka czałnyczkàmi1: 
Blła, bìła, bìła, blła, 

Zaczym czałnyczkì zhubìła. 
Cyēłu nócz nie spàła, 
Czałnyczkà szukàła. 

1 taukaczàmi 
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2836. Sł. Od Zdzięcioła 

Czyjè pczóły pa dubrówi, 
Majè pa sadóczku; 
Chto lùbić dalókuju, 
A jà susièdaczku. 

Oj, tùju dalókuju, 
Lùdziam padarùju; 
A z hètaju bllziańkaju 
Ta sàm pamandrùju. 

2837. W. Od Wołkowyska 
Kruc[iołka] 

A zà szto, mùżu, miniè bjesz, 
Za jakìje uczynki ? 
Ci jà tabiè nie napràla 
Za rók try paczynki ? 

Ni jà adnà pràła, 
Kumà pamahàła; 
Dałà kùmi mièrku krup, 
Try kawàłki sàła. 

2838. W. Od Hniezny 

Kruc [iołkaj 

J/a pa- <to — %i sta—ja- ła, na ćkło-pczy-lti mar-lta- ła: 

siu—da, ckło-pcy, da rni-nie,, czor- ny-je ŭb — czy wmi-nie-! 

Na parózi stajàła, 
Na chłópczyki marhàła: 
Siudà, chłópcy, da miniè, 
Czórnyje ūoczy u miniè! 
Kab ty dzièuka dóbra była, 
Tob aczyma nie zwadzìła. 

2839. Sk. Od Suchowoli 
na mel. nr 3999 

Kto z kowàlem spacerùje, 
Tèmu nìgdy nie darùje. 

Będe bić gó dwà kìje, 
Nie darùje, pókąd żyje! 

(Paullna Dzieżkówna) 
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2840. W. Od Międzyrzecza 
Walc na mel. „O Boże moj z tym Jasieńkiem..." 

A Bóża moj, co takiègo, 
Że niè wìdać Jàsia mègo? 

Czy 6n chóry, czy niè móże? 
Przynieś jègo, mócny Bóże! 

2841. Sk. Od Suchowoli 
Tolka 

Tda -ła- da -~ ja %u — ry — ca, %u — ry - ca, %u ry — ca, 

pa — za pło — ciu tu lic - sia, tu lic- sia, tu — lic - sia. 

Maładàja kùryca, kùryca, kùryca, 
Pa zàpłociu tùlicsia, tùlicsia, tùlicsia, 
A staràja ni dbàje, ni dbàje, ni dbàje, 
Z pietuchàmi śpiewàje, śpiewàje, śpiewàje. 

2842. W. Od Rosi 
Polka na mel. nr 4004 

Bàba ràczka waryła 
Słódka jèszeczka; 

Abymì, pacałùj, 
Majà dùszeczka! 

2843. W. Od Hniezny 

na mel. nr 4004 

Oj, jà skaczù 
Jak sàm chaczù, 

A ty hràjesz 
Jak sàm znàjesz. 

2844. W. Od Szydłowic 
na mel. nr 2458 

Na wiesièlu byłà, 
Nie pałùdnawała; 

Pamalèńku skaczù 
Bo jà jèści chaczù. 
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2845. W. Od Łyskowa 
na mel. nr 75 

Ja rèdźku waryła, Bùdu rèdźku waryć, 
Da nì szumawàła; Bùdu szumawàci; 
Miniè chłópcy lubìli, Bùdu chłópcy lubìć, 
Ja nì szanawàła. Bùdu szanawàci. 

2846. W. Od Łyskowa 
na mel. nr 2741 

Pasièjau haróch Tólko łapatóczki. 
Na szyrókum pólu. Pataptàła czarawiczki 
Nie uradzlu haróch — Tólko pieradóczki. 

2847. Sk. Od Suchowoli 
na mel. ,Jaki tobie kaduk stausie..." 

Hópa, hópa, nie chcè chłópa! Chłop bìje, nie żałùje; 
Ja chcè pàna, choć gałgàna! Pan pokócha, pocałùje. 

(Paulìna Dzièżko) 

2848. W. Od Łyskowa 
Kruc[iolka] na mel. nr 2024 

Mièsiaczyku, mièsiaczyku, Tólko majmù mileńkamu 
Ni świecì nikómu, Pryjèchać da dómu! 

2849. W. Od Łyskowa 
Kruc[iołka] na mel. nr 2024 

Iszlì chłópcy1 u tàniec, A zà zàjcam karkanós*. 
A zà łmi zàjac, Uchapìu chłópca, daj paniós. 

[W pieśni nr 2850: brak przypisu 1 * klukanós] 

1 v. dzièuki 
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2850. W. Od Łyskowa 
Kruc[iolka] na mel. nr 2024. 

[Tekst jak w pieśni nr 2849] 

2851. W. Od Świsłoczy 
Kruc[iołka]na mel. nr 2024 

Jak jà byłà maładà, Cièrez płot u waharód 
To jà byłà ryèzwa; Lèdwie pieralèzła. 

2852. W. Od Łyskowa 
na mel. nr 2024 

Oj u papàri, oj u papàri To u lùdzi puścłła. 
Kapùstu sadziła, Kahó, kahó ja nł znàła, 
Kahó, kahó ja lubìła, Z tym na szlùbi stàła. 

2853. W. Od Szydlowic 
Kruc[iołka] na mel. nr 200? 

Za haróju żùczak brèsza, Oj, czy czèsze (sic), czy nł czèsze, 
Tam dà miniè chłópiec czèsza. Dàrmo annó żùczak brèsza. 

2854. W. Od Wolkowyska 

Kr[uciolka] na mel. nr 200 

Oj, u poli czantachóli, A chtó lùbić da niè uwóźmie, 
Biarózeńka z bóku; Kab niè wybyu róku! 

2855. Sk. Od Suchowoli 
Kruc[iołka] na mel. nr 200? 

Oj, tàm za pierełàzam, Adzia póp, druhi dziak, 
Tam stajàło tróje ràzam: Trzèci kazàk niebaràk. 
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2856. W. Od Łyskowa 
Kruc[iołka] na mel. nr 200 

Ni cipièr, nie cipièr Da tahdy, da tahdy, 
Kapùstu sadzìci, Jak bùdzie radzìci. 

2857. W. Od Łyskowa 
Kruc[iołka] na mel. nr 200 

Bìła miniè màma Kab jà ni chadzìła 
Asówym kijóczkam, Z papówym synóczkam. 

2858. W. Od Łyskowa 
Kruc[iołka] na mel. nr 200 

Sìwy hółub, sìwy hółub, Mìły ójciec, màtka mìła, 
Hałùbka siwièjsza; Dzièuczyna milèjsza. 

2859. W. Od Łyskowa 
na mel. nr 200 

Oj, u sadù hrùszki dzìczki, Bùdu hrùszki abiwàć, 
Mŭoj kawalyēr niwieliczki. Kawalyèra hadawàć. 

2860. W. Od Łyskowa 
na mel. nr 200 

Nie chadzì ty kałà mùru, Nie chadzì ty kałà Ièsu, 
Bo jàk złaulù, to zbabùru. Bo jàk złaulù, to pawièszu. 

2861. W. Od Łyskowa 
na mel. nr 200 

Błła miniè màma Kab jà ni chadzłła 
Dwamà kułakàmi, Z tymi łajdakàmi. 
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2862. W. Od Łyskowa 
na mel. nr 200 ? 

Oj, nì stoj pad aknóm, 
Ni waróczajsie, 

Wajdzì u chàtu, papytàj, 
Ni sarómajsie. 

I siehóni kulèsz, 
I uczóra kulèsz; 

2863. W. Od Łyskowa 
Kruc[iołka] na mel. nr 200? 

Prydzł, prydzì, moj mìleńki, 
Majó sèrco pacièsz! 

2864. W. Od Łyskowa 
na mel. nr 200 

Oj, jà bièdny czelawièk, 
Źjèuby abarànki. 

Zìmnyje da wièczery, 
Chałódnyje rànki. 

2865. W. Od Zelwy 
Kruc[iolka] na mel. nr 200 

Tut majà radzlmeńka, 
Tut majà màci; 

Tut żè mniè pìci, jèści, 
Tut mniè pahulàci. 

2866. W. Od Zelwy 

na mel. nr 200 

A czórt cibiè zabieràj, 
Szto ty takà b'ìèła! 

Oj, jà żàci ni chadzìla, 
To nì zaharyèla. 

2867. W. Od Zelwy 

Kruc[iolka] na mel. nr 200 

Bljcie, chlópcy, drapakà, 
Ni szkadùjcie łàpciau! 

Jak hètyje pabjèciè, 
Bàćki[!] druhì paplèciè. 
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2868. W. Od Zelwy 
Kruc[iołka] na mel. nr 200 

Kacieryna — macieryna, Jenà jèła syrówatku, 
A jà baćkóu syn. A jà z màsłam syr. 

2869. W. Od Zelwy 

Hulàj, hulàj, dzieuczynièńko, Oj, hulàła ja, hulàła, 
Pakùl màjesz wólu; Pùki zachacièła; 
Bo nì bùdziesz ty hulàci, Cipièr majà hałówańka 
Jak bùdziesz za mnóju. Zàusiady nicyēła. 

2870. W. Od Hniezny 
Kruc[iołka] na mel. nr 200 

Haładryda! Bàćko u Żyda, Mały dzièci bylì u chàci, 
Màci na wiesièli, Usièńki paszal'īèli. 

2871. W. Od Hnieznej 
Kruc[iołka] na mel. nr 200 ? 

Czyjà to z kancà chàta? Jakù(ju) charoszu daczkù màje, 
Czy niè cièścia mahó? To kancy na jehó. 

2872. W. Od Mścibowa 
Kruc[iołka] na mel. nr 200 ? 

Na sztó że-mniè da haród haradzìć? Na kapùści burakì, burakì, 
Na sztó że mniè da kapùstu sadzìć? A usiè chłópcy duraki, durakì! 

2873. W. Od Łyskowa 
Walc 

Tancùjcie, walcùjcie, Mam bràta Kandràta, 
Czawlczak ni psùjcie! Czawìczki załàta. 
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2874. W. Od Łyskowa 
Krakowiak 

A Bóża moj, Bóża, Uszyscy mnie kochàll 
Służyła we dwórza, Trzy grósza nie dàli. 

2875. W. Od Świsloczy 
Krakowiak 

Zaszumiàły bóry, Kièdym sie kochàła, 
Zaszumiàły làsy; Minèły te czàsy. 

2876. W. Od Zelwy 
Krakowiak 

Krakowiànko dùszko, A jà cièbie u gębę 
Pocàłuj mnie u wùszko! Całówać nie będe! 

2877. W. Od Świsłoczy 
Krakowiak 

Kukarèku, Màgda, Grószek nie uródził, 
Co ty będziesz jàdła? Kapùsta przepàdła. 

2878. Sk. Od Suchowoli 
Krakowiak 

Kochàła ja chłópca, Zàczoł trzèci chódzić 
Màtka zabraniàła; Do màtki i dó mniè, 
Zaczèła dwóch kóchać, Wtènczas było lèpiej, 
Màtka pozwalàła. Bo było jej i mniè. 

(Paulìaa Dzieżkowna) 

2879. W. Od Zelwy 
Krakowiak 

Na krakowskim bagnie Ożeń sie, ożeń sie, 
Rybka wody pragnie; Poznasz, co to żona; 
Ożeń sie, Jasieńku, Będziesz chodził smutny 
Bo ci tak niładnie. Spuściwszy ramiona. 
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2880. W. Oà Świsloczy 

Kakarèku, ìdzcie spać, Ràno, ràno, rànieńko, 
Bo mniè trzèba ràno ustać! Póki zèjdzie słónieńko. 

2881. W. Od Mścibowa 

Hóły skàcza, bósy płàcza, Zrablù z cièszczy barabàn, 
Nie kupìła bótau cièszcza. Bùdzie na świèci sto lèt życi, 
A jà cièszczy nie pradàm, Bùdzie cyèły wiek barabanici. 

2882. W. Od Łyskowa 
Kr[uciołka] na mel. nr 200 

Paharyeli chamùty, Pabràu czort dziecinki, 
Paharyèli łàncy; Nie z kìm dzièukam u tàncy. 

2883. W. Od Łyskowa 

Żal, żàl, dzieuczynièńko, Pataptàu ja żóuty biīoty 
Żal, żàl dla cibiè, Da chódziaczy da cibiè. 

2884. W. Od Łyskowa 
Kr[uciołka] na mel. nr 200 

Oj skakàła, tupacièła, Namaczyła zìmna wóda, 
Za stàraho ni chacièła, Jek jà rènce dołożyła, 
Bo u stàraho sìwa bróda, Sìwa bróda oparzyła. 
Ja dzieuczyna jek jahóda. 

2885. W. Od Hniezny 

Jak dyli, tak dyłi, Kab harèłki dalì, 
Na palìcy blìny; Wiesielèjszyje bylì. 
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2886. W. Od Hniezny 
Polka 

Tańcawàli myszy A zà ìmi pacukì 
Pìwa narabìuszy, Chwasty załupìuszy. 

2887. W. Od Hniezny 

Hópa, hópa, kócham chłópa, A z tèj kópy jednègo, 
Nie jednègo, àle kópa! Żèbym tylko ładnègo! 

2888. Pr. Od Prużany 

Hop1, màty, Ne mà kómu 
Swerbiàt piàty, Poczesàty. 

2889. Pr. Od Prużany 

Jak jà byłà mołodà, Jak jà postarèła, 
To jà byłà rèzwa. To i pociażèła. 

2890. Sk. Od Suchowoli 
Walc 

Ens, cwej, draj, zrobiło sie; Ens, cwej, draj, idzie zima; 
Ens, cwej, draj, przepiło sie! Ens, cwej, draj, botów niema! 

2891. W. Od Łyskowa 
Krakowiak 

Stàry że jà, stàry, A chtó mnie podgóli? 
Mója bróda sìwa! Dziewczyna poczcìwa. 

1 na wieczorynkach 
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2892. W. Od Łyskowa 
Krakowiak 

Chódzić bùsieł pa bałóci 
Trawà ni bałóto; 

Ahlanùsie siudy, tudy 
Dzièuczyna jak złóto! 

2893. Sk. Od Suchowoli 
Krakowiak 

Żyto, màtko, żyto, 
Żyto nie pszenìca; 

Jak chłópca nie kóchać, 
Kièdy biàłe lica. 

(PauJlna Dzieżkowna) 

2894. Slon. Od Rehotny (w. Studerowszczyzna) 

Prtjdko.Zazula1 

%w-%u\ źu-lcu! 

2895. W. Od Jałówki (w. Nowosady) 
Woino. Szarlatàn 

TJUWO 

(Nastùla Nōwikawa) 

1 Proci sabie stanie pa troch i uże adna adnaje kukaje i u dołoni pleszcze, a potym adna adnu złowiać, waz-
mucsia za ruki i kruciacsa 

(Taklùsia Tkaczuczycha) 
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2896. L. Od Wasiliszek 

Zyujo. Kruciołka 

Szesc dzion ma- ła — ci — ła, sza stak za — ra — hi — ła, 

sa — ma sa— bie d%i- toa- wa - ła, s%to po—"ma-łu. za - <ra-Vla-ła. 

Sześć dzión małaclła, 
Szastàk zarabìłaj 

Samà sabiè dziwawàła, 
Szto pamàłu zarablàła. 

(Jaraszèwiczycha) 

2897. W. Od Szydłowic 
Kruc[iołka] na mel. nr 151 lub 341, 665, 2134 

Oj, tj? znau, na sztó brau, 
Ja nì twajà riīouna. 

Oj, ty szwiec kapylèc, 
A jà pisaróuna! 

2898. W. Od Szydłowic 
Kruc[iołka] na mel. nr 151 lub 341, 665, 2134 

Ja stajàła kalè pièczy, 
Miniè màci buch u płyèczy. 

Nie uczysie tancawàć, 
Da uczysie krósna tkać! 

2899. W. Od Szydłowic 
Kruc[iołka] na mel. nr 151 lub 341, 665, 2134 

Oj dùj, da nà duj, 
A ty, màci, ni biedùj! 

Kalì u chàci zdarówicsie, 
Usià rabóta paróbicsie. 

2900. W. Od Szydłowic 
Kruc[iołka] na mel. nr 151 lub 341, 665, 2134 

Kacìłasie zórka, 
Zorka da pryzórka. 

A czyjàż to z kancà chàta? 
Ci niè majà tam żiīōnka? 
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2901. W. Od Szydłowic 
Kruc[iołka] na mel. nr 151 lub 341, 665, 2134 

Za Marysiu try graszà, A zà Zósiu piatakà, 
Bo Marysia charaszà; Bo i Zósia nie takà. 

2902. W. Od Szydłowic 
Kruc[iołka] na mel. nr 2130 

A dzièd bàbi sànki hłàdziu, A jà dzièdu zrablù bièdu, 
Na jarmàłak wyprawàdziu. Na jarmàłak nie pajèdu. 

2903. W. Od Szydłowic 
Kruc[iolka] na mel. nr 2131 

Papówaja najmkzka To pà grószu, to pà dwa, 
Pradawàła jàbłyczka: Kab charószaja byłà. 

2904. W. Od Szydłowic 
Kruc[iołka] na mel. nr 146 

Na rèczaccy, na dószczaccy, Pałószczucsie, umywàjucsie, 
Tam paniènki pałószczucsie; Na paniczy uziràjucsie. 

2905. W. Od Szydłowic 
Kruc[iołka] na mel. nr 151 lub 341, 665, 2134 

Ja niè pajdù za tahó, Alè pójda za takiègo, 
Szto pà róli tópcza: Co u ciènkiej kaszùli: 
Nachódzicsie, naróbicsie, Jon abymie, pacałùje, 
Pacaławàć niè chce. Da sièbie prytùli. 

2906. W. Od Szydłowic 
Kruc[iołka] na mel. nr 2130 

Oj tàm na haryè Jenà zàdam wykidàje. 
Mużyk żónkaju haryè, Pamalèńku, majà mìła, 
A jón jejè pahaniàje, Kab ty sachì ni pabìła. 

27 Lud białoruskl 
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2907. W. Od Szydlowic 
Kr[uciołka] na mel. nr 151 lub 341, 665, 2134 

A u tajè dalókai A jà tùju dalekùju 
Bykì da ciełùszki, Lùdziam padarùju, 
A u tajè susièdaczki A dà swajè blìzieńkaj 
Cycy jak padùszki. Ja sàm pawendrùju. 

2908. W. Od Szydłowic 
Kruc[iołka] na mel. nr 146 

Oj, u haródzi asakà, Miniè màci ni puskàje; 
Slni līoczy u Jasiukà. A jà płàczu, kryczù, 
Jasiùk za haróju hràje, Pahulàci chaczù. 

2909. W. Od Szydłowic 
Polka drobna na mel. nr 3275 

Antón karakùlka, A ty sam jàk świerszczók, 
Twajà żŭonka jak màkouka, Twajà żuonka jak harszczók. 

2910. W. Od Mścibowa 
Kr[uciolka] 

A u haródzi lènko Nichtó miniè tak nì lùbić, 
Ćwiciè charaszèńko; Jak mŭ"oj Jasiulèńko. 

2911. W. Od Mścibowa 
Kruc[iołka] na mel. nr 146 

Oj, u lyèsi na haryèsi Badàj tahó tràsca trasłó, 
Zieziùla dzierèćsie; Chto ź miniè śmiejèćsie! 
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2912. W. Od Mścibowa 

Zyiuo 

* 

r r 
Oj czy 'prau - da, czy ni prau da hy — ła, 

szt-n Itu — <ta — czka parasiaflcou na — ioie— ìa. 

Oj, cì pràuda, ci nł pràuda byłà, 
Szto kùraczka parasiàtkou nawiełà. 
A kùraczka pakudàktywaJa, 
Dzieuczynièńka dà pàspràtywała. 

2913. W. Od Mścibowa 
Kruc[iołka] na mel. nr 151 lub 341, 665, 2134 

Oj, u lyesi na haryesi 
Zieziùla rahócza; 

Badàj tahó tràsca trasłà, 
Chto miniè ni chócza! 

2914. W. Od Mścibowa 

Zywo 

Oj Boh to-mu dau, szto cha- ro- s%u żon-t:u wciau: 

Ci on spic, ci le — życf usio za ru - czeń — %u dzier-żyć. 

Oj, Bóh damù1 dau, 
Szto charószu żónku uziàu: 

Ci śpìć, ci leżyć, 
Usió za rùczeńku dzierzyć. 

1 v. szczascie 
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2915. S. Od Szydłowic 
Kr[uciołka] na mel. nr 2130 

Kazàla mnie màci, Nie pìj, synku, haryēlicy, 
Kab jà ażenìusie, Bùdziesz dóbry chlópiec. 
Kab pà nóczy ni chadzìu, O jàkżeż mnie, màci, 
Kab niè wałaczyusie. Haryèlicy nie pici! 
Kazàła mnie màci, U czym bùduć żydóuskije 
Kazàu mnie ójciec: Bachury1 chadzìci? 

2916. W. Od Szydłowic 
Kruc[iolka] na mel. nr 2131 

Czyjà hèto dzieuczynièńka Óczy jejè jak u żàby, 
Takàja harnièńka ? Samà zielenièńka. 

2917. W. Od Szydłowic 
Kr[uciołka] na mel. nr 151 lub 341, 665,2134 

Lìcho jejè pabiràj, Lìcho jejè pabiràj 
Katóraja bièla! Z jejè krasatóju! 
Jenà u póle ni chadzìła, Oj, pójdziem da rabóty, 
To niè zaharyèła. Papràusie sa mnóju! 

2918. W. Od Szydłowic 
Kr[uciolka] na mel. nr 2130 

Na wiesièli byłà, Pamalèńko skaczù, 
Nie pałùdnowała; Bo (ja?) jèści chaczù. 

2919. W. Od Szydłowic 
Kr[uciolka] na mel. nr 146 

Dzie paniènka stajàła, Prysziiōu panìcz kasìci, 
Tam trawìca zyjàła. Stau paniènki pasìci. 

i v. bachurcjr 
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2920. W. Od Szydłowic 
Kruc[iołka] 

Oj, czubók hałubók 
Na ralì pieczècsie, 

A czùbaczka hałùbaczka 
Z karczmy wałaczècsie. 

2921. W. Od Szydlowic 
Kr[uciołka] na mel. nr 2130 

Kab niè Marysia, 
To jà nie żanìusieb; 

Zawiazàła dùszu, 
Żanìcisie mùszu. 

2922. W. Od Szydłowic 
Kmc[iołka] na mel. nr 151 lub 341, 665, 2134 

Oj, pasièju haraszók 
Na szyrókaj jółcy; 
Oj, kuplù czarawìczki 
Swajój czarnabróucy. 

Oj, nì zyszóu mnie haraszók, 
Tólko łapałóczki; 
Pataptàła czarawìczki 
Pa samy spadóczki. 

2923. W. Od Szydłowic 
Kr[uciołka] na mel. nr 2130 

Kab ty nie Marysia, 
Tob jà ni żanìusie; 

Wysuszyła dùszu, 
Żenłcisie mùszu. 

2924. W. Od Szydłowic 
Kr[uciołka] na mel. nr 151 lub 341, 665, 2134 

A u haródzi kakarùza 
Pazakrùczona; 
Nie rùszcie miniè chłópcy, 
Bo jà zarùczona. 

A u haródzi kakarùza 
Pazakwièczŭwana: 
Nie rùszcie miniè chłópcy, 
Bo jà zwiènczana. 
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2925. W. Od Szydłowic 
Kruc[iołka] na mel. nr 151 lub 341, 665, 2134 

Tancawàła, hapacièła, A u staróho baradà, 
Za staróho ni chacièła. A jà dzièuka maładà! 

2926. W. Od Szydłowic 
Kruc[iołka] na mel. nr 2130 

Dziàdźku, dziàdźku, Usiè kùry papródała, 
Szto dziàdzina róbić ? Adzin pièwień chódzić. 

2927. W. Od Szydłowic 
Kruc[iołka] na mel. nr 151 lub 341, 665, 2134 

Pajèchau muoj mìleńki da mlyna, Kab wièdała, szto utapiusie, 
Ja dùmała, szto nà ryēczku. Pastàwiłab świèczku. 

2928. W. Od Szydłowic 
Kr[uciołka] na mel. nr 151 lub 341, 665, 2134 

Oj, ty znau, na sztó brau, Kab ty, majà mìła, 
Ja nì umièju żàci. Mìła ni dażdàła, 
Bùdzie twajà pszaniczańka Kab majà pszaniczańka 
U póli zimawàci. U póU zimawàła! 

2929. W. Od Szydłowic 
Kruc[iołka] na mel. nr 146 

Oj, nà haryē kramienina, A jà swajè u sàżu umàżu, 
Czórny lībczy u dwaranìna. Dwaranìna pierawàżu. 

2930. W. Od Mścibowa 
Kruciołka 

[Tekst jak w pieśni nr 2201] 
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2931. W. Od Wołkowyska 
Kr[uciołka] na mel. nr 1913 

Palubìła kawalà, Ja dùmała: kuczaràwy, 
Da nidola majà! Annó i czùba niroà. 

2932. W. Od Zelwy 

Kr[uciołka] na mel. nr 2130 

O Bóże muōj, o Bóże mŭoj, Palubìła takóho, 
Kahó lublù, to niè mŭoj! Szto nì màje niczahó. 

2933. W. Od Jałówki 
Kr[uciołka] na mel. nr 2119 

Kacllisie wazy Siakì takì, krywasràki, 
Da usió z baryłkała. I tój za dzièukami. 

2934. W. Od Wołkowyska i Rosi 
Kr[uciołka] na mel. nr 1913 

Palubìła szaucà, Nakuplàu padaszóu, 
Da nl hórniecsa; Da sàm k czórtu paszóu. 

2935. W. Od Mścibowa 
Kr[uciołka] na mel. nr 151 lub 341, 665, 2134 

Haspadynia tyż, tyż, Nawaryła jùszki 
Zakałóła mysz, mysz; Czaty"ēry garnùszki. 

2936. W. Od Mścibowa 
Kr[uciołka] na mel. nr 151 lub 341, 665, 2134 

Na hùlicy da miecièlica mieciè, 
A dzièd bàbu za patylicu wiedziè. 
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2937. W. Od Mścibowa 
Kr[uciołka] na mel. nr 151 lub 341, 665, 2134 

Maładzìca jak brusznìca 
Na piesóczku rasłà. 

Żàlsie Bóże maładóści, 
Szto zà błàzna paszłà. 

2938. W. Od Mścibowa 

Zv)U;o. Kmio [iołkaj ? 

Jxi - li- sieìi hra — ci szek, a cza-ra-czka sio stra, 

Kru- cźka 7M- — ła — .ta ja szto do %u— hy nio — s t a . 

Kilìszak bracłszak, 
A czàraczka siostra, 

Rùczka załatàja, 
Szto dà hùby niósła. 

2939. W. Od Mścibowa 
Kr[uciołka] na mel. nr 146 

Za haróju, za krutóju, 
Trasiè kaziół baradóju. 

Zbiràjciesie, dzièuki, u kùpu, 
Pacałùjcie kazłà u dùpu! 

2940. W. Od Mścibowa 
Kr[uciolka] na mel. nr 151 lub 341, 665, 2134 

Oj, nà hùlicy byłà 
I bàczyła Jàsia. 

Chacièu miniè pakaclci1, 
A jà ni dałàsie. 

1 v. paaiàcaci 
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2941. W. Od Mścibowa 
Kr[uciołka] na mel. nr 151 lub 341, 665, 2134 

Z hóry, z hóry wadà cieczè, Sam pàcierou ni umièju, 
Pa kamièniach bùrczy; Żuonka ni naùczy. 

2942. W. Od Mścibowa 
Kr[uciołka] na mel. nr 151 lub 341, 665, 2134 

A u haródzi makawiènio, Wilczukóuskije dzieuczàta 
Nimà na jóm màku; Prodajùć tabàku. 

2943. W. Od Mścibowa 
Kr[uciołka] na mel. nr 3291 

Na starùju machàj, machàj, Bo miènszaja zà muż puōjdzie, 
Na miènszuju nichàj, nichàj, A staràja u dóma bùdzie. 

2944. W. Od Mścibowa 
Kr[uciołka] na mel. nr 2742 

A ty myszlisz, dùrniu, Ja takìmi durniàmi 
Szto jà cie kachàju! Sràku padciràju. 

2945. W. Od Mścibowa 
Kr[uciołka] na mel. nr 1913 

A u haródzi zièljàczko, Choć jà cibiè ni waźmù, 
Lublù cibiè, dzièwaczko! Aanó chłópcy padrażniù. 

2946. W. Od Międzyrzecza 
Kr[uciołka] na mel. nr 3292 

Chacièuby ja paśpiewàć, Paszouby ja dà dzièuczyny, 
Da nì màju nóty; Da padràny bóty. 

28 Lud l)iałoruski 
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2947. W. Od Międzyrzecza 
Kr[uciołka] na mel. nr 146 

A ty rùda, pajdzi siudà! Ja z rudóju pahawarù, 
A ty bièła, pastój tam! Da bièłai prydù sam. 

2948. W. Od Międzyrzecza 
Kr[uciołka] na mel. nr 3292 

Chacièuby ja paskakàć — Chacièuby ja padwiazàć — 
Hanawìcy rwùcsie; Da dzièuki śmiejùcsie. 

2949. W. Od Łyskowa 
Kr[uciołka] 

A u nàszych bahaczèj Tàja zàusze bièłaja; 
Da pà siem żè saraczèj, Ja z wieczóra namaczù, 
Ej lùli, ej lùli, da pà itd. (jw.) A z póunoczy kałaczù. 
A u miniè adnàja, 

2950. W. Od Mścibowa 
Kr[uciołka] na mel. nr 151 lub 341, 665, 2134 

Kab ty tóje, dzièuko, znàła, Kab jà cztyry wały mièła, 
Szto jà kósu wałaczù; To samà harałàb, 
Kab ty cztyry wały miàła, A takìmi małajcàmi 
To jà cibiè ni chaczù. Płaty padpiràłab. 

2951. W. Od Wolkowyska i Rosi 
Kr[uciołka] na mel. nr 151 lub 341, 665, 2134 

A saróka biełaboka, Kab jà ażanìusia, 
A chwóst wiławàty; Tob jà panawàuby. 
Bièdna majà hałówańka, Żŭonka świnie pàświłab, 
Szto jà ni żanàty. A jà zahaniàuby. 

218 
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2952. W. m. Świsłocz 
Kr[uciołka] na mel. nr 151 lub 341, 665, 2134 

Za haràmi, za lesàmi, Ja niè puojda, idźcie sàmi, 
Tam skakàła Małgarzàtka. Ja potàńcze z swóim chłópcam! 
Wóła ójciec, wóła màtka, Mam fartùszek z galonàmi, 
Idź dó dómu Małgorzàtka. A spodnìczka z falbanàmi. 

2953. W. m. Świsłocz 
Kr[uciołka] na mel. nr 151 lub 341, 665, 2134 

Ażenìusie stary ryk, Pasadziuszy na pieczè 
Da uziàu żiìbnku kàczku; Zahledàje u sràczku. 

2954. W. Od Szydłowic 

Ztruuo 

Tfii-lta-ła-ju, Tìli-lca- ìa-ju! l)zie ja ci-%ie pa-cha- vJa-ju? 

Mikałàju, Mika[ła]ju! U dalìni pad wierbóju, 
Dzie jà cibiè pachawàju? Siknu, pièrdnu nad tabóju. 

2955. W. Od Hniezny 

Kr[uciolka] na mel. nr 146 

A chtó chócza żónku mieć, Bo u Kusini dziewaczók 
Da Kusìni prósto jedź. Jak nà nièbi zoraczok1. 

2956. Sk. Od Suchowoli (Chodorówka, Horodnianka) 
„Paduszeczki" na mel. nr 2440 

[Tekst jak w pieśni nr 2440] 

1 v. u harōdzi kwiatacz6k 
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2957. W. Od Świsłoczy 
Zwa,ujo. Padùszeezki 

2958. W. Od Porozowa (Haniewicze) 

na mel. „Paduszeczki" 

Na kapùstu wadù1 naszù, 
Na rùtu ni bùdu. 
Zahnièwausie moj mìleńki, 
Prasìci ni bùdu. 

Oj, zahnièwausie jon dà ràz, 
Ja nà jehó dwójczy. 
Kalì daść Bóh zdaróujeczko, 
Pahódzimsie u nuoczy. 

(Jùlja Husàkouna v. Husakóuska) 

2959. Sł. Od Kozłowszczyzny 
„Paduszeczki" 

Żyu, żyu — nia lubila, 
Jak i umiór —- nia tużyla. 
Jak nà łàucy leżàu, 

Tady żal miniè brau; 
Jak wywiaźli za siałó, 
Tady stàło wiasiałó. 

(Klèmens Hryb) 

[Pieśni nr 2960 — 3312 ukażą się jako zalącznik do t. VII (Suplement)] 

v. wodù 
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PIEŚNI PIJACKIE 

3313. Gr. Od Krynek (w. Spodzwiły) 
na mel. krakowiaka 

Oj ciàżko mnie, ciàżko — Hałówańka balłć — 
Niepóunaja plàszka. Nie màju czym dallć. 

(Ànna Słàdka) 

3314. W. Od Mścibowa (Wilczuki) 
na mel. „Lulka maja-ż [pieńkawaja]..." 

Siudy jèdu, tudy jèdu, Szynkàraczka, daj haryełki, 
Karczmy nie minàju. Bo hrószy ni màju! 

3315. N. Od Mołczadzi 
Branduszka 

Po darózi pył pylìć, Sztóby pjànam nie być, 
Z czadù hóława balìć. Nie bùdzie dzièucza lubìć. 

[zap.] Mierzej [ewski] 
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3316. Sk. Od Kozłowszczyzny 

Byłó u bàćka try synè, 
Da usiè try Wasilè: 
Adzln kóni pasiè, 

Druhł làpci pleciè, 
Trèci siedzłć na kamièni, 
Tryma dùdku1 na ramièni. 

3317. W. 

na mel. „Ażaniusie mużyczok (duraczok)..." 

Oj, paszuou że mużyczók duraczók 
Da u póle haràci. 
Da zabyusie mużyczók duraczók 
Chlèba, sóh uziàci. 
Oj, wypuściu wały na dubrówu, 
Sam paszŭou da dómu. 
Pytàjecsie u dziecièj: a dzièż wàsza màci ? 
Nàsza màci paszłà u karczómku, 
Siedzìć jenà za stałóm da i pjè haryèłku. 
Pytàjecsie u jejè: kuolko hrószy prapiłà? 
Prapiłà ja try rublì, czećwièrtaho naczałà, 
Wypiła ja za cibiè, za zdaróujeczko twajè. 

3318. W. Od Porozowa 
Kruciołka ? 

Oj wypiła, nachilìła, 
Samà siebiè pachwalìła: 

Szto jà dóbraho rodu, 
Pju haryēłku jak wódu. 

3319. Sl. Od Derewny i Dworca 

HaryeUca, lublù ciebiè, 
Kùpiać lùdzi — wypju ciebiè. 

Ja zà ciebiè sryebro, złóto, 
A ty mieniè wiedzièsz u błóto. 

1 v. chuja 
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PIEŚNI ROŻNE 





3320. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 

POUJOIÌ 

Da hu li Tiysłye{?) %u īi, 

Da hulì husłye (?), hulì, 
Da niè pad majè myszli. 
Addałàż mieniè màci 
Da u turèckuju ziemlù 
Za kazàckaho syna. 
Oj, jà ziemlì nie bajùsia, 

da >nie <pad ma je m y — szli. 

Ni kazàckaho syna, 
Da bajùsia, bajùsia 
Da wielłkaho ścisku, 
Szàbielkowaho bllsku. 
Jon szabièlkaju blìśnie, 
Mnie hałówańka źwìśnie. 

(Taklùsia Tkaczuczycha) 

3321. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 

D o ś c ż u w o 

Oj u czo T<2 zwie — czo ra 

sy-stou. tnie siac i %o ra, ima- ia—da ózieu- czy - na} 

ser- den-lto ie — dy-na, u czy-stom po-lio le - nok vo 1i. 
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Oj, uczora źwieczóra 
Syszóu mièsiac i zóra; 
Maładà dzieuczyna, 
Sèrdeńko jedyna, 
U czystum póli 
Lenók póle. 
Oj, póla, póla, 
U harù zaziràje: 
Ci niè hèto miły 
Jak hałubók sìwy? 

Jon z harłàmi letàje, 
Jon z harłàmi letàje, 
Da dà brùku prypadàje. 
Oj brùku, brùku, 
Padàj, mìła, rùku! 
Ràda ja ustàci, 
Abièdźwi padàci. 
Uziałà majà màci 
Nielùbaho ziàcia, 
Mùszu wièk karatàci. 

(Palùsia Leukièwiczycha) 

Wolno 

Oj le-cia- ła pa IOCL, na, so — san-%u u-pa — ła, 

3322. W. OdŁyskowa 

a na so — san - ku u pa ła. 

Oj, lecièła-j pàwa, na sósanku upàła: 
Nie chilìsia, sósna, bo jà tak hałósna, 
Nie nà kahó tùżu — na màtku radnùju, 
Szto addàła zàmuż mieniè maładùju. 
Oj, addàła zàmuż za udówinaho syna, 
Za udówinym synam ja niè nabyłàsia, 
Tólko swahó ródu, oj, ja wyrakłàsia. 
Oj, u bródu, u bródu pijùć hałùbki wódu; 
Puścł, mileńki, da bródu, oj, puści pa wódu, 
Da bródu pa wódu dawièdaccsia ródu. 
Nie puszczù, mileńka, hałùbka siwieńka, 
Bo ty skàżasz ródu usiu swajù pryhódu. 
Nie bùdu, nie bùdu, mìleńki, kazàci, 
Och, jà wydu z chàty, jak bùduć pytàci, 
Za dźwièry schilùsia, ślózkami abaljùsia. 
Hfartùszak bièleńki ad ślózak makryēnki, 
Kaszùla na mniè bièła — usia króuju skipièła. 
Nie pytàjsia ródu, czy żywa, zdarówa, 
Da pytàjsia, màtko, jakà majà dóla! 
Rwàno majù kósu szto dzièń pa wałósu, 
Wybiu majù sìłu, szto jà lèdwie żywa. 
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3323. N. Od Ostrowia (w. Kandyczyce) 
Miernie, 

By — ia u %o — ru so sna, sa — nm.a, sa, — oie 

Byłà u bóru sosna, samà sabiè rósła; 
Maładà dzieuczyna lyet ni darósła. 
Addàu miniè bàćko zà muż maładùju, 
Da dàu mnie bàćko dóleńku lichùju. 
Byłà u miniè kósa aż dà pójasa, 
Wyrwau mŭoj mlleńki aż dà wółasa. 
Byłó1 ni rubàci zielónaho dùbu; 
Byłó ni bràci, szto tabiè ni lùbo. 
Byłó ni rubàci bièłaji bierózy; 
Raźllu kazaczèńko siróczaje szlózy. 

(Zachàrko Skabiółka) 

3324. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 
Wolno 

lia rmx. IrLi-dziesz, va — %ìo - ci sta ia? 

ftch, Tca - sa ma-ja, ty fu si sła, — ja, 

Ach, kasà majà, ty rusìstaja, 
Kamù bùdziesz pazłacìstaja ? 
Ci majóru i pałkóuniku, 
Ci mużykù swajewólniku? 
Idziè da karczmy — zapiwàjecsa, 
Idziè da dómu — zabiwàjecsa, 
Kàże że mniè razzuwàć, razbuwàć, 
Kàże màje bièłyje rùczeńki maràć. 

A jà ródu daj wiellkaho, 
Ajcà i màtki ja bahàtaho. 
Ja nì bùdu razzuwàć, razbuwàć, 
Ja nl bùdu bièłych rùczeńkou maràć. 
A uziàu mìły da hastrèńkuju pleć, 
Zaczàu miniè da pà plèczeńkach siecz. 
Bùdu, bùdu razzuwàć, razbuwàć, 
Bùdu swajè bièłyje rùczeńki maràć! 

(Ànna Słàdka) 

1 v. było 

29* 

rro słcu, sa, — rna sa- — Vie ro sta. 
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3325. N. Od m. Ostrowia (w. Kadyczyn) 
Wolno. s m c t n i e 

u)och ja u %o- rii ni żu - ła, ni ìy—ła, 

woch ja u "ho — TV ni ia — dzi ła - sia. 

Woch, jà u hóry ni żyłà, ni byłà, 
Woch, jà u hóry ni radziłasia, 
Ka mniè hóro prykacìłasia 
Cièraz sièni, cièraz chàtańku 
Da nà majù karawàtańku. 
Da nà majój karawàci leżyć, 
Mnie maładùj razzuwàci wialłć. 

Woch, jà nie bùdu razzuwàć, 
Ja niè bùdu bièłych rùczak maràć! 
Jàkżaż uziàu dracianùju pleć, 
Jak uziàu pazà plèczu hryèć. 
Woch, jà bùdu razzuwàć, razzuwàć, 
Jaj i bùdu bièły rùczki maràć! 

(Zachàrko Skabiółka) 

3326. W. Od m. Łyskowa (w. Kuklicze) 
Wolno 

J na ty — czy ni chrniel szv.— mle, je, 

I nà tyczyni chmiel szumlejè, 
A Bùoże mŭoj miłùsieńki, 
Miniè muż bjè! 
Och, bjè, bjè uwiazàuszy. 
Pryjèdź, tàtko, pryjèdź, tàtko, 
Pażałùj miniè! 
Tàtko, tàtko pryjèchauszy, 
Daj zà stūoliczak siedàuszy: 
Ni bi(j) diīōńku majù, 
Och, nì bì(j), ziàciu, dūōńku majù! 
Ni bì(j), ziàciu, żiīonku swajù, 

a Bo zà •mucj rrii — Xu sien %i! 

Och, żuonku swajù! 
Na tyczyni chmiel szumlejè, 
A Buōże miioj milùsieńki, 
Miniè muż bijè! 
Och, bjè, bjè uwiazàuszy. 
Pryjèdź, màtko, pryjèdź, màtko, 
Pożałùj miniè! 
A màtaczka pryjèchauszy, 
Daj zà stiīoliczak siedàuszy: 
Ni bì(j) dóńku majù! 
Na tyczyni chmiel itd.1 (jw.) 

(Dominisia Kukla) 

z tą tylko zmianą, że występuje brat mlodszy3 brat starszy, a w ostatniej zwrotce siostra 
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3327. G. Od m. Brzostowicy (w. Golnie) 

na mel. nr 1047 

Na tyczynie chmiel usió uwjè, 
Ach, Bóża moj, mùż miniè bje! 
Ach, pryjèdź, pryjèdź, uojczeńku, 
Ach, pryjèdź, paszkadùj miniè! 
A uojczeńko pryjèchauszy, 
Za stólikom pasidzièuszy: 
Bi(j), ziàciu, bi(j) swajù żónku, 
Majù cùrku prywiazàuszy! 
Na tyczjTiie itd. (jw.) 
Pryjèdź, pryjèdź, matùleńku, 
Ach, pryjèdź, paszkadùj miniè! 
Matùleńka pryjèchauszy, 
Bièły rùczki załamàuszy: 
Ach ty, moj ziàciu radzóny, 
Bùdziesz ty zà łab wadzóny, 

Ach, zà majù cùreńku! 
Na tyczynie itd. (jw.) 
Pryjèdź, pryjèdź, moj braciejkù, 
Ach, pryjèdź, paszkadùj miniè! 
A braciejkó pryjèchauszy, 
Za stółikom pasidzièuszy: 
Bi(j), szwàgru, bi(j) swajù żónku, 
Majù siestrù, prywiazàuszy! 
Na tyczyni itd. (jw.) 
Pryjèdź, pryjèdź, siestrùnko itd. 
Tak siestrùnka pryjèchauszy, 
Sìni óczki zapłàkauszy: 
Ach, ach, Bóża muōj jedyny, 
Ach, bùduć miniè tak bìli, 
Ach, bùduć zaczakàuszy! 

(Pruzyna Rymàrczykawa) 

3328. W. Od m. Łyskowa 

Wolno 

Ra. — ści, TOU — sci, sio — stro, jak XL ho T « SO — sna, 

aj īu — %%, aj lu — li} jalŭ v, %o rtj, so — s n a ! 

Raścì, raści, siostro, jak u bóru sósna, 
Oj1, lùli, oj lùli, jak u boru sósna. 
Addàm cibiè zà muż u nowaje sieło, 
O), lùli itd. 
U nówaje sieło, u bahàtu siemjù, 
Oj, lùh itd. 
Ja u nowoj chàci lublù pachażàci, 
Oj, lùli itd. 
Dzie mnuoho dzièwierou — lublù żartawàci, 
Oj, lùli itd. 

i v. Aj 
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Dzie mnuoho jatrawuok1 — lublù żyto żàci, 
Oj, itd. 
Dzie mnóho zalawìc2 — lublù lon pałóci, 
Oj, itd. 
Oj, pabyłà raczók, pabyłà druhì, 
Oj, itd. 
Pabyłà druhi, nastupàje trèjci, 
Oj, itd. 
Jèdzie bratkó u hóści, jèdzie bratkó u hóści, 
Oj, itd. 
Sióstra radnà, żywà, czy charósza dóła? 
Oj, itd, 
Ni zyczu nikómu, ni bràtu radnómu, 
Oj, itd. 
Saróczaczka bièła u krwi akipièła, 
Oj, itd. 
Chfartùszak tónieńki ad ślózak makryèńki, 
Oj, itd. 

3329. Sc. Od Nieświeża 

Z y u ? o . Kruc[iołkaJ 

Jūi, ja — orvu, da %a — szu — lu sz,y ju, 

juon rnie — nie %u — fc. — "kom u szy ju. 

Jaż jamù da kaszùlu szyju, 
Juon mieniè kułakóm u szyju, 
Jaż jamù da bièleńkiju, 

Jiīon mieniè maładzièńkuju. 
A badàjżaż ty da kaszùli ni znasìu, 
Jak ty mieniè maładùju pryhłuszyu! 

3330. W. Od Szydłowic (Bierdziki) 
Wolno 

Ty du-na-ju, ty du-na-ju, ja. %a ci-oie ni du—ma — ju. 

1 żona [brata] męża 2 siostra mężowska 
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Ty dunàju, ty dunàju, 
Ja zà cibiè ni dùmaju, 
Ja dùmala za sakałà, 
U sakałà chàty nimà! 
Byłà zimà marūozliwa, 
Usie ćwietóczki wymróziła, 
Miniè młódu zmaróziła. 
Ty kalìna najżarczèjsza1, 
Bo jà u ródzie najbiednièjsza, 
Bùdzie miniè moj mùż blci, 

Da nièkamu baranìci. 
Jest u miniè dzièwieratko2, 
Dziewieràtko ródny tàtko, 
A załwlca zastùpnica, 
Jenà miniè żaławàła, 
Da zà miniè zastupàła. 
A mój bràtko milùsieńki: 
Nie bìj żónki pjaniùsieńkaj, 
Da bìj jejè ćwierózoju, 
To dawiedzièsz da rózumu. 

(Bóużyk) 

3331. W. Od Rosi (Nowiki) 

Srećlnio 

Jt u %a-ro — dzie ti — pia — na — czka, pad je — j-u wa — 

— da, ]*pìa— cza, tu — iyć... szto do — ìì ni ma\ 

A u harodzi liplnaczka, 
Pad jèju wadà; 
Płàcza, tùżyć maładaja, 
Szto doli nimà. 
Oj, pièrszy kur da zapièjau, 
Da karczómki jdu; 
Druhì kur zapièjau, 
Ja u karczómcy pju; 
A trèjci kur dà zapièjau, 
U karczmiè hulàju; 
A czaćwiórty kur zapièjau, 
Da dómu idù. 
Zustraczàje dziewieràtko 
Miniè maładù: 
Och, bratawàjaż ty majà, 

Źal żè mnie cibiè! 
Och, bratawàjaż ty majà, 
Źal że mnie cibiè! 
Oj, hatùje twoj miłeńki 
Nahàjku dla ciè. 
Oj, dziewieràtko, bràcie moj, 
Dziàkujuż tabiè! 
Je u miniè złóty pièrścień, 
Bùdzie jon zla ciè. 
A choć ja toj pièrścień znaszù, 
Takì ply"ēczki spiszù! 
A badàj ty, moj mìleńki, 
Tahó ni dażdàu, 
Kab ty majè, och, plyēczańki 
Nahàjkajŭ pisàu! 

1 v. najczyrwièńsza 2 v. dziewieràtko 



232 PIEŚNI RÓŻNE 

3332. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 

Poix)ainie 

D%ia- %IL-ÌIL Bo %IL, szto zro-darn sy szła-sia, 

mio — du da toi — na, x pou — na, ma-pi — ła — sia. 

Dzìakuju Bóhu, szto z ródam syszłàsia, 
Miódu da winà z póuna napilàsia. 
Prósza da prósza z póuna wypiwàć! 
Oj, jè u miniè try bièdańki u chàci: 
Pièrszaja biedà — świekrouka lichàja, 
Druhàja biedà — dziecìna małàja, 
Trèjcia biedà — miīōj mùż niedałùhi. 

Oj, pajdù ja ścìcha, pamalèńku-j, 
Da paladżù ja, sztó świekróuka róbić. 
A świekróuka u pièczańcy pàlić, 
A świekràtko dubìnaczku pàryć, 
A mìleńku dzieclnu kałysza: 
Lùli da lùli, dzicià małó, spàci! 
Màci maładàja chócze pahulàci. 

(Pałùsia Leukièwiczycha) 

3333. W. Od Mścibowa (Szandry) 

Wolno 

Oj daj, Bo %e, nie-dzie-li pry- żda ci, 

io ja paj du da ro — du ìiu- la ci, 

to ja paj da cla ro — du hu - la ci, 

Oj, dàj Bóża niedzièli1 pryżdàci, 
To jà pajdù da ródu hulàci2. 
A moj rodzik nie wièlmi bahàty, 
Prosić miniè pouna wypiwàci. (2 r.) 
Ja nì bùdu póuna wypiwàci, 

Bo u miniè try bièdańki u chàci: (2 r.) 
Och, adnà biedà — świekróu lichàja, 
Druhà biedà — dziedna małàja, (2 r.) 
Trèjcia biedà — muoj mìły hnieulìwy. 
Oj, pajdù ja śckha pad akiènco: (2 r.) 

1 v. nidzièlańki 2 v. hulài 
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A sztó róbić majó mìło sèrco? 
A świekrùchna wieczèrańku wàryć, 
A świekierkó dubinańku pàlić, 
A mój młły dziecìnu kałysze, 

Na dzieclnu lichlm dùcham dysze, 
Oj, lùli, lùli, dziecìna małàja! (2 r.) 
Oj, hulàje twajà màci maładàja. (2 r.) 

(Maryla Mulàrczykawa) 

3334. W. Od Łyskowa (Wilamowo) 

Dosć ŻIJUJO 

Jalc ły •pry-szou da mnie usv)ŭ.-ty,%a-zau:%u-dziesz -pa-•na-wac, pa-na-u>ac. 

Jak ty pryszóu da mniè u swàty, 
Kazàu: bùdziesz panawàć(i). 
Ciepièr, ciepièr panawànie, 
Ślózańkami abliwànie. 
Haryełańku lublù, lublù, 
Zapłacìci niemà kamù. 

A chlyeb mieszù, rŭki u cièści, 
Dzicià płàcza, chócza jèści, 
Drowa haràć, wyharàjuć, 
Harszkiè leciàć, opałàjuć. 
Sièni mieścì, chàtu mieścì, 
Pa haryèłku trèba iścì. 

3335. W. m. Wołkowysk 

Zvuavuo. Kruciołka. 

L Tm - ìen - lci ty mojt óbru ży n a ma. — ja... 

Mìleńki ty mój, drużyna majà, 
Dzie ty miniè zawióz, dzie rodu nimà. 
Miłàja majà, ni pràuda twajà, 
Cièrez try dwary, tam kumà majà. 
U tajè kumy stałć dwa duby, 
A na tych dùbach da dwà hołuby. 

A jeny siedziàć da brukàjucsa, 
A z mahó życià usie dziwùjucsa. 
A majó życió jak u póli trawà, 
Jak u póli trawà, na trawiè rasà. 
Słonieńko zydzie, rasà apàdzie1, 
Tak nàszo życió màrnie prapàdzie2. 

(Zof ja Kołosowska) 

i v. apadziè a v. prapadziè 
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3336. Słc. Od m. Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 

Wo]no 

jaj unie-dzie-ìu ra. nie-h-lca ja-czmìen ma-ła— czu, 

da pa wierch dto - ho —. czku •sa- łom-ltd īa, cić. 

Ja-j u niedzièlu rànieńka jaczmièń małaczù, 
Da pà wièrch dubóczku sałómka lacìć. 
Da pà kràj dunàju rèczeńka biażyć, 
Da-j u tójża rèczańcy czałnóczak pływióć, 
Da-j u tóm czałnóczku małójczyk siadzlć, 
Da-j u pràwuj rùczancy hrabuszók dziarżyć, 
A lèwaju rùczkaju kudzièrki czèsza. 
Czèsza, czèsza kudzièrki, na wódu puskàja: 
Da pływiècia, kudzièrki, da majè żany, 
Ci dùmaja, żanà janà aba mniè ? 
Niechàj pa jóm tùżyć ahóń da wadà, 
Nie jà bùdu tużyć pa jiīom maładà! 
Da dràu jon łuczynańku z maìch bièłych plecz, 
Da uszczaplàu jon uszczèpuszki z malch bièłych ruk, 
Da wiu jon kanczùszki z maìch rùsych kiībs, 
Da puszczàu jubn rèczuszki z malch drūobnych śluoz. 
Och, mìleńka majà, nie pràuda twajà, 
Da dràu ja łuczynaczku z bièłaje bierózy, 
Da uszczaplàu ja uszczèpuszki z suchóji sósny, 
Da wìu ja kanczùszki z bièłych kanapièl, 
Da puszczàu ja ryèczańki z cìchaho dunà)u. 

(Anièla Masalówa) 

3337. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 

Iempo marsza 

0 dzie ta-ja %ry— ni-czań-"ka, szto cha-ło-dna tva—da,? 

Usie sa— do~cz%i za— cwi-ta—juc i czyr- IOO- na %a-li —na. 
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O dziè tàja kryniczańka, szto chałódna wadà? 
Usie sadóczki zaćwitàjuć i czyrwóna kalìna. 
Oj, nà kalini, oj, nà malini sałaujùszeńki siedziàć, 
Oj, kalinu, oj, malinu hiìorku jàhadu klujùć. 
Nalacièli sałaujùszki usio z czużói starany, 
Uchwacili sałaujùszku usio pàd kryljejka swajè. 
Zaniaśli sałaujùszku na czużùju staranù, 
Zasadzìli sałaujùszku usio u nówuju klètaczku. 
Oj, niè dalì sałaujùszcy ani plci, ni jèści, 
Da wielèłi sałaujùszcy nówu pièsieńku śpièci. 
Jak ni uśpièjesz nówuoj pièsieńki śpièci, 
Z pistóleńka ubjù, z pistóleńka ubjù. 
Iszli chłópcy nowobràncy, stàli płàkać i tużyć: 
Za sztó, za sztó sałaujùszku z pistalècika ubić? 
Och, chtó bùdzie lètnim wrèmiem pa sadóczku szczabietàć, 
To kalinu, to malinu hŭorku jàhadu klewàć? 
Zahnièwausie mūoj mileńki, zahnièwausie na miniè. 
Jak puojdziem u pólo żyto żàci, pażniècsia ad miniè; 
Jak làżam na bièła łóżu, ni hawóryć da miniè. 
Oj, ni sapì, mŭoj miłeńki, ciàżkim dùcham na miniè! 

(Pałùsia Leukièwiczawa) 

3338. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 

Razno 

11 a dzi no ci ja ì>y ła, 

u a dzi no ci jaj pa szła? 

U adzinóci ja byłà, 
U adzinótu ja-j paszłà. 
Padpalìła młóda u pièczy, 
Samà paszłà pa wadù 

Na samówar na rakù. 
Hùsi, lèbiedzi leciàć, 
Tùju wodu pamuciàć. 
Razahnàła szyróko, 

rad-pa- li — łar mio-da,u pie-czy, sa - ma pa— szła pa wa~du. 
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Zaczyērpała hłybóko. 
Ot jà młóda pastajàła, 
Nim wadà sustajàła. 
Ot ciómno, źmierkàje, 

Mìły miniè ustreczàja. 
Dzież ty, mìła, bywàła ? 
Mnóho czàsu ścieràła. 

(Alóna Leukièwiczanka) 

3339. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 

Tempo poloneza 

ja% ja oy ìa siem lyet u do — 100 — ju,, 

toj ni czu ia ziem-li pad sa 'bo ju. 

Jak jà-j była siem lyèt udawoju, 
To-j nì czùła ziemlì pad sabóju. 
Umry, umry, mużykówa màci, 
To jà bùdu maładà hulàci! 
Ja-ż dùmała, szto miīoj muż ni czùje, 
Ja-ż dùmała, szto mŭoj muż ni czùje, 
Adno-ż mìły nahàjku hatùje. 
Ja-ż dùmała, szto nahàjka z papièru, 

Adno-ż jenà z syraucowaho ramièniu. 
Ja-ż dùmała, szto nahàjeczka iz szółku, 
Adnóż-ż[?] wytnie, pracinàja kaszùlku. 
Ja-ż dùmała da hary letàje, 
Adnó-ż jenà da cièła lipàje. 
Ustàń, ustàń, mużykówa màci, 
Oj, bùdź sabiè haspadynia u chàci! 

(Halóna Leukièwiczawa) 

3340. Sł. Od Derewny i Rehotny (Studerowszczyzna, Horka) 

Wolno 

Woch lyepsz ja hu. du %o ry lca- 7x1 ci, 

jali & nia lu hym swoj xoielc lca — ra — ta ci, 
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Wuoch! lyèpsz ja bùdu hóry kapàci, 
Jak ź nielùbym swiīoj wiek karatàci. 
Hóry kapàuszy, siàdu, sapaczynu, 
A ź nielùbym na wièki zahinu. 
Lyèpsz ja bùdu hórki pałyn jèści, 
Jak ź nielùbym za stólikam sièści. 
Wiīo, pałyn jèuszy wadzlcy napjùsie, 
A ź nielùbym na wièk utaplùsie. 
Lyèpsz ja bùdu pa móry pływàci, 
Jak ź nielùbym swŭoj wièk karatàci. 
Pa mory pływàuszy k bièrahu prypłynu, 
A ź nielùbym na wièki zahinu. 

(Taklùsia Kałmanìszka) 

Vv̂ olno 

3341. W. Od Świsłoczy 

3 — du ja, pła. — czu, ho spa— ci cha — c*u... 

Idù ja, płàczu, 
Bo spàci chàczu. 
Mùża siemjà żurlìwaja, 
Nie wiesióła, swarlìwaja, 
Spàci nie dajè, 
Usió bùdzić miniè. 
Idù ja, płàczu, 
Bo spàci chàczu. 
Oj, pałażù ja hałówańku 
Na świokrawu paścièlańku, 
Pierasplùsie ja. (2 r.) 
Świókierko idziè, 
Tàk jak czmièl hudziè: 
Senllwaja, dremlìwaja, 
Da rabóty lenìwaja, 
Dzie làże, to śpìć. (2 r.) 
Smùtnaja chadżù, 

Ja spàci chaczù. 
Oj, pajdù ja u kamóraczku, 
Na świekrùchny paścièleczku 
Làhu, pryzasnù. (2 r.) 
Świekrùchna letàje, 
Niewièstki pytàje: 
Dzièż to tàja leniwaja, 
Dzièż to tàja dremliwaja? 
Mùsić użè śpìć. (2 r.) 
Smùtnaja chadżù, 
Ja spàci chaczù. 
Oj, pajdù ja da dómańku, 
Na ójczeńka paścièlańku 
Làhu, pryzasnù. (2 r.) 
Ojczańko idziè, 
Prykryje miniè 
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Smùtnaja chadżù, 
Ja spàci chaczù. 
Palażù ja hałówańku 
Na matùH paścièlańku, 
Làhu, pryzasnù. (2 r.) 
Matùlka idziè, 
Prykryje miniè: 
Dóńka majà radzónaja, 

Paszłà zà muż maładàja, 
Nie wyspałasie. (2 r.) 
Swacièjku ty mój, 
Swacièjku ty mój, 
Andàła daczkù jak kwiètaczku, 
Ty wysuszyu jak wiètaczku, 
Szto lèdwo dajszłà. (2 r.) 

3342. Słc. Od Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 

D o Ś è 7AJU'0 

U ci — cham du — v,a — ji dtoa, %ra — t%i %u — īa — īij 

ojt 2u — ,li, lu — li, diÀ)a, ira — t"ki hu — 1a — īi. 

U cìchom dùnai dwa bratkì hulàli, 

Oj, lùh, lùli, dwa bratkì hulàli. 
Dwa bratkì hulàli, siestrù zabaulàli, 
Oj, lùli, lùli, siestrù zabaulàli. 
Raścì, raścì, siestrà, charósza, wysóka, 
Oj, lùh itd. 
Da addamó cibiè zà muż dalóka, 
Oj, lùli itd. 
I u nówuju dzierèuniu, u wielìku siemjù, 
Oj, lùli itd. 
Pa nŭowum sielè lublù pachadżàci, 
Oj, lùli itd. 
Dzie dzièwiarou mnuoha, lublù żartawàci, 
Oj, lùh itd. 
Dzie zàławic mnŭŭha, lublù żyto żàci, 

Oj, lùli itd. 
Ja żyta pażàła, u snapki pawiazàła, 
Oj, lùli itd. 
Snapkì pawiazàła, u mydzielki pakłàła, 
Oj, lùli itd. 
U mydzielki pakłàła, pryhaworŭwała, 
Oj, lùli itd. 
Jak u màtki byłà, ja-j żyta ni żàła, 
Oj, lùU itd. 
Ja żyta ni żàła, rabóty ni znàła, 
Oj, lùli itd. 
U czużoje màtki usio żyto pażàła, 
Oj, lùli itd. 
Usio żyto pażàła, rabotu paznàła, 
Oj, lùli itd. 

(Anièla Masalówa) 
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3343. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 

Wolno 

da pa zier-nia-tku "ki-da-ła, da pa T,ier-nia-tltu Ici - da — ia. 

Ja pszanìcu małóła, 
Po zièrniatku kìdała. 
A pszanìca syràja, 
Majà świekróu lichàja. 
Ja łażeczkiè pamyła, 

Imi jèści nie jèła. 
Pakùl wady pryniesłà, 
Usià wieczèrańka preszłà. 
Paścièl bièłu pasłàła, 
Na jój spàci nie spàła. 

(Ànna Słàdka) 

3344. W. Od m. Hnieznej (w. Kusińce) 

A na pa, — u — %u zło - ta, - je pier— ja,, 

a na va-wan-cy %o — sv, ża — dna, nie - wie - stlca 

u sioa-je swie-liry nie. xa,- ży ìa, ras — ico szy 

A nà paukù złótaje pièrja, 
A nà pàwancy kósy, 
Żàdna niewièstka u swajè świekry 
Nie zażyłà raskószy. 
Chódzić świekróu pa nówych sieniàch, 
Niewièstku pabudżàje: 
Oj, ustàń, niewièstka, oj, ustàń, nielùba, 

Oj, badàj ty niè ustàła! 
Wyhaniàj pryhón da nà swój na dwuor, 
Szto dà miniè nahnàła! 
Oj, hodzi, hódzi, da majà màtko, 
Pryhónam damaulàci 
Oj, byłó miniè maładzièńkaji 
Sirótańki ni bràci. 
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Ni byló līojca, ni byłó màtki, 
Ni byłó kamù dàci. 
Oj, kàb ja byłà sìwaja zieziùlka, 
Tob umièła kukawàci, 
Palecièłab pa cyèłam świèci 
Uojca, màtki szukàci. 
Oj, prylecièłab ja nà mahìłku 

Da skazàłab by: kùku! 
Ustàń, uojczeńko, oj, ustàń, rŭodnieńki, 
Daj mrùè pràwuju rukù. 
Oj, ràd byuby ustàć, oj, ràd byuby ustàć, 
Choć abièdźwi tobiè dać. 
Syrà ziemlà, smólnaja trunà, 
To niè mahù ja ustàć! 

3345. W. Od m. Jałówki (w. Nowosady) 

na mel. nr 4167 

Oj1, nà sakałù załaty piùra 
Jak nà pàwancy kósy, 
Oj, niè zażyłà żàdna niewièstka 
Da-j u świókra razkószy. 
Bo świókier chódzić pa nówych sieniàch, 
Nièwièstku (sic) pabudżàje: 
Ustàń, niwièstko, ustań, maładàja, 
Bo użè druhl kur śpiewàje! 
Niwièstka ustàła, tak jàk ni spàła, 
Ciàżeńko uzdychnùła, 
Swajù matùlu, swajù nīodnùju 

Lóhieńko spamianùła: 
A jàk ja byłà u swajè matùli 
Na wielìkuj razkószy, 
Kurèj niè czùła, zorŭou niè znàła, 
Rabótu parabìła. 
A jàk ja pryszłà da da świókierka 
Na wielłkaja hóro, 
Kùry paczùła, toukuczy da mièluczy, 
Zóry paznàła, pieraliczyła 
Ràno pa wódu iduczy. 

(Nastùla Nówikawa) 

3346. W. Od m. Jełówki (w. Nowosady) 

Miemie 

Ty ìie - ro- %a, ty %u-dra—wa, ty hie-ro—zcu, 

Ły %U- dra-wa, czorn nie ha-rysz, da usio %u rysz? 

Ty bieróza, ty kudràwa, (2 r.) 
Czom nì harysz, da usió kurysz? 
Maładàja małódeńka, (2 r.) 
Czom nì róbisz, da usió tùżysz? 

Kab jà byłà padpalóna, 
Ni kuryèłab, da haryèłab; 
Kab jà paszłà za dóbry zàmuż, 
Nie tużyłab, da rabìłab. 

i Jesienne śpiewają na tę samą nutę co i letnie 
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Jak jà byłà dzièwańkaju, 
To myłasie haryèłkaju; 
A ciepièr ja maładzìca, 
To pjù ślózy jak wadzìcu. 

Jak jà byłà dzièwańkaju, 
Miniè lùdzi znàli; 
Jak jà paszłà za lichi zàmuż, 
Usie warahàmi stàU. 

(Nastùla Nōwikawa) 

3347. G. m-ko Hołynka 

Oj, łuczyna, łuczynańka, czom ty nie harysz ? 
Ej, mùsić ty, łuczynaczka u pièczcy nie byłà? 
Oj, byłà ja u pièczcy uczaràjszaji nŭoczy, 
Ej, byłà, świekróu lichàja wadój padliłà. 
Spàła, spàła pièrwaj son ciómnaja nóczka, 
Ej, spàła druhój son jàsnaja zarà. 

(Michàł Hanienià) 

3348. W. Od Szydłowic (Ozeranki Wielkie) 

Ziva,vuo 

ÌPa -orau żcm-%u zBie-łaj Ru—sil, nie chce ro-hic, a—Le mtc-sif 

Kop ja, oie-dna ja, "bie- aLv,a gìo-tuert — lca ma-ja! 

Pabràu żónku z Bièłaj Rùsi, 
Nie chcè robić, ale mùsi. 
Hop, ja bièdnaja, 
Bièdna hłówańka majà! 
Skóro dzièuka prywièziena, 
Kàła pièczy pasàżena. 
Hop, ja itd. (jw.) 
Skidàj, dzièuka, szàty, łàty, 
Fójdziem bàczysz kurnój chàty. 
Hop, ja itd. (jw.) 
Skidàj, dzièuko, rękawìczki, 

Pamyj łyżki i dajnìczki! 
Hop, ja itd. (jw.) 
Skidàj, dzièuka, usie mantylki, 
Abùj łàpci, wyhań śwìnki! 
Hop, ja itd. (jw.) 
Skóro swìnie wyhaniàła, 
Da dà màtki Mst pasłàła. 
Hop, ja itd. (jw.) 
Màci listy praczytàła 
I dà doczki pryjèchała. 
Hop, ja itd. (jw.) 

31 Lud białoruski 

(Adàtn Mikałùć) 
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Bieróza majà karanìstaja, 

Ach lulàj, lulàj, karanìstaja! 

Świekrùchna majà narawìstaja, 

Ach, lulàj, lulàj, narawìstaja! 

Póki ja jejè pierawièdała, 
Ach, lulàj itd. 
Nieràz ślózkami paabièdala, 

Ach, lulàj itd, 

Ràno ustàje, spàci nie dajè, 

Ach lulàj itd. 

Spàci nie dajè, pa wódu szle, 

Ach itd. 

Ja pà wódu idù, druobny ślózki lju, 
Ach itd. 
Zaczùu mileńki kóni pasuczy, 

Ach itd. 

Clcho, mìleńka, nie płàcz, nie tuży, 
Ach itd. 
Kanià napasù, wady pryniesù, màtku napajù, 

Ach itd. 

Aj, płj, màtko, z póuniacho wiedrà, 
Ach itd. 
Nie zbytkùj z niewièstki, bo u ciebiè adnà, 

Ach itd. 

Bùdzie druhàja, uże niè takàja, 

Ach itd. 

Bùdzie trèjciaja, jeszczè huorszaja, 

Ach, lulàj itd. 

3349. W. Od Świsłoczy 

Wblno 

Bia- ro — %a ma — ja yka — ra — ni — sta —ja, 

ach! %u laj, ìu — laj, %a— re — ni — sta — ja! 



PIEŚNI RÓŻNE 243 

3350. Sł. Od Rehotnej (w. Studerowszczyzna) 

Zuu)o. nazak 

Da ty cìe szc%a, ty cie szcz,a tna — ja, 

da nie- so — īe na %a— pu sta txoa— ja! 

Da ty cièszcza, ty cièszcza majà, 
Da niè sólena kapùsta twajà. 
Nie sólena da niè kwàszena, 
Niczym jenà ni zakràszena. 

(Teklùsia Tkaczuczyszka) 

3351. 

Pou)oli, sm^tnie 

Uj lu— dzi ha — IOO vac, śioie-K-rou ma— ja do —hra. 

Sa—<ma ra— no usta— ła., mnie -nie x/bu-dzi — ia. 

Oj, lùdzi hawórać, świekróu majà dóbra. 
Samà ràno ustàla, miniè nie zbudzìla, 
Paszłà da susièdki, jeszczè absudzìła. 
A jà maładàja samà ràno ustàła, 
Wóliki pahnàła u zielónu dubrówu, 
Puszczù hałasóczak k zielónamu łużkù. 
Jèchau moj mìleńki, jèchau z Ukrainy, 
Paczùu moj hółas na czatyre mili. 
Czy zazùlka kujè, czy saławièj piejè, 
Czy tó miłaja na czużój staraniè ? 
Ni zazùlka kujè, ni saławièj piejè, 
Da tó mìleńka na czużój staraniè. 
Oj, stànu ja, stànu, stànu pry darózi, 
Palilìsie szlózy (sic) jak rasà z biarózy. 
Oj, stànu ja, stànu, stànu pry dalìni, 
PaliUsie szlózy jak rasà z kalìny. 
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3352. W. Od Mścibowa (Wilczuki) 

Wolno 

Cho -dzic SIOÌCL- Ićru — cha, -pa, no-iuych sie—niach, 
rall. 

•nia, — vne — sVk,u, da pa— ł>u. — dzxt — ja. 

Chódzić świekrùchna pa nówych sièniach, 
Usio niewièstku pabudzà]e: 
Oj, ustàń, niewièstka, badàj ty ni ustàla! 
Wyżań swŭoj razhón, wyżań swiioj pryhón, 
Katóry da miniè nahnàła! 
Wyżeń wały da dubrówy, 
Biery tónki kùżel pràści! 
Jak wywieła taniùssieńko, 
Zapłàkała siłniùssieńko; 
Paczùu mìły u kamóry. 
Szto to płàcza u dubrówi: 
Ci udówańka, ci dzièwańka, 
Ci hèto majà mìleńka? 
Zaprahàjcie cztyry kóni, 
Ja pojèdu da dubrówy. 
Pryjeżdżàje u czysto póle, 
Stàli koni puhàcisia, 
Stàli kóni puhàcisia, 
Stàli kóła łamàcisia. 

(Marysia Bahdanìszka) 

3353. W. Od Jałówki (Nowosady) 
na mel. nr 389 

A Bóża muoj, Bóża, 
Szto czużàja màci! 
Mnie hałóuka balłć, 
Jenà kàża ustàci. 
Ustàń, synawàja, 
Ustàń, maladàja, 

Wyżen (sic) tyje krówy, 
Szto z saboj pryhnàła! 
Mamùłu, mamùlu, 
Ciż ty nie wiedziàła? 
Ja bièdna siróta 
Karówau ni miàła. 

(Nastùla Nówikawa) 
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3354. Slc. Od m. Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 

Dość żyujo 

0c% ja paj-du łu-xkam, łu -%kam, och ja paj-du łu-xkam, łu — zkam, 

ha, — re rni — ìy płu zkam, płu żlcairi. 

Och, jà pajdù łużkóm, łużkóm, (2 r.) 
Arè mìły płùżkam, płùżkam. 
Oj, jŭon arè, a jà bàczu; 
Oj, jùon pajè, a jà płàczu. 
U mieniè sień i chàta mieścì, 
Mìłamu da abièd nieści. 
Da paniasù miłamu jèści, 
Ci nì skàża dla siebiè sièści? 
Paniasù mìłamu pìci, 
Ci niè bùdzia (sa mnóju da) hawaryci? 
Jŭon napìusia, juon najèusia, 
Na rali da pakacìusia. 
Czahó lażysz? Czahó dùmajesz? 

Czamù sa mnóju da niè hawórysz? 
Ja lażù, ja-j i dùmaju, 
Szto lichùju żiionku màju. 
Badàj tabiè wyleźli wóczy! 
Czāhó jèchau ka mniè u nóczy? 
Byłó jèchać ka mniè i u dzièń, 
Byłó pytàć u dóbrych ludzièj, 
Szto jà rùsa da radziłasia, 
Czarnabrówamu zhadziłasia. 
Da jà wŭoczy u sàżu umàżu, 
Charószaho da pierawàżu. 
Ja licó da pamylùju, 
Za druhóho pamandrùju. 

(Anièla Masalówa) 

Wolno 
3355. 

Oj pi(j), ma ci, tu - ju -wo - àu, oj, oj, oj: 

Oj pij, mcL-ci, tu—ju -u)o-du, szto ja, irvło-ćLa, m.a-na-si ła. 

Oj, pì(j), màci, tùju wódu, 
Da óch! oj oj oj! 
Oj, pìj, màci, tùju wódu, 
Szto jà młóda nanasìła. 

Lubì, màci, tahó drùha, 
Da óch! oj oj oj! 
Lubi màci tahó drùha, 
Szto jà młóda palubiła. 
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Ja niè bùdu wady pici, 
Da óch! oj oj oj! 
Oj, jà nie bùdu wady picì, 
Bùdu, młóda, raźliwàci. 
Nielùbaho ziàcia màju, 
Da óch! oj oj oj! 
Nielùbaho ziàcia màju, 
Bùdu, bùdu razłuczàci. 
Nie raźliwàj, màci, wady 
Da óch! (jw.) 
Mnie młóduj ciàżko nasìci, 
Nie razłùczywaj z mìłym Jàsiam, 
Da och! (jw.) 
Oj, mniè z tabóju nie życi! 
Samà wady nanasiła, 
Da óch! (jw.) 

Samà młóda bùdu pìci. 
Samà Jàsia pakachàła, 
Da óch! (jw.) 
Samà młóda bùdu życi. 
Oj, samà stùdniu kapàła, 
Da óch! (jw.) 
Samà młóda wydastała, 
Samà Jàsia wydumała, 
Da óch! (jw.) 
Samà młóda wyszukała. 
Oj, samà hrèblu kapàła, 
Da óch! (jw.) 
Samà młóda wysadzìła, 
Samà Jàsia palubiła, 
Da óch! (jw.) 
Samà młóda wyswatała. 

3356. N. Od Molczadzi 

W widnom da kałodzicu 
Da dziewoczka da wodu brała, 
Na swoj kraj pazirała: 
Czi nie jedzie tatko do mnie? 
Czi nie wiezie da paradnoczki ? 
Czi nie wiezie nam pahodoczki ? 

Tut hory kremienistyje, 
Tut ludzi narowistyje, 
Da dzie pajdu, nożki zabju. 
Chadaż maja pierechodzena, 
Mowoż maja pieremoulena! 

[zap.] Mierzej [ewski] 

3357. N. Od Molczadzi 

Da prapała, dziewoczka, prapała, 
Szto u lichuju siemiejku papała. 
Stajać dziewiare jak źwiere, 
Da stajać jatroukie jak wouki, 
Stajać załawicy jak zwierycy, 
Da staić świekrouka, nie haworyć, 
Da staić świekratko jak ciomnaja nocz. 
Pojdziesz, maładzieńkaja, ot ich u procz. 

[zap.] Mierzej [ewski] 
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3358. N. Od Mołczadzi 

Kali dzicia mojo radzonoje, 
To niechaj pohulaje. 
Kali niewiechna, 
To niechaj prywykaje: 

K syrycy pszenicy, 
K wiadzieroczku wodzicy, 
K szyrokoj postaci, 
K wielikoj wołosci. 

[zap.] Mierzej [ewski] 

3359. W. Od m. Łyskowa (w. Wereszczaki) 

Pjecie, lùdzi, harèlicu, 
A wy, hùsi, wódu! 
Płyńcie, płyńcie, szàry hùsi, 
Aż dó maho ródu,! 
Ni każècie, szàry hùsi, 
Szto jà tut harùju; 
Da każècie, szàry hùsi, 
Szto jà tut panùju. 
I zarwù ja z róży kwiètku, 
Puszczù ja nà wódu: 
Płynì, płynł, z róży kwiètka, 
Aż dó mahó ródu. 
Płyłà, płyłà z róży kwiètka, 
Pry bierahù stàła. 

Wyszła màci wódu bràci, 
Kwiètańku pajmàła. 
Oj, dà czy ty, majó dziècia, 
Da sièm let chwarèła, 
Szto twajà z róży kwiètańka 
Na wadziè smutnièła ? 
Ni chwarèła ja ni dnià, 
Ni dnià, ni hadzìny, 
Utapiła miniè màci 
Jak kanopli u łùzi. 
MókU, mókli kanapièlki, 
Czas ich wyciahàci; 
Z lichìm mùżam ślub uziàuszy, 
Tra wièk kałatàci. 

3360. L. Od m. Szczuczyna, Różanki 

Oj, pajdù ja kàła rèczki, 
Majó sèrco akryjàje, 
Oj, czùju ja pràz lùdzi, 
Radzìmańka wyrekàje. 
Oj, jèst u miniè adnà siostrà, 
Jenà da miniè nie darósła. 
Pìsza listy praz try pósły 
Aż dà ródnaji sióstry. 
Prysyłàje u padarùnku 
Kryształówu abałónku. 
Oj, klanù ja u abałónku, 
Klìczuć miniè na Wałynu. 
Na Wałyni dwa małójcy 
Dajùć że mniè rèczku bryścì. 

Ci mniè bryścì, ci mniè płyścì, 
Ci mniè stàci, padùmaci ? 
Oj, i stànu, padùmaju, 
Szto lichùju dólu màju. 
Pałówa sadù razpuszczàje, 
A pałówa pakidàje; 
A pałówa sadù ćwiciè, 
A pałówa pasychàje; 
A pałówa szluby bierùć, 
A pałówa pakidàjuć. 
Nie usiè tyje szluby bràli, 
Szto wièrnie kochàli. 
Prychyłùsia da dubóczka, 
A dubóczak nie wójczeńko: 



248 PIEŚNI RÓŻNE 

Wièciar wièje, haljó łómić, A graboczak nie bratóczak: 
A dà miniè nie hawóryć. Wièciar wièje, haljó łómić, 
Prychylùsia da bierózki, Jon dà miniè nie hawóryć. 
A bierózka nie matùla: Prychylùsia da łazìnki, 
Wièciar wièje, haljó łómić, A łazìca nie siastryca: 
A dà miniè nie hawóryć. Wièciar wièje, haljó łómić, 
Prychylùsia da grabóczka, A dà miniè nie hawóryć. 

3361. G. Od m. Brzostowicy (w. Golnìe) 

„Wiesnà" na mel. nr 422 

I hèj, jak jà u swajè màtki byłà, Bìta majà głóuka szto dnià. 
Jak u sadù różańka ćwiłà. I hèj, nie tàk bìta, jak łàjana, 
I hèj, zastałàsa mùża żanà, Dóla majà niełàdnaja! 

(Pruzyna Rymarczykawa) 

3362. W. Od Łyskowa (w. Wiereszczakì) 

Kruc[iołka] na mel. nr 146 

Jak u màtki byłà, A jàk zà muż poszłà, 
To jàk roża ćwiłà. Jak czyrwóna włsznia. 

3363. W. OdŁyskowa (w. Wiereszczaki) 
Kruc[iołka] na mel. nr 200 

Oj, wydu ja nà hùłaczku, Minùhsie, pierajszlì 
Oj, kìnu ja kàrty; Dziewóckije żàrty. 

3364. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 
Mieciel[ica] 

Oj, wyjdu ja nà hùlicu, Oj, wyjdu ja nà hùlicu, 
Razsyplu ja kàrty; Razsyplu haryèchi; 
Minùlisie majè lyèta, Oj, minùlisie da majè 
Dziewóckije żàrty. Dziewóckije śmièchi. 

(Hanùla) 
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3365. L. (W.) OdŻoludka 
Miacielica na mel. nr 144 

Oj, wydu ja nà hùlicu, Minùlisìa, piarajszlì, 
Razsyplu haryèchi; Dziewóckije żàrty. 
Och, minùhsia, pierajszlì Oj, wydu ja na hùlicu, 
Dziewóckije śmièchi. Wystaulu ja tùli1; 
Oj, wydu ja nà hùlicu, Minùlisia, pierajszlì 
Razłażù ja kàrty; Dziewóckije hùli. 

3366. Słc. Od Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 
na mel. nr 503 

Och, zahnièwausia da muoj milańki 
Na mianiè biez pryczyny, 
Asiadłàu kanià waranièńkaho, 
Pajèchau da dzieuczyny. 
Oj, skìnusia sìwaju ziaziùlkaju, 
Och, palaczùż dyj pahladzùż ja, 
Szto muoj milańki róbić. 
Aż mìlańki pa dwarè pachadżàja, 
Z druhóju razmaulàja. 
Och, jàk2 z takóju, jàkby3 za mnóju, 
Da chwàłaż tabiè, Bóża! 
A jàk z takóju razłùcznicaju, 
Razłuczy jajè, Bóża! 
Oj, upadù da u wiszniówuom sadù, 
Stànu żàłka kukawàci. 
Och, wyszła udawà z nowaho dwarà, 
Stàła ziaziùlku suważàci: 
Oj, hódzi, hódzi, sìwa ziaziùlka, 
Tak żàłka kukawàci! 
Jak mniè pakìnuć daj kukawàci, 
Tak żàłka da kukawàci ? 
Oj, z nièkim żaż mniè daj maładzièńkuj 
Druobnych dziètak hadawàci. 

(Anièla Masalówa) 

1 tiul u szàpki 2 Oj 3 v. by t6 
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3367. Ng. 

Kócicsa, kócicsa sónco na nièbi, 
Chóczecsa, chóczecsa da uojczańka u hŭości. 
U majhó ubjczańka sad nàd rakóju, 
Oj, sàd nad rakóju, sad nàd wadóju. 
Puścì miniè, ubjczańko, u sàd pahulàci, 
Och, jà ni bùdu wiszaniók szczypàci. 
Wyszczyplu, pakażù līōjcu na paràdu: 
Paràdź, paràdź, līojczańko, jak z nialùbym żyć. 
Paścièlańku ścielù, ślózańkami lju, 
Och, spàć tażùsia, da ścieny chilùsia. 
Och, żywì, dzieciàtko, żywì, niebóha, 
Och, żywì, niebóha, dla Pàna Bóha. 

3368. W. Od Szydłowic (Ozeranki Wielkie, Wiszniewicze) 
na mel. nr 311 

Kab jà znàła, kab wièdałab, 
Nìgdy zà muż ni śpieszàłab. 
Cipièr trèba tóje znàci, 
Puozno lyèhczy, ràno ustàci. 
Pózno lyèhczy, ràno ystàci, 
Da dnià u pièczy wypalìci. 
Dóbry mùży ràno ustajùć, 
Swajè żónki prykrywàjuć, 
A miīōj mìły ràno ustajè, 
Miniè młódu pabudżàje. 
Ustawàj, żónka nieudàła! 

Jeszczè tabiè mīocz małàja? 
Da karczūomki hómca dràła. 
Haryèlica, lublù cibiè! 
Kùpiać lùdzi, wypju cibiè. 
Jak z karczubmki ja wiernùsie, 
Swajój świekry pakłaniùsie. 
Drówa haràć, wyharàjuć, 
Harszkì u pieczy wykipàjuć, 
Jeszczè rùki, jeszczè u cièści, 
Płàcza dzicìa u kałyscy. 

3369. L. Od m. Szczuczyna i Różanki 

Pjècie, lùdzi, haryèlicu, 
A wy, hùsi, wódu. 
Paleciècie, bièły hùsi, 
Da mahó ródu. 
Nie każyècie, bièły hùsi, 
Szto jà tut harùju, 
Da skażyècie, bièły hùsi, 
Szto jà tut panùju. 
Oj, wyszczypnu z roży kwiètku, 
Da puszczù na wódu: 
Pływì, pływì, z róży kwiètka, 

Aż dà mahó ródu! 
Płyłà, płyłà z róży kwiètka^ 
Pry bièreżku stàła. 
Pryszłà màci wódu bràci, 
Pa kwiètcy paznàła. 
Mùsić majà tam dónieczka 
Try róki leżàła. 
Nie leżàła, majà màci, 
Ni dnià, ni hadzlay, 
Papàłasie lìcho zà muż 
U niezmièrnu radzìnu. 
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3370. Słc. Od Derewny i Rehotny (w. Wiszów, Horka) 

na mel. nr 170 

Na bałóci, na szyrókom 
Trawà zielenièje; (2 r.) 
Za charószym żanà mùżom, 
Żanà wiesielèje. (2 r.) 
Na bałóci, na szyrókom 
Trawà pasychàje; (2 r.) 
Za nielùbym żanà mùżam, 
Żanà pamiràje. (2 r.) 
Wary, màci, tùju wódu, 
S[!]to jà nanasìła; (2 r.) 

Lubì màci tahó ziàcia, 
Szto jà palubìła. (2 r.) 
Wiīo, nie bùdu wady waryć, 
Szto ty nasìła; (2 r.) 
Wiīō, nie bùdu ziàcia lubìć, 
Szto ty palubìła. (2 r.) 
Wiīo, nie bùdu wady waryć, 
Bùdu raźliwàci; (2 r.) 
Wiīo, nie bùdu ziàcia lubìć, 
Bùdu praklinàci. 

3371. W. m-czko Mścibów (Imścibawo) 
na mel. nr 99 

Och, balìć że mniè haławà, nimà czem zwiazàci; 
Nakazàłab da matùli, nièkim nakazàci. 
Oj, zwieżù ja dà hałóuku jedbàbnym płatóczkam; 
Nakażù ja dà matùli sìwym hałubóczkam: 
Lecì, hółub, lecl, sìwy, dy-j nł sadawìsie; 
Jak uhlèdzisz màtku majù, nlzieńko skłanìsia. 
Lecièu hółub, lecièu sìwy dy-j nì sadawìusie; 
Jak uhlèdzieu màtku majù, nìzieńko skłaniusie. 
U czystom póli cerkówańka, hałósna zwanìca; 
Wyszła, wyszła màtka majà jak jàsna zarnka. 
Płyłà, płyłà kwiètka z róży, pry bièrahu stàła; 
Wyszła màtka wódu bràci, kwiètaczku paznàła. 

(Józèfa Osłàwska) 

3372. L. Od m. Szczuczyna i Różanki 

Kóło sàdu ryèczeńka, 
Kóło sàdu bystraja, 
Tam pływàli try czełnóczki 
I try rybałójcy. 
Adzìn kàża: dzieuczyno! 
Druhì kàża: jedyno! 
Trèjci kàża: ty majà, 
O czy piīojdziesz za miniè ? 
Szto ty miniè swàtajesz, 
Kalì chàty ni màjesz. 
Waźmù, sèrce, u czużùju, 
Pukìl swajù zbudùju. 

Ja pastàulu chàtańku 
Z wiszniówaho ćwiètońku. 
Ja pastàulu kraj siełà, 
Żywì, mìła, wiesiełà! 
Tady byłà wiesióła, 
Jak ód wójca wiezióna. 
Samà siebiè nie bàczu, 
Pa niedoli płàczu. 
Ja pajdù da kamóry: 
Anì chlyèba, anł sóli. 
Nie uciekàła, nie ubiehàła 
Ad lichój niedóli! 

32» 
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3373. W. Od Hnieznej (Kusińce) 
Kruc[iołka] na mel. nr 151 lub 341, 665, 2134 

Oj, kràz1 sad winahràd 
Pa wódu chadzìła; 
Czamù miniè toj ni uziàu, 
Kahó ja lubìla ? 

Oj, dà toj miniè uziàu, 
Kahó ja nì znàła; 
Och, zà toj pierabuor, 
Szto pierabiràła. 

3374. W. Od Rosi (Nowiki) 

Ja u ójczeńka byłà, 
Ja u màmaczki dóuho żyłà. 
Pad puchówyje padùszki, 
Oj, jà spać lehłà, spać lehłà. 
Ja byz miódu, byz winà 

Ciaszynki ni byłà, ni byłà. 
Ja byz ryby jèść nie siàdu, 
Byz mìłaho spàć nie làhu, 
Byz adziètku nie zasnù, 
Och, byz adziètku ja niè zasnù. 

(Zósia Żàwaranczycha) 

3375. L. Od Różanki i Żołudka 

Na sztóż miniè, pàni màci, 
Młódu zà muż addałà ? 
Da u czużùju staranù, 
Da u wialìkaju siamjù? 
Mianiè młódu pa wódu szluć, 
Samì siàduć i zjedùć. 
Oj, jà pa wódu iszłà, 
Da jàk pszcziīōłaczka hułà. 
Wodu niasù, prysłuchàjusia, 
Szto u dómu da hawórać. 
Mahó mìłaho braniàć, 

Mahó młłaho braniàć: 
Czamù, synku, żiīonku nie bjèsz ? 
Da nà szto jój wólu dajèsz? 
Na sztó jajè, màtko, bić, 
Kalì umièje usio rabìć. 
Oj, prydù ja dà dómańku, 
Da i razprànywajusie2. 
Oj, mìleńki da ty muoj, 
Wiezi mianiè da damój! 
Swajuoj màtcy bùdu rabìć, 
Bùdu màtcy narawić! 

3376. W. Od Rosi (Nowiki) 

Bystra rèczańka bieżàła, 
Tónka żèrdaczka leżàła. 
Ja pà żèrdaczcy idu, 
Ja pà tónieńkoj, jałówieńkoj. 
Tónka żèrdaczka uhibniócsa, 
Uhibniócsa, da nì złómicsa. 
Oj, dóbro mnie z mìłym żyć! 

Ciepièr wóla màtuszczyna, 
Da i nużdà baciùszczyna. 
Ja u bàciuszki byłà, 
Ja u màtuszki douho żyłà. 
Pad puchówyje podùszki, 
Oj, jà spać lehłà, spać lehłà, 
Ja byz miodu, byz winà. 

1 v. czèraz 2 v. pazpranàjusie 
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3377. Słc. Od m. Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 

Dośè żxfwo 

Pła-ioaj, vła-ioaj dioa czaì-no—czki, a try -ry — ha—łou. cy. 

A— dzin iia-za: dzieu-czy-na! Dru-%i ìca-ia: ry-iczy-na! 

Trej— ci %a- ża: ser- co <ma~jo, ocrì ci vuoj-dziesz. za vnia-iiie? 

Plàwaj, płàwaj1 dwa czałnóczki, 
A try rybałóucy. 
Adzìn kàża: dzieuczyna! 
Druhì kàża: rybczyna! 
Trèjci kàża: sèrca majó, 
Och, ci puojdziasz za mianiè? 
Na sztóż mieniè swàtajesz, 
Kalł chàty nia màjesz. 
Idzì, mìła, u czużùju, 
Pókul swojù zbudùju. 
Da pastàulu chàtaczku 
Z różówaho ćwiètoczku. 
Da pastàulu kraj siełà, 
Żywì, mìła, wiesiełà! 
Tahdy było wiesieło, 

Jak àd màtki wièziano. 
Ot, ciepièr to jà bàczu, 
Pa nieszczàści płàczu. 
Da pajdù ja dà skryni: 
Mukì ni pyłìny. 
Ni vvciekàła, ni ubieżàła 
Ad Uchoj hadzìny. 
Och, pajdù ja dà kamóry: 
Ni chlèba i nì sóli. 
Ni uciekàła ni ubiehàła 
Ad lichoji dóli. 
Och, pajdù ja dà krynìcy, 
Zimnaje wadzìcy. 
Ni uciekàła, ni ubieżàła 
Ad mùża pjanìcy. 

(Anièla Masalowa) 

3378. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 

Umry, umry, mużykówa màci! 
Umrù, umrù, ja żywà nie bùdu, 
Zrabì, synku, klenówuju trunù! 
Ach dzièż, màtka, taho klóna uziàci? 
Mùsisz, mùsisz u dubówuj leżàci. 
Ja dùmała, miły spić, niè czùje, 
Aż muōj mìły nahàjku hatùje. 

Ja dùmała, nahàjka z papièru, 
Aż nahàjka z syróho remièniu. 
Stau jón mieniè pa pleczoch ciàci. 
A ustàń, a ustàń, mużykówa màci! 
Lepièj bùdu u ziemlìcy leżàci, 
A niè twóje dziètki hadawàci. 

(Ànna Słàdka) 

i v. Płylì, płylì 
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3379. Sł. Od m. Dworca i Mołczadzi (w. Studerowszczyzna) 

Pou?oli 

Oj, jel' ma - ja dą zie — lo — -na 

Sta- ra — na -ma-ja wie sio ła ja. 

Oj, jèl majà da zielónaja! 
Staranà majà wiesiółaja! 
Ja pà tabiè nie nahadżùsia, 
Ja nà ciebiè nie nahlèdżusia, 
U nóczy spluczy, a u dzièń chódziaczy, 
Z czużazièmcam hawóraczy. 
Salawièjko, lesnàja ptàszaczka, 

-j*! 

Ci nie byu na majuoj staraniè? 
Ci niè płàczā ójciec, màtka pa mniè? 
Płàczā, płàczà i ubiwàjecsia, 
Da syrùj ziemli prypadàjuczy. 
Ziemlà majà da syryēńkaja, 
Uziałà ójca i màtku majù, 
Waźmł miniè, maładùju sirótu1! 

(Taklùsia Leukièwiczycha) 

3380. W. Od Rosi (Nowiki) 

Sre«3nio 

Oj, i u sa—du, oj, i u sa-ćlu da wi—sznio — wom. 

Oj, i u sadù, i sadù da wiszniówom, 
Oj, stalć stùdnia da studniewàja, 
A u tój stùdni wadà chaładnàja. 
A chtó na tùju stùdniu da hlànie, 
Och, tamù sèrdańko zawiànie. 
A mój mìleńki piretrùje, 
Oj, nìgdy u domu ni naczùje, 
Oj, raniùsieńko adjeżdżàje, 
Da pièrad świètam pryjeżdżàje. 
Oj, ni razdzièusa, oj, nì razbùusa, 
Da nà bièłu paścièl pawalìusa. 

Oj, Ieży, mìły, ja ciè razzùju, 
Ja ciè razzùju, siem ràz pacałùju. 
Oj, nì chaczù twahó razzuwània, 
Twahó razzuwània, siem ràz caławània. 
A jè u miniè lèpsza da zà ciebiè, 
Jenà mnie wieczèrańku zhatùje, 
Da jenà miniè spàci pałóżyć. 
O, stàrsza ja zà tùju, za druhùju. 
Skul ty, mìła, starszeństwo dastàła? 
A u pólì cèrkieuka stajàła, 
Tam jà młóda starszeństwó dastàła. 

(Zósia Żàwaranczycha) 

1 v. da siebiè 
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3381. W. Od m. Świsłoczy i Brzostowicy 

Srednìo 

Oj}u cìom-nom %a-ju, oj, u ciomnom %a-ju\ sta-ic so — 

-sna ioy - so %a,. dzież na-sza sie-atra, Jzież na-sza, 

ro - àna? Ma czu — iv — ni da — 1o "ko1. 

Oj, u ciómnom hàju, 
Oj, u ciómnom hàju 
Staìć sósna wysóka. 
Dzież nàsza siestrà, 
Dzież nàsza ródna? 
Na czużynì dalóko! 
Oj, niechàj tùju 
U hàju sósanku 
Bùjny wiètryk kalysza; 
Brat dà siestróńki 
Na czużyneńku 
Driiobnyje listy pìsza. 
Oj, stàrszy płsza, 
Oj, stàrszy pisza, 
A mièńszy adsyłàje. 
Czamù siestrùnka 
Nàsza ródnieńka 
U haścìni nie bywàje? 
Oj, da jàkża mnie, 
Majè bratóczki, 
U was u haścìni bywàci? 
Pazarastàli 
Ścièżki, daróżki, 
Nie mahù prataptàci. 
Najmì, siestrùńka, 
Najmì, ródnieńka, 
Muzyki da cymbàły, 

Niechàj pratópczuć 
Ścièżki, daróżki 
Kraj zielónaho hàju. 
Oj, wàm, bratóczki, 
Wam, ródnieńkije, 
Muzyki da cymbàły, 
A mniè siestrùncy, 
Bièdnuj hałuoucy, 
Usio smùtki da żàli. 
Oj, wàm, bratóczki, 
Wam, ródnieńkije, 
U haławiè wiesiółaści, 
A mniè świekrùchna, 
Mnie żurllwaja, 
Użè ujèłasie u kóści. 
Kidaj, siestrùńka, 
Kidaj, ródnieńka, 
Świekrùchna dahadżàci, 
Jedź dó bràciejkou, 
Jedź do ródnieńkich 
U nówy dwor panawàci. 
Oj, niè wiernùsie, 
Oj, niè wiernùsie, 
Bo niè tak prysudzìh. 
Sztoż by na majù 
Bièdnu hałóuku 
Da ludkl hawaryli. 
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3382. W. Od Łyskowa (Wiereszczaki) 

Miernie 

Su — dzi, Bo ża, ni-dziel — %i da — żda ci, 

oj, ipa, — je — dih dcu ro — du- "hu, — la ci. 

Oj, pajèdu da ródu hulàci1. 
Da mŭoj ruod ni wièlmi bahàty 
Prymuszàje miniè spuouna wypiwàci, 
Spuouna wypiwàci, ścichieńka hulàci. 
Oj, nì bùdu spŭouna wypiwàci, 
Oj, ni bùdu ścichieńka hulàci, 
Bo jè u miniè try biedy u chàci: 
Adnà biedà — dziecìna małàja, 
Druhà biedà — świekruouka lichàja, 
Tryèjcia biedà — muoj mìly hnieuliwy. 

Uskaknù u sadŭoczak, palanu u akiencó: 
A szto róbić majó mìło sèrdeńko? 
A mūoj mìły dróbny listy pìsza, 
Da dziecinu małùju2 kałysza, 
A świekruouka da u pièczańcy pàlić, 
A świekièrko nahàjeczku pàryć. 
Lùli, lùli, dziecina małàja, 
Niechàj màtka maładà hulàja! 
A jàk majà hałiīouka schibniècsa, 
To usió jejè hulanió miniècsa. 

3383. W. Od m. Międzyrzecza 

S r e d n i o 

TUa— ja cha ten — %a x %ra ju, 

ja usiu do-lu %OT-1ÌU zna. — ju. A ckto je — dzie 

Majà chàteńka z kràju, 
Ja usiù dolu hórku znàju. 
A chtó jèdzie, nie zajèdzie, 
Bo jà ródu ni màju. 

nie %a — je dzie, oo ja ro — du ni tna — ju. 

Pokacìsie ty, hàłka, 
Da àż do rodnaho tàtka. 
Niechàj prydzie adwièdaje, 
Jakùju dolu màju. 

i v. Oj3 ràda ja ràda, szto jà upiłàsie, oj, jeszczè radzièjsza, szto z ruodam zyszłàsie a v. nahóju 
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3384. W. Od m. Hnieznej (w. Kusińce) 
Wolno 

Jł - dz,in %a~ ia: dzieu-czy— na! Dru-"hi %a-ża: je -dy-na! 

Adzìn kàże: dzieuczyna! 
Druhì kàże: jedyna! 
Trèjci kàże: sèrco majó, 
Ci nl pubjdziesz za miniè? 
Na sztó miniè swàtajesz, 
Kall chàty ni màjesz. 
Ja swàtaju u czużùju, 
Pakùl swajù zbudùju. 
Oj, zbudùju chàtańku 
Z makówaho ćwiètańku. 
Oj zawiezù kraj siełà, 
Żywì, miła, wiesióła! 
Tady byłà wiesióła, 
Jak ad ójca wiezióna. 

A cipièr ja płàczu, płàczu, 
Niszczàsnu dólu bàczu. 
Oj, pajdù da kamóry: 
Anì chlèba, ni sóli. 
Ni uciekàła, ni ubieżàła 
Ad nieszczàstnaji dóli. 
Kraz1 majè budynaczki, 
Oj, kamàr wódu nósić, 
Tam dzieuczyna kazaczèńka 
Da nà wieczèru prósić. 
Oj, wieczèraj ty, mìła, 
Kalì ty nawaryła, 
A jà pajdù u tùju chàtku, 
Da dziè dzieuczyna mìła. 

(Stèfka Znajdzlńska) 

3385. L. Od Wasiliszek (w. Korewicze, Baniuki) 
Wolno 

srej, %ej, do — la rna-ja, czyrn ty rva- do ju 

za — piy — ta: Ci ty u po — īi ra — dzi — ia sie 

Ci ty u ìye — si chry - ści — ta sie? $ej, ^ej, 

do— la ma-ja, czyrn ty wa-do ju za — pły — ła. 

1 z innej pieśni [8 ostatnich wierszy] 

Irej — ci lia — ża: ser-co ma—jo, ci ni puoj-dziesz za_ rni-nie? 
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Hej, hej, diīōla maja, 
Czym ty wadiīōju zapłyła ? 
Ci ty u puoli radziłasie ? 

Ci ty u lyèsi chryściłasie ? 
Hej, hej, dūōla maja, 
Czym ty wadŭoju zapłyła ? 

3386. W. Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 

ièmpo vualca. Wolo 

Oj %na — ci, zna - — ci %bo ni — ża — na tii: 

oie — ło — je 1i — czeń — %o jah u fa — nią — ci, 

Oj, znàci, znàci, chto nlżanàty: 
Bièłoje lìczeńko jak u paniàci. 
Oj, znàci, znàci, chto ażenìusie: 
Skùrczyusie, zhórbiusie, u duhù schilìusie. 

(Terèsa Kołłupàjlina) 

3387. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze, Wereszczaki) 
Zytuiej 

Czti ìa upo-li nie %a- U na iy-ła? Czy ja u po-li 

cziir-wo na ou—ia? Uzia-li vni - n,ie, pa- rv,— oa — li 

i u pu-cza—cz%i po- wia- za— U. Ta-lta do ìa ona-ja! 

Czy jà u póh nie kalìna byłà ? 
Czy jà u póli nie czyrwona byłà ? 
Uzielì miniè parubàU 
I u pùczaczki pawiazàli. 
Takà dóla majà! 

Czy jà u ójca nie daczùszka byłà? 
Czy jà u jehó nie charósza byłà? 
Uzieli miniè zà muż dalì 
I świèt-ża mniè zawiazàli. 
Takà dóla mója! 
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Czy mniè ni byló u rèczcy utapìcsia ? 
Czy nì byłó krasiè padziwìcsia ? 
Rèczki bylì pousychàli, 
Krasy bylì poumiràli. 
Takà dóla mója! 

3388. Słc. Od m. Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 

Zyuńej 

Daj ad- da— ta ma-tlća %a muż, daj u Bie-ła—ju** Tluh, 

da skct. — za — ìa je — na onnie. u 'hosciack nie ìy - wać. 

Daj addałà màtka zà muż daj u Bièłaju-Ruś, 
Da skazàła jenà mnie u hiīościach nia bywàć. 
Oj, skinusia ja sìwaju ziaziùlkaju, da palaczùż ja, 
Da palaczùż ja, da pahladżùż ja, szto majà màtka róbić. 
Ażnóż majà màtaczka pa sadù chódzić, 
Jajè ruodnyja bracièjki pad rùczki wódziać. 
Da jà z tajè ràdaści stànu kukawàci. 
Samy stàrszy bracièjka stralàci biarè, 
Sieladŭorszy bracièjka stryèły padajè, 
Samy miènszy bracièjka stralàć nia dajè: 
Da niè stralàj, bracièjka, sìwaj ziaziùlki, 
Bo hètaja ziaziùlka siastryca nàszaja. 
Kali sìwa ziaziùlka, lacì u szczyry būor; 
Kalì nàsza siastryca, idzì k nam za stŭoł. 
Kalì sìwa ziaziùlka, lacì u buor kawàć; 
Kalì nàsza siastryca, bùdziam czastawàć. 
Kalì sìwa ziaziùlka, jàhadki u barkù; 
Kalì nasza siastryca, pirażkł u miadkù. 
Och, jà z tajè żàłaści da palaczùż jà, 
Och, palaczùż jà na suchì barà. 
Dzie krylcóm machnùła, būor ususzyła, 
Dzie ślózaczka upàła, tam rèczańka stàła. 
Jak u lèsi na dzièrawi nie dàu Buōh klónu, 
Tak stàrszuj nàszuj siastrycy nia dàu Biiōh dóU. 

(Anièla Masalówa) 
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3389. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 

Ziju;iej 

Ęj %a—ju moj, %a- ju, ha,- jil %ie - le, — nień — %i. 

Czom na to-bie, %a ju, - li-sciej- "ka. dro— onień— %i? 

Ej, hàju muoj, hàju, hàju zielenièńki! 
Czom nà tabiè, hàju, lìściejka drabnièńki? 
Lìściejka drabnièńki, bo wiècier kałysza, 
Brat da siestrùnki dróbny Usty pisze. 
Adnyje pìsze, druhłje adsyłàje, 
Brat u siestrónki zdaróuja pytàje: 
Ci żywa, zdarówa siestrónka radzóna ? 
Ci żywa, zdarówa, da cì dóbra dóla? 
A jà swahó życia nikamù nie zyczu, 
A jà swajè dóh nie sulù nikómu. 
Kaszùla bièła króulu akipièła, 
Chfartuszók bièleńki ad ślózek mókreńki. 
Màmo majà, màmo, dzie mniè ciebiè uziàci? 
Ci mniè ciebiè, màmo, piorem wypisàci ? 
A chóć ja wypiszù, choć jà wymalùju, 
Takł mnie niè bùdziesz za màtku radnùju. 

î Ànna Słàdka) 

Zytu ie j 

3390. Sc. Od Lachowicz (Zaleszany) 

Pa "hu — %i — cy, pa szy — ro ków 

tam sto jau cie rom u>y so %i. 

Pa hùlicy, pa szyrókuj, 
Tam stajàu cieróm1 wysóki. (2 r.) 
U tóm cièrami bieł małójczyk. 

Jon bielłcca, rumienìcca, 
Swajój krasiè dziwùjecca. 
Da sztoż moład ażenìusie, 

1 = czeremcha 
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Da uziàu żónku maładùju, 
Maładùju, nie chìtruju. 
Nie dajè pìwa rabìci, 

Ni zielónaj (sic) winà pìci, 
Pa wieczórkach nie chadzìci, 
Kràsnych dziewàk nie lubìci. 

(Teofila Sławutówa) 

Miernie 
3391. W. Od Hnieznej (Janysze) 

Zy—szła zo--ra da z wie.-CT(IO- ra, a a/ni.- n,a-ja swi- to — wa, 

Zyszłà zóra da zwieczóra, 
A druhàja świtówa, 
A użè majmù mìleńkamu 
Czas dà dómu da póra. 

a. uże maj-rrm, mi — ten-ha—mu czas āo do—nrvu- da -po- ra. 

Zyszłà zóra da zwieczóra, 
A druhàja świtówa, 
A użè majmù mlleńkamu 
Wieczèrańka hatówa. 

3392. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 
Wolno 

Oj pa rrmie, rna- t%a, oj, za tu-

Oj, pa mniè màtka, oj, zatużyła, 
Szto maładù, oj, ażanìła. 
Oj, sudzi, Boża, da wiesny pryżdàć, 
Oj, jà wiesnóju razzaniùsie, 
Oj, nà dunàj da paszczùsie. 
Oj, ty dunàju1, oj ty dunàju, 
Każy, za kahó ja padùmaju. 
Oj, padumałab da za sakała, 
A i u sakała da chaty nima. 
Oj, pajdu ja, pajdu pad akienco: 
A sztó róbić majó mlło sèrco ? 

A świekràtko da dubjà pàryć, 
A świekrŭouka taj jèści wàryć, 
A mŭoj mìleńki Usty pìsze, 
Nóżeńkaju dziecìnu kałysze: 
Lùli, lùli, dziecìna małàja, 
Twajà màci da maładàja, 
Oj, paszłà da rodu pahulàci. 
Waźmì, synku, dubcà dubowaho, 
Szczaszy, synku, żubnku maładùju. 
Oj, kiìż, kiì usio dubówyje, 
Majè plèczańki usio zdarówyje. 

(Daminlsia Kùkła) 

1 v. dunàju, dunajù 

— ży - ìc, szto ma — ia — e?-u, oj, a - że ni — ła,. 
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3393. N. Od m. Horodyszcze (w. Sieńkowce) 
Povuoli 

Oj paj — OAX, ja. oo - ram, le — sara, oo - ram, le — sam, 

nu. — %a — ju, — cxv, oj — ca, *na. — vki s%u— %a- — yu- — cz,y. 

Oj, pajedù ja bóram, lyèsam, 
Boram, lyēsam hukàjuczy, 
Uojca, màtki szukàjuczy. 
Ni znaszlà ja uojca, màtki, 
Da znaszłà ja swajù dólu. 
Płyń ty, dóla, i z wadóju, 
A jà młóda za tabóju. 
Prypływièm my k bierażóczku, 

K kalìnawomu kustóczku 
I wyrwiemo pa listóczku, 
To napìszam pa piśmóczku 
I paszlóm my dà radóczku. 
Kall mieniè zapradàli, 
Niechàj jèduć, wykuplàjuć! 
A kalì zà muż addalł, 
To niechàj jèduć, adwièdajuć! 

(Siemión Surmà) 

Wolno 

3394. G. Od m. Krynek (w. Spodźwi!y) 

fl:j v. po - li hy -,li- non-lca, pad je -ju "U)a — da, 

hie-dnaż rna-ja ha - ìo- wan — %a, szto do-li ni — ma[ 

Aj u póli bylìnońka, pad jèju wadà, 
Bièdna mója hałówańka, szto dóli nimà! 
Dzież ty, dóla, padzièłasa? Ci u wahniè zharèła? 
Kalì u wahniè ty zharèła, lecl papielcóm! 
Kalì u wadziè patanùła, leży kamiencóm! 
A jà pajdù maładàja da karczmy hulàć, 
Bùduć majè v/aróżańki mnie zawidav/ać. 
A jàk pièrszy kur zapiejè, ja u karczómcy pju; 
A jàk druhi kur zapiejè, ja nià dùmaju; 
A jàk trèjci kur zapiejè, ja dà dómu idù. 
Spatkàu mianiè muoj dzièwierko u waróciach iduczy. 
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Bratawàja maładàja, szkadùju ja ciè, 
Nahatówiu twoj nrileńki nahàjku dla ciè. 
Choć hatówić, nia hatówić, to nia bùdzie bìci, 
Byłó mianiè maładói u màtki nia lubìci. 

(Ànna Słàdka) 

3395. N. Od m. Horodyszcza i Stwołowicz (w. Miedzieniewicze) 

?onuoli 

Ja •nve, spa - ła da nie u dzien za, da, u na- c%y. 

Ja niè spàła da niè u dzièń ża, da u naczy, 
Da nie czùła łàstawaczak pajuczy, 
Tólko czùła saławièjka śwìszczuczy. 
Saławièjko, cìcha ptàszaczka, 
Ci nie byu ża ty na majój staraniè? 
Da cì płàcza ociec, màmaczka pa mniè? 
Tùżyć, nùdzić na łóżeczku lèżaczy, 
Pràwu rùczku pry sèrdańku dzièrżaczy. 
Tószno, nùdno majmù sèrdańku wa mniè, 
Tàkże majmù dzieciàci na czużój staraniè. 

(Franclszek Barys) 

3396. W. Od m. Hnieznej (w. Andrzejowce) 
Dosuè szybko 

Pa sa - do — CZÌÓU chct-dżu, ru-tu, tnia, — tu, sa.~dżu. 

w 

rlu ta,, mia-tcb -ni pry-nia, ta, —.— sia, 

ra — dzi mań — ìca wy <ra —— %łą sia. 

Pa sadóczku chadżù, 
Rùtu, miàtu sadżù. 

Rùta, miàta ni pryniałàsia, 
Radzìmańka wyrakłasia. 
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Oj, czùju ja dà kraz lùdzi, 
Szto ójczeńko u hóścikach bùdzie. 
Oj, żdàla ja, żdàła, usio nóczku ni spàła, 
Warócieczka usio jà aaczyniàła, 
A ójczeńko jèdzie, da jèdzie, 
Da dà miniè ni zajèdzie. 
Nocz majà ciomna, a ziībrenka jàsna, 
Dóleńka majà niszczàsna! 
Pa sadóczku chadżù, 
Rùtu, miàtu sadżù. 
Rùta, miàta ni pryniałàsia, 
Radzìmańka wyrakłasia. 
Oj, czùju ja dà kraz lùdzi, 
Szto matùleńka u hościkach bùdzie. 
Oj, żdàła ja, żdàła, usio nóczku ni spàła, 
Warócieczka usio ja aaczyniàła. 
A matùleńka jèdzie, da jèdzie, 
Da dà miniè ni zajèdzie. 
Nocz majà ciómna, a ziīorenka jàsna, 
Dóleńka majà niszczàsna! 
Pa sadóczku chadżù, 
Rùtu, miàtu sadżù. 

Rùta, miàta ni pryniałàsia, 
Radzìmańka wyrakłasia. 
Oj, czù]u ja dà kraz lùdzi, 
Szto bràteńko u hóścikach bùdzie. 
Oj, żdàła ja, żdàła, usio nóczku ni spàła, 
Warócieczka usio jà aaczyniàła. 
A bràteńko jèdzie, da jèdzie, 
Da dà miniè ni zajèdzie. 
Nocz majà ciómna, a ziīoreńka jàsna, 
Dóleńka majà niszczàsna! 
Pa sadóczku chadżù, 
Rùtu, miàtu sadżù. 
Rùta, miàta ni pryniałàsia, 
Radzlmanka wyrakłasia. 
Oj, czùju ja dà kraz lùdzi, 
Szto siestrūonka u hościkach bùdzie. 
Oj, żdàła ja, żdàła, usio nóczku ni spàła, 
Warócieczka usio jà aaczyniàła. 
A siestrŭonka jèdzie, da jèdzie, 
Da dà miniè ni zajèdzie. 
Nocz majà ciómna, a ziīōrenka jàsna, 
Dóleńka majà niszczàsna! 

(Jerynà Chfiłànikawa) 

3397. W. Od Porozowa (w. Skrebła) 

Tempo poloneza 

Ci ja> nni Ića, — %i — na? Ci — jaj ni czyr— iDO — na?. 

By-strK, rye — CZ,ÌÌU xa-nia-ìa, hy-sbru, rye- cxhtt, z,a,- nìa- ła,. 

Ci jà ni kalìna? 
Ci jà-j ni czyrwŭona? 
Bystru ryèczku zaniałà. (2 r.) 
Oj, addałà miniè màma 
U czużùju czużynu, 
U wielìku drużynu. 

Sièła siemjà ijèści, 
Sièła wieczèraci, 
Miniè pa wódu szluć. 
Pryniesłà wadzìcy 
Z chałiīodnaj krynìcy 
Da padałà usim pìci. 
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Ja u swahó līōjczeńka, 
Ja u swahó ruodnaho, 
Kraj paróżka pastajù. 
Ja swahó pierściènca, 
Ja swahó złatóho, 
Ja z hórańki pakaczù. 
Ja swajè matùli, 
Ja swajè zieziùli 
Na paràdu papraszù. 
Oj, pryszłà matùla, 
Oj, pryszłà zieziùla 
Na paràdu da miniè: 
Majó mìło dzicià (sic), 
Jakó twajó życia? 

Pawiernìsie da miniè. 
Jeszczè paharùjesz, 
Jeszczè pakrasùjesz 
Choć lyècieczko u miniè. 
Lìcho, màtko, lìcho, 
Licho, màtko, licho 
Krasawàci u cibiè, 
A użè pramieniàła 
Ja swiībj złóty pièrściań 
Na kabièrcu stójaczy. 
A użè wypłakała 
Swajè sini ŭoczy 
Na mìłaho hlèdziaczy. 

(Nastùla Nōwikawa) 

3398. Sl. Od Derewny i Rehotny (Studerowszczyzna) 

Wolno 

Da szu-mib, "hu - dzie. dio- "bro wań-laa, 

da ca—lic ma, ja da ha~ ło~ zoan- "ka,. 

Da szumić, hudziè dubrówańka, 
Da balìć majà da hałuowańka. 
Da balić jenà, pabuōlīwaje, 
Oj, nichtóż miniè ni pażàłuje! 
Oj, ni màju ajcà ni màtki, 
Oj, ni màju sièstry ni bracièjka, 
Tiīolko u miniè muoj mileńki. 
Oj, jón miniè, o jon da pażałùje! 
Waźmì miniè da zà rùczańku, 
Pawiedzi miniè da nà hùłańku. 
Tyje hùłaczki wymieciónyje, 
Oj, u try sady da wysadżónyje, 

Praz try mieczè da wymieczónyje. 
Iszłà rnìła, pryzastàłasie. 
Ab czóm, mìła, da zadùmałasie? 
Pasłuchàła z sadù sałaujóu, 
Oj, druobnych, bóżych śpiewakóu, 
Oj, rūożnych ptùszak daj kukàwuszak. 
Jeny kujùć, prykukóuwajuć, 
Szto jà u hóryè daj niè radzìłasie, 
Ka mniè hxīŭro prakaciłosie. 
Oj, jà z hóra da zà muż nie jszłà, 
Lichàja dóla miniè i tam znaszłà. 
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3399. W. Od Świsłoczy (Dworczany) 

Wolno 

Po po - ìi, po ho-rach ho-łu—hy le— ta-juc, 

•ma-ika.-da.-ja . zct- rnuż ni:-iszłci, uże ie-ta zaj- -ma juć. 

Pa póli, pa hórach 
Hałuby letàjuć; 
Maładàja zà muż nie jszłà, 
Uże lyeta zajmàjuć. 
Zakładàjcie, chłópcy, 
Kóni waranyje, 
My pajèdziem dahaniàć 
Lyèta maładyje. 
Dahanìli lyēta 
U karalowom móści: 

Wiernièciesie, majè lyeta, 
Chóć da miniè u hóści! 
Oj, my nie wièrniemsie, 
Bylì u twajoj chàci, 
Byłó zà muż nie iścì, 
A mùża wybiràti. 
Ach, jà wybiràła, 
Jakóho chacièła, 
Cipièr majà hałówańka 
Nikóli ni cyèła. 

3400. W. Od m. Jałówki (w. Nowosady) 

Miernie 

Oj pa ha - rye, pa da — li ni 

ha — łu — hy le — ta juo, pa — szła %a tnuż 

ma ła— ria—ja, da lye—ta zaj — ma juc. 

Oj, pa harye, pa dalìni hałuby letàjuć; 
Paszłà zà muż maładàja, da lyèta zajmàjuć. 
Ni jà u lyēciach, ni jà u dzièciach, 
Ni jà u razkószancy, ni jà u razkószancy, 
Tublki smùtku i kłapóty majiībj hałówāńcy. 

http://�ma-ika.-da.-ja
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Paszlì majè lyèta u świèta za krutyje hóry, 
Niszczàsnaja hałówańka (sic), szto raczók, to hórej! 
Zakładàjcie, chłópcy, kóni waranyje, 
Dahaniècie, pawierniècie lyèta maładyje! 
Załażyli chłópcy kóni, kóni waranyje, 
Pahanili, pahanìli lyēta maładyje. 
Dahanìli chłópcy lyèta u kalinówum móści: 
Wiernìccies-je, lyèta, nazàd choć dà miniè u hóści! 
Ni wièrniems-je lyèta nazàd, byli u twajùj chàci, 
Byłó tabiè maładzièńkuj zà muż nie spieszàci. 
Wybiràła, wybiràła, jakóho chacièła, 
Ciepièr twajà hałóweńka nikóli ni cy"èła. 

(Nastùla Nōwikawa) 

3401. W. Od Świsłoczy 
Wolno 

Pje — cie, lu. dzi, ha — re — li cu, 

bie - ły Ivu, si, 100 dv,! J/a- — %a — %y — cia, 

bie — ły %u — si, da ma — je -—- %o ro du! 

Pjècie1, lùdzi, haryèlicu, 
Bièły hùsi, wódu. 
Nakażyècie, bièły hùsi, 
Da majehó rodu. 
Nie każyēcie, bièły hùsi, 
Szto jà tut harùju, 
Da skażyècie, bièły hùsi, 
Szto jà tut panùju. 
Oj, puszczù ja różu kwiètku: 
Płyń, róża, z wadoju! 
Wyszła màci wódu bràci, 
Różu kwieć paznàła 

I stojaczy nad wadoju 
Rùczki załamàła: 
Oj, mùsić ty, majà dŭoniu, 
Try róki chwaryèła. 
Oj, mùsić ty, majà dŭoniu, 
Try róki chwaryēła, 
Oj, bo twajà riīoża kwiètka 
Na wadziè zbledzièła. 
Nie chwaryēła, majà màtko, 
Ni dnià, ni hadzìny, 
Spatkàła-ż mnie lichà dóla 
U czużŭoj drużyni. 

i Oj, pjuć 
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3402. N. Oā m. Horodyszcza i Stwołowicz (w. Miedzieniewicze i Zaosie) 

Wolrio 

rje-cie, lu-dzi, ha-re-li cu, a wy, hu-si, wo - du! 

v 

Da pły-wie— cie, sza-ry Jiu— si, aż da maj-ho ro—du! 

Pjècie, lùdzi, harèlicu, 
A wy hùsi, wódu. 
Da pływiècie, szàry hùsi, 
Aż dà majhó ródu. 
Ni każècie, szàry hùsi, 
Szto jà tut harùju, 
Da skażècie, szàry hùsi, 
Szto jà tut panùju. 
O wyrwu ja z rùży kwiètku, 
Puszczù ja nà wódu: 
Pływl, pływì, z rùży kwiètka, 
Aż dà majhó ródu! 

Płyłà, płyłà, z rùży kwiètka, 
Na wadziè zawiàła. 
Wyszła màci wódu bràci 
Pa ćwiatù paznàła: 
Znàju, znàju z rùży kwiètku 
Ad majhó dziciàci, 
Znàju, znàju, majó dzicià 
Try lèci leżàło. 
Ni leżàła, majà màtko, 
Ni dnià, ni hadzìny, 
Trùdno być, trùdno żyć 
Biez swajè radzìmy. 

(Paràsia Barysówa) 

3403. W. Od Szydlowic (Ozeranki Wielkie) 

Oj, pjuó lu-dzi hct,-re — li — cu, hie-ły hu-si 'u>o — du. 

,uAfa.— Ła— że — cie, "bie- ły "hu— si, da ma—je — ho ro — du. 

Oj, pjùć lùdzi harèhcu, 
Bièły hùsi wodu. 
Nakażyècie, bièły hùsi, 
Da majehó ródu. 

Nie każyècie, bièły hùsi, 
Szto jà tut harùju, 
Da każyēcie, bièły hùsi, 
Szto jà tut panùju. 
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Oj, puszczù ja róży kwiètku 
Na bystruju wódu: 
Papłyń, papłyń, roża kwiètka, 
Da majehó ródu! 
Płyłà, płyłà róża kwiètka, 
Pry bièrezi stàła. 
Wyszła màci wódu bràci, 
Różu kwieć paznàła. 

Mùsi być ty, majà dóńka, 
Try róki chwaryèła, 
Oj, bó twajà z róży kwiètka 
Na wadziè zbielyèła. 
Nie chwaryēła, majà màtko, 
Ni dnià, ni hadzìny, 
Papàłaś z lichaj dóU 
U wielłku drużynu. 

(Hanùla Mùrymczycha) 

3404. G. Od m. Brzestowicy (w. Golnie) 

Tempo poloneza 

Da uże sło - niej —1co àa za huor zaj — sz,ło, 

da za. buor za — szło, za — %a — ci — ło — sa. 

Da użè słóniejko da zà bor zajszłó, 
Da zà bor zajszłó, zakacłłosa, 
Mnie dà matùli zachacièłosa. 
Oj, wyszła màci u pieród dziciàci, 
Oj, iszłà i ahlanùłasa. 
Zaczymżeż, dónku, astanùłasa? 
Ci ty wiètrejku zbajàłasa? 
Ci u balłnaczcy zamatàłasa? 
A jà wiètrejku ni zbajàłasa, 
Da u balinaczcy zamatàłasa. 
Zmatàła miniè czużà staranà, 
Czużà staranà, czuży ajczèńko. 
Dajù ja jèści, ni chócza sièści, 
Ścièlu ja paścièłku, ni chócza lèhczy. 
Dajù ja jèści — parazliwàje, 
Ścièlu paścièlku — parazkidàje. 
A zbłu że jón mnie hałówańku 
Jak bùjny wiècier da dubrówańku. 
Oj, zniàu że jón mnie z lìczejka krasù 
Jak jàsno słónco z trawìcy rasù. 

(Hanùsia Lewlcka) 
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3405. W. Od m. Łyskowa (w. Kuklicze) 
Wolno 

So — rvien. lco %-aj- szło, za- %a ci - ło — sie, 

rrvnie da rna — ta — c%ki %a- cha cie— to—sie. 

Suonieńko zajszłó, zakacìlosie, 
Mnie dà màtaczki zachacièłosie. 
Prawiedzìj màtko, da dà dómeńku! 
Oj, wiełà màtka hadzìnaczku, 
Padwìełà drurłù)u daj wiernùłasie. 
Iszłà dońka daj i ahlanùłasie. 
Czahóż, donieczka, ahlanùłasie? 
Ci miniè szkadùjesz, ci pà bytu płàczasz? 
Cibiè ni szkadùju, pa bytù ni płàczu, 
Utapìłaż miniè jak kanópli ù łùzi. 
Pry bièrahu stànu, kanópli dastànu, 
A jà ciebiè, majó radnóje dzicià, 
Och, pà wiek dà i nł dastànu. 

(Màrja Wysócka) 

3406. N. Od m. Horodyszcza (w. Sienkowce) 

Wolno 

Oj ioy — du ja za wa — r o - ba, tra-xoa %ie-%e— na, 

nie tu ma-je ra — dzi — mam,-lii ad- %ui ro- dam-ja. 

Oj, wydu ja zà waróta, 
Trawà zielenà. 
Niètu majè radzìmańki 
Adkùl ródam ja, 
Tiīblko staìć dwa dubóczki 
Da zielónyja. 

Tùdemo szło dwà bracièjki 
Usio radnyje. 
Kudà idziècie, dwa bracièjki ? 
Ci u wiszniówy sad, 
Ci u winahràd ? 
Jak bùdziecie kwiètki rwać, 
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Sarwiècie wy miniè. 
Jak bùdziecie wienkiè wić, 
Saujècie wy mniè. 
Jak bùdziecie u dunàj puskàć, 
Puściècie wy mŭoj. 
Czuży wienkiè pawièrch pływùć, 
A mùj zatanùu. 
Pływì, pływì, z róży kwiètka, 
Aż pàd nowy dwŭor! 

Wyszła màci wódu bràci, 
Pa kwiètcy paznàła: 
Znàju, znàju, dzicià majó 
Try hódy leżàło. 
Ni lażàła, majà màtko, 
Ni dnià, ni hadzìny. 
Zatużyła, zanùdziła 
Biez swajè radzimy. 

(Siemión Surmà) 

3407. Slc. Od m. Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowice) 

Wolno 

J)/a wu — li — cy da tra - loa z-ie — ìe — na, 

tu ta k,a. rnnie. CKU ~ ż a — ja stara — na. 

Na wùlicy da trawà zielenà, 
Tùtaka mnie czużà)a staranà, 
Nidzièż tut majhó i ródu ni mà. 
Ja-j i ni bàczu ni u dzień, ni u naczy, 
Tiīolki czùju saławièjka pajuczy. 
Saławièjka, ci niè bracièjka muoj? 
Ci niè byu ty na majuōj staraniè? 
Ci niè tùżyć ójciec, màtka pa miniè? 
Tùżyć, nùdzić na łùżaczku lèżaczy, 
Pràwaju rùczku na sèrdańku dzièrżaczy. 
Trùdno, trùdno majmù sèrdańku wa mniè, 
Trùdno dzieciàci na czużoj staraniè. 
Jak jà màła u kałubièli leżàła, 
Lichàja dóla nàda mnóju stajàła; 
Jak jà màła kàle łàuki chadzìła, 
Lichàja dóla za rùczańku wadzìła. 
U hóre rasłà, u hóre zàmuż paszłà, 
Lichàja dóla mieniè i tàmaka znaszłà. 
Oj, jà u hóry nie radzìłasie, 
Ka mniè hóry prykacìłosie. 
Ot, niè u hory da jà wyrasła, 
Lichàja dóla mieniè wyniesła. 
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Ja-ż dùmała, mnie palepszàje, 
Rabótańki mnie i pamienszàje, 
Plci jèści mnie pabólszaje. 
Ażnó-ż mnie dà i pahórszało, 
Rabótańki mnie i pabólszało, 
Pici, jèści mnie pamienszàło. 
Kab u mieniè da radzìmańka byłà, 
To jà młóda wiesielèńkaja byłà. 

(Anièla Masalówa) 

3408. W. Od Świsloczy (Dworczany) 

&ah ja znd-ła, %ah ja wie da— ła 

swa — ju do — lu d,aj za - mu żniu — ju. 

Kab jà znàła, kab jà wièdała 
Swajù dólu da i zamùżniuju, 
Tob jà zà muż nłgdy nie paszłàb, 
Lèpiej1 by jà dzièukaju byłàb. 
Pìłab, jèłab usio hatówieńkaje, 
Ubiràłasieb usio u biełówieńkaje, 
Rùsu kósu usio razczèsywałab, 
Kasiè swajój usio razkàzywałab: 
Kasà majà usio rùsieńkaja, 
Kamùżeż ty da pryzastànieszsie ? 
Ci wajàku, ci dobrańkamu, 
Ci Jàsiewi maładzièńkamu ? 
Ni wajàku, ni dóbrańkamu, 
Tólko Jàsiu maładzièńkamu. 
Dziàkuj Bóhu i tabiè, kasà, 
Szto lichómu nie dastàłasie. 
Ani tamù, szto u karczómcy pje; 
Ani tamù, szto szklànaczki bje; 
Ani tamù, szto śwìnie pasiè; 
Ani dà karczmy gàrczyki niesiè. 

i v. Lepièj 
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3409. W. [Od] m. Łyskowa (w. Kuklicze) 
Wolno 

óiab ja zna— ła, %a% ja toie da—łd 

Kab jà znàła, kab jà wièdała 
Tùju dólu niszczaślìwuju, 
Tob (ja) zà muż nikóli1 ni paszłà, 
Da dà śmièrci u màtki byłà. 
Rùsu kosu (da) razczèsywałab, 
Szto subótańki umywàłasieb, 
Szto nidzièlki prybiràłasieb, 

tu — ju āo — lu- n,i- szcza-śli wu—ju. 

Rùsoj kasiè pryhawàrŭwałab: 
Kasàż majà da rùsieńkaja, 
Kamùż bo ty spadabàjeszsia? 
Ci dwuōrniczku, ci pałkóuniczku, 
Ci takomu mużykù durakù? 
Ni dwubrniczku, ni pałkóuniczku, 
Da prastómu mużykù durakù. 

(Daminlsia Kùkła) 

3410. Od Jałówki (w. Łuplanka) 

Zywo. Krueiołka 

Jiab ja hy - ła. Tto- ro zna-ła, to% ja za muż ni szłūj 

oj, n,i i — szła, da hu-la— ła, ci~ pier tre— oo ho-ro znać. 

Kab jà byłà hóro znàła, 
Tob jà zà muż ni iszłà, 
Oj, ni iszłà, da hulàła. 
Cipièr trèbo hóre znać, 
Pùozno lèhczy, ràno ustàć, 
Usiu czèladu pabudżàć. 
Usiu czèladu pabudzìć, 
Dzieżù chlèba zamiesłć. 
Ja chlèb mieszù, rùki u cièści, 
Płàcze dziècko u kałyscy. 

Trèbo z dzièży wyłàzić, 
Tóje dzicià pacièszyć. 
Jak jà śwìnie prahaniàła, 
Da matùli zabiehàła. 
Chlèba, sóU ni stawàło, 
To jà sùkni pradawàła, 
Chlèba, sóli kupawàła. 
Och, jà bièdna, bièdna jà, 
Bièdna hałouka majà! 

(Hanùsia Tuch)ińska) 

i v. nlgdy 
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3411. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 

Zyuńej 

'Kab ja, tu-jw hie-du tna-ła, nie szłab %a rrvwż^ daj hu-Xa-ła!b. 

Tre-"ba to — je ho-re %na-ci1 po-ino īe-hczy, ra-no usta-ci. 

Kab jà tùju biedù znàla, 
Nieszłàb zà muź, daj hulàła. 
Trèb a toje hóre znàci, 
Późno łèhczy, ràno ustàci. 
Poźno lehczy, rano ustaci, 
Czelàdeńku pobudżàci. 
Czelàdeńku pabudzlła, 
U dzieżù chlèba zamiesìła. 
Chàtu mietù i chlèb mieszù, 
Dzicià płàcze, ja kałyszù, 
Harszczók kipìć i zbiehàje, 
Dzicià płàcze, amlewàje. 

Aszczè-że mniè prymièn mieścl 
I mìłami[!] śnièdać nieścì 
Ta da płùha, ta da róli. 
Da karczomki hómcy dràła, 
Da rabóty rukà dryżyć, 
A czàraczku dóbro dzierżyć. 
Harelica, lublù ciabiè, 
Dadùć lùdzi, wypju ciabiè! 
Kab jà tóje lìcha znàła, 
Nie iszłàb zà muż, usie hulàłab. 
Siàdu pràści, nìtka rwiècsa, 
Làhu spàci, łóżko hniècsa. 

(Xnna Słàdka) 

3412. W. Od m. Łyskowa (w. Sobolki, Kuklicze, Haniewicze) 

Wolno 

Jb-dzin ìća-ża: dzieu-czy-na! Dru-hi 1ca-ia: ry-bczy-na! 

A trej-ci: ser — co ma-jo, czy ty pubj-dziesz za mi-nie? 

Adzìn kàża: dzieuczyna! 
Druhl kàża: rybczyna! 

A trèjci: sèrco majó, 
Czy ty piīŭjdziesz za miniè? 
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Szto ty sèrca pytàjesz, 
Kali chàty ni màjesz1. 
Uwiezù, mìła, u czuźùju, 
Pakùl swajù zbudùju. 
Zbudùj, mìły, dla biedy, 
A u czużùju nie wiezì, 
Bo czużàja takàja, 
Jak świekróuka lichàja. 
Oj, zbudùju chàteńku 
Z rużówaho ćwiètańku 

I pastàulu krej siełà: 
Żywi, młła, wiesiełà! 
Pajdù ja dà kamóry: 
Ani chlèba, ni sóli. 
Nie ucieczàła, nie ubièhła 
Da àd lichóje dóli. 
Pajdù ja dà da skryni: 
Muki ani pyl*ny. 
Nie ucieczàła, nie ubièhła 
Da àd lichój hadzłny! 

3413. W. Od m. Rosi (w. Dychnowicze) 

Dośc prędko 

^ia-ła SCL- du rye- czan-lćtz, %a-ìa sa-dnx, hy- stra-ja, 

tam pły-u>a--ło bry czal-no- czki, try czał-no—cz1ci ry— ha-ło-cz,ld. 

Kàła sadù ryèczańka, 
Kàła sadù bystraja, 
Tam pływàło try czałnóczki, 
Try czałnóczki rybałóczki. 
Oj, zapłàczu maładàja 
Pa swajój niedóli. 
Adzìn kàża: dzieuczyna! 
Druhì kàża: lubczyna! 
Trèjci stoi, z cicha mówi: 
Sèrco lubczyna! 
Nasztó miniè swàtajesz, 
Kalì chàty ni màjesz? 

Ja swàtaju u czużùju, 
Pùkil swajù zbudùju. 
Ja zbudùju chàteńku 
Z bezówaho ćwiètańku. 
Ja pastàulu kra' siełà: 
Żywi, miła, wiesiołà! 
Tady byłà wiesioła, 
Jak àd màtki wiezióna. 
Ciepièr ja jàk nie bàczu, 
Pa niedoli zapłàczu. 
Oj, pajdù ja da kamóry: 
Ani chlèba, ani sóli! 

(Zósia Nówik) 

i v. kudà miniè swàtajesz, kalx chàty ni màjesz 
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3414. L. 

Zvpjo 

J szou lia-zalc z czw-żoj stra-ny SZIL-%a-ju. - czy sa,-hie żo-ny, 

oh. ja oie-dna-ja, %ie-dna gło-weń-%a nna-ja. 

Iszóu kazàk z czużój stróny 
Szukàjuczy sabiè żóny. 
Och, jà bièdnaja, 

Bièdna glóweńka majà! 
Iszóu kazàk z czużój Rùsi, 
Ażanìusie, rabić mùsi. 
Och itd. (jw.) 
Jeszczè tydzień pa wiasièli, 
Niesiè mìły dwie kudzièli. 
Och itd. (jw.) 
Ni mniè szyci, ni mniè tkàci, 
Nimà koszul, nimà gàci. 
Och itd. (jw.) 
Pradzì, mlła, wypradàjże, 
Chlèba, sóli zarablàjże! 
Och itd. (jw.) 
Skidàj, mìła, sùkni, szàty, 
Idź dó mójej kùrnej chàty! 
Och itd. (jw.) 
Jak jà u swajè màtki byłà, 
U kurnój chàci ja ni żyłà. 
Och itd. (jw.) 
Skidàj, mlła, rukawìczki, 
Idź pà wódu da krynìczki! 
Och itd. (jw.) 
Skidàj, miła, zapatynki, 
Wyżań u pólo, wyżań świnki! 
Och itd. (jw.) 

A jà stàła padùmała, 
Świnièj u pólo nie pahnàła. 
Och itd. (jw.) 
Cztèry lìsty napisàła 
I dà màtki adasłàła. 
Och itd. (jw.) 
Màtka lìsty razczytàła, 
Cztèrma kóńmi przyjechàła. 
Och itd. (jw.) 
Daj mniè, zièńciu, klucz ad skryni, 
Ja obàcze, dziè piaryny. 
Och itd. (jw.) 
Dzie ty, corko, podziewàła, 
Co jà tóbie nadawàła? 
Och itd. (jw.) 
Wszystko, màtka, przedawàła, 
Chlèba, sóli kupawàła. 
Och itd. (jw.) 
Dóbrze, corko, ty rabiła, 
Swajè duszy nie maryła. 
Och itd. (jw.) 
Dam jà wam jednègo kónia, 
Żeb jeździli do Welwówa. 
Och itd. (jw.) 
Màtka sièła, zapłakàła, 
Trzèma kóńmi pajechàła. 
Och itd. (jw.) 
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3415. 

Swàńka swàńcy pakłanìłasie, 
Kab malm dzièciam nie hłumìłasie. 
Nie budzì, swàńko, jak kùr pajè, 
Da budzì, swàńko, jak pastùch żeniè; 
Bo kùr pajè a póunaczy, 
Pastùch żeniè świtàjuczy. 

Nie bùdziesz ty prymaulàć, to jèst u ciebiè màci, 
Bùdzie że mniè pasàżeńkam szto dzièń prymaulàci: 
A ustàń, ustàń, synawàja, bódaj ty nì ustàła! 
Wyżeń, wyżeń tyje krówy, szto dà mnie nahnàła! 
Oj, matùla znàła, co jà krów nie miàła, 
Na sztó, na sztó dó mnie swahó syna prysyłàła ? 
Oj, jà i nì pasyłàła, ty samà chadzìła, 
Swajmì czuornymi aczyma da siè prychilìła. 

3416. Słc. Od m. Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 
na mel. nr 158 lub 1324 

Oj, u barù sósna tónkaja wyrósła, 
Addàu mieniè bàćka (zà muż), lyèt ni darósła. 
Ni tàk ni darósła, jak maładàja, 
Da sustrèła mieniè dóla hchàja. 
Byłà u mieniè kasà (aż) dà pójasa, 
Wyrwau mŭoj młleńki aż dà wółasa. 

(Anièla Masalówa) 
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3417. L. Od Rożanki, Wasiliszek (w. Zbrożki) 
na mel. „W kalinowym lesie . . ." 

Czarne oczki, czame, Czarne oczki mamy, 
Coż wy do mnie macie? Czarnemi patrzamy, 
Gdzie się nie obróce, Co komu do tego, 
Pokoju nie dacie. Że my sień kochamy. 
Czarne oczki, czarne, Żeby czarne oczki 
Ale nie jednakie, Złączyć z blekitnemi, 
Twoje so milutkie, Nie bylob wiekszego 
A moje nie takie. Szcześcia na tej ziemi2. 

3418. L. Od Rożanki i Żołudka 

Pojedziemy na łów, na łów, 
Towarzyszu mój! 
itd. 

3419. [Sk.] Od Suchowoli (w. Chodorówka) 

Prosiłem cie przez wrota, Przez wrota za złoty 
Żeby dała za złoty, Koniu siana dać. 
Przez wrota za złoty Prosiłem cie przy gruszy, 
Koniu siana dać. Żeby dała mi z duszy, 
A ona mnie nie dała, Przy gruszy mi z duszy 
Bo sie mamy bojała, Gruszeczke zerwać. 

1 Uwaga. Wszystkie pieśni polskie, jakie się mieszczą w niniejszem rozdziale, zarówno ze szlachtą 
i mieszczaństwem śpiewa lud tutejszy, z ust którego wiekszą ich połowę spisalem. [Powyższa uwaga 
M. Federowskiego odnosi się prawdopodobnie do rozdziału I. i 2. części VII.] s v. nie byłoby szczęścia 
większego na ziemi 
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A ona mi nie dała (jw.) 
Prosiłem cie przy jabłoni, 
Żeby dała jak na dłoni, 
Przy jabłoni jak na dłoni 
Jabłuszko zerwać. 
A ona mi nie dała (jw.) 
Prosiłem cie przy wiszni, 
Żeby dała mi z myśli, 
Przy wiszni mi z myśli 
Wiszenke zerwać. 
A ona mi nie dała (jw.) 
Prosiłem cie nareszcie, 
Żeby dała w agreście, 

W agreście nareszcie 
Agreścik zerwać. 
A ona mi nie dała (jw.) 
Prosiłem cie na górze, 
Żeby dała na skórze, 
Na górze na skórze 
Forme wykrajać. 
A ona mi tu dała, 
Bo sie mamy nie bojała, 
Na górze na skórze 
Forme wykrajać. 

(Feliks Dzieżko) 

3420. Od Narwy (w. Waniewo) 
na mel. nr 95 

U zielónom gałku ptaszęta śpiewàjo, 
Już mègo Jasièńka na wójnu wołàjo. 
Siądaj, Jàsiu, siądaj, już kóń osiedłàny! 
Oj, z kìm mnie porzùcisz, Jasiùlu kochàny? 
Porzùce, porzùce, jak jèst Bóg na nièbie! 
Nie zà róczek, za dwà powroce do cièbie. 
Użè róczek przèjszed i nà drùgi tóczy, 
Wyszła Kasiulèńka — zapłakàny óczy. 
Niè płacz, Kàsiu, niè płacz, będe listy pìsać, 
Ty będziesz płakàła, ja niè będe słyszeć. 
Niè płacz, Kasiu, niè płacz, nie żàłuj tamtègo, 
Idzie dwa tysięcy, wybièraj drugiègo. 
Ażèby ich było tysiąc tysiącàmi, 
Nie było i niè będzie, jak moj Jaś kochàny. 

(Rozàlja Waszkiewiczowna) 

3421. W. Od m. Świsłoczy 

Tempo vualca 

Pad "bo — rarn so sna- sta- ia, — ia, 

mìo — da dzieu — czy n a pła lca, -ta. 
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Pad bóram sósna stajàła, 
Młóda dzieuczyna płakàła. 
Na jejè skàrgi padalì, 
Pa jój usie chłópcy płàkali. 
Adzln Jàsieńko ni płàkau, 
Bo jón jejè zradzìć chciàu. 
Zradzluszy jejè to màrnie, 
A chtó jejè agàrnie? 

Agàrnie jejè radzlma 
I nlszczaślìwa hadzìna. 
Siąde ja u dróżka, pojàde 
Da swajè Kàsi na ràda. 
Pryszóu da Kàsi na ràda, 
A Kàsia sièdzi, ni gàda. 
Ni wàrt ty, Jàsiu, wianèczka, 
Ni jèstam twója dziewèczka. 

3422. W. m-czko Mścibów 
na mel. nr 3423 

Ciężko temu kamieniowi 
Na brzegu leżący, 
A mnie ciężej tysiąc razy 
Bez ciebie żyjący. 
Ciężko temu łabędziowi 
Przeciw wody płynąć, 
A mnie ciężej tysiąc razy, 
Mam bez ciebie ginąć. 
Cicżko temu kamieniowi, 
Po nim ludzi depcza, 
A mnie ciężej tysiąc razy, 
Kto koło mnie szepcza. 
Wybirajsie, moj Jasieńku, 
Ty z domu mojego, 
Już ja na cie nie chce patrzyć, 
Mam poczciwiejszego. 

Jak wyjade, tak pojade, 
To mnie żona będzie, 
A ty będziesz wyglądała 
Jak sowa na grzedzie. 
Jak wyjedziesz, tak pojedziesz, 
Badaj ni dojechał, 
Ja te krzesła powyrzucam, 
Na których siedział. 
Już ja będa sznurowała 
Jedwabne wstążkami, 
Już nie będe zadawała 
Z takimi durniami. 
Djabła ty masz nie wstążeczka 
U swojej sznurówki, 
Kawałeczek tylko łyczka 
Jakby do trzewiczka. 

(Józefa Osławska) 

3423. W. m-czko Mścibów 

Tempo mazurka 

De-zdży"k pa- da,, ro-sa 6i- me n a hialo hrub - zt - nie, 

oj,czy X:o-chaiz, ']a~siu.,szcze-f*e) Oj, ct nte zdra - dìx-ioie? -dìi-wieP 
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Deżdżyk pada, rosa ginie 
Na biało bnīozinie. 
Oj, ci kochasz, Jasiu, szczyrze, 
Oj, ci nie zdradliwie? 
Oj, ja kocham, kocham, kocham, 
Sam Bóg widzi z nieba, 
A bodaj ja nożka złamał 
Jadący od ciebie! 
Jeszcze, jeszcze nie wyjechał 
Na krzyżowo droga, 
Już koniczek szyje skręcił, 
A Jasieńko noga. 

Otoż, otoż tobie, damo, 
Na pamiątka daje, 
Nie wierz nigdy kawaleru, 
Choć aniołem staje. 
Bo kawaler bezsumlenny, 
On Boga nie boi, 
Wzywa Boga nadaremnie, 
O dusza nie stoi. 
A gdy on za rączka ściska, 
U ziemie czołem bije, 
Gdy do tancu jej prowadzi, 
Utedy wiwat pije. 

(Józefa Oslawska) 

3424. Sk. Od Suchowoli 

A na polu sosna złotem posypana, 
Tam stajała młoda Rózia — oczki zapłakana. 
Niema komu daci Jesieńkowi znaci, 
Żeb przyjechał młodej Rózi oczki wyciraci. 
Oj, jedno uciera, a drugoje płacze — 
Ja za tobo, młoda Rózio, wrone koni trace. 
Jednego straciłem, drugiego nie będę, 
Hej, pojada u cudze strony po drogije perła. 
Przyjechał Jesieńko z drogiemi perłami, 
A już moja droga Rózia do grobu przybrana. 
Matka wianki wije, do truny składaje, 
Jaś perły przechiła1 i rączki całuje: 
Dziś pochowasz moja2 Rozia, jutro mnie samego. 
A na moru reczka, a na reczce kładka, 
Chacieu Jaś Róziu uziać, nie zwoliła matka. 

3425. Sk. Od Korycina 

A na polu olcha złotem posypana, 
Tam stojała młoda Rózia, oczki zapłakała. 
Nima komu daci da Jesieńka znaci, 
Żeb przyjechał (młodej) Rozi oczki ucieraci. 
Oj, jedne uciera, a na drugie płacze. 
Ja za tobo, (młoda) Rózia, wrone koni trace. 
Jednego straciła [!], drugiego nie będe, 
Pojade u cudza strona po drogije perły. 

1 v. na ziemie rzuca 2 v. młoda 
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Przyjechał Jesieńko z drogiemi perłami, 
A już jego (młoda) Rózia do grobu przybrana. 
Matka wianki wije, do grobu układaje, 
Jaś rączki całuje, perły prachilaje. 
Matko moja, matko, widzisz mnie żywego, 
Dziś pochowasz (młoda) Rózia, jutro mnie samego. 
A na polu reczka, a na reczcy kładka, 
Chacieu Jaś Róziu uziać, nie uzwoliła matka. 

3426. Sk. Od Suchowoli 

Oj, gdzie pajedziesz, Alesiu, moj panie? 
Pajedu żenicsie, matulu kochanie. 
A co dobrego, Alesiu, moj panie? 
Matulu kachana, jak malewanie! 
Prędzej du Juhasi śniedanie starajasie, 
Dla mego Alesia pieczone gołębie. 
Try mili lasu do mego popasu, 
Czwarta mila pola, tam to moja dola. 

3427. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 
na mel. nr 176 

Jàsiu, mój Jàsiu, Jàsiu mój kochanie, 
Jèdź do Warszàwy na zalecànie! 
Zalècaj, zalècaj, sam ty znàjesz kómu, 
Kièdy co dobrègo, to przywieź do dómu. 
Ona jèst piènkna, bàrdzo urodlìwa, 
Tyle do robóty trószki lenìwa: 
Kazkiè łażkiè myjuć, 
Świeniè u pieczè ryjuć, 
Talèrze za łàwo zaróśli muràwo. 

(Anna Sładka) 

3428. Sk. Od Suchowoli 

Precz, precz smutek uszelki, Pijmy zdrowie Mickiewicza, 
Zapal fajki, ustaw butelki, On nam słodkich chwil użycza, 
Niech wesoło z przyjaciołmi Spędza troski ten dar boski, 
Słodko spływa czas! Jego lutni dźwięk. 

(Jan Dzieżko) 
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3429. Sk. Od Suchowoli 
Krakowiak 

0), poszedł do ogrodu, 
By nie cierpiał głodu, 
Spojrzał na śliweczka, 
Zobaczył dzieweczka. 

I rwał z drzewa gruszki 
Dla swojej Jaguśki. 
Kocham cie jak własna duszka, 
Jedz, Jagusiu, gruszka. 

(Jan Dzieżko) 

3430. N. Od Mołczadzi (w. Nagórna) 

Zakachàusie pan Dubrówa, 
Uziàu sabiè żóna młóda, 
Uziau sabiè panienèczka. 
Siadàj, Mrùczak, za żóneczka, 
Siadàj, Mrùczak, pa abièdzie, 
Pan Dubrówa z wajny jèdzie. 
Kłàniam, kłàniam, màma mója, 
Da ci zdrówa Rózia mója? 
Zdrówa, synku, już panùje, 
Na wiesèlje dziś gotùje. 
Padàj, chłópcza, skrypka mója, 
Ja pojàde wiesèlje hràci. 

Nie jèdź, synku, nic nie uràdzisz, 
Tylko wiesèlje razprowàdzisz. 
A jà jàde nie nà zdràde, 
Tylko k Rozi na paràde. 
Jahó Rozia obàczyła, 
Cztyry stóły praskóczyła, 
A nà piątym i skłoniła. 
Kłàniam, kłàniam, pan Dubrówa, 
Sztóby byłà pièrwa zmówa, 
Sam kawàler, a jà udówa. 
Zakładàjcie kóni móje, 
Ja zabióre Rózie móje! 

[zap.] Mierzej [ewski] 

3431. Sl. Od Kozłowszczyzny (w. Skrędziewicze) 

Jaś nà wajnù wyjeżdżàu, 
Kàsiu u dóma pakidàu, 
Och, och, Būoża miīoj, 
Kàsiu u dóma pakidàu. 
Jaś nà wajniè wajùje, 
Kàsia u dóma chwarùje, 
Och, och, Biīoża miīōj, 
Kàsia u dóma chwarùje. 
A Jàś tègo dowiedziàł, 
Na dzièń sto mìl ujechàł, 
Och itd. 
I przyjèchał da dómu, 
Siadzìć màma u stółu, 
Och itd. 
Vlkam, wltam, mamùnia, 
Oj ci żyja Kasiùnia? 

Och itd. 
Żyja, żyja Kasiùnia 
U kaścièli przy ścieniè, 
Och itd. 
U kaścièli pry ścieniè, 
U nowùj truniè cisàwuj, 
Och itd. 
Złótem srèbrem wybìta, 
Aksamìtam nakryta, 
Och itd. 
O, zahràjcie w orhàny 
Po mój Kàsi kochànej! 
Och itd. 
O, zazwóńcia u wièlki zwon, 
Pa mój Kàsi wièczny dom! 
Och itd. 
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3432. L. Od Żołudka, Różanki 

A pod Krakowem czarna rola nieorana, 
A* na tej roli leży kamień biały. 
Siedzi krakowianka na nim, 
Wije wianki z macierzanki, 
Dla Jasieńka na podarki. 
Oddaj, mości panno, wieniec! 
A** ja tobie i dwa dałab, 
Gdyby brata nie bojałab. 
Otruj brata rodzonego, 
Będziesz*** miała mnie samego. 
Pójdź do sadu wiszniowego, 
Zabij węża zielonego, 
Gotuj jego w piwnym**** miedzie, 
Traktuj brata, jak przyjedzie*1. 

Brat jusz jedzie, wina prosi, 
Siostra jemu wnet wynosi. 
Brat sie napił, z konia mdleje: 
Siostro moja, co sie dzieje? 
Siostro moja, otrułaś mnie! 
Kłamiesz, bracie, upiłeś sie! 
Oj, piłem ja**1 z panami, 
Nie z takiemi błaźnicami. 
Siedzi szewczyk na warsztacie, 
Śpiewa pieśni: Haj! mój bracie, 
Zakuj siostre w biały kamień, 
Niech nie słyszy pieśni mojej! 
Siostre kujo, brata dzwoniom***1, 
Oboim sie grób gotuje! 

3433. L. Od Różanki, Żołudka (ok. Romanowce) 

Puszczam głos po rosie 
Do kochania swego. 
Powiedz mu ode mnie, 
Że tęskno bez jego. 
Czy ja sobie śpiewam, 
Czy gram na gitarze, 
Serce moje smutne, 
Źe nie żyje w parze. 
Czy zbieram jagody, 
Czy obrywam wiszni, 
To mój kochaneczek 
Nie schodzi mnie z myśli*. 

Oj**, bo na tym świecie 
Ludziom nie dogodzisz -• 
Smętna czy*** wesoła, 
To wszystko im szkodzi. 
Kiedy zasmucona, 
Mówio, że z kochania; 
A kiedy wesoła, 
To z głupiego zdania. 
Nie dlatego śpiewam, 
Abyście słyszeli, 
A dla tego śpiewam, 
By**** było weselej. 

[W pieśni nr 3451: *** czyś W pieśni 3482: ** brak: Oj, W pieśniach nr 3482 i 3805: * my-
szli **** w. 24 brzmi: By sie rozweselić.] 

3434. W. Od Międzyrzecza (ok. Krzesła, Rudziewicze) 

Spójrze ja w okno, jaki świat szeroki; 
Spójrze ja w drugie, jak jawor wysoki; 
Spójrze ja w trzecie, aż po lewej stronie 
Oj jedzie, jedzie mój ulubiony! 

[W pieśn nr 3454 w. 21 brzmi: Oj, pilem ja i z panami, W pieśni nr 3714: * brak: A ** ww. 7 i 8 
brzmią: A jam tobie i dwa dała, Gdybym brata nie bojała. *** Bedziesz **** pjwnem *1 pryje-
dzie **1 ja i z panami, ***1 dzwonio] 
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Oj jedzie, jedzie pomiędzy górami, 
A pod nim konik brząka podkówkami. 
Prowadźcie konia do nowej stajnicy, 
A mego miłego do nowej świetlicy. 
Dajcie koniowi obrok suszony, 
A memu miłemu kapłun tuszony. 
Ścielcie pod konia słome, jarzynu, 
A memu miłemu puchowo pierzyne. 
Dajcie koniowi wody z krynicy, 
A najmilszemu wina dwie szklanicy. 

3435. L. Od Zoludka 
[Tekst stanowi fragment pieśni nr 3719, w. 9 — 24] 

3436. L. 

Biegnie konik, biegnie 
To nad bystro wodo, 
Ożenił bym ja sie 
Z bogato, piękno, młodo. 
Z młodo dla rozrywki, 
Z piękno dla kochania, 

Z bogato dla wziątku, 
Dostarczy majątku. 
Na nic te majątki, 
Na nic te pałace, 
Kiedy weźmiesz żona, 
Co ci wiecznie płacze. 

3437. W. Od Rosi 

Oj pojade, pojade, 
Więcej nie powróce, 
Och, ja tobie, Kasienko, 
Serdeńko zasmuce! 
Przyśniło sie Kasi 
W łożeczku leżący, 
Że utonął Jasiulo 
Z Warszawy jadący. 

Wyskoczyła Kasia 
Z ganku wysokiego, 
Napotkała Jasia 
Mieczem przebitego. 
Jak porwała ostry miecz 
Sama sie przebiła, 
Widział Bóg i ludzie, 
Że wiernie lubiła. 

3438. Sk. Od Suchowoli (w. Chodorówka, Nowe Stojło, Kizielany) 

A na polu sosna złotem posypana, 
Tam stojała Rózia, oj zapłakana. 
A na morzu rzeczka, a na rzeczcy kładka, 
Oj, chciał Jaś Róziu brać, nie zwoliła matka. 
Niema komu daci Jasieńkowi znaci, 
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Żeb przyjechał Rózi oczki wyciraci. 
Jedno uciera, a drugoje płacze: 
Ja za tobo, młoda Rózio, wrone koni trace. 
Jednego straciłem, drugiego nie będe, 
Hej, pojada u cudze strony po drogije perły. 
Przyjechał Jasieńko z drogimi perłami, 
A już jego droga Rózia do grobu przybrana. 
Matka wianki wije, do grobu składaje. 
Jaś perły na ziem rzuca, rączki jej całuje, 
Łzy roni, głośno płacze, srodze lamentuje: 
Oj matko, matko, cożeś zrobiła dobrego? 
Dziś pochowasz moja Rózia, jutro mnie samego! 

3439. Sk. Od Suchowoli 

Pojechał Jasio na łowy 
Pod ten gaiczek zielony, 
Napotkał Kasieńka, nadobna panienka, 
Przestąpił jej drożeńka. 
Gdzie, Kasiu, idziesz tak pozno? 
Będzie ci drożeczka* różna. 
Pogadajmy z sobo, ja ci dopomoge 
Tej drożeńki** wędrować. 
Ty, Jasiu, jesteś wielki pan, 
Szukaj takiej, jak i sam. 
Ja sierota nie mam*** srebra, złota, 
Czym za dróżka zapłacić. 
Ja twej zapłaty nie chce brać, 
Będziesz ze mno w karty grać. 
W karty grać nie umiem, tego nie rozumiem, 
Nie do tego uczona. 
Kiedy ty nie chcesz w karty grać, 
Będziesz ze mno nocka spać. 
Kasia łoże słała i rzewno płakała: 
A Boże mój, Boże mój! 
Puść mnie, Jasieńko*1, na chwila, 
Niech ja nóżki**1 pomyja, 
To będę piękniejsza i przyozdobniejsza***1 

Do łożeńka twojego. 
Stąpiła Kasia na grzędzik, 
A z grzędzika na dunaj: 
Panie Jezu Chryste, 
Przenieś że mnie czysto 

[W pieśni nr 3452: * dróżeczka ** dróżeńki *** znam *1 Jasieńku **1 Niechaj nóżki 
***l przeozdobniejsza.] 



290 PIEŚNI POLSKIE 

Przez ten dunaj głęboki! 
Skoczyła Kasia na dunaj, 
A że Jasio zadumał 
Zarzucić siateczka, 
Ułowić Kasieczka. 
Taki musi mojo być! 
Nic nie pomogo siateczki, 
Nie ułowisz Kasieczki, 
Ona wie wychody koło bystrej wody, 
Ona nigdy nie utonie. 

(Paulina Dzieżko) 

3440. W. Od Rosi 
na mel. krakowiaka 

W zielonym gaiku 
Liście opadajo, 
A mnie mamunieczka 
Za pierwszego daje. 
A ten pierwszy 
Pisze wierszy, 
Nie pójde za jego! 
W zielonym gaiku 
Liście opadajo, 
A mnie mamunieczka 
Za drugiego daje. 
A ten drugi 
Bije sługi, 
Nie pójde za jego! 
W zielonym gaiku 
Liście opadajo, 
A mnie mamunieczka 
Za trzeciego daje. 
A ten trzeci 
Bije dzieci, 
Nie pójde za jego! 
W zielonym gaiku 
Liście opadajo, 
A mnie mamunieczka 
Za czwartego daje. 

A ten czwarty 
Bardzo hardy, 
Nie pójde za jego! 
W zielonym gaiku 
Liście opadajo, 
A mnie mamunieczka 
Za piątego daje. 
A ten piąty 
Patrzy w kąty1, 
Nie pójde za jego! 
W zielonym gaiku 
Liście opadajo, 
A mnie mamunieczka 
Za szóstego daje. 
A ten szósty 
Bardzo tłusty, 
Nie pójde za jego! 
W zielonym gaiku 
Liście opadajo, 
A mnie mamunieczka 
Za siódmego daje. 
A ten siódmy 
Piękny, słuszny, 
To pójdę za jego! 

i v. bardzo skąpy! 
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3441. W. Od Mścibowa (w. Orańce) 
na mel. krakowiaka „W kalinowym lesie . . ." 

Kochanku, kochanku, 
Nie stoj ty na ganku. 
Nie stoj ty na doli, 
Bo mi* główka boU. 
Taiłam, taiłam, 
A teraz nie będe: 

Staraj sie kołyski, 
Ja pieluszek będe. 
Kołyska grabowa, 
Pieluszki jedwabny, 
Abacz że, Jasieńku, 
Jaki synek ładny. 

[W pieśni nr 3602: * mnie] 

Świeci miesiąc, świeci 
Na środku ratusza, 
Nie kochaj Macieja, 
Bo to podła dusza. 
Bo to podła dusza, 
Skaradne to plemie, 

3442. W. Od Rosi 
na mel. krakowiaka 

Ja do jego mówie, 
A on patrzy w ziemie. 
Ja do jego mówie, 
On patrzy w obłoki, 
Naśmiałam sie z durnia, 
Aż mie bolo boki. 

3443. W. (Sk. B. L.) m. Roś 

Włoże ja mundur, szable przypasze, 
Pójde do dziewczyny, do serca jedyny, 
Tam sie uciesze. 
Ide ja, ide przez ten nowy dwór, 
Wyszła dziewczyna, serco jedyna, 
Jak różowy kwiat. 
Oczki zapłakała, rączki załamała, 
Zmienił się jej świat. 
Nie płacz, dziewczyno, serco jedyno, 
0 dali Bóg! 
Bo mi ludzie rajo i rodzice dajo, 
1 sam sądzi Bóg. 
Ty pojdziesz góro, a ja dolino, 
Ty zakwitniesz różo, ty zakwitniesz różo, 
A ja kalino. 
Ty pojdziesz drogo, ty pojdziesz drogo, 
A ja gościńcem. 
Ty będziesz panno, ty będziesz panno, 
A ja młodzieńcem. 
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Ty będziesz panno w tym nowym dworze, 
A ja będe księdzem w rzymskim klasztorze. 
Jak my pomrzymy, jak my pomrzymy, 
Każemy sobie złote litery 
Wybić na grobie. 
Kto będzie szed, jechal, przeczyta sobie; 
Co to za kochanie, co to za jedyne, 
Leży w tym grobie. 

3444. W. Od Zelwy, Międzyrzecza (w. Krzesła) 
na mel. „Ptaku mój, ptaku" . . . 

Wyjade w pole, 
Hukne na konia, 
Tam moje serce 
Smutne, nie wesołe. 
Ptaszku mój, ptaszku, 
Sliczne twe latanie, 
Czy nie słyszałeś, 
Gdzie moje kochanie? 

Powiem ci nowine 
Smutno, nie wesoło: 
Już twoje kochanie 
Do ślubu gotowe. 
Niechaj nie gotuje, 
Niech już sprowadzo, 
Jak napisze cztery listy, 
To ślubu nie dadzo. 

3445. Wołkowyskie. Od Międzyrzecza (ok. Krzesła i Bouble) 

Nad dunajem, bystro wodo, 
Płacze Kasia nad urodo. 
Ptaszęta jo rozważyły: 
Nie płacz, Kasiu, jedzie miły. 
Przejechałbym — nie wiem kędy, 
Bo zarośli drożki* wszędy, 
Zarośli już topolami, 
Gdziem sie kochał z panienkami. 
Nie płacz, Kasiu, po urodzie, 
Puszczaj kamień po tej wodzie; 
Kiedy kamień będzie pływał, 
Ja u ciebie będe bywał. 
Kasia tego domyśliła, 
Z wosku kamień ulepiła1: 

Ty, kamuszku, pływaj, pływaj, 
Ty, Jasieńku, bywaj, bywaj! 
Nie płacz, Kasiu, po urodzie, 
Puść pióreczko po tej wodzie; 
Kiedy piórko pójdzie do dna, 
To Kasieńka** wieńca godna. 
Kasia temu zaradziła. 
Złotem pióro napuściła: 
Ty, pióreczko, do dna, do dna, 
To ja będe wieńca godna! 
Kasiuleńko***, moje złoto, 
Twój wianeczek upadł w błoto. 
Ty, Jasieńku, nie łży****, nie łży****, 
Mój wianeczek dobrze leży! 

[W pieśni nr 3540: * dróżki ** Kasieńca *** Kasiuleńku **** nie łżyj] 

1 lub: z drzewa kamień utoczyia 
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3446. Prużańskie. Od Szereszowa (ok. Lachy) 

na mel. nr 3508 

A gdy odjeżdżasz, 
Powiedzże mnie stale: 
Czy mnie ciebie kochać, 
Czy zapomnieć wcale? 
Patrzajże, dziewczyno, 
Suchego topo]a, 
Jak on sie rozwije, 
To ty bcdziesz moja. 
Patrzała ja wczora, 
Patrzała ja dzisiaj, 
Jak niema, tak niema 
Na topolu liścia. 
Wezme koneweczke, 
Będe wode nosić, 
Będe polewała, 
Będe Boga prosić. 
A jużże mój topól 
Rozwija, rozwija, 
A mego Jasieńka 
Jak niema, tak niema. 

Mam w Bogu nadzieje, 
Że on mnie nie zwiedzie, 
Powiadajo ludzie, 
Że jutro przyjedzie. 
Pada dyżdzyk, pada, 
Aż ślisko na ganku; 
Granatowy kontusz1 

Na moim kochanku. 
Szumio dęby, szumio 
Po starej dąbrowie; 
Czyrwona czapeczka 
Na Jasienia głowie. 
Pada dyżdzyk pada, 
Na podwórzu ślisko; 
O, już mówio ludzie, 
Że kochanek blisko. 
Mam w Bogu nadzije, 
Że on mnie nie zwiedzie, 
Że dzisiaj do dworu 
Z wojenki przyjedzie. 

(pod[ała] p. P. Kiersnowska) 

3447. Wolkowyskie. Od Świsłoczy Tyszk. (w. Dworczany) 

na mel. nr 3737 

W ciemnym gaju ptaszek śpiewa, 
Tam Kasieńka ziółko zbiera. 
Nazbierała, nawiązała 
I Jasieńka zawołała: 
Prosze, Jasiu, ziółko zadać, 
Tylko do mnie nic nie gadać. 
Kamiennego serca byłbym, 
Żeb do ciebie nie mówiłbym. 
Czarne oczki jak gałeczki, 
Kupże, Jasiu, gorzałeczki. 
Kupie, kupie, aby piła, 
Aby mojo żonko była. 

Cóż* my poczniem po tej zgodzie? 
Puśćmy kamień po tej wodzie. 
Kiedy kamień będzie** pływać, 
To u Kasi będe bywać. 
Kasia prędko domyśliła, 
Z wosku kamień ulepiła: 
Ty, kamuszku, pływaj, pływaj, 
Ty, Jasieńku, bywaj, bywaj! 
Kasiu lubo, po tej zgodzie, 
Puśćmy pióro po tej wodzie. 
Kiedy pióro pojdzie*** do dna, 
To Kasieńka wianka godna. 

1 v. mundur 
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Kasia tego domyślila, 
Złotem pióro napuściła: 
Ty, pióreczko, do dna, do dna, 
Ja młodziuchna wianka godna. 

Kasiuleńko, moje złoto, 
Twój wianeczek upad w błoto. 
Ty, Jasieńku, nie łży, nie łży, 
Mój wianeczek dobrze leży. 

(pod[ała] p. P. Kiersnowska) 

[W pieśni nr 3737: * coż ** bedzie *** pójdzie] 

3448. W. Od Międzyrzecza (ok. Rudziewicze) 

Wo)no 

Oj vńe-cxor pli~ zień %o, sìon-!co na za cko— dzie, 

pie-kna dzieu. czy— na ście-īe len w o — gro dzie. 

Wieczór1 blizieńko, słonko2 na zachodzie, 
Piekna3 dziewczyna ściele len w ogrodzie. 
Przyleciał do niej z za morza ptaszeczek, 
Przynosi dla niej rutwiany wianeczek. 
Mój ty ptaszeczku, mój różowy kwiecie, 
A czy braciszek mój żyje na świecie? 
Oj, żyje, żyje, wszystko desperuje, 
Proś Boga, dziewcze, do cie przywcdruje. 
Jedzie braciszek przez cierniste pole. 
Przybywaj, przybywaj, mój drogi sokole! 

3449. Gr. Od Krynek 
W. Od Międzyrzecza 

"Zjvoaxuo 

Za-chcia-ło sie pa—ni pić, za-chcia-ło sie pa-ni pić, 

nie rna lco - rn,u u — to - czyć, nie rna, KO - mtb u to cxyc. 

1 w Korewiczach pod Wołko[wyskiem] każdy wiersz powtarza się z przyśpiewkiem pięciokrotnie powta-
zanym (ho3 ho3 ho, ho, ho, słonko na zachodzie) 2 v. słońce 3 v. śliczna 
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Zachciało sic pani pić, 
Niema komu utoczyć, 
Niema komu utoczyć. 
Pan do piwnicy skoczył, 
Żołnierz do pani podskoczył, 
Żołnierz do pani podskoczył. 
Pan z piwnicy powraca, 
Żołnierz panio przewraca, 
Żołnierz panio przewraca. 
Marysieńko serdeńko, 
Czem łóżeczko stargane ? 
Kotka myszke łapała 
I łóżeczko stargała. 
Marysieńko serdeńko, 
Co za szabla na ścianie ? 
Był tu żołnierz z Lublina, 
Kazał sobie dać wina, 
Da nie miał czem zapłacić, 
Musiał szable zastawić. 
Marysieńko serdeńko, 
Co za żupan na ścianie ? 
Ten że żołnierz z Lublina, 
Co dać kazał sobie wina, 
A nie miał czem zapłacić, 
Musiał żupan zastawić. 
Marysieńko serdeńko, 

Co za buty przy łożu? 
Ten że żołnierz z Lublina, 
Co dać kazał sobie wina, 
A nie miał czem zapłacić, 
Musiał buty zastawić. 
Marysieńko serdeńko, 
Cóż za siodło w komorze ? 
To ten żołnierz z Lublina itd. (jw.) 
Marysieńko serdeńko, 
Coż za konik na stajni ? 
To ten żołnierz z Lublina itd. (jw.) 
Marysieńko serdeńko, 
Ktoż to leży w łóżeczku ? 
Jest to chory ubogi, 
Połamał mu ból nogi. 
Marysieńko serdeńko, 
Trzebaż jego obdarzyć 
Choć by konikiem wronym 
I talarem czerwonym. 
Przez świetlice rakiem pełz, 
A przez sieni prosto szedł, 
Siadł na konia, wywinoł; 
Dzięki Bogu nie zginoł! 
Cztery nocy z panio spał, 
Pan konia i talar dał! 

Wolno 
3450. M. Świsłocz 

Pod sa-mym War-sza-wem na ło-niu, na ło-niu, 

toyje — żdża ja-sìo, ivyje — żŭza mło-dy na %.o - niu, na %o - niu. 

Pod samo Warszawo 
Na błoniu, na błoniu1 

Wyjeżdża Jasio, 
Wyjeżdźa młody 
Na koniu, na koniu. 

A za im Kasieńka 
Chodziła, chodziła, 
Paru wianeczków 
Paru rutwianych 
Uwiła, uwiła 

i v. pod samym Warszawem, na łoniu, na łoniu 
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I na bystry dunaj 
Puściła, puściła: 
Płyńcie, wianeczki, 
Płyńcie, rutwiane, 
Do młyna, do młyna! 
Oj płyńcie, wianeczki, 
Do młyna, do młyna, 
Tam, dzie moj miły, 
Tam, dzie kochany 
Przebywa, przebywa. 

Oj, wyszed Jasieńko 
Z za młyna, z za młyna, 
Spojrzał na wianki, 
Spojrzał rutwiane, 
Już płyno, już płyno. 
Oj płyńcie, wianeczki, 
Wy nazad, wy nazad 
Do mojej Kasi, 
Do kochaneczki 
Na obiad, na obiad! 

(Stefka Znajdzińska) 

3451. L. Od Różanki, Żołudka (ok. Romanowce) 

[Tekst jak w pieśni nr 3433, w. 1 — 20] 

3452. Sk. Od Suchowoli 

[Tekst jak w pieśni nr 3439, w. 1 — 24] 

3453. W. Od Zelwy 

Te-raz ja sie do-wie-dzia- ła w"kirn,sieja %o — cha ła, 

a, - le %a — dnej •przy-ja-z.noś - ci od niego nie do — zna — ła. 

Teraz ja sie dowiedziała, 
W kim sie ja kochała, 
Ale zadnej przyjazności 
Od niego nie doznała 
I doznawać nie będe. 
Skaraj jego, mocny Boże, 
Łajać go nie będe. 
Skaraj jego, mocny Boże, 
Na duszy, na ciele1, 
Żeby żadna grzeczna dama 

Nie poszła za niego. 
Choć ja stracił sześć talarów, 
To dla mnie niewiele, 
A ty głowy nie czesała 
Przez cztyry niedzieli. 
Idź precz dalej, a nie szalej, 
Nie cenzuruj głowy, 
Kiedy ja sie nie podobam, 
Jedź sobie do wdowy! 

1 v. na sumieniu jego 
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A u wdowy chleb gotowy, 
Nie każdemu zdrowy, 
U panienki chleb niewielki, 
Serce litościwe. 

Gdzie pojade, to pojade, 
To mi żona będzie, 
A ty bcdziesz wyglądała 
Jak sowa na grzędzie. 

3454. L. Od Żołudka, Różanki 
[Tekst jak w pieśni nr 3432, w. 1 — 22] 

3455. W. Od Porozowa (w. Łoszewicze) 

O Najświętsza Panienko, 
Co teraz za lata! 
Ci sądny dzień nastaje, 
Ci już koniec świata ? 
Posłuchajcie, was prosze, 
0 wojnie tureckiej. 
Dziewiędzisiąt lat mineło, 
Jak z królem Sobiewskim 
W niedzile bardzo rano 
Płyneli okręty 
1 na miejscu staneli, 
Gdzie był obraz święty. 
A w niedziele bardzo rano 
Bramy otworzyU 
I do miasta, do Wiednia, 
Turków napuścili. 
O Wiedniu nieszczęśliwy, 
Już cie teraz mamy, 
Już cie nikt nie obroni, 
Tylko ten nad nami. 
Jak przyjechał baszt turecki, 
To Monstrancyja zdjeli, 
Siedymdziesiąt zakonników 
Pod kościołem ścieh. 
A pannom zakonnicom 
Rzneh piersi nożami, 
Przenajświętszy Sakrament 
Deptah nogami. 
Dzieci bili, przebijali, 
Na bagnety brah, 
Nieszczęsne matki patrząc 
Z żalu umierah. 

Krew płyneła strumieniami 
Z okien na ulica, 
A Turek ze zewszystkich stron 
Strzelał w kamienica. 
Juź wszyscy potrwożeni, 
Już we krwi staneli, 
O pomoc Matki Świętej, 
0 pomoc prosili. 
Jak przyjechał król Sobiewski, 
Do kościoła bieży, 
Padł przed Najświętszo Panno, 
Upad, krzyżem leży. 
1 w tym słyszy głos z obrazu: 
Powstań na kolana, 
Idź, sługo mój najmilszy, 
Na Turka pogana! 
O Najświętsza Panienko, 
Wiele to już razy 
Posiekli, porąbali 
Twe święte obrazy! 
O powstań, krolu Sobiewski, 
Który* krzyżem leżysz, 
A broń honoru mego, 
Niech świat pozna, wierzy! 
O Najświętszo Panienko, 
Jakże mam wojować, 
Kiedy ślońce [!] zachodzi, 
Poźno sie szykować. 
Toż mówiłam do ciebie, 
Że z mojej przyczyny 
Będzie ci słoóce świecić 
Dłużej trzy godziny. 
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0 Najświętsza Panienko, 
Dopomóż mi sama, 
Bo już ide wojować 
Na Turka pogana. 
O, mówiłam do ciebie, 
Że prosiłam Syna, 
Że śłońce będzie świecić, 
Zbijesz poganina. 
1 Najświętsza Panienka 
Sama wojowała, 
O pomoc swego syna 
Dla wojska błagała. 

I Najświctsza Panienka 
Sama w wojnie była, 
Z pomoco swego Syna 
Turka oślepiła. 
Zobaczywszy Bóg wszechmocny 
Z nieba wysokiego 
Spuścił na nich deszcz kamienny, 
Pobił do jednego. 
Którzy żywi pozostali, 
Wzieli rejtarować, 
Zaprzysięgli, że do Polski 
Nie pójdo wojować. 

(Orszula Kouchan) 
Amen. 

[W pieśni nr 3472: * Ktury] 

3456. Od Suchowoli (w. Chodorówka, Piątek) 

mel. a 

Tempo krakovuiaka 

Z tam-łèj stro ny wo — dy i,bie- ra, — ła ja — go dy, • 

•u tym %ie- lo nym %e sie nub- CTHŬU nà cza- v)a,~— ła. 

Wolno 

Z tamtej strony wody 
Zbierała jagody. 
U tym zielonym lesie, 
Noczku naczawała, 

Noczku naczawała 
I od świtania 
Aż do zmierkania 
Prewozu czekała. 

Z tam-tej stro-ny 100 • dy zhie-ra — ła ja— go dy, 

mel. b 

u tyrn, zie - lo — nym, le sie n,uo-czliu na - cx,a - wa ia. 
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Prewozniczek* jedzie, 
A Kasieńka placze: 
O moj mocny Boże, 
Czem ja ci zaplace? 

Nie mam ja talarów, 
Chodze zawsze bosa, 
Cały mój** majątek: 
Wianeczek i kosa. 

[W pieśni nr 3474: * Prewoźniczek ** moj] 

3457. W. Od Hnieznej (w. Kusińce) 

Smutno mnie, smutno, 
Sercu memu nudno, 
Kogo ja kocham, 
Zobaczyć go trudno. 
Spojrze ja w okno, 
Aż wybita droga. 
Spojrze ja w drugie 
I westchne do Boga. 
Spojrze ja w trzecie, 
Aż mój mily jedzie. 
Już skutek, skutek 
Po mej calej biedzie! 
Jedzie on jedzie, 
Oj, tak jak zmartwiony: 
Powiedz mi, serce, 
O, co ciebie boli? 

Nic mnie nie boli, 
Godzina niemiła, 
Gdzie ta przysięga, 
Co przed nami była? 
O, ta przysięga 
W gaiku zielonym, 
Czesze swój warkocz 
Grzebieniem słoniowym. 
Oj, śpiewałbym, śpiewał 
I grał na gitarze. 
Zawsze sobie myśle, 
Źe nie jestem w parze. 
Rybka malutka, 
A jednak jest w parze, 
Ach, ja nieszczcsna, 
Za co mnie Bóg karze! 

3458. 
na mel. nr 239 

Przez litewski łan 
Jedzie młody pan, 
Przed nim, za nim jego cugi, 
A w lubery jego sługi. 
Oj, jedzie na dwór 
Do mamusi cór. 
Oj, mama, mama, 
Masz ty dwie róże, 
Obie piękne, obie hoże, 
Która mnie z nich dasz? 
Prosza pana siąść! 
Każa córkam wyść. 

Pan zarownie obie kocha, 
Pan zarownie obie lubi, 
Nie wie, która wziąć. 
Bierzcie dwa zbany 
I idźcie w maliny. 
Która wprzód 
Malin nabierze, 
To pan za żona obierze 
I będzie w pana. 
Niosa malin zban, 
A dzie mój mąż pan? 
Nie powróci siostra z gaju, 

38' 
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Pewno wpadla do ruczaju, 
Albo wilk pożar. 
Cóż to czarne brwi 
Jakby troszka krwi? 
Lub z maliny, lub z kaliny, 
Nie wiem to, z jakiej przyczyny, 
Moża to nie krew? 
Następuje maj, 
Pobiegł panicz w gaj, 
Kręcił dudki, 
Zrywał kwiatki, 
Z krzykiem, z wrzaskiem 
Biegł do matki. 
O mamo moja! 
Skąd ty, synie, dudka masz, 
Że ty srogo grasz? 

Moja dudka tak wygrywa, 
Jak mamy siostra śpiewa, 
0 mamo moja! 
Ja wykręcił w ciemnym gaju, 
W dzikiej wierżbie przy rączaju, 
W malinym krzaku. 
Ona siadła i wtym zbladła: 
Wiele straty, wiele szkody, 
1 wieś taka, i mąż młody, 
Dziatki maleńkie. 
Przez litewski łan 
Jedzie, jedzie pan; 
Przed nim, za nim biego cugi, 
A w załobie jego sługi, 
A przy trumnie sam. 

3459. W. Od Międzyrzecza 

Był to sobie dziad z babo, bardzo starzy oboje, 
Baba kaszląca, słaba — dziad skurczony we dwoje. 
Mieli chatka maleńka, taka stara jak oni, 
Jedne było okienko i jeden był wchod do niej. 
Żyli sobie szczęśliwie i spokojnie jak u niebie, 
Czemu ja sie nie dziwie, bo przywykli do siebie. 
Tylko smutno im było, że umierać musieli, 
Że sie kiedyś z mogiło długie życie rozdzieli. 
I modlili się szczerze, by za bożym rozkazem, 
Kiedy ich śmierć zabierze, zabrała ich razem. 
Razem to być nie może, ktoś choć chwile wprzód skona. 
Byle nie ty nieboże! Byle tylko nie ona! 
Ja wprzódy — rzecze baba — jestem starsza od ciebie, 
Co dzień to bardziej słaba. Zapłaczesz na pogrzebie. 
Ja wprzódy, moja miła, ja kaszlam bezustanku 
I zimna mnie mogiła pokryje łada ranku. 
Ja wprzódy! Ja, kochanie! Ja wprzódy! Dość już tego! 
Dla ciebie płacz zostanie, a tobie nie do tego! 
I tak dalej i dalej, jak zaczęli sie kłucić, 
W tem sie z miejsca porwali, chcieU chatka porzucić. 
W tem do drzwi puk powoli. Kto tam? — Otwórzcie prosze.! 
Posłuszna waszej woli, śmierć jestem, zgon przynosze. 
Idź, babo, drzwi odemknij. A to co znów? Jam słaba, 
Ja sie pojde położe — odpowiedziała baba. 
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3460. L. Od Różanki (Onichowszczyzna) 
na mel. dziadowską 

U1 sławnym mieście, u Warszawie, 
Poczyniono cuda prawie: (2 r.) 
Szubienice wystawiono, 
Wszystkich zdrajców powieszono. 
Naprzód wisiał sługa boski — 
Sławny2 biskup Kossakowski. 
Pozniej wisiał zdrajca stary — 
Ożarowski z Alkantary. 
A dla większej też parady 

Wisiał Anczyc — głowa rady. 
Kto północnym wiatrom sprzyjał, 
Zdaleka ten kolos mijał. 
Książe prymas zwąchał linke, 
Wolał trutke3 jak drabinke. 
I ja wolej Boga prosić 
Niż do góry głowe wznosić 
Po drabinie, po drabinie. 

(Lucjan Moraczewski) 

3461. W. Od Międzyrzecza (Rudziewicze) 

Krakowiak 

W kalinowym lesie 
Ktoś wianeczek niesie, 
Niesie, niesie Janek, 
Będzie mój kochanek. 

3462. Gr. Od Krynek. W. Od Zelwy 

A w polu sosna, 
Przy niej topola, 
Oj, ożeń sie, młody Jasiu, 
Bo ci niewola! 
Niewola moja, 
Żony potrzeba, 
Tylko trzeba, najmilejsza, 
Zarabiać chleba. 
Powiedzże mi raz, 
Komu rączke dasz 
I ten wianek lawędowy, 
Co na głowie masz ? 

Tobie, Jasieńku, 
Tobie, najmilszy! 
A jak staniem na kobiercu 
Oboje przy mszy, 
Oj, tam będo grać 
I pięknie śpiewać, 
Kasienieczka młodziusieńka 
Tam będzie płakać. 
Służki, służeńki, 
Dajcie chusteńki, 
Niech ja utre czarny oczy 
Swojej Kasieńce. 

i Przed 1830 rokiem pieśń powyższą śpiewał dziad żebrak, ex-legionista, który często zachodził nad Niemen 
do Onichowszczyzny (majątek Moraczewskich). Z biegiem czasu przeszła ona do zaścianków w Lidzkiem, gdzie 
ią szlachta rada była śpiewać 2 v. znany 3 v. stryczek 
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Co utre jedne, 
To drugim płacze, 
Oj, podobno nadaremno 
Talary strace. 
Stracił jednego, 
A dwanaście mam, 
O jakże mnie, Kasieńko, 
Jak mnie ciebie żal! 

Żałuj, nie żałuj, 
Nie będę twoja! 
Zakładajcie wrone konie, 
Wyjeżdżaj z dworu! 
Jasio pojechał, 
A Kasia płacze: 
Och, jak drugi nie przyjedzie, 
A tego strace ? 

3463. W. Od Wołkowyska (w. szl. Karewicze) 

Jak ja szedłem od mojej dziewczyny, 
Już miesiąc był wysoko, 
Ona na mnie mile poglądała1, 
Czy odjechał daleko2. 
Oj, odjechał o staje, o dwoje, 
Ona jego wołała: 
Wróć sie, wróć sie, kochanku najmilszy, 
Czym ja cie rozgniewała ? 
Oj, nie wróce, oj, nie wróce, 
Ty sama wiesz dla czego, 
Jak ja stałem pod twoim okienkiem, 
To ty miałaś drugiego. 
A choć ja z nim wesoło bawiła, 
Ciebie nie zapomniała, 
A jak wyszła do drugiej świetlicy, 
Biała ręce łamała. 

(Tołoczmańska) 

3464. W. Od Zelwy8 

!Ku-Tia-u)e - c%ka TÌVO ha, ser-ce zża- IIL pu %a. 

Co to za %a — ioa ler co oo — ōa — tei szti — ha! 

i v. ona wyszła, mile poglądała 2 v. wróć się, moje serdeńko 3 v. w Sokólskiem pieśń powyższą 
śpiewają na nutę krakowiaka 
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Kukaweczka kuka, 
Serce z żalu puka. 
Co to za kawaler, 
Co bogatej szuka! 
Nie szukaj bogatej 
Ani też piękności, 
Szukaj, kawalerze, 
Do serca miłości. 
Czy widzisz, dzieweczko, 
Płynie kamień rzeczko. 
Jak popłynie łąko, 
Będziesz mojo żonko. 
Dzież ty, durniu, widział, 
Gdyby kamień pływał ? 
Kiedy mnie nie kochasz, 
Patrzaj, żeb nie bywał. 
Oj Boże, moj Boże, 
Boże moj jedyny, 

Wynieśże mnie, Boże, 
Z tutejszej krainy! 
Oj, zanieś mnie, zanieś 
Na ojcowskie pole, 
Niech mnie rozwesela 
Smutne serce moje. 
Na ojcowskim polu 
Ptaszęta latajo, 
A obe mnie młodej 
Złe ludzie gadajo. 
A niechaj gadajo, 
Niechaj nie przestajo, 
Niechaj im języki 
Kołami postajo. 
Oj Boże, moj Boże, 
Jakież moje życie! 
Chciałem pożartować, 
Zrobiło sie dzicie. 

3465. W. Od Międzyrzecza 

Oj, trzeba sie u pani matki spytać, 
Czy pozwoli przepióreczka schwytać. 
Oj, leciała przepióreczka w żyto, 
A ja za nio z fuzyjko nabito. 
Oj, leciała przepióreczka w bagno, 
A ja za nio z chusteczko jedwabno. 
Oj, leciała przepióreczka w proso, 
A ja za nio nieboraczek boso. 
Oj, leciała przepióreczka w las, w las, 
A ja za nio nieboraczek wraz, wraz. 
Oj, leciała przepiórka w pszenice, 
A ja za nio jak jaki pjanica. 
Oj, nie ucieknie przepiórka, nie ucieknie, 
Bo już sokół przepiórke dosięgnie. 

(Paulina Kołłupajlanka) 

3466. Sł. Od Kozlowszczyzny (Paprockowszczyzna) 

U ciemnom lesi ptaszek śpiewa, 
Tam Kasieńka trawka zbiera. 
Nazbierała, wziąść ni moża. 
Dopomóż mnie, mocny Boża! 

A tam Jasiek siano kosi, 
A Kasieńka jego prosi: 
Oj, Jasieńku, trawka zadaj, 
Tylko do mnie nic nie gadaj. 
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Kamiennego serca byłby, 
Żeb do ciebie ni mówiłby. 
Bieda, bieda z tym Jasieńkiem, 
Że on stoi pod okienkiem. 
Czy od Boga, czy od ludzi ? 
Jak od Boga, to daj Boża! 

Kochali sie, lubili sie 
Jak gołębie w parze; 
A kto nas rozłączył, 
Niech go Pan Bóg skarze. 
Och pójda ja u ciemne lasy*, 
Gdzie ptaszki spiewajo; 

Od złych ludzi, broń mnie Boża! 
Psy szczekajo, scichać majo, 
A złe ludzi nie prszestajo. 
Psy szczekajo do północy, 
A złe ludzi u dzień i u nocy. 

(Bronisław Malewski) 

Szczęśliwe te dziewczęta**, 
Co kochania nie znajo. 
A ja biedna nieszczęśliwa 
Jestem w takiej kolei, 
Pokochałam tyranina 
Bez żadnej nadziei. 

3467. L. Od Różanki, Zołudka 

Pod Warszawo na polu 
Wywija Jasio na koniu, 
Za im Kasia chodziła 
I pare wianeczków wiła. 
Zaczekaj, Jasiu, zaczekaj! 
Zaczekaj, Jasiu, choć chwile! 
Ja ci z ruty i z barwinku 
Pare wianeczków uwije. 
Nie mam ja czasu czekaci, 
Trzeba za panem ruszaci. 
Dopędził pana wpół boru, 
Powstała rosa na koniu. 
Dzie ty, Jasieńku, jeździł, 
Że tak konika spędził ? 
Byłem panie u dziewczyny, 
Z wiankami powracam. 
Lepszy ty, Jasiu, lepszy ty, Jasiu, 
Jak ja pan!. 
Ty masz wianeczki od swej dziewczyny, 
Ja ich nie mam. 
Zaczekaj, panie, zaczekaj, panie, 
Choć chwile. 
Wraz i dla pana śliczna dzieweczka 
Rutwianych wianków uwije. 

3468. L. Od Różanki (w. szl. Romanowce) 
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Och, pójde ja borem, A mnie młodej serce mdleje, 
Krętymi brzegami, Łzy z oczu padajo. 
Ci sie nie napotkam O spuść, Boże, pioruny, 
Z moimi wrogami. Pioruny siarczyste, 
Woda płynie, fale bijo, Niechaj bijo, rozbijajo 
Brzegi podmywajo, To serce skaliste! 

[W pieśni nr 3487: * Och, pójde ja w ciemne lasy ** Szczęśliwe są te dziewczęta] 

3469. W. Od Międzyrzecza (Rudziewicze) 

Oj, dzie te barynie, I uciekł ruski pop. 
Dzie te sudarynie Oj hop, hop, oj hop, hop! 
Z Warszawy wyparte, W fotelikach wysiadały, 
Szeląga nie warte? Szampaniki spijały, 
Czynowniki wsiech klas Gdy w Warszawie powstał krzyk, 
Uciekali od nas Nie było czasu pyk, pyk1. 

(Tekla Kołłupajlina) 

3470. W. Od Międzyrzecza 

Trzy dni całe kwaterował 
Ułan w jednem mieście, 
Zakochało sie w ułanie 
Tylko panien dwieście. 

3471. L. Od Żołudka (Paszyce) 

Świeci miesiąc u wokno* moje, Chwała Bogu, co wygrałam**, 
Wyjdzi, wyjdzi, serce moje! Że sie we dwóch*** nie kochałam*1. 
Ona wyszła i spojrzała, Kochałam**1 sie u***1 jednym grzecznym, 
Sinie oczki zapłakała, On przede mno sługo wiecznym. 
Białe rączki załamała. 

[W pieśni nr 3724: * w okno *** dwuch ***l w W pieśni nr 3809: *w okno, ** wygrała(m) 
*1 kochała(m). **1 Kochała] 

3472. 

[Tekst jak w pieśni nr 3455, w. 57 — 64] 

1 v. łyk, łyk 
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3473. L. Od Różanki (Chilczyce) 

Bóg zaczyna, Bóg i kończy, 
Kochających pary łączy. 
Komu pary nie dostaje, 
Temu nocka rokiem staje. 

3474. Od Suchowoli (w. Chodorówka, Piątek) 
[Tekst jak w pieśni nr 3456] 

3475. Sk. m-czko Odelsk 

O dziewczyno, z róży kwiat, 
Niech cie kocha caly świat, 
Ile chłopców na świecie. 
Więc kochałem cie przecie. 
O dziewczyno, kwiatku nowy, 
Kwiat z lilii, kwiat różowy, 
Z rozmarynu cyprysowy, 
Mój kwiateczku lewandowy! 
O dziewczyno, gdzie ty była? 
Dzie ty rosła? Dzie ty żyła? 
Darmo innych kochałem, 
Pokąd ciebie nie znałem. 

0 dziewczyno, zmiłuj sie, 
Daj busiaka, zlituj sie! 
A ja tobie wzajemnie, 
Tysiąc razy daremnie. 
Smutna losu ta opara, 
Gdy mąż młody, żona stara. 
Jeszcze wieksza szkoda, 
Gdy mąż stary, żona młoda. 
Bo zapału już nie wzniesie 
1 karjera kończy na tem, 
Że najczęściej cudze dzieci 
Nazywajo jego tatem. 

3476 Sk. Od Suchowoli 

U sta — ro — sty Tīlar-ci — na j)ie — lcna fó — zia, 

dzie-wczy-na, hej, "hej, pie-%na jo — zia dzie-wczy-na! 

A u starosty Marcina 
Piekna Józia dziewczyna, 
Hej, hej, piekna Józia dziewczyna!. 
A pan o niej nie wiedział, 
Aż mu młynarz powiedział, 
Hej, hej, aż mu młynarz powiedział! 

(Jan Dzieżko) 
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3477. L. Od Źoludka (Paszyce) 

Ożenil sie Jaś z Kasio, 
Krótko sie kochali, 
Tylko jedna nocka 
Z sobo nocowali. 
Król na wojne zawołał, 
Rychło Jaś odjechał. 
Jaś na wojnie wojuje, 
Kasia w domu choruje. 
Dowiedział sie Jasieńko, 
Że Kasia choruje, 
Osiodłał konika, 
Spiesznie z wojny zmyka. 
Przyjeżdza Jasio pod brame, 

Spotyka Kasiulki mame. 
Mamu moja, mamu, 
Ci zdrowa Kasieńka? 
Oj, zdrowa ci, zdrowa, 
W złotnej trunie leży. 
W złotnej trunie leży 
W kościele przy ścianie, 
Czarnym suknem przykryta, 
Wieńcami spowita. 
O, zagrajcie organy 
Po mej Kasi kochanej! 
O, zadzwońcie w wielki dzwon, 
Mojej Kasi wieczny dom! 

3478. W. Od Świsłoczy (w. szl. Kituryki) 

Już ja teraz domyślała, 
W kim sie ja kochała, 
Ale żadnej przyjazności 
Od jego nie miała. 
Oj, nie miała, nie miała 
I mieć już nie bede, 
Skaraj jego, mocny Boże, 
Łajać go nie bede. 
Skaraj jego, mocny Boże, 
Na duszy, na ciele, 
Żeby żadna grzeczna dama 
Nie poszła za ciebie. 

Oj, ci pójdzie, ci nie pójdzie, 
To to mnie nie wiele, 
A ty głowy nie czesałaś 
Przez cztery niedziele. 
Idź precz dalej, a nie szalej, 
Nie cęzuruj głowy, 
Kiedy ja sie nie podobam, 
Idź sobie do wdowy! 
O u wdowy chleb gotowy, 
Nie każdemu zdrowy, 
U wacpanien chleb niewielki, 
Serce litościwe. 

3479. L. Od Żołudka, Różanki 

Kukaweczka kuka, 
Koło mego ganku1, 
Granatowy mundur2 

Na moim kochanku. 

Granatowy mundur, 
Sa;etowy kołnierz, 
Kochajcie mnie, panieneczki, 
Bo ja dzielny3 żołnierz! 

1 v. w Warszawie na ganku 2 v. kontusz 3 v. śliczny albo polski 
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3480. W. Od Świsłoczy. Od Pr. (Szereszów) 

Leci sokoł łasem, 
Krzyknie sobie czasem; 
Konik bieży drogo, 
Tupie sobie nogo. 
Bieży konik, bieży 
Po zielonej mieży, 
Podkowkami brzęka, 
Dziewczyna sie lęka. 
Bieży konik, bieży, 
Siodełeczko niesie: 
Czekaj mnie, dziewczyno, 
W kalinowym lesie. 
Kuryła sie drożka, 
Gdym jechał z wojenki, 

Podarunki1 wiozłem 
Dla mojej2 kochanki. 
Kurzyła sie dróżka, 
Kurzył sie gościniec, 
Kiedy sie3 jechałem4 

Dla Kasi po wieniec. 
Wróć mi wianek, wróć mi 
Wianek szczerozłoty5, 
Wróć mi cnote moje, 
To o cie nie stoje! 
Padła rosa, padła 
Na sadoczek, na dwa, 
Na trzeci nie może, 
Ach, moj mocny Boże! 

3481. W. Od Świsłoczy. Pr. (od Szereszewa) 

Depcze konik, depcze, 
Do stajenki nie chce, 
Żeby do dziewczyny, 
Pojechałby jeszcze. 
Na most, koniu, na most, 
Do dziewczyny na noc! 
Do dziewczyny duszki 
Na bieły poduszki! 

Na most, koniu, na most, 
Do dziewczyny na noc! 
Do dziewczyny serce 
Pod biełe radzience! 
W kalinowym lesie 
Kukaweczka kuka, 
Kukaweczka kuka, 
Serce moje stuka. 

3482. L. Od Żołudka i Różanki 
[Tekst jak w pieśni nr 3433, w. 5 — 24] 

3483. L. Od Żołudka (w. szl. Romanowce) 

Ach, serce, serce, co za rade mi dasz? 
Kogo ja kocham, tego tu nie masz. 
Choćbym taiła, wzdychanie wydaje, 
Jak spomne sobie, serce mi się kraje. 

1 v. korałiki, obarzanki 2 v. Kasi 3 v. kiedy ja 4 v. cwałowalem * v. to ja będę 
ludzmi 
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Ach, serce, serce, czemużeś w niewoli? 
Zwierz sie w sekrecie, powiedź, co cie boli. 
Nic mnie nie boli, godzina niemiła, 
Gdzież ta przysięga, co przed nami była? 
Świadczyłeś Bogiem, mówiłeś w sekrecie, 
Idź do przysięgi obowiązku wieczny. 
A teraz taisz obowiązki swoje, 
Kiedy rozdzielasz me serce na dwoje. 
Zemścij sie, Boża, nad sercem skalistym, 
Uderz pioruny z obłoków ognistych! 
Niechaj Bóg karze, z gruntu wykorzeni, 
Kto zaczoł kochać, teraz sie odmieni. 

3484. W. Od Świsłoczy. Pr. (w. szl. Lachy) 

Na Podoli biały kamień, 
Podalanka siedzi na niem, 
Tram, tra ra ra ra, 
Podalanka siedzi na niem! 
Przyszedł do niej Podalaniec: 
Podalanka, daruj wianiec! 
Tram, tra itd. 
Podalanka, daruj wianiec! 
Żeby ja brata nie miała, 
Tob ja wianek darowała. 
Tram, tra itd. 
Idź do sadu wiszniowego, 
Znajdziesz węża zielonego. 
Tram, tra itd. 
Przynieś jego u chfartuszku, 
Zgotuj jego u garnuszku. 
Tram, tra itd. 
Nali jego do szklannicy, 
Brat przyjedzie z wojewnicy. 
Tram, tra itd. 
Brat u siostry zdrowia pyta, 
Siostra brata winem wita. 
Tram, tra itd. 
Oj, pij, bracie, posilaj sie 
I z tym światem pożegnaj sie! 

Tram, tra itd. 
A u niedziele po obiedzie 
Siostra brata u trumnie wiezie. 
Tram, tra itd. 
Unet kukawka zakowała, 
Siostra brata pochowała. 
Tram, tra itd. 
I do Jasia list pisała, 
Że już brata pochowała. 
Tram, tra itd. 
Strułaś brata rodzonego, 
A mnie męża nima-j czego. 
Tram, tra itd. 
Coż ja poczne nieboraczka! 
Pójda sobie za żebraczka. 
Tram, tra itd. 
Żebrak będzie torba nosić, 
Ja za brata Boga prosić. 
Tram, tra itd. 
Służkiż moje najwierniejsze, 
Ścielcie pościel najbielejsze! 
Tram, tra itd. 
Nie pomoże białe łoże, 
Cztery deski, żołty piasek. 
Tram, tra itd. 
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3485. W. Od Międzyrzecza 

Srednio 

Bra-cia! Ro-czni ca-ì lŭiec po zwycza,ju 

nìech lia-ż,dy to — a—stem spła — ci: pierszy to puhar 

sp*łnim dla lcraju, dru-gi %a le — gìych spół-"bra—ci. 

Bracia! Rocznica, więc po zwyczaju 
Niech każdy toastem splaci! 
Pierszy to puhar spełnim dla kraju, 
Drugi za ległych spółbraci. 

Biegnie konik, biegnie, 
Siodełeczko niesie; 
Czekaj mnie, chłopczyno, 
W kalinowym lesie. 

3486. L. Od Różanki 
Krakowiak 

Kwitnie jawor, kwitnie, 
A kalina gaśnie; 
Nie chcesz ty mnie kochać, 
Niech cie piorun trzaśnie! 

3487. L. Od Zołudka 
[Tekst jak w pieśni nr 3468] 

3488. L. Od Żołudka i Różanki 

Jasiuniu, Jasiuniu, 
Ty mnie wszystko zwodzisz, 
Dałam ci busiaka, 
A ty nie przychodzisz. 
Dałam ci jednego, 
Dam jeszcze drugiego, 
Ale bądź ty dla mnie 
Serca wdzięczniejszego. 
Prosza u mnie bywać 
Chociaż nie umyty, 

U mnie są miednicy 
I ręcznik wyszyty. 
Ręcznik na stołeczku 
Memu kochaneczku, 
A drugi na grzędzie, 
Ten innemu będzie. 
Kochani rodzice, 
Dla dziecia swojego 
Przyjmcie do przyjaźni 
Mnie zięcia młodego! 
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Kochani rodzice, 
Krzywo spoglądacie, 
Pewno swojej córki 
Za mnie nie oddacie. 
A ja chłopiec tęgi, 
Czupryna czerkieska, 
Nie uważaj, panno, 
Że fortuna kiepska. 
Do alkierza wpadne, 
Panienke wykradne. 
A cóż mnie zrobicie, 
Choć mnie dopędzicie? 

Do kościoła jedziem, 
Tam indult gotowy, 
Nas ksiądz nie zabawi 
Dla tych kilku słowy. 
Ztąd tu nie daleko 
Na górze jest kościoł, 
Ja za ciebie, panno, 
Poniedziałki pościł. 
Pościł że ja wtorki 
I suszył ja piątki, 
Abym cie mógł dostać 
Na Zielone Świątki. 

3489. W. Od Świsłoczy Pr. (Szereszów, w. szl. Lachy) 

U ciemnym lesie ptaszek śpiewa, 
Tam Kasieńka ziółka zbiera. 
Nazbierała, nawiązała, 
Do Jasieńka odesłała. 
Chodź że, Jasiu, ziółka zadaj1, 
Tylko do mnie nic nie gadaj, 
Bo mnie matka przykazała, 
Źeb do Jasia nie gadała. 

Nie chce Kasia tych ziółek brać, 
A do Kasi będę gadać. 
Kamiennoje serce było, 
Żeb do Kasi nie mówiło. 
Mój Jasieńku, moje złotko, 
Przeprowadź mnie przez te błotko! 
Przez te błotko, przez te łuże, 
To ja te łaski odsłuże. 

3490. W. Od Świsłoczy (w. szl. Kituryki) 

Tempo ujalca 

0 — że — ni — fem sie, to ckwa- la, Bo gu! 

Wzio-ìem żo — ne czka, x pie- %ne - go ro du. 

Ożeniłem sie, to chwała Bogu, 
Wziołem żoneczka z pieknego rodu; 
Pieknego rodu,drobnego chodu, 
Nie chciała robić, to zdechła z głodu. 
Ona mówiła, będzie robiła, 
A teraz leży jako kobyła. 
Oj, leży, leży, bodaj ni wstała, 
Jak mnie młodemu świat zawiązała! 

1 v. zabierz 
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3491. W. 

na mel. nr 3750 

Siedzi sobie zając pod miedzo, 
A myśliwi o im nie wiedzo. 
Psy po polu rozpuścili 
I krzyk wielki uczynili: 
Był tu kot! Był tu kot! 

(Fr. Kołłupajło) 

3492. W. (L.) Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 

Srednio 

[ftsią — %e ro — nia,- to—wsìii wa-le czny hył woo— ju, 

•nie szczę-dził on ży— cia, ni zdro vna., nt zno — ju. 

śisią — że ?o - nia- towski do — hrze wro- gów lcro- rpił, a — le 

Książe Poniatowski waleczny był w boju, 
Nie szczędził on życia, ni zdrowia, ni znoju. 
Książe Poniatowski dobrze wrogów kropił, 
Ale wielka, ach, szkoda, że nam sie utopił. 

(Teresa Kołłupajlina) 

3493. L. Od Żołudka 

W lesie nad strumieniem 
Jeleń wode pije; 
Ach, nie wiem ja, nie wiem, 
Dla kogo ja żyje! 

Ach żyje ja, żyje 
Dla kochanka swego, 
Szczęśliwa zostane, 
Gdy pójde za jego. 

loiel va, ach, szlto — da, ie nam sie u — to pił. 
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Nie mam ja majątku 
Ani żadnej włości, 
Tylko mam ja serce 
Skłonne do miłości. 

Dla mojego szczęścia 
Mało mi potrzeba, 
Tylko ciebie, chłopcze, 
I kawałek chleba. 

3494. W. Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 
Zwawo 

ÌCzar-ne o-czki, idi-cie spac. Bo rnnie trxe-"ba ra-no wstaè: 

ta — no, ra-no, ra - nierì - Ło, po - lii zej - dzie sło - nien - IÌO. 

Czarne oczki, idźcie spać, 
Bo mnie trzeba rano wstać. 
Rano, rano, ranieńko, 
Póki zejdzie słonieńko. 

(Teresa Kołłupajlina) 

3495. W. (Sk. L.) m. Mścibów 

Allegretto 

W ol-szy-nen-ce woł-lcì pa—sła, łram ta, ta,, tra.tn.ta, ła! 

Oj tam %& mnie <no - c%a. za — szła, trarn, ta, ia, iram ta, ta! 

W olszyneńce wołki pasła, 
Tram ta ta, tram ta ta! 
Oj tam że mnie nocka zaszła, 
Tram ta (jw.) 
A w olszynie przy dolinie, 
Tram ta (jw.) 
Dziewcze wołki pogubiła, 
Tram ta (jw.) 
A kto by mnie wołki znalazł, 
Tram ta (jw.) 

Dałabym mu . . . busi zaraz, 
Tram ta (jw.) 
Aż tam Jasio zza olszynki, 
Tram ta (jw.) 
Pędzi wołki do1 dziewczynki, 
Tram ta (jw.) 
Jasiu drogi, mój sokole, 
Tram ta (jw.) 
Oddamże ci rączke moje. 
Tram ta (jw.) 

(Józefa Osławska) 

i v. dla 

http://tra.tn.ta
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3496. W. Od Szydłowicz (Ozeranki Wielkie) 

Zvuaxx)o 

Wzie po-ja-de, dzie pojde, to rnnie żo-na, ì>ę dzie, 

a ty ìe - dziesz wy-gīą- da,— ła jaìc so - loa, na, grze - dzie. 

Dzie pojade, dzie pojde, 
To mnie żona będzie, 

A ty będziesz wyglądala 
Jak sowa na grzędzie1. 

(Magdula Bojarczykówna) 

3497. W. m. Świsłocz 

u)zie po-ja — de, dzie pojde, to mnie żo-na he dzie, 

a tij bę — dziesz rox}-glą-da — ła jak so-iva- na grzę — dzie. 

(Stefka Znajdzińska) 

3498. W. (L.) Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 

Ziuuavoo 

Bo-daj ci, àzie,- wczy — no, słoń-ce ni stuie- ci — ło! 

jiie - dy nie lio — cha łaś, nie wwo-dx,ic mnie hy to. 

Bodaj ci, dziewczyno, 
Słońce ni świeciło! 

Kiedy nie kochałaś, 
Nie zwodzić mnie było. 

(Teresa Kołlupajlina) 

1 v. z żołędzi 
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3499. W. Od Zelwy, Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze, Krzesła) 
Wolno 

Ypłu- go świę-ta Pol — ska spa-ła, dłu- go oia-ły o— rzeł spał, 
-fc Pt\ »- J^ . 

lecz tustał zno-wu i przy-pom,-niałj że orv Itie.- àys wol-nosc rniał. 

Długo święta Polska spała, 
Długo i biały orzeł spał. 

Lecz wstał znowu i przypomniał, 
Źe on kiedyś wolność miał. 

(Teresa Kołłupajlina) 

3500. W. m. Świslocz Tyszkiewiczowska 
Zwavuo 

I ' * Y 
\ly pan Jan, ty pan jan, a ja pan-na An na 

Ty pan Jan, ty pan Jan, 
A ja panna Anna; 
Ty bogaty kawalyèr, 
A ja śliczna panna. 

Na twoj stoł, na twoj stoł 
Dużo potraw noszo, 
A ja piekna panienka 
Na swoj obiad prosza. 

(Stefka Znajdziriska) 

ty oo— ga - btf' %a- wa-lyèr, a ja sU - czna pan — na. 

3501. W. Od Wolkowyska (w. szl. Karewicze) 
Wolno 

Stra ci-wszy szczy-gła 

Straciwszy szczygła smutna szczyglica, 
Po ślicznym samcu tęskna samica, 
Siadszy na uschłej gałązce drzewa, 
Cichym, jckliwym głosem zaśpiewa: 

po sìi czny*m sarrt au, smułna sa — nni—ca. 
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Szczygle mój, szczygle, szczygle mój jedyny! 
Gzież ty odleciał? — W cudze krainy! 
Wcudze krainy, w dalekie strony, 
Czy wspomnisz kiedy do biednej żony? 
Do' biednej żony i do gniazdeczka, 
Gdzie sie chowajo twoje dziateczki? 
Zgino, zniszczejo, głód ich pomorze. 
Po stracie szczygła smutna szczyglica, 
Po dobrym mężu smutna połowica, 
Siadszy wieczorem pod swoim dworem, 
Smutnym, żałosnym głosem zaśpiewa: 
Duszo mej duszy, mężu mój jedyny! 
Gdzie sie obracasz? — W cudzej krainie! 
Komuś zostawił sieroce dziatki 
I mnie nieszczęsno, strapiono matke? 
Polecam Bogu, najwyższemu Sędziu, 
On Opiekunem, waszym Ojcem będzie. 

3502. W. Od Międzyrzecza (w. szl. Krzesła) 

mel. a 

jtuatuo 

àk i p p r ip \n=^r^fm 
h v r 

Pa- da dyszcz, pa-da dyszcz, b§ - dzie. i po -• go da, 

p p r -^nn- P T r j 
przyj-dzie jas, prryj-dzie Stas, •pàj- dziem cto o — gro da.ì 

Pada dyszcz, pada dyszcz, 
Będzie i pogoda. 

Przyjdzie Jaś, przyjdzie Staś, 
Pójdziem do ogroda. 

Lidzkie. Od Ejszyszek 

mel. b 

Pa- da dyszcz, pa- da dyszcz, i§-dzie i po — go da, 

vrzyj-dzie jaś, przyj-dzie Sias, pój-dziem do o — gro da. 
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3503. W. (Sk. L.) Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 

Srednio 

Oj m v)tor- liv, na èro — de. po-szła, pan- na po wo — de, 

Prcdzej 

a za, nio pan, pan} po -hii — że jej àzban,dxhan. 

Oj*1, ze wtorku na środe 
Poszla panna po wode, 
A za nio pan, pan, 
Pobiłże jej dzban, dzban. 
Dziewcze strasznie płakała, 
Bo dzbanka żałowała: 
Mój zielony dzban, dzban*2, 
Pobił ciebie, pan, pan! 
Cicho, dziewcze, nie płaczże, 
Ja ci za dzban zapłace! 
Za zielony dzban, dzban*3, 
Pare złotych dam, dam. 
Pare złotych nie chciała, 
A po dzbanku płakała: 
Mój zielony dzban itd. (jw.) 
Cicho, dziewcze, nie płaczże, 
Ja ci za dzban zapłace! 
Za zielony dzban, dzban, 
Ja dukata dam, dam. 
I dukata nie chciała, 
Po dzbanuszku płakała: 
Mój zielony itd. (jw.) 
Cicho, dziewcze, nie płaczże, 
Ja ci za dzban zapłace!*4 

Za zielony dzban, dzban, 
Czwórke koni dam, dam. 
Czwórke koni nie chciała, 

Po dzbanuszku płakała: 
Mój zielony itd. (jw.) 
Cicho, dziewcze, nie płaczże, 
Ja ci za dzban zapłace! 
Za zielony dzban, dzban, 
Złoto*3 karoce dam. 
I karocy nie chciała, 
Po dzbanuszku płakała: 
Mój zielony itd. (jw.) 
Cicho, dziewcze, nie płaczże, 
Ja ci za dzban zapłace! 
Za zielony dzban, dzban, 
Swój majątek dam, dam. 
I majątku nie chciała, 
Po dzbanuszku płakała: 
Mój itd. (jw.) 
Cicho dziewcze, nie płaczże, 
Już ci za dzban zapłace!*6 

Za zielony dzban, dzban 
Zostane sie1 sam, sam. 
Dziewcze wtedy skakała, 
Po dzbanku nie płakała: 
Mój zielony dzban, dzban*, 
Choć cie pobił pan, pan, 
A za ciebie, dzban, dzban, 
Został sie pan sam, sam! 

(Paulina Kołlupajlanka) 

[W pieśniach nr 3708 i 3733: **nie ma: Oj. 2* Mój zielony dzban (i tak samo w następnych przy-
śpiewach) *3 Za zielony dzban (i tak samo w następnych powtórzeniach) *4Ja za dzbanek zapłace!] W 
pieśniach nr 3708 i 3733 : *5 Złote *6 Już ci za dzban nie płace! 

i v. oddaje się 
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3504 a W. Od Zelwy, Mìędzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 

Zumux* 

Wie — czór VLì — zien — %o, słon-ce na %a — cko — dzie,J 

och, och, och, słoń. — ce na za cho dzie. 

Wieczór blizieńko, slońce na zachodzie1, 
Och, och, och, słońce na zachodzie. 
Śliczna dzieweczka ściele len w ogrodzie, 
Och, och, och, ściele len w ogrodzie. 
Przyleciał do niej z za morza ptaszeczek, 
Och, och itd. 
Przynosi dla niej rutwiany wianeczek, 
Och, och itd. 
Mój ty ptaszeczku, mój różany kwiecie, 
Och, och itd. 
Czy żyje, czy żyje moj Jasio na świecie? 
Och, och itd. 
Oj, żyje, żyje, wszystko desperuje, 
Och, och itd. 
Proś Boga, dziewcże, do cie2 przywędruje, 
Och, och itd. 
Jedzie Jasieńko przez krakowskie pole, 
Och, och itd. 
U czapki jego pióreczka sokole, 
Och, och itd. 
Jedzie Jasienio na ślicznym koniku, 
Och, och itd. 
Wiezie Kasieńce podarków bez liku. 
Och, och itd. 

i v. Oj, niedaleko słońce na zachodzie a v. to i 
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3504 b.L. Od Źoludka (Romanowce) 
[Wieczór blizieńko . . . itd. jak pod nr 3504a] 

nie-da- Ze Ito słon- ce na %a -«- cho 

I 07 nie-da — te lco słoń-ce na %a cho dzie.\ 

3505. W. m. Świsłocz 

Zvuavuo 

\J)zie-v)czy-no, dzie — v)czy — no, cos iy u- czy — ni ła9. 

Dziewczyno, dziewczyno, 
Coś ty uczynila ? 
Dałaś sie namówić 
Za szklaneczke piwa. 
Za szklaneczke piwa, 
A za drugo wina, 

Nie będziesz na głowie 
Wianeczka nosiła. 
Nie będe, nie będe, 
Bom tego niegodna, 
Pijała, hulała 
Z dworakami do dnia. 

(Stefka Miśkowa) 

J)a — łas sie na— mo wió z,a szìŭa-ne - czke pi wa. 

3506. W. Oā Zelwy, Międzyrzecza (Rudziewicze) 
na mel. nr 3891 

Lulaj, lulaj, moje dziecie, 
Panu Bogu polecam cie 
I Najświętszej Matce Jego, 
Żeby strzegła maleńkiego. 
Lulaj, lulaj, kotki dwa, 
Szare, bure obydwa. 
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3507. W. Od Jalówki (w. szl. Kituryki) 

[Czy to la, — to. czy to zi — ma...\ 

Czy to lato, czy to zima, 
O tej samej porze, 
Chowała panna gołębia 
W ciemniutkiej komorze. 
Poszła panna do komory, 
Drzwiczki otworzyła, 
Wypuściła gołąbeczka: 
Ach, ja nieszczęśliwa! 
Jak wyleciał, tak poleciał, 
Tak i siadł na dębie. 
Ona jego ślicznie prosi: 
Wróć sie, mój gołębie! 

Ona jego pieknie prosi: 
Dyziu, dyziuleczku, 
Czyż ja ciebie nie kochała, 
Mój ty Jasiuleczku ? 
A ja ciebie tak kochała 
Jako sama siebie, 
A ty biedno mnie porzucasz, 
Skarze Pan Bóg ciebie! 
Skarze, skarze ciebie Pan Bóg, 
Z gruntu wykorzeni, 
A kto szczerze ciebie kochał, 
Teraz sie odmieni. 

(Zosia Wasilewska) 

3508. W. (L.) Od Świsłoczy (d. Pacuje, Rożki, Dworczany) 
[Tekst początkowy jak w pieśni nr 3446, w. 1 — 24] 

Srednio 

Sh gdy od— je żdżasz,fo-wiedz-że mnie sta — īe: 

Prcdzej 

czy mnie cie-bie %o chac, czy za-pom- niec wca — le? 

Pa-łrzaj-że, dzie — wczy no, su-che-go to po la: 

jali on sie roz wi je, to ty "be — dzicsz. mo ja. 
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Pada dyszczyk, pada aż ślisko na ganku; 
Granatowy mundur na moim kochanku. 
Szumio dęby, szumio po starej dąbrowie; 
Czerwona czapeczka na Jasienia głowie. 
Pada dyszczyk, pada, na podwórzu ślisko; 
Powiadajo ludzie, że kochanek bUsko. 
Mam w Bogu nadzieje, że on mnie nie zwiedzie, 
Że dzisiaj do dworu z wojenki przyjedzie. 

(Paulina Sawicka) 

3509. W. Od Świsłoczy (d. Pacuje) 

Po-moc daj cie mi, ro — da cy, 

gdy o - %ru tny tos rrtnie nę — %a, mu- sze ze-ìmneć, ho do 

pra cy je - dna mì zo - sła. — ła rę 1ia.\ 

Pomoc dajcie mi, rodacy, 
Gdy okrutny los mnie nęka, 
Musze zebrzeć, bo do pracy 
Jedna mi została ręka. 
Żołnierz, nędzarz, bogacz, bliźni, 
Głos błagalny do was wznosze. 
Żołnierz wierny dla Ojczyzny 
O jałmużne ziomka prosze. 
Walcząc pod ojczystym znakiem 
Krew przelałem w polu sławy, 
A dziś musze być żebrakiem. 
Porzuciłem ojców chatke, 
Porzuciłem żone lubo, 
Porzuciłem ojca, matke, 
Pogardziłem śmierci zgubo. 

(Kamila Wysocka) 
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3510. W. (L.) Od Zelwy, Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 

Mazurek 

J,e - cą īi — ście x. drze — %oa \co wy- ro sło wol — ne\, 

a nad gro — hem àpie — wa ja- Ities pta — sze pol ne \. 

JVie ìy. - ło, nie hy ło, Pol-slno, szcxęscia to hie, 

wszysi%o sie z-mie — m ło, a twe dzie — ci to gro- hie.j 

Leci liście z drzewa, 
Co wyrosło wolne, 
A nad grobem śpiewa 
Jakieś ptasze polne. 
Nie było, nie było, 
Polsko, szczęścia tobie, 
Wszystko sie zmieniło, 
A twe dzieci w grobie. 
Poszli wszyscy w pole 
I pobrali kosy, 

Zbierać nie ma komu, 
W polach gino kłosy. 
0 biedna kraino, 
Gdyby ci rodacy, 
Co za ciebie gino, 
Wzieli sie do pracy, 
1 po garści ziemi 
Z ojczyzny zebrali — 
Dawno dłońmi swemi 
Polske usypali. 

(Teresa Kołłupajlina) 

3511. W. Od Świsłoczy (d. Dworczany, w. szl. Rożki) 

Woìno 

Od-da—ła rnnie ma — t"ka %a chìo-pa do ro —— li, 

te—raz me-rnu ser — cu srrvu-tlću jest do — too li. 
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Oddala mnie matka1 

Za chłopa do roli, 
Teraz memu sercu 
Smutku jest dowoli. 
Żeby ja wiedziała, 
Gdzie mój miły orze, 
Kazałabym wyciąć 
Okienko w komorze. 
Oj, orze on, orze 
Pod gajem zielonym: 
Jeden wólik czarny, 
A drugi czerwony. 
Oj, orał on, orał, 
Doorał do łomu, 
Puścił woły chodzić, 
Sam skoczył do domu. 
Hole, bycciu, hole! 
Nierano ja wstała, 
Wołów nie napasła, 
Sama nie wyspała. 

Wołów nie napasła, 
Bo za komarami, 
Sama nie wyspała 
Za kawalerami. 
Wołów nie napasła, 
Po polu bujali, 
Sama nie wyspała, 
Z Jesieńkiem gadała. 
Żebym ja wiedziała, 
Kto mnie rano budzi, 
Tob mu tak zrobiła, 
Żeb nie poznał ludzi. 
Dałab jemu ziółka, 
Ziółka takowego, 
Żeby nie doczekał 
Do dzionka białego. 
Dałab jemu ziółka, 
Zielonej pietruszki, 
Żeby nie przyłożył 
Główki do poduszki. 

(Paulina Sawicka) 

3512. W. (L. Sk.) Od Międzyrzecza i Świsłoczy (w. szl. Rudziewicze) 

Kołysanka 

Oj lu — laj-że, lu-īaj, mój wft len—lci s%pa-cz.1iu, 

Oj, lulajże, lulaj, 
Mój maleńki szpaczku, 
Znalazłam ja ciebie 
W ogródeczku w maczku. 
Lulaj, lulaj, lulaj 
Choć na gołym murku, 
Matula kołysze, 
Ojciec2 w Peterburku. 

zna ~īa —złam ja cie-iie w o - grè de - czlcu, v) ina-czku 

Oj, lulajże, lulaj 
Choć na gołej ławie, 
Matula kołysze, 
A ojciec w Warszawie. 
Lulaj, lulaj, lulaj 
Choć na gołej ziemi, 
Matula kołysze, 
Ojca djabh wzieli. 

CAleks. Łaszkiewicz) 

1 v. matuś 2 v. tatko 
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3513. L. Od Różanki i Żołudka (w. szl. Paszyce) 

[Tekst jak w pieśni nr 3720, w. 1 — 8] 

Wolno 

0 Bo- że rn-oj, Bo że, slca- ra- łei mnie mar nieì 

óio-go ja nie IÌO ckam, ten sie do mnie gar —ntc . J 

(Aleksand[er] Wierciński) 

3514. W. (L. Sk.) Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 

TVcdko 

Oj, u we Jtioo—wie na po-lu toy-vń — ja ja sio 

na %o-niu, oj, qj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, qj, oj~, na lco-ntuì 

Oj, we Lwowie na polu 
Wywija Jasio na koniu, 
Oj, oj oj oj, oj oj oj, oj oj oj, na koniu1! 
Za im wójtówna chodziła, 
Małe dzieciątko nosiła, 
Oj, oj itd. 
Siestruniu, jak sie ty miewasz, 
Czyje dziecko na ręku masz ? 
Oj, oj itd. 

To mnie sąsiadka prosiła, 
Gdybym jej dziecko nosiła, 
Oj, oj itd. 
Oj, kłamiesz, siostro ty moja, 
Jest to twe dziecko rodzone, 
Oj, oj itd. 
Dajcie mnie, sługi, ostry miecz, 
Trzeba Kasieni zdjąć główkę z plec, 
Oj, oj itd. 

(Paulina Kołłupajlina) 

v. O jo joj, o joj, wywija Jasio na koniu 
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3515. W. (L.) Od Zelwy i Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze, Krzesła) 

Sxvednio 

I Choć oą-de je- ździi ive dnie i w no — cy, choć-bym wy -je - b,dxił 

ko-nio-wi o — czy, ta,— %i mu-sisz mo — jąoyć, ta — lii mu-sisz 

ze m,no żvi mo jo wo le u czi; — nic. | 

Choć będe jeździł we dnie i w nocy, 
Choćbym wyjeździł koniowi oczy, 
Taki musisz moją być, 
Taki musisz ze mno żyć, 
Mojo wole uczynić! 
Ja sie przewróce mało kaczeczko, 
Będe pływała bystro rzeczeczko, 
Taki nie chce z tobo żyć, 
Taki nie chce twojo być, 
Twojej woli uczynić! 
A ja przewróce dzikim kaczorem, 
Będe cie gonić bystrym jeziorem, 
Taki musisz mojo być itd. (jw.) 
Ja sie przewróce dzikim gołębiem, 
Będe siedziała w lesie na dębie, 
Taki nie chce z tobo żyć itd. (jw.) 
Ja sie przewróce dzikim jastrzębiem, 
Będe ja latał góro nad dębem, 
Taki musisz mojo być itd. (jw.) 
Ja sie przewróce w mało ptaszyne, 
Schowam sie, sch[o]wam w gęsto krzewine, 
Taki nie chce z tobo żyć itd. (jw.) 
Mamże ja, mamże takie topory, 
Co wycinajo krzewy i bory, 
Taki musisz mojo być itd. (jw.) 

Ja sie przewróce złotym pierścieńcem, 
Będe sic toczyć bitym gościńcem, 
Taki nie chce z tobo żyć itd. (jw.) 
Mamże ja, mamże takowe oczy, 
Co sie przypatrzo, gdzie pierścień toczy, 
Taki musisz mojo być itd. (jw.) 
Ja sie przewróce złoto rybeczko, 
Będe pływała bystro rzeczeczko, 
Taki nie chce z tobo żyć itd. (jw.) 
Mam ja, oj, mam ja jedwabne siateczki, 
Co wyławiajo złote rybeczki, 
Taki musisz mojo być itd. (jw.) 
A ja przewróce w gwiazdkę na niebie, 
Będe świeciła ludziom w potrzebie. 
Taki nie chce z tobo żyć itd. (jw.) 
A ja mam łaske nad ubogiemi, 
Mnie sama gwiazdka spadnie na ziemie, 
Taki musisz mojo być itd. (jw.) 
Została, została, czyjo nie chciała: 
Czemuś mnie, mamo, nie zachowała ? 
Teraz musze jego być, 
Do śmierci z im tylko żyć 
I jego wole czynić. 

(Paulina Kołłupajlanka) 
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3516. L. m. Wasiliszki 
Pieśń o N. Pannie Maryi 

Dziadowska 

Pa — txi ćho — ru M-niel-skie-go, jiró-lo-u>o nie—ha ffór— ne-tfo, 

we,j- rzyj na. mnie, na. grze-szni -%a, wszy-st1iicknie.-cnèb-mi- ło-śni—Tca. 

Pani choru Anielskiego, 
Królowo nieba górnego, 
Wejrzyj na mnie, na grzesznika, 
Wszystkich niecnot miłośnika! 
Rozumiałem, że do wieku 
Rozkosz mnie służy człowieku, 
Ale wkrótce odmieniło, 
Jakbym z tego nic nie było. 

Syna Twego rozgniewiłem, 
Twój Majestat znieważyłem, 
W którą ja udam się stronę, 
Komu się oddam w obronę? 
Powstań Ty, Bogarodzico, 
Zasłoń nas swoją prawicą 
Od nieprzyjaciela złego 
Do zgonu życia mojego. 

3517. Sł. Od Kozłowszczyzny (w. Bienickowszczyzna) 

Zajeździł konia, 
Zajeżdżu drugiego, 
Powiedz, powiedz, dziauczynieńka, 
Oj, co będzie z tego. 
Jak staniem my z tobo, 
Z tobo na kobiercu, 

To wtedy tobie powiem, 
Co u mnie na syērcu. 
Jak zwjażo rączka, 
Oj, rączka z rączkoju, 
To wtedy będziem żyć, 
Żyć, syèrce, z toboju. 

(Bronisław Malèwski) 

3518. Sk. Od m. Suchowoli (w. Chodorówka) 
Krakowiak 

Powiadajo ludzie, że w Chodórówce ciasno, 
Z jèdnychże dziewcząt zbudowàłby miasto. 
Zbudowàłby miasto, zbudowàłby rynek, 
Jeszczè sie by zostało świniam na budynek. 
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W chodorówskim pólu zaćwiłà rakita, 
Chadaróuskije dzieuczàta jak śwłny(je) kapyta. 
U chadaróuskom pólu zaćwiłà ragóża (tatarak), 
Chadaróuskije dzieuczàta jak świnàja róża. 

(Jan Dzieżkó) 

3519. W. (L.) Od Zelwy, Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze, Krzesła) 

Srednio 

i r 

Oj wstał mie - czniti ra-no, je-sx,cze nie- śtoi — ta-ło, 

ìcà-xał ałti — ihym Itońtusz •po-Aah, co ich za, — dxi — wi-ło. 

Oj, wstał miecznik rano, 
Jeszcze nie świtało, 
Kazał służkom1 kontusz2 podać, 
Co ich zadziwiało. 
Osiodłajcie konia, 
Konia wierzchowego3, 
Ja pojade do panienki 
Do dwora nowego. 
Wyszła śliczna panna, 
Przez koń rączke dała: 
Witam, witam, mój staruszku, 
Dawnom cie widziała! 
Służki moje, służki, 
Po zdrojowe wode! 
Czemu stary nie żenił sie, 
Kiedy byłeś młody4 ? 
A teraz ty niewart 
Ni djabła starego, 
Popadali zęby z gęby, 
Niemasz ni jednego. 

Oj, ty stary siwcze, 
Dajżeż pokój dziwce, 
Nie potrzęsaj siwo brodo 
Nad dziewczyno młodo! 
Pannoż moja, panno, 
Na coś mnie zwodziła: 
Jak zastukał w okieneczko, 
Czego wychodziła? 
A czy to ty nie wiesz, 
Mój staruszku, tego, 
Że każda dziewczyna młoda 
Żartuje z starego. 
Bodaj ty, dziewczyno, 
Świata oglądała, 
JeżeU ty kiedykolwiek 
Będziesz męża miała. 
Bodaj ty tak, stary, 
Od ganku odjechał, 
A toż miły mój Jasieńko 
Z wojenki5 przyjechał. 

(Teresa Kołłupajlina) 

1 v. sługom 2 v. mundur 3 v. zakładajcie konie, konie wyjazdowe 4 v. jak jeszcze był 
młody 5 v. z wieczora 
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3520. W. Od Zelwy, Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze, Krzesła) 

Srec!nio 

J\la pro- ino, ma tho, sta wiasz. hro—sien — %a, 

in na mnie te raz, rnyèl wie dzie. 

ro zwól ie ra czej wyj rzeć z o — lcien— Ita, 

cit) moj naj — mil szy nie je dzie. 

Napróżno, matko, stawiasz krosienka, 
Inna mnie teraz myśl wiedzie. 
Pozwólże raczej wyjrzeć z okienka, 
Czy mój najmilszy nie jedzie. 
Cóż go tam jeszcze tak zatrzymało? 
Droga mu nie jest daleka. 
Serce on moje zna jeszcze mało, 
Które na niego tak czeka. 
Przez ten ma jechać gaik mój miły, 
Twarz mnie sie jego zaświeci. 
Ptaszki sie stamtąd nagle ruszyły, 
Zapewno już to on leci. 
I sroczka z płotu skrzecze haniebnie, 
Cóż go nie widać tak jeszcze? 
Filon mój na blask wzroku mojego 
W rączki z radości zakleszcze. 
Otóż i widać, gość luby jedzie, 
Sercu mojemu życzliwy, 
Miłość w te strony wzrok jego wiedzie, 
A pod nim igra koń siwy. 
Siąde w krosienka na moment luby, 
By sie ta radość ukryła, 
By nie zrozumiał Filon przybyły, 
Że ja tu po nim tęskniła. 

(Paulina Kołłupajlanka) 
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3521 a. W. (Sk. G. B. Sł. L. N.) Od Świsłoczy i Zelwy (w. szl. 
Rożki, Krzesła) 

Zwou?o 

Oj zgó-ry, z gó ry ja~ do Ula — z/u, ry, 

°Jt je—dzie I72a-zu-re—czeli, oi wie-zie mnie •wia.-ne-cze-k 

sli-cznij, ru — ùwia — ny} śli-czny, ru — tu)ia — ny, 

Oj, z góry, z góry 
Jado Mazury. 
Oj, jedzie Mazureczek, 
Oj, wiezie mnie wianeczek 
Śliczny, rutwiany. 
Przyjechał do ni 
Jako do pani. 
Oj, stuk, puk w okieneczko: 
Wyjdź-że, mo}a kochaneczko1, 
Daj koniu wody! 
Ja nie moge wstać, 
Koniu wody dać, 
Mnie mamunia przykazała, 
Żeb ja z nikim nie gadała, 
Trzeba jej słuchać. 
Ty mamy nie bój, 
Siadaj na koń mój! 
Oj2, pojedziesz w moje kraje, 
Tam dzie3 lepsze obyczaje, 
Murowany dwór. 
Przez wsie jechali, 
Wszyscy4 dziwowah5: 
Cóż to, cóż to za dziewczyna, 
Coż to za serce jedyna, 
Z rycerzem6 jedzie! 

(Paulina Sawicka) 

1 v. panieneczko 2 v. ty, my 3 v. bo tam 4 v. ludzie 5 v. pytali * v. Mazu-
renij wojakiem 
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3521 b. Wariant z p[owia]tu lidzk[iego]. Od Szczucz[yna] 
Źołudka (w. szl. Romanowce, Paszyce) 

3521b 

[Oj z góry . . . itd. jak pod nr 3521 a] 

Oj z gó — ry, zgó ry ja — do Tfla, — zu, ry, 

°j> Je ~ ^2*0 Tūa-zu-re - czek, oj, u>ie-%ie mnie wiane—czeti 

èli-czny, rti— tv)ia, —- ny, ili-czny, ru — twia —— ny. 

3522. W. Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze, Krzesła) 

Jl Bo-ie i?iój, Bo- że, co po •mo—jem ży — ciu? 

lOe-so - tosc na, bwa-rzy, a s-mu-telc w u Tcry — ciu, 

tram, tra la la la la ìa... 

A Boże mój, Boże, 
Co po mojem życiu! 
Wesolość na twarzy, 
A smutek w ukryciu. 
Tram, tra la la la la la itd. 
Wesołość na twarzy, 
Serce zawsze płacze, 
Miejże o mnie litość, 
Niebo najłaskawsze! 
Tram, tra la itd. 

Mnie sie podobały 
Te cztery kolory: 
Biały, szafirowy, 
Zielony, różowy. 
Tram, tra la itd. 
Biały — to niewinność, 
Szafìrowy — szczerość, 
Zielony — nadzieja, 
A różowy — miłość. 
Tram, tra la itd. 

(Aleks. Wierciński) 
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Za jej blondy wlosy 
I oczy niebieskie 
Nie mieniałbym nigdy 
Na berło królewskie. 
Tram, tra la itd. 

Dwa serca zamknięte, 
Klucz rzucony w morze, 
A chtoż ich odemknie ? 
Ach, ty tylko, Boże! 
Tram, tra la itd. 

(Aleksander Łaszkiewicz) 

3523. W. (L.) Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze, Krzesła) 

Mazurek 

r * i 

Poj-de za mąż, pój-de mo — że, a-le oroń mnie, tno-cny Bo — ie, 

od līlo-s%a- ta, al—oo Jfiem-ca, īuV ja-%ie — go cu-dzo-ziem-ca. 

Pójde za mąż, pójde może, 
Ale broń mnie, mocny Boże, 
Od Moskala albo Niemca, 
Lub jakiego cudzoziemca. 
Jeszczem ja w kolebce była, 
Jak mnie moja mama miła 

Wciąż o tej Hańdzi mówiła, 
Co cudzoziemcem wzgardziła. 
I ja gardze, gardze niemi, 
Wezme męża, lecz z mej ziemi. 
Niech będzie biedny, mech stary, 
By rodu mego, me; wiary. 

(Paulina Kołlupajlanka) 

3524. W. Od Świsloczy (dw. Pacuje, w. szl. Rożki) 

Dość pr^dko 

Sze-dłem przez, las,przez le-szczy-ne, spo — tlia-łem mło-do dzie-mczy-ne^ 

Szedłem przez las, przez leszczyne, 
Spotkałem młodo dziewczyne. 
Przywitałem jak należy, 
Zapytałem, dokąd bieży. 
Ja cie, dziewcze, wyprowadze 
I bądź pewna, że nie zdradze. 

I miej sobie na zwyczaju 
Spacerować po tem ga}u. 
Ja tu będe częściej bywał 
I piosenki z tobą śpiewał. 

(Paulina Sawicka) 
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3525. Pr. (W.) Od . . . (w. szl. Lachy, m. Prużana) 

Srednio 

\jH,(\- pa-ła sie &a-sia w mo-rzu, da lco-nie cho- dzi—īy w%bo-żu. 

je —chał ja —sio z%o-ścio-ia, za — jol 'lio — nie do dioo-ra. 

Kąpała sie Kasia w morzu, 
Da konie chodziły w zbożu. 
Jechał Jasio z kościoła, 
Zajoł konie do dwora. 
Kasia z morza wyskoczyła, 
Da wnet Jasia dogoniła. 
Dała Jasiu dwa talary: 
Jeden nowy, drugi stary. 
Przyjedź, Jasiu, z wieczora, 
Będzie gotowa komora, 
Komoreńka gotowaja, 
Pościel biała, puchowaja. 

Pomaleńku, Jasiu, stępaj, 
Podkówkami, oj, nie brzękaj! 
Moja matka w chacie śpić, 
Choć z kim mówisz, to słyszyć. 
Prosze Jasia często bywać, 
A mnie wdowo nie nazywać. 
Jaś na konika świsnoł, 
Kasie za rączka ścisnoł. 
Bywaj Kasiu, bywaj zdrowa, 
Ja kawaler, a ty wdowa! 
Nie takije tu bywali, 
A mnie wdowo nie nazwali. 

(Wierciński) 

3526. L. Od Szczuczyna, Żełudka (w. szl. Romanowce, Paszyce) 

[Tekst jak w pieśni nr 3718, w. 8 - 23] 

Zvuau;o. Do t a n c a 

\Z tam-bej stro-ny mły — na lcwi-tnie ja- *zf— oi "na, 

rni— io nm tam hy <wać, gdxie f/ie-ltna dxie- wczy-na..^ 
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3527. W. (L.) Od Świsłoczy (dw. Pacuje, Dworczany) 

Wo - da sie 2<z — je, la— sy zie-le — nie — jo, 

ach, rno-je ser ce od %a — lu rndle je, 

ach, vno-je ser ce od ża. — lu mdle— je. 

Woda sie leje, lasy zieleniejo, 
Ach, moje serce od żalu mdleje. 
Siadam na konia i żegnam sie z tobo: 
Pamiętaj, wacpanno1, jak żyliśmy z sobo. 
Żyliśmy, żyli jak gołąbki w parze, 
A kto nas rozłącza, niefch] go Pan Bóg skarze! 
Siadam na konia i noga w strzemieniu, 
Pamiętaj, wacpanno, o moim imieniu! 
Siadam na konia i noga w oślisku, 
Pamiętaj, wacpanno, o moim nazwisku! 

(Paulina Sawicka) 

3528. L. Od Różanki i Źełudka (w. szl. Romanowce) 

r 

Oj, pod IVar — sza wą na po — ,lu, oj, pod VJar — 

r 
-sza-wą na po - ìu wy-v)i-ja, Ja — sio na lco —niu. 

Oj, pod Warszawo na polu (2 r.) 
Wywija Jasio na koniu, 
Za im Kasieńka chodziła (2 r.) 
I pare wianeczków wiła. 

Zaczekaj, Jasiu, zaczekaj, (2 r.) 
Zaczekaj, Jasiu, choć chwile! 
Ja ci z ruty i z barwinku (2 r.) 
Pare wianeczków uwije. 

1 v. Kasiu 
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Nie mam ja czasu czekaci, (2 r.) 
Trzeba za panem ruszaci. 
Dopędził pana wpół boru, (2 r.) 
Powstała rosa na koniu. 
Oj, ty Jasieńku, gdzie ty był, (2 r.) 
Że tak konika mnie spędził? 
Byłem panie u dziewczyny, (2 r.) 
Od niej z wiankami powracam. 
Lepszy ty, Jasiu, jak ja pan, (2 r.) 
Ty masz wianeczki od swej dzieweczki, 
Ja ich nie mam, ja ich nie mam. (2 r.) 
Zaczekaj, panie, zaczekaj, panie, 
Chociaż chwile, chociaż chwile! (2 r.) 
Wraz i dla pana śliczna dzieweczka 
Rutwianych wianków uwije. (2 r.) 

(Jan Wierciński) 

3529. W. Od Świsłoczy (Dworczany) 

Oj we- so ~ìa wio — sna %ę — dzie \i we - so -

1u dzie tusze - d%ie \, jak ja tn,am we - so — łym 

oyć, mo - ja da- ma chce %a mą% iśc. 

Oj, wesoła wiosna będzie 
I wesołe ludzie wszędzie. 
Jak ja mam wesołym być, 
Moja dama chce za mąż iść. 
Niechaj idzie, niechaj zdrowa, 
Za półrocze będzie wdowa. 
Jest u mnie konik wrony, 
Ja pojade w rok do wdowy. 

Na dolinie czarna rola, 
Tam wdoweńka, serce moja. 
Na dolinie czarna rola, 
Teraz wdówka będzie moja. 
Oj, pojade ja do wdowy, 
Panny nadęły sie by sowy. 
Czego, panny, płaczecie? 
Mnie u siebie nie ujrzecie. 

(Paulina Sawicka) 
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3530. W. Od Świsłoczy (w. szl. Rożki) 
Woìno 

Oj, tru-dno, tru dno, żyć bez czło-uńe- V,a, 

1ÌO - go ja "ko cham,vH-dze zda-le-%a. U)o- da czer-nie- je, 

pu-szcza zie-le-nie— je, a mo-je ser— ce od ża- lu mgle-je. 

Oj, trudno, trudno 
Żyć bez czlowieka, 
Kogo ja kocham, 
Widze z daleka. 
Woda czernieje, 
Puszcza zielenieje, 
A moje serce 
Od żalu mgleje. 

Pójde ja, pójde 
Między górami, 
Czy nie napotkam 
Z mojemi wrogami? 
Wrogi moje, wrogi, 
Co sobie myślecie ? 
Ja męża dostane, 
A wy djabła zjecie! 

(Paulina Sawicka) 

3531. L. (W.) Od Szczuczyna i Żełudka (w. szl. Paszyce, Romanowce) 

ja — siu-ìeń — hu ora — cie, wiesz co siy-c%ac na cie? 

Za two-je swa- wo— li szu — "bie-ni — ca sto — i. 

Jasiuleńku bracie, 
Wiesz, co słychać na cie ? 
Za twoje swawoli 
Szubienica stoi. 
Oj, żebym ja wiedział, 
Że ja będe wisiał, 
Kazałbym ozłocić 
Szubienica dzisiaj. 

Kazałbym ozłocić 
Od końca do końca, 
Żeby tak jaśniała, 
Jak na niebi słońca. 
Kazałbym ozłocić 
Zgóry aż do dołu, 
Żeby tak jaśniała, 
Jak na niebi zory. 
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3532 a. W. (Sk. B. L. Sł. N.) Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 

Srednio 

I jas %o-ni - %i po ii, jia-sia. wo- de ora ła, 

jas jia — sie na — ma wiał, że — ly mę - dro — wa ła. 

Jaś koniki poil, 
Kasia wode brała, 
Jaś Kasie namawiał, 
Żeby mędrowała. 
Nabierz, Kasiuleńku, 
Srebra, złota dosyć, 
Żeby miał co wrony 
Koń za nami nosić. 
Powiedzże, Kasieńku, 
Że ci główka boli, 
Da mamulka kluczy 
Od nowej komory. 
Mamulka myślała, 
Źe Kasieńka spała, 
A Kasia z Jasieńkiem 
Nocke mędrowała. 
Jak przymędrowali 
Do białej brzeziny: 
Wracaj sie, Kasieńku, 
Do swojej rodziny! 

Nie na to jechała, 
Żeby ja wracała, 
Będzie na mnie moja 
Mama narzekała. 
Oj, przymędrowali 
Do siniego mora: 
Wracaj sie, Kasieńku, 
Do matki, do dwora! 
Nie na to jechała, 
Żeby* ja wracała, 
Wolej z tobo, Jasiu, 
Będe mędrowała. 
Kiedy chcesz, Jasieńku, 
Ten dunaj przepłynąć? 
Zrucaj, Kasiuleńku, 
Sukieneczke swoje. 
A później wzioł Kasie 
Pod bieluchne boki 
I wrzucił jo biedne 
W ten dunaj głęboki. 

(Paulina Kołłupajlanka) 
[W pieśni nr 3554: * Żebym] 

3532 b. Sk. Od Suchowoli, Sokółki i Odelska. Wariant nr 3532a 

[Jas ìio-ni — ìet po ii, %a-sia wo~ de bra-ła, 

Jaś "ka-sie na — rna — vriał, xe-^by tnę — dro — u>a — ła.\ 

(Kamila Wysocka) 
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3532 c. Wołk. i Lidz. Wariant nr 3532 a 

S r e d n i o 

\Jaś lio -ni — lii pō ił, jia-sia u>o- de ì-ra ła, 

"Jaś %a - sie na - rna wiat, ze - hy mą - dro — xva la,, 

Jas !Ka — sie >na — m,a wiaì, że - "by m§~ dro — u>a la 

(Paulina Sawicka) 

3533. W. (L.) Od Świsłoczy i Międzyrzecza (w. szl. Rożki, Krzesła) 

Zie —le — ni sie tva iuka w cie-nvu rpo - nruxd, too do, 

W — niÌ! — hyrrt sie % pie - %no, bo - ga —• to i >mło do, 

Zieleni sie trawka 
W cieniu ponad wodo; 
Żeniłbym sie z piekno, 
Bogato i młodo. 
Z młodo dla kochania, 
Z piekno dla spojrzenia, 
Z bogato dla wziątku — 
Dostarczy majątku1. 
Na głębokiej wodzie 
Płynie kaczor siwy: 

Jaka ty wesoła, 
A ja nieszczęśliwy. 
Że też ci bogowie, 
Którzy so na niebie, 
Objawić nie mogo, 
Jak ja kocham ciebie. 
Lata wróbel, lata, 
Siedliska nie mając, 
Nie byłby ja tutaj, 
Ciebie nie kochając. 

(Kamila Wysocka) 

że— niì —bym. sie z pie — feno, fao — ga — to i rnło — do. 

i v. Z piekno dla rozrywki, Z bogato dla szczęścia 
A z młodo dla związku, Dostawszy majątku [w. 5 — 8] 
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3534. W. (L.) Od Międzyrzecza i Świsìoczy (w. szl. Rudziewicze) 
AllegreHo 

Oj wpo- lu, w po lu, tam, %im — ne wo dxi, 

rwa — {a dzie-wczy-na, ser — ce je- dy-na, dro — "bne ja go dy. 

Oj, w polu, w polu, 
Tam zimne wody, 
Rwała dziewczyna, 
Serce jedyna, 
Drobne jagody. 
Ona zbierała, 
Sobie gadała, 
Zdaje sie nikogo, 
Zdaje sie nikogo 
Nie spodziewała(m). 
Przychodzi do niej 
Strażniczek młody. 
Chodźmy, dziewczyno, 

Serce jedyno, 
W większe jagody. 
Ona prosiła: 
Puść mnie dla Boga, 
Dzień sie uniża, 
Noc sie przybliża, 
Daleka droga. 
Oj, lasy, góry, 
Stańcie przede mno! 
Leśne ptaszęta, 
Dzikie zwierzęta, 
Wędrujcie ze mno! 

(Paulina Kolłupajlanka) 

3535. W. (L. Gr.) Od Międzyrzecza i Świsłoczy (w. szl. Rudziewicze, Stoki) 

I Je-dzie u. — łan, je — dzie, pod nim o — gien rnio- ta, 

le-pszy wąs u. ła— nd, ni-ili "ko — rzec %ło— ta. 

U — ha, tram-ta-ba, -u)i-wat w — łarv ze zło-ta! 

Jedzie ułan, jedzie, 
Pod nim ogień miota, 
Lepszy wąs ułana 
Niźli korzec złota. 
Uha, tramta ta, 
Wiwat ułan ze złota! 

Ułani, ułani, 
Coż to w sobie macie, 
Gdzie strona, to żona, 
Wszędzie sie kochacie. 
Uha, tramta ta, 
Wiwat ułan ze złota! 

(Teresa Kołłupajlina v. „Podkomorzyna") 
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3536. W. (Gr.) Od Jałówki i Świsłoczy (w. szl. Kituryki) 

S r e d n i o vuolno 

Pły-nie vo — to% do-li — no, pod po- to— Ideiri ja-u>o-"ry, 

łam ja z stvo-jo je-dy—no sto-d"kie. vę- dził vyìe-czo- "ry.j 

Płynie potok dolino, 
Pod1 potokiem jawory; 
Tam ja z swojo jedyno 
Słodkie pędził wieczory. 
Nikt nie widział, nie szydził, 
Niebo świadek jedyny; 
Jam sie nieba nie wsrydził, 
Miłość była bez winy. 
Noc sie krótka zdawała, 
Żegnałem sie z świtaniem. 
Miłość sen nam zabrała, 
Miłość żyje niespaniem. 

Wtem sie chmura zerwała, 
Piorvm skruszył dębine, 
Ty mnie ręce ściskała 
Mówiąc: serce, jedyny! 
Oto przy tym strumieniu, 
Oto przy tej jabłoni 
Wszakże nieraz spragniony 
Piłeś wode z mej dłoni. 
Oczy w oczy patrzały, 
Dusza z duszo gadała, 
Ręce sie nam ściskały 
I usteczka sklejały. 

(Zofia Wasilewska) 

3537. L. Od Różanki, Źełudka (w. szl. Paszyce, Romanowce) 

Srednio 

Wy — so — Ito, da—te — Ło.,.J 

Wysoko, daleko 
Listek na kloninie; 
Kto kogo pokocha, 
Ten tego nie minie. 
Listuńki spadajo, 
A gałązki stojo; 
Oj, powiedz mnie, dziewko, 
Ci ty będziesz mojo ? 

Ci ty będziesz mojo, 
Ci kogo innego ? 
Nie truj ty, dziewczyno, 
Serduszka mojego! 
Płynie rzeczka, płynie, 
Na tej rzece kładka; 
Poszłab ja za ciebie, 
Nie pozwala matka. 

1 v. nad 
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Jaka głupia kładka, 
Taka twoja matka, 
Zmarnował za tobo 
Swoje młode latka. 
Przywiąże konika 
W zielonej jedlinie, 

Sam pójde dac drugiej 
Dzień dobry dziewczynie. 
Dzień dobry, dziewczyno, 
Moja ty jedyno! 
A tobie dzień biały, 
Jasieniu kochany! 

(Wierciński) 

3538. W. (L.) Od Międzyrzecza (Rudziewicze, Krzesła) 

Zimuuo 

\_Czy pa-mìf-iasz, Ja-siu-īeń — lcu, co mnie o — bie — ca- ìes, 

Czy pamiętasz, Jasiuleńku, 
Co mnie obiecałeś, 
Kiedy ze mno w stodołeńce 
Na sianeczku spałeś? 
Nic ci nie obiecał! 
Graj wesoły! 
Obiecałeś, Jasiuleńku, 
Ożenić sie ze mno. 
A teraz, to ja już widze, 
Że to nadaremno. 
Nie pamiętam tego! 
Graj wesoły! 
Pamiętajże, Jasiuleńku, 
Co to z tego będzie, 
Bo nikt twego dzieciąteczka 
Hodować nie będzie. 
Jak ja będe miał dzieci, sam hodować 

będę! 
Graj wesoły! 
Pamiętajże, Jasiuleńku, 
Pójde do starosty. 
Jak uskarże ciebie przed nim, 
To otrzymasz chłosty. 

Nie lękam sie ciebie ni twego starosty! 
Graj wesoły! 
To dajże-ż mi, Jasiuleńku, 
Chociaż talareczek. 
Niechaj będzie na pieluszki 
Za ten mój wianeczek. 
Masz, wacpanna, dwa fartuszki, 
Podrzyj jeden na pieluszki. 
Graj wesoły! 
Czyż ja na to, Jasiuleńku, 
Fartuszki zbierała, 
Żebym, żebym ja dopiero 
Dzieci powijała? 
No, to jak będzie syn ładny, 
Kupie jemu pas jedwabny. 
A jak będzie dziewczyna, 
Dahbóg nie moja przyczyna. 
Graj wesoły! 
Wysypał Jaś sto talarów 
Na cisowy stolik: 
Hej! wacpanno, rozpustnico, 
Będzie ci za twoje! 
Graj wesoły! 

liie-dy ze mno w sto-do — ìeń — cz na sia- ne — cxku spa- ieś? 

file:///_Czy
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Bierze Kasia sto talarów 
W jedwabny fartuszek 
I spojrzała, zapłakała, 
Że wysoki brzuszek. 
Nie było jeść słodkich gruszek, 
Nie byłby ci taki brzuszek. 
Graj wesoły! 

Oj, brzuszku, biedny brzuszku, 
Czem taki wysoki? 
Czemu na ciebie nie schodzi 
Fartuszek szeroki? 
Czego chciałaś, dostałaś, teraz siadłszy 

dumaj! 
Graj wesoły! 

(Teresa Kołłupajlina v. „Podkomorzyna") 

3539. W. (Sk. L.) Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze, Krzesła) 

Srednio 

Z ta/m- tej stto — ny je — Zio — ta, sto — i li — pa, 

zie — lo na, a. na, tej li ?>*«, 

na tej zie - ìo — nień —ìciej sie- dzia-ło' trzy sło- %oi — lii. 

Z tamtej strony jeziora 
Stoi lipa zielona, 
A na tej lipie, na tej zielonieńkiej, 
Siedziało trzy słowiki. 
Nie byli to ptaszkowie — 
Trzy rodzone bratowie. 
Namawiali sie do jednej dziewczyny, 
Któren że jo wziąść może. 
Jeden mówi: to moja, 
Drugi mówi: jak Bóg da, 
A trzeci mówi: moja ty najmilsza, 
Czemu smutna, niewesoła ? 
Jakże-ż mnie wesołoj być, 
Za starego każo iść! 

Oj, rozżaliło sie serdeńko moje, 
Nie może sie ucieszyć. 
Pójde ja do komory, 
Bieleńkoje łoże słać: 
Ej, łoże moje, śliczne, malowane, 
Ktoż na tobie będzie spać ? 
Kiedy będzie stary spał, 
Bodaj że on daj nie wstał! 
A kiedy młody i pieknej urody, 
Bodaj mu Bóg zdrowie dał! 
A w niedziele z północy 
Jasio z łoża wyskoczy: 
Bywaj że, bywaj, moja Kasiu, zdrowa, 
Ja kawaler, ty wdowa! 

(Paulina Kołłupajlanka) 
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3540. Od Jałówki i Świsłoczy (w. szl. Kituryki) 

[Tekst jak w pieśni nr 3445] 

S r e d n i c 

\J\/ad du-na-jem oy-stro ivo-do, pła-cze óia-sia nad u-ro-do 

pta-szf - ta jo roz-wa*-ży-ły: nie. płacz,óia-.siu} je-dzie mi-ły.\ 

(Zosia Wasilewska) 

3541. W. Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 

Dzień do-hry, dzie- wczy no! Jaìc ty so — bie ży jesz? 

Czy vxy— so — ko s%a czesz i dla %o — go tyì 

jah wiel %a cie — %a — v)okc tioo — ja! 

Dzień dobry, dziewczyno! 
Jak ty sobie żyjesz! ? 
Czy wysoko skaczesz 
I dla kogo ty1 ? 
Jak wielka ciekawość twoja! 
Widzisz przed oczy osoba moja. 
Prawda, że cie widze, 
Nie wiem, co za skutek: 
Czy będe miał radość, 

V)i dzisz przed o • czy o — so — ba mo — ja. 

Czy niezmierny smutek ? 
Zaczekaj, niech sie rozpatrze, 
Zostaje w domu, nie na teatrze. 
Czegoż sie ty będziesz 
U ludzi pytała ? 
Jestem chłopiec dobry, 
Cóż sie tobie zdaje ? 
Niejeden w tem sie zaręcza, 
Bym dała parol, związać mnie ręce. 

i Tu skrócono, może tyjesz na ty [uwaga J.̂ Karłowicza] 
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Bedziem przysięgali 
Z tobo na kobiercu, 
Weźmiemy na pomoc 

Pana Boga w serce. 
Niejeden na pomoc bierze, 
Schodzi z kobierca i drugiej wierzy. 

(Paulina Kałłupailanka) 

3542. W. (Gr. L.) Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 

Srednio 

I Mad VJO - do, ui une- czor — nej po — rz,e la ga — s%a— m t 

oko — dzi-ła pa ster- lca śli — czna jaX- zo — - rsca, 

tali su>e gą sìci vja — hi-ła; pójdż — cież, pojdz-cie, 

gą — slci mo — jet pójdi, — cież, pójdź — cie do do- "mu 

Nad wodo w wieczornej porze 
Za gąskami chodziła 
Pasterka śliczna jak zorza, 
Tak swe gąski wabiła: 
Pójdźcież, pójdźcie, gąski moje, 
Pójdźcie, pójdźcie do domu! 
Noc nadchodzi, ja sie boje, 
Pójdźcież, pójdźcie, gąski me! 
A tak chodząc za gąskami 

Białe rączki łamała, 
Myjąc twarz gorzkiemi łzami 
Tak swe gąski łamała[!]: 
Pójdźcież itd. (jw.) 
W wolnościm sie urodziła 
Pod rządem dobrej matki, 
Sprzyjam temu, komum miła, 
Nie zwabio mnie dostatki. 
Pójdźcież itd. (jw.) 

(Paulina Kolłupajlanka) 

3543. W. Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 

na mel. nr 3544 

Jeszcze, Polaku, żyć chcesz utrapiony ? 
Jeszcze nie toniesz we łzach pogrążony? 
Kiedy Ojczyzna — ach! nie dadzo wiary 
Potomne wieki — już kłado na mary. 

(Teresa Kołłupajlina) 
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3544. W. Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 
Pieśń konfederacka 

Srednio 

Bo — że ła — sUa — wy, przyj- rnij płacz ì;rvja-wy 

u - pa - da - ią cych lu dzi' Ser- cem wzdy- cha- ray, 

izy VJU — Ze - wa.- my, ntech pro-sba ła 5«e wzbu — dzi. 

Boże łaskawy, 
Przyjmij płacz krwawy 
Upadających ludzi! 
Sercem wzdychamy, 
Łzy wylewamy, 
Niech prośba łaske wzbudzi. 
Polska korona 
Wielce strapiona 
Żebrze Twojej litości. 
Jednejże matki 
Niezgodne dziatki, 
Och, szarpio jej wnętrzności. 
Ani gromada, 
Ni mądra rada 
Plac wygrywa w pstrzebie. 
Szabla tępieje, 
Serce truchleje, 
O Boże! nie masz Ciebie! 
A nieprzyjaciel 
Wzioł sobie na cel. 
Ach, nieszczęśliwa dola! 

(90-letnia Teresa Kołłupajlina v. 

Z tak znamienitej 
Rzeczpospolitej 
Uczynił dzikie pola. 
Nie ma już dawnych 
Rycerzów1 sławnych, 
Ręka tyrańska2 sie wznosi. 
Młódź sie została 
I ta nie cała, 
Śmierć rano żniwo kosi. 
Gdzie so rycerze, 
Bitni żołnierze ? 
Gdzie ich męstwo i siła ? 
Z niemi pospołu 
Poszla do dołu, 
W grobie sie położyła. 
Najwyższy Panie, 
Mocny Hetmanie, 
Dobądź oręża Swego! 
Uśmierz pogany, 
Ulecz nam rany 
W sławie imienia Twego! 

„Podkomorzyna") 3. VIII. 1877 r. 

1 v. kawalerów 2 v. tyrana 
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3545. W. Od Międzyrzecza i Jalówki (w. szl. Rudziewicze, Kituryki) 
na mel. nr 3546 

Jedzie, jedzie rycerz zbrojny, 
Powraca on z wielkiej wojny, 
Szabla jego wyszczerbiona, 
Sukieneczka zakrwawiona. 
Wita jego ojciec stary, 
Siostry nieso jemu dary, 
Bracia z jego sie cieszyli 
I sąsiedzi sie bawili. 
Wyjdźże, wyjdźże, mamo moja, 
Niech uścisne nogi twoje! 
Niech uścisne twoje nogi, 
Chodź, przywitaj syna z drogi! 
Jakże ja mam wyjść do ciebie, 
Rok już po moim pogrzebie, 
Mój pokój w kopcu1 zrobiony, 
Kamieniami wyłożony. 
Czyż ja mamie pokój sprawił, 
Żem na wojnie długo bawił ? 
Czy ja modlitew zaniechał ? 
Jak pojechał, tak pojechał. 

Żyjcież tutaj same sobie, 
Bo przeze mnie mama w grobie. 
Za górami rycerz zbrojny 
Nie powróci nigdy z wojny. 
Kto chce roskosz świata użyć, 
Niech idzie krajowi2 służyć. 
Tam sie naje i napije, 
Roskoszy świata użyje. 
Z głodu umrze, wszy zajedzo, 
Rodzice o nim nie wiedzo. 
Sadzo jego na koń siwy, 
Że on rycerz sprawiedliwy, 
A za jego każdo trwoge 
Ścielo mu kwiatami droge. 
A jak jego prowadzili, 
Wszyscy trcbacze trebili. 
A jak jego w dół wpuszczali, 
Z trzech ładunków ognia dali. 
Z trzech ładunków ognia dajo, 
Nad grobem księża śpiewajo. 

(Paulina Kołhipajlanka) 

3546. W. m. Roś (L. Sk. N.) 

Srednio 

\Jt ćhtoćhce*o- sko- szy u-żyć, niech i-dzie do woj-sìca s?u-żt/ć. 

Tam ro-slco-szy on u — iy—je, %rwi za wo—dy sie na-pi-je. 

A chto chce roskoszy użyć, 
Niech idzie do wojska służyć. 
Tam roskoszy on użyje, 
Krwi za wody sie napije. 

Leci kula bardzo gładka, 
Nie dopuści ojciec, matka. 
Leci strzała bardzo ostra, 
Nie dopuści brat ni siostra. 

1 v. grobie 2 v. do wojska 
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Leci kula armatowa, 
Nieszczęśliwa moja głowa! 
Trąbka woła: tra ta ta ta, 
Nie mam ojca ani brata, 
Ni żadnego przyjaciela 

Oprócz Boga Zbawiciela! 

O wojacy nie źałujo, 
Jeszcze końmi przytratujo. 

3547. W. (L.) Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 

Jfìech be — dzie Je - zus Chry-stus po - ckwa-lo — ny! 

Py — tarn cie, dzie-vJko, <nte bę-de wzga.T-Awny'! Wsłf - pu-jąc, diie-wko, 

io twe pio-gi rzu cam me ser ~ ce pod no — gi. 

Niech będzie Jezus Chrystus pochwalony! 
Pytam cie, dziewko, nie będe wzgardzony* ? 
Wstępując, dziewko, w twe progi 
Rzucam me serce pod nogi. 
Pytam sie, dziewko, w pierwszym ** komplemencie, 
Niech ja nie trace tu w każdym momencie. 
Niech ja konika nie trudze, 
Sam siebie w drodze nie nudze. 
Ty swego konia nad złoto szacujesz, 
Co ujedziesz mile, to go pożałujesz. 
Droższy mój *** wieniec i cnota 
Niż twój koniczek ze złota. 
Bo mój wianeczek przez morze przepłynie, 
A twój koniczek na rowie zaginie. 
Już mój wianeczek przepłynoł, 
A twój koniczek zaginoł. 
Hej, fora, fora ze dwora mojego, 
Wolno pojechać do kogo innego! 
Za przyjaźnie dziękuje, 
A z kochania kwituje! 

(Teresa Kottupajlina v. „Podkomorzyna") 

[W pieśni nr 3734: * uzgardzony ** pierwszem *** mi] 
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3548. W. (L.) Od Międzyrzecza (w. szl.Rudziewicze) 
na mel. krakowiaka 

Juści nasze, juści, 
Bóg nas nie opuści. 
Obojeśmy młodzi, 
Nam sie kochać godzi. 
W zielonym gaiku 
Słowiki śpiewajo, 
O naszym kochaniu 
Już ludzie gadajo. 

Już ludzie gadajo, 
Że sie kocham ściśle, 
A tego nie wiedzo 
Za kogo ja myśle. 
O Boże mój, Boże, 
Co za los okrutny! 
Kochać, a nie widzieć — 
Każden moment smutny. 

(Kamila Kołłupajlanka) 

3549. W. (Gr. L.) Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 

yVie-ćhaj %e z*nas %a-żdy %a—sa Itu-ja-wskie-go o-oer-ta—sa, 

da-lej, chło-pcy, da-īej żwa-wo, o-oroć-my sie tole-u>o,wpra-wo,_ 

a cha,óha, trarn-ta-ra, rą-ra-ra —, ra, o-hróć-my sie wle-wo,wpra-wo'. 

Niechajże z nas każdy hasa 
Kujawskiego obertasa, 
Dalej chłopcy, dalej żwawo, 
Obróćmy sie wlewo, wprawo! 
Ach, cha cha, tramta ra ra ra ra ra, 
Obróćmy sie wlewo, wprawo! 
Niechajże z nas każdy baczy, 
Toż i sam biskup tłomaczy, 

Że te szelmy pohcyje 
Będo nam skakać przez kije. 
Ach, cha cha itd. 
Mości książe Obertański, 
Car, najniższy sługa pański, 
Zapowiedział on swej słudze, 
Żeby nie ruszał, co cudze. 
Ach, cha cha itd. 

(Kołłupajło) 

3550. W. Od Jalówki (w. szl. KituryH) 

Moja szynkareczko, 
Z Bogiem sobie żyjesz: 
Trzech żołnierzy za ściano, 

Do czwartego pijesz, 
Tra la la la, tra la la la, 
Do czwartego pijesz! 
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Nie stojcie za ściano, 
Idźcie do komory! 
A ja z szynkareczko 
Pohulam dowoli. 
Tra la la itd. 
Oj, idźcie na góre 
Przez maleńkie drzwiczki, 
Nie tupcie nogami, 
Sypie sie (piasek) nad nami. 
Tra ]a la itd. 
Oj, widzisz ty, Florku, 
Kiełbasy na kołku, 
Odzienie na żerdzi ? 
Wszystko nasze będzie. 
Tra la la itd. 
Idźcie do stajenki, 
Weźcie po wronemu, 
A mnie najmłodszemu 

Zostawcie siwego. 
Tra la la itd. 
Nie jedźcie gościńcem, 
Jedźcie manówkami, 
A ja młodziusieńki 
Potrafie za wami. 
Tra la la itd. 
Nalej szklanke wina, 
Wypij ty do siebie, 
A ja znów naleje, 
Wypije do ciebie. 
Tra la la itd. 
Wyszła szynkareczka, 
Rączki załamała: 
Bodaj ja takiego 
Podchlebstwa nie znała! 
Tra la la itd. 

(Józik Wasilkowski) 

3551. W. Od Międzyrzecza (w. szl. Krzesła) 

Nie wierz ty, dziewczyno, 
Co ci ułan gada, 
Bo teraz w ułanach 
Jest takowa zdrada. 
Jedne kocha tydzień, 
A drugo półtora, 
A trzecie nieboge 
Z rana do wieczora. 
Poki na kwaterze, 
Dotąd kocha szczerze. 
Jak zejdzie z kwatery, 
Ma za jedne cztery. 
Ułani, ułani, 
Idźcie w takie strony, 

Gdzie starzy mężowie 
Młode majo żony. 
Albo ich zabijcie, 
Albo ich powieście, 
Albo im te żony 
Na zawsze odbierzcie. 
Niema żadnej strony, 
Niema żadnej chatki, 
Gdzieby nie kochały 
Ułanów mężatki. 
Jedna umierała, 
Jeszcze sie pytała: 
Czy na tamtym świecie 
So ułani przecie ? 

(Aleksander Łaszkiewicz) 

3552. W. Od Międ[zy]rzecza (w. szl.Rudziewicze) 
Miecielica (Okołuszka zw[ana] miecielicą) 

Dziewczynieńko śliczna, blada, 
Ja do ciebie koniem jada. 
Ja konika nie żałuje, 

Cało nocka maszeruje. 
Dziewczynieńko, ho, ho, ho! 
Lubi minie hołaho! 
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Choć kaszuli nie maju, 
Żenić sie dumaju. 
Jak ty jechał, to ja spała; 

Jak ty świsnoł, to ja wstała. 
Musić ty mnie wiernie lubisz, 
Bo jak zasne, to ty budzisz. 

(Teresa Kolłupajlina) 

3553. W. Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 

Wesoła wiosna będzie, 
Wesołe ludzie wszędzie. 
Jak ja mam wesołym być, 
Miła ma chce za mąż iść. 
Niech idzie sobie zdrowa, 
Za półrocze będzie wdowa. 
Jest u mnie konik wrony, 
To pojade w rok do wdowy. 

W dolinie czarna rola, 
Tam wdówka serce moje; 
W dolinie czarna rola, 
Teraz wdówka będzie moja. 
Oj, jade ja do wdowy, 
Panny nadęte jak sowy. 
Ach czegoż wy płaczecie ? 
Bo już mnie nie ujrzecie1. 

(Paulina Kołłupajlanka) 

3554. W. Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 
[Tekst jak w pieśni nr 3532, w. 1 — 24] 

3555. W. Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 

W kalinowym lesie 
Jeleń wode pije; 
Pamiętaj, dziewczyno, 
Ja dla ciebie żyje. 
Jeżeli nie wierzysz, 
Że dla ciebie żyje, 
Daj mnie wraz trucizny, 
W twych oczach wypije. 
Lata ptaszek, lata, 
Siedliska nie mając; 
Nie byłby* tu pewno, 
Ciebie nie kochając. 
Płynie woda, płynie, 
Po komieniach** huczy; 
Kto kochania nie zna, 
Djabeł go nauczy. 

[W pieśni nr 3710: * nie byłbym ** kamieniach 

Dudni woda, dudni 
W*** cebrowanej studni; 
Zakochać sie łatwiej*1, 
Rozkochać sie trudni. 
Czy widzisz, mateczko, 
Te pare gołębi ? 
Jak wejdzie słoneczko, 
Siadajo na dębi. 
Jak z sobo brukujo, 
Figlujo dziubkami, 
A jakże kochajo, 
Chociaż so ptakami. 
I my tak, mateczko, 
Z milutko Anneczko 
Kochać sie bedziemy**1, 
Jak sie pobierzemy. 

* Z *1 łatwo **1 będziemy] 

1 Uwaga. Zdaje się urwana (...) 
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3556. W. (Pr.) Od Świsłoczy (w. szl. Rożki, Stoki) 

Sredn io 

jaìc ja, je chat od swo — jej dzie - wczy — •ray 

sv)ie-civ nnie. — siąc wy-so —"ko, o -na, %a mno 

mi-ie po - glą-da-ia czy od-je chał da — le — %o.\ 

Jak ja jechal od swojej dziewczyny, 
Świecił miesiąc wysoko, 
Ona za mno mile poglądała, 
Czy odjechał daleko. 
Jak odjechał od bramy zamkowej, 
Ona z okna wołała: 
Wróć sie, wróć sie, moj Jasiu najmilszy, 
Czem ja cie rozgniewała ? 
Nie powróce, moja Kasiuleńku, 
Nie powróce dlatego, 
Bo gdy jechał koło twego okna, 
To ty miała innego. 

Oj, nic nie zważaj, oj, nie uważaj, 
O, mój Jasiu najmilszy! 
Bo choć ja z innym dyskurs czyniła, 
Ciebie kocham jednego1! 
Jak ja jechał przez twoj ogródeczek, 
Stojał jawor zielony, 
Jak ty z niego gałązki łamała, 
Wtenczas ja był zganiony. 
Oj, pojechał moj Jasio, pojechał, 
Bodaj nazad nie wrócił! 
Jak ty moje wesołe serdeńko 
Aż na wieki zasmucił. 

(Paulina Sawicka) 

3557. Pr. Od ... (w. szl. Lachy) 

U wiszniowym sadzie nigdy nic nie rodzi, 
Żadnaja synowa matcy nie dogodzi. 
Oj, ustań, synowa, może sie wyspała, 
Powypędzaj krowy, co do mnie nagnała! 
Matulu, matulu, u mnie krów nie było, 
Było nie posyłać do mnie syna swego. 
Ja nie posyłała, ty sama zwodziła, 
Czarnymi oczkami do siebie wabiła. 
Oj, czy wiesz, synowa, nie rozpuszczaj gęby, 
Bo jak porwe kamień, to wybije zęby! 
Matulu, matulu, ja sie cie nie boje, 
Bo za twoim synem jak za murem stoje! 

1 v. pierwszego 
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3558. Pr. Od ... (w. szl. Lachy. Śpiewana i przez mieszczan prużańskich) 

Kąpała sie Kasia w morzu, 
Da koniki chodziły w zbożu. 
Oj, jechał Jasio z kościoła 
I zajoł konie do dwora. 
Kasia z morza wyskoczyła 
Da i Jasia dogoniła. 
Dała Jasiu dwa talary: 
Jeden nowy, drugi stary. 
Oj, przyjedź, Jasiu, z wieczora, 
Będzie gotowa komora, 
Komoreńka gotowaja, 
Pościel biała, puchowaja. 

Pomaleńku, Jasiu, stępaj, 
Podkóweczkami nie brzękaj, 
Bo moja matka w chacie śpić, 
Choć z kim mówisz, to i słyszyć. 
Prosze Jasia często bywać, 
A mnie wdowo nie nazywać. 
Jasieńko na konia świsnoł, 
Kasieńke za rączke ścisnoł: 
Bywaj, Kasiu, bywaj zdrowa, 
Ja kawaler, a ty wdowa! 
Nie takije tu bywali, 
A mnie wdowo nie nazwali. 

3559. Pr. Od . . . (w. szl. Lachy) 

Nieszczęsna ptaszyna, 
Co po lesie huka; 
Jeszcze nieszczęśliwsza 
Ta, co pary szuka. 
Nieszczęsne ptaszeczki, 
Co pary pozbędo, 
Na zielonym dębie 
Nigdy nie usiędo 
I tylko sie tulo 
Po suchej leszczynie. 
Cóż to za nieszczęście 
Kochać sie w dziewczynie! 
Oj, nie chodź, Jasieńku, 
Oj, nie chodźże tędy, 
Bo połamiesz kwiatki 
I podepczesz grzędy. 
Oj, połamiesz kwiatki, 
Rozmaryn wydepczesz; 
Pierwej ty mnie kochał, 
Czemu teraz nie chcesz ? 
Oj, byhśmy z tobo, 
Jak gołąbki w parze, 
Tego, kto rozłączył, 
Niech go Pan Bóg skarze! 
A kto między nami 
Kochanie zrujnował, 
Źeby jego Pan Bóg 
Na świecie nie chował, 

Żeby jego w polu 
Pioruny trzaskali, 
Żeby jego w puszczy 
Zwierze rozerwali! 
Ażeby ja miała 
Ptaszeczka takiego, 
Toby ja posłała 
Do Jasieńka swego. 
Oj, leci ptaszeczek 
I przynosi wieści, 
Że moj sokołeczek 
Z inno sie już pieści. 
Oj, niechaj sie pieści, 
Bo ma tako wole; 
Skaraj jego, Boże, 
Za serduszko moje! 
Skara, jego skara, 
Z gruntu wykorzeni, 
Pierwej on mnie kochał, 
A z inno sie żeni. 
Pójde na doline, 
Pochodze stopami, 
Jak wspomne miłego, 
Obleje sie łzami. 
Ach Boże, moj Boże, 
Skróć moje momenta! 
Żeby dziś umarła, 
Byłaby kontenta. 
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3560. Pr. Od . . . (w. szl. Lachy, Szereszów) 

U ciemnym lesie ptaszek śpiewa, 
Tam Kasieńka ziołka zbiera. 
Nazbierała, nawiązała, 
Do Jasieńka odesłała. 
Chodźże, Jasiu, ziołko zadaj, 
Tylko do mnie nic nie gadaj, 
Bo mnie matka przykazała, 
Żeb do Jasia nie gadała. 

Nie chce, Kasiu, tych ziołek brać, 
A do Kasi będe gadać. 
Kamienoje serce było, 
Zeb do Kasi nie mowiło. 
Moj Jasieńku, moje złotko, 
Przeprowadź mnie przez te błotko. 
Przez te błotko, przez te łuże, 
To ja te łaske odsłuże. 

3561. Pr. m. Prużana 

U polu stać, y polu stać 
I u polu nocować, 
Choćby miał co i1 jeść, 
Niema w czem gotować. 
Dadzo nam kociołki 
I pokrywki na to, 

A ja biedny żołnierz 
Kładne życie za to. 
Oj, dadzo nam popa 
Bułharyńskiej wiary, 
Obros on tak brodo 
Jak ten kozioł stary. 

3562. Pr. Od ... (w. szl. Lachy) 

Oj, ptaku moj, ptaku, lekkie twe latanie, 
Powiedzże mnie, ptaku, dzie me kochanie ? 
Powiem ci nowine smętno, niewesoło, 
Już twoje kochanie do ślubu gotowio. 
Niechajże gotujo, niechajże prowadzo, 
Jak napisze listy, to-j ślubu nie dadzo. 
Zakładajcie konie, zakładajcie cugi, 
Zakładajcie gniade, ja sam do niej jade! 
Przyjeżdża Jasieńko pod nowe pokoje, 
Aż jego Kasienka do ślubu gotowa. 
Przyjeżdża Jasieńko pod nowe kościoły, 
Aż jego Kasieńka na kobiercu stoi. 
Oj, miłaż ty, miła, cóż ty narobiła, 
Ze mno sie kochała, z innym poślubiła! 

i v. by 
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3563. Sk. Od Suchowoli i Knyszyna 

Czem1 te dwa młynki nie mielo? (2 r.) 
Czem te dwa synki nie dzielo? 
Dzielili sie (one), dzielili, (2 r.) 
Jedna panienka zdradzili. 
Idzie dziewczyna krej młyna, (2 r.) 
Niesie na ręku dziecina. 
Ej, pryniosła go, spowiła, (2 r.) 
Na bystry dunaj puściła. 
Płyń ty, dzieciątko, po wodzie, (2 r.) 
Nie znaj mateńki w porodzie. 
Nie znaj mateńki w porodzie, (2 r.) 
Nie znaj ojczeńka w pochodzie! 
Płyli rybaczki po wodzie, (2 r.) 
Znajszli dzieciątko w niewodzie. 
I wywieźli2 go do lądu, (2 r.) 
DaU w Krakowie do sądu. 
A w nowym mieście zagrah, (2 r.) 
Uszystkie panienki zebrali3, 
Uszystkie panny i przedpanny4, (2 r.) 
Jedna wójtowna za drzwiami. 
Moja wójtowno, co ci to, (2 r.) 
Co rąbkiem5 głowke nakryto? 
To uszystko ludzie zmyślili, (2 r.) 
Rąbeczkiem głowke nakryU. 
Uzioł jo starszy brat za ręke (2 r.) 
I oddał katom na męke. 
A prowadźcież mnie ulico, (2 r.) 
Niech sie zobacze z siostryco! 
A prowadźcież mnie ułeńko, (2 r.) 
Niech sie zobacze z mateńko! 
Mateńka w okno pahledaje, (2 r.) 
Drobnymi ślozkami oblewaje. 
Oj, masz, mateńko, u domu dwie, (2 r.) 
Karaj ich lepiej niźli mnie. 
Niech po tanczykach nie chodzo, (2 r.) 
Niechaj chłopczyków nie zwodzo. 
A kat mieczykiem wywija, (2 r.) 
A ona głowke nachila. 
Bodaj ty, kacie, nie dozdał, (2 r.) 
Żeb ty mej siostry krew rozlał! 

(Paulina Dzieżkówna) 

i Od Knyszyna: Cem, dziewcyna, ojceńko itd. 2 v. prywieźli 3 v. zabrali 4 v. przed 
panami 5 v. rąbeckiem 
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3564. Sk. Od Suchowoli i Janowa 

Sierad reczeńki, 
Sierad bałota, 
Podajże, podaj 
Rączeńka złota. 
Rączeńki nie dam, 
Duszy nie zgubie, 
Prawdy nie powiem, 
Kogo ja lubie. 
Ej z góry, z góry 
Siwy koń bieży, 
Tam mój Jesieńko 
Zabity leży. 
Nie tak zabity, 
Jak zarąbany, 
To mój Jesieńko, 
To mój kochany! 
Pojdu ja, pojdu, 
U gęsty lasoczki, 

Dzie razćwitajuć 
Drobny kwiatoczki. 
Pojdu ja, pojdu 
I utapjusie 
Abo o kamień 
Razabijusie. 
Sucha olszyna 
U piecu zgorzała, 
Młoda dziewczyna 
Marnie prapała. 
Sucha olszyna 
U popielcu skacze, 
Młoda dziewczyna 
Po wianku płacze. 
Sucha olszyna 
U piecu spalona, 
Młoda dziewczyna 
Z wianka zwiedziona. 

(Paulina Dzieżkówna) 

3565. Sk. Od Suchowoli 

A tam u sadzie, u dolinie 
Stoi lipa zielona; 
Na tej lipeńce, na tej zielenieńkoj, 
Trej ptaszkowie śpiewajo. 
Nie byh to ptaszkowie, 
Tylko rodni bratowie. 
I zmawiali sie uszystkie trej bratowie 
Do jednej dziewczyny iść. 
Pierwszy mówi: to moja; 
Drugi mówi: jak Bóg da; 
A treci mówi: moja najmilejsza, 
Czem smutna, niewesoła? 

Jakże mam wesoło być, 
Każo za starego iść. 
Oj, rozżaliło sie serdeńko moje, 
Nie moge go utulić! 
A tam u nowej komory 
Stoi łoże cisowe. 
Ej, łoże, łoże cierniem malowane, 
Ktoż na tobie będzie spać? 
Kiedy stary będzie spać, 
Dajże Boże mu nie ustać! 
A kiedy młody prześlicznej urody, 
Dajże Boże zdrowo ustał! 

(Paulina Dzieżkówna) 

3566. Sk. Od Suchowoli i Janowa 

Wiosna już nastaje, 
Lud sie rozwesela, 
A i ziemia już wydaje 

Rozmaite ziela. 
Rozmaite ziele 
I trawa zielona, 
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A jak spójrze na panienki 
Obleje sie łzami. 
Ptaszęta, ptaszęta, 
Wy wszędzie bywacie, 
Czy wy mojej pierszej damy 
Nigdzie ni widzicie? 
Widzieli, widzieli 
W sadzie cytrynowym, 
Wyczesuje żółte włosy 
Grzebieniem słoniowym. 
Drugi przylatuje 
I przynosi wieści, 
Że waspana piersza dama 
Z innemi sie pieści. 
Toj niechaj sie pieści, 
Bo ma dobro wole, 
Skarajże jo, mocny Boże, 
Za kochanie moje! 
Trzeci przylatuje, 
Tak mu prorokuje: 
Że waspana piersza dama 
Do ślubu gotuje. 
Niechaj sie gotuje, 
Niech jo Bóg prowadzi! 
Ja napisze cztery listy, 
Jej ślubu nie dadzo. 
Pisze listy, pisze, 
Pisze po łacinie: 
Ej, nie dajcie, mości księże, 

Ślubu tej dziewczynie 
Zakładajcie konie, 
Zakładajcie gniade, 
Pare siwych, pare gniadydv 
Wraz do niej pojade. 
Wyjechał na pole, 
Ptaszęta śpiewajo, 
Jeszczeż mojemu serdeńku 
Więc(ej) żalu dodajo. 
Przyjechał do miasta, 
Stanoł przed parkanem, 
A jak spójrzał na panienki: 
Nie ma mej kochanej! 
Wchodzi do kościoła, 
Stał między ławkami: 
Najpiękniejsza moja dama 
Między panienkami, 
Suknia atłasowa, 
Lawędowy wieniec. 
A dzień dobry, mościa panno, 
Jestem twój młodzieniec! 
Szukaj sobie gładszej, 
Ode mnie bogatszej, 
A mnie biedno sieroteńke 
Bóg z nieba opatrzy. 
Nie szukam piekności 
Ani majętności, 
Tylko szukam przyjaciołki 
Dla swojej miłości. 

(Paulina Dzieżkówna) 

3567. Sk. Od Suchowoli 

Niewiesta 
Nikomu, nikomu 
Jak naszuj niewieści. 
Mużyk harè u czystum polu, 
Jena pije u mieści. 
Mużyk hare u czystum polu 
I wypłakujący, 
A niewiesta leci z miesta 
I wyskakujący: 
A moj miły mężu, 
Wiele ty wyorał ? 
Czwory stai, piąty zajoł, 

Ciebie sie nie bojał. 
Moja żona miła, 
Wiele ty przepiła? 
Trzy talary, mój kochany, 
Cie sie nie bojała. 
Ej, waźmu ja kija, 
Stanu boki łatać, 
To nauczu, oj, ja ciebie 
Jak wohki uracać! 
Moja żona miła, 
Nie gadaj mnie tego, 
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Daj mnie pici, daj i jeści, 
Jeszcze co ładnego. 
Ona jemu dała 
Dzbanek syrowatki, 
On zapłakał nieboraczek, 
Poszedł do sąsiadki. 
Ej, dzień dobry, kumie, 
Złaja żona u mnie. 
Nie powiadaj, kumuleczku, 
Jeszcze gorsza u mnie. 
Bo wasza choć biie. 

To i daje płakać. 
Moja bierze, kijem wali, 
Jeszcze każe skakać! 
Dobro temu, dobro, 
Co żonka maleńka: 
I nabiu, i naswaryu — 
Jena wasaleńka. 
Bieda temu, bieda, 
Co wysoko chodzić: 
Biere męża za czuprynu, 
Pa padworu wodzić. 

(Paulina Dzieżkówna) 

3568. Od Narewki (Siemìenówka) 

Tempo krakoroiaka 

IJLIca-li- no toum le — si ja — ha,— dy ibi- ra, ia, 

na wa. - ra, rvu,m lco — nwu, lca - wa - tera, wi — dzia — ła. 

U kalinowum lesi jahady źbirała, 
Na waranum koniu kawalera widziała. 
Dzieuczyno, dzieuczyno, prowadź mnie do drogi, 
Bo ja chłopiec młody potrapić ni mogie. 

U lyèwo, panicz, u lyēwo, 
Nidaleko drewo. 
Na koniu wywinuu, 
Za ruczeńku ścisnuu, 
U usta pacaławau, 
Na koniu wyświsnuu. 
Żdży, dzieuczyno dobra, 
Prawadniczka do dnia! 
U kalinowym liesi 
Nuōczku naczawała, 
Do dnia do białego 
Prawadniczka żdała. 
Prawadniczku młody, 
Prawadź mnie prez wody, 

Ja tobie zapłace 
Na ten strony wody. 
Prawadniczek wiedzie, 
A ja młada płaczu: 
Ach Boże mój, Boże, 
Czymże ja zapłaczu: 
Czy talara bici, 
Czy wienka mienici? 
Ach Boże mój, Boże, 
Czymże zapłacici? 
Ni talara bici, 
Ni wienka mienici. 
Musisz, panno, musisz 
Teraz moja byci! 

(Agata Łapieńska) 
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3569. W. Od Jelówki (Nowosady) 

Miernie 

ja siu rnuoj, ja — siu, Ja — sień— %u %o — cha—nie, 

jedz, do īl)ar — sza — wa. na, v,a. — le — ca — tvie\ 

Jasiu muoj, Jasiu, Jasieńku kochanie, 
Jedź do Warszawa na zalecanie! 
Zalecaj, zalecaj, aby co dobrego, 
Pryujoz by da domu, aby co ładnego. 
Jest u mìnie druga — troszka za gruba, 
Majmu serdeńku barzdo (sic) niełuba. 
Jeść u minie trejcia — truoszka tankliwa (sic), 
Jena da raboty barzdo ledniwa1. 
Harszki myjuć kaszkì, a pieczku świnia ryjuć, 
Talerkì pad łauko zaraśli murauko. 
Oj, pajdu ja sadam, sadam winagradam, 
Oj, wyrwu ja hruszki, hruszki, jabłuszki. 
Ja hruszki, jabłuszki, saładki maliny — 
Dzieuczyna gruba, to buduć chryściny. 
Kalì budzie chłopiec, to ja jego ojciec; 
A kali dzieuczyna, ni moja (sic) pryczyna. 
Kali budzie chłopiec, to addam da szkoły; 
A kali dzieuczyna, budzie haspadynia. 

(Nastula Nowikawa) 

3570. W. Od Jałówki (Nowosady) 

Miernie 

Bo — daj za — -pra- pa — ła tu — tej — sza — ja stra — na, 

jalc i je — je nie tuy — dxie dzieu- czy -<na roie — sio — ła. 

i v. lenniwa 
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Badaj zaprapała tutejszaja strona, 
Jak ź jeje nie wydzie dzieuczyna wiesioła. 
Choć wyjdzie, nie wyjdzie — zauwsze (sic) niewiesioła: 
Uōczki zapłakauszy, ronczki załamauszy. 
Oj, bęnda ja, bęnda z tej strony mendrować, 
Oj, bendo minie, bęndo sąnsiedki żałować! 
Nie tak te sąnsiedki, jak jeden mładzieniec. 
Jon mnie wyprawadziu na bity haściniec, 
Ja rąnczku padała i z żalu zamlała: 
Badajże ja młada kachania nie znała! 
Kachanie, kachanio — wiele jeno możà, 
Ja praz to kachanio swajo życia łożà. 
Kachania, kachania — wiele jeno moża, 
Chto z kim zakochać (sic), razstaćsie ni moża. 
Razstańsie, razstańsie, kalino, z jaworam, 
A ja nie razstanu z kachaneczkam swoim! 
Kalina z jaworam razstać sie ni moża, 
A ja i razstała, ach, mŭoj mocny Boża! 

(Nastula Nowikawa) 

3571. W. Od Jałówki (Nowosady) 
Dosć żytuo 

Przy-je- cha-ła z,Bie-ło-ru— si, nie %ce ro — *bić, a—īe mu-si, 

Och ja, %ìe-dna-ja, hie-dna gło-wef\^- ìca rna-jaì 

Pryjechała z Biełorusi, nie kce robić, ale musi. 
Och, ja biednaja, biedna głoweńka maja! 
Skidaj, miła, swoje szaty, idź da maje kurnoj chaty! 
Och, ja biednaja etc. 
Skidaj, miła, ręnkawiczki, idzi pa wodu da kryniczki! 
Och, ja etc, 
Skidaj, miła, zapatynki, da wypęndzaj u pole świnki! 
Och, ja etc. 
Skoro świnki wypendzała, da matuli list pisała. 
Och, ja etc. 
Mama listy praczytała, sześćma końmi przyjechała. 
Och, ja etc. 
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Podaj, córko, klucz ad skryni, ja zabaczu, co to uczyni. 
Och, ja etc. 
Mama skryniu aczyniła, na bok głowa zakrenciła. 
Och, ja etc. 
Dzież ty, córko, padziewała, co ja tobie nadawała ? 
Och, ja etc. 
Uszystko, mamo, spredawała, chlyèba, soli kupawała. 
Och, ja etc. 
Ja sukienki pradawała, chlyèba, soli kupawała. 
Och, ja etc. 
Swaho muża wyżyulała, chlyèba, soli kupawała, 
Och, ja etc. 
Paprodała swaje czyēpcy, pakuplała siwy źryèbcy. 
Och, ja etc. 
A dzie, zieńciu, tyje koni, szto przyjeżdżał do mnie ukłony? 
Och, ja etc. 
Byli koni to ni moi, pabrau kubżen jako swoi. 
Och, ja etc 
A dzie, zieńciu, tyje szaty, co przyjeżdżał do mnie u swaty? 
Och, ja etc. 
Byli szaty to ni moi, pabrau kubżen jako swoi. 
Och, ja etc. 
Kab ja tojo horo znała, nie szłab za muż, da hulałab. 
Och, ja etc. 
Cipier żeż mnie horo znaci, pvīoźno lehczy, rano ustaci. 
Och, ja etc. 

(Nastula Nowikawa) 

3572. W. Od m. Jałówki (w. Nowosady) 

Wolno Zuu)iej 

Oj z gó-ry, % gó — ry ja-do īūa-zu-ry. Oj je— dzie. 

-zu-re-cze1à dct, ujie-zie •mnie wia-ne-czek da za-ru-czo—ny. 

Oj, z góry, z góry jado Mazury, 
Oj, jedzie Mazureczek da wiezie mnie wianeczek, 
Da zaruczony! 
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Pryjechau u nuoczy pred moje oczy — 
Stuk, hruk u wakaneczek: ustań, ustań, kachaneczek, 
Daj koniu wady! 
Ja nie moga ustać, koniu wody dać, 
Bo mnie matka prykazała, kab ja z tobo nie gadała, 
Matki bajusio! 

(Nastula Nowikawa) 

3573. W. Od m. Jełówki (w Nowosady) 

Pou)oli 

Oj %o — la, h.o — la, ha — lic ho — lo — u>a. 

Oj pa - je — chau mubj mi - len — %i, ni- szczen-sna, do la! 

Oj, holà, holà, balić haławà, 
Oj, pajechau mubj mileńki, niszczensna dolà! 
Ni bende płakać ani narzekàć, 
Bo juon muwił, szto pouruci, Usteczka czekać. 
Listeczka czekała, rzeunie płakała, 
A cały list pràczytauszy panna amlała. 
Tam za gurami stajali pany, 
To jedna ja panieneczka jak ćwiat rużany. 
Oj, holà, holà, niszczensna dolà, 
Powiedzże mnie, śliczna damo, 
Cy bendziesz majà ? 
Ja nie powiem nic, nie umiem rabić, 
Tylko śpiewać i tańcować, i pieknie chadzìć. 
Jeść u minie bicz, nauczyć rabìć, 
I brzonzona [!] obrzaneczka[ ?] rano pabudzłć. 
Oj, jeszcze-ż nie brał, uże chwaliszs-je bić. 
Oj, daj Boże, u lyèpszum szczenści 
Za drugiego wyjść. 

(Nastula Nowikawa) 
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3574. W. Od m. Jelówki (w. Now[osady]) 

Wolno 

Do — iro %oie — tro — nvi co jon wo - īu ma; 

SKVI ie. jon ze Tcce, sbul jon pa - voie— nie, 

a ja, rnło - dzieh-"ka, ivo 2eń — %i ni rnam, 

k,o go ja %o - charn, jon y. mnie ni ìy v)a. 

Dobro wietrowi, co jon wolu ma, 
Skul że jon zekce, stul jon pawienie; 
A ja młodzieńka woleńki ni mam, 
Kogo ja kocham, jon u minie bywa. 
Oj, pojde ja, pojde — mnie prosta droga, 
Oj, hlanu ja, hlanu szczyra da Boha. 
Ach, abaljus-je drūobnymi ślezami, 
Dzie muōj abraca Jasieńko kachany ? 
Hlanu u wakienko, mŭo; Jasio jedzie, 
Hlanu u druhoje, muoj miły jedzie, 
Majmu żalu dzisiaj skutek bęndzie. 

(Nastula Nowikawa) 

3575. W. Od m. Jełówki (w. Nowosady) 

Zyvuiej 

Oj pa-je-chau ad—na-rau da u-czy-sto-je po là, 

oj Z Ŭ - ha-czyu try dzieu-czy-ny psze-ni- cwh—V,a po tà. 
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Oj, pajechau adnarau da u czystojo pola, 
Oj, zabaczyu, try dzieuczyny pszeniczeńka pola: 
Adna była Katarzyna, druhaja Zafieja, 
Trejcia byla Handziuleńka, bo to moja byla. 
Pasłau służki da Handziuszki, żeby ronczku dała; 
Jena jemu nic nie rzekła, tylko zaśmiejała. 
Pasłau służki da Handziuszki, żeby paściel słała; 
Jena jemu nic nie rzekła, tylko zapłakała. 
Cztyry świecy i spalili, pukil namuwili, 
A piontaje da pałowy, spaci pałażyli. 
Ryczuć woły u wabory stojoncy, 
Płacze Hańdziuleńku z naczlehu idoncy: 
Kab ja była maładaja naczlyèhu nie znała, 
Jeszczeb była maładzieńka z pannami hulała. 
Ni płacz, ni płacz, Handziuleńku, la Boga żywego, 
Ja pojade do Warszawy pa wianeczka twego. 
Żeby ja była wiencawała z rania da wieczora, 
Ja nie bende taka cienka, jak ja była uczora. 
Ni płacz, ni płacz, Handziuleńku, la Boga żywego, 
Ja pojade da Warszawy pa paska złotego. 
Żeb ja była pasowała z rania da wieczora, 
Ja nie budu taka piekna, jak ja była uczora. 

(Nastula Nowikawa) 

3576. G. Od m. Brzestowicy (w. Golnie) 

Wolno 

Oj u •po-li je — dīi — no, tam sto-ja-la "ka,— li — na% 

tu-dy i-szła śli-cznau)a-f-sza-u)ian-lta, drub-bny kwie-tlii i,bie-ra—ła. 

Oj, u poli jedlina, 
Tam stajała kahna, 
Tudy iszła śliczna warszawianka, 
Drŭobny kwiatki zbirała. 
Najechau kriīol z wajny, 
Warszawianku spadabau. 

Czy nie byłab, śliczna warszawianko, 
Dla mnie króla samego ? 
O ja jesteś sirota, 
Nie mam srebła, ni złota; 
Szukaj sobie, najjaśniejszy krolu, 
Takoj panny, jak krol sam! 
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A krol na jeje zahniewau 
I da kata list pasłau: 
Zdymuj, zdymuj warszawiancy szyju, 
Bo jena mnie zgardzila! 
A kat szyje zdymuje 
Warszawianki żałuje. 

Jak nie była krolowa, 
Tak nie bende katowa. 
A kat szyje zdymuje, 
Warszawianki żałuje. 
Nie ulenkajsie^ śliczna warszawianko, 
Dusza u niebo ustęmpuje. 

(Kacieryna Jèrykawa) 

3577. W. Od Łyskowa (Kuklicze) 
Krakowiak 

Leciał skawroneczek 
Przez moj budyneczek, 
Powiadajo Iudzie, 
To moj kochaneczek. 

Jak morze głęboko, 
Jak niebo wysoko, 
Tak moje kochanie 
Ode mnie daleko. 

3578. L. Od Różanki, Żołudka 

Włoże ja mundur, szable przypasze, 
Pójde do dziewczyny, pójde do jedynej 
Itd.1 

[por. pieśni 3443, 3627] 

3579. W. Od Hnieznej (Kusińce) 

Jak sie mata Bałtromieju? 
Jak sie, bracie, mas? 
Jak sie miewa wasa zonka? 
Cały domek was? 
Hej, kumotrze, nic dobrego, 
Wsędy bida wraz! 

(Tadeusz Maćwiejczyk) 

3580. W. Od Hnieznej 

Poleciała przepióreczka w gaj, w gaj, w gaj, 
A ja za nio nieboraczek dżgaj, dżgaj. 
Poleciała przepióreczka w żyto, w żyto, 
A ja za nio nieboraczek z fuzyjko nabito. 

1 Pieśń powyższą śpiewają tu bez żadnej zmiany, jak i w innych okolicach naszego kraju 
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3581. W. Od Świsłoczy (w. szl. Jaskołdy) 

Powiedz, dziewcze, dzie mieszkasz, 
Ja cie podprowadze, 
A pod twoim okienkiem 
Białe róże sadze. 
Biale róże, biały kwiat, 
Niech cie kocha cały świat! 

(Grodzki) 

3582. Sk. Od Korycina 
Krakowiak 

Ej, wy chłopcy, ej, wy chłopcy, 
Cóż to wy robicie? 
Pokąd młodzi, pokąd młodzi, 
To sie nie żenicie. 
Bo jak który postarzeje, 
Trzeba o tym wiedzieć, 
Żadna panna go nie zechce, 
Nawet przy nim siedzieć. 

3583. Sł. Od Kozłowszczyzny (zaść. Paprockowszczyzna) 
na mel. krakowiaka 

Czarne oczki, czarne, 
Co wy do mnie macie? 
Czemu wy mnie młodej 
Pokoju nie dacie? 
Czarne oczki nic dobrego, 
Zwiedli chłopca nijednego. 

3584. W. Od Świsłoczy (ok. Kituryki) 
na mel. krakowiaka 

O dziewcze, gdzie mieszkasz? 
Wiosne bym wprowadził, 
Przed oknami twemi 
Białe róże sadził. 

Na oknie kwiatuszki, 
Za oknem gozdziki, 
Nie kochaj dworaka, 
Bo to djabeł dziki! 
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3585. Sk. Od Korycina 
Krakowiak 

Moja ty Hanulu, Wyhaptuj, wyhaptuj 
Moje pocieszenie, Czarnemi niciami, 
Oddaj mnie chusteczka Żeby nas poznali 
Do mego kieszenie. Pomiędzy ludziami. 

3586. W. Od Łyskowa (Kuklicze) 
Krakowiak 

Lecial skowroneczak, Ani mnie jo sprzedać, 
Postrzelone skrzydła; Ani mnie jo zmienić. 
Przez ludzkie języki Uważajcie, chłopcy, 
Mnie dzieuczyna zbrzydła. Krórzy macie żenić. 

3587. W. Od Łyskowa (Kuklicze) 
na mel. krakowiaka 

Pływa gąska, pływa, Pływa gąska, pływa, 
Ale nie czubata; Po dunaju pływa; 
Bierz mnie, Jasieleńku, Z wielkiego kochania 
Choć ja niebogata. Nic nigdy nie bywa. 

3588. W. Od Świsłoczy, Pr. (Szereszów) 
Krakowiak 

Za nic mnie tysiący, Żebym tylko dostał 
Za nic mnie miljony, Poleczke za żone. 

3589. L. 
[Tekst jak w pieśni nr 3433, w. 1 — 4] 

3590. Od Wołkowyska 

Ojcy, męże narzekajo Swywolniki, co robicie? 
I ułanów przeklinajo: Córki, żony uwodzicie! 
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3591. W. Od Świsłoczy, Pr. (Szereszów) 
Krakowiak 

Nie ma lepszej, nie ma, Chłop pije, hulaje, 
Jak to chłopska żona. Ona siedzi doma. 

3592. G. Od Krynek 
Kołysanka 

Luli, luli, luli, Koszuleńka w lesie, 
N. N. bez koszuli, A któż jo przyniesie? 

3593. W. Od Międzyrzecza 

Śmieszne zdanie starych ludzi. Sami już o świat nie dbajo, 
Wiek zgrzybiały — to ich nudzi. Młodym sie kochać wzbraniajo. 

3594. W. Od Świsłoczy, Pr. (Szereszów) 
Krakowiak 

Nie będe ja żenił, Dobra gospodynia 
Pokąd sto lat minie. Dobre jeść gotuje, 
Będe sobie szukał Łóżeczko wyściele 
Dobrej gospodyni. I mnie pocałuje. 

3595. L. Od Różanki 

Z tamtej strony wody Pościłabym środy, 
Stoi chłopiec młody, Pościłabym piątki, 
Żebym mogła dostać, Żebym mogła dostać 
To pościłab środy. Na Zielone Świątki. 

3596. L. Od Różanki, Szczuczyna 

Przyjechawszy pod pokoje: Czarne oczki zapłakała. 
Wyjdź, dziewczyno, serce moje! Bądź ty sobie najpiękniejsza, 
Ona wyszła i spojrzała, Mnie z posagiem najmilejsza1. 

i v. przyjemniejsza 
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3603. W. Od Międzyrzecza (ok. Rudziewicze) 

Oj, koń zmokł i ja zmokł, 
I kulbaka zmokła 
Czekając, dziewczyno, 
Koło twego okna. 

Dalibóg! widzi Bóg, 
Żem cie nie poznała, 
A toż bym, chłopczyno, 
Otworzyć kazała! 

3604. L. 

Ułani, ułani, 
Cóż wy to zrobili? 
Wszystkim pannom w zaściankach 
Głowy zawrócili. 

Oj, zawrócili — nie żart, 
Że wszystko wzdychajo 
I na waszo intencyjo 
Pacierze mawiajo. 

3605. L. 

Och, ten ułaneczek 
Zabrał mi wianeczek, 
Serce zawojował, 
Sam w świat powędrował. 

Kiedyś na wojence, 
Niech cie Bóg salwuje; 
Kiedy inno bałamucisz, 
Niech cie sekunduje. 

3606. L. Od Żołudka (ok. Komanowce) 

W gaiku zielonym 
Kukaweczka kuka, 
Bodajże ten zginoł, 
Kto z posagiem szuka! 

Bo z posagiem 
Wiecznie błądzi, 
Bóg siroty 
Losem rządzi. 

3607. W. Od Szydłowic (Ozeranki W[ielkie]) 

Tempo krakovuiaka 

m 
li a - za- ran-skom po 1i, tam, stu-dzien-ka sto 

a ch to tam za — je dz,ie, It-o — ni — tća rt,(X — J)o i. 

U azeranskom poli, A chto tam zajedzie 
Tam studzienka stoi, Konika napoi. 
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3608. W. Od Mścibowa (Wilczuki) 

Miernie 

iHo-la, ho - la, "ko-ło rpo — ta, moj "ko-rU-czek -u. "ko-wa — la. 

THto-dy trxy-ma, sta-ry ku^je, mèj "ko-ni—czek u)y-ska-Tiu—je. 

Hola, hola, kola pola, 
Muoj koniczek u kowala. 
Młody trzyma, stary kuje, 
Mój koniczek wyskakuje. 

3609. W. Od Piesek 

ZllVDO 

Lzty-ry rni-lì Xa.— su. do me— go -po — 'pa su, 

pion-ta. mi-la po — la, dziz dzieu- czy - na mo ja. 

Cztyry mili lasu 
Do mego popasu, 

Piąta mila pola, 
Dzie dzieuczyna moja. 

3610. W. m-czko Roś 
Kołysanka 

Lulaj, lulaj, oczki stulaj, 
Jak wyśpisz sie, znowu hulaj! 
Wszyscy święci, wznoście ręcy, 
Żeby ono zdrowo było 
I zawsze Boga chwaliło. 

(Helena) 
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3611. W. Od Hnieznej (Andrzejowce) 
Kołysanka 

A ty kotku pstrokaty, 
Przychodź do nas da chaty! 
Będziesz noczke noczawać 
I dziecinu kołychać. 
Chodził kotek po lasku, 

Pamaroziu łapki, 
Wylaz na pałatki, 
Pałatki ułamilisie, 
Kotku pleczki pabilisie. 

(Małanka Aściłowicz) 

3612. W. Od Wołkowyska 

Jedzie ułan, jedzie, 
Pod nim ogień bryzga, 

Konik wyskakuje, 
A szabelka błyska. 

Ułani, ułani, 
Prawdziwi rycerze! 

3613. Lidz. 

Wy tylko umiecie 
Panny kochać szczerze. 

Ułani, ułani, 
Cóż wy to zrobili? 

3614. L. 

Wszystkie panieneczki 
Od nas odmówili. 

Oj, ułani, ułaneczki, 
Kochajo was panieneczki! 

3615. L. 

Mężateczki głowy traco, 
A i wdowy z wami skaczo. 

3616. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 

Poujażnie 

Oj w sa- du rze czka, na tej rze-czce kła — dlta, 

oj chciał ja-sio Jłan-dzie wziąnć, nie od - da — ła ma, — fka. 
Oj, w sadu rzeczka, na tej rzeczce kładka, 
Oj, chciał Jasio Hańdzie wziąnć, nie oddała matka. 
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Pajechał Jasieńko pa drogije perły, 
Po niem młoda Hanuleńka z tego żalu umarła. 
Siostry wianki wijo, tak Hańdzie ubirajo 
I zielonym gredyturem oczki przykrywajo. 
Przyjeżdża Jesieńko z drogimi perłami, 
A już młoda Hańdziuleńka do grobu układajo. 
A Jesieńko płacze, tak Hańdzi żałuje, 
Ten gredytor podejmuje, rąnczeńki całuje. 
Moja mamuleńku, widzisz mnie zdrowego, 
Dziś pochowasz młode Hańdzie, jutro mnie samego. 
Ach, ja nieszczęnśliwa, czemuż nie oddała, 
Teraz bęnde z tego żalu sama umirała! 

(Anna Sładka) 

3617. G. Od m. Krynek (w. Spodźwily) 

T e m p o poloneza 

J/a, Vo-do — lit, %a-mień te,— życ, Po- do-lan- %a na nim sie-dzić, 

ro-do-lan — Tca. na nimsie-dziè, Tb-do-lan 1ca na nimsie—daUc 

Na Podolu kamień leżyć, 
Podolanka na nim siedzić. 
Przyszed do niej Podolanek: 
Podolanka, podaj wianek! 
Nie dam tobie wianka swego, 
Bo boje sie brata mego. 
Pojdź do sadu wiszniowego, 
Nabierz jadu węnżowego, 
A włoż jego do fartuszka, 
Zanieś jego do garnuszka, 
Zgotuj jego w czarnym piwie, 
W czarnym piwie na kominie, 
Zalej jego do szklenicy, 
Wynieś jego do piwnicy, 
Częnstuj brata na obiedzie. 
A w niedzielu pa obiedzi 
Już braciejko z wojny jedzie. 
Siostra jego wytoczyła, 

Wzieła piwa nataczyła, 
Swego brata atruciła. 
Stał brat piwo wypiwaci, 
Naczau hałouku skłaniaci. 
Służki moje, wierne służki, 
Nieścież mnie na paduszki, 
Na paduszki, na pierzyny, 
Niech ja w domu spoczyne. 
Siostra brata pochowała, 
Do Podolu list posłała. 
Podolaniec odpisuje, 
Odpisuje, pryrekuje: 
Struła brata rodzonego, 
To i strujesz mnie młodego. 
Terazże ja niboraczka 
Wyjdu za mąnż za żebraczka. 
Żebrak będzie chleba prosić, 
A ja za nim torbe nosić. 

(Anna Sładka) 
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3618. G. Od m. Indury (w. Domołowszczyzna) 

na mel. nr 3619 

Wyjechał Jasio na łowy, 
Grał pod nim koniczek wrony. 
Przebywał lasy i bory, 
Myślał o Zosi stęnsknionej. 
Wyjechał na czyste pole, 
Puścił konika na trawe, 
Sam też z żalu i stęnskniony 
Pochilił sie na murawe. 
Śni sie mu sen by na jawie: 
Żywiła sie gołenbica, 
Do nieba smutnych powstaje, 
Blada jak promień księnżyca. 
Ocknął sie Jasio, na konia siada, 
Jedzie do wróżki i gada: 
Wróżko, wróżko, co mi powiesz, 
Jak sie o moim śnie dowiesz? 
Wróżka siadła, czary wzieła, 
Z trzech krynic wode zlewała, 
Sen ten dziwny odgadneła, 
Jasiowi żalu dodała. 
Jasio swe żale łagodząnc, 
Stanoł przed Zosi wrotyma. 
Wychodzi matka i otwiera, 
Płacze Jasiowi ze łzyma: 
Witam zięnciu, witam dziecię, 
Nie nasz, ale cudzy, 

Ni ma twej lubej na świecie, 
Wezmo cie za zięncia drudzy. 
I tak wchodzi do pokoju, 
Widzi )o w trumnie włożono, 
W dziwne kwiaty ustrojono, 
I zapłakał nad ulubiono: 
Moje wy letkie nóżęnta, 
Czemu wy więnc nie chodzicie? 
Moje wy białe ronczęnta, 
Czemu wy więnc mnie ni tulitie? 
Różowy wy moje usta, 
Czemu wy więnc do mnie nie gadacie ? 
Czarneż wy moje oczęnta, 
Czemu na mnie nie spojrzycie? 
I tak ładnie ubolewał, 
Nagle go bole ściskały, 
Razem z nio ducha wyziewał, 
W jednym sie grobie chowały. 
Które so groby znosiste, 
Stojo dwie brzozy płacząnce, 
Jedna ku drugiej pochiła, 
Gałąnzki z sobo łączące. 
I tak za oświeceniem księżyca 
Dwa gołąbki przyletujo, 
Siada jako siostra przy bratu, 
Dziombkami sie połyskujo. 

(Aleksandra Dziemianowna) 

3619. G. Od m. Indury (w. Domołowszczyzna) 

Tempo po loneza 

Pa-da de-żdżylt,pa-da de — żdżylc tia, hia-ła ìrze-zi-na, a czy 

lco-chasz mriie,je-sien-lc.u, szczy-rze, ni zdra- dli-wie, ni zdra-dti-wie? 
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Pada deżdżyk, pada deżdżyk na biała brzezina, 
A czy kochasz mnie, Jesieńku, szczyrze, nizdradliwie ? 
Kocham, kocham ja cię, Kasiu, widzi sam Bóg z nieba, 
Bodajże ja głowę skręncił jadąnc i od ciebie! 
Jaszcze Jasio ni dojechał na krzyżowe drogi, 
Skręncił Jasio sobie szyje, a koniczek nogi. 
Oto, moj ty że Jesieńku, za twe niprawości, 
Skarał ciebie za mnie Pan Bóg z nieba z wysokości. 
Oto tobie, grzeczna damo, na pamiąntke daje, 
Ni wierz nigdy kawałeru, choć aniołem staje. 
Bo kawaler letkomysny, on Boga ni boi, 
On klęnka do przysięngi, o dusze ni stoi. 
Moj że ty, biały ptaszek, jak wysoko latasz, 
Ni jednemu, ni drugiemu nawine powiadasz. 
Powiem, powiem nowinenke smęntne, niwesołe: 
A już twoje pierwsze dame do szlubu gotowe. 
Niechaj idzie, niechaj idzie, niechaj jej prowadzo, 
Ja napisze sztery listy, jej szlubu ni dadzo. 
Jak wiąnzała trzewik wstąnżko, tak i wiąnzać bęnde, 
Ni gadała z tobo, durniu, i gadać ni bęnde! 
Na jej suknie muślinowe i złocisty wianek, 
Pamięntajże, dziewczyneńko, ja pierwszy kochanek. 

(Aleksandra Dziemianówna) 

Wolno 
3620. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 

Szy — ro — 1ca uio da na V)i — sìe, 

szy-ro~ %a xoo da. na, Wv-sle, po-*utoedz,dzie-n)u mu, 

Szyroka woda na Wiśle, 
Powiedz, dziewuniu, swe myśli! 
Mówiłam tobie wczoraj i dziś, 
Jestem sirota, jak widzisz. 

Żebyś ty była sirota, 
Nie miałab wianka ze złota, 
A tak ty pani nad panie, 
Wraz ty pojedziesz uszak z nami. 

sioe my-śli, r>o-wiea%, dz,ie- zuu niv. sioe. iny-śli! 
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A jedź ty, panie, do księżny, 
Ona ma dużo pinięndzy, 
Ona ma złotne pokoje, 
A ja sirota jak stoje. 
Przywęndrowali do miasta, 
Sprzedala wianek niewiasta. 
Przywęndrowali u ciomny las: 

Tutaj, dziewuniu, nocleg nasz. 
Cicho wy, kruki, ni gruccie, 
Mego Jesieńka ni zbudźcie! 
Ty myślisz, Handziu, że ja śpie, 
Ja twego słówka probuje. 
Niech tego piorun zabije, 
Kto mego słówka probuje! 

(Anna Sładka) 

3621. G. Od m. Indury (w. Domołowszczyzna) 

na mel. nr 3620 

Szyroka woda na Wiśle, 
Powiedz, panienko, swe myśle! 
A moje myśli dziś i wczoraj: 
Musisz, panienko, być moja! 
Tobie pienięndzy potrzeba, 
A idź ty sobie do księndza, 
A u księndza ładne pokoje, 
A ja sirota jak stoje. 
Żebyś ty była sirota, 
Nie nosiłaby wianka ze złota. 
Ty jesteś panna nad pannami, 
Powęndrujemy my wraz z wami. 
Bęndziemże my węndrować, 

Bęndo nam ludzie dziwować. 
Niechaj nam ludzie dziwujo, 
Kawaler z panno węndruje. 
Przywęndrowali w ciemny las: 
Otóż, panienko, nocleg nasz. 
A kto nas tutaj obudzi, 
Pare młode i ludzie ? 
Obudziże nas ptaszeczek, 
Jak bęndzie świtał dzioneczek. 
Cicho, ptaszęnta, nie krzyczcie, 
Mego Jesieńko nie wzbudźcie! 
Nirada jego budziła, 
Tylko co zasypieła. 

(Aleksandra Dziemianówna) 

3622. G. Od m. Indury (w. Domanowszczyzna) 

Wolno, tempo k r akouńaka 

U)y - so-lci ga — me — czek, <u>y~%ej go hu — du jo, 

mam ćrŭo-pccb ìa.— dne — go. a — īe lu —dx,ie psn. jo. 

Wysoki ganeczek, wyżej go budujo, 
Mam chłopca ładnego, ale ludzi psujo. 
Ech wy, rybacy, poprzestańcie psować, 
Bo ja wam nie życze ze mno zaprobować. 
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Miałam ja kawalera szyderca, 
Któren mnie przyrzek stanąć na kabiercu. 
Która będzie stała i z nim rozmawiała, 
Roztwórz się ziemio, żebym nie widziała! 

Bijcie, pieruni, bijcie bezustanku, 
Która będzie stała przy moim kochanku! 
Bodaj on nie widział zielonej chwoi, 
Żeby on nie miał ni szczęścia, ni doli! 
Żeby on nie widział zielonej pietruszki, 
Bodaj nie przyłożył głowy do poduszki! 
Bodaj on nie widział zielonej trybulki, 
Bodaj wrzody nosił duże tak jak bułki! 

(Aleksandra Dziemianówna) 

3623. G. Od m. Indury (w. Domanowszczyzna) 

Pou)ażnie 

Jaś %o-ni—%a po ił, 3ia — siawo-de ora— $a, 

Jàs JCa - sìe na —t- ma wiai, &eo z, nim wen- aro — wa ła, 
Jaś konika poił, 
Kasia wode brała. 
Jaś Kasie namawiał, 
Żeb z nim wędrowała. 

Jak|ja powęndruje, 
Kiedy nie ubrana! 
Ode mnie i mamunia 
Klucze odebrała itd. 

(Aleksandra Dziemianowiczówna) 

3624. G. Od m. Indury (w. Domanowszczyzna) 
Dosc razno 

• r r 
Och Bo-ża moj, Bo ża, "ktoi mnie <po-%a — łu—je? 

coraz prccłzej 

Tyt - %o ia liu - %ą —— %oka co wU-sie %v, — %u—je. 
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Och Boże, moj Boże, kto mnie pożaluje! 
Tylko ta kukawka, co w lesie kukuje. 
Kukuje kukawka i w zielonym lesie, 
A już sobie Jasio drugo Kasie pieści 
Oj, pieści, pieści, on ma dobro wole, 
Skaraj jego, Boże, za mojo niedole! 
O, siedzi on, siedzi, w więzieniu okuty, 
Na rękach, na nogach ma żelazne pęty. 

(Aleksandra Dziemianowiczówna) 

3625. G. Od m. Indury (w. Domanowszczyzna) 
na mel. „Nie chodzi Hryciu . . ." 

Nie słuchał Ryhora, 
Chodził na wieczora, 
Oj, dzień po dniu, 
Tydzień po tygodniu, 
I bawił tam długo, 
Bo już kochał drugo. 
Nie chodzi, Ryhore, 

Na cudze wieczora, 
Bo twoja czarnobrywa 
Ciężko ubolewa. 
Katora dziauczyna 
Czarnobrywaja, 
Taja czarounica 
Sprawiedliwaja. 

(AIeksandra Dziemianowiczówna) 

3626. G. Od m. Indury (w. Domanowszczyzna) 

Już miesiąc zeszedł, psy sie uśpiły, 
A któż tam kleszcze za borem ? 
Pewno mnie czeka moj Filon miły 
Pod umowionym jaworem. 
Wezme koszyczek i maliny moje, 
I ta plecianka różowa, 

Maliny bęndziem jedli oboje, 
Wieniec mu włoże na głowe. 
Pierwej chodziła, warkocz czesała 
I to co tylko splątane 

itd. itd. 

(Aleksandra Dziemianowiczówna) 

3627. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 
na mel. „Ty pójdziesz górą . . ." 

A w niedzielu rano drobny deżdż pada, 
Już moja dziewczyna, serce jedyna, do mnie nie gada. 
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Wloże ja mundur, włoże ja mundur i przypasze pas, 
Pojde do dziewczyny, do serca jedyny, 
Choć na jeden czas. 
Wloże ja mundur, włoże ja mundur, 
Szable przypasze, 
Pójde do dziewczyny, do serca jedyny, 
Tam sie uciesze. 
Wyszła dziewczyna, serco jedyna, 
Jak różowy kwiat, 
Wyszła, zapłakała, rączki załamała, 
Zmienił jej sie świat. 
Czegoż, dziewcze, płaczesz, 
Kogoż ty żałujesz, kogoż ty żałujesz, 
Dziewczyno moja? 
Jak mnie nie płakać, jak cie nie żałować, 
Nie bęnde twoja! 
Będziesz, dziewczyno, serco jedyna, 
Będziesz, dalibóg! 
Mnie cie ludzie rajo i rodzicy oddajo, 
I sam sądzić Bóg! 
Ty pójdziesz góro, ty pójdziesz góro, 
A ja dolino. 
Ty rozkwitniesz różo, ty rozkwitniesz różo, 
A ja kalino. 
Ty pójdziesz góro, ty pójdziesz góro, 
A ja lesami. 
Ty umyjesz wodo, ty umyjesz wodo, 
A ja też łzami. 
Ty pójdziesz drogo, ty pójdziesz drogo, 
A ja gościńcem. 
Ty będziesz panno, ty będziesz panno, 
A ja młodzieńcem. 
Ty będziesz panno, ty będziesz panno 
W królewskim dworze, 
Ja będę młodzieńcem, ja będę młodzieńcem 
W białym klasztorze. 
Jak my poumiramy, jak my poumiramy, 
Każem my sobie 
Złocisty liter, liter złocisty 
Wybić nad grobem. 
A gdy kto przejdzie, albo przejedzie, 
Przeczyta sobie: 
Tutaj pochowani, bardzo zakochani 
Leży w tym grobie. 

(Anna Sładka) 
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3628. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 
na mel. krakowiaka 

Aj, biednaja ja, biednaja, jak grusza u poli, 
Aj, nimasz minie, nima pażałować komu! 
Matuli ni maju, ojczeńko starenki, 
Braciszek u niewoli i toj nie wie o mnie. 
Ciężko kamieniowi przy drodze leżący, 
A mnie jeszcze gorzej siroto będący. 
A kto idzie drogo, trąci kamień nogo, 
Tak też mnie trącajo, siroto ubogo. 
Sirota obmówio, sirota obgadajo, 
A wie Pan Bóg z nieba, co sirocie daje. 
Sirocie zaigrajcie, sirocie śpiewajcie, 
A wy, bohaterki, dłużej zaczekajcie. 

(Hanka Sładka) 

3629. G. Od m. Indury (w. Domanowszczyzna) 
Miernie 

Oj wpo-Zu so sna go — rza-ia, qf w po-lu ĆO sna, 

go — rza, — ia,, poa nio d%ie-ivc%xj -— na sto — ja—ìa. 

Oj1, w polu sosna gorzała, 
Pod nio dziewczyna stojała. 

3630. G. Od m. Krynek (w. Ejśmonty) 
Po\x59,żnie 

Jak — żeż ja hęn - Ae, zE — s m o n - t ó w wen- dro — wac, 

bęn — do mnie,ìfn- do, tu wszy — scy ża — ło xuac. 

1 Tekst — obacz z Sokólskiego 
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Jakżeż ja bęnde z Eśmontów węndrować, 
Bęndo mnie, bęndo tu wszyscy żalować. 
I takżeż mnie wszyscy, jak ja młoda sama, 
Bodaj ja już więncej Eśmontow nie znała! 
Ni tak że ja sama, jak młody młodzieniec, 
Któren by prowadził na gładki gościniec. 
Na gładki gościniec, na szyroka drożka: 
Podaj, dziewcze, podaj swoja biała rąnczka! 
Rąnczka mi podała, od żalu zemglała. 
Oj, czegoż ja smutna dzisiaj doczekała! 
Rutaż moja, mięta, nirano ci siała 
I addała mie mama, za kogo ja chciała. 
Wołyż moje, woły, ja was nie napasła, 
Za kawalerami nocki nie daspała. 

(Aleksandra Dziemianówna) 

3631. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 
na mel. „Tam za hajem3 hajem, hajem zielenieńkim . . ." 

Za zielonym dębem stoi koń kowany, 
Tam na nim wywiwa Jesieńko kochany. 
Wywiwa, wywiwa, drobny listy pisze, 
Nadobna dziewczyna dzieciątko kołysze. 
Kołysze, kołysze i zaczyna płakać: 
Albo, Jasiu, wianek wróć, albo że mnie zapłać! 
Ja oddać nie oddam i myśleć nie myślę, 
Osiodłam konika, pojade za Wisłe. 
Pojade, pojade, już nazad nie wróce, 
Wiem ja, moje serce, że ja cie zasmuce. 

(Hanka Sładka) 

3632. G. Od m. Indury (w. Domanowszczyzna) 

Wolno 

7L my-śla— les, 'ka-wa-īe — rze, ze ja, dla cie ro-sła? 

no-snie dla cie in-na pan-ria,, a ja za monż po — sz,ta. 
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Ty myślałeś, kawalerze, że ja dla cie rosła; 
Rośnie dla cie inna panna, a ja za mąnż poszła. 
Ty myślałeś, kawalerze, że ja cie kochała; 
Na ojcowskim podwórzeńku stojąc z ciebie śmiała. 
Ty myślałeś, kawalerze, że ja dla cie rosła; 
Rośnie dla cie szubienica jak najwyższa sosna. 
Oj, żeby to ja wiedział, że ja będe wisiał, 
Kazałby ta szubienica pozłocić i dzisiaj. 
Kazałby pozłocić od końca do końca, 
Żeby tak przyświecała, jak na niebie słońce. 
A ja siadła za stolikiem pomiędzy drużkami 
Jako miesiąc najśliczniejszy pomiędzy gwiazdkami. 

(Aleksandra Dziemianowiczówna) 

3633. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 

Ze spokojem 

fbch n/i-ma,, ni ma lio—cka-nia ma—ho, 

ni rnarn prze- mo "WiŁ &O — IZ>1ÌO do %o — go; 

wo da sì — ni& je, la— sy zie - le — rrìe — jo, 

a rna - je ser — dej lco po "ka - ćha. - v,iu, mgle • je. 

Aj, nima, nima kochania mego, 
Nie mam przemówić słowka do kogo. 
Woda sinieje, lasy zieleniejo, 
A moje serdejko (sic) pa kachaniu mgleje. 
Rybka bez wody życi nie może, 
Ja bez kochania, moj mocny Boże! 
Jak ja była mała, kochania nie znała, 
Kto sie w kim zakochał, to ja z jego śmiała. 
Dobrze temu wiatru, oj, co wolność maje, 
Skąd on sobie zechce, stąd i zawiewaje. 
A mnie młodziusieńkoj tu wolności nima, 
Bo kogo ja kocham, to ten tu nie bywa. 
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Pójde ja, pójde tymi drogami, 
Czy nie zobacze sie z mojemi wrogami ? 
Wrogi moje, wrogi, marnie wy giniecie, 
Ja męża dostałam, a wy djabła zjecie! 

(Anna Sładka) 

3634. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 
vVoino 

Aj szto ło, sz,to to za lye - to orn — sta je? 

Pan Cy-hul-$ki żubn — Tcu 77la — slca lom pra— da — je. 

Aj1, szto to, szto to za lyèto nastaje, 
Pan Cybulski żtìonku maskalom pradaje! 
Oj, przyjechali we czterech moskali, 
Pana Cybulskiego żone stargowali. 
Oj, stargowali sto osiem tysięncy, 
Pan Cybulski myślał, żebyś jeszcze więncy. 
Oj, chodzi pani smętna po pokoju, 
Do sklepu uskoczyła, piwa natoczyła. 
Piwa natoczyła, w szklaneczki nalała, 
Do świetlicy uniosła, na stoł pastawiła, 
Pana Cybulskiego na piwo prasiła. 
Pan Cybulski nie chce tego piwa pici, 
Tylko za swo żone tysiąnce liczyci. 
Policzył pinięndzy, zgarnoł do szkatuły. 
Oj, sprzedał mąnż żone u jednej koszuli. 
Uzieli jej pod rąnczki, sadzo do kolaski, 
Ona zapłakała: ja nie żona wasza! 
Oj, nic mnie nie szkoda, jak te dwoje dzieci. 
Zostały sie po mnie jak różowe kwiecie. 
Oj, dowiedzielisie jej rodzone bracia, 
Czym prędzej jechali siostre ratawaci. 
Oj, wyratawali, dali da klasztoru, 
Dali da klasztoru dla swego honoru. 

(Anna Sładka) 

1 Obacz przypisy do „Pana Tadeusza" 
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3635. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 
Ziuau?o 

Z tam-tej stro- ny wo- dy pa-nie- ne — czka to — nte. 

DcLJ-cie, daj — cie czo-łe-ne — czkat to po-ja — cLe do nvùe,j! 

Z tamtej strony wody panieneczka tonie, 
Dajcie, dajcie czółeneczka, to pojade do niej! 
Puszczu konie i lejcy, niechaj panna schwyci, 
Która stoi zadumana w polu na granicy. 
A gdzie, panna, idziesz? Gdzie, panna wędrujesz? 
Oj, da boru po jagody, gdzie sam pan polujesz. 
Pojdziem my oboje, to się będziem spieszyć. 
Jak my jagod nazbiramy, wtenczas będziem cieszyć. 
Jagod nazbirali, ona mu sie skryła 
I zielonym muraweńkam na oczki przykryła. 
Wynajde te bory, wynajde te niwy, 
Wynajde te panieneczke, mam w Bogu nadzieje. 
Na góreczke zalez, panieneczke znalez, 
On jo uciskał i całował, i pokochał zaraz. 
Zakawała ksyra( ?) za szklaneczke piwa, 
Będzie, będzie kałychała panieneczka syna! 
A lulajże, lulaj, moj mały synoniek, 
A praz cibie ja straciła swoj rućwiany wianok! 
Pawiesiła wianok u pakoju za drzwiami, 
Jak spojrze ja na wianok, obleje sie łzami. 

(Anna Sładka) 

3636. G. m-ko Holynka (Od m. Krynek) 

Wolno 

y? u nie-dzie— 2u po- ra-nień— %u dro-ony dożdż pa- — da, 

rna-ja śli — czna pa- •nie-ne — czka oy-dło xoy — ga nia. 
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A u nidzielu poranieńku drobny dożdż pada, 
Maja śliczna panieneczka bydło wygania. 
Oj, wygnawszy bydło u pole, idzie da domu, 
A za niej śliczny żawnier na wronim koniu. 
A szto panna, śliczna panna, szto za gościa masz ? 
Szto tak rano, raniusieńko bydło wyganiasz ? 
A szto panu jeść do tego, da gościa mego ? 
Ja woć pana zaniedbała, a ja mam drugiego, 
Bo pan u karty grasz! — A moja śliczna panieneczka, 
Brudne nożki masz. — A ja pójde do oziora, pamyje nogi, 
A pan przejgra sto talary, będziesz ubogi. 
Albo wyjgram, albo przejgram, to nie jeść wiele, 
A panna główki nie cząsała cztyry niedziele. 
A szto panu jeść do tego, da mojej główki? 
Zakładajcie konie wrone i jedź da wdówki! 
Oj, nie uważaj, śliczna panna, szto jeść nieubrany, 
Da cie książę nie zajedzie, co ty widziała. 
Oj, zajedzie, nie zajedzie, on mnie nie minie. 
A ten do ciebie zajedzie, co pasie świnie. 
Wszystkie ludzi nad łudziami, szto pasuć świnie, 
Kogo Pan Bóg mnie nasądził, ten mnie nie minie. 
Oj, za moram, za oziorem stoi nowy dwor, 
Malowana kalaseńka i warany koń. 

(Michał Hanienia) 

3637. Od m. Narwy (w. Waniewo) 

Wolno 

Oj pa-je — chau. pan sta-ro —sta u lyes na pa — lo - wa — •"ie, 

wy-pa-lo wau try pa-nien — %i jah ma — īo ma-nie. 

Oj, pajechau pan starosta u lyès na palowanie, 
Wypalowau try panienki jak malowanie: 
Adna była panna Hanna, druga Katarzyna, 
Trzecia stoi, nic nie mowi, bo to jego była. 
Jedna poszła ziołka zbierać, a druga pietruszki, 
A ta trzecia doroboty zrzuciwszy pończoszki. 
Oj, pasłau pan piersze służki, co oni tam robio ? 
Wijo wianki z macierzynki na cisowym stole. 
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Oj, pasłau pan drugie służki, żeby wianek dała. 
Ona na to nic nie rzekła, tylko zaśmiejała. 
Oj, pasłau pan trzecio służke, żeby piwko pili. 
One na to nic nie rzekli, tylko sie skłonili. 
Oj, pasłau pan czwarto służke, żeby łoże słali. 
One na to nic nie rzekli, tylko zapłakali. 
Oj, posłał pan piąte służkie w czarnym aksamicie. 
Handziu moja, Handziuleńku, co sobie myślicie? 
A ja myśle, a ja myśle, co wczoraj myślała, 
Że nie będę z młodym Jasiem ciemnej noczki spała. 
Cztery świeczeńki spalili, pokul namowili, 
A te piąte do połowy, spaci położyli. 
Ażno u noce o północy, o pirszej godzinie: 
Oj, obrócsie, młoda Hańdziu, do minie oczyma! 
Ale ja nie obiernusie, bo mnie główka boli, 
Bo straciła swoj wianeczek nie po dobrej woli. 
Wyszła Handzia na ganeczek tak pierszym spotkaniu. 
Oj, dzień dobry, młoda Hańdziu, po uczorajszom spaniu! 
Uszniurujsie, młoda Hańdziu, złotymi szniurami, 
To nie będziesz ustydziła przed kawalerami. 
A żeby ja szniurowała z rania do wieczora, 
To nie bęnde taka piekna, jak ja była wczora. 
Wczora była panna Hanna jako malowana, 
A dopiero jak leleja od słońca zawiała. 

(Rózalja Waszkiewiczówna) 

3638. Od m. Narewki (w. Łuka) 

Miernie 

A dzie pa - je — dzvesz, rnoj 0- le -siu >pa — n%er 

ra — ja- dę •u •z,a-lo — ty, nrna — tul— lco IĆO— cha—nie! 

A gdzie pojedziesz, mój Olesiu panie ? 
Pojade w zaloty1, matulu kochana. 
Juże siódmy roczek, jak dzieuczyne rajo, 
Szterdzieści tysięcy posagu mnie dajo, 

i v. omtlementy 
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Sztyry koni wronych, kolasa zielono. 
Maja matuleńka, jedut do nas hości, 
Stoły i ławy powymywać każcze! 
Maja Hanuleńka powymywaj sama, 
To skażut na ciebie: haspadynia słauna! 
Maja matuleńku, jedzie do nas Oleś, 
Jego czeledeńki, sto konikou uosim. 
Dla mego Olesia — kapłona pieczonego, 
Dla czeladki jego — woła karmionego. 
Dla mego Olesia — wina co dobrego, 
Dla czeladki jego — piwa waronego. 
Maja matuleńku, coś mnie obiecała ? 
Sztyrdzieści tysięcy posagu dawała, 
Sztyrdzieści tysięcy, sztyry koni wronych, 
Sztyry koni wronych, kolasa zielony. 
I uże Hanuleńka na pojezd siedała, 
Swojej matuleńcy ni podziękowała. 
Bodaj wrony koni na podwórze wrośli! 
Badaj mojej córy z dworu nie wynieśli! 
Szkatułu piniędzy, żeb ich ni spożyła! 
Adłasowych sukniou, żeb ich nie schodziła! 
Zielonych kalosou, żeb ich ni zjeździła! 
Maja Hanuleńku, coż tak zawąpiała ? 
Może jeszcze czego w domu zapomniała? 
Coś mnie główka boh i źle u serdeńka, 
Podobno zakleła serdecznie mateńka. 
Pyta sie Olesia: daleko do dworu ? 
Sztyry mili lasu do mego popasu, 
Sztyry mili boru do mojego dworu. 
Wyszła matuleńka tak jak jasna zora. 
Maja matuleńku, witajcie, witajcie, 
I co najprędzej z pojazdu znimajcie! 
Puchowa paduszka mnie pod głowa dajcie, 
Wroniusieńki koni matcy odayłajcie, 
Szkatułu piniędzy na kościół oddajcie, 
Zielony kalosa sobie z Bogiem majcie! 

(Walerka Rabczewska) 

3639. Od m. Narewki (w. Łuka) 

Jedzie, jedzie pan 
Przez liteuski łan, 
Za nim, przed nim jego sługi, 
Malowany jego cugi, 
Jedzie w gościne. (2 r.) 

Przyjechał u dwuor: 
Matko, masz dwie cór! 
Matko, matko, masz dwie róży, 
Obie piekny, obie hoży, 
Które mnie z ich dasz ? 
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Które pan kochasz ? 
I te kocham, i te kocham, 
Kocham obydwie! (2 r.) 
Daj im pan dwa zban, 
Nichaj ido w gaj, 
Która więcej mahn zbierze, 
Te za żone sobie bierze, 
Ta będzie panio. (2 r.) 
Juże sonco na niz zwraca, 
Starsza siostra z gaju wraca, 
A młodszej nimà. (2 r.) 
Całe nocz u lesi hukali, 
Cały dzień u strugu szukali, 

Nima jej, nima. (2 r.) 
Graj Michasiu, graj! 
Skąd te dudke masz ? 
Jak ty pięknie grasz! 
A ta dudka z tego gaju, 
Z dzikiej wierby przy rucaju (sic), 
Przy kraku malin. (2 r.) 
Starszej siostry mīoż 
Skosił roże róż, 
Ze zbaneczek malineczek 
Starszej siostry niīoż 
Skosił riīoże rŭoż. 

(Walerka Rabczeuska) 

3640. Od m. Narewki (w. Łuka) 

Miernie 

Pa-ie-nu ja wał— %i u ja-sio-ivy-je ion. —%i, 

niech je - dsxo, pa — je — dzo Ja — s*o — toa — je trau — %.i. 

Pażenù ja wołki u Jasiowyje łąki, 
Niech jedzo, podjedzojasiowaje trauki. 
A Jasiowy chodzo, a Kasinyje ryczą. 
Nie była, nie będę twojo niewolnico! 
Oj, w ogrodeczku czyrwony goździki, 
Zapręgaj, zakładaj wronyje koniki! 
Jakże ich zapręgać, kiedy uklękajo; 
Ciężki żal dziewczyni, kiedy jej szłub dajo. 
Wejszła do kościoła, stała za łoukami, 
Jak spojre na panne, ablusie ślozkami. 
Wyszła z kościołeczku, już ja nie dzieweczka. 
Zyisie, błyszczysie na głowie sieteczko! 
Sieteczko, sieteczko, ciężysz mnie na głowie! 
Ty wianku rućwiany, już mnie nic po tobie! 

(Kasia Rabczeuska) 
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3641. Od m. Narwy (w. Waniewo) 
na mel. „Na maje zdolność> na piekną postać. . ." 

Ja wczora z rana 
Mówiła mama, 
Że jestem piekna, 
Z róży rumiana. 

Uoczki ma czarne, 
Ząbki ma białe, 
Czoło wysokie, 
Usta rumiane. 

(Rozalja Waniewiczówna) 

3642. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 
na mel. „Jaś mi pierścionek przywiózl z jarmarku . . ,, 

Pogodny wieczór świętego Jana, 
Śliczna pogoda z wieczora, 
Tam przy pagórku siedziała mama, 
Trzymała córke zemglona: 
Ni płacz, Karolciu, 
Ni płacz, aniele, 
Może on do nas powróci. 
Oj nie, nie wróci, 
Oj nie, nie wróci, 
Bo we mnie serce tak bije! 
Albo go u biegu 
Koń z siodła zrzuci, 
Albo zły człowiek zabije. 
Leon powraca, tu już po szlubie, 
Goście weselni sie bawio, 
A Karolina na innym łonie, 
Inne usteńka całuje. 

Ach, Karolina, 
Gdzie twa przyczyna? 
Gdzie twoje było zaklęcie? 
Ty mnie prosiła: powróć sie, powróć! 
A teraz z innym szlub wzięła. 
Koniu mój, koniu, 
Wracaj do domu, 
Bo dla nas siana tu niema! 
Tam przy dolini, 
Gdzie strumyk płynie, 
Tam dla nas pościel posłana. 
Koń z pod kopyta 
Czyrwono iskro zabłysnął, 
Młodzieniec młody 
Szablo zabłysnął, 
Zginął jak śliczna leleja. 

(Anna Sładka) 

3643. Od m. Narewki (w. Łuka) 

Tempo mazurlia 

Z tarn, - tej stro — ny ga — ju, zie — lo — ne go, 

z tarn,-tej stro- ny ga—ju zie— lo — ne — go -pcL sìa, 

pan — na} >pa. sła pan — na, pa-wa- -prze-śli —bzne-efo. 
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Z tamtej strony gaju zielonego 
Pasła panna pawa prześlicznego, 
Tranuła go w ogonek nichcący. 
Pau paleciał do boru kryczący. 
Panna za im tak szyrokim skokiem, 
Wpadła u reczku, zmaczyła spadniczku. 
Nie wiesz, panno, co ja mam cie prosić, 
Pozwólże mnie swojo łączke skosić. 
Ni pozwole, wykosze ja sama, 
Będe miała sztyry fury siana. 
Będe kosić od kąta do kąta, 
Nazbierasie fura siana piąta. 
Moja łąka u koło ogrodzona, 
Drobno trauko u koło osadzona. 

(Kasia Rabczeuska) 

3644. Od m. Narewki (w. Łuka) 

Wolno 

TTla-tii—lu. ma-ja, ha-lic h,a- ła—v)a! 

Oj pa-je — chau mojtriì-len — %i, nie.-szcxen-.sna do—la! 

Matulu maja, 
Balić haława! 
Oj, pajechau muōj mileńki — 
Nieszczęnsa dola! 
Ni bęnde płakać 
Ani narzekać, 
A on mowił za połroczek 
Listeczek pisać. 
Listek pisała, 
Reunie płakała, 
Cały listek przeczytała, 
Padła, zemdlała. 
Oj, tam na hare 
Stajat Cyhany, 
Oj, tam jedna panieneczka 
Jak kwiat różany. 

Oj, hola, hola, 
Nieszczęsna dola! 
Powiedz, powiedz, śliczna panno, 
Czy będziesz moja? 
Ja ni powiem nic, 
Nie umiem robić, 
Tylko śpiewać i tancować, 
I pieknie chodzić. 
Jest tu u mnie bicz, 
Nauczy robić, 
A brauzowa wionzaneczka 
Rano prabudzić. 
Jeszcze nima nic, 
Obiecujesz bić, 
Dajże, Boże, lepsze szczęście, 
Za lepszego wyjść! 

http://nie.-szcxen-.sna
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Chodzit pa sieniach, 
Chustka u kiszeni: 
Zażdży, zażdży, śliczna panno, 
Chocz do jesieni! 
A coż ty za pan, 
Co ja czekać mam? 
Tylko twojej majęntności 
Zielony żupan! 

A cóż ja za pan? 
Cóż ty za pani? 
Tylko twoje majęntności — 
Wianek rućwiany! 
Nad moim wiankiem 
Organi grajo, 
A nad twoim żupanikiem 
Panny śpiewajo! 

(Kasia Rabczeuska) 

3645. Od m. Narwy (w. Waniewo) 

Dość Żt)VUO 

Pan Dem-bro-wslii byłw^ira-lco-wie i upo-do—bau R,ó — zie so — bie, 

om taj da-na, om taj da — na! Ŭ upo — do—bau fió— %ie so— oie! 

Pan Dębrowski był w Krakowie 
I upodobau Rózie sobie, 
Om taj dana, om taj dana, 
I upodabau Rózie sobie! 
Przywiozł jej do rodziny, 
Do swej mamy, do jedynej: 
Mamu, mamu, mamu moja, 
Wychowaj mnie Rózie moje! 
Jak ja z wojny pawiernusie, 
To ja z Rózio ożeniusie. 
Sześć lat mina, siódmy schodzi, 
Już Rózia za mąż wychodzi. 
Ja z suboty na nidzielu 
Prosit (sic) Rózia na wesele. 
Ja u nidziele po obiedzi 
Pan Dębrowski z wojny jedzie. 
Jak przyjechał pod pokoi 
I zawołał mamy swoij: 
Mamu, mamu, mamu moja, 
Oj, czy żywa Rózia moja? 
Żywa synu i zdorowa, 

Już zaręczam, że nie twoja. 
Poszła za muż za drugiego, 
Za pisarza wilenskiego. 
Mamu, mamu, mamu moja, 
Padajcie mnie skrypce moje! 
Oj, pajadeż ja, pajade 
Do swej Rózi na porade. 
Nie jedź, synu, na wesele, 
Bo narobisz szkody wiele. 
Oj, siąnde ja w koncy stoła, 
Czy pozna mnie Rózia moja? 
Oj, jak Rózia zobaczyła, 
Przez try stoły przeskoczyła, 
A na czwartym stole stała, 
Dębrouskiemu rączki dała. 
Pan wilenski u inne strony, 
Szukaj sobie inszej żony! 
A gdzież ty ten szlub podziała, 
Co ze mno w kościele brała ? 
Ja w kościele za łaukami 
Podeptała trzewikami. 

(Rózalja Waszkiewiczówna) 
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3646. Od m. Narwy (w. Waniewo) 

Wolno 

jest u po — lu, je. li — na, pa — ni pa — na 

za hi — ła, pa — ni >pa — nā %a, — hi ła. 

Jest u polu jelina, 
Pani pana zabiła. 
U ogródeczku schowała, 
Rutu, miatu siejala: 
Rości ruta wysoko, 
Bo mój pan głęboko; 
Rości ruta, lileja, 
Bo już mój pan nie żyje. 
Wydzi, dzieuko, tam za las, 
Czy nie jedzie chto do nas? 
Jado, jado panowie 
Nieboszczyka bratowie! 
Po czom ty ich poznała ? 
Czy po koniach woronych, 
Czy po siodłach czyrwonych ? 

Ni po koniach woronych, 
Ono po siodłach czyrwonych. 
Witaj, witaj, bratowa, 
Nieboszczyka katowa! 
Gdzie ty pana podziała ? 
Czy na polu poluje, 
Czy na wojnie wojuje? 
Ni na polu poluje, 
Ono na wojnie wojuje. 
Coż to za krew na nodze ? 
Na trzewiczku ? na drodze ? 
Dziewka kurke zarżneła, 
Na nogie krew pyrsneła. 
Nie wymawlajsie bratowa, 
Bo ty sama katowa. 

(Rózalja Waszkiewiczówna) 

3647. Od m. Narewki (w. Łuka) 

Miernie 

Jl ]ìo-że tnoj, Bo że, Bo-źe mój je — dy-ny, 

"ka—i,dy zlo-su, lion lerib, a. ja nie-sz,czę-sU nuy! 
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A Boże mój, Boże! 
Boże mój jedyny! 
Każdy z losu kontent, 
A ja nieszczęśliwy. 
Żeb ja mogła znaleźć 
Takiego człowieka, 
Żeby mnie powiedział, 
Co za los mnie czeka. 
Czy nędza, czy roskosz, 
Czy uciski świata ? 
Źeb ja mogła przeżyć 
Swoje młode lata. 
Czyrwone jabłuszko 
Przepasane nawskróś, 

Już ty mnie nie kochasz, 
Na inne sie patrzysz. 
Upadło jabko u more, 
Już mnie trudno dostać; 
Kochałam chłopczyka, 
Nie moge sie rozstać. 
Rozstań sie, rozstań sie 
Kalina z jaworem, 
Ja sie nie rozstane 
Z kochaneczkiem swojem. 
Oj, tęskno, tęskno, 
U moim sercu nudno, 
Zakochać sie łatwo, 
Ale rozstać trudno. 

(Kasia Rabczeuska) 

Miemie 
3648. Od m. Narewki (w. Łuka) 

Po —wiedz, óia — siu, raz, 1to — mu ron—cz,kę das% 

ì ten vri,cL—<ne1c ru—cia-ńień—1tis co na głcni-cy masz? 

Powiedz, Kasiu, raz, 
Komu rąnczke dasz 
I ten wianek rućwianieńki, 
Co na głoucy masz ? 
Tobie, Jesieńku, tobie, najmiłszy, 
Jak staniemy na kobercy 
U kościeli pry mszy. 
Tam nam będo grać, 
Żałośnie śpiewać, 
Tam my z tobo młodziusieńkim 
Musim zapłakać. 

Drużki, drużeczki, 
Dajcie chusteczki, 
Niechaj utrze swojej Kasi 
Drobne ślozeńki. 
A ja ucieram, a ona płacze: 
Pożal sie, Boże, talara, 
Że za im strace. 
Stracił talara, 
Strace drugiego, 
Nie wykupisz, Jesiuleńku, 
Wianeczka swego. 

(Kasia Rabczeuska) 
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3649. Od m. Narewki (w. Łuka) 

na mel. krakowiaka 

Leci ptaszek, leci, 
Leci, przelatuje; 
Tam kawaler jedzie, 
Gdzie majątek czuje. 
Leci ptaszek, leci, 
Podsmalone skrzydła; 
Przez ludzkie języki 
Mnie dziewczyna zbrzydła. 
Bodaj szczęścia nie miał, 
Ani też skonania, 

Kto bere z majątku, 
Ja bere z kochania. 
Pryczeplu ja konia 
Do zielonej gruszki, 
A sam do dziewczyny 
Na białe poduszki. 
Pryczeplu ja konia 
Do zielonej klamki, 
A sam do dziewczyny, 
Da swaje kochanki. 

(Himka Charkiewiczowa) 

3650. Słc. Od m. Klecka i Lachowicz (w. Szczasnowicze) 

na mel. nr 181 

Służyu Jasiek u pana 
Za starszego furmana, 
Hej, hej, za starszego furmana! 
Wysłużył sobie panienku 
U siódmym roku — Kasieńku. 
A na wósmy że i rŭok 
Jaś i z Kasie) ażeniusie. 
Jedne nocke przebawił, 
A na druge wyjeżdża. 
Jaś na wajnie wajuje, 
Kasia u domu chworuje. 
Och, siedem lat wojował, 
A na wósmy przyjeżdża. 
Jak przyjechał u padwarko1 (sic), 
Jon zastukìeł u akienka, 
Jon zastukał u akienka: 
Wydzi do mnie, Kasieńka! 
Och, nie wyszła Kasieńka, 
Tylkoż wyszła stara teść. 
Prosze-ż Jasia z konia źleźć! 
Jaś z konika nie złaża, 

Pókil Kasi nie uwidze. 
Twoja Kasia nie żyja, 
Rośnie nad joj lileja. 
Och, kab żeż ja wiedzieć miīog, 
Raz prajechau na jej grób. 
Och, ja trzy aż abjechau, 
Na jej że grób zajechau. 
Och, Bożeż muoj, dzie i ja! 
Coż podemna koń mleje? 
Ciż tut Kasia nie żyja? 
Ciż tut rośnie lileja? 
LJstań, ustań, Kasieńko, 
Pramou do mnie słoweńko! 
Gdzież ty, Jasiu, wiedzieć muog, 
Żebyś z miartwym gadać mŭog. 
Ciż to tylko jeden kwiat? 
Hetaj maści pełny świat! 
Niech ich beńdzie za dwieście, 
To ja żadnej z ich nie chce. 
Niech ich beńdzie choć tysionc, 
To ja żadnej nie przysiong. 

1 w podwórko 
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Uszyscy panny z panami, 
Kasiaż moja z trupami. 
Uszyscy panny u wianeczkach, 

Kasiaż leży u piaseczkach. 
Uszyscy panny u gromadzie, 
Dla mnie żony nie bedzie1. 

(Aniela Masalowa) 

3651. Słc. Od m. Lachowicz i Klecka (w. Szczasnowicze) 

Zgivo 

0 pa-świ-ła %a-sia lco-ni, Ku — pa—^a-sie sa-maumo-ry. 

Traj ra, ti draj- raf ti ta — a — ro, ra taj daì 

O paświła Kasia koni, 
Kupałasie sama u mory, 
Traj ra ti, draj ra ti, ta ra taj da! 
Jechau Jasiek iz kaścioła, 
Zaniau koniki da dwora. 
Kasia koni wykuplała, 
Dwa talary darawała, 
Dwa talara: adzin nowy, 
Druhi stary. 
Zabierz, Kasieńko, da siebie, 
Ja przyjade sam do ciebie. 
Ni jedź, Jasieńku, u nidzielu, 
U mienie mienże-ż (sic) da raboty. 
Ni jedź Jasieńku u sybotu, 
U mnie dużo jest roboty; 
Pryjedź, Jasieńku, u nidzielu, 
U mienie mienże-ż (sic) da raboty. 
Pryjedź, Jasiek, pamaleńku, 
Ni brzonkajże-ż padkówkami. 
Och, miībj ojciec wielma dysza, 
A mamunia uszystka słysza. 

I ustań, stary, ustań, nieboża, 
Chtoś tam u Kasi u kamorze! 
Pokul stary z łożku uzruszyu, 
Jaś ad Kasieńki wyruszyu. 
Wyszou Jasiek na ganeczek, 
Ścisnuu Kaśku za ruczeńku: 
Bywaj, bywaj Kasia zdrowa, 
Ja kawaler, a ty udowa! 
U mienie nie takie bywali, 
Jeszcze udowaj nie nazwali. 
A ty jedna nŭoczka naczawau, 
I to udowaju nazwau! 
Wyjdzi, Kaśka, na rynaczak, 
Bedziem targować czepeczek. 
Kasie czopeczek (sic) targawała, 
Jena łzami abliwała: 
Jak ja była młoda panna, 
PendzaUście chłopcy za mno; 
Ciepier mienie nie wiedziecie, 
Jak na renku płacze dziecie. 

(Aniela Masalowa) 

1 Lud w tej okclicy oprócz pcwyższej jeszcze tylko trzy inne pieśni polskie śpiewa, mianowicie: (2) O, 
paświla Kasia koni, kupała się sama w morzu, (3) Jak ja iszou da dzieuczyny, świecić miesionc wysoko, (4) Och, 
u ogrodeczku ogrod brukawany. fdopisane później:] N.B. Śpiewają nierównie wiccej, np. Jak ja iszed do 
dziewczyny. 
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3652. Słc. Od m. Lachowicz 
M i e r a i e 

jaU ja i szou da dzieu — czy ny 

su)ie-ci$ onie — siac u>y — so— %o, jalć ja • od jej 

po - wra — ca— ?em, je - na pa trzy przez, o - lcno. 

Jak ja iszou da dzieuczyny, 
Świecić miesiac wysoko; 
Jak ja ad jeje powracalem, 
Jena patrzy przez okno: 
Wróć sie, uróć sie, moj kochany, 
Czym ja ciebie uhniewiła ? 
Oj, nie uróce da ciebie! 
Uczoraś byłem pad akienkam, 
A tyś miała drugiego. 
Och, nie uważaj, moj kochany, 

Och, nie uważaj na tego! 
Choć ja stała, razmoulała, 
Ciebie kocham jednego. 
Woda płynie, brzegi myje, 
Serce-ż moje tensknieje. 
O u gaiku, u tom zielonym, 
Tam ptaszenta śpiewajo, 
O szczaśliwa ta osoba, 
Chto kochania nie znaje. 

(Aniela Masalowa) 

3653. Słc. Od m. Lachowicz i Klecka(w. Szczasnowicze) 

W o l n o 

Och i u u>o- £»TO — de — cz.^-u o- ęrod biu - A,o - xuo. — mxj, 

da ćh,toi je - go ioy - hru.- 'ko - •wał'' Toz •moj jaì lco - cha nv •' 

Och, i u wagródeczku ogród brukowany, 
Da chtoż jego wybrukował ? 
Toż moj Jaś kochany! 
U mojem agródeczku, oj, rosno goździki, 
Och, zakładaj, muoj Jasieńku, 
Swe wrone koniki! 

Nima komu założyć: 
Ani przyjaciela, 
Ni furmana, ni lokaja — 
Przepadła nadzieja! 
Poszed Jasiek po polu 
Zbirajuczy kłosy, 
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Za im, za im śliczna panna 
Razpuściuszy włosy. 
Och, czego ty chodzisz, 
Da czegoż ty za mno ? 
Było, było utenczas chodzić, 
Jak ty była panno. 
Trzeba było nie chodzić 
Przez dwiīor da kaścioła, 
Da nie miałab na renku 

Małoho sakoła. 
Trzeba było chodzić 
Przez ciasne hułeczke, 
Tahdy byłab piekna panna, 
Śliczna panieneczka. 
Pójde da kaścioła, 
Da stanu za drzwiami; 
Jak ja spójrze na panienki, 
Obleje sie łzami. 

(Aniela Masalowa) 

3654. W. Od m. Hnieznej (w. Kusińce) 
Mìernie 

ra - je-cha,-ła na Kir-masK, za- sta,- wi — łct, ku-ry paśc; 

pa — si Tcu- ry, %a- lco- szy, że — by ni— ckto ixie. sjyło-szyt. 

Pajechała na kirmasz, 
Zastawiła kury paść: 
Pasi kury, kakoszy, 
Żeby nichto nie spłoszył! 
Niszczęnśliwa kana 
Przyleciała zrana, 
Spuściłasie z góry, 
Papłoszyła kury. 

A moj monż bardzo zblad, 
Do sonsiada ledwie wpad: 
A moj ty sonsiedzie, 
Czy był kiedy w biedzie ? 
A mojże-ż ty kumie, 
Jeszcze gorsza u mnie! 
Moja bija i łaje, 
Płakać mi nie daje. 

(Stefka Znajdzińska) 

3655. N. Od m. Snowa (ok. Studzienniki) 

Jak1 ja szedłem do panienki, 
Świecił miesiąc wysoko; 
Jak ja od niej powracałem, 
Ona patrzy w okienko. 

Odszedłem ja przez trzy kroki, 
Ona wołać zaczęła: 
Wróć się, wróć się mój kochany! 
Czym ja cie rozgn iewała ? 
itd. 

(J ulja Chcmiczowa) 

1 Tr. Melodia zapisana w Naczy tej samej treści 
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3656. N. Od m. Snowia (ok. Studzionki) 

T e m p o p o l o n e z a 

0 <pod V)ar-sxa-u)o, o pod War-sza-wo na rpo— 2u 

tvy je-żdxał ja, - sio, toy je-żdżał ja-ōio na %o — niu. 

O pod Warszawo na polu 
Wyjeżdżał Jasio na koniu, 
Za nim Zofija dziwuje, 
Z lilieji wianek sznuruje. 
Zaczekaj, Jasiu, godzine, 
Z lilei wianek dowije. 
Nie mam ja czasu czekaci, 
Trzeba za panem spieszaci. 
Dopędził Jaś pana pół boru, 
Postała rosa na koniu: 
Gdzież ty, Jesieńko, zabawił, 
Co mego konia zmardował? 

Byłem ja, panie, u Zofii, 
Czekałem wianka z lilei. 
Lepsza ty sługa jak pan, 
Z lilei wianka ja nie mam. 
Łapajcie Jasia, łapajcie, 
U żelazny łańcuch usadzajcie! 
Skoro Zofija usłyszała, 
Siedem mil za noc ujechała. 
Skoro Zofija przybyła, 
Kamieniem łańcuch rozbiła. 
Pójdziem, Jasieńku, szlub brać, 
Ja na cie będę zarabiać. 

(Julja Chomiczowa) 

3657. N. Od m. Snowia (ok. Studzionki) 

Tempo m a z u r k a 

JLa-ła pia — szali, la ta, l<.o-ło ma— go sa <2u, 

a īu- dxie ga da ją, że nie marn, po sa gu. 

Lata ptaszek, lata 
Koło mego sadu, 
A ludzi gadajo, 
Że nie mam posagu, 
Niechaj gadajo, 
Choć że nie przestajo, 

Niech im języki 
Kołami postajo! 
Na króla gadajo, 
A król u starości. 
Nie dziw, że gadajo 
Obe mnie sierocie. 
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Wziołby panieneczke, 
Gdyby posag miała. 
Zapytajsie, durniu, 
Czyby ciebie chciała! 
Czapka pożyczona, 
Dyżurek ni jego, 
A on wypytuje 
Posagu wielkiego. 

W malinowym lesie 
Anioł panne niesie 
Na złotym łańcużku, 
W jedbabnym fartuszku. 
Przy nowym lesie 
Djabeł chłopca niesie 
Na smalanym biczu. 
Kłaniam, mój paniczu! 

(Julja Chomiczówna) 

3658. Od L. m. Wasiliszek, par. Walorka (w. Zaprudzienie) 

Dośc żyiDo.Brandziuszka 

J/a, war-szau-s%am po—— li trzy zou.-nie.-ry sto ic, 

jali sta — jać, talc sta, jać, aà irn no — ż%i oo lać. 

Na warszauskom poli trzy żouniery stoi. 
Jak stajać, tak stajać, aż im nożki bolać. 
Jeden pije piwo, drugi gorzałeczka, 
Trzeci stoi, namowia nadobna dzieweczka. 
Durna dzieuczyna, nierazumna, 
Nie bendziesz nasiła wianeczka na głowie. 
Nie benda nasiła, bo nie jestem godna, 
Hulała z dwarakami do białego do dnia. 
Nie wiele to było tego pahulania: 
Ad uczora z wieczora do białego duo dnia. 

(Jaroszewiczowa) 

3659. N. Od m. Snowa (ok. Studzienniki) 

A chto chce rozkoszy użyć, 
Niech idzie do wojska służyć. 
U wojsku rozkoszy użyje, 
Krwi sie jak wody napije. 

Dadzo jemu mundur nowy, 
A na mundur kij stalowy. 
Zapęndzo jego u koniec świata, 
Gdzie ni ojca, ani brata, 

http://zou.-nie.-ry
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Koledzy go nie ratujo, 
Jeszcze go końmi zdratujo. 
Adsyłajo do doktora, 
Doktór mówi: trumne robić. 

(Julja Chomiczowa) 

Ni żadnego przyjaciela 
Oprócz Boga Zbawiciela. 
Jak tam na wojnie ładnie, 
Kiedy konstraf * z konia spadnie. 

1 zap. kamrat? 

3660. W. Od m. Porozowa (w. Kusińce) 

M i e r n i e 

Cho — dz,e ja so — %i& tak za-smu-co na, 

jalt ta, ou — ca zlłą - %a — na. Ach ja nie- szcxa — sna, 

oie-ŭna-ja dzieu-czy- na, co ja trie je — stem %.o - cha-na. 

Chodze ja sobie tak zasmucona, 
Jak ta ouca zbłąnkana. 
Ach, ja nieszczasna, biednaja dzieuczyna, 
Co ja nie jestem kochana! 
Uszystko pole pazielenieło, 
A moja pszenica nie uschodzić; 
Miała jednego narzeczonego 
I ten da mienie nie chodzi. 
Albo wy dajcie, albo wy łajcie, 
Albo wy życia adbierzcie! 
Żeby jego nie znać, żeby jego nie wiedzieć, 
Tego kochania na świecie! 
Bywajcie zdrowy, kawalerowie, 
Już ja z wami nie bende! 
Bo ja jestem wolna, 
Jak ptaszyna polna, 
Siade na kocz i jade. 

(Antoś Ahejec) 
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3661. W. Od m. Porozowa (w. Kusińce) 
Wolno 

lam. sie na rno ry zim - na — ja ivo — OCL, 

tam sie zbie-ra — ła śli — czna ćLzxev.-cx,y-na, pie-ltr*a ;a— go — da 

Tam sie na mory zimnaja woda, 
Tam sie źbierała śliczna dzieuczyna pienkna jagoda. 
Pryszou da jeje kawaler młody: 
Choćmy, dziewczyno, serco jedyno, w wienkszy jagody. 
Boj sie ty Boga, nie pojde s tobo, 
Dzień sie minaje, nocz nastupaje, mnie wielka droga. 
Pojdźmy dzieuczyno u wiszniou sadoczek, 
Dam tabie hruszek pouny chfartuszek i puojdziesz sobie z Boham. 
Już nastupaje pou cwierci roku, 
Akazywajucsa, adzywajucsa hruszki u boku! 
Kiedy ja dotknuł do twego ciała, 
Żeb maja dusza tak u niebi stała! 
Kiedy ja dotknuł do twego ciała, 
Treba było mieci, treba było trymaci duże polano. 

(Antoś Ahejec) 

3662. N. Od m. Stwołowicz (w. Haciszcze) 

Tempo krakotuiaka 

0 Bo-żà "*noj, Bo żà, ÌCLIC ra—bić nie ckce sie, 

spoj-rze na. sło-ne cxko, ci ivy— so ko je—szcze. 

O Boże moj, Boże, 
Jak robić nie kce sie! 
Spojrze na słoneczko, 
Ci wysoko jeszcze. 

Wysoko i daleko 
Jak lisrek na klonij 
Chtoż mnie pożałuje 
U tej dalekiej stronie? 
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Ni ojca, ni matki, 
Ani przyjaciela, 
Tylko jeden Pan Bóg, 
Na duszy, na cieli. 
O biedna ja, jedna 
Jak ptaszyna u lesi. 
Mam u Boga nadziei, 
Że mnie stąd wyniesie. 
Wyniesie, wyniesie 
Na ojcouskie pole, 
Tam sie nie rozweselu 
Smątno serco swoje. 

Na ojcouskim poli 
Ptaszęta śpiewajo, 
A biednej siroci 
Źle ludzie gadajo. 
Gadajo ab królu, 
Że chodzi u złoci, 
Jak nie będo gadać 
A biednej siroci ? 
Gadajo, gadajo, 
Niechaj nie przestano, 
Majo swoje dzieci, 
Niechaj pamiętajo. 

(Uljana Klinkiewicz) 

3663. W. Od m. Porozowa (w. Hornastajewicze) 

Tempo maz,ura 

ja,lt ja- je chał da su>a— je. V,a- — c h a n - l c i 

swie-cił m,ie — siąnc toy-so — %o [o —na sta, t a , 

ga -ła-v!ki ła-mcL- ła, wten-czasjon àył z"tnar-iioio-ny.j 

Jak jechał da swaje kachanki, 
Świecił miesiąnc wysoko. 
Ona stała, gołązki łamała, 
Wtenczas jon był zmartwiony. 
Odjechał o stoi, o dwoi, 
Ona ślicznie wołała: 
Wróć sie, wróć sie, moj miły kochanku, 
Czem ja cie rozgniewała ? 
Ni wróce, ni wróce, miła kochaneczko, 
Ja ci powiem dlaczego. 

(Marysia Łamaicha) 
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3664. N. Od m. Stwołowicz (w. Haciszcze) 

na mel. krakowiaka 

Z pałnocy ustała, 
Nad wodo wałałam: 
Ach, Boża jedyny! 
Nad wodo wałałam: 
Przewoźniczku młody, 
Przewieź mnie przez wode! 
Przewoźniczek wiezie, 
A dziewczyna płacze: 
Czym ja cie zapłace? 
Czy talarem płacić, 
Czy wianeczèk stracić ? 
Talarom zapłacić — 
Talar drogo bendzie, 
A wianeczek stracić — 

Mnie ni honar bendzie. 
Zobacz, dziewczyno, 
Jak ta rybka skacze; 
Nie jedna dziewczyna 
Pa wianeczku płacze. 
Zobacz, dziewczyno, 
Jak woda szturmuje; 
Nie jedna dziewczyna 
Biez wianka szlubuje. 
Brudna woda, brudna, 
Nidaleko studnia; 
Zakochać sie łatwo, 
Odkochać sie trudniej. 

(Uljana Klinkiewiczowa) 

3665. N. Od m. Horodyszcza i Stwołowicz (w. Miedzieniewicze) 
Tempo krakovuia-ka 

0 Bo że rnèj, Bo że, co na rno — im ży ciu. 

We - sa — łobc na tv)a, — rzy, a. srrvu, — telc u za - lcry ciu. 

0 Boże moj, Boże, 
Co na moim życiu! 
Wesołaść na twarzy, ì , . 
A sroutek u zakryciu. J 
Serco zausze płacza. 
Miejże na mnie litaść, 
Niebo najłaskausze! 
Spodobałaś i mnie, 
1 cztery kolory: 

Zielony, różowy, 
Biały, szafirowy. 
U ktora strona kocham, 
To ja spojrzać musze. 
Lecz, kochana dusza, 
Za blond twoje włosy 
I oczy niebieskie 
Nie mieniałbym ciebie 
Na perły króleskie. 

(Franciszak Barys) 
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3666. N. Od m. Horodyszcza i Stwołowicz (w. Miedzieniewicze) 
D o ś c żyuuo 

Pod War-sza— wo na po— ìu, je- dzie ja— sien — lco 

•na %o - niu. Tum ta dra ri ra,. tum, ta dra, 

<tri ra, je — dzie ja — sie,ń tco n,a %o — niu! 

Pod Warszawo na polu 
Jedzie Jasieńko na koniu, 
Tum ta dra ri ra, (2 r.) 
Jedzie Jasieńko na koniu! 
Panna Zofija stojała 
I z lilii wianak wiła, 
Tum ta . . . itd. 
Zaczekaj, Jesieńko, jeden czas, 
Pokul razkwitnie u polu kwiat, 
Tum ta . . . itd. 
Nie maju czasu czekaci, 
Trzeba za panam ruszaci, 
Tum ta . . . itd. 
Oj, Jaś za panem pendzaje, 
Dohnał Jaś pana u poł boru, 
Tum ta . . . itd. 
Popała rosa na koniu. 
Dzież to, Jesieńko, tak bawił, 
Co mnie konika zamorył? 

Tum ta . . . itd. 
Był ja, panoczku, u Zofii, 
Czekał ja wianka iz lelei, 
Tum ta . . . itd. 
Ty jest piekniejszy sługa jak ja pan, 
Ty majesz panienku, ja nie mam, 
Tum ta . . . itd. 
Wieleu pan Jasia złapaci, 
U żelezny łancu[c]h zakuci, 
Tum ta . . . itd. 
Zaczekaj, panoczku, jeden czas, 
Budu list pisać k Zofiji, 
Tum ta . . . itd. 
Panna Zofija prybyła, 
Kamieniam łancuch razbiła, 
Tum ta . . . itd. 
Kamieniam łancuch razbiła, 
Jasia z niewoli puściła, 
Tum ta . . . itd. 

(Franciszek Barys) 

3667. Sk. Od. m. Suchowoli (w. Chodorówka) 
na mel. „Poleciała przepióreczka w proso . . ." 

Z mojej łąkì bystra woda ciecze, 
Ni wykosisz, prostaku człowiecze! 
Z mojej łąki bystra woda płynie, 
Na te łąka trzeba dwaranina. 

Moja łąka tak mocno urosła, 
Nie koszona była, nim ja sama poszła. 
O, jakże ja poszła zamąż 
Stała wytłuczona zaraz. 

(Antoni Dzieżko) 
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3668. Sk. Od m. Suchowoli (w. Żochowo) 
na mel. „Oj pad hajem, hajem . . . " 

Pijaeka 

Gospodarzu nasz, 
Piękne córki masz! 
Będe jęczał, będe klęczał, 
Aż mi jedne dasz. 
Gospodarzu nasz, 
Nima wodki u nas! 
Waźmi żyta mierku, 
Schadzi pa harełku. 
Tu dziś nasze koło 
Bawi sie wesoło, 
Kiedy widzi u gospodarza 
Nie zmarszczone czoło. 
Gospodyni nasza 

Niesie wódki flasza, 
Niesie syr, niesie masło — 
To zakąska nasza. 
Gospodyni nasza, 
Piękna córka nasza[!]! 
Będziem stać u proga, 
Będziem prosić Pana Boga, 
To i będzie nasza. 
Tu dziś nasze koło 
Bawi sie wesoło, 
Kiedy widzi gospodarza 
Nie zmarszczone czoło. 

(Jan Dzieżko) 

3669. W. Od m. Zelwy (ok. Krzesla, Bouble itd.) 

Z1 tamtej stroneczki 
Tej bystrej wody 
Zbierała panna 
Czarne jagody. 
Tam je zbierała, 
Tam spoczywała, 
Bo sie nikogo 
Nie spodziewała. 
Przyjechał do niej 
Janulek młody: 
Oddaj, panienko, 
Czarne jagody! 
Z konika zbryznoł, 
Za rączke ścisnoł: 
Pojdziem, panienko, 
Pojdziem nad Wisło! 
Ona krzykneła: 
Rety! Dla Boga! 
Słońce zachodzi, 
Daleka droga! 

Toż ja, panienko, 
Toż ja nie zbojca. 
Wzioł jo za rączka, 
Zeszli z gościńca. 
I szła do domu 
Gdyby lileja, 
On za nio krzyknoł: 
Pojda do ciebie! 
Panienka na to 
Nic nie wyrzekła, 
Rzuciła chustka, 
Do dom uciekła. 
W domu śpiewała 
Albo płakała, 
Swego Janulka 
Uciąż wyglądała. 
Wejrzała w okno — 
Do sadu droga; 
Wejrzała drugiem, 
Westchła do Boga; 

1 W Sokólskiem na tę samą nutę 



404 PIEŚNI POLSKIE 

Wejrzała trzeciem — 
Jesieńko jedzie! 
Ej, cóż za radość 
Dziś u nas bendzie! 
Ona do jego 
Uraz zagadała, 

On kiwa chustko, 
Któro mu dała. 
Nie kiwaj, Jasiu, 
Chustko po płocie, 
Matka zobaczy, 
Będzie w kłopocie. 

3670. Sk. Od m. Suchowoli (Tryrecz, Pałamin) 

Zyu,iej 

ChcićL-ia, pa-ni pi—wo pić, mie oy-ło %o—mu to—czyć. 

śtol Tto! %o! W ho! J/ie ly-ło ka — mu to - czyc. 

Chciała pani piwo pić 
Nie było komu taczyć, 
Ho! ho! ho! ho! ho! 
Nie było komu taczyć! 
Poszedł pan do piwnicy 
Pani piwa taczyci, 
Ho! ho! ho! ho! ho! 
Pani piwa taczyci! 
Pan z piwnicy powraca, 
Źołnierz panio obraca. 
Pyta sie pan u pani: 
Z kim gadała asani? 
Ja do świecy gadała, 
Świeca palić nie chciała. 
Pyta sie pan u pani: 
Czyj to mundur na ścianie? 
Jechał żołnierz z Lublina, 
Napił miodu i wina 
I nie miał czym zapłacić, 
Musiał mundur zastawić. 
Pyta sie pan u pani: 
Co to łożeńko stargane? 

Kotka myszki łapała 
I łóżeczko stargała. 
Pyta sie pan u pani: 
Kto to stoi za drzwiami? 
Stoi żołnierz ubogi, 
Zaszedł pytać sie drogi1, 
Trzeba jemu dukat dać 
I na droga wyprawić. 
Pan sie nad nim zmiłował 
I dukata darował. 
Siadł na konia, wywinoł: 
Chwała Bogu, nie zginoł! 
Jak wyjechał na przedmieście, 
To zaśpiewał tako pieśń: 
Cztyry nocy z panio spał, 
Jeszcze pan dukata dał. 
Pani w ganeczku stojała 
I ta piosnka posłyszała: 
Cicho, żołnierz, nie śpiwaj, 
Co ci pan dał, to schowaj! 
Ja sie pana nie boje, 
Co mi pan dał, to moje! 

1 v. połamał mu koń nogi 
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3671. Sk. Od m. Odelska (w. Puciłki) 

Mazurek na mel. nr 238 

Dziewczyno moja, 
Napoj mnie konia! 
Ja nie będe konia poić, 
Nie żona twoja! 
Choć nie żona, 
Ale panienka, 
Wyciągni wody 
Choć poł wiaderka. 

Koń wode pje, 
Kopytami bje, 
Strzeż sie, moja panienko, 
Bo cie zabije! 
Choć on zamierzy, 
Ale nie uderzy. 
Biała rączka, złoty sygnet -
To mnie obroni. 

3672. Sk. Od m. Suchowoli (w. Źochowo) 

na mel. walca „Mężowie mówią o walcu źle . . ." 

Jestem1 kawaler sobie życzliwy, 
Szlachetny i sprawiedhwy. 
Wiwat, wiwat kawalerski stan, 
Żyje człowiek sobie jak pan! 
Ożeniłem się, to i chwała Bogu, 
Wziełem żoneczkę pańskiego rodu. 
Wiwat . . . itd. 
Pańskicgo rodu, świńskiego chodu, 
Nie chciała robić, musi zdychać z głodu. 
Wiwat . . . itd. 
Wczoraj mówiła, że będziesz robiła, 
A dzisiaj leżysz jako kobyła. 
Wiwat . . . itd. 
Wróć się, Marysiu, masz w domu gości. 
Otoż nie wracaj stojąc na moście. 
Wiwat . . . itd. 
Sprzedałam perły i zausznica, 
Kupiłam folwark i kamienica. 
Wiwat . . . itd. 

W tej kamienicy bieda mieszkała 
I po folwarku spacerowała. 
Wiwat . . . itd. 
Zagniewała sie żona na męża, 
Wzięła koguta, poszła do księdza. 
Wiwat . . . itd. 
Księże proboszczu, poradź mi rada, 
Co ja mam (u ?)czynić ze swoim dziadem ? 
Wiwat . . . itd. 
Naparz mu wody (i) zalej mu oczy, 
A sama przychodź choć o północy. 
Wiwat . . . itd. 
Zabierz pieniędzy i ta sama skrzynia, 
A przychodź do mnie za gospodynia, 
Wiwat . . . itd. 

i przyśpiewek na nutę kolędy 
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3673. Sk. Od m. Suchowoli (w. Dryha) 

Dajże, Boże, słońce i pogoda, 
Słońce i pogoda! (2 r.) 
Przydź, Jesieńku, 
Do mego ogroda. (2 r.) 
Nawąchasz sie 
Ziołka pachnącego, (2 r.) 
Napatrzysz sie 
Liczka rumianego. (2 r.) 
A co że mnie 
Po twej rumianości, (2 r.) 

Kiedy nie mam (ja ?) 
W tobie ufności. (2 r.) 
Ukłońże sie 
Ojcu, matce do nog, (2 r.) 
To będziesz miał 
U dzieuczynie wolność. (2 r.) 
A ja kawalerou 
Dziesięć miała, (2 r.) 
I każdemu 
Podarunek dała. (2 r.) 

3674. Sk. Od m. Suchowoli (w. Chodorówka) 

Wolno 

TTla,-bTca. cór-lci py ta ła, •ma-t"ka cor-lii py — ta—ła: 

£ %im ty, cbr- "ko, ga — da- ła,z, %im ty, cor-lio, ga — da — ła? 

Matka córki pytala: (2 r.) 
Z kim ty, córko, gadała ? (2 r.) 
Ja gadała o Janku, (2 r.) 
Gdzie pojedziesz kochanku ? (2 r.) itd. 
Gdzie pojade, to jade, 
Już do ciebie nie wróce. 
Twe chusteńki powróce, 
Pod konika podrzuce. 
Ja chusteńków nie zechce, 
Koń nożkami podepcze. 
Wiele, Kasiu, nadała, 
Co powrócić kazała ? 
Dałam tobie całych sześć, 

Co ode mnie, Jasiu, chcesz ? 
Pierwsza dałam jedwabna, 
Dla cie, Jesieńku, ładna; 
Druga dałam z kwiatami, 
Nie wie siostra z bratami; 
Trzecia dałam we złocie, 
Nie wie matka ni ojciec; 
Czwarta dałam zielona, 
Jedź, Jasieńku, na wojna; 
Piąta dałam wyszyta, 
Żeb cie, Jasiu, zabito; 
Szusta dałam bielawa, 
Zeb cie, Jasiu, nie znała. 
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3675. Sk. Od m. Suchowoli (w. Chodorówka) 
Tempo kol^dy 

Vójdi,wo-īi %u >pi&r—-wszy, trze-ha dzìe •—• ciorn toie-r—szy. 

śiej loc,-łe rna - j"e da usie o- sirn. pa- ia- wy-je 

Hej, wałeż rnaje, 
Da usie osim palawyje! 
Puojdź, woliku pierszy, 
Trzeba dzieciom wierszy, 
Hej, wałe maje, 
Da usie osim paławyje! 
Puojdź, woliku drugi, 
Poopłacać długi, 
Hej, wałe maje, 
Da usie osim paławyje! 
Puojdź, woliku treci, 
Treba posah dzieciam, 
Hej . . . itd. 
Pŭojdź, woliku czwarty, 
Przegrałem cie w karty, 

Hej . . . itd. 
Puojdź, woliku piąty, 
Pooczyszczać kąty, 
Hej . . . itd. 
Puōjdź, woliku szosty, 
Na ubiory siostry, 
Hej . . . itd. 
Pójdź, woliku siodmy, 

Hej . . . itd. 
Pojdź, woliku osmy, 
Pospołu my rośli, 
Hej, wałeż maje, 
Da usie osim paławyje! 

3676. Sk. Od m. Suchowoli (w. Chodorówka) 

Jak ja jechau do swej dziewczyny, 
Świecił miesiąc wysoko. 
Ona stała, w okienko spojrzała, 
Czy odjechau daleko? 
Ej, odjechał o stai odnoi — 
Ona jego wołała: 
Uróć sie, uróć sie, Jesieńko kochany, 
Czym ja cie rozgniewała? 

Oj, nie uroce, Kasieńko, nie uroce, 
Sama ty wiesz dlaczego. 
Jak ja stojał u ciebie pod okienkiem, 
To ty miała innego. 
Nie ważaj, moj ty Jesiuleńku, 
Co ja z nim rozmawiała, 
Ciebie, Jasieńku, jednego, 
Ciebie tylko kochała! 
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U ogrodzie, u ogrodeńku, 
Stoi jawor zielony; 
Jak ty z niego gałonzki łamała, 
Wtedy ja był zgoniony. 

Ej, u agrodzie, dej w ogrodzie 
Stoi sucha leszczyna; 
Ty, Jesieńku, krokowski poddany, 
A ja wolna dziewczyna. 

(Jan Dzieżko) 

3677. Sk. m-ko Suchowola 
Krakowiak1 

Pada deszczyk, pada, 
Konikowi ślisko; 
Powiedajo ludzi, 
Źe kochanie blisko. 
Jak morze głęboko, 
Tak niebo wysoko, 
Tak moje kochanie 
Ode mnie daleko. 
Uważaj, Jesieńku, 
Wiele gwiazd na niebie; 

Jak ty ich policzysz, 
To pojdo za ciebie. 
Weź, Kasieńko, kamień 
I rzuć go na woda, 
Jak on bcdzie pływać, 
Ożenie sie z tobo. 
Gdzie ty, Jasiu, widział, 
Żeby kamień pływał ? 
Kiedy mnie nie kochał, 
Na co u mnie bywał ? 

3678. Sk. Od m. Suchowoli (w. Poświętno i Kapciówka) 
. ^Volniej 

'jcu-sien,-ìco je,— dzie,Óia,-sien-ka, pie-T,e. On do nièj ga— da,, 

Z y t u o . P r z e g r y w k a p o k a ż d e j z u > r o t c e 

Jesieńko jedzie, Kasieńka piele, 
On do niej gada, ona sie śmieje. 
Było nie rąbać suchej leszczyny, 
Było nie kochać młodej dziewczyny. 
Sucha leszczyna u ogniu spalona, 
Młoda dziewczyna z wianka zwiedziona. 

Moja Kasieńko, naucz sie robić, 
Bo cie nie weźmie żaden królewicz. 
Oj, weźmie, weźmie garbarczyk młody. 
Będziesz ciągała skóry do wody, 
Będziesz narzekać na swoje wrogi. 

1 Tempo wolniejsze bez zacięcia zwykłego krakowiakowi 
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3679. Sk. Od m. Suchowoli (w. Chodorówka) 

Zvuavuo 

Czte-ry "ko- ni ja sio miał, wszy-sù,ie czte- ry 

pod %o wał, wsxy -, stltie czte — ry 

pod — lio — wy, ta — lar %i — ty, go — to %uy. 

Cztery koni Jasio miał, 
Wszystkie cztery podkował. 
Wszystkie cztery podkowy, 
Talar bity gotowy. 
Nie jedź, Jasiu, do wdowy, 
Bo koń pobije podkowy. 
Nie jedź, Jasiu, do starej, 
Bo ci koni przystano. 

A jedź, Jesieńku, do młodej 
Ślicznej, pięknej urody. 
Koni młoda poznali, 
Wszystkie cztery zarżali. 
Cicho, koni, nie rżycie, 
Napase was na życie, 
A sam siąde pod miedzo, 
Póki koni podjedzo. 

(Paulina Dzieżkówna) 

Wol r io 

3680. W. Od m. Łyskowa (w. Kowalowce) 

Pod ho — rarn so srut go rza ła, 

pad jej pa — nien lca sta •— ja. ła. 

Pad boram sosna bażała1, 
Pad jej panienka stajała. 
Ź jeje skierki padali, 
Pa joj chłopczęta płakali. 
Adzin Jesieńko ni płakau, 
Da jon Kasieńku pamyszlau, 

Pamyszlau jon na dwoje: 
Ci cibie zradzici, ci nie? 
Zradziuszy cibie tak marnie — 
Chto ciebie sirotu prygarnie? 
Oj, ni prygarnie ociec, mać, 
Zradziuszy ciebie muszu brać! 

1 gorzała 
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3681. Sk. Od. m. Suchowoli 

Wolno 

Tfla — ry - n,ia ży ła, ro %o— cxa %y ia. 

Zyu?iej 

wzia— ła Iton-dzie-'le po VJSÌ cho-dzi — ła; to przen-dzie, 

to mo - ta, to rm.o - jej 7/īa - ry - n,i ro — bo — ta 

Marysia żyła, robocza była, 
Wzięnła kondziele, po wsi chodziła. 
To przendzie, to mota — 
To mojej Maryni robota. 
Wzięła skrypeczke i benbelisko, 
Pognała gąski na trzęsawisko. 
To grała, bębniła, 
Aż swoje gąseczki straciła. 

W bęben biła, gąski straciła, 
Coż ja nieszczęsna będe robiła? 
To woła, to płacze: 
Czem ja za gąski zapłace? 
Jedzie Jesieńko z Ostrej Doliny, 
Pędzi gęsiątka dla swej Maryni. 
A co masz? Co mi dasz, 
Com ja twoje gąski wynalaz? 

(Feliks Dzieżko) 

3682. Sk. Od m. Suchowoli 

Wolno 

/Sta~ła nam sie no- VJÌ — na, sta-ła narn sie no — wi — na, 

pa~ni pa — na za — 'bi — ła, pa-ni pa—na za — "bi ła. 

Stała nam sie nowina, (2 r.) 
Pani pana zabiła. (2 r.) itd. 
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3683. Sł. Od m. Różany (ok. Radziwiłłowicze) 

Wolno 

Oj gdzie ty po-je — ŭziesz, 0 Zg —< siu rnoj pa — nie? 

Po- ja,- da że-nió sie, ma — mxt,-—Vu %0—ch.a—nie. 

Oj, gdzie ty pojedziesz, Olesiu, moj paaie? 
Pojade sie żenić, mamulu kochana! 
Żeby co dobrego, Olesiu, mój panie! 
Kiedy1 malowana, mamulu kochana! 
Oleś jedzie, jedzie, koń pod nim harcuje, 
Siedzi Marynia w oknie, trzewiczki sznuruje. 
Rzuciła kluczyki swojej służebnicy, 
A sama pobiegła prędzej do piwnicy. 
Mamulu, mamułu, bądź Olesiu rada, 
Zawiń sie czemprędzej i koła obiada! 
Dla mego Olesia służeczek czemlepszych, 
Dla mego Olesia choć woła karmnego. 
Maryniu, Maryniu, co sie tobie stało, 
Co sie tak Olesia prostaka wpodobała ? 
Mamulu, mamulu, na to ni zważajcie, 
Co do mnie należy do skrzyni składajcie. 
Skrzynie i z sukniami bodaj ni znosiła! 
Szkatuła z piniędzmi bodaj ni spożyła! 
A konie bodaj, bodaj ni zjeździła! 
Marynia z Olesiem, żeb niedługo żyła! 
Marynia z Olesiem stali na kobiercu: 
Olesiu moj panie, jak ciężko na sercu! 
Marynia z Olesiem wyjechali z ojcowskiego dworu. 
Pyta sie Marynia Olesia: dzie fartuna twoja ? 
Moja fartuna: cztyry miłe lasu do mego popasu, 
Piąta mila pola, tam fartuna moja. 
Podajcież mi kałamarz i pióro złociste, 
Będe opisywać Ołesiowi wszystko. 
Skrzynie i z sukniami na mnie układajcie, 
Perły, dyjamenty na kościół oddajcie, 
Szkatułe z piniędzmi sami spożywajcie. 
A konie, pojazdy matcy adsyłajcie, 
Matcy adsyłajcie, wieczny ukłon dajcie. 

kieby? 
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3684. W. Od m. Międzyrzecza (ok. Rudziewicze) 

Wolno 

J\fad wo-do w wie-czor - nej -po rze za. gąn—slia.— mi 

cho — dzì-ła, <pa ster-Va èli — czria jalc %o rza 

talc $we gąn — ski wa, — hi-ła; fojdh — cież, pojdź — ci<s, 

gąn — s%i mo je, pojdz — cież, pojdz — cie do do-mu! 

Nad wodo w wieczornej porze 
Za gąnskami chodziła 
Pasterka śliczna jak zorza, 
Tak swe gąnski wabiła: 
Pójdźcież, pojdźcie, gąnski moje, 
Pójdźcież, pojdźcie do domu! 
Noc nadchodzi, ja sie boje, 
Bronić mnie niema komu. 
Coż ja poczne sama biedna, 
Ni mam ojca, ni matki. 
Oboje śpio w ciemnym grobie, 
Łzy mi dały za spadki. 
Pojdźcież, pojdźcie . . . itd. 

W wolnościm sie urodziła 
Pod rządem dobrej matki, 
Sprzyjam temu, komum miła, 
Nie zwabio mnie dostatki. 
Pojdźcież . . . itd. 
A tak chodząc za gąnskami 
Rączki swoje łamała, 
Myjąc twarz gorzkiemi łzami, 
Tak swe gąnski wołała: 
Pojdźcież, pojdźcie, gąnski moje, 
Pojdźcież, pojdźcie do domu! 
Noc nadchodzi, ja sie boje, 
Bronić mnie niema komu. 

(Kamila Kołlupajlanka) 

3685. W. Od m. Międzyrzecza (ok. Rudziewicze) 

Miern ie 

Tam %a, je - zio rem, %a by-stro wo-do zbie— ra, dzie-wczy-na. 

z,oie. m je — dy —na, dro— "bne ja go dy. 
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Tam za jeziorem, za bystro wodo, 
Zbiera dziewczyna, zbiera jedyna1 

Drobne jagody. 
Ona zbierała i tam błąkała, 
Nikogo do sie nie spodziewała. 
Przyjechał do niej kawaler młody: 
Dalej, dziewczyna, dalej, jedyna, 
W drobne jagody! 
Ona sie prosi: puść mnie dla Boga! 
Noc mnie nadchodzi — daleka droga! 
A ja przy tobie strażniczkiem będe, 
Cichutko zasne, chrapać nie będe. 

(Teresa Kołłupajlina) 

3686. W. Od m. Zelwy (w. Rudziewicze) 
na mel. „Handzia lubka, Handzia . . . " 

Miłe słońce, służko Boga, 
Dokąd była twoja droga? 
Gdzież tak długo zabawiało, 
Kiedyś z nami sie rozstało? 
Za lasami dalekiemi, 
Za wodami głębokiemi; 
Ogrzewałem tam pasterzy, 
Biednych ludzi bez odzieży. 

Służko Boga, o słoneczko, 
Gdzieś spoczeło zmordowane? 
Kto ci skrzesał ogień zrana? 
Kto wieczór usłał łóżeczko? 
Jutrzenka ogień skrzesała, 
Wieczornica pościel słała. 
Oj, mam znoje, mam trosk wiele, 
Między które dary dziele. 

3687. Sk. Od m. Suchowoli (w. Chodorówka) 
na mel. nr 3674 

Cztery koni Jasio miał, (2 r.) 
Wszystkie cztery kować chciał 
Na usie cztery padkowy. 
Nie jedź, Jasiu, do udowy, 
Nie jedź, Jasiu, do starej, 
Bo ci konie przystano. 

A jedź, Jasiu, do młodej 
Pięknej, śHcznej urody. 
Konie na most wleciały, 
Wszystkie cztery zerżali. 
Cicho, koni, ni rżyjcie, 
Napasu ja was u życie. 

(Antoni Dzieżko) 

1 v. serco jedyna 
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3688. L. 

Wolr io 

Bie — da, bie-da z tyra ja-sien— "kiem co on sto — i pod o-lcien-liiem. 

C?AI od Bo — ga, czy od Izc -— dzi, jalc ja %a— sne, on rnrde ou— dzi. 

Bieda, bieda z tym Jasieńkiem, 
Co on stoi pod okienkiem. 

Czy od Boga, czy od ludzi, 
Jak ja zasne, on mnie budzi. 

3689. L . 

D o s c ż,yu)o 

IX sta— ro — s t y Tflar- ci — na 'pie — %na $o — zia 

K 

azie-wczy-na, ?i.e), ^j> "pie- %na jo—%ia dzie-wczy-nal 

U starosty Marcina 
Piekna Józia dziewczyna, 
Hej, hej, piekna Józia dziewczyna! 

(Antoni Dzieżko) 

3690. W. Zaścianki 

Szumiała dąbrowa, 
Polacy jechali 
I mego Jasieńka 
Z sobą namawiali: 
Jedź, Jasieńku, z nami, 
Konik osiodlany. 
Przy kim mnie porzucisz, 
Mój Jasiu kochany ? 
Porzucę ja ciebie 
Temu, co na niebie. 

Za roczek, za drugi 
Powrócę do ciebie. 
Już roczek się kończy, 
Na drugi się toczy, 
U mojej Kasieńki 
Zapłakane oczy. 
Wyszła na hułeńke: 
Polacy już jado, 
A mego Jasieńka 
Konika prowadzo. 
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Prowadzo, prowadzo 
Żałobo okryto, 
To mego Jasieńka 
Na wojnie zabito! 
Zabito, zabito, 
Jeszcze poraniono, 
Czerwono kitajko 
Rany zawieszono. 
Nie płacz, panno, nie płacz, 
Nie żałuj tamtego. 
Trzy tysiące jedzie — 
Wybierzesz jednego. 

Źebym wybierała 
I nadwybierała, 
Nie było, nie będzie 
Jak Jasia ja miała! 
Żeby was tu było 
Jak wiszeń na wiszni, 
Nie było, nie będzie 
Jak mój Jaś najmilszy! 
Żeby was tak było, 
Jak na morzu piany, 
Nie było, nie będzie 
Jak mój Jaś kochany! 

3691. W. Zaścianki 

Dziewczyno moja, 
Napoj mnie konia! 
Nie będe poić, 
Nie żona twoja! 
Chociaż nie żona, 
Ale, serdeńko, 
Daj koniu wody 
Chociaż z wiaderko. 
Koń wode pije, 

Nogami bije. 
Strzeż sie, dziewczyno, 
Ciebie zabije! 
Chociaż zamierzy, 
To nie uderzy, 
Jest biała rączka, 
Złata obrączka, 
To mnie obroni. 

3692. W. Od m. Międzyrzecza 

Dzień dobry, dziewczyno! Czy wesoło żyjesz? 
Czy wesoło skaczesz i dla kogo tyjesz ? 
Jak wielka ciekawość twoja! 
Widzisz, masz przed oczy osoba moja. 
Prawda, że cie widze, nie wiem, co za skutek: 
Czy będe miał radość, czy niezmierny smutek? 
Zaczekaj, nim sie rozpatrze, 
Ja zostaje w domu, nie na teatrze. 
Czegoż ty sie będziesz u ludzi pytała, 
Wszak ja chłopiec młody, cóż sie tobie zdaje? 
Mnie sie zda — tego sie boje — 
Żeb nie popadła w kabały twoje. 
Będziem przysięgali z tobo na kobiercu, 
Będziem brać na pomoc Pana Boga w sercu. 
Niejeden na pomoc bierze, 
Jak zejdzie z kobierca, to drugiej wierzy. 
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3693. W. Roś 

Tęskno1 mi, tęskno, 
Sercu memu nudno, 
Kogo ja kocham 
Zobaczyć go trudno. 
Spójrze ja w okno, 
Aż wybita droga. 
Spójrze ja w drugie 
I westchne do Boga. 
Spójrze ja w trzecie, 
Aż mój miły jedzie. 
Jedzie on, jedzie, 
Tak jakby zmartwiony. 
Powiedz mi, serce, 
Powiedz, co cię boli. 
Nic mnie nie boli, 

Godzina niemiła, 
Gdzież ta przysięga 
Co przed nami była ? 
Oj, ta przysięga 
W gaiku zielonym. 
Czeszę swój warkocz 
Grzebieniem słoniowym. 
Grałbym na gitarze, 
Ale zawsze myślę, 
Ach, zawsze myśle, 
Źe nie jestem w parze. 
Rybka malutka, 
A i ta jest w parze, 
Och, ja nieszczęsna, 
Za co Bóg mnie karze! 

3694. W. Od m. Porozowa (w. Haniewicze) 

Wolrio 

Vo-wien,wie-tryk,r>o-wien, po-wień, pa-łu-dnio wy, 

•raz-wi- waj, raz-wi waj my-szli z -ma-jej gtō zoy. 

Powień, wietryk, powień, 
Powień pałudniowy, 
Raźwiwaj, raźwiwaj 
Myszli z majej głowy. 
Cienieńki listoczak 
U wysokum jawory; 
Takiego kochania 
Niech nas Pan Bóg broni! 
Cienieńki listoczak, 
Jeszcze wisić cieńszy; 

Kto sie w kim zakocha, 
Niech ich Pan Bóg złączy. 
Bysi moje, bysi, 
Nirano wam dano, 
Bysi ni wyjedh, 
A ja ni wyspana. 
Bysi ni wyjedli, 
Da za kamarami, 
A ja ni wyspała 
Za kawalerami. 

1 [pieśń] szlachecka 
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3695. W. Od Izabellina (ok. Bohdzi) 
Miernie 

Sza — tyn. dohc olłu go był sta ły, 

<x — 2e mu po sag za ma-iy, oj nie, nie, 

oj nie, nt,e, nie war-to wie — rzyc men- żczy-źnie! 

Szatyn1 dość długo był stały, 
Ale mu posag za mały. 
Oj, nie, nie! oj, nie, nie! 
Nie warto wierzyć męzczyźnie! 
Brunet dość długo był czuły, 
Ale nim nie obejrzał szkatuły. 
Oj, nie, nie! . . . itd. (jw.) 
Blondyn na kolana padał i szlochał, 
A w skryciu mężatki kochał. 
Oj, nie, nie! . . . itd. 

Szatynka rada zasmucić, 
Trochę pokochać i porzucić. 
Oj, nie, nie! oj, nie, nie! 
Nie warto wierzyć dziewczynie! 
Brunetka swym czarnym okiem 
Razi śmiertelnie swym zwrokiem, 
Oj, nie, nie! . . . itd. 
Blondynka swym warkoczem słońca 
Rada by zwodzić bez końca. 
Oj, nie, nie! . . . itd. 

3696. W. m. Wołkowysk 
» 
SredYùo 

Sie ~ ja — ła ru- ten — %u u swo-jem o - gró — deń — ku, 

ru— ta mo-ja zhu-ja.— ta, ru—ta mo-ja zhu-ja—ła. 

Siejała ruteńku u swojem ogródeńku, 
Ruta moja zbujała. (2 r.) 
Jak ja była u ojca i swojej mateńki, 
To ja wtenczas hulała. (2 r.) 
Jak poszła za tego męża przeklętego, 
To ja hulać przestała. (2 r.) 

(Stefka Znajdzińska) 

1 piosnka szlachecka 
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3697. W. Od m. Hnieznej (w. Kusińce) 
na mel. „Staś mi pierścionek przywiózł z jarmarku . . ." 

Za Ebru falo gonio spójrzenia, 
Młoda Cyganka siedziała, 
Z dźwiękiem gitary, z tkliwem westchnieniem 
Szemrania wiatru słuchała. 
Na jej szczerniałym licu od słońca 
Wyraz tęskliwy rozlany, 
A z ócz błyszczących smutek nieznany 
Jedna za drugo łzy strąca. 
Na drżących strunach oparła ręke, 
W niebo staneła spojrzeniem 
I z nowo łezko, z nowym wetschnieniem 
Tako nuciła piosenke: 
Żegnam was, żegnam, gdyż miedzy wami 
Na próżno śledze oczyma. 
Chce was powitać braćmi, siostrami, 
Sierota rodzeństwa niema. 
Żegnam was, ojce, żegnam was, matki, 
Jam swoich nigdy nie znała. 
Nikt mnie kolebki nie ubrał w kwiatki, 
Dłoń obca pierś mi podała. 
Żegnam was lasy, góry, doliny 
I ciebie, echo kochane, 
Co płacz dziecięcia i śpiew dziewczyny 
Unosisz w strony nieznane. 
Tu głos jej umilkł, gitara spadła, 
Z brzękiem sie struny zerwały, 
A twarz Cyganki jak lilja zbladła, 
Z ócz jej się łezki polały. 

3698. Sk. Od Suchowoli 
na mel. nr 2044 

Było dziewcze jak malina 
W chatce popod gajem. 
Jej usteczka jak kalina, 
Liczko kwitło majem. 
Zawsze prawie uśmiechnięte 
Były Basi oczka, 
Dla chłopców ot to przynęta — 
Wesoła jak sroczka. 

Kiedy Basia przez przełazek 
Do fary zdążała, 
To w nio niby w obrazek 
Cała wieś patrzała. 
A każdemu serce młotem 
Jakoś uderzyło, 
Trudno wypowiedzieć o tem, 
Co sie wewnontrz działo. 
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Teraz Basia chłopcou mija, 
Smutno zwiesza oczy 
I przed obraz, dzie Maryja, 
Pomodlić sie kroczy. 
Dziarski chłopiec był chatynce, 
Ale już go niema, 

On to serce skrad dziewczynie 
I dotąd je trzyma. 
Wróci ? — pyta codzień Basia 
Stokrotek w ogródku. 
Zobacze ja swego Jasia ? — 
Zapytuje w smutku. 

3699. Sk. Od m. Suchowoli 

Czarne ma rzęsy piękna Milica, 
Och, długie, że cień ich plata [!], 
Aż po ust karmin śnieżne jej lice. 
Znamy się z sobą trzy lata, 
Nie wiem zaś, jaki kolor jej oczu. 
Jeden raz tylko o prawie 
Wzrok się nie spotkał nasz na uboczu; 
Było to w polu w zabawie. 
Z chmurnych pomknęła nieb błyskawica, 
W góre spojrzały dziewczęta, 
W ziemia, jak zawsze, jedna Milica 
Miała zwrócone oczenta. 
Powstał śmiech między niemi ochoczy. 
Milico — rzekły — kochana, 
Czemu tak trzymasz spuszczone oczy 
Wciąż od wieczora do rana? 
Patrz, błyskawica rznie szlak wężowy! 
Wilą nie gonie przezroczy — 
Na to cichemi odpowie słowy — 
Trzymam spó[!]szczone wienc oczy. 

3700. Sk. Od Janowa 

Wolniej 

Cxenm. ie dwa mły— ny nie mie— īo? Czem, te dioa, 

sy ny nie ie — nio? Oj że — ni — iih sie, 

że ni — lif je-dnej pa- nien — cy zro — hi — l i . 
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Czem te dwa młyny nie młelo ? 
Czem te dwa syny nie żenio ? 
Oj, żenilib sie, żenili, 
Jednej paniency zrobili. 
Iszla dziewczyna krej młyna 
Da niosła na ręku syna. 
Oj, przyniosła go, spowiła, 
Na bystry dunaj rzuciła. 
Płyńże, moj synku, po wodzie, 
Nie znaj mateńki u porodzie 
Ani ojczeńka u pochodzie. 
Płyli rybacy po wodzie, 
Znaleźli dziecie u niewodzie. 
Ej, wywieźli go do lądu, 
Aż do Krakowa do sądu. 
A w owym mieście zagrali, 
Wszystkie panienki zebrali. 
Wszystkie panienki przed pany, 
Jedna wojtowna za drzwiami. 

Moja wojtowno, coż ci to 
Rąbeczkiem głowke przykryto ? 
Wzioł jo starszy brat za ręka, 
Oddał jo katom na męka. 
Młodszy brat miecza dobywa, 
Od kata siostra odrywa. 
Bodaj ty, kacie, nie dozdał, 
Żeb mojej siostry krew rozlał! 
Prowadźcieże mie uleńko, 
Niech sie zobacze z mateńko; 
Prowadźcieże mie gajami1, 
Niech sie zobacze z bratami; 
Prowadźcieże mie ulico, 
Niech sie zobacze z siostryco. 
Masz ty, matulu, u domu dwie, 
Karaj ich lepiej niźli mnie, 
Niech po tańczykach nie chodzo, 
Niech kawalerow nie zwodzo. 

3701. Sk. Od m. Suchowoli (w. Żuchowo, Dryha) 

Dosc żtjvuo 

ja po-ja—de do War-sza-wy, lcw-pie su — %na wał 

%a cztyr-na-scie sze-lon-ze —czlci, ja—lcìe-go ja chciał. 

Ja pojade do Warszawy, 
Kupie sukna wał, 
Za czternaście szelążeczki, 
Jakiego ja chciał. 
Ja pojade do Knyszyna 
Krawca mądrego, 
Żeby on mnie uszył żupan 
Z sukna drogiego. 
Ja zajechał do Knyszyna, 
Krawcy śniedajo, 

W pięciu jedno jajko łupio, 
A w sześciu krajo! 
O wy krawcy, wy panowie, 
Uszyjcie mnie żupan: 
Ni tak krótki, ni tak długi, 
Do samych kolan. 
Od żupana sie zostanie, 
To będzie kaftan. 
Od kaftana sie zostanie, 
Będo rękawicy. 

1 v. placami 
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A ja pojde do tej panny, 
Co w kamienicy. 
A ja pojde po zaścieniu 
W krótkim odzieniu. 

Jedna wita, druga pyta: 
Skąd to młodzieniec? 
Trzecia jemu darowała 
Złoty pierścieniec. 

3702. Sk. Od Suchowoli 

Wolno 

$łei da lco-ni war-mi,la-siu. da %o-ni, da %o ni. 

?łej po-je-dziem -pod ten ga- i% ìzie 2o- fiyì, zie —lo — ny! 

Hej, do koni warmi[?] Jasiu, 
Do koni, do koni! 
Hej, pojedziem pod ten gaik zielony. 
Tam my swoje wrone koni 
Napasiem, napasiem, 
Pod tym gajem zielenieńkim, pod lasem. 
Tam my swoje wrone koni 
Napoim, napoim, 
Tam my sobie grzeczna dama namowim. 
Jesiuleczek ogienieczek 
Rozkłada, rozkłada, 
A Antolek ostry mieczyk już wyma. 
Odcioł jemu rączke, nożke, 
I obie, i obie, 
Pochował go przy gościńcu w złym grobie. 
Siadaj, Jasiu, warmi Jasiu, 
Na moj koń, na moj koń! 
Hej, pojedziem do dziewczyny w nowy dwor! 
Hej, uczepim koniczeńka 
Do płota, do płota, 
Oj, wyniesie dama wieniec ze złota. 
Hej, uczepim konikowi 
Do grzywy, do grzywy, 
Oj, bedzie ten wieniec świecił trzy mili. 
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3703. Sk. Od m. Suchowoli (w. Dryha, Olszanka, Karpowicze) 

Wolno 

już mi się sprzy-liTzy ło u %a-u/a-ler- sl&im sta nie. 

Zyujiej 

Już trze-ha hy oy ło po-my-stec o żo nie. Wszy-sù-o mi się 

u o — czach Tiry—slì, uszy — sblto nie po 'rn°-jej my—sli, 

Wolno 

a rno-ja mysl ta — 1ca, po-jonc le — da—ja "ka. 

Już mi się sprzykrzylo 
U kawalierskim stanie, 
Już trzeba by było 
Pomyśleć o żonie. 
Wszystko mi sie u oczach kryśli, 
Wszystko nie po mojej myśli. 
A moja myśl taka: 
Pojąć ledajaka 
Dajże Boże żona. 
Żona czemnajprędzy, 
Abym ja nie cierpiał 
Takiej wielkiej nędzy. 
Bo mi nędza dokuczyła 
I roboty nauczyła. 
Och, moj mocny Boże, 
Jakże to być może! 
Choćbym do mieszczanki, 
Ona mnie zgubiłab; 
Jeszcze u łóżku leźy, 
Jużby kawa piła. 
Wystroić sie bardzo ładnie, 
Wygalować sie paradnie 
I pyta tej pani, 
Czy jej kto nie zgani. 

Choćbym do szlachcianki 
Udał sie z pozorem, 
Ona sie wynosi 
Z pycho i honorem. 
Myśli ona, że królewna, 
Lub że i senatorówna — 
Majątku nie ma tyle, 
Co prosta chłopówna. 
Choćbym do chłopówny, 
To prostego stanu — 
Wieczór tylko sobie, 
A cały dzień panu. 
Pan będzie katnym zwyczajem 
Wszystko wywijał z nahajem. 
Broń mnie, Boże, tego, 
Mnie niezw}^czajnego. 
Choćbym do krawcowny, 
Tak wielka hołota — 
Za nio nie nabierzesz 
Srebra ani złota. 
Igiełeczka u niej siedzi, 
Oj, i w głowie ono dumno, 
W myśli jej bogactwo, 
A sama chałactwo. 
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Choćbym do szewcowny, 
O niej słychać mowa, 
Przychylić sie do niej, 
Od niej słychać smoła. 
Dratewka sie cionga za nio, 
Ono chce być wielko panio, 
A tatko szewczysko, 
Włoczy sie jak psisko. 

Pomyślałem sobie: 
Żenić sie nie będa, 
Jak kochałem panny, 
Tak i kochać będa. 
Choć niejedna o mnie gada, 
Każda za mnie iść by rada. 
Wszystkie mnie kochajo, 
Za mno poglądajo. 

3704. Sk. Od m. Suchowoli 

Pou)oli 

Ja u ma-tlii je-dy-na — czka, wy-cko-wa-na jaìc pta-sze—czka, 

oj %uy-szła ja na go-ro— czltà i uj-rza-ła prze-pió-re-cz!ka. 

Ja u matki jedynaczka, 
Wychowana jak ptaszeczka. 
Oj, wyszła ja na góreczka 
I ujrzała przepióreczka. 
Przepióreczka poleciała, 
A ja biedna sie została. 
Jedzie Jasio od dębrowy 
I obaczył białogłowy. 
Mówi do służeńki swego: 
Co to idzie tak grzecznego? 
Jak to panna, to ja wezme; 
Jak to pani, pytać nie śmiem. 
Ja nie pani, ale panna, 
Nie mam shiżki, tylko sama. 

Na co pani tutaj sługi, 
Na co dwornia, na co cugi? 
Siadaj, Kasiu, do kolaski, 
Przejedziemy przez te piaski 
I pojedziem na Podlasie, 
A z Podlasia do Torunia, 
A tam będzie mojo żono. 
PrzyjechaU do kościoła — 
Jak najprędzej księdza woła: 
Mości ksicże kapelanie, 
Widzisz me szczere kochanie? 
Dajże nam szlub przy tej mien 
Bo my sie kochamy szczerze! 

3705. Sk. Od m. Suchowoli 
na mel. „Pad hajem, pad hajem, hajem zielenieńkim . . ." 

Gospodaru nasz, nasz, 
Niema wódki u nas! 
Waźmi żyta mierku, 
Schadzi pa harełku. 

Gospodynia nasza 
Niesie wódki flasza, 
Niesie masło, niesie syr — 
To pociecha nasza! 
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Tu dziś nasze koło Będe klęczał, bcde jęczał, 
Bawi sie wesoło, Aż mi jedno dasz, dasz. 
Kiedy widzi gospodarza Gospodynia nasza, 
Nie zmarszczone czoło. Piekna córka wasza! 
Gospodaru nasz, nasz, Będziem prosić pana Boga, 
Piękne córki masz, masz! Żeby była nasza. 

3706. Sk. Od m. Suchowoli (Dryha, Suchagóra, Wólka) 
na mel. „Oj, pad hajem, hajenij hajem zielonieńkim . . ." 

Na zielonym ryneczku chodziłem ja pjany. 
Otwórz, otwórz, moja miła, jestem twoj kochany! 
Nie otworze, nie otworze, bo sie Boga boje, 
Mam ja sobie najmilszego, o ciebie nie stoje. 
Panien grzecznych, panien pieknych jest na swiecie wiele, 
To jak bedziesz żenić sie, poproś na wesele. 
A jak bede żenić sie, ty nie bedziesz wiedzieć. 
A ja każe krzesło spaUć, na którym ty siedzisz, 
Krzesło spahć, szklanki pobić, z których ty wypijesz 
I talerzy powyrzucać, których używałeś. 
Wiele wełny, wiele wełny na siwej owieczce, 
Tyle cnoty i grzeczności u kużdej panieneczce. 
Wiele ości, wiele ości na jeczmiannym snopie, 
Tyle cnoty i grzeczności znajdziesz u kużdym chłopie. 
Pada deżdżyk, pada rosa po białej brzezinie, 
Kocha Jasio dziewczyneńke — szczerość nie zaginie. 
Kocha Jasio dziewczyneńke, widzi Bóg na niebie. 
A bodaj ja nożka złamał jadący do ciebie! 
Oj, wyjechał Jesiuleńko na zielona drożka, 
Oj, skręcił Jasio kark sobie, a koniczek nożka. 
Oto ja wam, panieneczki, na pamiontka daje: 
Nie wierz nigdy kawaleru, choć aniołem staje. 
Bo kawaler, bo kawaler — chitrość niepojęta, 
Gdy do panny sersonuje, jego mowa święta. 

3707. W. 

Zielona ruta, jałowiec, Razem do stołu siedalij 
Lepszy kawaler niż wdowiec. (2 r.) A jak macocha poznali, 
Bo wdowiec będzie wymawiał: Nieraz za piecem płakali. 
Ja pierwszo żone lepszo miał. Biednaż to dziewcze jak owca, 
A dzieci będo płakali: Która musi iść za wdowca. 
Jak my macochi nie znali, 
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3708. W. Od Świsłoczy 
[Tekst jak w pieśni 3503] 

3709. W. 

Oj, za jeziorem, za bystro wodo, 
Zbiera dziewczyna, zbiera jedyna 
Drobne jagody. 
Ona zbierała i tam błąkala, 
Nikogo do siebie nie spodziewała. 
Przyjechał do niej kawaler młody: 
Dalej, dziewczyna, dalej jedyna, 
W drobne jagody! 

Ona sie prosi: puść mnie dla Boga! 
Noc mi nadchodzi — daleka droga! 
Przy twym łóżeczku strażnikiem będe, 
Cichutko zasne, chrapać nie będe. 
Kiedy sie dotkne twojej pościeli, 
Bodaj mo dusze anieli wzieli! 
Kiedy sie dotkne twojego ciała, 
Bodaj dusza do nieba dostała! 

3710. W. Od m. Międzyrzecza (ok. Krzesła) 
[Tekst jak w pieśni nr 3555] 

3711. W. 

Żeby ja jeździł i w dzień, i w nocy, 
Gdyby koniowi wyleźii oczy, 
Taki musisz, musisz mojo być, 
Wole moja uczynić1! 
Przewróce ja sie złotym pierścieniem, 
Będe sie toczyć bitym gościńcem, 
Taki nie chce twojo być, 
Twojej woli uczynić! 
Oj2, majo ludzie łaskawe oczy, 
Że wypatrujo gdzie pierścień toczy, 
Taki musisz mojo być, 
Wole mojo uczynić! 
Przewróce ja sie mało rybeńko, 
Będe pływała bystro wodeńko, 
Taki nie chce twojo być, 
Twojej woli uczynić! 
Majo rybacy3 takie siateczki, 
Co wyławiajo4 drobne rybeczki, 

Taki musisz mojo być, 
Moje wola uczynić! 
Przewróce5 sie ja siwym kaczorem, 
Będe pływała bystrym jeziorem6, 
Taki nie chce twojo być, 
Twojej woli uczynić! 
Oj7, jest u ludzi takie sposoby, 
Co wydobcdo kaczora z wody, 
Taki musisz mojo być, 
Wola moje uczynić! 
Przewróce się ja gwiazdo na niebie, 
Będe świeciła8 w każdej potrzebie, 
Taki nie chce twojo być, 
Twojej woli uczynić! 
Wszak i gwiazdeczki z nieba spadajo 
Młode dzieweczki9 ich pozbierajo10, 
Taki musisz moja być, 
Moje wola uczynić! 

1 v. taki musisz ze mno żyć 2 v. Oj, mam żesz bo ja takowe oczy, Że sie przypatrze, gdzie pierścień 
toczy 3 Ojj mam żesz bo ja 4 v. wyłapujo ' v. ja sie przewróce szaro kaczeczko 6 v. 
bystro rzeczeczko 7 Ja także stane siwym kaczorem, Będę cie gonił bystrym jeziorem 8 v. służyła 
• v. chłopczyki *° Ja też mam łaske między świętemi. To mnie ta gwiazdka spadnie na ziemi 
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Przewróce sie ja dzikim gołębiem, 
Bcde siadała w lesie na dębie, 
Taki nie chce twoja być, 
Twojej woli uczynić! 
A u ja wynajde takiego dęba 
I będe szukać tego gołębia, 

Taki musisz mojo być, 
Moje wola uczynić. 
Widze, że kara do Pana Boga, 
Że ja od ciebie skryć sie nie moga, 
Taki musze twojo być, 
Twoja wole uczynić! 

3712. Od m. Międzyrzecza (w. Rudziewicze) 

Oj, trzeba sie pani matki spytać, 
Czy pozwoli przepióreczke schwytać. 
Oj, leciała przepióreczka w żyto, 
A ja za nio z fuzyjko nabito. 
Oj, leciała przepióreczka w bagno, 
A ja za nio z chusteczko jedwabno. 
Oj, leciała przepióreczka w proso, 
A ja za nio nieboraczek boso. 
Oj, leciała przepióreczka w las, w las, 
A ja za nio nieboraczek wraz, wraz. 
Oj, leciała przepióreczka w pszenica, 
A ja za nio jak pijanica. 
Oj, nìe ucieknie przepiórka, nie ucieknie, 
Bo już sokół przepiórke dosięgnie. 

3713. W. Od m. Międzyrzecza 

Oj, trudno, trudno żyć bez człowieka -
Kogo ja kocham, widze z daleka. 
Wod[a] czernieja, puszcza zielenieje, 
A moje serce od żalu mgleje. 
Oj, pójde ja pomiędzy górami, 
Czy nie napotkam z mojemi wrogami? 
Wrogi moje, co sobie myślicie? 
Ja męża dostane, wy dyabła zjecie! 

3714. L. Od m. Różanki i Żełudka 
[Tekst jak w pieśni nr 3432] 

» A ja mam takoż takie sidłeczka, Co schwyco z dębu tego gołębia 
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3715. L. Od m. Różanki, Szczuczyna, Żełudka 

Pada deszczyk, pada, 
Na kamieniu huczy; 
Kto płakać nie umie, 
Kochanie nauczy. 
Pada deszczyk, pada, 
Na podwórzu studnia; 
Zakochać sie łatwo, 
A poprzestać trudno. 
Czy widzisz, dziewczyno, 
Ten gaik zielony ? 
Jeśli masz tysiące, 
Ja twój narzeczony. 
Czy wiesz ty, chłopaku, 
Że jest Bóg na niebie? 
A u niego tysiące 
Dla mnie i dla ciebie. 

Czy widzisz, dziewczyno, 
Ten kamień nad wodo ? 
Jeśli on popłynie, 
Ożenie sie z tobo. 
Gdzie ty, durniu, widział, 
Żeby kamień pływał ? 
JeśUś mnie nie kochał, 
Pocoś u mnie bywał ? 
Czy widzisz, dziewczyno, 
Jak ten konik skacze ? 
Niejeden już chłopak 
Po dziewczynie płacze. 
Czy widzisz, dziewczyno, 
Ile gwiazd na niebie ? 
Innej ja nie kocham, 
Tylko jedne ciebie. 

3716. L. Od m. Różanki, Żełudka 

Spojrze ja w okno, 
Jaki świat szeroki; 
Spojrze ja w drugie, 
Jak jawor wysoki; 
Spojrze ja w trzecie, 
Aż po lewej stronie 
Oj jedzie, jedzie 
Mój ułubiony! 
Oj jedzie, jedzie 
Pomiędzy górami, 
Pod nim koniczek 
Brzęka podkówkami. 
Prowadźcież konia 
Do nowej stajnicy, 

A mego miłego 
Do kamienicy. 
Dajcież koniowi 
Obrok suszony, 
Memu miłemu 
Kapłon pieczony. 
Dajcie koniowi 
Wody z krynicy, 
A memu miłemu 
Wina szklanice. 
Ścielcie pod konia 
Słomy jarzynej, 
A memu miłemu 
Puchowe pierzyny. 

3717. L. Od m. Różanki i Źełudka 

Jako w zimie, tak i w lecie, 
Wszystko w jednej porze, 
Hodowałam gołąbeczka 
W tej ciemnej komorze. 
Hodowałam, hodowałam, 
Potem wypuściłam. 

Ach, mój Boże, mocny Panie, 
Nadzieje straciłam! 
Jak wyleciał, tak poleciał, 
Siadł sobie na dębie. 
Ona jego pieknie prosi: 
Wróć się, mój gołębie! 
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Siwy gołąb, siwy goląb, 
Siwy gołąbeczku, 
Czyż ja ciebie nie kochałam, 
Mój ty kochaneczku ? 
I kochałam, i kochałam 
Jako sama siebie, 
A ty że mnie chcesz porzucić, 
Skaraj, Boże, ciebie! 
Skaraj, mocny Boże, ciebie 
Na duszy, na ciele, 
Jak ty że mnie chciał rozłączyć 
Z miłym przyjacielem! 

Siedzi panna pod okienkiem 
Jak różowy kwiat, kwiat; 
Błękit oczki zapłakała, 
Zmienił jej sie świat, świat. 
Oj, jak ciężko kamieniowi, 
Gdy koły brzękajo; 
Ciężejże mnie żyć na świecie, 
Gdy ludzie gadajo. 
O, jak ciężko gołąbeczce 
Przez wode lecącej, 
Ciężejże mnie tysiąc razy 
W kochaniu będącej! 

3718. L. Od m. Różanki i Żełudka 

Z tamtej strony wody 
Stoi chłopiec młody, 
Żebym mogła dostać, 
To pościłabym środy. 
Pościłabym piątki, 
Żebym mogła dostać 
Na Zielone Świątki. 
Z tamtej strony młyna 
Kwitnie jarzębina, 
Miło mi tam bywać, 
Gdzie piękna* dziewczyna. 
O dziewcze, gdzie mieszkasz ? 

[W pieśni nr 3526: * piekna 

Wiosne bym wprowadził, 
Pod twoim okienkiem 
Białe róże sadził. 
Ilem razy westchnoł 
Panienko do ciebie, 
Gdyby tak do Boga, 
Pewno byłbym w niebie. 
Dziewczyno zdrajczyno, 
Wziełaś serce moje, 
Weźmij** też i dusze, 
O któro nie stoje. 

Weźmi] 

3719. L. Od m. Różanki i Żełudka 

Chciałbym ja powiedzieć 
Dzień dobry panience, 
Ale że mnie trudno 
Na koniu dosiedzieć. 
Dzień dobry panience 
I mamusi twojej, 
Że cie wychowała 
Dla pociechy mojej. 
Deklarował Jasiek 
Przed ołtarzem przysiądz, 
A teraz odjeżdża 
Za mil kilka tysiąc. 

Ty, Jasiu, odjeżdżasz, 
Boże cie błogosław, 
A mnie choć dukata 
Na trzewiki zostaw! 
Zostawie, zostawie 
Sto czerwonych złotych, 
Kup sobie trzewiki 
Warszawskiej roboty. 
Warszawskiej roboty, 
Krakowskiego szycia, 
Będziesz pamiętała, 
Póki twego życia. 

[Pieśń nr 3601 obejmuje w. 1 — 8; pieśń nr 3435: w. 9 — 24] 
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3720. L. Od m. Różanki i Żełudka 

O Boże, moj Boże, 
Skarałeś mnie marnie! 
Kogo ja nie kocham, 
Ten sie do mnie garnie. 
A kogo ja kocham, 
Ten ode mnie stroni. 
Takiego kochania 
Niech mnie Pan Bóg broni! 
Zieleni sie trawka 
Pomiędzy błotami, 

Coż komu do tego, 
Co my sie kochamy? 
Czarne oczki, czarne, 
Cóż wy do mnie macie? 
Gdzie sie nie obróce, 
Pokoju nie dacie. 
Żeby czarne oczki 
Złączyć z błękitnemi, 
Nie byłoby większego 
Szczęścia na tej ziemi. 

3721. L. Od m. Różanki, Żełudka 

W kalinowym lesie 
Jeleń wode pije; 
Pamiętaj, dziewczyno, 
Że ja dla cie żyje! 
Kiedy mnie nie wierzysz, 
Że ja dla cie żyje, 
To ja te trucizne 
W twym oczu wypije. 
Lata ptaszek, lata 
Koło mojej roli; 

Pamiętaj, dziewczyno, 
Że mnie dusza boli. 
Lata ptaszek, lata 
Koło mego sadu; 
Na mnie ludzie mówio, 
Że nie mam posagu. 
Lata ptaszek, lata, 
Podsmalone skrzydła; 
Przez ludzkie języki 
Mnie dziewczyna zbrzydła. 

3722. L. Od Różanki, Zełudka 
na meł. krakowiaka 

Zaśpiewaj, słowjeczku, 
W zielonym gajeczku, 
Ja do ciebie jade 
Na wronym koniczku. 
Jeden konik wrony, 
A drugi srokaty, 
Powiadajo ludzie, 
Że rycerz bogaty. 
Oj, jade ja, jade, 
Kamienista droga, 
Zaczekaj, dziewczyno, 
Bój sie Pana Boga! 
Niejedna dziewczyna 
Pole zwędrowała, 

W zielonym gajeczku 
Nocke nocowała, 
A jutro przede dniem 
Przewoźniczka najmała: 
Przewoźniczku młody, 
Przewieź mnie przez wody! 
Ja tobie zapłace 
Na tej stronie wody. 
Przewoźniczek wiezie, 
A dziewczyna płacze: 
Dolaż moja, dola, 
Czym ja ci zapłace? 
Czy talarzem bitym, 
Czy wianeczkiem witym? 
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Talarza źmieniwszy — 
Pieniędzy niewiele, 
Wianeczek straciwszy — 
Drugiego nie będzie. 
Oj, zobacz, dziewczyno, 
Jak woda szurmuje; 

Niejedna dziewczyna 
Bez wianka szlubuje. 
Uważaj, dziewczyno, 
Jak ten konik skacze; 
Niejedna dziewczyna 
Po wianeczku placze. 

3723. L. Od m. Różanki, Żełudka 

O Boże mój milusieńki, 
Dziś pochmurny dzień, 
Nie widziałam kochaneczka 
Calutki tydzień. 
Swoje oczki przeplakałam, 
Główka swoje sfrasowałam -
Wszystko dla niego. 
W ogródeczku, w ziółeczku, 

Tam mnie znajdziecie. 
Od matusi z pokoiku, 
Tam mnie weźmiecie. 
Mamunieczku rodzonieńka, 
Nie oddawaj mnie! 
Niechaj wprzódy nakłania sie, 
Miīod i wino nastawia sie, 
Wtenczas oddaj mnie. 

3724. L. Od m. Różanki i Zełudka 
[Tekst jak w pieśni nr 3471] 

3725. L. Od m. Żełudka 

Bóg zaczyna, Bóg i kończy, 
Kochających pary łączy. 
Ty odjeżdżasz, o mnie nie dbasz, 
Bo podobno inno masz. 
Nie mam innej nad ciebie, 
Mam Boga świadka w niebie. 

Przyjechawszy pod pokoje: 
Wyjdź, dziewczyno, serce moje! 
Ona wyszła i spojrzała, 
Czarne oczki zapłakała. 
Bądź ty sobie najpiekniejsza, 
Mnie z posagiem przyjemniejsza! 

3726. L. Od m. Źełudka 

W ciemnym lesie ptaszek śpiewa, 
Tam dziewczyna kwiatki źbiera. 
Naźbierała, nawiązała 
I Jasieńka zawołała: 
Ty, Jasieńku, kwiatki zadaj, 
Tylko do mnie nic nie gadaj. 
Kamiennego serca byłby, 
Żeb do ciebie nie mówiłby. 

Czarne oczki jak gałeczki, 
Kupże, Jasiu, gorzałeczki. 
Oj, ja kupie, abyś piła, 
Abyś mojo żonko była. 
Bieda, bieda z tym Jasieńkiem, 
Co on stoi pod okienkiem. 
Czy od Boga, czy od ludzi, 
Jak ja zasne, on mnie budzi. 
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3727. L. Od m. Różanki i Źełudka 

Jaś1 konika poił, 
Kasia wode brała, 
Jaś Kasie namawiał, 
Gdyby wędrowała. 
Nie prawda to twoja, 
Żeb ja wędrowała, 
Bo swojej mamusi 
Kluczyki zabrała. 
Namówiłbym kamień, 
Namówiłbym wode, 
A ciebie, dziewczyno, 
Namówić nie moge! 
Powiedz, dziewczyno, 
Że cie główka boli, 
Że pójdziesz spoczywać 
Do nowej komory. 
Mamusia myślała, 
Że Kasieńka spała, 
A ona z Jasieńkiem 
Dawno pojechała. 
Przejechali góry, 
Przejechali lasy. 
Rzucaj, młoda Kasiu, 
Te złociste pasy! 
Nie prawda to twoja, 
Żebym ja rzucała 
Piękne sprawuneczki 
Mojej mamunieczki. 
Wziołże Jaś Kasienie 
Za bieluchne rączki: 
Rzucaj, młoda Kasiu, 
Te złotne obrączki! 
Gdy przywędrowali 
Do ciemnego boru: 
Wróć sie, młoda Kasiu, 

Do mamuni dworu! 
Nie prawda to twoja, 
Żebym ja wróciła, 
Gdym swojej mamuni 
Majątek straciła. 
Aż gdy nadjechali 
Nad dunaj szeroki, 
Wziął Jaś Kasienie 
Za cieniuchne boki 
I wrzucił ją, wrzucił 
W ten dunaj głęboki. 
Pływaj, Kasiu, pływaj, 
Od kąta do kąta, 
Tu już leży cztery, 
A ty będziesz piąta! 
Kasiuleńka płynie, 
Kasiuleńka tonie: 
Ratuj mnie, Jasieńku, 
Za kochanie moje! 
A gdy brat posłyszał 
Na wysokiej górze, 
Spuścił sie do siostry 
Na jedwabnym sznurze: 
Rybacy, rybacy, 
Wyrzucajcie Kasie! 
Rybacy chwycili, 
Martwo wyrzucili. 
Pójde do kościoła, 
Stane za ławkami, 
Co spojrze na panny, 
Obleje sie łzami. 
Uważajcie, panny, 
Czyli też mężatki, 
Jak dobrze wędrować 
Od ojca, od matki. 

1 Szlachta i włościanie w Lidzkiem pieśń tę śpiewają na nutę krakowiaka 
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3728. W. Od m. Świsłoczy i Brzestowicy 

Lulaj1, lulaj, moje dziecie, 
Panu Bogu połecam cie 
I Najświętszej Matce Jego, 
Żeby strzegła maleńkiego. 
Lulaj, lulaj, kotki dwa, 
Szare, bure obydwa. 
Kołychała baba dziada 
Od poranku do obiada. 
Kołysz, babko, do wieczora, 
Dam ci kaczke i kaczora. 
Kołychała baba dziada 

Od poranku* do obiada 
I nie mogła ukołychać, 
Aż musiała otrąb dać. 
Jedz ty, dziadku, te otręby, 
Bo wybije kołem zęby! 
A tymczasem dziadek** trzas*** 
I uciekli z babko**** w las. 
Idzie kaczka po dolinie, 
Kaczor za nio po olszynie; 
Idzie kaczka po dolinie, 
Kaczor za nio jak za panio. 

[W pieśni nr 3873: ** dziad *** trzas, trzas, trzas W pieśni nr 3891: * porank **** babo] 

3729. W. Od m. Międzyrzecza 

Ptaku mój, ptaku, 
Masz letkie latanie. 
Powiedz mi, ptaku, 
Dzie* moje kochanie? 
Powiem ci nowiny 
Smutne, niewesołe: 
Już** twoje kochanie 
Do ślubu gotowe. 
Zakładajcie konie, 
Zakładajcie wrone, 
Zakładajcie gniade, 
Sam do niej pojade! 
Wyjeżdżam w pole, 
Ptaszęta śpiewajo, 
Mojemu serdeńku 
Żałości dodajo. 
Idzie panna do kościoła 
Wszystkim kłaniając sie, 
A kawaler idzie za nio 
Chustko ucierając (sie ?)***. 

[Wpieśninr3778: * Gdzie **niema:Już *** ucierajac sie *1 mnie **1 tylko jeden raz użyty 
jest wyraz:bywaj ***l niezabudeczek] 

Dziewcze moje, dziewcze, 
Na coś mnie zwodziła? 
Za drugiego za mąż idziesz, 
A mnie porzuciła. 
Było wtenczas brać mie*1, 
Jakeś udawał sie, 
Teraz widzisz — drugi bierze, 
To ty nie wtrącaj sie! 
Wyjde ja w pole, 
Świstne na konia: 
Bywaj, bywaj**1, Kasiu, zdrowa, 
Już ty nie moja! 
Dałam ci wianeczek 
Z niezabudek***1 

I złoty łańcuszek, 
I pierścioneczek. 
Zrucam ci jeszcze 
Trzewiczek z nogi, 
Życze ci, życze 
Szczęśliwej drogi! 

(Paulina z Kołłupajłów Sa . . .cka) 

1 nad kołyską 
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3730. W. Od m. Międzyrzecza 

Gdzie ty byłeś, czarny baranie, czarny baranie? 
We młynie, we młynie, miłościwy panie! 
Cóż ty tam robił, czarny baranie, czarny baranie? 
Mleł żyto na mąke, miłościwy panie! 
Cóż ty tam jadał, czarny baranie, czarny baranie? 
Pierogi, pieczeni, miłościwy panie! 
Cóż ty tam piłeś, czarny baranie, czarny baranie? 
Gorzałke, miod, piwo, miłościwy panie! 
Któż tobie dawał, czarny baranie, czarny baranie? 
Młynarka, młynarka, miłościwy panie! 
Gdzieżeś ty spał, czarny baranie, czarny baranie? 
Na łóżku, na łóżku, miłościwy panie! 
A z kimże, z kimże, czarny baranie, czarny baranie? 
Z młynarko, z młynarko, miłościwy panie! 
Któż ciebie zastał, czarny baranie, czarny baranie? 
Sam młynarz, sam młynarz, miłościwy panie! 
Czymże cie bił czarny baranie, czarny baranie? 
Bizunem, bizunem, miłościwy panie! 
A czy bolało, czarny baranie, czarny baranie? 
Bolało, bolało, miłościwy panie! 
Jakże ty uciekał, czarny baranie, czarny baranie? 
To bokiem, to skokiem, miłościwy panie! 
Jakże ty krzyczał, czarny baranie, czarny baranie? 
Beeee, beeee! miłościwy panie! 

3731. W. Od m. Międzyrzecza 

Dzień dobry, dziewczyno! 
Jak ty sobie żyjesz ? 
Czy wysoko skaczesz 
I dla kogo ty ? 
Jak wielka ciekawość twoja! 
Widzisz przed oczy osobe moja. 
Prawda, że cie widze, 
Nie wiem co za skutek: 
Czy bcde miał radość, 
Czy niezmierny smutek ? 
Zaczekaj, niech sie rozpatrze, 
Ja zostaje w domu, nie na teatrze. 

Czegoż sie ty będziesz 
U ludzi pytała ? 
Jestem chłopiec dobry, 
Cóż sie tobie zdaje? 
Niejeden w tem sie zaręcza, 
Abym dała parol lub związać ręce. 
Będziem przysięgali 
Z tobo na kobiercu, 
Weźmiemy na pomoc 
Pana Boga w serce. 
Niejeden na pomoc bierze, 
Schodzi z kobierca i drugiej wicrzy. 

55 Lud białoruski 
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3732. W. Od Swisłoczy i Międzyrzecza (w. Rudziewicze) 

W kalinowem* lesie 
Jeleń wody pije; 
Pamiętaj, dziewczyno, 
Ja dla ciebie żyje! 
Jeżeli nie wierzysz, 
Że dla ciebie żyje, 
Daj mnie wraz trucizny, 
W twych oczach wypije. 
Lata ptaszek, lata 
Siedliska nie mając; 
Nie byłbym tu pewno 
Ciebie nie kochając. 
Płynie woda, płynie, 
Po kamieniach huczy; 
Kto kochania nie zna, 
Djabeł go nauczy. 

Dudni woda, dudni, 
Z cembrowanej studni; 
Zakochać sie łatwo, 
Odkochać sie trudniej. 
Czy widzisz, mateczko, 
Te pare** gołębi? 
Jak wejdzie słoneczko, 
Siadajo na dębie. 
Jak z sobo hrukajo, 
Figlujo dziubkami, 
A jakże kochajo, 
Chociaż są*** ptakami. 
I my tak, mateczko, 
Z milutko Hanneczko 
Kochać sie będziemy, 
Jak sie pobierzemy. 

[W pieśni nr 3760: *W kalinowym ** Ta para *** so] 

3733. W. Od m. Międzyrzecza (w. Rudziewicze) 

[Tekst jak w pieśni nr 3503] 

3734. W. Od Międzyrzecza (w. Rudziewicze) 

Polonez 

[Tekst jak w pieśni nr 3547] 

3735. W. Od m. Brzestowicy i Świsłoczy 

Oddała mnie matuś Memu sercu smutku 
Za chłopca do roli, Jest do woli. 



PIEŚNI POLSKIE POWAŻNE 435 

Żeby ja wiedziała, 
Dzie mój miły orze, 
Kazałabym wyciąć 
Okienko w komorze. 
Oj, orze on, orze 
Pod gajem zielonym, 
Jeden wół czarny, 
A drugi czerwony. 
Oj, orał on, orał, 
Doorał do łomu, 
Puścił woły chodzić, 
Sam skoczył do domu. 
Hole, byciu, hole! 
Nierano ja wstała, 
Wołów nie napasła, 
Sama nie wyspała. 
Wołów nie wypasła, 
Bo za komarami, 

Sama nie wyspała 
Za kawalerami. 
Wołów nie napasła, 
Po polu bujali, 
Sama nie wyspała, 
Z Jasieńkiem gadała. 
Żebym ja widziała, 
Kto mnie rano budzi, 
Tob mu tak zrobiła, 
Źeb nie poznał ludzi. 
Dałab jemu ziółka, 
Ziółka takowego, 
Żeby nie doczekał 
Da dzionku białego. 
Dałab jemu ziółka, 
Zielonej pietruszki, 
Żeby nie przyłożył 
Główki do poduszki. 

3736. W. (Pr. L. Sk.) Od Międzyrzecza 

Zvuawo 

[Wzioł ja żo-ne zBia-łej hu—si, nie-bo-ra-czlta ro- bić rnu-si. 

Uch ja, bie-dna ja, "bie — dna głó-wka mo j a ' \ 

Wzioł ja żone z Białej Rusi, 
Nieboraczka robić musi. 
Uch ja, biedna ja, 
Biedna główka moja! 

Przyjeżdżamy pod ganek, 
Stoi wiadro, dwie kopanek. 
Uch ja itd. (jw.) 
Zrucaj, miła, rękawiczki1, 

i v. zruca;, miła, drogie szaty 
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Pomyj garnki i dojniczki! 
Uch ja itd. (jw.) 
Zrucaj, miła, swe pierścienie, 
Wymyj chate, wymieć sienie! 
Uch ja itd. (jw.) 
Na drugi dzień po weselu 
Przynosi mi dwie kądziele. 
Uch ja itd. (jw.) 
Dosyć, żonko, długo spaci, 
Nie mam koszuli ni gaci. 
Uch ja itd. (jw.) 
Wciąż mąż żone rano budzi: 
Wstawaj, żono, raniej ludzi! 
Uch ja itd. (jw.) 
A czy umiesz jeść gotować? 
Bo ja umiem wypróbować. 
Uch ja itd. (jw.) 
Bierze mąż żone za plecy 
I przyprowadza do piecy. 
Uch ja itd. (jw.) 
A czy umiesz wode nosić ? 
Bo ja umiem o to prosić. 
Uch ja itd. (jw.) 
U nas krynica nieblisko, 
Latem mokro, zimo ślisko. 
Uch ja itd. (jw.) 
A z krynicy woda ciecze, 
Dwa wiadra żonce na plecy. 
Uch ja itd. (jw.) 
W końcu i tegom doznała — 
Chleba kawałka nie miała. 
Uch ja itd. (jw.) 
Co matka w skrzynie włożyła, 
Wszystko to na chleb przeżyła. 
Uch ja itd. (jw.) 
Skoro matka dowiedziała, 
Wraz do córki przyjechała. 
Uch ja itd. (jw.) 
Gdzież ty, córo, podziewała, 

Co ja tobie nadawała ? 
Uch ja itd. (jw.) 
Ja to wszystko przedawała, 
Chleba, soli kupowała. 
Uch ja itd. (jw.) 
Moja matko, moja miła, 
Czemu tako porodziła ? 
Uch ja itd. (jw.) 
Na cóż mie tak za mąż dała, 
Żeby niedoli doznała ? 
Uch ja itd. (jw.) 
Moja matko, moja droga, 
Weź do siebie, bój sie Boga! 
Uch ja itd. (jw.) 
Oj, nie na to ciebie dała, 
Żeby nazad zabierała. 
Uch ja itd. (jw.) 
Nie mam prawa takuwego, 
Zabrać dziecka choć własnego. 
Uch ja itd. (jw.) 
Przedaj, matko, krowe gniade, 
Może mnie wykupisz młade. 
Uch ja itd. (jw.) 
Żeby ja cztery straciła, 
Taki bym cie by nie wróciła. 
Uch ja itd. (jw.) 
Przedaj, ojcze, konia wronego, 
Wykup od męża srogiego! 
Uch ja itd. (jw.) 
Żebym sprzedał i drugiego, 
Nic nie będzie podobnego. 
Uch ja itd. (jw.) 
Widać mnie tako Bóg stworzył 
I takim mężem nagrodził. 
Uch ja itd. (jw.) 
Musić obraziła Boga, 
Że dla dobrych byłam sroga. 
Uch ja itd. (jw.) 
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3737. W. Od Świsłoczy 

[Tekst ;ak w pjeśni nr 3447] 

S r e d n i o 

Ul ciem — nym ga, ju pta szelc 'spie vja, 

tam- , fta-sien — Tca ziół %o zbie — ra; na x!bie-ra ła 

na. — wią ~za ła, i ja — sień — lia %a. u>o - ła ła. 

3738. W. (L. Sk.) Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 

Szu-mia— ia dą-iro-zoa, Po - la cy je- cha—li, 

•me - go ja— siu-leń -%a z so-bo na — ma,-wia-li. 

Szumiała dąbrowa, 
Polacy1 jechali, 
Mego Jasiuleńka 
Z sobo namawiali: 
Jedź, Jasieńku, z nami, 
Już koń osiodłany. 
Przy kim mnie porzucisz, 
Jasiuniu kochany? 
Porzucam ja ciebie 
Przy Tym, co na niebie. 
Za roczek, za drugi 
Powróce do ciebie. 

Już roczek sie kończy 
I na drugi toczy, 
U mojej dziewczyny 
Zapłakane oczy. 
Nie płaca, Kasiu, nie płacz, 
Nie żałuj tamtego. 
Przyjdzie sto tysięcy, 
Wybierzesz jednego. 
Wyjde ja na górke, 
Aż Polacy jado, 
Już mego Jasieńka 
Konika prowadzo. 

1 v. wojacy 
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Prowadzo, prowadzo, 
Żałobo nakryty, 
Już niema Jasieńka — 
On w boju zabity. 
Nie płacz, Kasiu, nie płacz, 
Nie żałuj tamtego. 
Spójrz, jak ich jest dużo — 
Wybieraj jednego. 

Żeby ich tu było 
Jak na morzu piany, 
Nie było, nie będzie 
Jak mój Jaś kochany! 
Żeby ich tak było, 
Jak na wiszni wiszni, 
Nie było, nie będzie 
Jak mój Jaś najmilszy! 

3739. W. m. Świsłocz 

Allegretto 

Sme — tna go — dzi na, mą% żo - ne oi je, 

ia — dna ro — d%i — na nie po-ża- łu—je. Przy-jedi, przyjedź, 

ma-nrnu-sien-ltu, "przy-jedi,pTzy-jedi,dro-giu-sieri-lia, po-ża-łuj że mniel 

Smętna godzina — mąż żone bije, 
Żadna rodzina nie pożałuje. 
Przyjedź, przyjedź, mamusieńku, 
Przyjedź, przyjedź, drogiusieńka, 
Pożałujże mnie! 
Jedzie mamunia pod same wrota, 
Na niej czepeczek z szczerego złota: 
Bij, bij, zięciu, żone dobrze, 
Aż ty na niej skóre podrzy, 
Zła córka była 
Smętna godzina itd. (jw.) 

Przyjedź, przyjedź, ojczuleńku, 
Przyjedź, przyjedź, drogiusieńki, 
Pożałuj ty mnie! 
Jedzie ojczulek pod same wrota, 
Na nim ubranie z szczerego złota: 
Bij, bij, zięciu, żone dobrze, 

Aż ty na niej skóre podrzyj, 
Zła córka była. 

Nast. siostra, która tak samo się wyraia, 
aż na samym końcu brat występuje: 

Przyjedź, przyjedź, bratuleńku, 
Przyjedź, przyjedź, drogiusieńki, 
Pożałuj ty mnie! 
Jedzie braciszek pod same wrota, 
Przy im szabelka z szczerego złcta: 
Oj ty, szwagrze niedorosły, 
Nie zabiwaj mojej siostry, 
Tu marnie zginiesz! 
Żono kochana, proś brata twego, 
Niech mnie pozwoli choć świata tego. 
Ani oknem, ani drzwiami, 
Wszędzie stoją z pałaszami, 
Tu marnie zginiesz! 

(Stefka Znajdzińska) 
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3740. W. (L.) Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 
Pieśń więźnia 

Wolno 

Po — wiedz mi, sza — ra pta — szy no, 

po-coś się zbłą-lcał w te mu ry? Cze-goś sie roz-staizro-

— dzi no i o — %rał ten gmach po — nu — ry? 

Powiedz mi, szara ptaszyno, 
Pocoś się zbłąkał w te mury ? 
Czegoś się rozstał z rodzino 
I obrał ten gmach ponury ? 
Wszakżeż tu niema gniazdeczka, 
Niema tu świeżej gałązki 
Ani drobnego ziarneczka, 
Tu strumyk nie płynie wązki. 
Ja ciebie co dzień tu z rana 
Na tej gałązce widziałem, 
A nie chcąc ciebie przestraszyć, 
Naumyślnie sie skrywałem. 
Powiedz, czyś nie był w mej stronie, 
Gdzie ma rodzina przebywa ? 
Bo już ja nie na ich łonie. 
Czy żyje zdrowa, szczęśliwa? 
Matka twoja rzewnie płacze, 
Siostra się łzami zalewa, 

Konik twój bystry nie skacze, 
W sadeczku pożółkły drzewa. 
Mówio dlatego, że ciebie 
Bardzo tu srogo trzymajo. 
Inni przynajmniej o chlebie, 
A tobie i pić nie dajo. 
Cóż robić! Bóg wszystko widzi. 
On mo pociecho niech będzie, 
On nieprzyjaciół1 zawstydzi, 
A cnota pierwszeństwem wszędzie. 
Bądź zdrów, mój więźniu kochany, 
Bo ja sie tyranów boje, 
Co tu chodzo na przemiany, 
Skróco mi czasem dni moje. 
A gdy już ptaszek odleciał 
I już go widać nie było, 
Więźniowi łez nie osuszył. 
Ach! komuż więźniem być miło! 

3741. W. Od Wolkowyska, Jałówki (w. szl. Kituryki) 
na mel. krakowiaka 

Świeci miesiąc, świeci, 
Żeby było widno, 
Póki ]'a wypędze 
Za obore bydło. 

Świeci miesiąc, świeci 
W moje okieneczko, 
Póki ja wyściele 
Dla Jasia łóżeczko. 

1 v. wrogów naszych 
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Łóżeczko przesłała, 
Poduszki przebiła, 
Niema mego Jasia — 
Z kim ja będe żyła ? 
Na bitym gościńcu, 
Na warszawskiej drodze 
Sznuruje dziewczyna 
Trzewiczki na nodze. 
Sznuruje, sznuruje 
Jedwabno wstążeczko, 
Ido kawalery: 
Dzień dobry, dzieweczko! 
Dzień dobry oddajo, 
Prawdeńki pytajo: 

Powiedz nam, dziewczyno, 
Kto do ciebie chodzi ? 
Z wieczora furmani, 
Z północy lokaje, 
A przed samym świtem 
Mój Jasio kochany. 
Taiłam, taiłam, 
A teraz nie będe: 
Staraj się kołyski, 
Ja pieluszek będe. 
Kołyska wierbowa, 
Spowiwacz jedwabny, 
Zobacz, Jasiuleńku, 
Jaki synek ładny! 

(Zosia Wasilewska) 

3742. W. Od Świsłoczy (w. szl. Kituryki) 

Zwau)O 

?oj dą ja w "po le i we-stchnę do Bo ga, 

za pła-cze TZB tonie: ach do- "kąd, ta, dro ga? 

Pójde ja w pole i westchne do Boga, 
Zapłacze rzewnie. Ach, dokąd ta droga ? 
Czyli tam poszła, gdzie ma luba żyje? 
Żelazne wrota ja łzami przebije. 
Oj, pójde, pójde rozmawiać z drzewami, 
Opowiem swoje żale z tęsknotami. 
Astrologowie, co gwiazdy liczycie, 
O moim kochaniu czy nie słyszycie ? 
Widzieli, widzieli w cieniu cyprysowym, 
Czesała warkocz grzebieniem słoniowym. 
Widzieli, widzieli w smutku i niedoli. 
Ach, moje serce od żalu przeboli! 

(Stefka Znajdzińska) 
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3743. W. Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 

o-wro-ne — czelt pod %a-my — %iem, ìa-hędi wa- dle wo - dy, 

a sło-wi c%e% w ciern-nyrn ga — ju za-ży- wa swo- io — dy. 

Skowroneczek pod kamykiem, 
Łabędź wedle wody, 
A słowiczek w ciemnym gaju 
Zażywa swobody. 

Już ty śpiewasz, skowroneczku, 
Już też i ja orze; 
Obydwom nam w naszej pracy 
Jedno świeco zorze. 

(Paulina Kołłupajlanka) 

3744. W. Od Zelwy, Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 

na mel. „Szumiała dąbrowa, Polacy jechali. . ." 

Nie płaczcie, dziewczęta, 
Powróco chłopczęta. 
Po skończonej wojnie 
Każda swego pojmie. 

Wojna się skończyła, 
Chłopcy pogineli. 
Bodaj Bonaparta 
Wszyscy dyabli wzieii! 

3745. W. Od Jałówki, Świsłoczy (w. szl. Kituryki) 

Vój — dimy, %a—sìen-%u, w ten ciem ny ìas, 

tam. ci sło — wi — czeh za — ipie wa wrax,.j 

Pójdźmy, Kasieńku, w ten ciemny las, 
Tam ci słowiczek zaśpiewa wraz. 
Słowiczek śpiewa, a Kasia płacze: 
Za tobo, Jasiu, wianeczek trace! 
Straciłam wianka rutwianego, 
Dostałam sobie noszącego. 

Przyjechał braciszek z wojenki: 
Kłaniam sie, kłaniam, siestruniu ma! 
Siestruniu moja, jak sie ty masz ? 
Czyje to dziecko na ręku masz ? 
Mnie sąsiadka poprosiła, 
Gdybym ja dziecie ponosiła. 
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Kłamiesz, kłamiesz, siestruniu moja, 
Jest to twoje dziecko rodzone. 
Oj, służkiż moje najwierniejsze, 

Podajcież mnie miecz najostrzejszy! 
Oj, dajcież-że mnie ostrenki miecz, 
Zdejme ja siostrze główeńke z plec! 

3746. W. (L.) Od Wołkowyska i Międzyrzecza (w. szl. Karewicze, Rudziewicze) 

Zwaufo 

Spoj — rze ja wo %no ja — %i svoiat sze-ro - %i} 

spoj rze ja w dru —— gie ja% ja-wor wy — so %i. 

Spojrze ja w okno, jaki świat szeroki, 
Spojrze ja w drugie, jak jawor wysoki; 
Spojrze ja w trzecie, aż po lewej stronie 
Oj jedzie, oj jedzie mój ulubiony! 
Oj jedzie, jedzie pomiędzy górami, 
Pod nim koniczek brzęka podkówkami. 
Ach, dajcie koniowi wody z krynicy, 
A memu miłemu wina szklenice. 
Dajcie koniowi i obrok suszony, 
A memu miłemu kapłon pieczony. 
Ścielcie koniowi słomy i jarzyny, 
Memu miłemu puchowe pierzyny. 
Ptaszki malutkie, wesoło śpiewajcie, 
A mego miłego rozweselajcie1. 

(Teresa Kolłupajlina v. Podkomorzyna) 

3747. W. Od Zelwy, Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 

Tjvaaxxio 

J)eszcz i-dzie, ro - sa pa-dnie na hia-łe orze- zi — nie, 

oj czy ho-chasz mnie,Ja-sień-%u, szcze-rve, nie zdra-d?i —toieĄ 

1 v. do snu kolysajcie 
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Deszcz idzie, rosa padnie 
Na białe brzezinie; 
Oj, czy kochasz mnie, Jasieńku, 
Szczerze, nie zdradliwie? 
Nie zdradliwie, nie zdradliwie, 
Sam Bóg z nieba widzi, 
Żeby ja tak karku złamał 
Od ciebie jadąc. 
Jeszcze Jasio nie dojechał 
Do krzyżowej drogi, 
A już konik kark złamał, 
A Jasieńko nogi. 
Otóż to wam, panienieczki, 
Taki przykład daje: 
Nie wierz nigdy kawaleru, 
Choć aniołem staje. 
Bo kawaler, bo kawaler — 
Chitrość niepojęta, 
Jak do damy konkuruje, 
Mowa jego święta. 
W taniec idzie, rączke ciśnie, 
Do nóg czołem bije, 
A nalawszy kielich wina — 
Innej zdrowie pije! 

(Teresa Kołłupajlina v. Podkomorzyna) 

3748, W. Od Świsłoczy 

» 
Srednio 

je-dzie ja sio zpod itra-lco— xoa, czar-ne wą, slti 

ma^ jta-sia sie— dzi w o-%ie-m—czku,, je-go tvy — glą da. 

Jedzie Jasio z pod Krakowa, 
Czarne wąski ma; 
Kasia siedzi w okieneczku, 
Jego wygląda. 
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Do mnie, do mnie, Jasiuleńku, 
Słodkie piwo mam! 
Siemu temu za pieniądze, 
Tobie darmo dam! 
Skoczył Jasio bez uwagi 
I złamał noge. 
Nieszczęśliwe zawołanie, 
Chodzić nie moge. 
Idź, dziewczyno, po doktora 
Albo po pana. 

Kiedy doktór nie pomoże, 
To ratuj sama. 
Do komory, dziewczyneńko, 
Pościel mnie łoże. 
Połóżmy się my oboje, 
Czy nie pomoże? 
Nie pomoże białe łoże 
Ani pierzyna. 
Jak pomoże, to pomoże 
Młoda dziewczyna. 

3749. W. Od Świsłoczy 

na mel. nr 3748 

Ja pojade do Krakowa, 
Kupie sukna wał, 
Oj, za cztery szelążeczki, 
Jakiego sam chciał. 
A ja z Krakowa powracam -
Krawcy śniadajo, 
Jedno jajko we trzech łupio, 
A dwa krajajo. 
A moje wy krawczykowie, 
Skrojcie mnie żupan, 
A starego poderznijcie 
Do samych kolan. 
Co od żupana zostanie — 
Na rękawicy. 
Ja pojade do tej panny, 
Co w kamienicy. 
Jedna panna darowała 
Złoty pierścieniec, 
A druga sie zapytała: 
Co za młodzieniec? 
A ja panny brać nie będe — 
Brudne nóżki masz! 

Ja za waszmości1 nie pójde — 
Waszmość w karty grasz! 
A ja przegram sto talary, 
To mnie niewiele. 
Kasia główki nie czesała 
Cztery niedziele. 
Pójde ja, pójde do ciotki, 
Pożycze szczotki 
I rozczesze swój warkoczyk 
Na cztery plotki. 
I pójde ja do jeziora, 
Pomyje nogi, 
A ty przegrasz sto talary, 
Będziesz ubogi. 
A ja przegram sto talary, 
Taki nie zgine; 
A ty pójdziesz za takiego, 
Co pasie świnie. 
I to ludzie, i to ludzie, 
Co paso świnie, 
A co mnie Pan Bóg przeznaczy, 
Pewnie nie minie. 

1 v. waćpana 
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3750. W. (L. B.) Od Świsłoczy i Zelwy 

Zwauńej 

Sie- dzi so — oie xa—jąc pod mie — dzo, pod mìe,— 

— dzo, a rny - sli - wi o nìm tvie wie - dzo, nie ix)ie -

- dzo, sie - dzz so — hie, ta- rnen - tu - je, te - sta - men-ta 

%a — pi — su — je srnier-tel — ne, smier- tel ne.j 

Siedzi sobie zając pod miedzo, pod miedzo, 
A myśliwi o nim me wiedzo, nie wiedzo. 
Siedzi sobie, lamentuje, 
Testamenta zapisuje 
Śmiertelne, śmiertelne. 
Skórka na czapki kuśnierzom, kuśnierzom; 
Ogon do strzelby żołnierzom, żołnierzom; 
Mięso — panu, kiszki — wronie, 
A serderiko mojej żonie 
Najmilszej, najmilszej. 
Oj, puścili gończe i charty, i charty, 
A myśliwi za nim nie żarty, nie żarty. 
Jak uderzy w samo szyje — 
Leży zając, już nie żyje 
Nieborak, nieborak! 
Cóż ja wam takiego uczynił, uczynił? 
Cóż ja wam takiego zawinił, zawinił? 
Choć kiedy w kapuście siadam, 
Po jednym listeczku zjadam, 
Nie jak wół, nie jak wół! 
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3751. Sk. Od Suchowoli (w. Dryha) 
na mel. nr 3750 

Siedzi sobie zając pod miedzo, pod miedzo, 
A myśliwi o nim nie wiedzo, nie wiedzo. 
Siedzi sobie, lamentuje, 
Testament życia spisuje 
Śmiertelny, śmiertelny. 
Naskoczyli gończe i charty, i charty, 
Myśli sobie zając: nie żarty, nie żarty. 
Strzelil, popad w samo szyje — 
Szary zając już nie żyje, 
Śmiertelnie zabity. 
Ofiaruje skórke kuśnierzom, kuśnierzom, 
Łapki oddam swym żołnierzom, żołnierzom, 
A serdeńko swojej żonie 
Najmilszej, najmilszej. 
Co ja tym myśliwym uczynił, uczynił? 
Czy ja w czym któremu zawinił, zawinił? 
Ja sobie w kapuście siadam, 
Po jednym listeczku zjadam, 
Nie jak wół, nie jak wół! 
Grochu nie wytłocze, bo rosa, bo rosa. 
Ja nie pójde w jęczmień, bo bosa, bo bosa. 
Ja kusy uciekać musze 
Ocalając swojo dusze, 
Bo mi żal, bo mi żal! 

3752. L. Od Żołudka i Rożanki (w. szl. Paszyce) 
na mel. nr 3537 

Lata ptaszek, lata 
Koło mojej roli, 
Pamiętaj, dziewczyno, 
Źe mnie dusza boli. 

3753. L. Od Żołudka (w. szl. Paszyce) 

Lata ptaszek, lata 
Koło mego sadu, 

Na mnie ludzie mówio, 
Że nie mam posagu. 
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3754. L. Od Żołudka (w. szl. Paszyce) 
Krak[owiak] na mel. nr 3537 

Lata ptaszek, lata, Przez ludzkie języki 
Podsmalone skrzydła, Mnie dziewczyna zbrzydła. 

3755. Sk. Od Suchowoli (w. Dryha) 
na mel. nr 3537 

Pada deszczyk, pada, Jak ty ich policzysz, 
Konikowi ślisko; T pójda za ciebie. 
Powiadajo ludzie, Weź, Kasieńko, kamień 
Że kochanie blisko. I rzuć go na woda; 
Jak morze głęboko, Jak on bedzie pływać, 
Tak niebo wysoko, Ożenie sie z tobo. 
Tak moje kochanie Dzie ty, Jasiu, widział, 
Ode mnie daleko. Żeby kamień pływał ? 
Uważaj, Jasieńku, Kiedy mnie nie kochał, 
Wiele gwiazd na niebie, Na co u mnie bywał ? 

3756. W. (L.) Zaścianki 
na meł. nr 3537 

O Boże mój, Boże, Zajechał daleko, 
Co kochanie może! Przyjechać nie może. 
Że ja przez kochanie, A Boże mój, Boże, 
Swe życie położe. Skarałeś mnie marnie! 
O Boże mój, Boże, Kogo ja nie kocham, 
Co za los okrutny! Ten się do mnie garnie. 
Kochać, a nie widzieć, A kogo ja kocham, 
Kiedy moment smutny. Ten w dalekiej stronie. 
Ach Boże, mój Boże, Takiego kochania 
Co kochanie może! Niech mnie Pan Bóg broni! 

3757. W. (L. B. Sk.) OdŚwisłoczy Ì Zelwy 

na mel. nr 3537 

Płynie woda, płynie, Kochanie nauczy. 
Po kamykach huczy; Wìdziałaś, dziewczyno, 
Kto nie umie wzdychać, Ten kamień nad wodo ? 
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Jeśli on popłynie, Żeby kamień pływał ? 
Ożenie sie z tobo1. Kiedy mnie nie kochał. 
Dzież ty, dumiu, widział, Czemu u mnie bywał ? 

3758. W. (L.) Od Międzyrzecza 
Krakowiak 

Gdyby ja poznała Żeby ty wiedziała, 
Takiego chłopczyka, Co o tobie myśle, 
Gdyby mnie powiedział, Skoczyłabyś do mnie, 
Jaki mnie los czeka. Całowałabyś mnie. 

3759. W. m. Świsłocz 
Krakowiak 

W polu ogródeczek Ciężki żal dziewczynie, 
W koło ogrodzony; Kiedy jej ślub dajo. 
Kochaj mnie, dziewczyno, Zaprzęgaj, zaprzęgaj 
Bo ja nie mam żony! Swe konie, swe cugi; 
A w tym ogródeczku Wyjeżdżaj, wyjeżdżaj 
Czerwone goździki; Na rozstajne drogi. 
Zakładaj, Jasieńku, Wyjechał, wyjechał 
Swe gniade koniki! Na rozstajne droge, 
Jak ja mam zakładać, Skręcił Jasio szyje, 
Kiedy mnie targajo ? A koniczek noge. 

3760. W. Od Świsłoczy i Międzyrzecza 
na mel. nr 3537 

[Tekst jak w pieśni nr 3732] 

3761. L. (W.) Od Źołudka i Rożanki (w. szl. Romanowce, Paszyce) 
na mel. nr 3537 

Pada deżdżyk, pada, Kto płakać nie umie, 
Na kamieniu huczy; Kochanie nauczy. 

i v. Czy widzisz, dzieweczko. Jak popłynie łąko, 
Płynie kamień rzeczko, Będziesz mojo żonko. 
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Pada deżdżyk, pada, 
Na podwórzu studnia; 
Zakochać sie łatwo, 
A poprzestać trudno. 
Czy widzisz, dziewczyno, 
Ten gaik zielony ? 
Jeśli masz tysiące, 
Ja twój narzeczony. 
Czy wiesz ty, chłopaku, 
Że jest Bóg na niebie? 
U niego tysiące 
Dla mnie i dla ciebie. 
Czy widzisz, dziewczyno, 
Ten kamień nad wodo ? 

Jeśli on popłynie, 
Ożenie sie z tobo. 
Gdzie ty, durniu, widział, 
Żeby kamień pływał ? 
Jeśli mnie nie kochał, 
Po co u mnie bywał ? 
Czy widzisz, dziewczyno, 
Jak ten konik skacze ? 
Niejeden już chłopak 
Po dziewczynie płacze. 
Czy widzisz, dziewczyno, 
Ile gwiazd na niebie ? 
Innej ja nie kocham, 
Tylko jedne ciebie. 

3762. W. Od Międzyrzecza (w. szl. Krzesła, Bouble) 
na mel. „Oj, z góry, z góry siwy koń bieży . . ." 

Ożeniłem sie, to chwała Bogu, 
Wziąłem dziewczyne pięknego roda, 
Wziąłem posagu trzy beczki sieczki. 
Wtedy mówiła, że będe robiła, 
A teraz leży jakby kobyła. 
Leżysz, leżysz, bodajś nie wstała, 
Jak mnie młodemu świat zawiązała! 

3763. L. Od Różanki (w. szl. Romanowce) 
na mel. nr 3537 

W lesie nad strumieniem 
Jeleń wode pije; 
Ach, nie wiem ja, nie wiem, 
Dla kogo ja żyje. 
Ach, żyje ja, żyje 
Dla kochanka swego. 
Szczęśliwa zostane, 
Gdy pójde za jego. 

Nie mam ja majątku 
Ani żadnej włości, 
Tylko mam ja serce 
Skłonne do miłości. 
Dla mojego szczęścia 
Mało mi potrzeba, 
Tylko ciebie, chłopcze, 
I kawałek chleba. 

57 Lud białoruski 
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3764. Wołkowyskie 

Wolno 

Po o - gro dzie cho dzi ìa, 

fo o — gro dzie cho dzi la, pa- ni pa na 

za - hi — ta, pa-ni pa— na za hi ła 

Po ogrodzie chodzila, 
Po ogrodzie chodziła, 
Pani pana zabiła, 
Pani pana zabiła. 
W ogródeczku schowała, 
Zielonej ruty nasiała. 
Rośnij, ruto, wysoko, 
Jak pan leży głęboko. 
A w tej rucie żółty kwiat, 
Będzie dziatek pełen świat. 
Wyjdzij, dziewko, w ciemny las, 
Czy nie jedzie kto do nas? 
Jado, jado panowie, 
Nieboszczyka bratowie. 
Po czym, dziewko, poznałaś, 
Że ich braćmi nazwałaś? 
Czy po koniach po wronych, 
Czy po czapkach czerwonych, 
Czy po siodłach zielonych? 
Ni po koniach po wronych, 
Ni po czapkach czerwonych, 
Ni po siodłach zielonych, 
Da po liczkach zmartwionych. 
Witamy cie, bratowo, 
Nieboszczyka katowo! 
Gdzież ty męża podziała? 
Na wojenke posłała. 
My z wojenki wracamy 
I tam, i tu nie mamy. 
Coż to za krew na drodze? 

Na trzewiku? na nodze? 
Dziewka kure zarzneła, 
Na trzewiczek pyrsneła. 
Żebyż sto kur zarzneła, 
Na trzewik nie pyrsneła. 
To ty męża zabiła, 
Tylko gdzież go podziała? 
W ogródeczku schowała, 
Na nim kwiatki nasiała. 
Jedźżeż z nami, bratowo, 
Swego męża katowo! 
Czegoż bym z wami jechała, 
Jakbym domu nie miała. 
Nie będziesz tu siedziała, 
Boś to nie ty stawiała; 
Ta stawiał nasz braciszek, 
Nieboszczyk pan Franciszek. 
Siadaj, siadaj, bratowo, 
Nieboszczyka katowo! 
Ja nie będe siadała, 
Będe suknie składała. 
Ty nie będziesz składała, 
Bo to nie ty sprawiała; 
To sprawiał nasz braciszek, 
Nieboszczyk pan Franciszek. 
Siadaj, siadaj, bratowo, 
Nieboszczyka katowo! 
Ja nie będe siadała, 
Będe futra składała. 
Ty nie będziesz składała, 
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Bo to nie ty sprawiała; 
Sprawował nasz braciszek, 
Nieboszczyk pan Franciszek. 
Następnie składa jeszcze srebra, złota, 
dukaty, chusty itd. 

Prowadźcie mnie przez rynek, 
Bo mnie chce sie rodzynek! 

Prowadźcież mnie przez Miechów, 
Bo mnie sie chce orzechów! 
Prowadźcie mnie przez kładki, 
Niech widze moje dziatki! 
Nie będziesz ich widziała, 
Myśl, jakby ich nie miała! 

3765. L. Od Żołudka, Szczuczyna (w. szl. Paszyce) 

Za — śpie-v)aj, sło-ioi—czìcu, tuzie- 2o—nym ga- i — czku, 

ja do cie — oie ja de no toro- nym ho — ni — czlcu. 

Zaśpiewaj, słowiczku, 
W zielonym gaiczku, 
Ja do ciebie jade 
No wronym koniczku. 
Jeden konik wrony, 
A drugi srokaty, 
Powiadajo ludzie, 
Że rycerz bogaty. 
Oj, jade ja, jade, 
Kamienista droga, 

Zaczekaj, dziewczyno, 
Bój sie Pana Boga! 
Niejedna dziewczyna 
Pole zwędrowała, 
W zielonym gaiczku 
Nockę nocowała. 
Uważaj, dziewczyno, 
Jak ten konik skacze; 
Niejedna dziewczyna, 
Po wianeczku płacze. 

3766. L. Od Żohidka, Szczuczyna (w. szl. Paszyce) 
na mel. nr 3765 

Przewoźniczku młody, 
Przewieź mnie przez wody! 
Ja tobie zapłace 
Na tej stronie wody. 
Przewoźniczek wiezie, 
A dziewczyna płacze: 
Dolaż moja, dola, 
Czym ja ci zapłace? 
Czy talarzem bitym, 
Czy wianeczkiem witym ? 

Talarza zmieniwszy — 
Pieniędzy niewiele, 
Wianeczek straciwszy — 
Drugiego nie będzie. 
Oj, zobacz, dziewczyno, 
Jak woda szurmuje; 
Niejedna dziewczyna 
Bez wianka szlubuje. 
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3767. Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 

Ztoawo 

już sie sło— m czko lcu nam. z!bli — ży ło... 

Już się sloneczko ku nam zbliżyło, 
W naturze cości rozweseliło, 
Wietrzyk miły powiewa1. 

(Podkomorzyna) 

3768. Sk. Od Suchowoli 

Wolno 

Swie-ci rnie siąc, słon — ca i po — go da, 

sioie-ci rnie — siąc słon - ce i po — go — da, przyjdź,Ja- sień - ftu, 

do me-go o — gro-da, przyjdź,ja-sień — %u, do me-go o-gro-da! 

Świeci miesiąc, słońce i pogoda, 
Przyjdź, Jasieńku, do mego ogroda! (2 r.) 

1 [pieśń nie dokończona] 
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3769. W. Od Miedzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 

je- chał lco — zak zll- %ra- i —ny, lco-zak zro -du, %o-za% zmi-ny, 

za-wsze we-soł, za—u)sze slia-cze, ni-gdy wży-ciu nie za-pła-cze. 

Jechał kozak z Ukrainy, 
Kozak z rodu, kozak z miny. 

Zawsze wesól, zawsze skacze, 
Nigdy w życiu nie zapłacze1. 

3770. Sk. Od Suchowoli 

Sredrao 

0 dzie-wczy-no zró-ży %%uiat... 

O dziewczyno, z róży kwiat2. 

3771. W. m. Roś 

A ja wiem, nie powiem, 
Co na górze wisi. 

Czerwone jabłuszko 
Dla mojej Marysi. 

3772. W. m. Świslocz 
na mel. „A Boże mój, Boże, skarałeś mnie marnie . . ." 

Po ogrodzie chodziła, 
Truskaweczki jadła; 

Chciała być rumiana, 
Jeszcze gorzej zbladła. 

1 2 [pieśń nie dokończona] 
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3773. W. (Pr. Sk. L.) OdŚwisłoczy (dw. Pacuje) 

Ga ju rnoj, ga ju zie- lo ny, rą- ia—ny, 

przy %im rnnie po-rzu-casz,ì rnój ja siu %o - cha - ny? 

Gaju mój, gaju, 
Zielony, rąbany, 
Przy kim mnie porzucasz, 
Mój Jasiu kochany ? 
Porzucam ja ciebie 
Przy Tym, co na niebie. 
Za roczek, za drugi 
Przyjade do ciebie. 
Choć ja nie przyjade, 
Będe listy pisać, 
Ty będziesz czytała, 
Ja nie będe słyszać1. 
Płynie roczek, płynie, 
Na drugi sie toczy, 
Wyszła śliczna dama2, 
Zapłakane oczy. 
Oj, wyszła na góre, 
Aż ułany jado, 
Podobno Jasieńka 
Konika prowadzo. 

Prowadzo, prowadzo, 
Żałobo pokryty, 
Już mój Jasieńczek 
Na wojnie zabity. 
Nie płacz, śliczna damo, 
Nie żałuj pierwszego. 
Jedzie nas tu tysiąc — 
Wybieraj jednego! 
Żeb ja wybierała 
I nadwybierała, 
Nie było, nie będzie 
Jak ja Jasia miała! 
Żeby was tu było 
Jak na poli owsa, 
Niema i nie będzie 
Moim dziatkom ojca! 
Żeby was tu było 
Jak na morzu pjany, 
Nie było, nie będzie 
Jak mój Jaś kochany! 

3774. L. Od Źołudka i Różanki (dw. Chilczyce) 

Srednio 

?o głę-"bo—Tciej wo dzie pły-wa-ją ìa—bę dzie, 

z na—sze — go ko— cha, 'nia n)i—dac. nic nie, &§ d%ie. 

i v. na koniku siedząc będę listy pisać, 2 v. Hanna 
ty będziesz czytała, ja nie będę słyszać. 
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Po głębokiej wodzie 
Pływajo łabędzie; 
Z naszego kochania 
Widać nic nie będzie. 

Po głębokiej wodzie 
Pływa kaczor siwy; 
Ach, jakaż ty wesoła, 
A ja nieszczęśliwy! 

3775. L. Od Żołudka (w. szl. Romanowce) 
na mel. „W ciemnym Iesie ptaszek śpiewa . . ." 

Czarne oczki jak gałeczki, 
Kupże, Jasiu gorzałeczki! 
O ja kupie, abyś piła, 
Abyś mojo żonko była! 

3776. W. Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 
na mel. nr 3504 b (odmiana) 

Oj, niedaleko słońce na zachodzie, 
Piele dziewczyna leneczek w ogrodzie1. 

3777. W. (L. Gr.) Od Świsłoczy, Jałówki (w. sz. Kituryki) 
Polonez 

Po — je — chał ja — sio rui ło ivy, 

pu-ścił 1co- ni-lca na. tra, —- wa, sam, zuiel-ce xo~stał snem 

%nu-żo-ny, po — ło—żył sie ?ia rriu—ra, — zvie. 

Pojechał Jasio na łowy, 
Puścił konika na trawe, 
Sam wielce został snem znużony2, 
Położył sie na murawie. 

Śni sie mu tak by na jawie, 
Ze w postaci gołębicy 
Zbija sie w śnieżnej postaci 
Jasność jak promień księżyca. 

1 [pieśń nie dokończona] 2 v. sam bardzo żalem strapiony 
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Budzi się Jaś, na koń wsiada, 
Jedzie do wróżki i gada: 
Wróżko, wróżko, cóż mi powiesz, 
Gdy sie o moim śnie dowiesz ? 
Wróżka sie do czarów wziela, 
Z trzech krynic wode czerpała, 
Sen ów smutny odgadneła, 
Jasiowi smutku dodała: 
Jedźże, Jasiu, jedźże, dziecie, 
Twej Kasi niema na świecie! 
Przyjechał Jaś pode wrota 

Wyszła matka: 
Witaj, witaj, zięciu luby, 

Już ty nie mój, ale cudzy, 
Wezmo cie za zięcia drudzy! 
Wchodzi Jasio do komnaty, 
Widzi jo w trunie złożono. 
Ścisneli go ciężkie żale 
I ukląkł nad ulubiono. 
Moje wy miłe nożcta, 
Czemu wy nie chodzicie ? 
Moje wy miłe rączęta, 
Czemu wy mnie nie tulicie ? 
To mówiąc bez duszy pada. 
W jednym grobie ich chowajo. 
Gołąb;czk[i] przylatujo, 
Dziobek z dziobkiem połaskujo, 
Bo kochanie w grobie czujo. 

3778. W. Od Świsłoczy i Międzyrzecza 
[Tekst jak w pieśni nr 3729] 

rta IÌU moj, pta — TĆU, rnasz le-tliie la — ta n,ie, 

po wiedz rni, pta — %u, gdzie mo- je lco — ćha — nie? 

3779. W. (Sk. L.) Od Świsłoczy (Dworczany) 

Wolno 

Ma Po—do-lu %a-mien le-żii, Po-do-lan-lia- na rwm sie-dzi. 

Na Podolu kamień leży, 
Podolanka na nim siedzi. 
Przyszedł do niej Podolaniec: 
Podolanko, daj mi wieniec! 

Nie dam wieńca rutwianego, 
Mam ja brata rodzonego. 
Otruj brata rodzonego, 
Będziesz miała mnie samego. 
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Nie znam ziela iakowego, 
Otruć brata rodzonego. 
Pojdź do sadu wiszniowego, 
Znajdzi węża zielonego 
I włóż jego do garnuszka. 
Zgotuj z jego czarna juszka 
I wylej jo do szklenicy, 
I wynieś jo do piwnicy, 
Częstuj brata z wojownicy. 
Och! brat jedzie z wojownicy, 
A siostra wraca z piwnicy. 
Brat u siostry zdrowie pyta, 
Siostra brata winem wita. 

A brat pije, z konia mgleje: 
Siostro moja, co sie dzieje? 
Siostra brata w trunie wiezie, 
Podolanowi wieść niesie. 
A on do niej odpowiada: 
Podolanko, ty poganko, 
Strułaś brata rodzonego, 
To mnie męża niema czego. 
Ach, ja biedna nieboraczka, 
Wyjde sobie za żebraczka; 
To on będzie torbe nosić, 
A ja będe chleba prosić. 

3780. W. Od Międzyrzecza, Hnieznei (w. szl. Krzesła, w. chłopska Kusińce) 

Mazurek 

Tam. na, T?łcwiubfaj-szczylcwie*cie, sto i u-ian na pi-1cie—cie, 

taim dzie-wczyna ja% nma-li — na nie-sie %o — szyli toi. 

Tam1 na błoniu błyszczy kwiecie, 
Stoi ułan na pikiecie, 
Tam dziewczyna jak malina 
Niesie koszyk róż. 
Stój, poczekaj, moja duszko, 
Skąd tak stąpasz drobno nóżko? 
Jam z tej chatki, 
Rwałam kwiatki 
I powracam już. 
Są tu wrogi o pół mili, 
Pewno ciebie namówili. 
Ach! la Boga, nie znam wroga, 
Nie widziałam ich! 
Próżne, próżne twe wymówki, 
Pójdziem razem do placówki. 

Ach, ja biedna, sama jedna, 
Mama czeka mnie! 
Dziewcze droga, ach! la Boga, 
Daj buziaka, daj! 
Ja nie taka, dam buziaka, 
Tylko z konia zsiądź. 
Jak ja zsiąde, prawo złamie, 
Za to kulo w łeb dostane. 
Kiedyś prędki i tak chętki, 
Bez buziaka bądź! 
Jak ja wróce z tego boju, 
Gdzie mam cie szukać w pokoju? 
Jam w tej chatce przy swej matce, 
Nad strumykiem tym. 

1 powszechnie znana 
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3781. W. 

Pieśń do Matki Boskiej Ostrobramskiej 

na mel. „Boże w dobroci. . ." 

Wielka obrono miasta Giedymina, 
Wilno całego uciecho jedyna, 
W tej Ostrej Bramie obrono potężna, 
Królowo Polska i Litewska księżno! 
Mieszkanie Boga i złocisty domie, 
Twój pałac składasz tuż przy Ostrej Bramie. 
Przy karmelitów jaśniejesz kościele, 
Bronisz ten zakon świadcząc swych łask wiele. 
Widzianoś, Panno, na kościele była, 
Gdy się pożaru zawziętość srożyła. 
Przybytkiem będąc ducha najświętszego, 
Broniłaś miasta od ognia większego. 
Doznało Wilno Twej, Panno, obrony, 
Kiedy lew szwedzki brał je w swoje szpony. 
Boś cudotwornie miasto ucieszyła, 
Gdyś wrota z bramy na Szweda zrzuciła. 
Mocno sie wtenczas, Panno święta, stała, 
Gdy lwa potęga w momencie pierzchnęła. 
Gdy nieprzyjaciel zdzierał Twoje szaty, 
Uderzyłaś go ob mur, że na szmaty 
Roztrącon, wkrótce pozbył i żywota. 
Tak cała Panna była w bramie złota. 
Na twardy kamień raz dziecie upada, 
A gdy do Ciebie strapiona przypada 
Matka, przy Twoim obrazie 
Zdrowy synaczek w tym fatalnym razie. 
Podróżny, kiedy w bystrej rzece tonie — 
Zanurzyły sie z wozem już i konie — 
Krzyknie: Ratuj mnie w Ostrej Bramie Matko! 
W brzegu widzialnym staje cudem rzadko. 
Chodzo do nieba do Królowej Pani 
Chorzy, kalecy niemocom poddani. 
Tysiączne przyjdo liczyć morze piaski, 
Kto chce Maryi skonfortować łaski, 
Które na Ostrej Bramie jako morze 
Zlewa Maryja ludziom w każdej porze. 
Której Ostre Brame zdobi Panna, 
Honor i chwała będzie nieustanna. 
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3782* W. Od Wołkowyska (w. szl. Korewicze) 

na mel. nr 3780 

W gaiku1 zielonym 
Dziewcze rwie jagody, 
Na koniku wronym 
Jedzie panicz młody. 
I grzecznie sie skłoni, 
Z konika zeskoczy, 
Dziewcze sie zapłoni, 
Na dół spuści oczy. 
Dziewczyno kochana, 
Dziś na te dąbrowy 
Z kolegami z rana 
Przybyłem na łowy 
I trafić nie moge, 
Gdzie leży miasteczko. 
Wskaż, prosze cie, droge, 
Piękna pastereczko! 
Czy prędko już z lasu 
Ta ścieżka wywiedzie? 

Jeszcze pan zawczasu 
Do domu zajedzie. 
Na polu wnet drzewa, 
Koło drzewa brzozki, 
A później na lewo 
Wnet tu koło wioski; 
Za wiosko jest młynek, 
Koło młynka rzeczka, 
A stamtąd już prosta 
Droga do miasteczka. 
Panicz podziękował, 
Czule rączke ścisnął, 
W buzie pocałował, 
Na konika świsnął. 
Siadł, spina ostrogo, 
Nie widać młodego. 
Westchneła dziewczyna, 
Oj, ja wiem dlaczego. 

3783. W. Od Wolk[owyska], Hnieznej (Kusińce, Janysze) 

Mazurek 

"Ja siu, ja — siu. — lu,, ser ce %o — oka — nie, 

jedi, • do War~ sza— wy <na "xa. — le — ca — nie. 

Jasiu, Jasiulu, 
Serce kochanie, 
Jedź do Warszawy 
Na zalecanie! 
Oj zalecałem, 
Sam nie wiem kogo, 
Źeb co dobrego, 
Przywiozbym do dom(u). 

Mam sobie druga — 
Trocha za gruba, 
Memu serdeńku 
Bardzo nieluba. 
Mam sobie trzecie — 
Piękna, urodliwa, 
Tylko do roboty 
Troche leniwa. 

1 powsz[echnie] znana 
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Jasiu, Jasiulu, 
Czyrwona wisznia, 
Jaka na ciebie 
Niesława wyszła. 
Jasiu, Jasiulu, 
Słodkie maliny, 
Staraj sie baby, 
Bedo rodziny. 

Gdy bedzie chłopiec, 
To jego ojciec; 
Kiedy dziewczyna, 
Nie ma przyczyna. 
Gdy będzie chłopiec, 
Oddam do szkoły; 
Kiedy dziewczyna, 
To gospodynia. 

3784. W. Od Jalówki (w. szl. Kituryki) 
na mel. „Nie chadzi Hrycu na wieczarnice . . ." 

Oj, smutno mnie, smutno, 
Sercu memu nudno, 
Oj, kogo ja kocham, 
Zobaczyć go trudno. 
Ani on przyjedzie, 
Ani on pisuje, 
Ludzie powiadajo: 
Z drugo romansuje. 
Oj, wy ludzie, ludzie, 
Na co mnie trujecie? 
Nieprawda mówicie, 
Prawdy nie pawiecie, 
Co prawdziwo radość 
Sercu memu wiedzie, 
Zawsze zła nowina 
Sercu przyniesiecie. 

Oj, żeby ja miała 
Przyjaciółke wierna, 
Coby powiedziała 
Mnie prawda niezmienna. 
Czy on mnie obłudo, 
Sercu memu zgubo, 
Czy też on prawdziwie 
Chce poślubić lubo? 
Oj, żebym wiedziała, 
Tobym poleciała, 
Juźby ta nieboga 
Na mieczu siedziała. 
A dopiero wtenczas 
Bym mu powiedziała: 
Masz prawdziwo lubo, 
Którąś truł obłudo. 

(Józia Rudziejewska) 

3785. W. Sk. Od Suchowoli 

Wolno 

lak ńa hy— ła . siem let dzieu-ozy-no—ju, to hwi-n,ie— ła 

vtciemĄa pa-da mno-ju, to zuri-mie — ia- xiem-la pa — da mno-ju. 
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3597. L. Od Różanki (Chilczyce) 

W ciemnym lesie ptaszek śpiewa, 
Tam dziewczyna kwiatki zbiera. 
Nazbierała, nawiązała 
I Jasieńka zawołała: 

Ty, Jasieńku, kwiatki zadaj, 
Tylko do mnie nic nie gadaj. 
Kamiennego serca byłby, 
Żeb do ciebie nie mówiłby. 

3598. W. Od Świsłoczy, Pr. (Szereszów) 
Kołysanka 

Tobie świeci miesiąc, 
A mnie świeco gwiazdy; 
Ciebie kocha jeden, 
A mie kocha każdy. 

Świeci miesiąc, świeci, 
Koło niego gwiazdy; 
A gdzie ja powroce, 
To mnie kocha każdy. 

3599. L. Od Różanki, Szczuczyna 

Bóg zaczyna, Bóg i kończy, 
Kochających pary łączy. 
Ty odjeżdzasz, o mnie nie dbasz, 
Bo podobno inno masz. 
Innej nie mam nad ciebie, 
Boga świadka mam w niebie. 

3600. L. Od Żołudka, Różanki (Chilczyce) 

Kowała zieziula 
Po nowej stodoU, 
Płakała dziewczyna 
Po swojej niedoli. 
O Boża, mój Boża, 
Skarałeś mnie marnie! 

Kogo ja nie kocham, 
Ten do mnie sie garnie. 
A kogo ja kocham, 
Ten w dalekiej stroni. 
Takiego kochania 
Niech mnie Pan Bóg broni! 

3601. Od Różanki (Chilczyce) 
[Tekst jak w pieśni nr 3719, w. 1 — 8] 

3602. W. Od Mścibowa (Orańce) 
[Tekst jak w pieśni nr 3441, w. 1 — 6] 
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Jak ja byla siem let dzieuczynoju, 
To źwinieła ziemla pada mnoju. (2 r,) 
A na wosmy jak ja paszła zamuż, 
Pierastała ziemla źwinieć zaraz. (2 r.) 
A ukłońsie ojcu, matce do nog, 
Wtenczas będziesz mieć u dzieuczynie walność. (2 r.) 
Na podworzu, tam trawa murawa, 
Tam dzieuczyna pawańki pasała. (2 r.) 
Traciła go chusteńko niechcący, 
Polecieł pan[!] boru krzyczący. (2 r.) 
Ona za nim, aż sie upotniała, 
Szuka wody, żeby nie zemglała. (2 r.) 
Napotkał jej tam młody młodzieniec, 
Pokazuje do wody gościniec. (2 r.) 
Dajże pokój mnie, biednej sierocie, 
Szukaj sobie, co chodzi we złocie. (2 r.) 
Dajża, Boża, słońce i pagoda, 
Przyjdź, Jasiu, do mego ogroda! (2 r.) 
Napachnisz sie ziołka zielonego, 
Napatrzysz sie liczka rumianego. (2 r.) 
A ja dziewicć kawalerow miała, 
A każdemu podarunek dała. (2 r.) 
Oj, pierszemu konia do kalasy, 
A drugiemu sukienka z atłasu, (2 r.) 
A trzeciemu piniączki na rączke, 
A czwartemu zimności gorączke, (2 r.) 
A piątemu — samże on nie wiedzieł — 
Cztery lata w łazarecie leżeł, (2 r.) 
A szostemu lewandowy wieniec, 
A siadmemu złocisty pierścieniec, (2 r.) 
A ósmemu chusteńka jedwabna, 
Dziewiątemu samaże ja ładna. (2 r.) 

3786. Sk. Od Suchowoli 

Luli, luli, moj synoczku, Hulaj, hulaj, maja matko, 
Badaj cibie ni było, Ninakryta haława! 
Jak ty mnie maładzienkuj Jak nakryjuć hałowańku, 
Pahulaci ni dało! To miniesie usia tużba. 

(Antonina Dzieżkowa) 
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3787. W. Ożeranki Wielkie 

S r e d n i o 

tria -rmt-niu mo-ja, oo-lić rnnie. eło-wa, 

juz od - j e — żdza* ko - cha - via - czaa, po — cie- cha rrto- ja. 

Mamuniu moja, bolić mnie głowa, 
Już odjeżdża kochaneczak — pociecha moja. 
Kazau ni płakać ani też smucić, 
Abiecał jej za półrocze liścik paurucić. 
Półrocze mija, hścik przysyła. 
Przeczytajże, moja miła, moja jedyna! 
Hańdzia czytała, rzewnie płakała: 
Już nie będe kochaneczka takiego miała! 
Mamuniu moja pieknie maluje, 
Kazała jej wymalować śliczne leleje. 

(Magdula Bajarczuczynka) 

3788. W. Od Szydlowic (Bancerowszczyzna) 

Sredn io 

Jfa Pa- do li lia-mien le ży, Po- do— lan— %a 

na iom sie dxi, ?o - do- lan %a na jom sie dzi. 

Na Padołi kamień leży, 
Podolanka na jom siedzi. 
Przyszedł do jej Podolaniec: 
Podolanka, oddaj wianka1! 
Nie dam wianca rucwianego, 
Bo mam brata rodzonego. 
Otruj, otruj brata swego. 
Będziesz miała mnie młodego. 

Jak ja jego otruć miała, 
Kiedy o tem nie wiedziała. 
Pojdź do sadu wiszniawego, 
Znajdziesz węża zielonego, 
Zgotuj jego u słodkom miedzie, 
Czastuj brata, jak pryjedzie. 
Bratko jedzie i pić prosi, 
Siestronka jemu wynosi2. 

i wianiec 2 v. siestruneczka to wynosi 
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Oj pi, siostro, oj pi sama, 
Ażebyś mnie nic nie dala. 
Oj ja, bratku, sama piłab, 
Kiedy pacierz nie mówiła. 
Bratko pije, z konia leci: 
Patrzaj, siostro, ja mam dzieci! 
Ach, miīōj bratko, jak upiusie, 
Weź paduszke, idź wyśpijsie. 
Sieła panna na warstaci 
Da kachanka listy słaci, 

A kachanek adpisuje, 
Za przyjazność nie dziękuje. 
Bo otruła brata swego, 
To otrujesz mnie mładego. 
Sieła panna za warstatem, 
Lemientuje nad swym bratem. 
Ni masz brata ni dwaraka, 
Teraz poszłab za żebraka. 
Żebrak będzie chleba prosić, 
A ja będe torbe nosić. 

(Marysia Bohdaniszka) 

3789. W. m. Świsłocz (w. szl. Kituryki) 

Srednio 

Uj u iu — %ì %a īi na, tam sta — ja — ła-

dzieu - czy — na, [^t,am, sta — ja — ła. sli - czna war-sza — 

- wian — lca, hie — łv lcwia- ùi ła — rn,a ła. 

Oj, u łuzi1 kalina, 
Tam stajała dzieuczyna, 
Tam stajała sliczna (sic) warszawianka, 
Bieły kwiatki łamała. 
Jechau z wajny da krŭoł sam, 
Warszawianku upadabau. 
Czy ni mogłab, sliczna warszawianka, 
Dla mnie kruola samego ? 
Oj, ja biedna sirota, 
Nie mam srybra ni złota, 
Szukaj, krolu, krūōlu najjasniejszy, 
Takiej panny jak kriīōl sam! 
Kruŭl sie na to rozgniewał 
I do kata list posłał: 

Zdejmuj, zdejmuj głowe warszawiance, 
Bo ona mno zgardziła! 
Kat hałouku znimaje, 
Warszawianku pytaje: 
Czy ni mahłab, sliczna warszawianka, 
Dla mnie kata samego ? 
Nie była ja kriīolowa, 
To ni będe katowa. 
Zdejmuj, zdejmuj, kacie, białe szyje, 
Bo ona mnie niemiła! 
Kat hałouku znimaje, 
A anieli pilnujo. 
Cierpi, cierpi, sliczna warszawianko, 
Dusza u niebo ustępuje. 

(Stefka Znajdzińska, Zofja Wasilkowska) 

1 v. u poli 
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3790. W. Od Hnieznej (Kościewicze) 

Wolno 

jak ja. je, ohau do swo — jri %o — ćkan,- %i, 

ciaì Tnie. siac wu — so — "ko. 

Jak ja jechau da swoje kachanki, 
Świeciu miesiac wysoko, 
Jena na mnie ślicznie wyglądała, 
Czy adjechau daloko. 
Oj, adjechau ad dwora, ad mlina, 
Jena na mnie wołała: 
Urucsie, urucsie, miłoje kachanie, 
Czym ja cie razhniewała? 
Oj, nie uruce, miłoje kachanie, 
Oj, już wiem ja dlaczego: 

Jak ja jechau pad twoje akienko, 
To ty miała inszego. 
Oj, nie uważaj, miłaje kachanie, 
Oj, nie uważaj niczego, 
Choć ja piła, ślicznie razmaulała, 
Na umie miała pierszego. 
Jak ja jechau pa kraj twaho sadu, 
Stajau jawar zielony, 
Jak ty z jego gałęzi łamała, 
To on był zasmucony. 

3791. W. Od Łyskowa (Łubianka) 

Z tamtej stroneczki 
Tej bystrej wody 
Zbierała panna 
Czarne jagody. 
Tam je zbierała, 
Tam spoczywała, 
Bo sie mkogo 
Nie spodziewała. 
Przyjechał do niej 
Janulek młody: 
Oddaj, panienko, 
Czarne jagody! 
Z konika zbryznoł, 
Za rączka ścisnoł: 
Pojdziem, panienko, 
Pojdziem nad Wisło! 
Ona krzykneła: 
Rety! Dla Boga! 
Słonce zachodzi, 
Daleka droga! 

Toć ja, panienko, 
Toć ja nie zbójca. 
Wzioł jo za rączka, 
Zeszłi z gościńca. 
I szła do domu 
Gdyby lileja, 
On za nio krzyknoł: 
Pojda do ciebie! 
Panienka na to 
Nic nie wyrzekła, 
Rzuciła chustka, 
Do domu uciekła. 
W domu śpiewała 
Albo płakała, 
Swego Janulka 
Wciąż wyglądała. 
Wejrzała w okno — 
Do sadu droga; 
Wejrzała drugiem, 
Westchła do Boga; 
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Wejrzała trzeciem — Kiwa chusteczko, 
Jesieńko jedzie! Która mu dała. 
Ej, co za radość Nie kiwaj, Jasiu, 
Dziś u nas będzie! Chustko po płocie, 
Ona do jego Matka zobaczy, 
Wraz zagadała. Bedzie w kłopocie. 

3792. W. Od Świsłoczy 

Gdzie że ty byłeś, czarny baranie, czarny baranie? 
We młynie, we młynie, miłościwy panie! (2 r.) 
Coż ty tam robił, czarny baranie, czarny baranie? 
Mleł żyto na mąke, miłościwy panie! (2 r.) 
Coż ty jadł tam, czarny baranie, czarny baranie? 
Pierogi, pieczeni, miłościwy panie (2 r.) 
A coż ty pił tam, czarny baranie, czarny baranie ? 
Gorzałke, gorzałke, miłościwy panie! (2 r.) 
Ktoż tobie dawał, czarny baranie, czarny baranie? 
Młynarka, młynarka, miłościwy panie! (2 r.) 
A gdzież ty spał tam, czarny baranie, czarny baranie? 
Na łóżku, na łóżku, miłościwy panie! (2 r.) 
A z kimże, z kimże, czarny baranie, czarny baranie? 
Z młynarko, z młynarko, miłościwy panie! (2 r.) 
Ktoż ciebie zastał, czarny baranie, czarny baranie? 
Sam młynarz, sam młynarz, miłościwy panie! (2 r.) 
A czym bił ciebie, czarny baranie, czarny baranie? 
Polanem, polanem, miłościwy panie! (2 r.) 
A czy bolało, czarny baranie, czarny baranie? 
Bolało, bolało, miłościwy panie! (2 r.) 
Jakże ty uciekał, czarny baranie, czarny baranie? 
To bokiem, to skokiem, miłościwy panie! (2 r.) 
Jakże ty krzyczał, czarny baranie, czarny baranie? 
Beeee, beee! miłościwy panie! (2 r.) 

3793. Sk. Od Korycina 
Przyśpłewek 

W naszym ogródeczku kwiatki rozkwitajo, 
Do naszego okna chłopcy przybiegajo, 
A my ich pędzamy jak tylko możemy, 
A który ładniejszy, to go zostawiamy. 
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3794. Sk. Od Suchowoli 

Leci wrona bez ogona, 
Za nio leci kruk. 

Kożdy chłopiec dla dziewczyny 
Jest najgorszy wróg. 

3795. Sk. Od Suchowoli 

Ustau stary rano, 
Jeszcze nie świtało. 

Żałował sie barzo stary, 
Że urody mało. 

3796. Gr. Od Krynek (Spodźwiły) 
Krakowiak 

A w tymże1 we dworze 
Murawany ganek. 
Chto jego murował? 
To ten mój kochanek. 
Murował, murował, 
Jeszcze go maluje, 
On dobry kawaler, 
Tylko panny psuje. 
Przestańcie, dziewczęta, 
Mego chłopca psować, 
Bo ja tu i z wami 
Będe dziś wojować! 
Która będzie stała 
I z nim rozmawiała, 

To sie rozstęp, ziemio, 
Żebyś ni wiedziała! 
Oj, bijcie pieruny, 
Bijcie bezustanku, 
Która będzie stała 
Przy moim kochanku! 
Żebyś on nie widział, 
Och, jasnego słońca! 
Żebyś i on ni miał 
W swoim życiu końca! 
Żebyś on ni słyszał 
Jak strzelby strzelajo! 
Żebyś jego wzieli 
Młodego w moskale! 

(Hanna Sładka) 

3797. L. Od Żołudka (w. szl. Romanowce) 

O mym lubym tylko marze, 
Z nim na wieki pragna żyć, 
Ale mi mama nie każe 
O miłości nawet śnić. 
Mama mówi, żem dziecinna, 
Żem to tylko, tylko szał. 
Moja mama, coż ja winna, 
Że i mnie Bóg serce dał! 

Mama mówi, żem swywolna, 
Żem figlarne oczki mam. 
Wszakże mi sie kochać wolno, 
Kurs miłości dobrze znam. 
A więc dalej do miłości, 
Pokąd służy jeszcze czas! 
Używajmy przyjemności, 
Pokąd młodość zdobi nas! 

i v. tu we 
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3798. Gr. Od Indury (w. Domanowszczyzna) 

na mel. walca 

Umiem ja i szyć, 
Umiem haftować, 
Umiem ja w kuchni 
Jeść ugotować. 
Mam ja sukienka 
Piękna, różowa, 

Co na wieczory 
Zawsze gotowa. 
Za moje piękność, 
Za piękno postać 
Jednak nie moge 
Ja męża dostać. 

(Aleksandra Dziemianowiczowa) 

3799. W. Od Łyskowa (Kuklicze) 
Krakowiak 

Moja dziewczynieńko, 
Moje pocieszenie, 
Podaj mnie chusteczke 
Do mego kieszenia. 
Potem, Jasiu, potem, 
Jak wyszyje zlotem, 

Żeby nie wiedziala 
Mamuleńka o tem. 
Podaj mnie chusteczke, 
Co sama wyszyła, 
Gdzie sie ja obróce, 
Będzie mnie cieszyła. 

3800. Sk. Od Suchowoli (Dryha) 

Kołusanlia 

Xu — li, ìu — li, %a — ły *bie — li, 

%a - ìy cha- li u dwoch a — nie-U: je -den tue dnie, 

dru-gi wno-cy, sam Pan je-zus do poł— no-cy. 

Luli, luli, kałybeli (sic), Sam Pan Jezus do połnocy, 
Kałychali w dwoch anieli. Matka Boska do świtania. 
Jeden we dnie, drugi w nocy, Spi, dzieciątko, do źmierkania! 

(Paulina Dzieżkówna) 
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3801. Sk. Od Suchowoli 

Tempo krakou)iaKa 

Zie-le ni sie tra-ioa ca~ lu cfina nad wo-ào, 

o — że nił sie x pie-%,no, oo — ga to i ir&o~do. 

Zieleni sie trawa 
Caluchna nad wodo, 
Ożenił sie z piękno, 
Bogato i młodo. 

Piękna dla piękności, 
Młoda dla młodości, 
Bogata dla wziątku — 
Dostarczy majątku. 

3802. W. Od Świsłoczy (w. szl. Kituryki, Stoki) 

Pr. (w. szl. Lachy, m. Szereszów) 

Nieszczęsna ptaszyna, 
Co po lesie huka; 
Jeszcze nieszczęśliwsza 
Ta, co pary szuka. 
Nieszczęsny ptaszeczki, 
Co pary pozbędo, 
Na zielonym dębie1 

Nigdy riie usiędo 
I tylko sie tulo 
Po suchej leszczynie. 
Cóż to za nieszczęście 
Kochać sie w dziewczynie! 
Oj, nie chodź, Jasieńku, 
Oj, nie chodźże tędy, 
Bo połamiesz kwiatki, 
Porozrucasz2 grzędy. 
Oj, połamiesz kwiatki, 
Rozmajron wydepczesz; 
Pierwiej ty mnie kochał, 
Czemuż teraz nie chcesz ? 
Oj, byli my z tobo 
Jak gołębie w parze, 
Tego3, kto rozłączył, 
Niech go4 Pan Bóg skarze! 

A kto między nami 
Kochanie zrujnował, 
Źeby jego Pan Bóg 
Na świecie nie chował, 
Żeby jego w polu 
Pioruny trzaskali, 
Żeby jego w lesie3 

Zwierze rozerwali! 
A żebyś ja miała 
Ptaszeczka takiego, 
Toby ja posłała 
Do kochanka6 swego. 
Oj, leci ptaszeczek 
I przynosi wieści, 
Że7 twój kochaneczek 
Syna swego pieści8. 
Oj, niechaj sie pieści, 
Bo ma dobro9 wole; 
Skara jego Pan Bóg 
Za serdeuszko10 moje, 
Skara jego, skara, 
Z gruntu wykorzeni, 
Pierwiej on mnie kochał, 
A z inno sie żeni. 

1 v. drzewie 2 v. podepczesz 3 v. a kto nas 4 v. ciężko 6 v. w puszczy " v. 
kochania 7 v. już 8 v. z inno sie już pieści 9 v. tako 10 v. kochanie 
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Pójde na doline, Ach Boże, moj Boże, 
Pochodze stopami, Skróć moje momenta! 
Jak spomne miłego, Żebym dziś umarła, 
Obleje sie łzami. Byłabym kontenta. 

3803. L. Od Żoludka 

O, Boża moj, Boża, Cóż komu do tego, 
Ktoż ludziom dogodzi ? Że my sie kochamy ? 
Kochać sie, nie kochać — Czarne oczki, czarne, 
Wszystko to im szkodzi. Co wy do mnie macie ? 
Kiedy jestem smętny, Gdzie sień ja obróca, 
Mówio, że z kochania, Pokoju nie dacie. 
A kiedy wesoły, Żeby czarne oczki 
To złotnego zdania. Złączyć z błękitnemi, 
Zieleni się trawka Nie byłoby szczęścia 
Pomiędzy błotami, Większego na ziemi. 

3804. W. Od Hnieznej (Kusińce) 
Krakowiak 

Świeci miesiąc, świeci, Nie kochajcie, panny, 
Ja stoja na ganku, Bo to djabeł dziki! 
Granatowy surdut1 Bo dworak pojedzie 
Na moim kochanku. Konia osiodławszy, 
Granatowy surdut, A ty będziesz płakać 
Stalowe guziki, Ręce załamawszy. 

3805. L. Od Żohidka i Różanki 
[Tekst jak w pieśni nr 34333 w. 5 — 24] 

3806. W. Od Hnieznej (Kusińce) 
na mel. nr 3807 

Hej, krakowiak, jam krakowiak! Dyć do paralusa! 
I co z tego będzie, Zadna zywa w polu dusa 
Że my będziem w domu siedzieć Ani sie nie rusa. 
Jak kury na grzędzie? Wiwat nase zuchy — 
A porwaneż takie zycie, Litwiny piecuchy! 

(Tadeusz Maciejewski) 

1 mundur 
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3807. W. Od Hnieznej (Kusińce) 

Tempo m a z u r k a . M a z u r e k 

Da-ìej. hra — cia, cza-pki uha- Itier, stań-my u je - dno KO - ło, 

nieck przy wì— nie czas nampiy—nie, śpie-waj-my we — so — *o. 

Dalej, bracia, capki u bakier, 
Stańmy u jedno koło! 
Niech przy winie 
Cas nam płynie, 
Śpiewajmy wesoło! 
Wiwat nasze zuchy — 
Litwiny piecuchy! 

Za równość, wolność, 
Ojczyzne miłości, 
Nase saty na harmaty 
Leco za zazdrościo. 
Wiwat nase zuchy — 
Litwiny piecuchy! 

(Tadeusz Maćwiejczyk v. Maciejewski) 

3808. Sk. Od Suchowoli 

Miernie 

Ten sìcni — ìa óia sia do ja sia, 

ten slcni — ła, dCa — sia, lu, hcon, ja wa- rom, 

oh, tam za ha-rom do Ja sia. 

Tęskniła Kasia do Jasia, 
Tęskniła Kasia lubcom jaworam, 
Och, tam za boram 
Do Jasia! 
Pare wienuszki uwiła, 
Pare wianuszki lubcom jaworam, 

Och, tam za boram 
Pare wienuszki! 
Na bystry dunaj rzuciła, 
Na bystry dunaj lubcom itd. 
Płyńcie, wienuszki, do młyna, 
Płyńcie itd. 

Wi-wat na — sze zw—chy, Xi-twi-ni pie cu— chy! 
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Dzie mŭoj Jesieńko przebywa, 
Dzie moj itd. 
Wychodzi Jasio ze młyna, 
Wychodzi Jasio itd. 
Pare wienuszki przypływa, 

Pare wienuszki itd. 
Oto dla Jasia nowina, 
Oto dla Jasia itd. 
Dzie jego Kasia przebywa, 
Dzie jego Kasia lubcom itd. 

(J. Dzieżko) 

3809. W. Od Zelwy 

[Tekst jak w pieśni nr 3471] 

(Ter[esa] Koł[łupajlina]) 

3810. 

na mel. nr 3750 

Siedzi sobie zając pod miedzą, 
A myśliwi o nim nie wiedzą. 
Psy po polu rozpuścili, 
Krzyk i łoskot uczynili: 
Był tu kot! był tu kot! 
Zając skoro trąbki usłyszał, 
Bieży prędko, aż sie zadyszał. 
Wybiegł nieborak w pole, 
Jedni w górze, drudzy w dole 
Czekają, czekają. 
Radzi mu, a on ich nie wita, 
Od strachu i drogi nie pyta. 
To bruzdą, to przez zagony 
Bieży prędko, choć strudzony, 
Jak może, jak może. 
Obejrzy sie zając po chwili, 
A myśliwi charty spuścili. 
Wszyscy gonią naszczekując, 
A on testament zmyślając, 
Narzeka, narzeka. 
Nie wiem, com takiego uczynił, 
Com panom myśliwym zawinił, 
Że tak wielu mnie jednego 
Gonią zwierza ubogiego 
Jak zdrajcę, jak zdrajcę! 
Cóż ja tym myśliwcom zawinił? 
Czy jakową szkodę uczynił? 
Ja ubogi trawką żyję, 
Zamiast wina rosę piję, 

Sierota, sierota! 
Siedzę sobie w zbożu jak w domu, 
Nie uczynię szkody nikomu. 
Jeśli też w kapuście siadam, 
Po listeczku na dzień zjadam, 
Nie jak wół, nie jak wół! 
Grochu nie wytłoczę ni prosa, 
A w jęczmień nie pójdę, bo rosa. 
Ja kusy uciekać muszę, 
Ocalając swoją duszę, 
Bo mi żal, bo mi żal! 
Gęsi, kur, kaczek nie trapię, 
Śpiąc patrzc, nie krzyczę, nie chrapię, 
Nie przebudzę i czujnego, 
Nie rozgonię i małego 
Ptaszęcia, ptaszęcia. 
Z drogi zawsze schodzę każdemu, 
Chociaż i dziecięciu małemu, 
W lesie nie odrę nikogo, 
Przecie się ze mną tak srogo 
Obchodzą, obchodzą. 
Rozpuścili charty ze smyczą, 
Rozumieli, że go uchwycą, 
A tu tu tu sa sa sa sa! 
A ja czem prędzej do lasa. 
Już ja pan, już ja pan! 
Wróćcież się charty biednięta, 
Nie będziecie mieli zwierzęta. 
A już ci sic posmucili 
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I paszczęki pokrzywili, 
Wielkie kpy, wielkie kpy! 
Zając sobie w kniei śpi, dyszy, 
A myśliwi zmokli jak myszy, 
Po chroślinie rozpuścili 
Konie, szaty porosili, 
Także psy, także psy. 
A skoro zajączek jest w lesie, 
Na myśliwych kosmyk podniesie: 

Całujcie mnie w kurtę wszyscy, 
Doganiacze i myśliwcy, 
Skorom tu, skorom tu! 
A com uciekając pogubil, 
Tom panom myśliwym poślubił, 
W testamencie zapisujc, 
Panom myśliwym daruję 
Na bankiet, na bankiet! 

3811. W. Od Porozowa 

Tempo poloneza 

Po je — chał ja sio na. ło wy, 

gd.zie.go pie-%ny ko-nik no si. rrz&-by-wa la—sy i 

V° *a, za wsze my-sli o stoej Zo si. 

Pojechał Jasio na łowy, 
Gdzie piekny konik nosi. 

Przebywa lasy i pola, 
Zawsze myśli o swej Zosi. 

3812. L. Od Różanki, Źołudka 

Wysoko, daleko 
Listek na kloninie; 
Kto kogo pokocha, 
Ten tego nie minie. 
Listuńki spadajo, 
A gałązki stajo; 
Powiedzże mnie, dziewczyno, 
Ci ty bcdziesz mojo? 
Ci będziesz ty mojo, 
Ci kogo innego? 
Nie truj ty, dziewczyno, 
Serduszka mojego! 
Płynie rzeczka, płynie, 
Na tej rzecce kładka; 

Poszłab ja za ciebie, 
Nie pozwala matka. 
Jaka głupia kładka, 
Taka twoja matka, 
Zmarnował ja za tobo 
Swoje młode latka. 
Przywiąże konika 
W zielonej jedlinie, 
Sam pójde dać drugiej 
Dzień dobry dziewczynie. 
Dzień dobry, dziewczyno, 
Moja ty jedyno! 
A tobie dzień biały, 
Jasieniu kochany! 

http://gd.zie.go
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3813. L. Od Różanki, Żoludka 

Hoża, śliczna krakowianka1 

Miała żołnierza kochanka. 
Żołnierz hoży i ja hoża, 
Śliczna jak wiosenna róża. 
Krakowianka u progu stała, 
Na żołnierza zawołała. 
Zawołała czule, skromnie: 
Hej, żołnierzu, śpiesz sie do mnie! 
Żołnierz swe kroki powiększał, 
Na rozkazy jej pośpieszał. 

Patrzy, oj, patrzy w okienka, 
Widzi, och, widzi oczeńka. 
Żołnierz do niej mowi ścicha, 
Krakowianka się uśmicha 
I tak jemu odpowiada, 
Że kochanie sercem włada. 
Jak ja siedze koło ciebie, 
Mnie sie zdaje, że ja w niebie,; 
A jak u busie wycałuje, 
Trzy dni u ustach słodycz czuje. 

3814. L. Od Różanki i Żołudka (w. szl. Paszyce, Romanowce) 

Wyjechał Jasio na łowy2, 
Puścił konika na trawe. 
Kojąc boleści i znoje, 
Położył sie na murawe. 
Śni sie mu tak by na jawie, 
Że w postaci gołębicy 
Zbija sie w śnieżnej białości 
Jasna jak promień księżyca. 
Budzi sie Jaś, na koń wsiada, 
Jedzie do wróżki i gada: 
Wróżko, wróżko, coż mi powiesz, 
Gdy sie o śnie moim dowiesz ? 
Wróżka sie do czarów wzieła, 
Z trzech krynic wode czerpała, 
Sen ten smutny odgadnęła, 
Jasiowi żalu dodała. 
Jedźże, Jasiu, moje dziecie, 
Nie ma twej dziewki3 na świecie. 
Matka po niej lamentuje, 
Na cie, Jasiu, oczekuje. 
Przed wrota Jasio przyjechał, 
Na koniku długo czekał. 
Czekał długo na Kasieńke, 
Aż ujrzał w progu mateńke. 

Witam, Jasiu, witam, dziecie, 
Nie ma twej Kasi na świecie! 
Nie mój ty zięć, bo już cudzy, 
Będo cie mieć zięciem drudzy. 
Wchodzi Jasio do komnaty, 
Widzi jo w trunie złożono. 
Cisneły go ciężkie żale 
I ukląkł nad ulubiono. 
Mojeż wy białe nóżęta, 
Czemuż że wy nie chodzicie? 
Mojeż wy śliczne rączęta, 
Czemuż wy mnie nie tulicie ? 
Powstał i stanoł przy progu, 
Padł, wyzionoł ducha Bogu. 
Pachołki Jasia chwycili, 
Do truny z Kasio złożyli. 
Odtąd wciąż nad ich mogiło 
Biały gołąb z gołębico 
Dziobek z dziobkiem połaskujo, 
Bo kochanie w grobie czujo. 
A ludzie gdy przechodzili, 
Wciąż tylko o tem mowili: 
Co to za miłość serdeczna, 
Że o niej jest pamięć wieczna. 

1 Mołdawianka v. Podolanka 2 v. boje 3 v. panny 
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3815. L. Od Rożanki, Żołudka (Romanowce) 

Szumiał las, szumial las, 
Polacy jechali, 
Mojego Jasienka 
Na wojna wołali: 
Siadaj, Jasiu, siadaj, 
Już koń osiodłany. 
Przy kim mnie porzucisz, 
Mój Jasiu kochany ? 
Porzucam ja ciebie 
Przy Tym, co na niebie. 
Za roczek, za drugi 
Powróce do ciebie. 
Jeden roczek minoł 
I drugi sie kończy, 
A u Kasiuleńki 
Zapłakane oczy. 

Cicho, Kasiu, nie płacz, 
Nie żałuj tamtego, 
Jedzie z wojny tysiąc, 
Wybierzesz drugiego. 
Żeby was tu było 
Tysiąc tysiącami, 
Nie było i nie będzie 
Jak mój Jaś kochany! 
Żeby was tu było 
Jak na drwotni trzasek, 
Nie było i nie będzie 
Jak mój biedny Jasiek! 
Żeby was tu było 
Jak na gruszach gruszek, 
Nie było i nie będzie 
Jak mój Jasio duszek! 

3816. L. Od Żołudka (w. szl. Romanowce, Paszyce) 

Jako w zimie, tak i u lecie, 
Uszystko u jednej porze, 
Hodowałam gołąbeczka 
U tej ciemnej komorze. 
Hodowałam, hodowałam, 
Potym wypuściłam. 
Ach, mój Boża, mocny Panie, 
Nadzieje straciłam! 
Jak wyleciał, tak poleciał, 
Siad sobie na dębie. 

Ona jego pieknie prosi: 
Wróć sie, mój gołębie! 
Siwy gołąb, siwy, 
Siwy gołąbeczku, 
Czyż ja ciebie nie kochałam, 
Mój ty kochaneczku ? 
I kochałam, i kochałam 
Jako sama siebie, 
A ty, że mnie chcesz porzucić, 
Skaraj Boże ciebie! 

3817. W. Od Świsłoczy 

Z tamtej strony jeziora 
Stoi lipa zielona, 
A na tej lipie, na tej zielenieńkiej, 
Siedziało trzy słowiki. 
Nie byli to ptaszkowie — 
Trzy rodzone bratowie. 
Namawiali sie do jednej dziewczyny, 
Któren-że jo wziąć może. 

Jeden mówi: to moja; 
Drugi mówi: jak Bóg da; 
A trzeci mówi: moja ty najmilsza, 
Czemuś smutna, niewesoła? 
Jakżeż mnie wesołej być, 
Za starego każo iść. 
Oj, rozżaUło sie serdeńko moje, 
Nie może sie ucieszyć! 

474 
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Pójde ja do komory, 
Bialeńkoje łoże słać. 
Ej, łoże moje, śliczne, malowane, 
Któż na tobie będzie spać ? 

Kiedy będzie stary spał, 
Bodajże on i nie wstał! 
A kiedy młody da pieknej urody, 
Badaj mu Bóg zdrowie dał! 

3818. L. Od Różanki i Szczuczyna 

Bóg zaczyna, Bog i kończy, 
Kochających w pary łączy. 
Komu pary nie dostaje, 
Temu nocka bokiem staje. 
Ty dziewczyna zajzdrośnica, 
Wielka jesteś podchlebnica, 
Sinie oczki nic dobrego, 
Zwiedli chłopca niejednego. 
A u ciebie czarne oczy, 

Czego jedziesz w ciemne nocy? 
Czarne oczki zapłakane, 
W ciemne nocy niedospane. 
Gdzie bywałem, przebywałem, 
Takiej róży nie widziałem. 
Jest różowa, jest błękitna, 
Nie ma takiej, jak ty śliczna, 
Ni w Kijowie, ni we Lwowie, 
Ni w Warszawie, ni w Krakowie. 

3819. L. Od Żołudka (Romanowce) 

[Tekst jak w pieśni nr 3717j w. 25 — 36] 

(Antoni Wierciński) 

3820. W. Mścibów 

U niedziele rano, u niedziele rano 
Drobny deszcz pada, 
Już moja dziewczyna, już moja jedyna 
Do mnie nie gada. 
Wyszła dziewczyna, wyszła jedyna 
Jak różowy kwiat; 
Stała, zapłakała, rączki załamała, 
Zmienił jej sie świat. 
Nie płacz, dziewczyno, serce jedyna, 
Dziewczyno moja! 

(Józefa Osławska) 

3821. Sk. Od Suchowoli 
na mel. „Mężowie mówią o walcu źle . . ." 

Jestem kawaler bardzo życzliwy, 
Jestem szlachetny i sprawiedliwy. 

60* 
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Wiwat, wiwat kawalerski stan, 
Człowiek żyje sobie jak pan! 
Ożeniłem sie, to chwała Bogu, 
Wziołem żoneczke pieknego rodu. 
Wiwat itd. (jw.) 
Wyszła Anielcia po jaroślinie, 
A za nio Jasio z butelko wina. 
Viwat itd. (jw.) 
Wróć sie, Anielciu, masz w domu gości. 
Już sie nie wróce, stoje na mości. 
Viwat itd. (jw.) 
Sprzedała perły i zausznice, 
Kupiła folwark i kamienice. 
Viwat itd. (jw.) 
W tej kamienicy będe mieszkała, 
A po folwarku spacerowała. 
Viwat itd. (jw.) 
W tej kamienicy sam Jasieńko stoi, 
Młodo Anielcie do szlubu stroi. 
Viwat itd. (jw.) 
Oj, stroi, stroi, a ona płacze, 
Że więcej mamy już nie zobacze. 
Viwat itd. (jw.) 
Wczoraj chodziła, wesoła była, 
A dzisiaj smutna i frasobliwa. 
Viwat itd. (jw.) 
Wiozo przez wioski, wiozo przez miasta, 
Wszyscy mnie ludzie zowio niewiasta. 
Viwat itd. (jw.) 
Wszystkich panienek chłopcy witajo, 
A mnie młodziuchno już omijajo. 
Viwat itd. (jw.) 
Wszystkie panienki chodzo w chusteczkach, 
A ja młodziutka stroje w czepeczku. 
Viwat itd. (jw.) 
Rozgniewała sie żona na męża, 
Wzieła koguta, poszła do księdza. 
Viwat itd. (jw.) 
Księże proboszczu, poradź mi rade, 
Co ja mam począć ze swoim dziadem? 
Viwat itd. (jw.) 
Wybij mu zęby, wykol mu oczy, 
A sama przychodź choć o północy. 
Viwat itd. (jw.) 
Zabierz pieniądze, zabierz i skrynia, 
A sama przychodź za gospodynia. 



PIEŚNI POLSKIE POWAŻNE 477 

3822. L. Od Żołudka (Romanowce, Paszyce) 

Spojrze ja w okno, 
Jaki świat szyroki; 
Spojrze ja u drugie, 
Jak jawor wysoki; 
Spojrze ja y trzecie, 
Aż po lewej stronie, 
Oj jedzie, jedzie 
Mój ulubiony! 
Oj jedzie, jedzie 
Pomiędzy górami, 
Pod nim koniczek 
Brzęka pódkówkami. 
Prowadźcież konia 
Do nowej stajnicy, 

A mego miłego 
Do kamienicy. 
Dajcież koniowi 
Obrok suszony, 
Memu miłemu 
Kapłon pieczony. 
Dajcie koniowi 
Wody z krynice, 
A memu miłemu 
Wina szklenice. 
Ścielcie pod konia 
Słomy jarzyny, 
A memu miłemu 
Puchowe pierzyny. 

(Antoni Wierciński) 

3823. W. Od Brzostowicy, Zelwy (Stoki, Krzesla, Rudziewicze) 

Oddała mnie mama za chłopa do roli, 
Memu sercu smutku jest dowoli. 
Żebym ja wiedziała, gdzie mój miły orze, 
Kazałabym wyciąć okienko w komorze. 
Oj, orze on, orze pod gajem zielonym, 
A jeden wół czarny, a drugi czerwony. 
Oj, orał on, orał, doorał do łomu, 
Puścił woły chodzić, sam skoczył do domu. 
Hole, byciu, hole! Nierano ja wstała, 
Wołów nie napasła, sama nie wyspała. 
Wołów nie napasła, bo za kumarami, 
Sama nie wyspała za kawalerami. 
Wołów nie napasła, po polu bujali, 
Sama nie wyspała, z Jasieńkiem gadała. 
Żebym ja wiedziała, kto mnie rano budzi, 
Tob mu tak zrobiła, żeb nie poznał ludzi. 
Dałab jemu ziółka, ziółka takowego, 
Żeby nie doczekał do dzionka białego. 
Dałab jemu ziółka, zielonej pietruszki, 
Żeby nie przyłożył główki do poduszki. 
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3824. W. Od Międzyrzecza (Rudziewicze) 

Już ułani, ułaniki 
Powsiadali na koniki, 
Śliczne wąsy podkręcajo, 
Do panienek uśmiechajo. 

Brzękły szable, zatętniało, 
Serce każdej sie krajało, 
Chorągiewki zafurczeli 
I jak ptacy odlecieli1! 

3825. Sk. Od Suchowoli, Korycina 

I jiu- pa- ła sie Jia-sia wmo-rzu da ko-nie cko— dzi — ływzbo-żu 

trom tra—ra, trom tra—ra, da lco-rvie cko—dzi — ły wzbo-żu! 

Kupała2 sie Kasia w morzu, 
Konie chodziły w zbożu3. 
Jechał Jasio z kościoła, 
Zajoł4 konia do dwora. 
Kasia z morza wyskoczyła, 
Da unet Jasia dogoniła. 
Dała Jasiu dwa talary: 
Jeden nowy, drugi stary. 
Przyjedź, Jasiu, z wieczora, 
Będzie gotowa komora. 
Komoreńka gotowaja, 
Pościel biała, puchowaja. 

Pomaleńku, Jasiu, stępaj, 
Podkówkami nie brzękaj. 
Moja matka w chacie spić, 
Choć z kim mówisz, to słyszyć. 
Prosza Jasia często bywać, 
A mnie wdowo nie nazywać. 
Jaś na konika świsnoł, 
Kasia za rączka ścisnął: 
Bywaj, Kasiu, bywaj zdrowa, 
Ja kawalyèr, a ty udowa! 
Nie takije tu bywali, 
A mnie wdowo nie nazwali. 

3826. Sk. Od Suchowoli 

Terazniejsza świata żądza — 
Mieć pieniądze, mieć pieniądze. 
Za pieniądze wszystko będzie: 
Urząd, sława, honor wszędzie. 

Za pieniądze ksiądz sie modli, 
Za pieniądze ludzie podli, 
Za pieniądze człek poczciwy — 
Choćby podły, niegodziwy. 

1 v. chorągiewki zafurczały, panny rzewnie zapłakały 2 NB. Bez zmiany niemal od Wołkowyska, 
Narewki, Prużany 3 v. da upuściła konia u zboże * v. zaniau 
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Jeśli ładna, jak ja sądze, 
A czy masz tylko pieniądze? 
Jeśli masz, pokocham ciebie, 
Jak anieli Boga w niebie. 
Czego, głupi, zapytujesz? 
Czy doprawdy? Czy żartujesz? 
Wyrwawszy się z jakiej nędzy, 
A zapytujesz pieniędzy, 
Jeśliś głupi, nieoświecony, 
Heroljo nie utwierdzony, 
Więc nie próżne twoje dygi, 
Za pieniądze weźmiesz figi. 

(Antoni Dzieżko) 

3827. W. Mścibów 

Jaś konika poił, Kasia wode brała; 
Jasiulo zaśpiewał, Kasia zapłakała. 
Nie płacz, Kasiuleńko, mamy srebra dosyć, 
Aby nasz koniczek mógł za nami nosić. 
Jak on będzie nosić, kiedy nie kowany ? 
Schawała matula kluczy od komory. 
Powiedz, Kasiuleńku, co ci główka boli, 
Odda tobie mama kluczy od komory. 
Mądrowali oni dwaccać cztyry mili, 
Jedno do drugiego słówka nie mówili. 
Prszyszli (sic) oni, prszyszli — głęboka dolina. 
Kasia do Jasieńka: Dzie twoja rodzina? 
Wzioł Jaś Kasiuleńku za bielutkie rączki, 
Poździerał Jaś z Kasi złotnyje abrączki. 
Wzioł Jaś Kasiuleńku za cieniuchne boki, 
Wrzucił Jaś Kasieńku u ten dunaj głęboki. 
Pływaj, Kasiu, pływaj od kąta do kąta, 
Tutaj leży cztyry, a ty będziesz piąta! 
Pły wa Kasia, pły wa i Jasiula uzy wa: 
Ratuj mnie, Jasiulu, będa twoja miła! 
Pływa Kasia, pływa, na Jasiula woła: 
Ratuj mnie, Jasiulu, będa twoja żona! 
Nie na to cie urucał, aby cie ratować, 
Musisz ty tu, Kasiu, ten dunaj zgruntować. 
Tam rybacy byli, sieci zarucili, 
Nadŭobnu Kasieńku na brzeg wyrucili. 

Za pieniądze sprawnik ustaje, 
Za pieniądze sprawe daje, 
Bo pieniądze wiele znaczo. 
Za pieniądze sąd przebacza. 
A gdy czasem słyszeć da się, 
Że panienka w anbarasie, 
Nie uważać na te fraszki, 
Byle miała złote blaszki. 
A gdy czasem słyszeć da sie, 
Że panienka ładnie ma sie, 
Zaraz piękna i uczona, 
Choć wygląda na gawrona. 
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Posadzili Kasiu na biełum kamieniu, 
Rozczesali wlosy z wierzchu do kamielu. 
Uważajcie panienki, takoż i mężatki, 
Jakie trudne życie bez ojca, bez matki. 

(Józefa Osławska) 

3828. W. Od Zelwy. Gr. Od Krynek 

I Po — je — dzie-my na łow, na łów, to — wa—rzy — sxu 

onoj, iza łoiu, na łóixi, na ło — •wy, do %ie, — lo — nej 

dę-"bro-wy, to — wa— rzy-szu mój, to - wa - rzy - sxu mój!j 

Pojedziemy na łów, na łów, 
Towarzyszu mój! 
Na łów, na łów, na łowy, 
Do zielonej dębrowy! 

3829. L. Od Różanki 

I Po-je-dzie- my na łoiŭ,na łow, to-wa-rzy—szu rnoj! 

Pojedziemy1 na łów, na łów 
Towarzyszu mój! 

1 śpiewa się bez odmiany tak jak i w innych okolicach kraju naszego 
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3830. W. m. Świsłocz 

Nie wybieraj, mości panno, 
Żebyś nie przebrala. 
Wojewoda jak wyjedzie, 
To będziesz płakała. 
Zmruże oczy, zmruże oczy, 
Klękne na kolana, 
Pacierz zmówie, zmówie pacierz, 
Nie będe płakała. 

Niech cie widze i nie widze, 
Nie będe płakała. 
Ha, kiedy tak, to wyjade 
Sam sobo do Grodna, 
Bo ty, mości panieneczko, 
Nie jesteś mnie godna. 

(Grabowski) 

3831. Sk. Od Suchowoli (w. Poświętno) 

Jesieńko1 jedzie, 
Kasieńka piele, 
On do niej gada, 
Ona sie śmieje. 
Mój ty Jesieńku, 
Boj sie ty Boga! 
Słońce zachodzi, 
Daleka droga. 
Słońce zachodzi, 
A miesiąc schodzi, 
A mnie młodemu 
Nic to nie szkodzi. 

Moja Kasieńko, 
Ja prosze ciebie, 
Puść mego konia 
Do sadku swego. 
Mój Jesiuleńku, 
Ja tego nie chce, 
Bo u mym sadeńku 
Rutka wydepcze. 
Wydepcze rutka 
Kopycikami 
I wszystkie kwiatki 
Z koreńczykami. 

Wolno 
3832. W. m. Mścibów 

Zi rna, lcon — czy, wio sna uen dzie, 

we-so-ły-je lu—dzie wszen-dzie. 0 jaìć-że mvnie ive-so—icb—~ 

- w u oyc, ono-ja da— ma, ch.ce za. mą% ić, 

i [pierwsza uwaga] przepisać dodając po pierwszej zwrotce przygrywkę (jeśli są do niej slowa); [druga 
uwaga] po każdej zwrotce przygrywka (...) 

http://ch.ce
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Zima konczy, wiosna będzie, 
Wesołyje ludzi wszędzie. 
O, jakże mnie wesołamu być, 
Moja dama chce za mąż ić! 
Niechaj idzie sobie zdrowa, 
Za półrocze będzie udowa. 
Przez Podole czarna rola, 
A dziewczyna serco moja, 
Jest u minie koń warany, 
Pajedu ja da udawy. 

Ci ty, Kasiu, spisz, nie czujesz? 
Z kim to ty niīoczku naczujesz? 
Mamuleńko, Pan Bóg z tobo, 
Koło mnie nie ma nikogo. 
Ja tu z pierynom rozmawiam, 
Rączek, nożak ni ukrywam. 

Daj mama nowa pierzyna, 
To ja benda cicho spać, 
Do nikogo nie gadać. 

(Józefa Osławska) 

3833. W. Od Świsłoczy (Dworczany) 

Oj Bo-że rnoj, Bo że, Bo-że moj je— dy ny, 

Oj1, Boże moj, Boże, 
Boże moj jedyny! 
Wynieśże mnie, Boże, 
Z tutejszej krainy! 
Zanieśże mnie, Boże, 
Na ojcowskie pole, 
Tam ja rozwesele 
Smutne serce swoje. 
Na ojcowskim polu 
Ptaszęta śpiewajo, 
Sirociny łezki2 

wy-nieś że m,nie, Bo że, % tv.-~ tej— szej kra— * ny. 

Darmo nie padajo. 
Jak padno na kamień, 
Kamień przebijajo. 
Oj, Boże moj, Boże, 
Co kochanie może! 
Ja za te kochanie 
Try dni siedział w kozie. 
Kto nie siedział w kozie, 
Nie maje roskoszy. 
Ja siedział w kozie, 
Nie maju try groszy. 

3834. W. Mścibów 
Krakowiak na mel. „Kawalerze gładki, nie kochaj mężatki. . ." 

Świeci miesiąc, świeci, 
Żeby było widno, 
Pokąd ja wypędze 
Za obore bydło. 

Świeci miesiąc, świeci, 
U moje akieneczko, 
Pokąd ja wyściele 
Dla Jasia łóżeczko. 

1 podobnie od Prużany 2 v. ślozy 
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Łóżeczko wysłała, Praudeńki pytali: 
Paduszki przybiła, Powiedz, powiedz praude, 
Ni ma mego Jasia — Kto do ciebie chodzi. 
Z kim ja będe żyła? Taiłam, taiłam, 
Na bitum haścincy, A teraz wyznaje: 
Na warszawskiej drodze Z wieczora furmany, 
Sznuruje panienka Z północy lokaje, 
Trzewiczki na nodze. Przed samym świtaniem 
Sznuruje, sznuruje Mój Jasio kochany. 
Jedwabno ustążeczko, Taiłam, taiłam, 
Ido kawalery: A teraz nie będe: 
Dzień dobry, dzieweczko! Starajsie kałyski, 
Dzień dobry oddali, Ja pieluszek będe. 

(Józefa Osławska) 

3835. Sł. Od Zdzięcioła 

Jedzie1, jedzie pan, pan, 
Na koniku sam, sam. 
A za panem chłop, chłop, 
Na koniku łop, łop. 

3836. W. Od Hniczncj (Kusińce) 
Krakowiak 

Granatowy mundur, 
Aksamitny kołnierz. 
Patrzajcie, panienki, 
Bo to polski żołnierz. 

(Stefka Miszczycha) 

3837. W. Od Hnieznej 
Krakowiak 

Jadąc do Krakowa 
Kamienista droga; 
Daj, dziewczyno, busi, 
Boj sie Pana Boga! 

(Leon Janowicz) 

61* 

i śpiewane dzieciom 
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3838. W. m. Świsłocz 

Zielone galązki do dołu spuszczajo, 
Moje czarne oczy kochania nie znajo. 
Kto kochania nie zna, ten będzie szczęśliwy, 
Ma nocka spokojna i dzieniok tęskliwy. 
Ażebym ja miala ptaszka letącego, 
Tobym ja posłała do kochanka swego. 
Przylatuje ptaszek i przynosi wieści, 
Że ten kochaneczek koło drugiej pieści. 
U ogrodzie kapusta, na jej liść zielony; 
Jedzie, jedzie Jasio, pod nim konik wrony. 
Darmo, Jasiu, jedziesz, darmo koni bijesz, 
Nie pójda za ciebie, bo ty wódka pijesz. 
Nie pij, Jasiu, nie pij, będzie tobie lepiej, 
Nie pij gorzałeczki, nie kochaj dzieweczki. 
Jechał cztyry mili lasu bez popasu, 
Piąta mila pola, dzie Kasieńka moja. 
Nie pisz do mnie piórem ani atramentem, 
Kochaj mnie na zawsze, ale ni momentem. 

(Stefka Znajdzińska) 

3839. Sł. Od Kozłowszczyzny (zaśc. Paprockowszczyzna) 

Ach, Boża moj, co takiego, Czy on chory, czy ni moża? 
Że nie widać ziacia mego? Przynieś jego, mocny Boża! 

3840. Sł. Od Kozłowszczyzny (zaść. Paprockowszczyzna) 
Krakowiak 

Ach Boża, moj Boża, Wesołość na twarzy, 
Cóż po moim życiu! A smutek w ukryciu. 

3841. Sł. Od Kozłowszczyzny (w. szl. Paproćkowszczyzna) 

Ach, Boża mój z tym Jasieńkiem, Czy od Boga, czy od ludzi, 
Jak on stoi pod okienkiem! Jak ja zasne, to on zbudzi. 
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3842. W. m. Łysków 
Krakowiak 

Świeci miesiąc, świeci, 
Jak na niebi gwiazdy. 

Dzie sie ja obróce, 
To mnie kocha każdy. 

3843. W. Od Mścibowa 
Kruc[iolka] na mel. nr 2121 

Jechał ojciec do miasteczka, 
Zabrał kluczy od serdeczka. 

I od swego, i od mego, 
Och, kochanka najmilszego. 

3844. Sk. Od Suchowoli 
na mel. nr 1742 

Oj, puk, puk, puk w okieneczko: 
Wyjdźże, moja kochaneczko, 
Która wojaka obrała, 
Z zapałem go pokochała, 
Młoda dzieweczko! 

Wyszła panna śliczna, hoża 
I rumiana jako zorza. 
Łzami sie zaraz zalała, 
Gdy wojaka oglądała, 
Kochanka swego. 

3845. W. Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 

Nie pójde ja za mąż 
Tego roku jeszcze. 

Chtóż mnie przyniewoli, 
Kiedy bo ja nie chce. 

(Teresa Kołłupajlina) 

3846. W. Od Świsłoczy (w. Dworczany) 

Zujau>o. Kruciolka 

\_Dzieu-czy-riień-lt.o śli-czna,Ua-da, ja do cie—oie lco-niem ja-da, 

ja KO - ni — k,a nie ża — łu — je, ca — ła no - cka ma - s%e - ru— je. 

file:///_Dzieu
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Dzieuczynieńko śliczna, blada, 
Ja do ciebie koniem jada. 
Ja konika nie żałuje, 
Cała nocka maszeruje. 
Dzieuczynieńko, ho, ho, ho! 
Lubi minie hołaho! 

Choć kaszuli nie maju, 
To żenićsie dumaju. 
Jak ty jechau, to ja spała; 
Jak ty świsnou, to ja ustała. 
Musi ty mnie wiernie lubisz, 
Jak ja zasne, to ty zbudzisz. 

3847. Sk. Od Suchowoli 

Siedzi sobie koło okna, 
Patrzy na dziewczęta. 
Kto jemu sie podoba, 
To złapie za ręke. 

A jak złapie, wycałuje, 
Do serca przytuli. 
Przychodź zausze, moja droga, 
Jak zaczyna zmierzchać. 

(Paulina Dzieżko) 

3848. Gr. m-czko Hołynka 
Pilipouka 

N a s p o s o b k o l c d y 

Och ty że czku, ty jesć ma- lu — sie-ń "ki. 

Ckoc ja że — czelc ma-łyt peł-no pihrno da-zna-ły, ro-zu-mmamdo-sko-na-ły. 

Py-tam cie-hie,że czlcu, szto to jeśc je — dyn? . je-dyn Boh na nie-bi 

u troj-ccu śicie-fajch je - dy — ny stoj nad na- rn,i, %ro — lu je. 

Och ty żeczek, ty jeść malusieńki. 
Choć ja żeczek jest mały, 
Pełno piśmo daznały, 
Rozum mam daskanały. 
Pytam ciebie, żeczku, szto to jesć jedyn? 
Jedyn Boh na niebi, 
U trojcou świętych jedyny, 
Stoi nad nami, króluje. 
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Och, ty żeczek itd. (jw.) 
Pytam ciebie, żeczku, szto to jeść dwa? 
Dzwie tablicy majżenszowych, 
Jedyn itd. (jw.) 
Och ty żeczek itd. (jw.) 
Pytam ciebie żeczku, szto to jeść try? 
Try pat' i try archoły, 
Dzwie tablicy majżenszowych, 
Jedyn itd. (jw.) 
Och ty żeczek itd. (jw.) 
Pytam ciebie, żeczku, szto to jeść sztyry? 
Sztyry listy u wadny listy, 
Try pat' i try archoły, 
Dzwie tablicy itd. (jw.) 
Och ty żeczek itd. (jw.) 
Pytam ciebie, żeczku, szto to jeść pięć? 
Piać ran cierpieu Pan, 
Prynajgrozszu krowy lan1. 
(Waraczajciesie nazad) 

Pytam ciebie, żeczku, szto to jeść sześć? 
Sześć kwiat leleja 
Prenajświenszoj Maryi. 
Piać ran cierpieu Pan itd. (jw.) 
Pytam ciebie, żeczku, szto to jeść siedem? 
Siedem boskich sakramentou, 
Sześć kwiat itd. (jw.) 
Pytam ciebie, żeczku, szto to jeść wosim? 
Wosim kryzou panskich 
Siedem itd. (jw.) 
Dalszego ciągu narrator zapomniał2, aż: 

Pytam ciebie, żeczku, szto zo jeść dwanasta? 
A dwanasta bije, a tymczasem kur pieje, 
Idź ty, djable, do smoły, 
A ja pójdę do szkoły, 
Pajdu sabie pamaleńku3. 

1 Prawdopodobnie: przenajdroższą krew lał 
2 Dziewięć chorou anielskich 

(vel: A dziewiąty chor anielski) 
Dziesięć Boskich prykazaniou 
Jedenaste ludzkie plemi 
A wy złyje u patępienie 

(Michał Hanienia) 

8 Przegadanie diabła: Iszou sabie chłopiec darohaju, ażno na razstajnych darohach zyszousa z czortam. 
Tak jeny sabie pasieli i tak czort usie dapytywausie u hetaho chłopca i jony tak pierasidzieli da dwanasty. 
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3849. Od Żołudka, Rózanki (w. szl. Paszyce) 

Och, dola, dola, 
Co za rada w niebie! 
O, kogo ja kochał, 
To tu tego nie ma. 
Oj, nie ma, nie ma, 
Żałośnie mu będzie, 
Z kimże moje serce 
Rozmawiać dziś będzie? 
Sady bielejo, 
Łuha zieleniejo, 
Rozrywa me serce 
Od smutku, od żalu. 

Śliczne goździki — 
To dla wdzięcznej panny. 
Gdzież ty odjehdżasz, 
Moj miły, kochany? 
O, ty odjehdżasz, 
Ja umierać musza. 
Jeśli nie powrócisz, 
Zawieziesz na dusza. 
Albo pozwolcie 
Kochać osobicie, 
Albo odbierzcie 
Ode mnie te życie! 

(Aleksander Wierciński) 

3850. L. Od Żołudka (w. szl. Romanowce) 

Wysoko, daleko 
Listek na kloninie; 
Kto kogo pokocha, 
Ten tego nie minie. 
Listuńki spadajo, 
A gołązki stojo; 
Powiedz mnie, dziewczyno, 
Ci ty będziesz mojo ? 
Ci ty będziesz mojo, 
Czy kogo innego, 
Nie truj ty, dziewczyno, 
Serduszka mojego! 
Płynie rzeczka, płynie, 
Na tej rzeczce kładka; 

Poszłab ja za ciebie, 
Nie pozwala matka. 
Jaka głupia kładka, 
Taka twoja matka, 
Zmarnował ja za tobo 
Swoje młode latka. 
Przywiąża konika 
W zielonej jedlinie, 
Sam pójda dać drugiej 
Dzień dobry dziewczynie. 
Dzień dobry, dziewczyno, 
Moja ty jedyno! 
A tobie dzień biały, 
Jasiuniu kochany! 

(Feliks Wierciński) 

3851. L. Od Żołudka (w. szl. Romanowce) 

Ożenił sie Jaś z Kasio, Tylko jedna nocka 
Nidługo z sobo żyli, Razem nocowali. 
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W złotnej trunie leży. 
Witam, Jasiu, witam 
I o zdrowie pytam. 
Już twojej Kasiuni 
Nie ma na tym świecie. 
W złotnej trunie leży 
W kościele przy ścianie, 
Wieńcami spowita, 
Czarnym pokryta. 
O, zagrajcie organy 
Po mej Kasi kochanej! 
O zadzwońcie w wielki dzwon 
Po mej Kasi wieczny dom! 

(Ksawery Wierciński) 

3852. L. Od Żoludka, Różanki (w. szl. Romanowce) 

Hoża, śliczna Mołdawianka1 

Miała żołnierza kochanka. 
Żołnierz hoży i ja hoża, 
Sliczna jak wiosenna roża. 
Zawoìała czule, skromnie: 
Hej, żołnierzu, pośpiesz sie do mnie2! 
Żołnierz swe kroki powiększał, 
Na rozkazy Mołdawianki pośpieszał. 
Mołdawianka patrzy w okienka. 
Widzi oczeńka lubej swej kochanki. 
Żołnierz do niej mówi ścicha, 
Mołdawianka sie uśmiecha. 
Mołdawianka w progu stała, 
Na żołnierza zawołała 
I tak jemu odpowiada, 
Że kochanie serco włada. 
Jak ja siedza koło ciebie, 
Mnie sie zdaje, że ja w niebie. 
Jak ja cie w rączka wycałuje, 
Trzy dni w ustach słodycz czuje. 

(Feliks Wierciński) 

i v. krakowianka 2 v. pośpieszaj do mnie 

Król na wojna zawołał, 
Jaś prędko odjechał. 
Jaś na wojnie wojuje, 
Kasia w domu choruje. 
Dowiedział sie Jasieńko, 
Że choruje Kasia, 
Osiodłał konika, 
Śpiesznie z wojny zmyka. 
Przyjeżdża Jasio pod brame, 
Spotyka Kasiulki mame. 
Mama moja, mama, 
Ci zdrowa Kasieńka ? 
Oj, zdrowa, zdrowa, 
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3853. W. Od Hnieznej 

Miernie 

W ciem- nym te — sie pta — szeìc spie, — xoay pta — szek śpie — uìa, 

tarri Jia-sien — lca zioł—lco źhie-ra, tarrt Xa-si,eń-lca ziol- lco ibie-ra. 

U ciemnym lesie ptaszek śpiewa, (2 r.) 
Tam dziewczyna1 ziółka2 zbiera. 
Nazbierała, nieść nie może3. 
Dopomóż mi, mocny Boże! 

Tam jej luby siano kosi, 
Ona jego zadać prosi. 
A mnie matka przykazała, 
Żeb ja z tobo nie gadała. 

(Leon Kawalczuk) 

3854. W. Od Świsloczy 
Krakowiak na mel. nr 3537 

Czy słyszysz, Jasieńku, 
Jak ta wrona kracze? 
Niejedna dziewczyna 
Po wianeczku płacze. 

Czy widzisz, dziewczyno, 
Jak woda szurmuje? 
Niejedna dziewczyna 
Bez wianka szlubuje. 

3855. W. Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 

Przepióreczka. Mazur 

\0j trze-ba sie upa-ni ma—tlci spy-tac, czy po-zioo— li 

Tyrzerpio-re — czlce schv)y-tac. Oj le- cia—ła prze-pio-re — czra 

w ży-to, a ja %a nio xfu-zyj-lco na — bi— to.\ 

Przyśpiew 

i v. Kasieńka a v. kwiatki 3 v. nazbierała, nazbierała (y. nawiązała), Sama sobie nie zadała. 
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Oj, trzeba sie u pani matki spytać, 
Czy pozwoli przepióreczke schwytać. 
Oj, leciala przepióreczka w żyto, 
A ja za nio z fuzyjko nabito. 
Oj, leciała przepióreczka w bagno, 
A ja za nio z chusteczko jedwabno. 
Oj, leciała przepióreczka w proso, 
A ja za nio nieboraczek boso. 
Oj, leciała przepióreczka w las, w las, 
A ja za nio nieboraczek wraz, wraz. 
Oj, leciała przepióreczka w pszenice, 
A ja za nio jakby pijanica. 
Oj, nie ucieknie przepióreczka, nie ucieknie, 
Bo już sokół przepiórke dosięgnie. 

(Paulina Kołłupajlanka) 

3856. Sk. Od Suchowoli (w. Rutkowszczyzna) 
Krakowiak 

Z kamienia na kamień 
Woda pociekuje, 
Jedzie tam kawaler, 
Gdzie majątki czuje. 
Jak przyjedzie do panny, 
To tak sie przechwala, 
Że i łońskie żyto 
Latosim przywala. 
A w domu, oj, nima 
Ani łońskiego, 
Ani latosiego, 
Tylko trzeba pomrzeć, 
Oj, z głodu jednego. 

Jak do dziewczyny, 
To surdut atłasowy; 
A jak w domu chodzi -
Dobry szaraczkowy. 
Jak do dziewczyny — 
Kamzelka z satyny; 
A jak koło domu, 
To niema nijakiej. 
Jak do dziewczyny, 
To bóty waksuje; 
Jak u siebie w domie -
W chodakach szłapuje. 

3857. W. Od Szydłowic (w. Kusińce, Werejki) 
Polka na mel. „Poszìy panny po śliwce . . ." 

A w Kusinie gęsty sad, 
Ni przeleci żaden ptak, 
Tylko jeden Maciejek 
Do Justyny na ganek. 
Ona jemu dwa syry, 

Do tego pół gęsiny. 
Musisz, Maciej, jeść i pić, 
Musisz moim mężem być! 
I ty musisz jeść i pić, 
Musisz mojo żonko być' 
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3858. W. Od Hnieznej (w. Kusińce) 
na mel. krakowiaka 

Nie ma w świecie lepszych kobiet, 
Jak so Krakowianki: 

Każda w polu sieje, wieje, 
W święto wije wianki. 

3859. Sk. Od Suchowoli 
Przyśpiewek 

Mój Feliksie, mój kochany, 
Przyjedź do mnie w te dni same, 

W k[t]óre ja ci przykazała, 
Żeby ja cie oglądała. 

3860. W. Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 

Mazurek 

Vrze pià — re — czka •ran — ny pta szelt, 

gdzież od- le ciat rnój To - ona — szeìc? jalc od— le ciał, 

tali przy-le ci, jali -mnie %.o-chał, tak i hę — dzie.ì 

Przepióreczka, ranny ptaszek, 
Gdzież odleciał mój Tomaszek ? 
Jak odleciał, tak przyleci; 
Jak mnie kochał, tak i będzie. 

(Teresa Kołłupajlina) 

3861. W. Od Hnieznej (Kusińce) 
na mel. krakowiaka 

Jusci moje, jusci, Obojeśmy młodzi, 
Bóg mnie nie opuści. Nam sie kochać godzi. 
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3862. W. Od Zelwy (par. międzyrzecka, w. szl. Krzesła) 

Przyjechali1 kolędy, 
Aż tam wisi kiełbas dwa rzędy. 
Gospodyni do rzeczy, 
Para kiełbas upiecze. 
Niech tak będzie po kolędzie 
Dla nas podróżnych ludzi! 
Zobacz, bracie, u szafeczka, 
Aż tam stoi flaszeczka. 
Weźmì, bracie, czareczka, 
Napijem sie troszeczka. 
Niech tak bcdzie po kolędzie 
Dla nas podróżnych ludzi. 

Zobacz, bracie, u kieszenie, 
Aż tam leży pieczenie. 
Weźmì, bracie, kosteczka, 
Będzie dla nas zakąseczka. 
Niech tak będzie po kolędzie 
Dla nas podróżnych ludzi. 
Spojrzy, bracie, pod belki, 
Aż tam leży ser wielki. 
Szmorknl, bracie, ty sobie, 
Będzie i mnie, i tobie. 
Niech tak będzie po kolędzie 
Dla nas podróżnych ludzi. 

3863. Od Międzyrzecza, Zelwy (w. szl. Krzesła) 

Po kolędzie chodziemy, 
Raba suczka wodziemy. 

Kto kolędy żałuje, 
Niech suczka pocałuje. 

3864. Sk. Od Suchowoli 

Mości gospodarzu, domowy szafarzu, 
Nie bądź tak zuchwały, każ nam dać gorzały 
Dobrej z alembika i do jej piernika, 
Hej kolęda, kolęda! 
Chleba daj sitnego i masła do jego, 
Każ stoły nakrywać i talery zmywać, 
Każ dać obiad hojny, boś pan bogobojny, 
Hej kolęda, kolęda! 
Kaczka do rosołu, sztuka mięsa z wołu, 
Z gęsi przysmarzanie, zjemy to, mospanie, 
Z cąber zajeczy i do jego wiecej, 
Hej kolęda, kolęda! 
Indyk do podlewy, panie miłościwy, 
I to czarne prosie pomieści i to sie. 
Każ upiec pieczonki, weźmiem do kieszonki, 
Hej kolęda, kolęda! 

i Domawiając się o poczęstunek 
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Mości gospodarzu, domowy szafarzu, 
Każ dać butel wina, bo w brzuchu ruina. 
Dla większej ofìary daj gdańskiej gorzały, 
Hej kolęda, kolęda! 
Piwo będziem pili, będziem sie cieszyli. 
Nie czekaj ruiny, daj połeć słoniny. 
Dla większej ochoty daj czyrwony złoty, 
Hej kolęda, kolęda! 
Albo taler bity, boś pan wyśmienity. 
Daj i buty stare albo nowych pare, 
Daj i żupan stary i opsik do pary, 
Hej kolęda, kolęda! 
Na piwo jęczmienia, koni do ciągnienia, 
Jagły jeśli macie, beczek ze trzy dacie. 
Owsa choć pół woru z tutejszego dworu, 
Hej kolęda, kolęda! 
Mościa gospodynia, domowa mistrzynia, 
Okaż swoja łaska, każ upiec kiełbaska. 
Jeżeli nie cztery, każ dać kope sery, 
Hej kolęda, kolęda! 
Kiełbas choć pięć pary dla większej ofiary. 
Jajek, jeśli macie, dla nas pięć kop dacie. 
Upieczem jajecznicy, zajrzem do sklanicy, 
Hej kolęda, kolęda! 
Wódki przygotować, miodu nie żałować, 
Choćby spirytusu, najmilsza matusiu! 
Prosim przygotować i nas utraktować, 
Hej kolęda, kolęda! 
A z reszto my nic nie odmówiemy, bo co dacie, to przyjmiemy, 
Wam za to powinszujemy 
U tej kolędzie, niech tak będzie 
Na długie lata, 
Hej kolęda, kolęda! 
Za otrzymaną kolędę adiutant tak dziękuje: 

Dziękujemy Waćpaństwu za te królewskie dary: 
Za kiełbasy, jajka, pierog i za te talary. 
Niech wam Pan Bóg stokrotnie wasza hojność wynagrodzi, 
Niech wam błogosławi i u niczym nie szkodzi. 
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3865. Sk. Od Suchowoli 

Daj mi, dziewcze, choć raz, prosze, 
Pokonać twój umysl hardy 
Albo ujrzyj, jak mój twardy . . . 
Łeb o ściane te rozprosze. 
Pozwól włożyć do ciaśniny . . . 
Ucha twego me westchnienie. 
Patrz, jak długo mój jedyny . . . 
Czas ucieka wśród dręczenia. 
Patrz, jak mi gruby stoi. . . 
Obłok śmierci przed oczami 
I jak już siecze kroplami 
Zimny pot po twarzy mojej. 
Piękno, czarno swo jak smoła . . . 
Brew, co mi zadaje rany, 
Pokaz, prosze, jaka goła . . . 

Twoja miłość bez nagany. 
Już ja schodze z tego pola, 
Ustały żarty, swawole, 
Już nie powiem, że mi stanie . . . 
W oczach miłość i kochanie. 
Świadkiem tego ten opadły . . . 
Włos przez starość mój wybladły 
I te małe pod nim dwoje . . . 
Niegdyś żywe oczy moje. 
Cóż z tego, gdyby i dała . . . 
Zmiana fortuny niestała. 
Już sie w góre nie podniesie, 
Komu wiek schyłek przyniesie. 
Ten szczęśliwy, komu s to i . . . 
W oczach przykład biedy mojej. 

3866. Sk. Od Suchowoli (Dryha) 

Jła go-re go — re czìtu sie dzi za jonc, 

swo — im oia. — łyrn rio zkiem pr-z,e — oi& ra j°rtc, 

żeb ja ta-ltie no-żlti mia-łam, too ja sa — tna prze-oie-ra— łarni. 
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Bieży1 sobie zając 
Nożeńkami przebierając 
I ogonkiem potrząsając. 

Żeb ja takie nożki miała, 
Toby ja tak przebierala 
I spodniczko potrząsalab. 

(Paulina Dzieżkówna) 

3867. W. Od Zelwy (ok. Rudziewicze). Od Łyskowa (Wiereszczaki) 

Zyuńej 

Wil -cze"k na po — dwo —' rzu, Tco zeń — lca *u hu — mnie. 

JÌo zen— %a du • szeń-%a, chodi, ser— den— ko, ćio mnie! 

Wilczek na podwórzu, kozeńka u gumnie. 
Kozeńka, duszeńka, chodż, serdeńko2, do mnie.! 
Oj, wilczku kochany, bardzo glówka boli. 
Kozeńka, duszeńka, pójdziemy powoli. 
Oj, wilczku kochany, bardzo duży piasek. 
Kozeńka, duszeńka, niedaleko lasek. 
Oj, wilczku kochany, bardzo duże szyszki. 
Kozeńka, duszeńka, poszyjem trzewiczki. 
Oj, wilczku kochany, co tam w lesie stuka? 
Kozeńka, duszeńka, pies zająca szuka. 
Oj, wilczku kochany, co tam w lesie trąbi ? 
Kozeńka, duszeńka, pies zająca wąpi. 
Oj, wilczku kochany, cóż to z nami będzie? 
Kozeńka, duszeńka, z ciebie obiad bcdzie. 
Oj, wilczku kochany, na cóż mnie zwodzileś ? 
Kozeńka, duszeńka, na cóż glupia byłeś ? 

3868. Sk. Od Suchowoli 
ZljUJO 

Czy wi- dzi- cie tam na gó — ro jak 'u)il-c?xik. H,U. je: 

Tìīu- si byc on nie-żo— na— ły, bo sie nie fra— .su je. 

1 Na gore, goreczku siedzi zając 2 v. waspani 
Swoim białym nożkiem przebierając 
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Czy widzisz tam za goro, 
Jak wilczek tancuje? 
Musi być on nieżonaty, 
Bo sie nie frasuje. 
Jak wilczysko ożeniło — 
Uszy opuściło. 
A hu! a hu! panie wilku, 
Lepiej przedtem było. 

Upadłeś w jame bez ratunku, 
Kto cie w jo wprowadził? 
A hu! a hu! panie wilku, 
Lepiej przedtem było. 
Nie świętował ty niedzieli 
Ni żadnego święta, 
Otóż Pan Bóg ciebie skarał 
Za cudze cielęta1. 

(Jan Dzieżko) 

3869. W. Od Mścibowa (Ostrowczyce) 

Sposobem pas tora łk i 

Cze - go, Zy - dliu, 'pła — czesz? jiciał — iy?n j'a 

że — iry do po — lco — ju, rad— bym. ja. ìlxia— ła pa— ni 

vaz-toa~U -ła} Zy - da u po-lcoj u- pu —sci-ła, pìa- cze %yd. 

Czego, Żydku, płaczesz? 
Kciałbym ja, 
Żeby da pakoju, 
Radbyb ja! 
Uzieła pani pazwaliła, 
Żyda u pakoj usadziła2. 
Płacze Żyd! 
Czego, Żydku, płaczesz? 
Kciałbym ja, kab h'eto da łóżka, 
Radbym ja! 
Uziała pani pazwaliła, 
Żyda u łóżko usadziła. 
Płacze Żyd! 
Czego, Żydku, płaczesz? 
Kciałbym ja, żeby na paduszki, 
Radbyb ja! 
Uziała pani pazwaliła, 

Żyda na paduszki usadziła. 
Płacze Żyd! 
Czego, Żydku, płaczesz? 
Kciałbym ja, żeby da panienki, 
Radbyb ja! 
Uziała pani pazwaliła, 
Da panienki pałażyła. 
Płacze Żyd! 
Czego, Żydku, płaczesz? 
Kciałbyb ja, żeby nogi z nogi, 
Radbyb ja! 
Uziała pani pazwaliła, 
Nogi z nogi pałażyła. 
Płacze Żyd! 
Gzego, Żydku, płaczesz? 
Kciałbyb ja kale hołou z hoławoju, 
Radbyb ja! 

1 v. dziewczęta 2 v. upuściła 
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Uziała pani pazwaliła, 
Holou z hoławoju pazwaliła. 
Płacze Żyd! 
Czego, Żydku, płaczesz? 
Kciałbym ja, kab żywot z żywotam, 
Radbyb ja! 
Uziała pani pazwaliła, 
Żywot z żywatom pałażyła. 

Płacze Żyd! 
Czego, Żydku, płaczesz? 
Kciałbyb ja, żeby da pi... niendzy, 
Radbyb ja! 
Uziała pani pazwaliła, 
Da pi... niendzy dapuściła. 
Rad uże Żyd! 

(Adaś Szyćka) 

3870. W. Od Różany (Papiernia) 

Srednio 

W cierri-nym, le — sie pta szelc śpie — wa, pta — szelt śpie — wa 

j-fam 'Ka-sien-lca ziol — lco zbie— ra, tam %a-siert-"ka zioł — %o zbie-ra\ 

W ciemnym lesi 
Ptaszek śpiewa, (2 r.) 
Tam Kasieńka 
Ziołko zbiera. (2 r.) 
Nazbierała, 
Nawiązała, (2 r.) 
Sama sobie 
Ni zadała. (2 r.) 

Jeszcze trawka 
Na odłogu, (2 r.) 
Już Kasieńcy 
Chwała Bogu. (2 r.) 
A Jasieniek 
Trawka kosi, (2 r.) 
A Kasieńka 
Dziecko nosi. (2 r.) 

3871. Sk. Od Suchowoli 
na mel. „Paduszeczki, paduszeczki da usio puchawyje..." 

Czy widzicie tam za góro, 
Jak wilczyk tancuje ? 
Musi być jon nieżonaty, 
Bo sie nie frasuje. 
A niech tylko sie ożeni 
Ta dzika bestyja, 
Oj, nie będzie sie tak zwijał, 
Jak sie teraz zwija. 
Nie świętował ty niedzieli 
Ni żadnego święta, 

Otóż ciebie Pan Bóg skarał 
Za cudze cielęta. 
Jak wilczysko ożeniło, 
Uszy opuściło. 
A hu! a hu! panie wilku, 
Lepiej przedtem było. 
Wpadłeś w jame bez ratunku, 
Co cie wprowadziło ? 
A hu! a hu! panie wiłku, 
Lepiej przedtem było. 
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3872. W. m. Łysków 

Aniol1 pijaka złapał, 
Kijem boki wyłatał. 
A gdzie? gdzie? 

Na Krakowskim Przedmieściu 
Dał mu kijów ze dwieście 
I jeszcze za łeb wytargał. 

3873. W. Od Międzyrzecza (w. sz[l]. Rudziewicze) 

[Tekst jak w pieśni nr 3728, w. 11 — 18] 

T e m p o kołysanki 

óio-ły—sa-ła ha~ia dzia-da ad pa— ran-lcu da a—bia-da 

i nie mo-gła ZL—TÌO—ìy-sac, aż iriii- sia-ła o-tromb àac. 

3874. Sk. Od Janowa 

Ja panienka ni sio, ni to, 
Mam orzechow pełne sito. 
Będe chłopców* zabawiała 
I u ich** łaska miała. 
Ja panienka wzajem wszystkich 
Kocham, wzajem pięknych, brzydkich. 
Mości panno, czy mnie nie znasz ? 

Z pod Sieciewa jestem Bernać***. 
A ja chłopiec tak bogaty, 
Na mnie tylko dziury, !aty. 
I ten głupi****, co nie gani, 
Ja dziewczyna z piniędzami. 
Co mnie cieszy, to mnie cieszy, 
Mam w kieszeni dziesięć groszy. 

[W pieśni nr 3924: * Bede chłopcow ** Żeby u nich *** Biernać **** Oj, głupi ten] 

3875. Bl. Od Narewki 

Tu kogut, tam kokoszka; 
Tu byczek, tam jałoszka; 
Tu dębczak, tam leszczyna; 
Tu chłopiec, tam dziewczyna. 
Kogut poszedł do kokoszki, 
A byczek do jałoszki, 

A dębczak do leszczyny, 
A chłopiec do dziewczyny. 
Kogut włazł na kokoszke, 
A byczek na jałoszke, 
A dębczak na leszczyne, 
A chłopiec na dziewczyne. 

i szydne na pijaków (parafr[aza] kolędy) 
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3876. Sk. Od Suchowoli 
na mel. „Handzia lubka . . .'" 

Matuleńko, był tu Maciek, 
Chciał doniczki wiercić maczek, 
A ja jemu odkazała: 
Pytel wielki, woda mała. 

3877. W. Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 

Zagniewała sie żona na męża, 
Wzieła kapłona, poszła do księdza: 
Poradź mnie, księże, moj * dobrodzieju, 
Co ja mam począć** z mężem pijakiem? 
Zapal łuczywa, wysmal*** mu oczy, 
Zabierz pieniądze, uciekaj w nocy. 

(Paulina Kołłupajlanka) 

[W pieśni nr 4025: * mój ** czynić *** wypal] 

3878. Sk. Od Suchowoli (Cieślisko, Grodzisk) 

Co to za dziewczyna, Otoż to ja tobie 
Co to za rozumna, Pokaża* kolano. 
Bierze za rączeńka, Mojaż ty Kasieńko, 
Prowadzi do gumna. Pokaż mi oboje, 
Prowadzi do gumna, Niechże ja zobacze, 
Prowadzi na siano: Czy takie jak moje. 

[W pieśni nr 3908: * pokaże] 

3879. Sk. Od Suchowoli (Leudońszczyzna) 

Pan Marcin pas bydło, 
Obaczył straszydło: 
Kawałak kożucha 
Pryszyto da brucha. 

3880. Sk. Od Suchowoli (Ostrówek) 
[Tekst jak w pieśni nr 4040] 
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3881. Sk. Od Suchowoli (Tryjecz v. Trzyjecz) 
na mel. kolędy 

Nowy rok bieży, 
Koło pieca leży. 
A kto ? a kto ? 
Parobak starszy 
Nosek zadarszy, 
Bo pijany, bo pijany! 

3882. Sk. Od Suchowoli (Poświętno) 
na mel. kolędy 

Anioł* pijaka złapał, 
Kijem boki wyłatał. 
A gdzie ? — W suchowolskim przedmieściu 
Dał mu kijów ze dwieście, 
Jeszcze i za czub natargał. 

[W pieśni nr 4011 jest przypis: Kolęda (parafraza)] 

3883. W. Od Międzyrzecza 

Kot kotke* okaleczył, 
Kot kotke* będzie leczył. 
Niech kotek nie swawoli, 
Bo koteńce brzuszek boli. 

[W pieśni nr 4050: * Kotka] 

3884. Pr. Od . . . (w. szl. Lachy) 
na mel. krakowiaka 

Stoi jawor*, stoi, dokoła zielony, 
Oj**, kochajcie mnie dziewki, bo ja nie mam żony. 
Mnie żona umarła, Pan Bóg sie zmiłował, 
A ja*** pójde do karczemki, będe pokutował. 

[W pieśni nr 3948: * jawór ** nie ma: Oj *** Ajt,] 
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3885. W. (Sk. L.) Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze, Krzesła) 

Kot 

Allegretto 

Co — ro mo-ja, dzīe-cie mo—je, co w po - Ito - ju stu—lca: 

\JTla- tu - leń -%o - do-bro ~ dzi - %o, Ito-te"k my-szy de-pcze 
J °j ^ot, 

lcot, to —»skot T>O po— lco—jw czy - ni, ma-tu,-lic mo — ja! 

Córo moja, dziecie1 moje, co w pokoju szepce ? 
Matuleńko dobrodziko, kotek myszy depcze. 
Oj, kot, kot łoskot po pokoju czyni, matulu moja! 
Córo moja, dziecie moje, co w pokoju stuka ? 
Matuleńko dobrodziko, kotek myszy szuka. 
Oj, kot itd. (jw.) 
Córo moja, dziecie moje, czy ma kotek nogi ? 
Matuleńko dobrodziko, i złote ostrogi. 
Oj, kot itd. (jw.) 
Córo moja, dziecie moje, czy ma kotek ręce? 
Matuleńko dobrodziko i złote pierścieńce. 
Oj, kot itd. (jw.) 
Córo moja, dziecie moje, czy ma kotek głowe ? 
Matuleńko dobrodziko, i czapke bobrowe. 
Oj, kot itd. (jw.) 
Córo moja, dziecie moje, czy ma kotek oczy? 
Matuleńko dobrodziko, wraz do łoża wskoczy. 
Oj, kot itd (jw.). 
Córo moja, dziecie moje, czem łożeńko skrzypi? 
Matuleńko dobrodziko, bo z surowej lipy. 
Oj, kot itd. ()w.) 
Córuś moja, dziecie moje, czemuś ty tak zbladła? 
Matuleńko dobrodziko, dużo ryby2 )adła. 
Oj, kot itd. (jw.) 
Córo moja, dziecie moje, czemuś tak utyła? 
Matuleńku dobrodziko, dużo wody3 piła. 
Oj, kot itd. (jw.) 

1 v. dziewcze 2 v. bo kiełbase 3 v. wina, piwa 

file:///JTla
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Córo moja, dziecie moje, czem sukienka krótka? 
Matuleńko dobrodziko, krawcy z Nowogródka! 
Oj, kot itd. (jw.) 
Córo moja, dziecie moje, cóż to z tego będzie? 
Matuleńko dobrodziko, tobie wnuczek będzie. 
Oj, kot itd. (jw.) 
Córo moja, dziecie moje, cóż to ty zrobiła ? 
Matuleńku dobrodziko, i tyś tak robiła! 

(Aleksander Łaszkiewicz) 

3886. W. (Gr. L.) Od Miedzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 

na mel. nr 31 

Oj, przyjechał Chelun1 

Do Nowego Miasta, 
Chelun, Chelun, bul, bul, bul, 
Do Nowego Miasta! 
Kupił sobie Chelun 
Łokieć karmazynu, 
Chelun, Chelun, bul, bul, bul, 
Łokieć karmazynu! 
Kazał sobie Chelun 
Zrobić z tego kontusz, 
Chelun, Chelun itd. 
Co z kontusza zejdzie, 
To na żupan będzie, 
Chelun, Chelun itd. 
Co z żupana zejdzie, 
To na majtki będzie, 
Chelun, Chelun itd. 
A co z majtek zejdzie, 
To na kubrak będzie, 
Chelun, Chelun itd. 
Co z kubraka zejdzie, 
To na czaprak* będzie, 

Chelun, Chelun itd. 
Co** z czapraka zejdzie, 
To na czape będzie, 
Chelun, Chelun itd. 
A co z czapy zejdzie, 
Rękawice będzie, 
Chelun, Chelun itd. 
Co z rękawic zejdzie, 
To na ptastwo będzie, 
Chelun, Chelun itd. 
Przybieżcie, indyczki, 
Dam wam na spódniczki, 
Chelun, Chelun itd. 
Przybiegajcie, kurki, 
Dam wam na kapturki, 
Chelun, Chelun itd. 
Przybiegajcie, gąski, 
Dam wam na podwiązki, 
Chelun, Chelun itd. 
Przybiegajcie, kaczki, 
Dam wam na kubraczki, 
Chelun, Chelun itd. 

(Teresa Kołłupajlina v. „Podkomorzyna") 

[W pieśni nr 3919: * czapę ten wiersz i 2 następne są opuszczone] 

i v. Chelon 
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3887. W. Od Świsłoczy (Rożki) 

Zruaujo 

\Gdzie sie po-dział moj ja-ne-czek co cho-dziì zto—por—%iem, 

o — pa, - sy - vxvk sie Tci - jein, pod- pie~ raì sie wor — Tciern?ì 

Da - lej, ora-cie, trarw-tam-t(i-ram, tra- di- ram-tami 

Gdzie sie podział mój Janeczek, 
Co chodził z toporkiem, 
Opasywał sie kijem, 
Podpierał się workiem ? 

(Kamila Wysocka) 

3888. W. Od Świsłoczy (w. szl. Rożki) 
na mel. nr 3887 

Sikorka sie oprosiła 
W ogrodzie na grzędzie. 
Rodziła łyse ciele, 
Pewno rabin będzie. 

3889. W. Od Świsłoczy (w. szl. Rożki) 
na mel. nr 3887 

Szedł wilk przez cmentarz, 
Obalił dzwonicę, 
Musiał za to księdzu dać 
Marmurowo świce. 

file:///Gdzie
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3890. W. Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze, Krzesła) 

Z w a w o 

ft gdzie je-dxiesx, Ro-ma-nie? J/a jer-raa-rek, mos-pa-nie! 

fi co wie-ziesz, Ko- •ma-nie? Gni-ły to—war, moa-pa-nie!] 

Oj i sia"k, czy nie tatc, dzie-sięć chło-pcow za tn — jaìc! 

A gdzie jedziesz, Romanie? 
Na jermarek, mospanie! 
A co wieziesz, Romanie? 
Gniły towar, mospanie! 
A po czemu, Romanie ? 
Po tysiącu, mospanie! 
Ani mniej, ni więcej, 
Każda panna sto tysięcy. 

A gdzie jedziesz, Romanie? 
Na jermarek, mospanie! 
A co wieziesz Romanie? 
Wioze chłopca, mospanie! 
A po czemu, Romanie ? 
Po złotemu, mospanie! 
Oj, czy siak, oj, czy tak1, 
Każden chłopiec za szostak2. 

(Teresa Kołłupajlina) 

3891. W. (w. szl. Karewicze) 
[Tekst jak w pieśni nr 3728, vv. 11 — 18] 

JIO— ìy- cha-ła oa—ha diia-da od po-ran-%a do o-oia-da, 

(Tołoczmanska) 

3892. W. (L.) Od Świsłoczy (w. szl. Rożki, Stoki) 
na mel. nr 3891 

[Tekst jak w pieśni nr 3728, w. 7 — 10] 

1 v. Oj, i siak czy nie tak 2 v. dziesięć chłopców za trojak 
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3893. W. Od Świsłoczy (d. Pacuje) 
Kołysanka na mel. nr 3891 

[Tekst jak w pieśni nr 3728, w. 19 — 22] 

3894. W. Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 

Z w a w o 

Bon-da-re-ctk,u, hon-da—re-czUu, o co ja cie pro — s z e ? 

Jla — ìij %e mnie %o — na — u>e — czlte co ja wo — de no — s"w. 

Bondareczku1, bondareczku, 
O co ja cie prosze: 
Nabijże mnie konaweczke, 
Co ja wode nosze. 

A mójże ty bondareczku, 
Nabij mnie dojniczke, 
A ja tobie zapłace, 
Jak przedam spódniczke. 

3895. W. Od Hnieznej (w. Kusińce) 

Pas gaì - gan hy dło, gaì — gan — %a o wce, 

ćhciał gał — gan że — niè sie, gai—ga—nka nie ehce._ 

Pas gałgan bydło, 
Gałganka owce. 
Chciał gałgan żenić sie, 
Gałganka nie chce. 

Poszedł do Rzymu 
I wyświęcił sie. 
Przyszedł do domu 
I ożenił sie. 

1 v. bondarczyku 
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3896. W. Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 

na mel. nr 3505 

Jasiu niebożątko, 
Pokołysz dzieciątko! 
Kołysz, Kasiu, sama, 

Bo ty tego chciała, 
Do łóżec2ka chodziła, 
Mnie młodego zwodziła. 

3897. W. Od Hniezaa (Kusińce) 

na mel. nr 31 

Oj, tam za góreczko 
Wilk sobie tańcuje. 

Widno, że on nieżonaty, 
Nic go nie frasuje. 

3898. W. Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 

[Jh — nvì ja, a—ni ty rvie u-rnie-nrt.y ro- oo — ty, 

Tću-pirn so ~ oie tuo - rs- czek, 'bę-dziemno- su> pia- se — cze%. 

Ani ja, ani ty 
Nie umicrny roboty. 

Kupim sobie woreczek, 
Będzicm nosić piaseczek. 

(Teresa Kołłupajlina) 

3899. W. Od Świsłoczy (w. szl. Stoki, Rożki) 

Wol,,o 

Zmolc ja, zmoìc, pad da — chem sta— ją cy 
rallent. 

•na ła — dny pan - ny pa- tra—ją—cy, %nvo% ja, zmoit. 
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Zmok ja, zmok, 
Pad dachem stający, 
Na ładny panny patrający, 
Zmok ja, zmok! 
Idzie pani w czyrwonoj spadnicy, 

Daść try groszy za swaje radzicy 
Mnie, mnie, mnie! 
Jedzie panicz na siwum kanie, 
Za Marusiu dau jon dobro mnie, 
O Jezu! 

3900. W. (L. Sk. B) Od Hnieznej (Kusińce) 
na mel. nr 3502 a 

A ja wiem, nie powiem, 
Co w ogródku rośnie. 
Rośnie mak, pasternak 
I kapusta włoska. 

3901. Sk. Od m. Suchowoli (w. Żochowo) 

Za hulico, za przełazem 
Spieszylisie we trzech razem. 
Jeden Mazur, drugi Żyd, 
Trzeci szwiec bezwstydnik. 
Chodzi szewiec po ulicy, 
Nosi krympać u rukawicy. 
Chodzi od domu do domu5 

Czy nie zdechła kobyła komu. 
Za przełazem, za ulico 
Zdechła kobyła i kizica. 
A jak szewcy dowiedzieli, 
Razem wszystkie przylecieli. 
A jak ucioł pies go paczem1, 
Poszedł szewc do domu z płaczem. 

(Antoni Dzieżko) 

3902. Sk. Od m. Suchowoli (w. Żochowo) 
Wolno 

Źytuiej 

Zct sto — do ło rze. — cz,e, — czka. pa sìa 

pan — na Ita — cze— cz%a, %a-cze.~cz%a, %a — cze—- cz%a 

Za stodoło rzeczeczka, 
Pasła panna kaczeczka, 
Kaczeczka, kaczeczka. 
Pytała sie kaczora: 

Zimna woda z jeziora, 
Z jeziora, z jeziora ? 
Zimna woda jako lod, 
Słodkie busi jako miod, 

1 zębami 
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Jako miod, jako miod! 
Zimna woda bez lodu, 
Słodkie busi bez miodu, 
Bez miodu, bez miodu! 

Nie kupuj, Jasiu, orzechow, 
Nie rob ze mnie wysmiechow, 
Wysmiechow, wysmiechow! 

(Paulina Dzieżkówna) 

3903. W. Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 

Zwaiuo 

ÌTa-ka żo - na ka-ra Bo - gaf nie u-wa-ża że zła dro-ga; 

tyl—KO je-idzi na oa-īi — Łt, szar- pie su — Knie,, ćLrze trze- u/i-kiS 

Taka żona — kara Boga, 
Nie uwaźa, że zla droga, 
Tylko jeździ na baliki, 
Szarpie suknie, drze trzewiki. 

Porzuć, żono, anglezować, 
A idź kury porachować. 
Kury, kaczki pójdo na nic, 
A mój anglez dobry taniec. 

(Teresa Kołłupajlina) 

3904. Sk. Od Suchowoli 

Nasza babuleńka rodu bogatego 
Miała koziołeczka bardzo rozkosznego. 
Tromtos mentus tradirydi hopapa mazura! 
A ten koziołeczek bardzo był rozpusny, 
Wyjadł babuleńcy ogrodek kapusty. 
Tromtos itd. (jw.) 
Poszła babuleńka pomiędzy łasy, 
Nie znalazła koziołcka, tylko jego pasy. 
Tromtos itd. (jw.) 
Poszła babuleńka pomiędzy drogi, 
Nie znalazła kozła, tylko jego rogi. 
Tromtos itd. (jw.) 
Moje przyjeciele, moje miłe goście, 
Za mego koziołka Pana Boga proście. 
Tromtos itd. (jw.) 
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Niech za jego wìlcy Pana Boga proszo, 
Haj, co jego kości po polu roznoszo. 
Tromtos itd. (jw.) 
A my będziem pili i sobie bawili, 
A za tego kozła Boga nie prosili. 

(Paweł Dzieżko) 

3905. W. Od m. Międzyrzecza 

Wolno 

Słon—"ko prez a—lcon—lco pał- com pre— ty-Tca — je, 

pa—nicz na pa— nien—ìiu xy—zorn po- %lon-da,—je. 

Słonko1 prez akonko pałcom protykaje, 
Panicz na panienku zyzom pohlądaje. 
Schwyciłsie z kresła i pałcem da głowy, 
Wysałopił język, spuścił czarne browy, 
Wyszmarował dziahciem boty 
I pojechał w zaloty. 
A z kijem, co u ręku, 
Do serca panienku. 
Jak stary cietreu na drewi bołbocze, 
Tak mojo serco do twego sokocze. 
Jutro twej matce poszlu na ochfiaru 
Starego pieunia, o jastrębou paru, 
Krzouku z cielęciem i świnku z przosięciem, 
Abym tylko został ja twej matki zięciem. 
I ten dzyngaryk, choć mały jak repa,' 
Niech u nóg twoich godziny wyklepa. 
I ta siwieńka narowista2 klacza, 
Na której z miłości do ciebie przyskacze. 
I te chędogie z remienia trewiki, 
Żebyś nie kuplała na postoły łyki. 
Ej, poruć, poruć, nie kpij wiencej z mienie, 
Na ci te drogie z mosiędzu pierścienie. 

1 piosnka wyszydzająca mowę szlachty zagonowej 2 v. choć sikliwa 
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3906. Sk. Od Suchowoli (w. Żuchowo, Dryha) 
[Początek pieśni zob. nr 3701, w. 1 — 16] 

Tempo mazurka. Mazur 

ja po-ja—• de do War-sza— wy, %u-pie su—t:na wat 

%a czter-na — scie sze-lą-że cz!kir ja-lt,ie-go ja cTiciał. 

Jak od żupana sie zostanie, 
To będzie kaftan. 
Jak od kaftana sie zostanie, 
Będo rękawicy. 
A ja pójde do tej panny, 
Co w tej kamienicy. 

A ja pójde po zaścieniu 
W tym krótkim odzieniu. 
Jedna wita, druga pyta: 
Skąd to młodzieniec ? 
Trzecia jemu darowała 
Złoty pierścieniec. 

3907. Sk. Od m. Janowa 
na pierwszą część mel. nr 3311 

Dzie pajedziesz, mū"oj kachany? 
Na jermałak do Prużany. 
A co będziesz tarhawaci ? 
Wiezu żonku pradawaci. 
Czeławiecze durnawaty, 
Na co żonku pradawaci! 
Na co żonku pradawaci, 
Kiedy jena dobra u chaci! 
Dzie pojedziesz, mój kochany? 
Szukać damy do Prużany. 

Tam jest damy do wybrania, 
Dobry posag za nie dajo: 
Cztery myszy i dwa koty, 
Czarna suczka do roboty. 
Nie jedź, nie jedź z dobrym groszern 
Bo dostaniesz z długim nosem. 
A jak zechcesz pocałować, 
Musisz nosa upiłować. 
Torba sieczki, dzban maślanki — 
Oto posag prużanianki. 

3908. Sk. Od m. Suchowoli (w. Poświętno, Grodzisk) 
Krakowiak 

[Tekst jak w pieśni nr 3878] 
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3909. W. Od m. Międzyrzecza (ok. Rudziewicze) 

Czy1 pamiętasz, Jasiuleńku, 
Co mnie obiecaleś, 
Jak ty ze mną w stodołeńce 
Na sianeczku spałeś? 
Nic cim nie obiecał! 
Graj wesoły! 
Obiecałeś, Jasiuleńku, 
Ożenić się za mno, 
A teraz już, jak ja widze, 
To to nadaremno. 
Było sie nie kurwić! 
Graj wesoły! 
Wysypałem sto talarów 
Na ciesowy stolik: 
Na masz, zabierz sobie! 
Będzie ci za twoje, 
Nie leź w oczy! 
Graj wesoły! 

Oj, zabrała sto talarów 
W jedwabny fartuszek, 
Oj, spojrzała, zapłakała, 
Na wysoki brzuszek. 
Czego chciałaś, to dostałaś! 
Graj wesoły! 
Oj, brzuszku, brzuszku, 
Czem taki wysoki? 
Czemu na ciebie nie schodzi 
Fartuszek szeroki? 
I nie zejdzie już! 
Graj wesoły! 
Oj, brzuszku, brzuszku, 
Czem ty taki ważki? 
Czemu na ciebie nie schodzi 
Fartuszeczek szwabski? 
I nie zejdzie już! 
Graj wesoły! 

3910. W. Od Międzyrzecza (dwory, dworki, zaścianki) 
Terrvpo p o l o n e z a 

^ 

Bra, — cie, §dy już pic prze — sta— nę, 

sta—oosc mi jui, ze wszecn, stron. 7b o — •zna,— cza 

oìi-śką zmia—- nę, to o — zna - cza, ìli — slci zgon. 

Bracie, gdy już pić przestane, 
Słabość mi jest ze wszech stron, 
To oznacza blisko zmiane, 
To oznacza bliski zgon! 
W piwnicy chce być schowany, 
Bo wiem, ach wiem, co tam za grunt! 
Nogami wykręć mnie pod ściane, 
A głowo, gdzie beczki szpunt. 

Zamiast krzyża w rence dajcie 
Winem napełniony dzban 
I rekwijem zaśpiewajcie: 
Umarł, umarł, pijak pan! 
A gdy będe w dół wpuszczony, 
Ty mnie, bracie, ściśnij dłoń! 
Niechaj inni w dzwony dzwonio, 
A ty mnie w kieliszki dzwoń! 

1 zaściankowa 
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3911. W. 
Krakowiak 

Na weselu była(m), 
I nic nie użyła(m), 
Trzewiczki podarłam, 
Głodem sie namarłam. 

(Podkomorzyna) 

3912. W. Od m. Hniezna (w. Kusińce) 
na mel. krakowiaka 

Koło sadzaweczki 

Co to za kawaler, 
Że posagu szuka! 
Szukacie, szukacie, 
Niczego nie macie, 
Jeden od drugiego 
Butów pożyczacie. 

Buty pożyczane, 

Jedzie, wypytuje 
Posagu wielkiego. 
Przyjedzie do panienki, 
Bucikami stuka; 
Przyjedzie do domu, 
Trzy dni łapciów szuka! 

(Kazimiera Maćwiejczykowna) 

3913. W. Od m. Porozowa (w. Haniewicze) 

Wolno 

P r ^ d a e j . P r ze gl*yiuka 

Cos ci vjle sie stu — lcne — ło, ta.1t ża- ło snie 

ję Kne ło. Wolrto 

tak ża-ło śnie j§ — lcne- ło. 

Co tam u lesie stukneło, 
Tak żałośnie jckneło? 
Pewno komar z dębu upad, 
Wybił sobie u boku gnat. 

Dowiedziała sie mucha, 
Że już komar bez ducha. 
Ach, mój drogi komaru, 
Ci nie trzeba apteki? 

http://ta.1t
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Mnie nie trzeba apteki, 
Tylo rydla, motyki. 
Ach, mój drogi komaru, 
Ci nie trzeba doktora? 
Mnie ni trzeba doktora, 
Tylo księdza z klasztora. 
Ach, mój drogi komaru, 
Dzie mnie ciebie pochować? 
Pochowajcie u jaskinie, 

Tam przy mładej dziewczynie! 
A i wszystkie kopaczy 
Poklękajcie wokoło, 
Zaśpiewajcie wesoło. 
Zaśpiewajcie „reginie", 
Że już komar ni żyje, 
Gorzałeczki ni pije 
I żoneczki nie bije1. 

(Julka Husakouna) 

3914. Sk. Od Suchowoli (w. Poświętno) 
na mel. dziadowską 

[Tekst jak w pieśni nr 3920] 

3915. Sk. Od Suchowoli (w. Chodorówka) 
na mel. krakowiaka 

Z tamtej strony Wisły 
Kąpała sie wrona, 
Pan porucznik myślał, 
Że to jego żona. 

I podchodzi blizko, 
Kłania sie jej nizko. 
Ona krzyczy: kra! kra!* 
Porucznik** bandura. 

[W pieśni nr 4005: * trzy razy: kra! ** Pan poruczr?ik] 

3916. Sk. Od m. Suchowoli (w. Poświętno) 
na mel. „ A ja taho ni liczu, szto dawała paniczu . . ." 

Siedzić dudak na kaściele, 
Robić piwo na wesele. 
Co zarobić, to prepije, 
A przyszedszy żonku bije. 
Źonka płacze, lamentuje, 
Co ten dudak dokazuje. 

1 To ta pieśnia z prawdy wychodzi i jeden człowiek kochał dziewczyne i jon ożenił sie i ni kochał żony, 
ale dziewczyna i ta dziewczyna umarła. Tak on pojechał do lasu (on na prozwisko nazywał sie Komar, a ona 
Mucha) i ulaz na drzewo i chciał z drzewa upaść, na śmierć zabić sie, ulaz i skoczył, ale na śmierć nie zabił sie. 
Chtoś powiedział żonie, ona przybiega, płacze, przybiega i pyta sie (tak jak w tej pieśni). Julja Husakouna 
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3917. Sk. Od m. Suchowoli 

T è n i p o L a r k a r o l i 
Tflar-ci-no—u)e aztvo-ny dxioo-nio,TTLar-ci-no— ioe. azwo-ny azwo-nio. 

Bam bum, ham. bum, bum bunz, bam bumi 

Marcinowe1 dzwony dzwonio, 
Marcinowe dzwony dzwonió, 
Jak uderzo w cztery dzwony (2 r.) 
Bam, bum, bam! 

3918. W. Od m. Międzyrzecza 

ZtjUJO 

Ac% ja, bie-dny,czern ja, zo—sta2?Za-miastpan-ny ìa—be do-stał. 

na> "ba-bie nie u,— tra—ce, sprze-dam ba,-be, %u-pie lŭa-cza. 

Ach ja biedny, czym* ja zostal? 
Zamiast panny babe dostał! 
A na babie nie utrace: 
Sprzedam** babe, kupie klacze. 

Klaczka zdechnie, skóre złupie; 
Skóre sprzedam, buty*** kupie. 
Z butów**** zrobie trepki ranne; 
Trepki sprzedam, kupie panne. 

[W pieśni nr 3931: *czem **Przedam ***boty **** botów] 

3919. W. Od Międzyrzecza i Świsłoczy (w. Rudziewicze) 

[Tekst jak w pieśni nr 3886] 

i chóralna pijacka 
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3920. Sł. Od Suchowoli (w. Poświętno) 

Melodia, dziaćloujska 

[ Sze— dłem ja z V)il— na prz,ez talt wiel-lcie gà ry, 

wla, — złem do spi — chrza nie %ro 2>i- wsz,y dziu ryl 

Pa trzamja w gó — rę, ai tam ioi si sa- dło, 

nad — sta-wił tor he, a o no mi wpa dło. 

Szedłem ja z Wilna 
Przez tak wielkie góry, 
Wlazłem do śpichrza* 
Nie zrobiwszy*1 dziury. 
Patrze ja w góre**, 
Aż tam wisi sadło; 
Nadstawił**1 torbe***, 
A ono mi wpadło. 

Patrze ja w góre**, 
Aż tam leżo sery; 
Więcy***1 nie brałem 
Jak dwadzieścia cztery. 
Patrze ja dalej, 
Aż wisi kapota; 
Przypatrze sie bliżej****, 
Bierze mnie ochota. 

[W pieśni nr 3914: *^zrobiwsze **góra ***torba **** lepiej 
W pieśni nr 3954: *spichrza **^nastawił ***^Więcej **** lepiej] 

3921. Sk. Od m. Suchowoìi (w. Chodorówka) 

na mel. „ A gdzie ty bywał, czarny baranie . . ." 

A tam w ogrodku za drewiczkami 
Stoi łożeńko z poduszeńkami, 
Na tym łożeńku kawaler leży 
Śliczny, bieluchny, wąsik czerniuchny. 
Wąsikami świśnie, ramionami ściśnie: 
Przyjdźże, dziewulu, do sadu na wiśnie! 

Narwiesz tam wiszeń, jabłków i gruszek, 
Będziesz nosiła pełen fartuszek. 
Jeszcze nie minęły trzy ćwierci roku, 
Odzywajo sie gruszeńki u boku. 
Nie tak gruszeńki, jako maliny, 
Wołajcie babki, będo rodziny. 

(Paulina Dzieżkówna) 
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3922. Sk. Od m . Suchowoli (w. Chodorówka) 

Miern ie 

Śł czy ty, Tfla— ry siu, Bo- ga sie nie ìo iszì 

Wi ~ dzia- tem IŁ> o — gro — dzie z%a- pu — cy-~ ncvrn sto is%. 

V)ie B6$ da — U — hèg, że ja nie sto — 

iyl-tio je - dna ga-łon-ze—cz%a ro-zma-ry-w da ła. 

A czy ty3 Marysiu, Boga sie nie boisz ? 
Widziałem, w ogrodzie z kapucynem stoisz. 
Wie Bóg, dalibóg, że ja nie stojała, 
Tylko jedna gałonzeczka rozmarynu dała. 
Ksiondz kapucyn z długo brodo przycisnoł do siebie: 
Pokochaj mnie, ma Marysiu, za to będziesz w niebie. 
Franciszkanin, ksiondz ubogi, pasek jej darował 
I suplika też do nieba spisać obiecował. 
Kapucyni, bernardyni — wszyscy tam bywali; 
Sami bosi, a Marysi trzewiczki dawali. 
I ksiondz świecki też zapraszał do swej komóreczki: 
Chodź, Marysiu, napijem sie cukrowej wódeczki! 
I pop ruski tam zaglądał, lecz go wypędzono: 
Nie dla ciebie, ty kacapie, kościół postawiono! 

3923. Sk. Od m. Suchowoli i }anowa (w. Dryha) 

DosĆ ŻllU)O 

je—stemdo-Tctor pe-łen rad, tra la la la . la, 

2e — czę wszy-stliićhw tam-ten swiat, tra la la la. tra la, la! 
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Jestem doktor pełen rad, tra la la la la! 
Leczę wszystkÌGh w tamtan świat, tra la la la, 

tra la la! 
Panna mgłości cierpiała, tra la la la la! 
Od starości nie spała, tra la itd. 
Jak jej dałem jalapy, tra la . . . itd. 
Wyciągnęła swe łapy, tra la . . . itd. 
Pewien rzeźnik w Krakowie 
Cierpiał wielki ból w głowie; 
Jak dałem mu w łeb obuchem, 
Ból mu wyleciał brzuchem. 
Febra Żydka porwała 

I w szabas go targała; 
Jak wsadzę go brodą w śnieg, 
Tam ukończył życia bieg. 
Ksiądz kapucyn w klasztorze 
Mówił, że jeść nie może, 
Jak mu dałem kremortartary, 
Poszedł stary na mary. 
Więc, panowie, proszę was 
Z mych receptów przykład brać! 
Jestem doktor pełen rad, 
Leczę wszystkich w tamten świat. 

(Paulina Dzieżkówna) 

3924. Sk. Od m. Janowa 
[Tekst jak w pieśni nr 3874] 

JCL pcu- ii,ien,-lca ni sio, ni to, mam o- rze-ćhoto peł-ne si—to, 

ZlJU)O 

ìen-da chło-pcoio %a- %a— wia-ła, że—iy u nich ła- ska mia-ła. 

(P. Kiers) 

3925. W. (L. B. Sk.) Od Mìędzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 
Ztuavuo 

pe-ionie %0-mar % dę—"bu spadt, vjy—lił so—hie w oo-ku. gnat. 

Coś tam w lesie stukneło, Pewnie komar z dęba spadł, 
Coś tam bardzo hrukneło. Wybił sobie w boku gnat. 

Coè tam io le sie stu %ne ło, 

coè tam. har d%o hru %ne -to, 
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Ale, w boku dwa żebra, 
Takoż w gębie dwa zęba. 
Poszła mucha do niego, 
Odwiedzając chorego: 
Oj, komaru, komaru, 
Czy nie trzeba doktora ? 

Oj, nie trzeba doktora, 
Tylko księdza z klasztora. 
Oj, komaru, komaru, 
Czy nie trzeba apteki ? 
Oj, nie trzeba apteki, 
Tylko rydla, motyki. 

(Teresa Kolłupajlina) 

3926. W. Od Wołkowyska (w. szl. Karewicze) 

na mel. nr 3523 

Moja mama bałamutka 
Oddała mnie za kogutka. 
A kogutek rano wstaje, 
Kakareku1, spać nie daje. 

Moja mama rano wstaje, 
A kiedy ja, to mnie łaje. 
Moja mama piwo pije, 
Kiedy ja, to mnie bije. 

3927. W. Od Hnieznej (Kusińce) 
9 

S r e d n i o 

!Ho - 2y cha-ła oa, — ha dtia-da 

od po ran — "ku do o hia, — da. 

Kałychała baba dziada 
Od poranku do obiada. 

Kołysz, babo, do wieczora, 
Dam ci kaczka i kaczora! 

(Stefka Miśkowa) 

3928. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 

T e m p o mazur l ia 

Oj hru-dny inuoj Tīla-zu-re czah, hru— dny, 

na — <ma- czu. ja na try dni u stu — dni. 

1 kikureku 
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Aj, brudny miīoj Mazureczak, brudny, 
Namaczu ja na try dni u studni. 
A mok Mazur try dni i try mīoczy 
I wymakli Mazurewi oczy. 
A waźmu ja wiechcia grochowego, 
Wyszeruju Mazureczka swego 

I włoże mu kaszulu da pasa, 
I wypraulu z kozami da lasa. 
Hejla, hejla, wy kozy pa lesie, 
Maja miła mnie śniadanie niesie. 
Oj, niesu ja śniadanieczko i abiad, 
Bodajże ty astatni raz odjad! 

(Anna Sładka) 

3929. G. Od m. Krynek (w. Spodźwiły) 

na mel. nr 264 

A dzie ty bywał, czarny baranie ? 
We mlynie, we mlynie, wielmożny panie! 
Cóż ty tam robił, czarny baranie ? 
Mąnke mleł, mąnke mleł, wielmożny panie! 
Za co cie bili, czarny baranie ? 
Mąnke krad, mąnke krad, wielmożny panie! 

Po czem cie bili, czarny baranie ? 
Po bokach, po rogach, wielmożny panie! 
A jak ty krzyczał, czarny baranie? 
Bekekeke, bekekeke! wielmożny panie! 
Jak ty uciekał, czarny baranie ? 
Przez płotek jak kotek, wielmożny panie! 

(Anna Sładka) 

3930. W. Od Świsloczy (w. Pacuje) 

Dziadowska na mel. godzinek 

Zawitaj, flaszo nasza, 
Kieliszek zielony! 

Chto wypije dwadzieścia, 
Ten będzie zbawiony! 

(Paulina Sawicka) 

3931. VV. Od Międzyrzecza (w. szl. Krzesła) 

[Tekst jak w pieśni nr 3918] 

Tempo m a m i r a J V l a z u r 

fi,c% qa hie dnit, cxera ja %o stał? 

Za-miest pan— ny ha ~ %e do — stał, i a na oa hie 

nie u- tra — ce, 'prze-dam ha he, %u-pie lcla— cze. 
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3932. W. OdŚwisłoczy (w. szl. Kituryki) 
T e m p o m a z u r a 

Sta — ry TTla zur do — ił %ro wa 

to za o —- gon, io za gło — tva. jStoj—ża, stoj — ża, 

"kra-wlia si — wa, daj—ża, daj — %a mle-lca si ła. 

Stary Mazur doi krowa, Krowa nogo potrąciła, 
To za ogon, to za głowa. Skopek z mlekiem wywróciła. 
Stojża, stojża, tpruśka1 siwa, Zeby ciebie wilcy zjedli! 
Dajża, dajża mleka siła! Z cym my bedziem kluski jedli? 

3933. Sk. Od Suchowoli 

Kruciołka na mel. nr 274 
U naszego pana 
Obora opadła, 
Tam sie krowa ocieliła, 
Mucha ciele zjadła. 

Wlazła krowka na roszt, 
Tam sie ocieliła, 
Gospodynia dwa pretaki 
Mleka nadoiła2. 

3934. Sk. Od Korycina (w. Popiołówka) 

T e m p o p o l k i . Po lka 

Za sto-do—ło, za o-dry—no tan-co—wai pop z go-spo-dy-nio. 

jiur za-spie-ioał, pies %a-szcxe-%at, na~scat w por-tlci jalc u — cie — lcał. 

P r z e g r y m k a 

1 v. krówka, burka 2 nie skończona 
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Za1 stodoło, za adryno 
Tańcował pop z gospodynio. 

Kur zaśpiewał, pies zaszczekał, 
Nascał w portki, jak uciekał. 

3935. Sk. Od Suchowoli (Zuchowo) 
Wolruej 

Oj szy — ła ja, szy — ła, szy — ła, wy — szy — wa — ła, 

co raz i — ćło uì:łu— ła, nia 'fa — na pa — trza— ła, 

Oj, szyła ja, szyła, 
Szyła, wyszywała; 
Co raz igło ukłuła, 
Na Jana patrzała. 
Bo to był Jan piekny 
Jak w kominie murek, 

Miał nos delikatny 
Jak za grosz ogórek, 
Nogi jak u cielca 
Lub jak u barana. 
Pierwszy raz widziała 
Tak pieknego Jana. 

(Paulina Dzieżkówna) 

3936. W. Od Hnieznej 
Krakowiak 

Ach Boża*, moj Boża*, 
Co za świat nastaje! 
Ociec za córeczko 
Wielki posag daje. 

[W pieśni nr 4057: * Boże 

Osmina** kartofli 
I konia ślapego, 
Dwa złoty pieniędzy 
Grosza gotowego. 

*ośmina] 

3937. W. Od Hnieznej 
Kruciołka na mel. nr 2121 

Białe moje, białe, 
Białe moje ręki! 
Czy moga opisać 
Piekność tej panienki? 
Oj, nos jako trąba, 
Uszy jak charcicy, 

A gęby obwisłe 
Jak kobyle cycy. 
A oczki maluchne 
Jak morskiego raka, 
Twarzyczak okrągły 
Jak tatarska sraka. 

t powyższą piosenkę śpiewa[ją] w taricu podczas wesela 
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3938. W. Od Hnieznej (Kusińce) 

Miernie 

O-czki, o — czlii jak -pa-rze-czki, ktirpcie,chło-pcy, go-rza~łe-czki! 

Tūo-ja rna—t"ko, two-ja cor— lea. iirìenc nie. iwar-ta oół-gar-có — toka. 

Oczki, oczki jak porzeczki, 
Kupcie, chłopcy, gorzałeczki! 
Moja matka, twoja córka 
Więc1 nie warta półgarcówka. 

Oj, moj zięciu, trzeba więcy, 
Moja córka sto tysięcy! 
Moja matko, więc nie warta 
Twoja córka kiedy kwarta. 

3939. W. Od Zelwy 

Zixtaujo 

Sie — dzi du — deìi na Ido — scie — ie, ro — %i pi — too 

na we — se — le, śli — cznie &ra, ili — cxnie fra. 

Siedzi dudek na kościele, 
Robi piwo na wesele. 
Ślicznie gra, śłicznie gra. 

3940. W. Od Hnieznej (Kusińce) 

na mel. „ Oj,kraz (v. czerez) reczeńka, oj, kraz bałoto..." 

Coż ja poradze, 
Biedna dziewczyna! 
Chłopcy kochajo, 
Matka przeklina. 

Matka przeklina, 
Rączeńko macha, 
A ja sie śmieje: 
Cha cha cha cha! 

(Kazia Maćwiejczykówna v. Maciejewska) 

1 v. buolsz 
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3941. Sk. Od Dąbrowy 
Wolno 

Był to dziad na ca — ły itoiat, 

Był1 to dziad 
Na cały świat, 
Co mu baba zgotowała, 
To on zjad. 
Miała baba dwie skaby, 
Dziad wyłudził od baby. 
Był to itd. (jw.) 

co nvu. oa — ba zgo — to — iva — ła to on żjad. 

3942. W. Od Hnieznej (Kusińce) 
Walczyk 

Zagniewała sie żona na męża, 
Wzieła koguta, poszła do księdza. 
Księże proboszczu, doradź mnie temu, 
Co ja mam zrobić mężowi swemu? 
Zagotuj wody, wyparz mu oczy, 
Wyparz mu oczy, a zwiąż mu nogi 
I każ mu skakać przez cztery progi. 
Zabieraj kufer, zabieraj skrzynie, 
A będziesz u mnie za gospodynie. 

(Kazia Maćwiejczykówna) 

Mój panie majstrze, 
Jutro niedziela, 
Dzie sie zobaczem? 
U pana Szerfera. 

3943. W. m. Roś 

U pana Szerfera 
Sala do tańca, 
Prosza mnie zagrać 
Polskiego walca! 

* żarty na dziadów 
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3944. W. 
Zywiej 

jak ja je-chał na H—si—te miał cwej Ito-riie, miał %a-ry— tef 

o— fer-ja! o— fer-ja, o — fer fi — si — ta rna—ja! 

Jak1 ja jechal na fisite, 
Mial cwej koni mit karyte, 
Ofer ja, ofer ja, 
Ofer fisite maja! 
Wsiędy fidzial różne damy, 
Siaden nie byl jak ty samy, 
Ofer ja itd. (jw.) 
Mego Hanuś, mego mila, 

Jak ja ciebie polubila, 
Ofer ja itd. (jw.) 
Predam karyt i resory, 
A sam machne na klasztory, 
Ofer ja itd. (jw.) 
A tam prosić boski chwala, 
Sieb ty męża nie dostala, 
Ofer ja itd. (jw.) 

(K. Wysocka) 

3945. Sk. Od Suchowoli 
Pijacka 

Wypił, wypił, nic nie zostawił, 
Bodaj jemu, bodaj jemu 
Pan Bóg błogosławił! 

Pije, pije, wypić nie może, 
Chiba jemu, chiba jemu 
Pan Bóg dopomoże. 

(Jaś Dzieżko) 

3946. Sk. Od Suchowoli 

Marysiu, Marysiu, 
Boga się nie boisz! 
Widziałem, z kapucynem 
Ty w ogrodzie stoisz. 
Widział Pan Bóg, dalibóg, 
Żem ja nie stojała, 
Jedno tylo gałązeczke 
Rozmarynu dała. 

Ksiądz kapucyn z długo brodo 
Przycisnął do siebie: 
Kochajże mnie, oj Marysiu, 
Za to będziesz w niebie! 
Franciszkanin, ksiądz ubogi, 
Pasek jej darował 
I suplike jej do nieba 
Spisać obiecował. 

i pieśń szydna na Niemców 
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Kapucyni, bernardyni — 
I ci tam bywali; 
Sami bosi, a Marysi 
Trzewiczki dawali. 
I ksiądz świecki też zaprosił 
Do swej komoreczki: 

Napijemy sie, Marysiu, 
Cukrowej wodeczki. 
I pop ruski też zaglądał, 
Lecz go wypędzono: 
Nie dla ciebie to, kacapie, 
Kościoł wystawiono! 

(Antoni Dzieżko) 

3947. W. Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 
na mel. nr 3903 

Moja matka bałamutka 
Mnie oddała za kogutka. 
A kogutek rano wstaje 
I mnie młodej spać nie daje. 

Moja matka piwo pije, 
A kiedy ja, to mnie bije. 
Moja matka rano wstaje, 
A kiedy ja, to mnie łaje. 

3948. Pr. (w. szl. Lachy) 
na mel. „Zaśpiewaj słowiku w zielonym gaiku . . ." 

[Tekst jak w pieśni nr 3884] 

3949. W. m. Łysków 

Lezał1 trzy dni w bobie, 
Narwał torbe sobie 
I kazał jo uwarzyć, 
W swój żołądek nałożyć. 
Alleluja! 

Złapał sobie kwika, 
Wsadził do torbika, 
Ale torbik mały był, 
To kwik nogi wysadził. 
Alleluja! 

3950. W. m. Łysków 

Wesoły2 nam dziś dzień nastał, 
Jak czort babu u płoci chwastał. 
Ależ chwastał, ależ chwastał, 
Ależ chwastał! 

3951. W. m. Łysków 

Przybieżeli3 do butelki we czterech, 
Hej, hej, we czterech, we czterech, we czterèch! 

1 parafraza pieśni kantyczkowych 2 parafraza pieśni kantyczkowych a trawestacja kolęd 
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3952. Sk. Od Suchowoli (Chodorówka) 

Wlazł kotek na płotek My temu chitremu 
I mruga. Kotkowi 
Piękna to piosenka, Tak samo odmrugnąć 
Niedługa. Gotowi. 

3953. W. Od Międzyrzecza 
Krakowiak 

Warszawianko panno, Szewcu, krawcu za pieniądze, 
Dajże mi za darmo. Ułanu za darmo. 

3954. Sk. Od Suchowoli 
Dziadowska 

[Tekst jak w pieśni nr 3920] 

3955. W. m. Łysków 
Pijacka 

Pojda ja da Krakowy — hu! Na tej górze kościół stoi — hu! 
Tam widać góra piaskowa — hu! A w kościele biją dzwony — huuu! 

3956. W. m-czko Roś 

Siano grabiła, słome wiązała, Rok i sześć niedziel bodaj leżała! 
Oj, leży, leży, bodaj ni wstała! Oj, leży, leży, bolo jo kości, 
Jeśli nie zdechnie, bodaj stękała, Ni od roboty, ale od złości. 

3957. W. m-czko Świsłocz 

Oj, czego ty przyszed? Pojade ja do kramy, 
Oj, czego tu wlaz? Kupie koperwasu, 
Ciebie panny nie kochajo, Wyszmaruje sobie wąsy 
Bo wąsy białe masz! Do jakiego czasu. 

(Antoni Jakusz) 
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3958. W. Od Podoroska 
na mel. nr 3301 

Kot kotke okaleczył, 
Kot kotke bcdzie leczył. 
Kot bieży po doktora, 

Bo okropnie kotka chora. 
Niech kotka nie swawoli, 
Od swawoli brzuszek boli. 

3959. W. Od Hnieznej 

Zyu;o. Kruciołka 

Jdź-cie, chło-p cy, do dja-ìła, mnie spo-dni-czhi u— pa—dła. 

Idźcie, chłopcy, do djabła, 
Mnie spódniczka opadła. 

Ja spódniczka padwiażu, 
Chłopcom uszystko1 pakażu. 

3960. W. Od Międzyrzecza 

Teraźniejszych chłopców gust: 
Choć bez nosa i bez ust, 
Choćby koza biała, 

By pieniądze miaìa, 
Chłopcy by się uwijali, 
Koza by sie śmiała. 

3961. Sł. Od Kozłowszczyzny 

Wylazła, wylazła 
Pluskwa ze ściany. 
Ożeń sie, ożeń sie, 
Świerszczu kochany! 

Wolałbym, wolałbym 
Żołnierzem zostać 
Niż ciebie, śmierdziuszko, 
Za żone dostać. 

3962. W. Od Hnieznej 
Krakowiak 

W kalinowym lesie 
Dziad babe powiesił 

Za ręce, za nogi, 
Da po środku drogi. 

i v. chfigu 
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3963. Sł. Od Kozłowszczyzny (zaśc. Paprockowszczyzna) 
Krakowiak 

Po co ty tu przyszed? Ja dobiore czasu, 
Czego ty tu wlaz? Kupie kuperwasu, 
Ja ciebie nie kocham — Wąsy wysmaruje, 
Długie wąsy masz. Panne ucaluje. 

3964. Sk. Od Suchowoli (Dryha) 
Polka — kruciołka na mel. nr 421 

Matka córke nauczala, Ty mnie, matko, nie nauczysz, 
Żeby lepiej wypuczała. Za mnie lepiej nie wypuczysz. 

3965. Sk. Od Korycina 
Mazur 

Mamul, mamul, Że obrosła 
Co to będzie, Pica wszędzie ? 

3966. Sk. Od Suchowoli (Hałodolina, Żakle) 
Mazur 

Cztyry dydki baba dała, Cztyry dydki chłopcy uziali, 
Żeby córa tańcowała. A córula stoi u sieni. 

3967. Sk. Od Suchowoli 
Walc 

Węgier ojciec, Węgier matka, Węgier byłem, Węgier będe, 
Węgier moja Małgorzatka. Węgiereczke kochać będe. 

3968. Sk. Od Janowa 
Marsz na mel. nr 146, lecz nieco wolniej 

Siedzi dudek na wierbie. Drapaj, córko, palcami, 
Matuleńko, świerbić mnie! Pokond pryjdzie z jajcami! 
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3969. W. Od Świsłoczy (Pacuje) 
Dzi[a]dowska na mel. godzinek: „A wołanie nasze niech przyjdzie do ciebie . . ." 

A wołami naszemi 
Przyjedziem do ciebie. 

3970. W. Od Świsłoczy. Pr. (Szereszow) 
Krakowiak 

Żeby ja był księdzem, Która by najlepsza, 
Tobym śluby dawał, Sobie pozostawiał. 

3971. Sk. Od Suchowoli 
na mel. krakowiaka 

Na jednym jarmarku to tak było ciasno — 
Z jednych tylko chłopaków zbudowałby miasto. 
Zbudowałby miasto, wybrukował rynek, 
Jeszcze się zostało świniom na budynek. 

3972. Sk. Od Suchowoli 

Michalinka to sztuka, Rukawicy zabrała 
Oszukała Pauluka: I z nim gadać nie chciała. 

3973. W. Od Międzyrzecza 
na mel. nr 2484 

Była jesień, będzie zima, Złożcie, panny, po złotemu, 
U dworaka portek nima. Kupcie portki mu biednemu! 

3974. Bielskie. Od Narewki 

Na trzewiczku pękła skórka, Patrzcie, chłopcy, jaka dziurka, 
Chodzić nie moga, nie moga. Gdy podniosa u góra noga! 
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3975. Sk. Od Korycina 
na mel. krakowiaka 

Oj, tak to na świecie bywa, A jak dobra dusza, 
Kto na wierzchu, ten sie kiwa. To-j z poc cpodu rusza. 

3976. Sk. Od Suchowoli 
na mel. „Cj, pad hajem . . ." 

Kukureku, Magda, Haroszek nie urodził, 
Co ty bedziesz jadła ? Kapusta przepadła. 

3977. Sk. Od Suchowoli (Cieślisko) 
Krakowiak 

[Tekst jak w pieśni nr 3879] 

3978. Sł. Od Kozłowszczyzny (w. szl. Paprockowszczyzna) 
Walc 

Moja matka dobra była, Tylko śpiewać i tańcować, 
Bo mnie nic nie nauczyła, Z chłopczykami ramańsować. 

3979. Sł. Od Kozłowszczyzny (w. Maśkowce) 
Miacielica na mel. nr 144 

Ocielila sie siekiera Porodziła łyse ciele, 
Na piecu na grzędzie, Pewno popu będzie. 

3980. W. Od Hnieznej 
Kruc[iołka] na mel. nr 2121 

Jak pojechał do miasteczka, I od swego, i od mego, 
Zabrał klucza od zameczka: I od sadku rućwianego. 
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3981. W. Od Hnieznej 
Kruc[iołka] na mel. nr 3959 

Idźcie, chlopcy, pa grabli! Djabeł gonił djablica 
Gonił djabeł dwa djabły, I porwał jej spódnica. 

3982. Gr. Od Krynek 

Moja mamo, był tu wojak. Nie miałam mu reszty wydać, 
Dałam busi, dał mi trojak. Musiałam mu jeszcze przydać. 

[W pieśni nr 4021 w. 2: Za buziaka dal mi trojak] 

3983. W. Od Międzyrzecza 
Mazur 

A to bieda z takim mężem — Przyszed do dom, nużże hukać: 
Ni zawiązał portek węzłem. Idźże, żonko, portek szukać! 

3984. Sk. Od Suchowoli 

Czy to latoś, czy to łoni Złóżcie, dziewki, po złotemu, 
Zgubił portki nasz Antoni. Kupcie portki Antoniemu! 

3985. W. Od Świsłoczy 
Mazur 

Oj, stuk, puk po podłodze, Już ja dosyć nastulała, 
Stulaj, panno, obie nogi! Jak mnie mama spawiwała. 

3986. W. Od Hnieznej (Kusińce) 

Oj, za borem, za lasem Rękawiczka z palcami, 
Wisi capka za pasem, Kawał mięsa z jajcami. 
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3987. Sk. Od Korycina 
Mazur 

Kocham ciało, Dla tej mody 
Kocham dusza. Dzieuka1 musza. 

3988. Sk. Od Korycina 
Kruc[iołka] na mel. nr 2440 

Marcin, Marcin, siwa broda, A z Marcina na Jakuba, 
Dzieuczyneńka jak jagoda. A z Jakuba na kadłuba. 

3989. W. m-czko Świsłocz 

Ksiądz Marysi kupił buty, Organista za przyszycie 
Ona jemu dała busi. Kochał2 jo przez całe życie. 

3990. W. m. Wołkowysk 

Z tamtej strony Wisły I gadali sobie, 
Dwie panienki wyszli Że my kurwy obie. 

3991. Sk. Od Suchowoli 
Polka na mel. „Hańdzia lubka, Hańdzia ptaszka . . ." 

Albo wy mnie barszczu dajcie, A ja barszczu znajde w domu, 
Albo wy mnie wyszczypajcie! A wyszczypać nie ma komu. 

3992. Sk. Od Korycina 
Walc? 

Dziewczyno kochana, Pokaż mi* oboje, 
Pokaż mi* kolana. Czy takie jak moje? 

[W pieśni nr 4032: * mnie] 

i v. jebać 2 V. obłapiał 
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3993. Sk. Od Suchowoli 
Miaciel[ica] na mel. nr 144 

Dajcie wodki, dajcie wodki, Koło brzucha zawierucha, 
Oj, boli żolądek! Wielki nieporządek. 

3994. Sk. Od Korycina 
Kruc[iołka] 

Ożenił sie stary z młodo Otoż tobie, stary trupie, 
I wycierał dupe brodo. Została sie broda w dupie. 

3995. Sk. Od Janowa 
Kruciołka 

Dzięciołeczek małowany, Oj, dobrze on nosem kuje, 
Jego nosek okowany. Bo robaczka w drewku czuje. 

3996. W. Od Międzyrzecza 
Pūolka na mel. nr 2484 

Była jesień, była zima, Jeszcze taka jesień będzie, 
Byli chłopcy, teraz ni ma. Że-j do djabła chłopcow będzie. 

3997. W. Od Hnieznej 
Polka? na mel. „Poszły panny po śliwce . . ." 

Dzieuczynieńko, co ty masz, Mam ja gruszki, jabka mam, 
Co chfartuszkiem nakrywasz ? Komu zechce, temu dam. 

3998. Sk. Od Korycina 

Tempo mazura . Mazurek 

Czy to la—to'st czy to ło - ni zgu-bił 'por-tki naszftn-to — ni. 
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Czy to latoś, czy to łoni 
Zgubił portki nasz Antoni. 

Złożyć, chłopcy, po złotemu, 
Kupić portki Antoniemu! 

3999. Sk. Od Suchowoli (Czyrwonka) 

Zuux>,tempo mazurka.Maz,ur 

Wy— sko- czy ła zpod pu-ła pu, 

cy — cu- le -*— cx%i ła — pu, ła — pu. 0 mo-jeż wy 

cy— cu—te czki, o — to ta niec ona-zo- %oie — ćlii! 

Wyskocyła z pod połapu, 
Cyculecki łapu, łapu. 
Oj, moje wy cyculecki! 
Oto taniec mazowiecki. 

4000. Sk. Od Korycina 
na mel. nr 2656 

Kaśka za piec, 
Maciek za nio, 
Wywrócili 
Gryka z banio. 
Ani gryki, 

Ani bani, 
Tylko Maciek 
Leżał na niej. 
Hop za! 

4001. W. Od Porozowa (w. Choroszewice) 
Polka na mel. „Hańdzia dus^ka, Hańdzia lubka . . ." 

Moja Handziu, moja miła, 
Za co ciebie mama biła? 
Czy za cukier, czy za kawa? 
Czy za honar, czy za sława? 

Nie za cukier, nie za kawa, 
Nie za honar, nie za"sława, 
Za to mienie mama biła, 
Żeb ja chłopcow nie zwodziła. 
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4002. Sk. Od Suchowoli (Zuchowo) 
na mel. kolędy „Nowy rok bieży, w jasełkach leży . . ." 

Nowy rok bieży, 
Przy piecu leży. 
A kto, kto? a kto, kto? 

Parobek starszy 
Nosek zadarszy, 
Bo pjany, bo pjany. 

4003. Sk. Od Suchowoli (Dryha, Chmielniki) 

Zytuo 

*ań-cuj, tan-cuj, pa-ni gła-dlta, pod spo-dni-co czar-na ła-tla. 

Ben- da- ehło-pcou) pry-u)a-bia- — ia, ie. — 6y v, nich ła — sfca •mia.-ia. 

Tańcuj, tańcuj, panna gładka, 
Pod spodnico czarna łatka. 

Będa chłopcow prywabiała, 
Żeby u nich łaska miała. 

4004. Sk. Od Suchowoli (Żuchowo) 

Polka 

śio — pa,no- pa, lu—hie chło-pa, ni je-dne-go, ca — {a. lco-pa. 

ft z tej %o-py ćhoc je- dne-go, a, — oy hy-ło co ia — dne — go. 

Hopa , hopa, lubie chłopa! 
Nie jednego — cała kopa! 

A z tej kopy choć jednego, 
Aby było co ładnego. 

(Paulina Dzieżkówna) 

4005. Sk. Od Suchowoli (Nowa Chodorówka) 
[Tekst jak w pieśni nr 3915] 
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4006. L. Od Wasiliszek 

Polka 

Ejże, ejże, nie żartujże, 
Kiedy kochasz, to całujże! 
Stary Mazur nie żartował, 
Kiedy kochał, to całował. 

Jadbym klocki* — niema mąki, 
Całowałbym — niema żonki. 
Oj, z pszenicy będzie mąka, 
Oj, z dziewczyny** będzie żonka. 

[W pieśni nr 4035: * przypis: v. kluski **dzieuczyny] 

4007. W. Od Łyskowa (Kuklicze) 

Tempo maz,urka.Mazurek v. m a z u r k a 

Do-Ì?ry wie-czèr, szyn-ìia-re — czko, zPa-nemBo — giern ży—jesz! 

Trzy zło-dzie—je j?o-za ècia— no, z czwar-tym sie u — pi—jesz. 

Dobry wieczar, szynkareczko, 
Z Panam Bogiem żyjesz! 

Try zładzieje poza ściano, 
Z czwartym sie upijesz. 

4008. Sk. Od Korycina (Popiołówka) 

T e m p o m a z u r a 

Oj ty ffla zur i ja īlia zur, 

po-zycz ty m-nie garn- Tca na żur. \jfł ja to oie 

nie "po — %y cze, %o rnnie trze — 2>a. na gor- czy — ce. 

Oj, ty Mazur i ja Mazur, 
Pozyc-ze mnie garka na zur! 

A ja tobie nie pozycze, 
Bo mnie trzeba na gorczyce. 
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4009. W. Od Hnieznej 
na mel. krakowiaka 

Oj Boża, moj Boża, Aśminu kartopli 
Szto za świat nastaje? I konia ślepego, 
Ojciec za córeczko Dwa złoty pieniędzy 
Wielki posag daje: Grosza gotowego. 

4010. Sk. Od Korycina 
Kruc[iołka] 

Dziewuleńko kwiatuszku, Oj, gruszeczki i jabłka, 
A co niesiesz w fartuszku? Dla chłopczykow zabawka1. 

4011. Sk. Od Suchowoli (Żuchowo) 
[Tekst jak w pieśni nr 3882] 

4012. W. Od Mścibowa (Ostrowczyce) 

I ty nie był, i ja nie był. Ty dwa razy, ja dwa razy, 
Chto Maryli dziecko zrobił? Już po ziemi dziecko łazi. 

4013. W. Od Międzyrzecza (ok. Rudziewicze) 
na mel. „Ze wtorku na środę poszła panna po wodę . . . " 

Dokąd idziesz, dzieweczko? To i tutaj będziesz miała! 
Do Krakowa po dziecko. Bądźmy sobie w kochaniu, 
Aby chłopca pokochała, To my dziecko dostaniem. 

4014. Sk. Od Suchowoli 

Z tamtej strony Bobry Kłania sie jej nizko. 
Kąpała sie wrona, Ona wzlata w góra 
Haławieszka myślał, I krzyczy: bandura! 
Że to jego żona. Nie poznał, że wrona, 
I przyszedłszy blizko, Myślał, że to żona. 

1 v. to dla chłopców zabawka 
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4015. W. Od Zelwy, Międzyrzecza 
[Tekst jak w pieśni nr 3960] 

4016. Sk. Od Suchowoli 

Poszli chłopcy do lasu, złapali wiewiorka, 
A dziewczęta myśleli, że jaka przepiorka. 
Szli chłopcy z łasu, nieśli jo do domu, 
Dziewczęta za niemi nie mowiąc nikomu. 
Jak przyszli do domu, dawałi jej jabka, 
A chłopcy patrzali i mieli zabawka. 

4017. Sk. Od Suchowoli 

Oj, czego ty, psico mucho, bzyczała? 
Bo ja ciebie, psie komaru, bojała. 
Oj, zagabał komar muche*, zagabał, 
Aż u muchi czarny znaczek obadał. 
A u muszki tej pituszki** tylko znak, 
A u komara*** jajek para jako mak. 

[W pieśni nr 4029: *mucha **picuszki ***u komara] 

4018. W. Od Szydłowic (Ozeranki Wielkie) 

Z tamtej strony Sandomierza Kurwo, niech cie piorun bije! 
Woła dziewka na żołnierza: Mnie dziś boli strasznie jaje, 
Panie żołnierz, chociaż błapia*(?) Niech cie Żydzi obłapiajo! 
Choć pod krzaczek i nie wachaj. Czy żydowa, czy królowa, 
Jak dawała, tak i daje, Niechaj sobie żyje zdrowa. 
Kto złotówke dla mnie maje. 

4019. Sk. Od Suchowoli (w. Chodorówka) 

Oj, czegoż ty, psico mucho, bzyczała? 
Bo ja ciebie, psie komaru, bojała. 
Oj, zagabał komar muche, zagabał, 
Aż u muchi czarny znaczek obadał. 
A u muchi tej pituchi tylko znak, 
A u komaja [!] jajek para jako mak. 

choć obłapiaj ? 
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4020. W. Od Międzyrzecza 
na mel. nr 3999 

Podkóweczki, dajcie ognia, Oj, czy godna, czy niegodna, 
Bo dziewczyna tego godna! Podkóweczki, dajcie ognia! 

4021. Gr. Od Krynek 
[Tekst jak w pieśni nr 3982] 

4022. Gr. Od Krynek (w. szl ) 

Nie mam stogów ani brogów, 
Nie zbierze mi woda. 
Da mi kto w łeb, jam mu wzajem, 
I tak łatwa zgoda. 

4023. W. Od Rosi (w. Nowiki) 
Kruc[iołka] na mel. nr 274 

Moja pani droga, Boli noga, kręci w pięci, 
Jak mnie boli noga. Kręci bez pamięci. 

4024. Sk. Od Korycina 
na mel. krakowiaka 

Żeby nie Marysia, Żeby takie oczki 
Toby nie żeniusie. W kramach sprzedawali, 
Sinie oczki miała, Kupiłbym je, kupił, 
Mnie sie spodobała. Żeb panny kochali. 

4025. W. Od Hnieznej (w. Kusińce) 
Walczyk 

[Tekst jak w pieśni nr 3877] 



PIEŚNI POLSKIE ŻARTOBLIWE 541 

4026. W. Od Hnieznej (w. Kusińce) 
na mel. krakowiaka 

Lecieli gąsecki 
Przez gaj mazowiecki, 

Sykujza, dziewcyno, 
Ctyry podusecki. 

4027. Sk. Od Suchowoli (w. Chodorówka) 

na mel. mazura 

Nie chce kochać chłopców żadnych, 
Ni bogatych, ani ladnych, 
Bo mnie chłopcy zbałamuco, 
Zaczno kochać i porzuco. 

4028. W. Od Hnieznej (w. Kusińce) 

na mel. mazura 

A mnie bieda dakuczyła, 
Mnie i żonka już niemiła. 

A źlituj sie, Boże z nieba, 
Na padatek hroszy treba. 

4029. Sk. Od Suchowoli 
[Tekst jak w pieśni nr 4017] 

4030. Sk. Od Dąbrowy i Korycina 

Wolno o 

Tu % je dnej stro — ny, tu x dru giej stro — ny. 

Tu z jednej strony1, 
Tu z drugiej strony2, 

Z brody się sączy3, 
W palcach życie kończy4. 

1 śpiewający niby wszy z szyi lewą ręką zgarnia 2 to samo czyni z prawej strony 3 niby wszę 
i brody wyjmuje 4 na paznokciu gniecie 
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4031. W. Od Hnieznej (Kusińce) 
Kruc[iolka] na mel. nr 2121 

Dubina, dubina, Dalina, dalina, 
Na dalini trawa; Na dalini hrybki; 
Czamu tak nie kochasz ? Oj, pana nie kochała, 
Bo ty nie łaskawa. Bo pan jesteś brzydki. 

4032. W. Od Hnieznej (Kusińce) 
na mel. krakowiaka 

[Tekst jak w pieśni nr 3992] 

4033. W. m. Roś 

Sieczka drobna, słoma długa, Syn poczciwy koni wodziu. 
Szelma matka, córka druga. Latau, latau, ni uzyskał, 
Ojciec złodziej koni wodziu, Zgubiu portki, dupo błyskau. 

(Helena Jaszkówna) 

4034. W. Od Rosi 
Kruc[iołka] 

Siedze sobie na stołeczku, Przyszła kyca, ham za cyca! 
Trzymam cyca na sznureczku. A psik, kyca! moja cyca! 

4035. L. Od Wasiliszek (w. Drebysze) 
Polka 

[Tekst jak w pieśni nr 4006] 

4036. W. Od Hnieznej (Kusińce) 
na mel. krakowiaka 

Spójrzy, panno, u okno, Czy nie ten kawaler, 
A kto tam sie jedzie? Oj, co kocha ciebie? 



PIEŚNI POLSKIE ŻARTOBLIWE 543 

Pod nim konik czesawy, 
Z przodu akowany, 
Na palcu pierścionek 
Szczyrze aławiany. 
Szabelka przy boku 
Z ołowiu ulana, 
U kieszeni chusteczka 
Trzy lata nie prana. 
Lądem, dziewko, lądem, 
Ja za tobo wodo, 
Pokaż mnie pieniędzy, 
Ożenie sie z tobo. 
Nie pytaj pieniędzy, 
Żeb ja jeszcze kciała. 

Kciał jo pocałować, 
Ona w morde dała. 
W koszulinie twej wszy, 
A u kaftanie hnidy, 
Chto za ciebie pójdzie, 
To zażyje biedy. 
Spójrze jemu y woczy, 
On sie do mnie śmieje; 
Czarne zęby, śmierdzi z gęby, 
Z nosa tak sie leje. 
Pójdzie do kościoła, 
Ramionami strząsa; 
Inni myślo, że to z dumy, 
A jego wesz kąsa. 

4037. W. (Gr.) Od Świsłoczy 
Kruc[iołka] na mel. nr 2440 

Oj1, ty człopcza[!] krywagęby, 
Takie twoje dzieci będo. 

Oj, czy będo, oj, czy nie, 
Pocałuj u sraku mnie! 

4038. W. Od Międzyrzecza 

Koci, koci, koci, 
Pojedziem do cioci. 

Da nam ciocia mączki, 
To usmażem pączki. 

4039. W. (Gr.) Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 
Krakowiak 

Tańcowała Magdalena, 
Tańcował i Grzegorz. 
Uderzył jo nogo w tyłek2, 
Ona mówi: czegoż ? 

Tańcujże ty, Magdaleno, 
Ty w czerwonej sukni, 
Ja nie będe tańcował, 
Bo mnie bardzo stłukli. 

1 piosnka, przymówisko 2 v. w dupa v. a on jo w dupa nogo 
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4040. Sk. Od Suchowoli (w. Ostrówek) 

Tempo mazura 

śrej sta-jau ja za dem -oern zpi-szczarłe - cxka i z bem-bnem, 

a dzia-wc7.il — na %a ścia-no zvi-tu-le—czlto ze-szcza -no. 

Hej, stojał ja za* dębem 
Z piszczaleczka** i z bębnem. 

A dziewczyna za ściano 
Ze spódniczko obszczano1. 

[W pieśni nr 3880: * nie ma: za ** Z piszczałeczko] 

4041. Sk. Od Suchowoli 
Kruc[iołka] na mel. nr 200 

Oj, nie moge wypowiedzieć, 
Jak z Rusinem2 dobrze leżeć. 

A z Mazurem3 wielka męka, 
Bo on nadto ciężko stęka. 

4042. Sk. Od Korycina 
Kruc[iołka] na mel. nr 200 

Matuleńko, oddaj za mąż, 
Abo ty mnie łyczkiem zawiąż, 

Abo ty mnie zabij klinem, 
Bo doprawdy nie wytrzymam! 

4043. W. Od Rosi (w. Dychnowicze) 
Kruc[iołka] na mel. nr 2440 

Dzieuczynieńko, hulaj, hulaj, 
A do siebie nie przytulaj. 

Co to djabeł za hulanie, 
Kiedy nie jest przytulanie. 

i v. z pituleczko zesczano 2 v. Mazurem 3 v. Rusinem 

http://dzia-wc7.il
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4044. W. (L.) Od Świsłoczy 
Krakowiak 

Świeci sie Warszawa, Za łyżeczka flaków, 
Świeci sie i Kraków, Za rogi baranie, 
Moge chłopca dostać Patrzajcie, dziewczęta, 
Za łyżeczka flaków. Jakie chłopcy tanie! 

4045. W. (Gr. L.) Od Międzyrzecza 
na mel. mazura „Trzeci Maj . . ." 

Oj, na polu gruszki, gruszki, A wy panny, nie dziwujcie, 
Poszli panny po jabłuszki, Mnie biednego poratujcie! 
Napotkali dworanina — Złożcie chociaż po złotemu, 
Goła dupa, portek nima! Kupcie portki mnie biednemu. 

4046. W. Od Hnieznej 
Krakowiak 

Tam z za bruku A chuj sie odzywa: 
Pinda każa: kuku! Czyś ty jeszcze żywa? 

4047. W. m. Roś 
Polka, na mel. Kariowicza „Poszły panny na śliwce . . ." 

Dziewczynieńko, co ty masz, A ja gruszki, jabłka mam, 
Co fartuszkiem nakrywasz? Kogo kocham, temu dam. 

4048. W. Od Świsłoczy 
Krakowiak 

Ci ja nie kawalyèr, Która panna chodzi krzywa} 
Ci mnie nie kasztuje, To ja wyprastuje. 

4049. W. Od Wołkowyska (w. Pietraszowce) 
na mel. nr 2957 

O ja wiem, nie powiem, Wypuczyła koza dupe, 
Co tam u lesie trzeszczy. Całujo jo szeucy. 

69 L,ud błaloruski 
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4050. Sk. Od Korycina 
[Tekst jak w pieśni nr 3883] 

M t i z u r e k 

!Kot 1io —tlta o-lca-le — czyłt lcot %o-t%a lę-dzte le —czy ì , 

niećh 1co-te1c nie suia-ivo — īi, bo 1<o-teń — ce brzu-szelc ho — li. 

4051. W. (Gr. L.) Od Międzyrzecza (w. szl. Krzesła) 

Pan ny,iudo-uiy i mę-ża—tlii, no-nvy rolc na— sta-je, 

niech-że %a—ż,da stooj %o-rni— nelc do czy-szcze — nia da —je.\ 

Panny, wdowy i mężatki, 
Nowy rok nastaje, 

Niechże każda swój kominek 
Do czyszczenia daje. 

4052. Sk. Od Suchowoli (Poświętno) 

Tempo inalca. Kruc!iołka ? 

Ens cwaj araj, zro- bi-to sie, ens cwaj draj, prze — pi-ło sie, 

ens cioaj draj, i — dscie zi — ma, ens ctuaj draj, bu - tcno ni — ma! 

Ens, cwaj, draj, zrobiło sie, 
Ens, cwaj, draj, przepiło sie. 

Ens, cwaj, draj, idzie zima, 
Ens, cwaj, draj, butow nima! 
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4053. W. Od Międzyrzecza (w. Rudziewicze) 
Walc 

Dworacy tancujo, Szewczyki pod ławo 
Buciki sie psujo, Buciki paprawio. 

4054. W. Od Hnieznej (Kusińce) 
na mel. krakowiaka 

Dziwili sie ludzi, A za te pomyjki, 
Za co kucharz pije. Co rądelki myje. 

4055. Gr. Od Krynek 
na mel. krakowiaka 

W kalinowym lesie Wyniesie na pole 
Djabeł babe niesie. I szydłem nakole! 

4056. W. m-czko Mścibów 
Kruc[iołka] na mel. nr 3306 

A mnie matka przykazała, A ja chłopca cap za szyje, 
Żeb ja chłopców nie kochała. Będe kochać, póki żyje. 

(Sobotkowski) 

4057. W. Od Hnieznej (Kusińce) 
[Tekst jak w pieśni nr 3936] 

4058. W. Od Hnieznej (w. Kusińce) 
Polka drobna na mel. nr 3302 

Oj, hulała, hulała, A jak męża dostała, 
Pokąd męża ni miała. To i hulać przestała. 
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4059. W. Od Hnieznej (w. Kusińce) 
Mazur na mel. „Uciekła mi przepiór[eczka] . . ." 

A wiele ja kawalerou miała, 
Każnamu padarunok dala. 
Jednamu bolenie u kalenie, 

A drugiemu ziemie raztapienie, 
A trzeciemu ilinowe rogi, 
Żeb chorowal siedem lat na nogi. 

4060. W. Od Międzyrzecza (w. szl. Krzesła) 

Mazurek 

Tìīa — zur. rna zur. rna — zu — re czek 

wsko-czył na piec do dzie-we. czelc i d%ie-u>e — c z k e 

po-ca- ło — %oałf i trzy §to— sze po- da- ro — tvał. 

Mazur, mazur, mazureczek, 
Wskoczył1 na piec do dzieweczek 

I dzieweczke pocałował, 
I trzy grosze podarował. 

(Mic!dewicz) 

4061. W. Od Międzyrzecza (w. szl. Rudziewicze) 

Czar-ne o —czk i mia—łaj czar-ne-rni pa—trza— ła, 

czar-ne-mi mv, sia. — ł a . ho in- nych nie mia.— ła. 

Czarne oczki miała, 
Czarnemi patrzała. 

Czarnemi musiała, 
Bo innych nie miała. 

1 polaz 
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4062. Sk. Od Suchowoli 
Polka na mel. kołom[yjki] „Hańdzia lubka . . .' 

Wszyscy chłopcy grunta majo, A ja nie mam i półwłoczka, 
A ich panny nie kochajo. Siedzo ze mno do połnocka. 

(Paulina Dzieżko) 

4063. W. m-czko Mścibów 
na mel. krakowiaka 

Panienki sie chlubio, A chłopcy sie śmiejo, 
Że ich chłopcy lubio. Że zwodzić umiejo. 

(Sobotkowski) 

4064. Sk. Od Suchowoli 
na md. krakowiaka 

Pij piwko, rumień sie! Bo piwko będzie szumieć, 
Kochaj sie, nie żeń sie! A z żono żyć nie umiesz. 





C z ę ś ć VII 
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PIEŚNI CHRZESTNE 

4065. W. Od Świsłoczy (Pacuje) 

Oj u po—lu sa — do-czeìif oj u po-lu sa-do—czek 

dy — īam dy— Xa — u>a- ny, ty — narn, ty - na. - toa ny. 

Oj1, u pólu sadóczak 
Dylam dylawàny, 
Tynam tynawàny. 
Oj, pà tom sadóczku 
Hanùlka2 chadzìła, 
Synóczka3 radzìła, 
Babùlki prasiła: 
Oj bàbko, babùlko, 
Prychłlsie da miniè, 
Dam tabiè zapłàtu, 
Na kaszùlku płàchtu. 

Oj, u pólu sadóczak 
Dylam dylawàny, 
Tynam tynawàny. 
O;, pà tom sadoczku 
Hanùlka chadzìła, 
Synóczka4 radzìła, 
Kumùlku prasłła: 
Oj kùmku, kumùlku, 
Prychìlsie da miniè, 
Dam tabiè zapłàtu 
Na màjtoczku płàchtu5. 

i każdy wiersz powtarza się dwukrotnie 2 v. Marylka 3 v. daczùszku 4 v. daczùszku 
5 Następnie śpiewają w ten sposób sam do kumy darząc ją „płachtą" na „chfartuch" 
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4066. W. Od Świsłoczy (Pacuje) 

Dosć p r c d k o 
3-

Oj kum da liu mu za— 1e — cau sie, 

lca — na- pie - ìek sie jac o — "bie-cau sie. Oj sie-jau, 

•pry-sìa-wau, pry-sia-tua-ju - czy "ka-zau: ty "kv,-ma, ty du-sza, 

nad usie ìcu - my cha - ro- sza! Oj ni <z — dno t 

ni ma-ju ta — %o i ja!k ty %u-mań—%a ma-ja! 

Oj, kùm da kumy zalecàusie, 
Kanapièlak sièjać abiecàusie. 
Oj sièjau, prysiewàu, 
Prysiewàjuczy kazàu: 
Ty kumà, ty duszà, 
Nad usiè kumy charoszà! 
Oj, nì adnói1 

Ni màju takói 
Jak ty, kumàczka2 majà! 
Oj, kùm da kumy zalecàusie, 
Kanapièlak rwàci abiecàusie. 
Oj rwàu, daj wyrywàu, 
Wyrywàjuczy kazàu: 
Ty kumà itd. (jw.) 
Oj, kùm da kumy zalecàusie, 
Kanapièlak bìci abiecàusie. 
Oj bìu, daj prybiwàu, 
Prybiwàjuczy kazàu: 
Ty kumà itd. (jw.) 
Oj, kùm da kumy zalecàusie, 
Kanapièlak słàci abiecàusie. 
Oj słàu, daj pryściłàu, 

Pryściłàjuczy kazàu: 
Ty kumà itd. (jw.) 
Oj, kùm da kumy zalecàusie, 
Kanapièlak źbiràci abiecàusie. 
Oj źbiràu, wyźbièrywau, 
Wyźbièrwajuczy kazàu: 
Ty kuma itd. (jw.) 
Oj, kùm dà kumy zalecàusie, 
Kanapièlak cièrci abiecàusie. 
Oj ciór, da wycieràu, 
Wycieràjuczy kazàu: 
Ty kumà itd. (jw.) 
Oj, kùm da kumy zalecàusie, 
Kanapièlak czesàć abiecàusie. 
Oj czesàu, wyczèsywau, 
Wyczèsywajuczy kazàu: 
Ty kumà itd. (jw.) 
Oj, kùm da kumy zalecàusie, 
Pałaciènce tkàci abiecàusie. 
Oj tkàu, da wytykàu, 
Wytykàjuczy kazàu: 
Ty kumà itd. (jw.) 

i v. ja ni żàdnoi 2 v. kùmańka 
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Oj, kùm da kumy zalecàusie, Oj, kùm da kumy zalecàusie, 
Pałatnà bielìci abiecàusie. U swŭojczyki kaczàci abiecàusie. 
Oj bieliu, pabielìu, Oj, skàczwau, prykaczàu, 
A pabielìuszy kazàu: Prykàczwajuczy kazàu: 
Ty kumà itd. (jw.) Ty kumà itd. (jw.) 

4067. N. Od m. Horodyszcza (w. Miedzieniewicze) 

na mel. nr 12 

Cièraz hùłaczku usió kumà majà, 
Cièraz druhùju — kùmina daczkà. 
Wy kùmaczki, wy hałùbaczki, 
Padrùżàczki majè! 
Wy kumièciesie, wy lubièciesie, 
Lubiècie i miniè! 

(Francìszek Barys) 

4068. L. Od Waliszek, Nowego Dworu (w. Rynkowce) 

Zawitàj, zawitàj, 
Kielìszek zielóny! 
Kto wypje dwanàście, 
Ten będzie zbawióny. 

(Michàś Bohdzièwicz) 

4069. W. Od Szydłowic 

Oj, kùm u kumy pytàje: Chawàjmosie pad radnó. 
Ci użè, kumó, świtàje? Kumà majà itd. (jw.) 
Kumà majà, kùmaczka ty majà, U miniè, kùmie, trawà asakà, 
Czyrwónaja jàhada ty majà! Kasì, kùmie, z wysakà! 
Jeszczè, kùmie, ni widnó, 

4070. W. Od Hniezny 

Oj ty kum, kumianiók, 
Czynì swajù wólu. 
Oj, chadzièm, paskaczèm 
Hajduczkà z tabóju. 
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4071. Sk. Od Janowa 

Jàkże kumy nie lubìć, Na jój sùknia jak nà pàni, 
Kièdy kùma łàdna. Panczószka jedbàbna. 

4072. Slon. Od Derewny 

Iszou kum aharódam, Triiōs kùm pietuchóm, 
Kumà ùlicaju. Kumà kùrycaju. 

4073. W. Od Szydlowic 

na mel. kolomyjki 

Kumà, kumà, A kùm skàża: 
Zadry nóhu! Chwàła Bóhu! 

4074. Słc. Od Kiccka 
na mel. nr 82 

Kùmka rybku pieczè, U kahó rùsy wusók 
Z skwaruodki cieczè. Tamù rybki kusók. 
Pastój, kùmka, nie pieczy, U kahó ryża baradà, 
Z skawaruodki palaczy! Tamù i jùszki szkadà. 

4075. Słc. Od Nieświeża 
Kruc[iołka] na mel. nr 82, 2107, 2736 

Iszóu kum da kumy Jon nà jejè: hìla, hìla! 
Ciómnaje ntībczy, Janà i prysièła. 
Siedzić sawà próci jahó Kab niè taja kumà jahó, 
Wytraszczyuszy wuoczy. Jenàb jahó źjèła. 

4076. W. Od Szydłowic 
Czasami na mel. godzinek 

Zawitàj1 nàsza fłàsza, A któ z niègo wypìje, 
Kielìszku zielóny! To bèdzie zbawióny. 

1 Chrzciny u Maryli. Toast Tadeuszą 
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A kumók hałubók, 
Czynì swajù wólu. 

4077. W. 

na mel. nr 3292 

Oj, puojdziem hajduczkà 
Da u dwaich z tabóju. 

4078. W. Od Szydłowic 
Kruc[iołka] na mel. nr 151 lub 341, 665, 2134 

Iszóu kum daróhaju, 
A kumà ùlicaju. 

Truos kum pietuchóm1, 
A kumà kùrycaju2. 

4079. W. 

Hej3, krakowiak, jam krakowiak! 
I co z tego będzie, 
Że my będziem u domu siedzieć 
Jak kury na grzędzie ? 
A porwaneż takie życie, 

Dyć do paralusa! 
Zadna zywa w polu dusa 
Ani sie nie rusa. 
Wiwat nase zuchy — 
Litwiny piecuchy! 

(Tadeusz) 

4080. W. Od Szydłowic 
[Por. pieśń nr 3579] 

Jak4 sie mata, Bałtromieju? 
Jak sie, bracie, mam? 
Jak sie miewa wasa zonka, 

Caly domek was? 
Hej, kmotrze, nic dobrego, 
Wsendy bida wraz. 

(Tadeusz Maćwiejczyk) 

4081. Od Szydłowic 
[Por. pieśń nr 3807] 

Dalej, bracie, capki u bakier, 
Stańmy u jedne koło! 
Niech przy winie czas nam płynie, 
Spiewajmy wesoło! 
Za wolność, swobode, 

Ojczyzna miłościo, 
Nase saty na harmaty 
Leco za zazdrościo. 
Wiwat nase zuchy — 
Litwiny piecuchy! 

(ś.p. Tadeusz Maćwiejczyk v. Maciejeuski, b. starszyna) 

1 chùjam 2 picaju 3 Chrzciny u Maryli 4 Chrzciny u Maryli 
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4082. W. Od Hniezny 
na mel. nr 2129 

Takì, kumà, dàjsie, 
Takì dahadàjsie, 
Takl czàsam pad pójasam 
Paszczùpaci dàjsie. 

Czy ty, kùmie, pjàny? 
Czy ty apentàny? 
Czy ty, kùmie, zyszóu z umà? 
Toż jà twajà riīodna kumà! 

4083. Sk. Od Korycina 
Zyu;o 

!ku-ma so-tiie- sie-dx,ia-ła, mo-teìc ni-ci ż,vii-ja - ia. 

!fium dzi-wo -wai sie "ktc-mie, ie taìc do-brze %uic iL-onie. 

Kuma sobie siedziała, 
Motek nici zwijała. 
Kum dziwuje sie kumie, 
Że tak dobrze wić umie. 
Kufe piwa fundował, 
Kume piwem częstował. 
Kum dziwuje sie kumie, 
Że tak dobrze pić umie. 

Po skonczonej biesiedzie 
Kum kume do domu wiedzie. 
Kum dziwuje sie kumie, 
Że nic chodzić nie umie. 
A przyszedszy do domu 
Nie mówi nic nikomu. 
Kum dziwuje sie kumie, 
Że i siedzieć nie umie. 

4084. W. Od Mścibowa 

Wolno 

Vry—je — cha—li na da—li—nu. Da-toaj, %-u-ma, %o ja z%i-nuì 

Pryjèchali na dalìnu — 
Dawàj, kùmko, bo jà zhìnu! 
Ci ty, kùmie, pjàny? 
Ci ty apentàny? 
Ci ty, kùmie, biez rózuma? 

Czy ty, %v, - mie, pi — ja - ny, czy ty a — pen — ta ny ? 

Toż jà twajà riīodna kùma! 
Jak kùm kumy nie pajebiè, 
To ni bùdzie u nièbie; 
Trèba usielàk staràcsie, 
Kab dà nièba dastàcsie. 
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4085. Sk. Od Suchowoli 

Zyvuo 

óiwm z 1eu- my rad, rad, cha-dzi z liu-marn u sad, u. sad. 

Zbie-raj, kum-ciu, jo.— fia-dl&i, lca— to — ry —ja sa— 'io — dka, 

a fca~ to — ry hor — %i a-stau ma- joj żon cy. 

Kum z kumy ràd, rad. 
Schadzì, kumà, u sàd, u sàd! 
Zbieràj, kùmciu, jàhadki, 

Katoryja sałódka. 
A katóry hórki, 
Astàu majój żóncy. 

(Jan Dzieżkó) 

4086. Sk. Od Suchowoli 
na mel. kolędy „Pasterze bieże!i, gdy głos usłyszeli..." 

Kum dà kumy jèdzie, 
Kumà u wièlkiej bièdzie: 
Oj, mój kùmie, mój zlóty, 
Wybaw mieniè z kłopótu! 

itd. 

4087. Słon. Od Zd[z]ięcioła, Kozłowszczyzny 

Kum kumiè zalecàusio, 
Sièjać kanapièlki abiecàusio. 
Kum kumiè zasiewàu, 
Kum kumiè prysiewàu, 
Prysiewàjuczy kazàu: 
Aj ty kùmuszka duszà, 
Za usiè kumy charaszà! 
Kum kumiè zalecàusio, 
Rwać kanapièlki abiecàusio. 
Kum kumiè zarywàu, 
Kum kumiè prerywàu, 
Prerywàjuczy kazàu itd. (jw.) 

Kum kumiè zalecàusio, 
Cièrci kanapièlki abiecàusio. 
Kum kumiè zaciràu, 
Kum kumiè pryciràu, 
Pryciràjuczy itd. (jw.) 
Kum kumiè zalecàusio, 
Pràści kanapièlki abiecàusio. 
Kum kumiè zapràdàu, 

. Kum kumiè prypradàu, 
Prypradàjuczy itd. (jw.) 
Kum kumiè zalecàusio, 
Tkać kanapièlki abiecàusio. 
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Kum kumiè zatykàu itd. (jw.) 
Kum kumiè zalecàusio, 
Bielìć kanapièlki abiecàusio. 
Kum kumiè zabielìu, 
Kum kumiè prybieltu, 

Prybielàjuczy itd. (jw.) 
Nàszuj pièsiency kanièc, 
Kanièc da kanièc, 
Sùnsie płzda da jajèc, da jajèc! 

(Klèmens Hryb) 

4088. Słon. Od Kozłowszczyzny 

Kum razórkaju iszóu, 
Kul sałómy naszóu. 
Kumà majà, kùmuszka ty majà, 
Czyrwónaja jàhadka ty majà! 
Kum kumù abuwàu, 
Pad pielenù zaziràu. 
Kumà majà itd. (jw.) 
Szto u ciebiè tut zà źwièr? 
Ja bajùsie, kab niè źjèu! 
Kumà majà itd. (jw.) 
Ci ty u lyèsie nie bywàu, 
Wŭouka źwièra nie widàu? 
Kumà majà itd. (jw.) 
Oj, jà bàczyu wubuka, 
Ni takà hałŭbuka. 
Kumà majà itd. (jw.) 
Ja skazàuby zàjac, 

Kumà bùdziesz łàjać. 
Kumà majà itd. (jw.) 
Ja skazàuby parasià, 
Da tà wiīorsa1 charaszà. 
Kumà majà itd. (jw.) 
Ja skazàuby mysz, mysz, 
Da tà dzìrka, szto ty scysz. 
Kumà majà itd. (jw.) 
Prydzì kum u naczy, 
Bùdziem prósa tauczy. 
Kumà majà itd. (jw.) 
Majà stùpka nìżej pùpka, 
Twùoj toukàczyk i załùpka. 
Kumà majà itd. (jw.) 
Majà stùpka, twiìoj toukàcz, 
Jak zasàdzisz, choć ty płàcz. 
Kumà majà itd. (jw.) 

(Klèmuś Hryb) 

4089. W. Od Łyskowa (w. Kuklicze) 
Dość żyvuo 

3— szou %um dct lcu — m z,na-szou lcul 

s 
sa-ło — my. %%L-ma, rna — ja., %u mo-szka ty ma-ja, 

czyr- wo—na — ja ja %o — à"ka ty rna—ja! 

Iszóu kum dà kumy, 
Znaszóu kul sałómy. 

Kumà majà, kùmaczka ty majà, 
Czyrwóna jàhadka ty majà! 

1 = szczecina 
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A u tóm da kùli 
Czarawìczki kùminy. 
Kumà itd. (jw.) 
Oj, dàm tabiè, kùmaczka, 
Czarawìczki wyszywàny. 
Kumà itd. (jw.) 

A jà cibiè maładóho 
Lubìci ni bùdu. 
Kumà itd. (jw.) 

(Daminìsia Kukła) 

Bùdziesz kumà kłàści 
Czarawìczki wyszywànyje. 
Kumà itd. (jw.) 
A jà twaìch czarawìczak 
Kłàści ni bùdu. 
Kumà itd. (jw.) 

4090. W. Od Hniczny (w. Kusińce) 

Daj, dàj! kumà bùdziesz; 
Jak niè dasi, durnà bùdziesz. 

Daj, dàj! to pacièszu; 
Jak niè dasì, to pawièszu. 

4091. W. Od Wołkowyska 

Kacieryna kumà majà, 
A u haródzi świnià twajà. 

Nichàj ryje, choć naczùje, 
Bo sałódki kóreń czùje. 

4092. N. Od Myszy i Ostrowa (w. Kandyczyce) 

Nieco żyu)iej 

Da chto idzie? jiwm da lcu-mv,.. 

Da chtó idziè? Kum dà kumy. 
Da szto niesiè? Kuł sałómy. 

A sztó u tóm kùli, kùli? 
Czerawìczki kùmi, kùmi1! 

(Praksèda Haurylczykawa) 

1 Następują: podwiązki3 pończoszki etc. 
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4093. Slon. Od Rehot[n]y (w. Studerowszczyzna) 
na mel. nr 2133 

Paladzì, dziàdźko, szto dziàdzina róbić: 
Da usiè kùrki papródała, 
Adzìn pieunìk chódzić. 
Ja pièunika nie pradàm, 
Bo jón dóma haspadàr. 

Kalè ryèczki paszóu, 
Skakaryēczyusie, 
Sabiè nóżku złamàu 
I skalyèczyusie. 

(Taklùsia Tkaczuczyszka) 

4094. Sł. Od Rehotny (w. Studerowszczyzna) 

Wolno 

Jich toy lcu-mu- szki ma-je, tuy ha-Zw — oa— szlci rna-je, 

oj oza-no ch/nvur-no sie-dx,i- cie, cza-rrvu wo-akì nvie 'pje—cie: 

Ach, wy kùmaczki majè, 
Wy hałùbaczki majè, 
Oj, czahó chmurnó siedzìcie? 
Czamù wódki (sic) nie pjècie? 
Nie zakùsuwajecie? 
Ci mŭoj chlyèbuszok puszók? 
Ci miībj drużók nie wiesiół ? 
Kalì chlebuszók puszók, 
Trèba (jeho) sapałàć; 
A kalì druh niè wiesiół, 
Trèba nakaràć. 
Nie trèba chlèbuszka pałàć, 
Bo chlyèb pièczeny; 

Nie trèba drùha karàć, 
Bo drùh wiènczany. 
Oj, jèść u mniè maładój 
Da czatyèry żyrbùli: 
Pièrszaja żyrbùla, 
Szto czużàja staranà; 
A druhàja żyrbùla, 
Szto chàtańka czużàja; 
Trèjciaja żyrbùla, 
Szto swiekróuka Uchàja; 
Czaćwiórta, żyrbùla, 
Szto dziecłna małàja. 

(Taklùsia Tkaczuczyszka) 

4095. Słon. Od Rehotny (w. Studerowszczyzna) 

na mel. nr 2573 

Kumà majà charószaja 
Charaszó skakàła, 
Jak u majóm swirónaczku 
Haryełka stajàła. 

Kumà paszłà daróhaju, 
A kùm hùlicaju. 
Kum nakryusia pietuchóm, 
Kumà kùrycaju. 

(Taklìisia Tkaczuczyszka) 
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4096. W. Od Świsłoczy 

Kum dà kumy zalecàusie, 
Kanapièlak sièjać abiecàusie. 
Oj sièjau, prysiewàu, 
Prysiewàjuczy kazàu: 
Oj, nì żàdnai ni màju takój, 
Jak ty, kùmańka majà! 
Kum dà kumy zalecàusie, 
Kanapièlak rwàci abiecàusie. 
Oj rwàu, pryrywàu, 
Pryrywàjuczy kazàu: 
Oj, ty kumà, ty duszà, 
Nad usiè kumy charaszà! 

Ni żàdnai ni màju takój, 
Jak ty, kùmańka majà! 
Kum dà kumy zalecàusie, 
Kanapièlak słàci abiecàusie. 
Oj słàu, pryściłàu, 
Pryściłàjuczy kazàu: 
Oj, ty kumà, ty duszà, 
Nad usiè itd. 
Kum dà kumy zalecàusie, 
Cièrci kanapièlak abiecàusie. 
Oj ćiīōr itd. (jw.) 

4097. W. Od Świsłoczy 

Wolno 

Oj u po — lu sa- do — czelt, oj u. po — lu sa- do-czek 

ty nam ty— na-wa— ny, ty nam ty- na— wa ny. 

Oj, u pólu sadoczek (2 r.) 
Tynam tynawàny, (2 r.) 
Oj, pà tom sadóczku 
N. N.1 chadzìła, 
Tam synóczka2 radzìła, 

Babùlki prasìła: 
Oj bàbko, babùlka, 
Prychilìsie da miniè, 
Dam tabiè zapłàtu, 
Na kaszùlu płàchtu. 

4098. W. Od Świsłoczy 
na mel. nr 4097 

Oj, u polu sadóczak 
Tynam tynawàny, 
Oj, pà tom sadóczku itd.3 

i imię polożnicy 2 Vi daczùszku 3 zamiast „babùlki" śpiewają „kumùlki" prasìła. Do kuma: 
„kùmaczka prasłła" 
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4099. W. Od Świsłoczy 

na mel. nr 2484 

Zadry, zadry, kumà, nóhu! 
Skàżuć lùdzi: chwàła Bóhu! 

Zadry, zadry i druhùju, 
Ja z kumóju patancùju. 

4100. L. Od Rożanki, Zołudka 

O Bóże moj milùsieńki, 
Dziś pochmùrny dzień, 
Nie widziàłam kochanèczka 
Calùtki tydzień. 
Swóje óczki przepłakałam, 
Główka swoje sfrasowałam — 
Wszystko dla niego! 
W ogródeczku u ziołeczku, 

Tam mnie znajdziecie. 
Od matusi z pokoiku 
Tam mnie weźmiecie. 
Mamunieczko rodzonieńka, 
Nie oddawaj mnie! 
Niechaj wprzćdy nakłania sie, 
Miod i wino nastawiasie, 
Utenczas oddaj mnie! 



R o z d z i a ł 2 

PIESNI POGRZEBOWE 

4101. W. Od Świsłoczy 

A majàż ty dónieczko, 
A majóż ty dzièciatko, 
A kudyż ty tèk prybràłasie? 
A dzièż twajè swàtki? 
Czamùż ja ìch nie bàczu? 
Czamùż jeny takìje nidóbryje? 
Bierùć dóńku, nie pytàjućsie, 
A ty idzièsz, miniè ni szkadùjesz! 
Ach majó dzièciatko, majó mìleńkaje! 
Ciż jà tahó spadziewàlasie, 

A majàż ty màtaczko1, 
A majàż ty radnièńka, 
A majàż ty zieziùleczko! 
A nà sztoż ty astàwiła 
Hètakich maładzièńkich, 
Hètakich nierazùmnieńkich ? 
A chtóż nas nauczàć bùdzie? 
A chtóż nàmi pasyłàć bùdzie? 
Ach majà màtaczko, majà ródnieńka, 

Szto ty majè śmièrci ni dahlèdzisz, 
Szto ty mnie łóżki wady nie dasì? 
A chtóż mnie cipièr kaszùlku wymyje? 
A chtóż miniè staryèńku pacièszyć? 
A majóż dzieciàtko, a majó mìleńkaje, 
A kamùż ty padàraczki pakìnuła? 
Czamùż ty mniè nie razkazàła, 
Jakùju tabiè sukiènaczku ułażyć? 
Bo jà użè ni màju dla kaho astaulàć! 

A czymże my ciebiè tak uhniewìli, 
Szto ty nas kìdajesz? 
A kamùż ty nàs u apièku zdajèsz? 
A majà màtaczko, majà paràdnaczka! 
A ustàń-ża ty, a paràdźża nàm, 
A jàkża my màjem na świècie żyć, 
A jàkża my màjem ludkóm hadzìć? 
Bo my samy nie wièdajem, 
Bo my jeszczè durnièńki. 

4102. W. Od Świsłoczy 

1 v. màmaczko 
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A użeż tàja hadzìnka zbliżàjecsie, 
Szto ty nas nà zausiódy apùścisz, 
Sztoż my tady rabłć bùdziem? 
A majà màmaczko, a majà ródnieńka, 
Prykaży ty stàrszamu synóczku, 
A nàszamu bratóczku, 
Kab jón z nàs nie zbytkawàusie, 
Bo my nia mièćmiem pièred kim paskar 
Ani kamù pażalìcsie. [życsie 
A majà matàczko, a majà ródnieńko, 
A kudy ty tàk prybràłasie? 
Ci ty k swaìm dóńkam u prydànaczki? 
Ci ty da susièdzia na jakuju biesièdu? 
Czamù ty takàja hàrda? 
A użè druhi dzienióczak, 
Jak jà nad tabóju stajù, 

Jak jà ciebiè praszù i uprasić nie mahù. 
Kalì ty hnièwajeszsie na nàs, 
To zahawary choć dà susièdaczek swaìch, 
Nichàj jeny na ciebiè nie hnièwajucsie, 
Lichìm słówam nie spaminàjuć, 
A u Bóha nièba błagàjuć. 
A majà màmaczko, a majà sakółaczko, 
A majà màtaczko, a majà ródnieńka, 
Pazarastàjuć twajè daróżki, 
Kudèju ty pachadżàła, 
Swajè dziètki prykrywàła, 
Kab rànieńko ni ustawàli, 
Kab buolszyje padrastàli. 
A majè rùczki, a majè rabótnaczki, 
Szto jeny nas hadawàli, 
Dla nàs na chlyèb pracawàli! 



R o z d z i a ł 3 

DUMY I PIEŚNI 

4103. 

Tam za lèsom, za bórem, 
Za sìnieńkim jeziórem, 
Tam słónieńko hràło3 
Z mièsiacom razmaulàło. 
Pytaju ciebe, mièsiacu1, 
Czy ty ràno zychódzisz? 
Czy późnieńko zachódzisz? 
Jàsne móje słóneńko, 
A szczóż tobiè do tohó, 
Do zychódu2 mojehó? 
Ja zychódżu zmierkàjuczy, 
A zachódżu świtàjuczy. 
Tam zà lèsom, za bórem, 
Za stnieńkim jeziórem, 
Oj, tàm stojàło siełó 
Nówieńkoje wiesiołó. 
A u tóm nówieńkom sielè 

Dzieuczyna stojàła, 
Z mìłym rozmoulàła. 
Pytàju ciebè, mìleńki, 
Czy mnóho kóniej màjesz? 
Czom u meniè nie bywàjesz 
Odnoho ja konia màju 
I tóho nie zmywàju. 
Poszóu koń do krynłcy 
Zìmnoje3 wodu pìci, 
Tam jà jehó zmywàju, 
A wymyuszy siedłàju, 
Do ciebè prybywàju. 
Prywiezì podarùnoczki: 
Zołotyje pierściónoczki, 
Jedwàbnyje pańczoszki 
Na móje bièły nóżki. 

4104. 

Oj zarży, zarży, slwy kóniku, 
Dorohoju biełmczy, 
Niechàj poczùje mojà dzieuczyna 
Iz rùty wienok wjuczy. 

r. Oj, skaży mnie mièsiacu, Oj, skaży mnie 2 zachàdu 3 chałódnuju 
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Oj, jàk poczùła, ciàżko zotchnùła, 
Rèunieńko zapłàkała: 
Czom, Jàsiu, nie byu? Czom niè pryjèchau, 
Jak jà tobiè kazàła? 
Czy u dórna nie byu? Czy kónia nie mièu? 
Czy màci nie puskàła? 
Oj, jà u dóma byu i kónika mieu, 
Meniè màci puskàła; 
Stàrszaja siestrà, szczo zà muż poszłà, 
To tàja odrażàła. 

4105. 

Oj, nà horè kalìna, Uoźmì meniè z sobóju, 
Oj, nà horè, sèrdeńko, kalłna. Uoźmì meniè, sèrdeńko, z sobóju! 
Tam stojàła dzieuczyra, Ja kónika napojù, 
Tam stojàła, sèrdeńko, dzieuczyna. Ja kónika, sèrdeńko, napojù, 
Ćwiet kalìnu łomàła, Ousà i sièna założù, 
Ćwiet kalìnu, sèrdeńko, łomàła, Ousà i sièna, sèrdeńko, założù. 
Na mołódca kidàła, Bièłu pościèl pościelù, 
Na mołódca, sèrdeńko, kidàła. Bièłu pościèl, sèrdeńko, pościelù 
Oj mołódcze, z sobóju, I z tobóju spać làhu, 
Oj mołódcze, sèrdeńko, z sobóju, I z tobóju, sèrdeńko, spać làhu. 

4106. 

Jèchau kozàk z Ukraìny, Jàsiu ty mój mołodzièńki, 
Puścìu konià na dolìny, Dzie twój kónik woronièńki? 
Puścìu konià na dolìnu, Iszłó wójsko z Ukraìny, 
Sam schylìusia na hodzìnu. UkràH konià na dolìni. 
Iszłó wójsko z Ukraìny, Choć projdù ja świèt okóło, 
Ukràli konià na dolłni. Nie znajdù ja jàk Jàsieńka, 
Nieszczaslìwa hodzinońka! Bo Jàsieńko cichì z mówy, 
Pryszłà k niemù dzieuczynońka. Sam chorószy, czornobrówy. 

4107. 

Zajszłó sónce, zajszłó sónce za zielónyj haj, 
Ustań, dóczko Jeudósieczko, swoj són odhadàj. 
Ustàła dóczka Jeudósieczka da i umyłasia, 
Umyuszysia, uciórszysia poszłà u póle żać. 
Żàła dóczka Jeudósieczka i umoryłasia, 
Po swojemù mìleńkomu zażuryłasia. 
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Nie żurysia, mojà młla, ja twój kochàny, 
Jest u meniè siedzièłeczko i kóń worony. 
Jak siàdziemo, toj pojèdziem do cièścia na dwór. 
Dóbry wèczer, cièścieńku, albó i dóbry dzień! 
Pożycz dóczki Jeudósieczki choć nà odzin dzień. 
Bodàj że ty, moj ziàcieńku, tóho nie dożdàu, 
Kob jà tobiè Jeudósieczku na dzièń pożyczàu. 
Mojà dóczka Jeudósieczka jak rożówy ćwiet, 
Jak chto schocze jejè uziàci, uóźmie na ueś wiek. 

4108. 

Zajèździu1 kónika, zajèżdżu druhóho 
Do ciebè, dzieuczyno, do ciebè niebóho. 
Oj, czy bùdziesz mojà, oj czy niè? 
Nie suszy, sèrdeńko, sobiè i mniè! 
Ja tobiè kazàła i twojemù ródu: 
Nie chodzi do meniè, nie robì zawódu, 
Bo u meniè posàhu nie bùdzie, 
Woźmuć meniè i tàk dóbryje lùdzie. 
Mnie twohó, dzieuczyno, posàhu nie trèba, 
Nahoródzić Pan Bóh z wysókoho nièba. 
Ty u meniè posàh samàja, 
Jak nà nièbi zóra jàsnaja. 

Ty siehódni kàżesz: jak zóra jàsnaja, 
A pótem ty skàżesz: dóla nieszczàsnaja! 
A chóć ty nìè skàżesz, to màci: 
Byłó bez posàhu nie bràci. 
Ty siehódni bierèsz chorószu, ubrànuju, 
Choroszè ubrànuju, na usió zdorówuju. 
A boronì Bóże niedùhi2, 
Kob niè zahliadàusia na druhich. 
Skaràj meniè, Bóże, na duszè i cièle, 
Kolì ja pomyślu o jakój dzieuczynie! 
Skaràj meniè, Bóże, na koniu, 
Kolì ja pomyślu ob kómu! 

4109. 

Ty dzieuczyno, ty czerniàwaja byłà, 
Czemù u ciebè nie rozczèsanaja kósa? 
Wypłakała po mołódziku óczy, 
Try tyhódni ja u nièduzi leżàła, 
Na czetwiórtoho ledź3 na nóżeńki stàła, 
A nà piàtyj ja u wiszniówyj sad poszłà, 
A u tóm sadziè try doróżeńki naszłà. 
Oj, chtóż tyje try dórożeńki zrobìu? 
Mołód panìcz do dzieuczyny prychódziu, 
Sto czerwóncou u kieszèni prynósiu. 
Ty, dzieuczyno, durnowàtaja byłà, 
Czemùż ty sto czerwóncou nie uziałà? 

1 Lud w Prużańskiem końcówki w potocznej mcwie wymawiane twardo w pieśni je zmiękcza, i tak zamiast 
zrobiłasa, suszyłasa, umyłasa itd. lub woźmut, czujut itd. śpiewa: zrobiłasia, suszyłasia, tużyłasia, umyłasia, 
woźmuć, czujuć, zrobiuć itd, a słabości 3 ledwo 
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4110. 

Dolìna, dollna da i hłybókaja, 
Tam stoìt slwy koń, hrywa zolotàja. 
Pryszóu k koniù Jàsio z czórnymi browàmi, 
Zahoworyu do kónika mìłymi słowàmi: 
Oj kóniu, moj kóniu z zółota hrywa, 
Zawèź meniè, słwy kóniu, dzie mojà mìła! 
Ujèchauszy pod woróta stùkni kopytàmi, 
Szczob wyszła mojà mìła z czórnymi browàmi. 
Nie wyszła dzieuczyna, da wyszła màty: 
Proszù, proszù, mìły ziàciu, do bièłoje chàty! 
Oj Bóże, moj Bóże, jaki ja udàusia, 
Jèchau że jà czèrez rièczku, da niè umywàusia! 
Wernùsia, wernùsia da i umyjusia, 
Móże li ja swojój mlłoj ponaràulusia. 
A nà rièczkie ptàszki żàłostno pojùć, 
Nam z tobóju, moj mìleńki, rozłùku dajùć! 
Rozłùka, rozłùka czużà storonà. 
Nichtó nas nie rozłùczyć: ni świèt, ni zorà, 
A tólko nas rozłùczyć syràja ziemlà. 
Syràja ziemlìca da ryży pesók, 
Och, jàkże nam rozstawàcsia, mìleńki drużók! 

4111. 

Czèrez rèczeńku, czèrez bołóto 
Podàj rùczeńku, móje zółoto! 
Rùczeńki nie dàm, bo niè szlubióna, 
Chùsteńki nie dàm, bo niè rubióna. 
Oj za horóju, za kamiènnuju, 
Kupàusia hółub da z hołùbkoju. 
KupàHsia, obnimàlisia, 
Pràweńkim krylcem ucieràlisia. 
Wylecieu sókoł z czórnoj chmàry, 
Rozbìu, rozohnàu hołùbku z pàry. 
Zahnàu hołùbku u czużù storónku 

I uziàu hołùbku sobiè za żónku. 
Usadzìu hołùbku daj u świetlìcu, 
Dau won jèsci jàru pszenìcu. 
Hołùbka hudziè, jèstońki nie idziè, 
Tólki u wìsznie, u sàd brukàci idziè. 
Ja pryszlù tobiè siem pàr hołubóu, 
Wybieràj sobiè, kotóryj won twój. 
Kob prylecièło dwàdcać czetyre, 
Tob jà poznàła, kotóry mìły. 
Bo mój mileńki czornobryweńki, 
Czornobryweńki, biełokryleńki. 

4112. 

Oj zimà, zimà 
Morózianaja, 
Hej, bojùsia ciebè, 
Zmrozisz mieniè! 

Nie moróź mieniè 
Ni drùżka mohó 
U pochód iduczy, 
Konià wieduczy. 
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U móho kóniczka 
Kósy scièlucsia, 
U mieniè mołodóho 
Kudzièrki wjùcsia. 
Za mol kùdry 
Dzieuczóńki bjùcsia. 

Oj wy dzieuczóńki, 
Wy niè bjiciesia, 
Nie swaryciesia 
Za mojè kudzièrki, 
Rozojdzièciesia! 

4113. 

Pojdù u Hródzień1 ja, 
Kuplù matùńcy szùbu dorohùju, 
Siestrè mołodój pièrscień zołotyj, 
Na nielùbu żonù nahàj drocianyj. 
Prywiażù żonù k kóńskomu chwostù, 
Oj, puszczù konià u czystoje póle, 
Niechàj kóniczok nahulàjecsia, 
Nielùba żonà nauczàjecsia. 

4114. 

Bàćko dóbry, bàćko dóbry, 
A màci lichàja, 
Nie puskàje na hùhcu, 
Szczo jà mołodàja. 
Puścì, màci, na hùlicu 
Kudzièlicy pràści, 
Czy niè prydzie hàrny chłópiec 
Słwych wołóu pàści ? 
Pasièciesia, sìwy wóły, 
Nie bójciesia wóuka, 
A jà pojdù do dzieuczyny, 
Czy zmyta hołóuka ? 
Oj, czy zmyta, czy niè zmyta, 
Alby nie pobìta, 
Rùsa kósa do pójesa 
Szóukom pierewìta. 
Rùsa kósa do pójesa, 
Lìczeńko rumiàne, 
Nie odnómu kawalèru 
Sèrdeńko zowiànie. 
Miełà2 chàtu, miełà sièni 
Daj zaśmiejàłasia, 

Wyszła màci wódy bràci 
Daj dohadàłasia. 
Oj, czohóż ty, mojà dóniu, 
Daj zaśmiejàłasia ? 
Oj, szczób byłà ja durnàja, 
Tob jà pryznàłasia! 
Biery, màci, tùju wódu, 
Szczo jà nanosłła; 
Lubł, màci, tóho ziàcia, 
Szczo jà polubìła. 
Ja niè bùdu wódy płci, 
Bùdu rozliwàci; 
Nielùboho ziàcia màju, 
Bùdu rozłuczàci. 
Nie rozłùczysz, mojà màtko, 
Ni ciepèr, ni uczóra, 
Polubiła ja takóho, 
Takà mója dóla. 
Nie rozliwàj, màci, wody, 
Bo ciàżko nosìci; 
Nie proklinàj, màtko, ziàcia, 
Tobiè z ìm nie byci! 

1 = Grodno 2 zamietała 
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4115. 

Na dolìnie na, szyrókoj, 
Hółuby letàjuć; 
Mołodàja zà muż nie jszłà, 
Użè lèta zajmàjuć. 
Zakładàjcie, zakładàjcie 
Kóni woronyje, 
Dohaniàjcie, powierniècie 
Lèta mołodyje. 
Dohonìli, dohonili 
Na lipówom móści. 
Wernièciesia, lèta młóde, 
Choć dó mieniè u hóści. 
Nie wièrniemsia, nie wièrniemsia, 
Bo niè szanowàła, 

Byłó zà muż nie spieszàci, 
Mùża wybieràci. 
Wybieràła, wybieràła 
Jak samà chocièła, 
Ciepèr mojà hołóweńka 
Od mùża nie cièła. 
Mieniè màci hodowàła, 
Do kwiètki rouniàła, 
Ciepèr że jà u czużój chàci 
Mùszu propadàci. 
Ni jà u lèciach, ni jà u dzièciach, 
Ni jà u roskószońcy, 
Tolko biedy da frasùnki 
Mojój hołówońcy. 

4116. 

Czohó, rèczka, cìcho stoìsz? 
Czy ryba zmullła? 
Mieniè ryba nie mulìła, 
Samà clcho stojù. 
Czohó dzièuka smùtna chódzisz ? 
Czy màci swaryła ? 
Mieniè màci nie swaryła, 
Samy slózy ljùcsia. 
Od mìłoho posłóu nie mà, 
Od nielùbaho szlùcsia. 
Za rèczkoju, za bystroju, 
Kozàk sièno kōsić, 
Za druhóju rèczeńkoju 
Dzièucza Bóha prósić: 
Oj, szczób sièno tut posièło, 
Kósa zohnùłasia, 
Oj, szczób mohó mìleńkoho 
Sìła wiernùłasia! 
Oj, lubìło dzieuczynóńku 
Da try kawalèry, 

Szczo wieczora, daj z wieczora 
Do jèj prychodzìli. 
Odzln siedzłć za stołóm, 
Bièły listy pisze; 
Druhì siedzìć u okiènoczku, 
Talaràmi syple; 
Trè)ci chódzić mołodzièńki 
Kóło jejè chàty. 
Oj, niè chodzì, kawalèru, 
Kóło mojè chàty, 
Bo potópczesz czobotàmi1 

Mojè rùty, miàty. 
Nie oźmù ja dzieuczynóńki, 
Choć dó jejè chodzù, 
Twojù rùtu, twojù miàtu 
Czobotàmi stopczù. 
OJJ ty Je)e m e sadzìła 
I niè poliwàła, 
Oj, szczób żesz ty nie dożdàła, 
Szczóby korystàła! 

1 buty 
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4117. 

Oj, woły mojè połowièńkijè, 
Czomù wy nie h'orècie? 
Oj, lièta mojè mołodzièńkijè, 
Czohó wy màrnie idziècie? 
Ojj stuknì, huknì, chłópcze paróbcze, 
Na wóły połowyje! 
Czy niè wièrnucsia, czy niè wièrnucsia 
Lièta mołodzièńkijè? 
Oj, bolìć że mniè da hałówońka, 

Nichtó jejè nie zwiàże. 
Oj, bolìć że mniè mojè sèrdeńko, 
Nichtó pràudy nie skàże. 
Oj, Bóh że znàje, Pan Bóh wièdaje, 
S kim mniè rùczeńki zwiàże. 
Oj, czy z hultàjem, czy z niehodziàjem, 
Z kìm mnie prydziecsia byci? 
Oj, wólej że mniè z móstu da u wódu, 
Niż mniè z hultàjem życi. 

4118. 

Żyto, màci, żyto, màci, żyto nie pszenìca, 
Czom dzieuczyny nie lubìci, kóli czepurycsia1? 
Hej, sàm ja nie znàju, szczo robici màju: 
Czy breścì2, czy płyuścì3, sam niè uhadàju. 
Żyto, màci, żyto, màci, żyto nie połówa4, 
Czom dzieuczyny nie lubìci, koll czornobrówa? 
Hej, sam itd. 
Cieczè rèczka niewielìczka, pojdù piereskóczu, 
Oddàj mieniè, mojà màtko, za kohó ja schóczu. 
Hej, sàm itd. 
Cieczè rèczka niewielìczka z pód mostu óziera, 
Czomùż mojà dzieuczynóńka smùtna, niewesóła? 
Hej, sam itd. 
Na tóm boccy, na tóm bóccy chorószyje chłópcy, 
Mieniè màci nie puskàje, szczo u czornój soróczcy5. 
Hej, sam itd. 

4119. 
Chrzestna 

Oj, kùm do kumy, do kumy, 
Do kùmoczki, do kumy, do kumy: 
Kumà, kumà, kùmoczka ty mojà, 
Czerwónaja jàhodka ty mojà! 
Borozieńkój iszóu, da iszóu, 
Kul6 sołómy naszóu, da naszóu. 
Kumà, kumà itd. 

K kumiè prósto idziè, da idziè, 
Czerewìki niesiè, da niesiè. 
Kumà, kumà itd. 
Czerewiczki7 nadziewàje, nadziewàje, 
Daj nà kumà pohledàje, pohledàje. 
Kumà, kumà itd. 
Czy ty, kùmie, durny, czy jakì? 

1 czepurycsia = stroić się 2 breści = brnąć 3 płyuści = płynąć 4 połowa = plewa, ina-
:zej menkina 5 soroczka = koszula 6 kul = wiązka 7 czerewiki = trzewiki 
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Czy ty nierozùmny, czy siakì? 
Kumà, kumà itd. 
Czy ty u lesù nie bywàu, nie bywàu? 
Czy lisìczok nie widàu, nie widàu? 

Kumà, kumà itd. 
Oj, u lèsu ja bywàu, ja bywàu, 
Takl takìch nie widàu, nie widàu. 
Kumà, kumà itd. 

4120. 

Wyhlànuła hàłka 
Z pód cièmnoho lèsa, 
Wyhlànuła drùha 
Z zielónoho łùha. 
Trùdno toj hàłcy 
Bez lèsu ciemnóho, 
Tak mniè mołodzièńkoj 
Bez ródu rodnóho. 
Tólko u mieniè ródu, 
Szczo dwà bratkì z ródu. 
Bratkł mojè, bratkì, 
Bratkl sołowièjki, 
Prybywàjcie do mniè, 
Choć szczó niedzièleńki! 
Do mniè u niedzièleńku, 
Postàulu wam horyłońku 
U zielónoj butèlcy, 
U angièlskim pèrcy. 

Siestrà nàsza, siestrà, 
Horièłka nie pjècsia. 
Kóło nàszoho sèrca 
Usia żurbà ujècsia. 
Siestró nàsza, siestró, 
Czoho postarèła? 
Czy syny żenìła, 
Dóczki wydawàła? 
Synóu nie żenìła, 
Doczók nie wydawàła, 
Wysuszyli mieniè 
Mojè niedostàtki, 
Mojè niedostàtki, 
Czużyje zarobki. 
Tónki kùżel pràła, 
Chleb, sól zaroblàła, 
Chleb, sól zaroblàła, 
Dziètki hodowàła. 

4121. 

Oj dolìna dollna, 
Da czóm ty nie urodzìła? 
Czomù ty nie rodzìła 
Ni wlszeń, ni czerèszeń? 
Ono tólko urodzìła 
Dwa dubóczki zielónych, 
Dwa dubóczki zielónych, 
Dwa màjstryki mołodych. 
Oj màjstry moi, màjstry, 
A zbudùjcie mnie chàtu! 
A zbudùjcie mnie chàtu 
Beź dźwierèj, bez okienłc. 
Oj, protniècie okiènce, 
Szczob prohlànuło sónieńko. 

Oj, protniècie druhóje, 
Da szczób byłó widnièńko. 
Da szczób byłó widnièńko, 
Dzie mojà mìła chódzić, 
Dzie mojà mìła chódzić, 
Da s kìm wonà howóryć. 
Oj, chódzić mojà miła 
Po mièści, po rynóczku, 
Da pijè mojà mlłaja 
Mied, winó, harèłoczku. 
Oj ty mojà mileńko, 
Prystupì ko mniè blìzieńko! 
Nie bùdu prystupàci, 
Bo ty dàusia mnie znàci. 
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Oj, ciesàu ty trasóczki 
Z moìch bièleńkich pleczók, 
Oj, spuskàu ty ruczejkì 
Z moìch czórnieńkich oczók. 
Oj ty miłaja mojà, 
To niè pràudońka twojà! 

Na dworè wierbà, 
Pod wierbój łùża, 
Nałinièwałasia mìłaja 
Na swojóho mùża. 
Jak nahnièwałasia, 
Tak zachworèła, 
Do swojehó mìleńkoho 
Daj niè zahoworyła. 
Oj ustàń, mojà mìłaja, 
Ja pryniesù miedù. 
Oj Bóhme, nie ustànu, 
Hołóuki nie zwiedù. 
Oj ustàń, mojà młłaja, 
Ja pryniós harèłki. 
Oj Bóhme, nie ustànu, 

Czomù, dzièuko, chàta nie bièła ? 
Kolì dubówaja. 
Czomù, dzièuko, zà muż nie iszłà ? 
Kolì mołodàja. 
Czomó, dzièuko, żyta nie żàła ? 
Kolì u nièduzi leżàła. 
Czomù, dzièuko, kópki nìzieńki ? 
Bo u dołóczku kłàła. 
Czomù, dzièuko, snópki malèńki ? 
Bo tùho wiazàła. 
Czy usiè ty"je sady ćwitùć, 
Szczo nà wiesnù razwiwàjucsia? 
Nie usiè tyje pożèniacsia, 

Oj, ciesàu ja trasóczki 
Z bièłoje bierezóczki, 
Oj, spuskàu ja ruczejkl 
Z cìcheńkoho dùnaju, 
Oj, sukàu1 ja sznuróczki 
Da z tónkoho kùżelu. 

4122. 

Szukàj sobiè dzièuki. 
Oj ustàń, mojà mìłaja, 
Ja pryniesù pìwa. 
Oj Bóhme, nie ustànu, 
Zabolèła spìna. 
Oj ustàń, mojà mìłaja, 
Ja pryniós dubinu. 
Oj, ja pryniós dublnu, 
Daj nà twojù splnu. 
Daj Bóh tobiè zdoróuje, 
Szczo scèliu mojè niezdorouje. 
Nie bolèła mojà splna, 
Nie bolèli kóści, 
Oj, tólko ja leżàła 
Z wielikoje złóści. 

4123. 

Szczo wièrnie kochàjucsia. 
Paławìna sadóu cwiciè, 
Paławina razwiwàjecsia; 
Paławina żenàtyje, 
Paławìna razłuczàjecsia. 
Oj, u lèsi pry dorozi 
Cyhàni stojàli, 
Po mìż tymi Cyhanàmi 
Cyhànka worùżka. 
Cyhànoczko wierniànoczko, 
Uczynì że mniè tóje: 
Oczarùj że mołójczyka 
Na wièki zo mnóju. 

i kręcił 
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Cyhànoczka worożèczka 
Nie tóje uczynìła, 
Uziałà kosu biełorùsu, 
Swiecóju spalìła1. 
Oj, jàk trùdno, oj, jàk nùdno 
Bez kósońki byci; 

Jeszczè trudnièj, jeszczè nudnièj 
Mìłoho zabyci. 
Porà, màci, żyto wozìć, 
Porà użè do kłùni2; 
Porà, màci, doczkù dàci 
Do dómu świekrùni. 

4124. 

Ja u póli nad wodóju sièjała dólu, 
Sièjuczy howoryła: pływì, dóla, z wodóju, 
Pływł, dóla, z wodóju, jà u ślèd za tobóju. 
Jest nà móry tyczyna, 
Tam nàm bùdzie spoczyna. 
Bùdziem tam spoczywàci, 
Bièły listy pisàci 
Daj dó bàcieńka słàci. 

Niechàj bàcieńko znàje, 
Jak dóczku zà muż dajè, 
Rózumu nie dowióuszy, 
Róbić nie nauczyuszy. 
Oj, siè dóbroju bùdzie, 
Nauczàć dóbry lùdzie 
Syróju dubinóju, 
Kob byłà ludzinóju. 

4125. 

Oj, pjàna ja, pjàna, 
Na porózi upàła. 
Oj, odczynì, mùżu, 
Bo idù niedùża. 
Myły odczyniàje, 
Mìłoje pytàje: 
Oj, dzièż młła była, 
Szczó o mniè zabyła ? 
Byłà na rynoczku, 
Płła horyłoczku 
I z ródom zyszłàsia, 
Dómu zabyłàsia. 
Kob ty byu muż dóbry, 
Uziàu by batóh dóuhi, 
Stau by żónku bìci: 
Nie idzì u korczmù pìci, 
A woźmì kwatyroczku, 
Zozwł rodzłmoczku 
I u dómu napìcsia, 
A niè wołoczycsia, 
Poràdźmasia, sèrce. 
Uoźmiemó z wiedzièrce, 

Poràdźmosia szczyre, 
Uoźmiemó z czotyre. 
Oj, umrù ja, umrù, 
Bùdu dziwłcisia, 
Oj, czy bùdziesz, młły, 
Po mmè żurycisia. 
Mìły nie żuryusia, 
Poszóu podholłusia 
I kób cièło z chàty, 
Zàra by żenłusia. 
Pryszłó dwie dzièwoczki 
Cièło nawiedżàci, 
A ón sobiè myshć, 
Kotórojub uziàci. 
Uziàu by jà tùju 
Z czórnymi oczàmi, 
Da nie mohù uziàti 
Daj za worohàmi. 
Uziàu by jà tùju 
Z czórnymi browàmi, 
Daj nie mohù uziàci 
Za kawaleràmi. 

1 v. uziałà kósu rùsieńkuju świecóju spalìia 
stodoła 

v. dałà zièlje napicsia na wièki struciła 2 kłunia 
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Pryszli dziètki ródny, 
Stàli oplàkwaci: 
Màci nàsza, màci, 
Dzie nàm ciebè uziàci ? 

Dziètki mojè, dziètki, 
Jeszczè bo jà żywa, 
Tólko swóho miłoho 
Natùru zwieryła. 

4126. 

Oj, lecièli hùsi 
Z dalèkoho kràju. 
Oj, stańcie, husi, ja was popytaju, 
Czy nie z toho kraju, 
Skol miłoho maju. 
Oj, czy won zapiusia? 
Czy won zahulausia? 
Czy z wielikoho żalu 
U czuży kraj zabrausia ? 
Pojechau moj miły, 
Nidzie nie widaci, 
Na żoutom piesoczku 
Dwa śledoczki znaci. 

Oj, odzin śledoczok 
Konia woronoho, 
A druhi śledoczok 
Moho mileńkoho. 
Po sadu chodziła, 
Listoczki szczypała, 
Swoho mileńkoho 
Śledok zakrywała. 
Szczob pó jehó śledàch 
Lùdzi nie chodzili, 
Szczob móho mìłoho 
H'ìnszy nie lubili. 

4127. 

Wiełik tumàn na dolìni, 
Szyrók listók na klenìni, 
Szyrèj tóho na dubóczku, 
Klìcze hółub hołubóczku. 
Klìczu swojù, nie czużùju, 
Chodzì, miła, pocałùju! 

Jak ty móżesz całowàci, 
Sèrcu żàlu zadawàci. 
Twojà màci czarounica, 
Siestrà twojà rozłùcznica. 
Rozłuczyli mnie z tobóju 
Jakby rybeńku z wodóju. 

4128. 

Oj, nikóli tak nie byłó, 
Jak ciepèr zrobìłosia. 
Króuju sèrdeńko opłyłó, 
Ciàżko wàżko uzdochnùłosia. 
Czèrez ciebè, mój Jàsieńku, 
Czèrez kochànie twóje. 
Oj, ty klàusia, prysiahàusia: 
Nie pokinu ja ciebè! 

Jaż nà klàtwu powièryła, 
Zaczałà wièrno lubìć. 
Ciepèr mieniè lùdzi znàjuć 
I susièdzie howórać: 
Ustyd, dzièuko, ustydźsia, kràsna, 
Późno u noczè chodzić, 
Jeszczè tóje ustydnìjszoje 
Dwoch małójczykou lubić. 
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Dzieuczynóńka zaustydziła, 
Stàla rèunie płàkać. 
Mołodcówi stàło szkóda, 
Stau dzièuku rozważàć. 
Wyniau chùstku iz kiszèni, 
Stau jój ślózy ucieràć: 
Nie płàcz, dzièucza, nie płàcz, kràsna, 
Nie płàcz, dùszeńka mojà! 

Jak jà u lèta ubierùsia, 
Woźmù zà muż za siebiè. 
Oj, niè bùdzie tomù pràudy, 
Szczob jà byłà za tobóju. 
Ty bohàty, ja ubóha, 
Ty mołódczyk sam sobóju, 
Ty mołódczyk, kràsny chłópczyk, 
Jaż dzieuczyna siróta. 

4129. 

Poszóu stary, borodàty 
Kalìnu łomàci, 
A mołody pàrobok 
Z mìłoju hulàci. 
Idzì, dóńku, na hùłońku 
Tàta wyhladàci, 
Jak obàczysz, szczo won idziè, 
To dawàj nam znàci. 
Bieżyć dóńka daj z hùłońki, 
Rùczeńkami plèszcze: 
Hulàj, hulàj, matùleńku, 
Niemà tàta jeszczè! 
Wyhlanuła młleńkaja 
Z chàty proz okiènko: 
Uciekàjże, mój mìleńki, 
Bo stary blizièńko! 

Pryszóu stary do chàty, 
Aż jehó młleńka 
Jak stojàła, tak upàła, 
Daj stàła stohnàci. 
Idzì, stary, do komóry, 
Pryniesì mnie miedù! 
Zabołèła hołówońka, 
Hołóuki nie zwiedù. 
Poszóu stary do komóry 
Miedù kołupàty1, 
A mołody pàroboczek 
Dawàj dràła z chàty. 
Dóbre, dóbre, mój mìleńki, 
Szczo chuczèj unióssia, 
Dàu by tobiè mój starèńki, 
Szczo tyb nie podniossia. 

4130. 

Pod wlsznieju czerèsznieju, 
Tam kozàk leżyć 
I żùryćsia na hołóuku: 
Hołóuka bolìć. 
Zabolèła hołówońka, 
Toj wièrno umrù, 
Oj, pójdziecie, prywiedziècie, 
Kotóru lublù. 
Oj, poszlì daj prywielì 
Da czużù, nie mojù. 
Nie kopàuszy krynìczeńki, 
Toj wódy nie pici; 
Nie lubiuszy dzieuczynońki, 

Toj żony nie mièci. 
Wykopaju krynìczeńku 
Na swojóm dworè, 
Czy niè prydzie dzieuczynońka 
Po v/ódu do mieniè? 
Oj, prychódzić dzieuczynońka 
Najranièj od usièch, 
Zaczerpnùła wiedró wody 
Pounièj od usièch. 
Oj, dzieuczyno ty mojà, 
Daj ty mnie wiedrà 
Napoici kozakówi 
Sìwoho konià. 

i = dłubać 
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4131. 

A usiè sady rozcwitàjuć 
I czerwóna kalina, 
Na kalìni malìiia, 
A nà malìni solowièj. 
Pryszlì strelcè mołodyje, 
Stàli dumù dùmaci: 
Trèba, trèba sołowièjka, 
Trèba zastrelàci. 

Pryszlì chłópcy pièsielniki1, 
Stàli płàkać, narekàci: 
Nasztóż, nasztó sołowièjka, 
Nasztó jehó strelàci? 
Chtoż nàm bùdzie 
U lètniu póru 
Po sadóczkach spowàci? 

4132. 

Nie dysz, nie dysz, mój mìleńki, 
Swoìm dùchom na mieniè! 
Lùdzi kàżuć, samà znàju, 
Szczo niè lùbisz ty mieniè. 
Jak pójdziem u póle żàci, 
Odeżnièszsh od mieniè; 
Jak siàdziemo wieczèraci, 
Nie howórysz do mieniè; 

Jak siàdziemo wieczèraci, 
Nie howórysz do mieniè; 
Jak pójdziemo u pościèl spàci, 
Odwièrnieszsia od mieniè. 
Nie dysz, nie dysz, mój mlleńki, 
Swoìm dùchom na mieniè! 
Lùdzi kàżuć, samà znàju, 
Szczo niè lùbisz ty mieniè. 

4133. 

Usie mołójcy żèniacsia, 
Ja młódy nie dùmaju, 
Ach, lulàj, lulàj, 
Ja młódy nie dùmaju! 
Pojdù kóło dùnaju, 
Topìcisia dùmaju, 
Ach, lulàj itd. 
Nie bùdu topìcisia, 
Nièkomu żurycisia, 
Ach, lulàj itd. 
Tatùlo starèńki, 
Matùla siwèńkaja, 
Ach, lulàj itd. 

Siestrónka malènkaja, 
Bratkó niedoróstoczek, 
Ach, lulàj itd. 
Na kónika siedàje, 
U czużù storonù odjeżdżàje, 
Ach, lulàj itd. 
Pochilìu hołówońku, 
Na czużù storóneńku, 
Ach, lulàj itd. 
I z mièczykom óstreńkim 
Pojèchau na wojóneńku, 
Ach, lulàj itd. 

1 pieśniarze 
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O}, nà horè ohóń horyć, 
A u dolìni trawà szumłć, 
A u dolini trawà szumìć, 
U tój trawiè kozàk leżyć 
Na kupìnu hołowóju, 
Nakryu óczy sukninóju. 
Oj, jakóju sukninóju? 
Kozàckoju zasłuhóju. 
U hołówońkach wóron gràcze, 
A u nóżeńkach słwy koń skàcze. 
Oj, kóniu moj woronièńki, 
Ja twój kozàk mołodzièńki. 

Zielónaja dubrówońka 
Na hàj podàłasia, 
Mołodàja dzieuczynóńka 
U kozakà udàłasia. 
Jak i óczy, tak i brówa, 
Takàja i uródońka. 
Jak zydziemsia do kùpońki, 
Clcha rozmówońka. 
Poszłà nàsza rozmówońka 
U płàu i z wodóju. 

Pojèchau młleńki, pojèchau u świèt, 
A jà mołodzièńka da zà ìm u ślèd. 
Jèdzie moj młleńki na sìwom koniè, 
Wieziè nahàjeczku drocianùju mnie. 
Tàja nahàjeczka pohibàłasia, 
A jà mołodzièńka dohadàłasia. 
Upàuszy u komóru daj schowàłasia 

H*oràu Sèmen póle, 
Pryhoràu do dółu, 

4134. 

Bieży, kóniu, doróhoju, 
Stuknł, puknł podkówoju, 
Szczob woróta saskrypièli, 
Podkówoczki zabraszczèli. 
Wyjdzie k tobiè stàra bàbka, 
To mojà rodnàja màtka. 
Daść tobiè ousà i sièna, 
Spytàje ob swohó syna. 
Koniuż moj woronièńki, 
Dzież mój synók rodzónieńki? 
Pod bièłoju bierezóju 
Nakryty won sukninóju. 

4135. 

Mędrùj, mędrùj, dzieuczynońko, 
Choć skróś świet zo mnóju! 
Ràdab że jà, kozaczèńku, 
Nie porouniàjemsia. 
Ty bohàty, a jà bièdna, 
To nie pobierèmsia. 
Wiècior wièje, wiècior wièje, 
Żyto połowièje, 
Na kozàka niesłàwońka, 
Robìci nie umièje. 

4136. 

I u nówy czerewìczki obuwàłasia. 
Nùtranym zamóczkom zamykàłasia, 
I u bièły rubóczok zawiwàłasia. 
U nówe lustèrko uhladàłasia, 
Aż samó sobiè dziwowàłasia: 
Oj, dzièż mojà krasà podziewàłasia! 

4137. 

Puścìu woły na otàwu, 
Sam poszóu do dómu. 
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Pryszóu won do dómu, 
Niemà mìłoj u chàci. 
Oj, stàu dopytwaci: 
A dziè, dziètki, màci? 
Cj, nàsza màci 
Poszłà dzieś hulàci, 
Oj, kazàła, prykàzwała, 
Szczo niè nàsza màci. 
Poszóu Sèmen do korczómki 
I wajszóu do sièni, 
Aż hulàjuć dwa mołójcy, 
Kacieryna z jèmi. 
Udèryusia Sèmen 
U ściènu hołowóju: 

Propàu ja nieszczàsny 
Z takóju żenóju! 
Udèryusia Sèmen 
Po półach rukàmi: 
Propàu ja nieszczàsny 
Z małymi dzietkàmi! 
Nie żuryś, Semènie, 
Małymi dzietkàmi, 
Ty bùdziesz robìci, 
Wony pomahàci. 
Ty bùdziesz robici, 
Wony pomahàci, 
A jà mołodàja 
Po korczmàch hulàci. 

4138. 

Oj pód wìszniami, 
Pod czerèszniami, 
Oj, tàm stoìć staryk 
Róuno z jàhodkoju. 
Ja prosìłasia, 
Ja molìłasia: 
Puścì, puścì, staryczók, 
Na hùłońku na tanók1! 
Ja i sàm nie pojdù, 
I ciebiè nie puszczù, 
Bo ty mieniè staróho 
Pokìniesz, niebóho! 
Wybuduju chàtu 
Z makówoho ćwiètu, 
Wybuduju u kràj siełà: 
Żywì, mìła, wiesiełà! 
I postàulu mlynók, 
I wiszniówy sadók. 

Tahdy byłà wiesióła, 
Jak od màtki wiezióna. 
Wyjechała za siełó, 
Nie byłó mnie wiesiełó. 
Bo ty stary nieduhà2, 
Ty zohnùusia jak duhà, 
A jà mołodzièńka 
Hulàci radzièńka. 
A ty stary starynà, 
Pokrùczeny kóści, 
Nie suszy, nie dury, 
Mojè mołodóści! 
Ty zà pieczù: kachì, kachi! 
A jà mołodzièńka: cha chì, cha chi! 
Ty leżysz, a jà płàczu, 
Mołodyje lèta tràczu, 
Bo ty stary, a jà młóda, 
Nie bùdzie z nàmi zhoda. 

4139. 

A jà czumàk nieszczaśliwy 
Chodżù z hóra lèdwo żywy, 
Sam niè znàju, szczo robici, 

Za szczó rùki zaczepìci. 
Woły mojè pozdychàli, 
Kóni jarmà połamàli. 

i taniec 2 niedołęga 
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Jaż batóhom powertàju, 
Pojdù tróchi pohulàju. 
Daj harièłki, Żydku Jùdko! 
Ty muzyka, zahràj chùtko! 
Niechàj czumàk pohulàje, 
Niechàj hóre zabywàje. 
Hulàj że, bièdny czumàcze, 
Twojà żónka u chàci płàcze. 
Niechàj płàcze, chlèba prósić, 

A czumakà jak biès nósić. 
Tohdy lublła da kochàła, 
Jak od mieniè hrószy bràła, 
A siohóni pokidàje, 
A uże druhoho szukàje. 
Ot, dóbryje lùdzi bylì, 
Szczo horèlni postàwili. 
Kob niè h'ètaja siwùcha, 
Propàu by czumàk jak mùcha. 

4140. 

Oj pód hàjem, hàjem, 
Hàjem zielenièńkim, 
Tam h'oràła dzieuczynèńka 
Wólikom czornièńkim. 
H'oràła, h'oràła, 
Nie umièła hukàci, 
Toj najniàła mołódczyka 
Na skrypeńce hràci. 
Mołódczeńko hràje, 
Oczyma morhàje. 
Oj, biès jehó dùszu znàje, 
Na szczó won morhàje. 
Czy nà móje wóły, 
Czy nà mói kóni, 

Czy nà móje bièłe llczko, 
Czy nà czórny brówy? 
Kóni pozdychàli, 
Krówy pozwierhàli, 
Bièłe lìczko, czórny brówy 
Nłgdy nie zliniàli. 
A chtó móju dzieuczynèńku 
Daj nà płwo zajmiè, 
Oj, odobjù rùki, nóhi, 
Do dómu nie zajdziè. 
Do dómu nie zajdziè, 
Ràkom nie dolèzie, 
A dó mojè dzieuczynèńki 
Nichtó nie polèzie. 

4141. 

Usie łùhi pokószony, 
Mojè sièno ubràne. 
Pytàjecsia syn u màtki, 
Kotóruju uziàci. 
Oj, czy tùju, matùleńku, 
Szczo rùczeńki tłùsty? 

Sam uważàj, ludzièj pytàj, 
Czy popierè chùsty. 
Oj, czy tùju, matùleńku, 
Szczo bièłe1 lìczeńko? 
Sam uważàj, ludzièj pytàj, 
Czy ustajè rànieńko. 

4142. 

Jèdzie Jàsieńko z mièczykom u bóku 
Po zielónoj dubrówi, 
Oj, jàk rozpuścìu strusiówe pióro 
Po worónomu kóniu. 

Oj, niè żal że mniè strusiówoho pióra, 
Szczo jà je rozpuścìu, 
Ono mniè żal tojè dzieuczynèńki, 
Szczo jà jejè opuścìu. 

1 lìczko bièleńko 
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4143. 

U czystom póli pod bièłoju bierezóju 
Bieł mołodzièc łóżeczko móścić, 
A pomoścìyszy pościèlaczku ścièle 
I posłàuszy u spàci kładziècsia. 
Oj, jàk stàli da bùjnyje wiètry, 
Daj złomàli u bierózi wierchóuku, 
Daj probìli mołodcù hołóuku. 

Niemà komù nad ìm popłàkaci, 
Niemà u jehó ni ójca, ni màci. 
Szuchì! szuchł! zozùleczka z bóru 
Sièła, upàła mołodcù na hółowu. 
Stàła wonà nad ìm kukowàci, 
Jak ródnaja po dzieciàtce màci. 

4144. 

Dzieuczyno mojà, 
Czerwóna jak wìsznia, 
Czom ty do mieniè 
Z wieczóra nie wyszła? 
Mołody kozàcze, 
Bojùsia morózu, 
Ja bièłym morózom 
Nóżki pomoróżu. 
Dzieuczyno mojà, 
Nie bojsia morózu, 

Ja nà twojè nóżki 
Szùbońku nałóżu. 
Kolì twojà szùba 
Wièlmi dorohàja, 
Czetyre wóły 
Z obóry zohnàła. 
Czetyre wóły 
Daj i dwiè korówy 
Za bièłoje lìczko, 
Za czórnyje brówy. 

4145. 

Na1 hùłońcy miecièlica mieciè, 
Kràsna dzièuka z wiedróm idziè, 
Z sobóju byczeczka wiedziè. 
Byczók idziè, upieràjecsia, 
Chłópiec do dzièuki zalecàjecsia. 
Oj ty dzièuka, ty lebiódka mojà, 

Spodobàłasia mniè pochódka twojà. 
Jak ty idzièsz, mìło hledzièć. 
Jak ty hlàniesz, mojè sèrce horyć. 
Jak ty chódzisz, to ty cièszysz miè. 
Jak ty stàniesz, to ty śmièszysz mieniè. 

4146. 

Oj skaży, skaży, sołowèjku, pràudońku, 
Dzie jà dworàk znajdù prynàdońku? 
Czy jà znajdù pry zielónoj rucìcy, 
Czy jà znajdù na bièłoj pościèlicy? 
Oj, pojdù ja dó krynicy wodzìcy, 
Aż tàm siedzìć try bàby czarounìcy: 

Odnà bàba, szczo czàry hotùje; 
A druhàja, szczo kochànie psùje; 
A trèjcia, szczo swojù doniu bìła: 
Na szczó, szèlma, dworàka polubìła! 
Oj, choć ty mieniè na wièki zamùczysz, 
Takł mieniè z dworakóm nie razłùczysz. 

i W pośród tańca zwanego okółószką lub miecielicą 
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4147. 

Oj, wyjdu ja, wyjdu na hóru krutùju, 
Stànu, podziwiùsia na wódu bystrùju. 
Szczùka ryba hràje, wonà pàru màje, 
A ja mołodzièńka pàreńki nie màju. 
Tolkó u mieniè pàry, szczo óczeńki szàry, 
Tólko u mieniè rozmówy, szczo czórnyje brówy. 

4148. 

Oj zółoto, zółoto, 
Na tokù mołóczene, 
Na tokù mołóczene, 
Na dunàj pokóczene. 
Chto zółoto pierelìczyć, 
Toj nà wojnù nie pojdziè. 
Oj, nàsz pan mołodzièńki, 
Jehó kónik woronièńki, 

A słùżeńka wièrnieńki. 
Won zółoto pierelìczyć, 
Won na wojnù nie pojdziè, 
Poszlè kónia woronóho 
I słùżeńku mołodóho. 
Bùdzie panók panowàci, 
A słùżeńka wojewàci1. 

4149. 

Oj priàła b ja kużèlinu — 
Hołóuka bollt. 
Oj poszłà b ja dó korczomki, 
Da mùż nie wiełyt. 
Poszóu myłyj u pólie oràty, 
A jà mołodàja do korczmy hulàty. 
Pryszóu myłyj z pólia da z orannià, 
A jà mołodàja z korczmy da z hulannià. 
Pytàjet sia ditók: de màtka bułà? 
Nyhdè, tàtu, nyhdè, tàtu, 
Màtka ne bułà. 
Priàła, priàła kużèlinu, 
Daj spàty liahłà. 
Cyt że, dìtki, ne szumìte 
Nechàj màmka spyt! 

Bo jàk pryde szynkaróczka, 
Trèba zapłatk. 
Ustàń, myła, ustań, myła, 
Pijćì pochmiełyś. 
Wuōźmi sobi karbowàńcia, 
Idy pochmiełyś. 
Ne pomóże karbowànieć, 
Ne pomóże dwa, 
Uczóra pìła na korówu, 
Tepèr na wołà. 
Oj, kolib ty, mojà myła, 
Zdorówa bułà! 
Jak ty mojù chudóbońku 
Màrne prowełà. 

1 Pieśni powyższe spisywałem od mieszczan prużańskich oraz w okolicach Szereszowa i Białowieży. Hil-
czyce, d. 1 września 1879 r. fPrzypis ten odnosi się prawdopodobnie do pieśni nr 4103 — 4148] 
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4150. 

Oj, puod włszeńkami, puōd czerèszeńkami, 
Oj, tàm stoìt staryczók 
Róuno z jàhodkoju. 
Ja prosìłasie, ja molìłasie: 
Puścì, puścì, staryczók, 
Na hùłuońku, na czasubk! 
Ja i sàm ne pŭbjdù, i ciebè ne puszczù, 
Bo ty menè staryczkà 
Pokìnuci choczesz. 
Ja puostàwlu chàtku i jeszczè sinożàtku, 
I stauók, i mlinók, 
I wiszniówy sadók. 
Ne choczù ja chàtki i jeszczè sinożàtki, 
Ni staukà, ni mlinkà, 
Ni wiszniowoho sàdka. 
Bo ty stary staruhà, 
Ty zohnùusie jak duhà, 
A ja mūbłodzièńka huliàci radzièńka! 
A ty stary starinà, pokrùszany kosci, 
Ne suszy, ne durì, mubjè miiōłodósci! 
Ty zà pièczu: kachì, kachì! 
A ja mŭołodzièńka: chi chì, chi chì! 
Ty leżysz, a jà płàczu, 
Miīōłodyja lièta tràczu. 





C z ę ś ć IX 

UZUPEŁNIENIA 





4151. 

W o l n o 

fl.cn, ja nie -szcza sny, sztoż ma-ju àu, — ma oi" 

JLM, hlu dzieu-czy nu da nie ma— hu uzia ci 

nie ma - n,u uzia ci, ho za- ru- czo — na ja, 

ack do-laż ma ja, do — la nie-szcza-sna ja. 

4152. 

Żyvuiej 

Jłch Bo-ża muoj, Bo-ża m,uoj, szto cha-ro -szy to niemuoj! 

4153. 

Zyu;iej 

Ach Bo-ia "muhj, Bo-ia muoj, szto cha-ro - szy to nie muoj! 

http://fl.cn
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4154. 
Wolno 

iNi-ma ta- je %a — li -nan-Vi, ni z %a-li- ny ovìia— ttc. 

Jła- ży — da - ła ma- łoj- czy — ha da bie- ło — %o śtvie — tu. 

4155. 
Miernie 

J]fa pry-pie-czku sie~ dzie- ła, łu-czy- na-czkv, pa— li—ła. 

4156. 

Zvuau"o 

4157. 

Zu?auuo 

oj %ot %ot 
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4158. 
S r e d n i o 

\0j u po li druo-łmy do-żdżylccMo-s&czja,tarn,żau-riie - ru 

%a— łou-lcu spa-ło-szcza, tarn, żau-nie — ru, tia-łou-lvu spa-ło-szauĄ 

4159. 
Wolno 

& 

Oj zi - ma, zi - ma ty •ma-ro-źli- u>a. 

m zrna - rox mi — nie, pro szu ja cie - oie! 

4160. 
Bardzo u>olno 

7y hia-ro — zo ma-ja, ty %u-dra — u>a ja, 

ìca — li ty woz — ra — sła, rna - ła dza — u>a jai 

4161. 

Oj na dwo — re dożdż i - dzie, a u 

ser— den lcu- wsie-la~Tcct nu, — cia. 
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4162. 

Zuuuo Kruc[iołka] 

fl Bo-ża -rnubj, •ni-ma wie-ry, pad ma nu-ło dwa żou-nie-ry! 

4163. 

ZuU)O 

nraz tiu,-li-cu ma-sta-uioj pa,-szła, dzieu-lca %a ioa-doj, 

praz Tiu-li— CU ma- sta-uioj pa — szła dzieu-lca za wa,— doj 

4164. 

Z i u a u j o 

4165. 
POUJOIÌ 

Cha-dziu, hłu-dziu %a- zalc pa da —^r li — rt-ie. 

da pry — Vłu — dziu %'rna— ła — doj dzieu — cz,y nie. 
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4166. 

B a r d z o poujol i 

Cha-dzić %o-łas pa du u — u — n*. 

Dzieu-Tcie ivien-'kie pa-h,u u "bi—li. 

4167. 

Woìno 

Oj zar — ży, %ar - ży, %os — iu wa — ra — ny, 

àa, da — ro ha — ju i du. - c%y, ci nie za, - czu -je 

mła-da dzieu-czy-na zru-ty wia ne-czka uju — czy? 

4168. Słc. Od Lachowicz i Klecka 

Da pabièh zàjka 

Da cièraz hàjka 

K nam na dwuōr. 

Da-j pojèchau 

Bratko pa siestrycu, 

Nie pryw'ŭoz. 

Da tàmżaż jahó 
Da miódam, winóm spaìli, 

Da siestrùż majù riīodnieńku spaili. 
Da ci wyż mieniè pvīojcie, nie puojcie, nie dbàjcie, 
Da chaciàż jejè u czàstyje hóści puszczàjcie. 
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Da jenà u nàs tauczy, małóci ni bùdzia, 
Da janàż u nàs czàstyja hóści pryzabùdzia. 
Da staìć kónik, da nà stajàncy rahócza, 
Brat z siestróju da rastawàcca ni chócza. 
Da stałć kónik, da nà stajàncy nóżkami tup. 
Astawàjsie, ruodnaja siestryca, zdarówaja tut! 

4169. N. Od Molczadzi 

Da czamu ty, dziewońka, nie placzesz? 
Ci ty, maładzieńka, nie znajesz, 
Szto nie matka ciebie addaje? 
Addajuć ciebie susiedzi 
Za twaje cichije pachody, 
Za twaje nizkije pakłony, 
Szto ty pacichieńku i chadziła, 
Da nizieńko hałouku nasiła, 
Da choraszo susiedok prasiła. 

4170. N. Od Mołczadzi 

Oj 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 hlaniesz, 
Myślami schornieszsia. 
Majho baciuszka krutyje hory, 
Pahulaci mnie da woli; 
A u świekratka usiudy rounieńko, 
Pahulaci mnie nie wolnieńko. 
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4171. W. Od m. Jalówki (w. Nowosady) 

Zu;aujo 

9ro- ro ma — jo, ha- ra-tva — nie-czko tna-jo, 

pa- ci — ra ła usio z,da- rau — je czlco swa,-jo! 

Hóro majó, harawànieczko majó, 
Paciràła usio zdaróyjeczko swajó 
Ja zà lichìm da jà mùżam żjwuczy, 
Ja zà sóncem paścièl bièłu ścièluczy. 
Ja zà sóncem paścièl bièłu paścielù, 
Samà pajdù da susièdańki ahniù. 
A u susièdki da mūoj mìleńki siedzìć, 
Jtìon nà miniè usio nipràudu hawóryć, 
Szto dà miniè dwŭoch majojcou[!] prychódzić, 
Szto dà miniè miod, haryèłku prynósiać. 
A jà tahó jeszczè miódu nie piłà, 
Użè mìłoho z susièdkaju razwiełà. 

(Nastùla Nówikawa) 
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